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.. 
1830 

CAMARA DOS SRS~ DEPUTADOS. 

Sess&o em.i.o de Julho 

~RESIDENCIA; ·DO sa. COSTA CARVALHO 

A's 10 horas, feita a chamada, estavão presentes 
77 Srs. deputados, faltando com causa os. Srs. 
Omellas, . Deos e Silva, Maia, Araujo .Lim, Silva 
Tavares; Paula Barros e Calmon ; e sem tlllil 
os · Srs •. Getulio e Ledo. . . 

Aberta a . sessão, o ·. Sr • . secretario Corrêa Pa
checo leu a acta . da antecedente, que foi ap-
provada. · . : .. ·. .. 

O S:B; 1• SEcRETARio deu conta . d.o expediente 
lendo os seguintes papeis : 

Olllcio . do secretario . do senado; participando 
haver S. M. Imperial sanccionado a resolução 
da aasembléa· geral ·legialativa &Dbre a extincÇão 
do omclo de administrador da altandega da vllla 
d. e ·Santos na pro v. incia de . S.. Paulo .. -F. icou. a 
camara inteirada. 

Oftlcio do ministro da fazenda com os papeis 
aeguintesl que vsrsilo sobre obj ectos ·. que exigem 
medidas . egialativaa : · . . . · ·· · 

l.o Consulta do conselho da fazend!l, 11obre ·a 
pretençilo de Francisco Manoel dá-Cuoha, pro
vedor da casa da moeda da Bahia, de augmento 
de ·.ordenado,· e voto na junta da fazenda, a exem
plo de seu antecessor. 

2 •. • . Olllcio . da junta do Ceari ·de 20 de Jan11lrci · 
de . 1827 e 9 de Fevereiro . de 1825, . informação 
dos juizes da alfandega daquella provincia e 
desta c.Orte etc., sobre . o. lugar de interprete da 
dita alfandega; . . . . . 
· 8.• Dito da junta do.s AlagOas sobre a. gratltl· 

cação de cem .mil réis que se havia concedido 
ao almoxari!e Manoel do Nascimento Pontes pelo 
trabalho do recebimento e entrega do p4o ,Brazil, · 
e . lhe !Ora suspensa. . . · . . 

4.• :J;>ito da dO l'llaranhiio sobre a 6Xtincção 
da mesa da inspecção do ·algodão, continuando 
comtudo na arrecadação do dizimo do . dito genero 
debaixo do tieulo de-adlllinistração ·do imposto 

. do . dizimo do algodão. · . . 
5.• Dito .da dita junta, .sobre. a nomeaÇão do 

recebedor e escrivão para a arrecadação do im· 
posto do banco. 

6.• Dito da jJJpta 4~ Pari sobre a nomeação 
e · gratitlcação do administrador das . fazendas de 
gado da comarca do Rio Negro. · · 

7.oRequerimento dos ·. empregados . da casa 4a 
mo.eda desta cOrtl!.a...ll~dindo augmento de o.~:d . -
dos, acompanhado da informação do provedor 
e da contadoria respectiva, . e mais parecer~s. · 

Forilo mandados todos elites · pâpeis . para a 
secretaria, par.a se lhes dar o des~ino conveniente 
aos seus objectos. · . 

omcio do ministro da fazenda, remettendo 
(por .tel-os 11gora rec~bido) . os orçamentos da .des· 
peza das · províncias··. de .Perriambueo, Pará, Ma· 

·ranhão, Rio Grande do Norte, Matto.Grosso, Rio 
Grande do Sul e AlagOas. 

Remettidos á commissão de fazenda de 7 
.membros. . 

O Sn. 1• S&cREi.utxo deu conta de estâi.- sobr'e 
a mesa um projecto de orgarliii!lciio da imperial 

· academia das bellas artes do Rio de Janeiro, 
oft'erecido por Grandjean de Montigni,. e !l'eUX 
Emile. Tauuay, professores da mesma academia• 
--Foi recebida a oft'erta · com agrado e mandado .·· 
o pi'~jecto · com as observações A com missão ·' de 
instrucçilo publica. . · . . · . . . · · . · 

E do. requerimento de Balthazar Pinto · dos ·Reis 
paro. q11e antes das contas apresentadas pelo Sr. 

. Clemente Pereira, pertencentes ao commissarlo ge
ral do exercito sahirem da mão do Sr. 1• secretario, 
serem reconhecidas as letras das verbos, postas 
pelo official do thesouro, rubricando o ·Sr. l• 
secretario todas .as folhas das contas, etc. 

Mandou-se · a petiçilo ao Sr. depotado Vascon-
cellos, a q11em forilo remettidas as contas. . . . 

Fol mandado A ·com missão dt~ poderes o diploma 
do Sr; deputado Joilo. · Caudido de Deos · e Silva. 

Partlcillando-ae ter chegado o Sr. deputado 
Joaquim Fl•>riano de Toledo, sappleute pela pro• 
vlncla . de S. Pa11lo, foi introd11Zido1 prestou o 
juramento o tomou assento. · · 

Lerão-se os segllintes pareceres : . · 
" A commiseilo de pensões e ordenados vio e 

examinou a resolução de consulta do conselho 
da fazenda em data da 6 de Outubro de 1828, 
em que foi conferida á viscondessa da Cachoeira 
e ·a seus .filhos, . a remuneração . pecuniaria de 
1;600$ em attençiio aos serviços de seu :finado 
esposo · e pai, o viscondo do mesmo titulo. . A 
commíssão não entra .na miuda analyse . desses 
serviços que forão julgados tão relevantes pelo 
conselho e procurador da fazenda, mas tendo em · 
consideração a generosa munificencia com que 
foi . galardoado . o . fallecido visconde dn Cachoeira 
em honras e empregos lllcrativos, e não achando 
nenhurr.a razão legal ou de equidade que possa 
fundamentar semelhante mercê: é de parecer que 
ella não . pôde obter a · approvação . desta augusta 
camara. . 

.. ]?aço da· camara dos · deputados, 28 de Junho 
de 1880.- E. Ferreira . dtJ Veiga. ":- H.· H. Car
neiro LeO.o.-J. P. de Almeida e Albuquerque.» 

« A commissiio de pensões e ordenados viu a 
supplié:a e documentos olldrecldos por D. Maria 
Ignacia da Sll'i.ttira. tllhm 'oAwmada e herdeira do 
flnado conde de Sarzedlil, Bernardo José de Lorena, 
pedindo a remaneraQAo do!l aerviO!>B do ae11 pai 
que governou as províncias de S. Pi1.11io·e Mina• 
Geraes, bem como o parecer do conl!elheiro flscal 
da!l mercês, e ul~lmamente a· concessiio que pelo 
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6 SESSÃO E!ll 1 DE JlJLHO DE 1830 
governo !oi feita · é s11pplicante em dat;\ de 13 
de . Abril de 18'J6, de uma pensão nllnuaLd~~DOS, 
assentados na Colha da obra pia e . niio estando 
a com missão . convencida da importancia e mere· 
cimentos desses suppostos serv1ços, pois c.rõ que 
não basta governar para bem f!ervir á nação, e. 
estar no caso marcado no Si 23 e art. !79 da 
con11tituição do imperio; não vendo, outrosim, 
motivo algum allegado que justiliq11e a remune· 
ração pecuniaria concedida 4 !!upplicante, e sttp· 
pondo que nas actuaes circ11mstancins do thesouro 
fóra completamente absurdo ser fncil em distribuir · 
dinheiros da nação a preteJ~,to de munificencia: 
é de parecer · que a pen11iio acjma referida de 600~ 
annuaes não póde ser p.pprovada. 

" Paço da camnra do!! deputados, em 28 de 
Junho de 1830. -E. Fçrreira da Veiga.- H . . H. 
Ca,·nei?·o .Leão. -J. P~ de Almeida e Albu
querque.» 
. « A mesa tendo examinado as indicações dos 
Sra, deputados Castro e Silva e Ferreira de M"llo 
sobre a duração e.nnll.al do lo secretario desta 
eamara, entende : . . . 

" t;o Que para boa regularidade da sec1·etaria 
, desta camara, e ·subordinação de seus. oillciaes 

é conveniente !iler . o. chefe .Lia mesma secretaria 
um deputado para · alli nomeado no principio de 
ead"a . sessão annual. ·· . . · . 

·u 2.• Que bem como annualmente se nomcão 
as commisii!Q~!l dE,Jsta ca.'!a, assim não é preciso 
o ·incommodo· de nomear todos os mezes os tre:~ 
segundos secretarias, que .formão propriameute 
a commissão . das · actas, e · siio supplentes do · 11> 
s.e.c.ret~ri9. · . · 

u 3. o Que será mais facil h a ver faltas ou im. 
. . pedimentos dos secretarios quando clles forem 

· annuaes; conseg11intemente ·. convirá haver maior 
numer() ·de supplentes. 

« Portanto é a mesa de parecer . que os secre
tarias desta camara sejão nvmeados no príncír.io 
de cada ·sessão . annual e que na eleição seJão 
ap!lradQs quatro secretarias · supplentes . 

« Paço da camara dos deputad·•IS, 30 de Junho 
de ls:J().-Lui.: Ca.,alcantJ.- Costa Oart:alho ..... 
]11[. àe · Brito . -Qorr~a Pach.ectJ.-Vieira Souto.>> 

comtudo obedecendo· ú lei que mand11 expresaa
mente chamar o ír.lmecliato em votos, sem mais 
nlguma excopçiio: é de parecc1· que seja chamado 
o padre Msrcos de ArauJo Costa; que tendo obtido 
os mencionados seis votos é o supplente daquella 
dita província. · . . . 

<< Paço da . cnmara dos. deputados, 30 de 'Junho 
de 1830.- J . M. de Alencar.-D. A.. Fsíjó.
E. F. França, salvo o preambulo, com o qual 
niio me cou!ormo. ,, • 

Foi approvndo. · . 
" A colflmis~ão de pensões e ordenados teve 

presente o decrclto de . 25 dn Janeiro di~ 1828, em 
que se con!erio a Joaquim Pi1,1to Madeira Cl)ronel 
com mandante do . batalhão dll caçadore:~ n. 78 da 
2a linha do exercito, uma penii!ãO annual de 
600H, bem como a . indicaçã() do Sr. deputado 
Castro e Silva, e outros documentos annexos. 
A · com missão podia ser prolixa . na exposição dos 
motivos que a mo-:.em a crer que semelhante 
mercê não deve ter lugar ; mas suppõe ser isso 
ocioso na presP.nça de deputados que todos têm 
maior ou menor noticia dos crítnes e atmcidades; 
que no. Cear{, perpetrou Joaquim Pinto . Madeira, 
a pretexto do bom se1·viço .. da causa imperial,· 
e que d~veriio ter -lbe merecido em vez de pre· 
mio a punição mais severa .. · Parece pois á . com· 
missiio nue deve ser desapprovada a pensão 
acima refarida . 
. cc Paço da camara,30 de Junho de1830.-E. 
Fe>"1'ei ra da Veiga.-J. P. de Almeida e Albu· 
guerque.-B. CtJetano de Almeida.)) 

Foi approV'ldo ; • · . 
A · com missão de redacçiio apresentou os se-

guintes decretos ; . · . . . . 
l.o Sobre .a extincção do juizo de provedor 

e escrivão da.casa do seguro, que foi approvado 
para se mandar ao senado. 

2.o Sobre a abolição das · actuaes suporínten
dencias e juntaR de lançamento da · decima que 

. se . achou conforme á redacção, para . ser enviado. 
á . sancção imperial. 

. ORDEM DO DIA · 

Ficarão adiados os · raferidO.:i 3 p11receres por Entrou em discussão o àrt. lo da resolução 
se pedir a palavra sobre elles. · · . que extingue o juizo ·. de almotaeeria, concebido 

u A comm1ssão .de instrucção publica examinou nestes termos: 
o. compendio de direito natural, composto · e olfe· ,, Fica · extincto o jui?.o; etc. » · 
recido . a esta augusta camará pelo lente do 1• · 
anno jurídico je S. Paulo. e observando que O Sr. Pauta. q S()\l,za :~Sr. presidênte, 
não tem ligação e harmonia. nas materias, nem eu entendo que já está extincto esse . juizo, não 
uniformidade no estylo, sendo uma .verdadeh·a &cho boa. a redac~:ão, eu diria~ está extincto o 
complicação de dill'erentes autores, q11e não segui· juizo cte nlmotac.el ~ou outra que não pareça 
rão os mesmos principiO!i nem se exprimirão no direito novo, porque e!ilte não se estabelece por 
mesmo . estylo ; que às raciocínios não ·. têm força uma resolução ; eu voto pela resolução, porem 
de convicçao, nem os tarmos clarezn e precisão; salva a redacção. 
que comprehende matarias heterogeneas ao direito o sr . . :S.a:v1er do carvalho:- Sr. pre· 
natural, .e notas repetidas e mui extensas: é sidente, eu quasi estou prevenido pelo illustre 

·portanto de parecer gue não seja ndmittido no deputado que não quer que se diga- flca ex· 
curso jurídico, llevendo·se ensinu o direito n'l~ tincto ; -porque de facto 6stâ extincto pela lei . da 
tural por outro compeudio que melhor desem- creaçi\o (lo . Juízo do paz, portanto emendada a · 
penhe a mataria. . · · . . · redacção estou pela re:sol11ção; mas· que se accres- · 

c< Paço da .camára .dos deputados, 30 de J11nho ct~ntasse - aquellas causas que pendião neste 
de 1830.-J. R. Soares da Rocha.- A. J; ào juizo passão para os juizes de paz. 
Amaral."""'A. . Ferreira FrtJnça. >i o sr. zeferino :-Sr. presidente, como a 

Foi approvado. 
<c A com missão de poderes · á vis. ta dll .requed· lei da creação. dos juizes . de. paz foi executada 

· t d s d F d d s·1 por dilferentetJ modos, por isso é que a commis· 
men. o o r . . eputacto ernan es a I va, para são diz -fica ex ti neto o lugar .de almotacel -
que se chame o deputado supplente pela pro· 1 · • t d · t 
vincia do Piauby~ por. ter 0 ·proprietario .tomado porque e

1
m a gumas pro_y1nctas em-se cre.a o es e 

assento pela província de Sergipe 'de sua natu- .alm~tace , em outras nao, o que se faz é explicar 
1 .. , d d " · · · 1 . 1 · t d. · a . le1 de 15 de Outubro de 1827, e para isso é ra 1 .. a e, por on e .o1 1gua mente ~. o1to: en o que está . em discussão 

observado a acta . geral da apuraçno dos votos . . · 
· - "---1tlr-llleiçlio daquelhr'-provincia · (lo J?i1ru~y, viu que . -·--o SJ". Re.bonQa s • Sr. prt)sideote ºf'Jlda 

o supplente tem ap.onns sela v!)tos, quando . a . propuz que se dtlclarasse a utincçilo de .: u1zes 
províuola . tllDl. quaal 40 . ·eleitoroa, e bom que á almotaceis foi nos termos que <liiBe o. S.r. Paula e 
oornmiaallo pnreoa tlca. r defclltuoa~a a r.op. reaentaçiio Souza, que existia p. ara lei d.•. ' .".a. m. •.ras m.u. nl· 
daquella provlnala, vindo a ser repreaentadll toda · clpaes, e ·pela lei da· creaçlto · do,s jui~os · de paz, 
por uma p.eas.oa 'JUO . uponlle olltov11 11011 votos; o basta uma res?lnçilo; mas om lugar do . so 
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dizer -1lei1 extincto- diga-se- ncha-Re cxtincto 
o juizo llo almotacel-" porque a falta desta · de
claração foi a que . deu . azo · a .uma · portnría do 
governo, . J;"espondendo . á duvida dfl uma ·das ca· · 
maras que representou sobre os almotaceis, e o 
governo deu ·a interpretação que guiz, ·e por isso 
algumas camaraR. continuárão a eleger juiz .. almo
tacel; por conseguinte é pt·eciso que o artigo passo 

. dizendo por qualquer ·modo que fica extíncto . o 
lugar de juiz almotacel, e par" Isto bnata uma 
resolação, niio precisa de decreto. · . · · · 

O Sil. REnouçAs mandoÚ a seguioto emenda : 
" Achn-se extincto, etc. 11 
_Foi ·apoiada. 
o Sr. rAlno Coutinho:- S1•. presidente, 

isto . é mataria nova ou niio é, se é matoria nova 
não pó de essa reddcção ter · o título de resolução, 
ba ,de ser decreto, e passar· por tres . discnssõ~:1 
como é o costume desta casa, se não é· matena 
nova então o titulo deve aer resolução; porém 
deve dizer-se que estã extincto; e não deve usar
se do verbo-ftca.-Dev.e-se. usar do verj>o
está- porque não é mataria nova, se fosse ma
teria nova . havia ser .decreto. 

o Sr. Vascnncell~s : ~ S1· • . presidente; 
. não entro na questão se . é mataria nova ·ou se 
já está d·ecidida, · parece-me que é um caso . quo 
precisa deliberação, porque ha duvida, portanto 
.:tecidll~Se que estãll extinctos os juizes almotaceis ; 
o. que não · póde passar é. as questões judiciaes 
que não. passárão para os juizes de paz,. póde-se 
dizer que a1ueUas attrii;luições de juiz !llmotacel 
passão p:~ra ns justiçns ordínarias; · ha porém 
uma attribuição a que cbamão embargos de obra 
nova que den passar · para os . juizes de . paz, 
porque as jastiças ordinarias eotão muito long<l, 
em grandes. distancias, e dabi virá grandes in· 
convenientes a. prejuízos que é preciso evitar-se ; 
emquanto se vai chamar as justiças ordínarías, 
acaba-se . a obra . e .não se faz o ·embargo na 
fórma da lei, o os . juizes de ·paz estão . mais 
promptos e immedíatos para estes embargos: por· 
tanto deve ; passar estas attribuições dos jnízes 
almotaceis para os juizes de paz, não me importa 
se é decreto, ou se é mataria nova. 

o Sr . . RcbouQas. :.-Sr. presidente, parece
me que o art. to deve passar tal qual, salva . a 
emenda : alguns Srs. deputados têm dito quo 
esses casos apontados passa~sem para ojuiz de 
paz, mas isto é contra à 'lei ·dos · j uiz,;s de . paz, 
a qual lhes dá uma alçada unicamente até 16$, 
e se as ·causas de embargos de obra nova forem 
de alçada maior que a~ de 16H, hão do passar 
pnra o juiz . <le paz? De ce1·to que não: salvo 
se se declarar aqui, não obstante ser de maior 
alçada da do juiz de paz, mas isto é .. daE 
ao · juiz de paz uma attribuição que lhe não . é 
propría·:· · . · .. . . 

Disse um . illustre deputado: se as justiças or
dinarias não. derem promptas providenci11s fica-se 
·sem essas providencias: !linda niio .vi que as 
justiças .ordmarias as não dessflm requerendo a 
parte oft'endida, o sempre se derão. nos lugares· 
·onde mesmo . não havia taes justiças ordinarías, 
então havia um embàrgo . symbolico com teste- .· 
munhns · ebamadas1 pnra1 ·ass.ignarem, e. depois se 
tratava nas jus~iÇas ordinarias este embargo e 
ficava . tudo prevenido. 

Portanto nenhum inconveniente ha . quEi os 
juizes de paz. tomem . conhecimento de taes em
bargos, nos casos que podem pertencer á juris· 
dicção, . nem o artigo os excJu.e. E1t bem quízera 
dar toda! a autoridade aos JUIZes . de paz, porque 
gosto mais de!!ta . magistratura ·do que das · jus- . 

----tiv8S antigas, mlm"':-é necessario ·: irmo·nur··ç()n• 
. formidade dil.léi ~ do regimento dos. juizes de paz 
quelnilo lhes dá autoridade para conhecerem das 
causas .de v.,lor maior de 16$, o como é preciso 

quem · conheça rlna · causas pendente~, porque 
aind11 está em duvida a cxístencia dos jui?.es 
almotaceis, e diante da lei das c11mara:~ muni~ 
cipaes e juizes de paz poll1.1m intluir no processo, 
o meu artigo previnA, pois . diz ( leu-o): 

« Artigo additivo. Ficão em seu vigor os pro~ 
cessos · ora pendentes, e tanto estes como · os 
findos passnráõ logo aos escrivães, mediante a 
com potente ·distribuição quando · esta tenha lugar 
na conformidade da lei.- Supprima-se o 2o artigo. 
-Rebouças. ,, 

Foi apoiado~ 
o Sr. Oustodlo 'Dias : ,.,... Persuado-me 

que }louvarão questões de duvidas movidas contra 
est~ ngtori~aãe, por . isso I tão · sóment.e eu digo 
que as SU!LS attrlbulções estão hoje transmittidas 
ao>~ juizes de pa~. nós devemos dar alguma pro
videncia S?bre a legalidade ou não . legalidade 
das attríbuições que se tírii;o a essa autoridade, 
e como não desejo que se au tori.;;em portarias 
ou nvisos que ainda existem com titulo Cle legis
lação, quizera antes que se declarasse decidida
mente esta questão, porque a lei flubsistindq tira 
a · occasião de declarar esta ·ma teria ·em por~arias . 
e officios: queria ·poís. qne não houvessem muitos . 
retalhos de .legislação. · · . · . .c . 

o S.:-. Olem.ento Pereira.:- Tambem · 
mé parecia que ficaria melhor redigido o artigo 
não fazendo menção da ta clausula delle, porque 
de .facto os juízes almotacei.-1 ftcárão abolidos 
pela .lei de 15 •l.e Outubro de 1827; eu . redigiria 
o artigo . deste modo pat·a obvi~&r duvidas. ( Leu 
a seguinte emenda): · · ·· · . ·. . 

(t As·. attribuíçõea ·do jnizo do .almotaeeria que· 
nJio passárão para as · .camaras muuicipaes. oú 
juizo de paz, pelas leis da suá creação .ficão 
pertencendo aos juízes de paz, porqne com eft'eito 
requer-se :todos os dias, e· requerem ·de lugares 
remQto!! da capital, . e exige-se uma prompta pro-
videncia'''· · 

Foi .apoiada· n emenda, 
. o Sr. .Aurc1lano : -Sr. presidente, não 
desejaria fallar .sobre a . mater~~, ma~ como 
membro da commissíio devo dar as minhas 
razões. · · 

Diz o artigo. :Leu.) Fui levado a redigir este 
pr.:>jecto de reso~ut;ão deste modo, pelas n!eSmf&l! 
razões que acaba de dar ·o illustre deputado 
que me precedeu, estou persuadido que . ficando, . 
por .assim dizer, . no .ar as attribuições de conhecer · 
de embargos cl!l obra nova, comtudo a lei do lo 

· de Outubro . dtJ 1828 e lã de Noyembro abolil'ão 
esse juizo, e tenho resolvido redigir. a resolução 
deste modo. 

Leu o . seguinte projecto. 
t< Como emenda ao projecto da commissão : 
•r Art. l. o Está extincto o juizo da . almohceria, 

aquellas de suas attribuições que não passArão 
par11, · as camara!i municipaes e juizes de paz, flciio 
pertencendo ás justiças ordinarias. 

!t Art. 2.• Ficão revalidados os actosdeste juizo, 
pntícados depois das leis que crel\rão .as camaraa 
mnnicipaes . e juizes . de p.az. · 

tt Al't. s.o Ficito revogadas · quaesquer dispo· 
sições em contrario. . 
· rr Paço da cAmara,· tetc.-Aurelicmo~ » 
· Foi apoiada. . · · · · 
o · Sa. DEPUTA: DO MooaA. mandou a seguinte 

emenda: . . . 
<t Aos juizes de paz fica pertencendo o conhe

cimento de embar[O de nova obra, e mais c.ausas 
relativas a servidoss de que conhecião os almo~ 
taceis • ..-Salva a redacção. "- Mou.ra.» 
· Foi apoiada. · · . .-;. 
J'!llgllndo-se a n'{litêria · "suffiCi'éiit'ãmente ·-ara=- · · 

çuti(l,,, posto 1'1 votação o lo artigo, não foi 
ap_Il!,'Ovac!o, 

Entrando. em votação as emendas, foi appro-
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varln a do Sr. Clemento Pereira, salva a redacçüo, ·. 
comprchendidn nn voLaçiio a do Sr. Moura.. pre· 
judicndns as do · Sr . Uebouças, c o 1• artigo da 
do ·Sr. Aureliano. · 

Entrott em discussão o art. 2•. 
n Todos os processo · findos etc. ,, 
o Sr. n.cbouça,. :-Tendo passado o pri· 

meiro artigo com n emenda que dá aos ju1zes 
de paz a attribuição do conhecerem exclusivamentfl 
das causas do embargo do obra nova, segue-se 
que este segundo artigo está prejudicado, e pre· 
judicada esta a minha emenda na parte em que 
diz . . (Leu.) Ora, em uma cidade ha uns poucos 
de juizes de paz, como se ha de fazer esta .. dis
tribuição? Por consequencia para conciliar .o ar
tigo com o meu addítamento, otr~reço uma emenda 
desta fórma; (Leu.) 

EMENDA 

« Art. 1.• Exceptuão· se da r&gra geral acima 
estabelecida os processos, cujo objecto exceder á 
alçada dos juizes de paz, . . . 

'' ·Art. 2.• Os processos existentes passaráõ aos 
escrivães dos ju1zes de paz por parochias, salva 
a: redacção.-Rebouças. ,, 

Foi apoiada. . ·. 
O Sr. Vasconcellos: -A emenda liiz

exceptuão-se-(Zeu), então vein a revogar o que 
já está vencido. . · 

Sr •. presidente, mando emenda á mesa, . ou o 
Sr. secretario ·faça ·favor de accrescentar-fica o 
recurso que até ·aqui tinha a justiça, salva are~ 
dacção que a commissão emendará. . . . · . 
· Mandou a ·seguinte emenda : 

" Das sentenças proferidas pelos juizes de paz 
nm virtude desta resolução, haverá recurso para 
as justiças, salva ·a redacção.-Vasconcellos. ,, 

Foi apoiada. · . 
o sr. Rebouças :.:....sr. presidente, a passar 

o primeiro artigo com esta excepção, é Clireíto 
novo, é uma revogação da lei . dos juizes de paz; 
toda a lei já tem rela.;iio com esta, então . não é 
resolução, é um . direit.o novo; não sei como os 
juizes de paz podem conhecer de embargo de obra 
nova que estão fóra da ·sua alçada, incompatível 
com .. a sua autoridade, é tirar attribuições das 
justiças or(!inarias; sou muito liberul; gosto muito 
da instituição dcs juizes de paz, mas não gosto 
disto, porque el:ltou: persuadido que esta resorução 
crêa direito novo, essencialmente sendo resolução 
vem a ser. incómpativel com o direito existente, 
e ainda. que passe aqui é natural não passar na 
outra camara, c para que . havemos de estar fa· 
zendo trabalhos em vão? Esta ·resolução sendo 
direito novo, · é resolução · in nomine, é um tra~ 
balho esperdiçado, é um direito novo, porque a 
camara vai dar e attribuir aos juizes de paz exer~ 
cicio que não têm, pelo modo de conbece.r das 
appellações das causas dos juizes de paz, agora 
é necessario ·estabelecer novo regimento . para as 
relações, o modo de . conhecer nas relaçoes das 
appellações dos juizes de . paz, . t)tc. 

Terminada a . discussão, e posta a ma teria á vo· 
tação foi approvado o · artigo, salvas as emendas, 
:ficando comprehendida a segunda parte da do 
Sr. Rebouças, salva a redaccão, e prejudicada a 
primeira. Foi tambem approvada a do Sr; Vas· 
concellos, e o segundo . artigo da emenda do Sr. 
Aureliano feita no projecto. · 

E dando-se por finda a discussão .do projecto, 
foi adoptado . e mandado· á · commissão de re· 
dacção. 

- - · . Entrou em .discussão · o projecto ode· . reso·l· ução 
n. 73 de 12 de A~osto de 1829.-« Art. 1•-o ~ ~Q 
do pr.ojecto de le.1 de 2 de Outubro de.182a, etc. P 

O Sn. Pa~::sn)xsTE :-Ha duas ·resoluções, uma 
otrerecida pelo Sr. J,impo de Abreu, e outra pola 

commiRsiio: a dift'orenoa quo lia entre cllils é, que 
a da commissão tem. um só artigo. 

O Sn; PAULA :E SouzA :-Queria que V. E". 
mandasse ler o artigo uRicamento da commissão, 
depois se tratará do outro.. . . · 

Não hnvondo quem fallasse, e julgando-se a 
ma teria discutida, foi approvado. . . . 

Passou-se a discutir o ar.t . 2.•-«No coso de se 
julgarem nu!los etc. n 

O Sa. CusTooxo DIAS :-Queria fazer um artigo . 
additivo, que ine parece muito necessario. 

O Sa. PaesioENTE:-Depoís de passar o artigo 
é que póde t> ·Si;· -deputado . oft'erecer o seu artigo 
additivo. . 

o· sa; REDOUÇAB mandou a SegUinte emenda : 
'' No caso de se julgar nullo o processo· regras· 

sará ao juízo competente, para alli se proceder na · 
conformtdade ·das leis. -Rebouças. » 

Foi apoiada. ·· . 
Termmada a discussão, foi approvado o art1g01 

salva a redacção; e rejeitada a emenda. 
O Sa. CusTODIO DIAs mandou ó segUinte artigo 

additivo: . . . .. 
" São nullas todas as sentenças proferidas em 

RJ)pellações ou revistas, quando. não houver nul· 
lidada nos jurados . .;..o deputado Custoàio Dias.» 

Não foi apoiado. . . 
Dando.se por cerrada a discussão. se adoptou 

o projecto de .resolução, e se mandou para a com· 
missão de redacção. · · · 

Participarido·se 11 chegada do ministro !la ma· 
rinhB, foi introduzido n11 fórma .. do regiment(). 

. Continuou a discuseão do decreto da f!~llçíio dllS 
forças navaes, o Sr. l• secretario leu o. art. 3•. 

'' A companbi.a dos guardas-marinhas etc. » 
O Sa. Lz:.o oft'ereceu a segUinte emenda suppres· 

siva: . . . · · 
'' Supprima~se o art. 8•. » 
Foi apoiada. 
osr. Otntro A'lvaro~:-Não me coilform·o 

com a suppressão. Cumpre ·advertir que, se esta 
)ei fosse geral então teria h1gar o que •. se tem 
dito, mas ·" lei .é para . um · annô, e entretanto 
falla-se como.· se fosse uma · lei perpetua. E' pre· 

· ciso que essas classes tenhão paciencia, ·que at~ 
tendão . ás . nossas circumstancias 11m . ficarem 
paralisados seus interesses · por .. espaço . de um 
anno. · 

Voto contra a 3uppressão; 
o sr. Lino ooutlnho :-0 illustre depu· 

tado não entendeu. Já passou .. hontem aqui que 
tudo quanto fosse marinha. ficava no. mesmo es· 
tado em . que se acha, ·porém que não houvessem 
promoções pelo . tempo q_ue esta lei regulasse, e 
se isto é uma proposiçao geral, para que se ha 
de fa!lar em particular dos guardas marinhas ? 
Elles estão na mesma razão dos segUndos, pri· 
mlliros-tenentes e capitães-tenentes que não podem 

· ser promovidos este anno. . . . . ·. . ·. · 
Agora é que o illustre deputado . diz · gue esta 

lei é pór um anno, que ha de regnlar de Junho 
de 31 a 32, e eu não disse. hontem que neste 
iutervallo o governo ficava com .· as mãos abertas 
para f~er .. promoções ? . Entretanto não pass~u .o 
artigo tal qual os senhores quizerão 'l Jã se disse 
que se havia de pôr uma emenda declarando que 
fica desde já regulando a lei. . 

Julgando-se discutida a mataria, e posta á vo· 
tação . foi approvada a emenda, supprlmindo-se o 
art. S•. 

o sa. SEcuTwo léu ô .. ãri: 4•: .· 
« No corpo dlf artilharia da marinha etc. » 
Q l!ilr; . Re~on.dc : .... Approvo ci art • . 4•, mas 

com outra rod&i:çiio. 
Vencou·ao h.ont.om .que tudo ftcasso no estado 
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em quo se nchnssQ_, mn:; ou qn r!l'in flU O se r.lis· 
s~sKO qu~~ as pl'at;a~ quo sa acllüo vagas. na ma· 
r
6
mhn

1 
SCJao prcenchidns ; acho quo est'l rcdncc•üo 

mo hor. ' 

? Sr. Va.sconcouo .. :-Ju\"0 quo . ~>o devo 
oflerece1· uma crnend_n a esse artigo ; .11 torçn . dovrJ 
s~r tnnta <111antn so)a nP.cesilnrin, om, a minha 
fma!lnda ó estn. (:Z:.eu.) NiLo h a necessidade de. cora· 
B&l·~ar estes. Jous · batalhõeK nm toda n. sua. forcn 
mu1to meno~ adoptlli' ·Hil .n ídétl do · illustre depu; 
tado que acaba de fa.llnr que o go•rerno podia 
preencher es.tn>~ . prnc;ns :}tte fnltão, porqlte ent~ ndo
so o governo autol'isado pnra continllar a re•:•·utar 
pnra coosol'var os dous batnlhões no seu .• :stado 
completo, 1sto nfio se póda ndmittir no tempo 
de paz, mondarei n minha emendo á mesa. 
Mando~ a seguinte emenda: 
" ! .. icencie-se um dos batalhões de artilhal'ia da 

ma:mh~, e do outro se diminnn a quarta. pRrte 
de wfenores e soldados . . Salva n redncçiio . -" V as· 
concellos. , 

Foi apoiada. 
Leu-se tarnbem a seguinte .emenda do Sr. Re· 

zende. 
:_c As ~l!J praças V;lSIÚI no . corpo de marinha 

nao ~erao por ora preenchida~.-I:l de Re.:;cnde.,, 
Foi apoiada. . · . · .. · . 

O Sr. Mlni~<tro da ·l\-:tnrin11~i-Esse no· 
f:OCi~ é de muita considerrtçiio, eu oppo11ho·mr. 
JnteJramente á emeodll, p, ~ó peço aos . nobres 
depl_!tad~s tomem em con:-~ícleraçiio que a c11nsti~ 
tu1~11o cl1:-; qufl a força ele mnr e te1'1'.1 seráJixada 
segundo a informaÇão -do gov.irno, porque. riin· 
~uem c,onhece melhor o e~tnd1) das cnusas; e Jú•úais 
é poSS17el quo o corpo de .ortilhari•t se reduza 
a menos forç:1 daquella c;om que. foi crendo. Ora, 
os nobres deputados sabem muito. bom (ao menos 
nquelles que s:1_o · militares) que não hat co1·po 
algum q~e esteJa no :>e.u estado completo, isto 
é _:mpos~1vel, q?anto mai3 que n!l mnrinhu as faltns 
sao mu,1to ma.1ores _ tlo · CJUil em oütro · qualquer 
corp?• JÓ. p~r dcserçoes, ·. por prisõ~s. l!e••tenças, 
Tefot~as, licenças, · mortes e · por aqq ell<JS que 
acabao_ o suu tempo de serviço-; orn, i!$ mortes e 
deserçoes na marinha siio em maior DI! mero· as 
morteS por qUC (I SerViÇO é destruidOr dfl l!aU\Je, 
e por,eonSeC)UCDCia da Vida, .as de;;erÇÕ~S SUO. muito 
frequentes, po1· isso que esse:i soldudos andiio por 
portos aonde podem · commetter essas d~serções 
com ma_!s f•tcilid11de que os soldados dos corpo~ 
que estao em terra. · . · · · · · · 

Ora. se o fim d_a com missão ,é reduzir .n menos 
de 800 praças, digo, que i1ão pode:1do o corpo 
estar no s~u estado completo de 2,600 ~raças, se 

.
tem em. VIsta q)le o, ~st11,do ·completo se) a de 1,9S9 
pra~a~, contra a leii,!fe. sua. creação; uote-se que 
estas pra_ças· em consequencia das causas que 
aponte1,•t1randn-se o terço nunca podem apresentar 
um . est~d.? etrectivo . de mais de 1,36ü praças. 
Ora,_ d1gt10 se estas o1·aças . podem preencher o 
s~rv11;o? Digo q11e não, . e note-se flUO . ba ·o ser
VIÇO d_a -~!!arda principal, guarda de paiões, guarda 
de pr1soes, ~uarda do a•·senal, ~uardn na officina 
de presos, guarda que acompanha o libambo, etc., 
e~c., e ~ambem guardas . para as · prisões. de jus
tiça na .JJha das Cobras, de maneira qúe vem a 
sommar 159 praças; para poderem fazer -v serviç,) 
de tr~s quartos são. precisers ' 159 homens, e isto 
é factl . de . fazer. co1n o. penna na mão ; . nlém disso 
b~ camaradas pnm os officiaes, gnarniçiio de na .· 
VI O~ armados c preziganga, sqmma 812 praças; ora, 
cre1~- que não bão de querer quo etarnamento 
esteJaO . embarcac!Çl_s, que quatld.!uti.el:em hnjão ou~ 
tros .que vao substitull· os, por consequencia con~ 

_tnndo aquelles que estão · em terra vem o, d11r em 
uma som ma néc~ssarin e . indispensavel da 1, 679 
praç~s, mas para se . ter o corpo neste estadq é 
prec1so . accrescentar metade, que vem a dnr a 
somma em 2,518· praças; ,-ra, accrescento mait;~ se 

'1'0.:\fl) 2 

n~ti11Hlo rn1os a · onlrcis · praças que s:io .noces;;arias 
pam_ supprir n fultn do . UJtlrinhoiros ·e quo são · 
pr.lC iso.s pal'tl o•ltros sorviço .1 do utilidndo pnblico., 
como agora que sou convidado pelo . ministro da 
jttstiça, c pelo . intendente p:wa pór l'Ondas noc
turna~ no mar, .onde . n ladt·oeirll é ~xce,siva não 
ó possível reduzir- sn o corpo da tnarinha. E direi 
mnis ' CJU•J ha spldados qu~ têm. completado o ·geu 
t~r~ po de> . scr.vu:o, · j! vojo -mo em Ulmt tristo co\. 
hsno; so lhes .dou a c ~<lUs:~ não ha gente pnm o 
scrvic;o, o Ke mio lhe dou n escusa falta' se ao 
COntractO, vejo•mena llflCfJ::ISÍÚA.dC, pai';\ sati$faz~r 
a cstos lln~ari;OS, de fazer recrutar, como pois se 
quc1· rodu~1r o corpo da brigada contra a lei ela 
su~ cre~çao ~ NotQ-so mais qufl um soldado dE) 
art!lh!lr•o. nao se f117. riP; um dia pnm outro, nern 
o hnblt.o do mar ~o adt}Uiro do nm dia pr~rn Otltro, 
ó preciSO quo ex1sta um corpo no seu estado com· 
pleto; todavia no v,o.verno competo f11Zar n eco
nomia· compatível com as circurnstancias pot·que 
em nmn palavra, limito-me a úizP.r que' eesa re: 
ducçã,J é impossível . 

Devo mais lembrar á camara, o que me hia 
passando pe!a mo~oria, .que dc3de a creação do 
corpo nté hoJ~ h a <.>12 desertoras, prezas achiio-se 
51; d:~entes 88, além dos incapnzc>~ de servirem • . 
· o s ..... :Llno C<>utinho: -'l'enho sido um · 
daq~elles d!3putados que t~m pUgnado pela eco. 
nonna P';lblic_a, . comtu~o ó necessario que se 
attcuda as cu:curnstancws, que não vnmos col'tnr 
a. e5mo. · 

O E"m .. ministro rln marinha acaba de . fazer-T 
a rclatono . üo detalhe desse •:orpn ·senundo tJ j 
sP.tviço que. ha, n çom efiHto 5ci d:sertores · · 

· n'nm corpo de dous mit e tantos homens, e isto 
h a _dous anners, ·é uma quantidade enorme ; não 
sP.i qun_ntos >;âo o_s sentenciados, mns vejo os 
que · e~tao .·no hospital, ·e out1·os ·quo estarúo in· 
validos, nccrescendo o llUII\CtO d•)S voluntorios 

· a qnem é preciso dar baixa ; negocio . que· nãtl 
ó de pequena mont•t. porque se . quizP.rmos ter 
vol'!_ntori~s, é preciso _que se cu·mpm A · p!llnvra, . 
e nao . set que pos·sn haver de\lculpa : pois · o 
governo ha de faltar á sua palavra ? 

Et1 tenho um requerimento feito a asta camara 
para Sij ~andar procurar ao governo o motivo 
porque nao tem . dado escusa no:> volu:ltarios, e 
existo um batalhão inteiro . n quem se não tem 
dado a escusa, e. alguns jó. f<1rào ú. minl!n cnsn 
r~presentor·l.!_le sol>rP. es_te negocio, - ~iio _ volunt~i~· 
r10s ·que cstao no serv1ço contm a le1, e nos 
ha\'emus approvar semelhante comp•Jrtamento, 
pelo qual o governo falta á sua palavm '? Quem 
terá . gosto_ de servi r · . á patrin urna , vez que o 
~~~\"erno nao fór honrado '! . Se . o governo não 
der escusa aos voluntltrios, todo o homem que 
puder escapar ao recrutnmento o Ca.rá com razão, 
porque o governo não ·cumpre com a p'llavrn, · 
mas cumprindo-a hão de huver muitos voluotnrios, · 
e tal vez n:io seja . necessario recruta;·, os cidadãos 
brazileiros. não quererão andar fugid~iJio er:í. o 
sõmente servir ·. tres annos, no ·fim dos quaes ,ter 
a . sua escusa, . po1·tnnto este negocio é. muito 
melindroso, e so1t de parecer que o Sr. ministro 
da marinha, como . o ministro da guerra, . manda · 
dar baixa a todos os volunt~rios, . e que. recrute 
no caso de · não · liltver novos voluntarios :· . eu 
dezej.tria que . o .Sr. minastro dissesse a quanto 
montará o numero dos voluntarios ? 

O Sr. l\:tlnistro dn 1\tarl:n.ha. :- Não 
pode1·e~ ago1·a dizer ·com segurança, mas creio 
que ha grande numero.. Ea. I'Oconheço que · têm . 

.. rezõo mas .como esctJiAl-.os ·? · ·~Se ha _ítt! ..... .. 
fazer 'a · serviço emqunnto niio vierem os recru- · 
tados? N .:io é -possivel mandol-os embora, creio 
que ·Ita um numero niio · pequeno, até porq~ 
tmhào mais uma . gratificação. 

Cttmpre-me tambem dizer que . se tleve · tomar 
em consideração que · al~uus . têm pedido a. sua 
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reforma, porque já lêm 35 annos do serviço o 
ó rle just1ça rtue se refo1·mem, mas posRo cu 
refor'mal·os? Eu já tenho perto do novecentas e 
tantas praças de menos, o serviço ó muito nlten
divel, e· o bem publico está em primeiro lugar. 

o St". LJ.no Oou·tlnb.o:- Pois eu fazia 
outra cousa, dava· essa escusa 'e depoiK preenchia, 
porque os brazileiros vendo que o· governo niio 
quer dar as e:~cusa&, . niio querem servir. 

Mandou. a seguinte. emenda. 
<< Que se bêm as escusas nos · voluntario:> que 

tiverem eoncluido o Reu tempo, e baixa aoK quo 
estiverem. na fórma da lei. 

« O gov~:.rno recrute quanto fór preciso . para 
poder con~ervar em estado effectivo o quantita
tivo que hoje tem. - J. Lino. » 

Foi apoiada. 
Leu-Re tambem .a seguinte emenrla : 
cc Ao ar~. 4• accrescente-se. : - Dando-se ~em 

demora as escusas áquellas praças que a is~o 
tiverem direito.- E. F. F1·ança. 1> 

Foí apoiaria. 
O Sr .. ~:tlnlstro da ~ra.rlnha:- E quem 

ha de fazer o serviço ? E esses .recrutas não hiio 
de aprender ~ Eu não vejo outro meio senão 
recommendar ao governo a maior. economia, o 
que· é da sua obrigação, elle ·não tem nenhum 
interesse em que hajão mais praças do que as 
que são necessarias. 
. O Sr. Llno Coutinho : - Emfim tuqo 
isto é as&i'm~ m&s eu digo que se rosse ministro 
da marinha havia de cumprir a lei, désse por 
oncl.e désse ; mas vamos á questão. 

Pelo que acabamos de . ouvir do Sr. ministro, 
que s!io precisas rondas nocturnas, etc. etc., e 
além disto .500 e tantas J~raças . para bordo . das 
embarcações, eu pergunto, estes homens não k:1o 
de folgar? A lei não. manda que bajão dous 
dias . de intermedio de folga'! Sendo assim é pre
ciso que o quantitativo seja o triplo daquelle que 
é preciso para poder haver . a folga da. lei. 

Eu vejo-me obrigad:~ a votar que se cons.1rve 
a brigada na força em que se. acha, creio que 
é este o s.entido da commissiio, visto que se tem 
de mostrnr que um corpo nunca. pôde chej:lar ao 
seu estado completo ; mns julgo que o e.stado 
effectivo pôde chegar para o serviço, salvoquando· 
houverem muitas vagas,. que então sejl\ preciso 
recrutar, mas que nunca se recrute tanto que 
se complete o corpo. Supponhamos ·porém q"e 
o serviço diminuio, o ministro da marinha não 
ha de .Stlr responsavel quando não licenciar esses 
soldados·? Necessat·iamente, porque elle .deve 
olhar para n economia. 

Quanto á emenda do Sr. Rt>zende, creio que 
é a mesma cousa que diz a commissão. · 

O Sr. Ministro da. ~xarlnba: -Niio me 
e:~tpliquei bem, ou não me ·entendeu o nobre de
putado que acabou de fallar. Se a commissiio 
tem em vista que estejão sempre fóra do serviço 
800 praças, digo que é desnecessnrio, porque 
e;se n-qmero está fóra do serviço pelas causas 
que apontei: ... mas, se quer, pelo que acaba de 
dizer o Sr. deputado, que . o estado completo 
seja de 1,989 praças, não se preenchendo o que 
a lei manda, i!l~o é . outra cousa ; mas preen
chendo-se o estado completo da lei, · então. é que 
e corpo· ·virá a estar no estado · que a camara 
quer, porém se acaso .. n .. ão q··u·e·r· que se preencha 
o estado completo da lei, entiio digo que não 
pôde ser isso pelo que . acabei de ponderar ; 

~~--_pgr~.tiio.._resnitaré. um .esta~ctivo de 
-rs26 praças, . o que não pôde satisfazer ao ser

viço, é mister que o corJ>o estej!l> completo com 
as. praças que . a lei. lhe deu para a cam11ra ter 
1,989 praças em serviço, do contrqriQ hiio de 
aenUr-au multaR faltas. 

Dla·ae, pnr" aQrtoH f'nlLna rocruto·ao, ll)IIIIIB em 

mandar recrutar depois elas vagas, o serviço 
Óndoce necossarinmcnte, e isto Ó O flUe a C!lmara 
ha do tomar em considernc;iio reconhecendo quo 
ó mister qua o corpo tenha. o f\eu . estado com
pleto em conseqnencia da:i causas que já apontei. 

o Sr. X-J:olla.ndc' oava.lcanu:- O artigo 
da commissiio é especioso e devia supprimir-se. 
Prímcíramento direi que as cousas vão muito 
fóra do caminho em qua deviiio ir ; eu acho que 
as prirJcípaes attribuíções da assombléa geral 
estão em papel que não existem de facto, exprimo 
os meus sentimentos, e não tenho intençao. de 
atacar á camara, nem autoridade alguma ; mas 
peço alguma attenção sobre. o nosso · sys tema o 
sobre a constituiçji:o, 

Sr. presidante, ·entendo que não se póde re
crutar urn só homem no Brazil. sem o mand:tdo 
do. corpo· legislativo, e até hoje tem isto estado 
em execução.? .Não; e que males não nos vêm 
por causa do governo a ·seu· arbítrio mandar 
l'ecrutnr naquella província que muito bem lhe 
parece, os indivíduos que acha que deve recrut11r 'l 
Os eidadiios não . estiio tranqu11los, são tirados 
de suas funcções ordinarias a arbítrio do governo 
contra. o que a constituição prescreve; mas 
cumpre tambem notar o que a constituição exige 
de nós, ella exige que todos os anno~>. se fixe a 
fvrca de . mar e. terra, e quando não se :fixe 
subsistirá a que houver, nestr& hypothese o que 
acontecerá 'l O governo cumprir e executar· os 
engajamentos por que cha1nou esses h"mens,logo, 
extlrcita at~rib:lições da assembléa; mas a camara 
niio t~m tomado . em . con~íderação. estas . cousas, 
tem~se dito, mr&s . não se tem providenciado. 
Pergunto, á ou niio é necessaria a. força de mar 
e terra? E' de absoluta necessit!ade; mas o corpo 
legislativo não p1·ovêo o recrutamento, o governo 
que lla . de fazer? Ou niio ha. de cumprir com 
seu~ contract<Js que é um duplicado. mal, porque 
resuHa a oppressiio desses brazileiros, quando a 
não ha, distribuindo-se o serviço por todos,· vê· se 
pois o governo ua collisiio on dts não ter força, 
o que não pôde ser, por ser .obrigado a des
empenhar suas funcçõos, do contrario. iria tudo 
á revelia, é pois a collisão do governo mui com
plicada, e eis-aqui porque não se chamão á rüs
punsabilidade esses ministros, porque em .parte 
nós niio temos olhado n constitrdção no sentido 
em que foi jurada pelo Brazi1 •. Conheço soldados 
na minha patria que têm mais nnnos de serviço 
quo cu tenho de idade, e quando se recruta or
dinariamente quem tem .seu padrinho, n'um par~ 
tido que o mir,istro quer é poupado, quando em 
outras províncias. se recruta a torto, e a direito, 
e o niio havet· essa justiça distribútiva é. que 
occasiona essa .rivaliditde das provincias. O 8r. 
ministro dis.:~e até com franqueza - eu hei de 
recrutar - e eu . digo daqui que não póde t•ll ; 
é vet·da.de qua estão nessa po:>se, mas é neces
sario que cada um tenha aquillo que lhe com· 
pete, o governo tem· a:~ suas · attrib11ições, e a 
assembléa geral tem as suas ; portanto Srs., o 
verdadeiro principio é apoderarmo-nos de nossas 
attribuições, decrete-se um recrutamento justo, 
ig11al para todas as províncias para. compensar 
aquelles veteranos que se achã•J no exercito com 
grande · nu.me.ro. d.e annos, um recrutamento ·se
gundo as necessidades do · estado ; cumpra-se a 
palavra, não do governo, mas a palavra na.cicnal 
desses engajamentos que em parte o corpo legis
lativo tem oi;lst~do a que. o governo se desem
penhe :. daqui pois resulta a necessidnde d.lL_lllll.... 
projecto sobre o rãCrütamento,""laÇà-se quanto 
antes, apoderemo-nos .de attribuições, torno a 
dizer. que, (permitta-se-me. a .expressão). nos têm 
sido roubadas pelo . governo. 

No caso que a camara entenda que o corpo 
de artilharia tenha gente de mais e que o Sr. 
ministro. deve licenciar ou dar. baixa não tem 
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mais qilo supprimir . o nrtigo, o o Sr. ministt•o 
deve prevêr o · que lhe ha .de . !!.99ntucer, Nüo 
sei como um brazileiro pôde aceitar · ser ministro 
do · estado, é uma cousR· muito complicada, v o-Re 
na collisiio de ir _contt'll a constiluiçiio; felizes 
daquolles que no seu comportamento niio se 
monchiio com negocios particulares, com exo1·bita· 
ções da constituição fóra· das nccessidadoK: mas 

· quando h a leis de . dcspezas querer-se reducções, é 
o quo . niio entendo, porque o ministro h a de 
cumprir· a lei o se · niio a cumpre ftllta · ás 
necessidades que tem a nação.: · senhores, o .. libe· 
ralismo não está em taes economias, está em 
prescrev6r o que é exactamente necessario, l."m 
ilar ao governo suas attribuições e marcar 
nquellas qua são da camara7 exigir de nos;;os 
constituintes o quo fõr justo, se que1·em ser 
livres, meus constituintes exigem de mim que 
cu diga tudo quanto é necessario; estRrei prompto 
li votar por um recrutamento, por um imposto, 
umu vez que se conheça que se faz preciso, e 
quRndo . se · examinarem todas as contas dos Srs. 
ministros, . ver-se-ha . que . os meios n1io siio suffi· 
cientes. Por consequencia, o Sr. ministro não 
tJÓde . recrutar, entretanto o Sr. ministro não 
tem mais que dizer- niio posso servir á · naçiio 

. desse mo4o, a ·c!lomara quer isso, minhas forças 
porém . não chegiio. · · 

Portanto; se a camara entende que é necessai'io 
que o r.orpo . de artilharia da. marinha · exista em 
consequencia do cumprimento desses contrnctos, 
exige-se uma lei de recrutamento : o meu voto é 
gue se supprim" o 11rtigo, e que se tr11te de uma 
lei de recrutamento que reclama a bonra nacicmnl. 

Mandou a seguinte emenda suppresiva·: 
· a Supprima-se o art. 4o.-Hollanda Cava.lcanti . . » 

Não · foi apoiada. · · · 

o SX'. M.tnl.-tro da :znarinba:.-0 ill-gstre 
deputado acabou de emittir um principio. que se 
fosse adoptado era o mesmo que adoptar um prin· 
cípio absurdo porque eu entendo que logo que a ca
mara· decreta a força tem decretado o recrutamento: 
diz a camara: 2,000 praças terá a força naval, pois 
·se acaso esta força . não estiver· completa, não ha 
de o guverno preenchel-a? Ha de .vir dizer á ca
mara que faltão por exemplo 230 praças que mande 
recrutar.? Supponhamos . que a _camara não . está 
reunida, ha de soft'rer o serviço, ha de .ser aban· 
donada a causa publica, a defesa do estado ? 
Semelhante principio para mim é o mais extraor.· 
din11rio poss1v~>l, . quent prohibe ao ministro de 
recrutar a força que determina .! · Supponhamos 
gue se levanta uma g11erra, não ha de se recrutar, 
lia da se deixara tacar a sua independencia, e em·· 
quanto a cama_ra não se reune não -se recrute I 
E' com eft'eito um principio . que me parece até 
destruidor. · · · · .. 

o sr. :aouaúaa. · c~valcantJ.. : -per
gunto, se o · Sr. ministro entende que no cnso de 
faltar trOJl.a, á nação convirá melhor · engajar 
esses que já têm o seu numero de annos, dan: 
do-se•UHI mal!! alguma cousa ou · recntar de 
novo! Quem lhe deu . . a interpretação de dev.er 
rec:rut11t 1 lj:q $OU de opinião desses engajamentos, 
é mais util.que esses . velhos soldadoe coutinaem 
a · !!ervir ,. porque são mais prompto1;1. NQte·!HI QY!I 
·essas deserções são tão grandes em razão da re~ 
laxaçiio ·e má disciplina, principiando pelas pri~ 
meiras autoridades. · Qaando acontecesse esse caso 
extraordinario de guerra, não são as milícias de 
que primeiro se deve lançar mão até á convocação 

---rdl1!ar-;alt!smsembtéa·!- Os Srs. mmistros não· queret!Htefts~ 
tumar-se i\ estas cousas, gostão .de serem indepen
dentes da assembléa; permitta-se-me dizer, no 
tempo em qu·à está a assemblé~& para se reunit, está 

· tudo em movimento, fecha-se a assembléa solta-se 
tudo, vê-se uma alegria, têm havidos alguns mi
nistros que dizem que síio 4 mezes ClUe estamos 
grasnando. 

o Sr. cún11.u. l\J:attos : - Sr. presidente, 
011 · il coriHni>~.siio do marinh.a não entendeu o re· 
la.torio do Exm. Sr. ministro da marinha, ou · 
S. Ex. niio entrou bem no espírito do nrtigo em 
quc;~tão, do duas umn . . Sr. presidente, eu sou 
~:~oldlldo velho, sei fllí'!er c!istincção entre estado 
complllto e estado . o!fectivo do corpo, estado com· 
plet•J é ter aqnolle numero determinado pela lei 
da organisução; estado elrdctivo do corpo é o es· 
todo em que actualrnente se acha, é aqqeHe ela· 
ordem do dia, para servir desta expressão ; a 
primeira casa que ha nos mappu~ é pertencente a 
certas diligencias, praças empregadas, com licen•;a, · 
destncados, alguns poem o~ camaradas dos o!Ti· 
ciaes, etc. Em outra poern tnmbam os recruta~, 
tndo isto se · põe n:~ casa do estado etrectiv(•, 
depois outra 3« casa - .fa!La 8ara completar, o 
estado completo, a som ma.... que propõe aqui 
a commissao é que se con~?:irve o corpo rle ar·· 
tilharia da marinha. no estado ern . que aj:(ora so 
acha, para cortar toda e qnalquer diffi.culdado e 
toda e q_~alguer confusão, eu tenho a honra de 
pedir .a. Y. Ex. que convide o Exm. ministro a 
m!ormar á camara se .no dia de hoje estão fa· 
zendo aquelle serviço que pertence ao . corpo de · 
artilharia da marinha algumas · pr.a.ças que não 
pertencem ao mesmo corpo. 

O Sa~ Mlmsl'RO I)A. MARINHA. : - Não é. mister 
qae hajão praças de fóra. do corpo, mas estão fa
>:eQdo serviço . 011 clllP!l!.'adM dos o.tllciaes, .e d~:~qui 
se vê que ha grande falta. 

O Sa. CUNHA. MATTOS:"'"- Tenho muita satísfllçiio 
qe ouvir ·a explicaç1io de S. Ex., .porém a . res
peito dos camaradas dos olliciaes podemos fazer 
algumas r~ftexões. Os camaradas ãos officiaes têm 
certos serviços a fazer, elles fazem ser.viço todas 
as vezes q11e os officines tambem entrão dB ser· 
viço. . • . · · 

Sr, presidente, nós acabamos de uma guerra, 
tem - existido grande força naval em .... haviiio 
700 e tantas praças · do · corpo . de artilharia -da 
marinha empregadns, inclusive as que estavão 
na náo presiganga alguns destacados, algllnil 
de ronda diurna, . creio · q:ue fazem alg11mall no· 
cturnas, no dia de hoje não . é . tão grande o nu· 
mero como .. aquelle que · S. Ex. reclama : têm 

··existido estes camaradas dos officiaes, guarda do 
arsenal, ilha das . Cobras, . mesmo aquelles sol· 
dados que estão no arsenal · g11ardando prezas, 
no fim · de Abril existião. 797 praças de soldados •. · 
Se as praça:! que havião no corpo podião fazer 
todo este serviço e·m tempo em que o serviço era 
mais pezado, como não poderãõ ·estas mesmas 
praças fazer este mesmo serviço ·em tempo de 
paz, no anno de . 1831 para o de 1832. 011vi al
gumas reflexões do Exm • . ministro da marinha a 
respeito do serviço extraordinario . · 

Com eft'eito Sr. presidente, eu reconheço que os 
serviços ·. extraordinarios · reclamão força . maior, 
porém pergunto; nós temos alg11ns serviços 6X· 
traordinarios ? Agora, á . excepção. destas pequenail 
rondas nocturnas, destas ronda.s navaes . que se 
houverem de fazer cnzando na . bahia do Rio 
de Janeiro, todo o mais serviço ó ordinario. Se 
houver . outros s~rviços . extraordinarios estou 
prQmptÇI ~ vQtar çQ!ltn' Q !Htigo apres!lnt!!!lo P!1la . 
commissão de guerra, . porém emquanto não. fOr . 
convencido sustentarei que 1,800 praças .. de .arti· 
lharia é muita génte. 

E11 já dis::;e . que servi . por .muitos annos em 
· corpos de linha e sei como se faz toda qtla!idade 
de-êel'Viço, ctanto.,.a.o.ma.t_cnmo em te.rx.Q,,_Eu ouvi,..,...c.. 
Sr. presidente, . dizer-se que era necessario mu- . 
darem os soldndoii; os que estão em terra para 
o mar; e . os que · ·estão no mar para terra; com· 
migo nunca se praticou isto, eu fiz muitas via· 
p;ens, e de um navio dl3 guerra passava logo parf\ 
bordo de outro ; no serviço inglez S. Ex. bem 
sabe . que acontece . andarem . marinheiros e sol-



c amara dos Deputados -Impresso em 07/01 /201 5 11:55- Página 10 de 11 

12 SESSÃO EM 1. DE JULHO DE 1830 -..... .... -. 
dados embarcados 10 e 12 nnnos n bordo dn~ucllcs 
uavios ~em · nu;u:n snldr~m rórn, n IJIHI duvi<Jn ha, 
Sr; presidente, que ncontccn.com OH nOHHOR Rolrl~· 
dos 1sto mesmo quo ncuntccc no. soa·vlr;o inglor., tflr) 
mnu ó o pas~ndio .. do bordo doR :111\'IO~l,lo gutlrrn;l 
~;1 No tornpo em quo t!ll sorvi 1111 annrinhn hnvin 
muito empenho pnrn ~~~ 1'\'tl' a bol'llo, tnl\•ez o~ 
SOldfi•.IOS ti\•essem nllli~ Rll-(111110.11 VIIIILII~Ontl .IJIIBIIIIO 
se nchavtlo embiii'C:I!Ios, ignrH'O tJllllllH KIÍO 1111 cir· 
cumsto.ncins d0 t~mpo pt·~sllnLo, unr(lwllil lompo 
os soldados sen1pro CJUll Hllnhnv1\u " viiiJ;Oill, ·111· 
vuvãu seus vinte, trinto~ mil l'1'd11 pnl'll 111111 qnnrliJl, 
po.rn. g ;l~taL' elll t:.Hll !lllflfl fllllliliRH, fi UHIJ'illllll >ltllll• 

pr~ ;llldou mais :1ceindn, SOIII(Iro mniH hem ves· 
tida, semp:·tl dístincta cntt•u CJR cot•poA do oxo•·· 
cito elles negocia'Vii.o nl,:tnmu c..,nsu, rur.it\o suas 
V:tntangens, parcce•lTIO !JllO 110 uJ11 dtJ !Jojo Ó O 
mesmo isto foi ha mnl~os nnnotl, ~m meu tempo 
os soldad,,s dn mndnlm to,lloR ~lnlu1o dinheiro. 

:5r. presidente, eu rr.connco;o quo o corpo da 
marinha no . ·Rio . de Jnnillro ó composto do cle
men•.os tii.o hetea·o~cneos quo grnndol parte é de 
qunlidade, por . extt·~mo, rclnxnda, som nenhum 
princípio de díscípltna, . ~1!111 noulmmn moraL 
Apoio o que acabou de nffirmnr o Sa·. liollunda, 
nem Jesus Cbristo é capaz !111 rcllllluolocor a diS· 
ciplinn, seja o cotnn)O.r!d•l.nto . Lio corpo quo!n ro~·, 
não é capaz de o diSCipltnnr, o o lllfJI!IlW :SI', lflt-

. nistro apoia o que cu d1go JHirquu o11tus d~ser· 
ções de que ftllla S. _E~ .• ~uo 1111111. pt·ova u·rc· 
fru"'avel da falta de dt"ctpomn. 

s"'r. · preside1ite, em lllll COl'pO · UOrn tlltidp\innolO, 
em um corpo compr1Str;> do bund •llt•munlo~, pód" 
haver tacs dosercõc:i 11 d~HOI'C•j''" tl}'tct•JIIlntitns 
como nós vemos no Rio d•t ;J,tnl·h·o 'f . Sr .. presi
dente, se este corpo Cosso diKcipllnndn, M•J os 
elementos que ocompoc111 r .. ~,.om •1•1. outr!l _untu
reza nó~ não havramos tt.•r u~tn multttlao de 
desehões que até admirn.: Moi qtlll .s. l!:x. n1io póde 
remediar este mal · r•~pnntlnnmnn L1J, pur1\an . pó de 
dar al ... um remedio polll:o 11 (IIIUC<t, sol . que h a 
bons· ct"'esejos porém nt1m . Mompro oM bon~ desc,jos 
se podem pó'r cm ex1!~uçilo, Q Sr. ministro da 
marinha póde com elfutto llcnncinr todnl! aqutJIIas 
praças que Corem desnucOMK11t:laM 110 tlcrvtçv de 
modo. que os soluncios teululo tltlllll noitus li\'rBs, 
porém este methodo ó .a a·uMp••ILo do.1 soldados 
que fazem serviço em. term, u . nuncn. dos sol: 
da:los que iazem serv11;o no mnr, t1orv1r,o quo e 
considerado como des~acMin: Jlllrll ollet! ní'i.•J h a 
tres dias ·de folga, o coRLnttl•l '' tlnntl qunrLos em 
baixo, .um quarto em cima •. i11to . •l u quo su pra
ticava no t~;mpo em qu•l cu "''n·l no 11111r, agora 
penso que ainda é assim. . . 

O corpo de prtilharia dn mnt•lnha o.tó o c.laa :30 
· de Abt'il tinha ·779 pa·11•;nt! •lo "''l~ludoR, entre · 

officiaes olliciaes inferiorus, cornotu!l, ct<:.. pa· 
rece·me' que não hnvendo cirCIIIIIt!lllllch~ extmor· 
di na rias ·podemos . conservar o coi'JW no pé . em 
que actualmente se acltn, n~ se~1 estado en~cttv~. 
Ainda poderia fazer · orgonasnçu~ nu:ihor se estt· 
vesse mais bem informa11o dn.; cu·curnstnnc1ns do 
serviço peculiar deste corpo da ormadu, o \"em a 
ser a respeito . dos cornetas, pódo . uccn~ccct· quo 
os cornetas se . possão diminuir o 1!ctll' um por 
companhia e o outro sal1ir. 

Sr. presidente, ~sta ?PÍ!lifi~ _do. comr~i~siio de 
marinha talvez nuo seJa Jndlctosn, port!m ó vttu· 
tajosl\ ao serviço publi~o. 9uando hou~·et· ~et·viço 
ou diligencias extraordmartus, ó o mottvo ·porque 
os . outros corpos · não podt!m :1er empregados 
nellas '? · · · . · 

--·"Eü,-sr."presiden te, j:\ ál)lli teli1ItT"tftti:l por ~ui tas 
vezE.s que servi no . regtmento dt1 m·ttlhat·t~ ·da 
marinha, .depois servi algum tempo nu arttlha· 
ria do Algarve no t~mpo que cllu ostavn ~mbo._r· 
cad11,servi uo Alemttlj<),. tlt!put" sol"'i ua nrtalbann · 
de · Valenr;u, e npP.zur olítlto, ::51', pt·osídonte, ·niio 
llnvia força !lunlcit)Uttl p11rn o11 naviot'l, !'oi nocc~
sario çhaular for~a tlo turrat, o o rogltnontu da 

B~irr1 foi cham<~do pnrn. n nrmndn, ·e qual ser{, a 
l'uZitl) · porque ·ng11ro. nilo se possa fazor o n)csmo ? 
Estes . soldado~ vão ordi .. ariurnonte nos navios, 
o ualli fazer íog(l, c por . censeguínlc tanto faz 
quo ~ejr~ corpo da armntln ·.como sej rt qunlquer 
outro de tlll'l'll, tudo . vem a ser o mesmo : se 
houver snrviço extraot·diilal'io chama-se outra 
gHnte, desta gentfl qne nt1o. fór absolutamente 
ncce~saria para o servir;o do terra, porquanto para 
o ordin~~rio l,üOO pt·nças são soldado;; sullicitmtes. · 

Ddcrt:tou·se hootem para todo o servio;o naval 
1,:)00 pra,;as, destas 1,500 praças muito .prova. 
vdrnente 3jO ou ·100 hilo de pertencer á marinha: 
co11veohomuito co111 a idén do Sr. ministro, para 
qutl seja maior numero do solda1los paru conter 
o n111r1ero llll marinha: entendo . que podemos 
cm!Jarcar as GOO ;.la artilharia, a bordo dq presi
gangn. crei1) q1te i t: m 1:3:i; isto, Sr. presidente, 
considerados corno destacarl()s, não são · dnq uelles 
que fazem turno diario, u:io são daquelles quo 
tem àuas noites nt> ·quartel, e quando võm para 
terra sfio sub~;títuiqos por outros,. o quR acontece 
em toda a pttrte. (Leu.l Em uma palavra, eu já 
disse, Sr. presidente, que se o Exm. Sr. ministro 
da mnl'inhn rnost•·at· que com efl'eito ha necessi· 
dade de alterar esta l.'edt!CÇiio do art. · •1•,- ·estou 
prompto a votllr contra o .at·ti~o, . porém .. hei do 
ser convencidf) disto; mas toçlas as .razões que 
tenho ouvido não . me convencem. . 

Disse o i!lustre deputtldo que . desejaria que .n 
nrtilhnria da marinha. se conservasse no seu es
tndrJ cornpleto ; Sr. presidente, muito bem conheço 
que um :;old:tdo da artilharil1 não se faz de urn 
dia · parn .ouuo, muito mais conheço que o sol· · 
dado de artilharia dol mar niio Stl f.,z de dous 
dias p:mt outros dous dias, muitn 'Prr.tica é no
cessaria, precisa-se aco:!tur.rar ao mar, precisll·se 
aco.stumar áq11ella habitação, áqttelles movia.entos 
dos navios. · · 

O Sr. Henrlqucs .do ·Rezende :-(Nao 
se ot,vio.l . c · · 

O Sn. PAULIXO DE ALBÓ'QtrenQUE logo que prin
cipiou a falia r, começo\1 o povo n descor, outros 
o. . conversarean ~ como quem niio . queria ouvir 
o orador. 

Mandou á . mesa a . seguinte emenda : . 
cc Ao art. ;1• substitua·sé : 
cc O ministro competente ficn autorislld•l a recru. 

ta r · para ter . em estado efl'ectivo o pessoal fixado. 
-Paulino de Alliuqt,erque, » 

Fui apoiada. 
o s ·X'. ·cunha Matt,,~ : -:-Sr. presidente, 

. a commissiio ·quer o mesmo que deseja o Sr, 
ministro ua marinha, e o Sr. ministro da mari· 
nha Jeseja o que quer a commissão ; quer que 
o estado do corpo sejn 1) . mesmo que nctualm()'Qte 
é; qu~ vem a · ser :!,780. praças, isto ó o que a 
commissão· quer e o que o Sr; ministro deseja, 
estamos conf·>rmes,. estamos· de accõrdo um· con\ 
outro. 

O que a commissiio deseja que ·fi·:tue, e o .q~e 
ella diz é que hajãr) 800 licenciados, talvez nao 
esteja bem . redigidu, . ... as altere-se a redacçiio : 
eu eutendo q:te está clarl) qua o .estado completo 
ào .cat•prl, é o mesmo que o da lei dll .· sua 
or~'lnisação ; mas que' nn. cas~ dos licenciados 
E:xistiio 800 praças, que é o mesmo que no .dia 
de hoje acontece, hayendo 800_ pr!oças vagas; 
este nu:.!lero de praças a · conlmtsssao quer que 
stfe:>licenr,iado. ·- .- . · 

O Sa. MINISTRO DA. MAntNH.t~.. : - O que qn.er 
dizer vagas'? . Os qu6 estão ·doentes não estão · 
yagos os seu~ lugares, vago quer . dizer não pre. 
enchido, por isso toruo a .repetir, . se a camara 
qae1· q.4e fiquem . fóra do sel'viço e não eaapre .. 
gados nelle 800 praças, cutão precisa nova ret.lac
çào ; diga·se que fi.cão fóra do serviço 800. 
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• 
O Sn . CuNn!. M1•r·.cos :-O quP. se qneL· é qne 

fiq!tem 800 pr·aça~ fóra,- e dê-se-lhe o nome que 
qurzerenr, o qrle se quet• ó a · co usa. 

O Sr. Vusconcollo":- Sr. presidente 
estrt qucstiio parece-me !ler muito facil .de ~~~ 
resolver, emquantn se deve fixar a fr)rça naval, 
porém ·a quest::l:o RO tem tornado enlorosu, o o 
S!:· minisiro tem lançado alqumas expressõe~ · que 
·n!IQ m!l parecem corresponderum ao acolhimento 
dn comara. . 

O Sr . . ministro dr.clara que se ha de .recrutar 
ainda mesmo que a ca.mara o não decrete, quand~ 
a naçiil) esteja e;m perigo I E será ístl) expressão 
q~e. mereça ouvr_r a caUlara que acolhe . ao Sr. 
tmnrstro dtl mapnJll\, que o . admittio 11 discutir 
quar.do ·não póc!e discutir projectos desta · na! 
tureza ; e até me!lmo por opinião do Sr. ministro 
da marinha emittida · no . senadl), elle reconhece 

. que o ministro de estado não se pódo admittir a 
esta discussão'? E' preciso qne o Sr. ministro 
saiba . que estas palavras não nos assustti.o, que 
havemos de votar com toda liberdade conforme 
pedir o hem dn nação . ' 

Entrando na matel"iR direi, o Sr. Cunha · 
Mattos principiou a . fazer o çJl)culo, c deu ao 
corpo de artilharia 600 praças pnra os navios e 
embarcações, o Sr. · ministro coQcorda, ( des~jo 
que o Sr. ministro da .marinhn fique bem certo 
desta expressão l; . o Sr. ministro çoncorda que 
são 600 e não 300, o Sr. ministro no seu or
çamento pt:de 3~, s~ elle agora diz que são 600, 
quando se fór d1scut1r ·o orçamento l1ave·mos de 
discutir 600 e não 300; porém nisto parece que 
ellc se equivocou, qué ··não forão 600 e tantas, 
mas· sim 331, até por este .calculo julgo que 
siio 502 praças que pede o Sr. ministm (la ma
rinha para os navios e armada, inclusive a 
presigangn. · 

Não fica 300 praças que nfif'l estão destacadas, 
nem a bordo ·dos navios armados? Para que 
tão grande J!Umero ,de praças? Pede 331 praças 
para os nav1os da lJrmnda e vem no · orçamento, 
a.uando fizermos a coqtp. do orçamento da des· 
peZ·l havemos de dar aquillo que nii.o é na-
cessaria? · 

Demais, senhores, . quando foi esta lei feita? 
Em ~empo de guerra, em um anno e.m que . se 
fix(lrno para ~ marinha. 9,000 marinheiros, ora, 
a . assembléa geral entendeu . que neste anuo em 
que se 'fixa v:\ a forçb de . mar em 9,000 mari· . 
nheiros era sufficiente a força desta · brigadR, e 
em tempo de paz em que se dá l,f.OO marujos, 
ba . de . ~;onservar toda a brigada ! Parece-me 
multo erroneo este calculo : isto é mostrar irrno· 
rancia, e ignorancin muito . feia: repito ,

0 
no 

tempo de guerra foi fixado o numero das praças 
em 2,78~, Q\lando se fixa 9,000 marinheiros, em· 
tempo d'll paz quando sefiicão . l,500 praças de 
marujos, é que se hão de conservar os mesmos 
2, 789 soldados I . . . · 

_Diz-se 9uel1a muitlls deserções, porém, Sr. pre
Sidente, se ha tantas deserçõe~ como diz o 
Sr. ministro, que prova isto? Que o espírito 
bra.zileiro não é muito .mili_tar, e .como se · quer 
por força gastar· se () dmheu-o eom soldados su· 
perfiuos, · e se quer conservar o corpo dá . marinha 
tio seu estado 'completo, d-l~se mais dinbeiro par11 
engajamento de marinheiros porque estes conser· 
vão mais sua liberdade, e .não I:'! e queira conservar 
este corpo no seu estado completo, que segundo 
ou v! . são 2,789 praças. . · 

_D1sse o · S~. mtnistt'6~-que dimintttndo o sentço 
nao .se pod1a conservar a .n1esmª força, então 
por que razão se quer ·que conserve; porque não 
se convém . na reducção proposta, nem mesmo na 
da commissão 'l Emtim o Sr. ministro c;begou a 
querer . conte~tnr o direito de fixar a fo!.'Ça livre-
mente •. De3eJava que o Sr. ministro lesse a 
çon.stituição, e visse ~ue ella não diz-conform~ 

-porém -:-sobro- ns informaçiies ...;. e sobre ..-. 
JHiO é-- conforme.,-; nós nistn · temos a maior 
amplidão a nspeito · da ft>r•in tanto naval corno 
terrestre. 'rorno a dizer quo · voto pela ro
ducção, que quero reduzir o · numero do b~to.lhão 
a '100. 

Outra qrtestlio tBm havido qull me parece 
alheia clcsta lei, e vem a HAr, ·dar·so baiX·l aos 

. milit~rcil qu ú tiverem acabado se.u tempo, e 
autonsar . uo g_overno p11rn fazer reerutam.mto. 
(Lçu.) De certo, 111.11a vez qu•: se lixe a forÇa 
ha .de . ::~o autodsar .no ~overno para recrutar, 
afim de preencher Cflt•t força, e estes qu•} .estão 
n!ls ci~cr~mstancias de s~r·crn despedidos do ser
VIÇO hao d<} ~er despedidos do servir;o, Mo de 
ser despedidos, porém isto niio é objecto deRta 
lei, nern estll emenda devu entrar nesta lei, isto 
é obJecto da simple:i · recommondar;ão,· se o mi
uisterio insistir em conservar estE:s homens no 
serv~~o militar; portnnto eu julgo que esta dis· 
cusstlu que tem havhlo sobre força militar, 
sobre recrutamento, nno é proprla. deste lugar, 
ha de se tratar disto quando se tratar dos 
art~. Õ9 e. ()9, Port'lnto declaro que . voto pela . mi• 
uha emenda. · . . 
. .. o sr·. l\1:ln1"'iro C:t~ :\~Qrinlul. :-0 nobre·· · 
deputado que .acaba de !aliar censura a bene
volencia . com q11o a · cumara m<l tern tratado, e · 
argue.me de ter faltad 1 á consideraçiio e ao decoro 
á camaru ! Estou ~iio persuadido do não ter ca
hido . em semelhante !alta, quanto é certo que 
n~nhull!_ dos honrado",~mombros que entrárão na · 
di.S.cussao tev.o· .occnstao de a notar . . Chamou~ 
lhe . discussãc calorosa, mns . eu não percebi 
nenln:m calor, .116 se elle· existe no nobre de-· 
putado; e então só . ~> nobre deputado ó o ca
loroso. 

Eu posso fallar tão francamente como qualquer 
Sr. deputado, sei meus direito:;~ e sei os termos 
que competem aos deputados, sei cómo se exercer 
Ç> . ~~octo em que me acho. · Aonde está esta falta 
·de consideração ? O .nobre deputado de certo não 
re1lectio bem nas expressões que soltou. . 

Torno agora á questão: umn. vez que se achar · 
1ixa4a por lei a força que deva estar á dispo
sição do mini:>tro d~& marinha, é sem duvida 
que, se estll se . diminuir por qunesquer causas 
naturaes ou accidllntaes, se poderá fazer recruta ~ 
mentodas praçlll! que faltarem para preenchimento · 
dessa for•;a sem que com elle ;se infrinja a. consti
tuição, mas antes sa cumpre a. lei do orçamento. 
E é tão certa esta pr.>po:;içiio quanto absurda .. a 
sua contradictoril1; por 11er intrinsecamente im
pOtiSivel que . se con~erve a força no estado 
decretado, niio se . preenchendo com recrutas . as 
praças que todos o~ dias diminuem por de· 
serçõcs , mort~s , baÍlt!l.!l e ·. ínlpossibilidade de 
servir. . . · . · · · · 

Dando ~ hora .fic'áriio todas a._s emen,:las adia<ias 
· por se nao v11ncer .a prorogaçao~ 

Retirou-se o Sr. ministro da marinha. com as 
formalidades do regimento. · · --

0 SR . . PRESIDENT.E deu para ordem do dia . 2 . 
. de Julho: A .resolução ·n. 75. Resolução n 3S ~ 
A .. la discussão do . projecto n. 41. Resolução 
n. 66. Continuaçüo d/) projecto n . ·64, da fixaçã.- . · 
das forças navaes. . · · 

Levantou,se a . sessão ·ás .. 2 . horas. - J o si da 
Costa .ca,·valho,. presidente ....... Joaguim Marcellino · 
de B1-ito, 1• seeretario. -José Joaquim .viei,•a 
Souto, 4° secretario. 
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u. SESSÃO EM 2 OE JULHO DE 18;)0 
Sessiio em 2 ele .Julho 

I'RES1DENC1A. DO SR. COSTA CARVALHO 

'Dopoid das .10 horas f:,zendo·se n chnmndn, 
acháriio-so presentes 8'2 Srs. deputados, faltando 
com participação os Srs. Araujo Lima, Silva 
Tavares, Calmon, . Maia, Orne lias e Candido de 
DeJ&. 

O SR. PRI!:SIDE!'ITE . declarou aberta a sessiio, e 
lida · a acta da antecedenttl pelo Sr. secretal"Ío 
Souto, foi approvada. 

O Sn. ·SECRETARIO MAncELLINO DE BRITO leu os 
se~:uintes officios .: 

Do ministro de estado dos ·· negocias do imperio 
er.viando um requerimento de um e;;tran~eiro que 
quer naiuralisar-se . -Foi á commissão de consti· 
tuiçiio. 

Do ministro da guerra participando ser inrun~ 
dada a queixa dociiáqcnto Vicente Ferreira Titflrn, 
cujo requerimento restitue.-Foi á commissfio de · 
s~rra. ' ' ' ' 

Do ·mesmo ministro enviando uma relação dos 
. olliciaes estrangeiros ajustados · para o. serviço da 
nação.-Foi á commissão de guerra; 

Do me;omo ministro enviando duas resoluções . 
do conselho geral da província do Maranhão;
Mandàrãó.se imprimir as resoluções. 

Forão á commisdiio das camaras municipaes 
duas representações, uma da camara municipal 
da villa de S. João do Príncipe desta província 
enviando as suas posturas e contas; outra da 
camara m.unicipalda villa d.e Jundiaby pedindo 
a creação de un1a cadeira de grammatica latina~ 

Foi . á commissão de pensões e ordenados um 
requerimento dos fieis · dos armaiens .da alfandega 
desta córte. · 

O SR. PIRER FERREIRA pedill dispensa da com· 
missão de ·fazenda e orçamento, porém · foi . des· 
attendiJó. . . 

A commissão de redacção offereceu · redigidas 
as emenclas desta camara ao projecto de lei. vindo 
do senado sobre os inventores. 

Approvou·se a redacc;ão para se enviar ao 
senado. 

Fico11 adiado por opposição o seguinte parecer .: 
cc A' commissão de constituição foi presente ·o 

oflicio do ministro do irnperio, cobrindo um reque
rimento de José Luiz Brown, natural de Boston, 
o qual lhe fóra · enviado pelo . desembargador juiz 
dos · feitos da corOa a quem fóra a informar por 
ordem · do extincto tribunal do desembargo do 
paço, pede o supplicante ser ·naLuralisado cidadão 
brazileiro, allegando estar. casado com brazileira 
e ·ter . jurado a constituição, . como faz ver . por 
documentos, e residir . h a muitos annns no Brazil 
e ter grande negocio no .Rio Grande do Sul. 

cc . Parece á. com missão qu~ o supplicante deve 
esperar pela , lei . da naturalisac;ão. 

cc Paço da camara dos d~putados, 1• de Julho 
de 1830. ~Ernesto Ferrei1·a F1·ança.-M. de 
Alencar.-D . . A. Feijó. ,, 

Leu-s9 o . seguinte requerimento : 
« A comrnissão do orçamento ~·equer que se 

· peção ao governo pela repartição com patente as 
folhas por que se pagão as · pensões e tenças; e 

. igualmente certidões de vida das pessoas que ns 
recebem, outro sim, os esclarecimentos em detalhe 
de cada um dos 'objectos ' despendidos no labo· ' 
ratorio das officinas da casa da . moeda, · o quan
titativo e :finalmente o preço de ::ada um. . . 

--~-<c Paça_dg. carnal:!\ dos d.llputadRs, 1• de Julho 
de 1830.-Hollan(ia ·Cavalcanti.- lb~lrO~ 
d1·ada . ..;...Mendes Vianna.-B. L. de Souza.
Dua,•te e ·silva.-Vasconcellos. » 

Foi apoiado. 
O Sn. VAscoNCELLOS offereceu o seguinte reque

rimento: 

cc Sendo apresentado$ n esln augusto. cnmara 
ns contas dos generos c dinheiro do commissario · 
gP.rnl do . exercito, . pertencentes ao a mezeR de Ja· 
neíro, Fevereiro ·e Março de 182(1, e veriflcan· 
do-so que foriio subtrahidos do theaouro depois 
de · sel'em nelle entre~:ues, tanto por . terem a 
nota de-conferido Al vnrcs-, como pelo assim 
haver aflirmado o illustt·e deputado . o Sr. Cio· 
mente Pereira ex-ministro da guerra, o convindo 
mnito averiguar quno~ Riio os cnlpados neste 
delicto para serem punidos, . além de que as ditas 
contas pode1•áõ fornecer '111uitos esclarecimentos, 
com que o governo satiHfaç,\ cabalmente a recom· 
mendaç1io que esta augusta · camara lhe fez ·em 
officio do 5 de Junho. 

cc Requeiro que, depois de recebidas ns ditas 
cont11s pelo Sr. 1• secretario, Rejão remettidas 
ao ministro da fazenda para dellas fazar o uRo 
eonvcniente, repetindo-se-lhe a recommendação já 
feita em o. sobredito officio. · . . · .. 

. cc P:1ço da cnmam dos deputados, 1• de Julho 
de 1830.-Vasconcellos.» . 

O qual sendo lido disse 
O Sil. CLE~IENTE PEREIRA :-Eu não dei esses 

papeis como de officio, . dei·os e disse · que me 
tinbão sido dados por um official; não .disse que 
erão de officio, será bastante que se declare 
isto. 

Q s~. va.,CQ:O.oQUo!i :- E11 fiz· o requeri· 
mAnto pelo que havia dito · o Sr~ deputado, e 
julgo ser aquillo. • 

O SR. CLElrE!'ITE PEnEmA:-Eu dis~e que se 
me tinha denunciadO · e entregado es!leS papeis . 
por um o.fficinl Alves, e é preciso que af!sim o 
declare. . . 

O Sn. VAscONCELr.os:~Pois bem, eu peço .ao 
Sr . .secretnrio haja de declarar· isso, como diz o 

· Sr . . deputado que •lsHes papeis lhe tinhão sido 
entregues . por um official ·. queixoso do commis· · 
sariado, porque a c ousa . que · mais · pesava em sua 
consciencia era deixar que fosse punido um ci· 
dadão innocente, por isso peço que se redija o 
meu requerimento nr. fôrma . que expoz o Sr. de· 
putado. 

O Sr- Fcr~cira de Mell.o:-Sr. presidente, 
parecia-me· melhor que se nomeasse uma com. 
missão para se encarregar . d9 · examinar essas . 
contas e depois de examinadas dar o seu pare· 
cer . pará podermos deliberar com conhecimento 
disso. .. . . . .. . . 

o Sr. Lb:npQ :-En lembro que fiquem có· 
pias authenticas de . todos esses papeis na . se
cretaria, quando haja de ·se remettorem ao governo 
para proceder conformo a lei, · porque são cópias 
tiradas do thesouro que . devem merecer todo ·o 
credito, comtudo devem ser rubricadas pelo Sr. 
secretario. 

Mandou ã mesa o seguinte requerimento: 
cc No caso de se remetterem os documentos 

ao governo, requeiro que delles . fiquem na se· 
cretaria cópias com toda a authenticidade neces
saria. 

cc P11ço da camarn dos deputados, em 2 do Julho 
de 1830. -Limpo . de Abreu; . » 

Foi ápoiado, e sendo posta á votação a mataria 
do requerimento do Sr. Vasconcellos, resolveu a 
camara quo se enviassem .as. contas á commissão 
especial creada para este objecto, depois de ru· 
bricadas pelo Sr. 1•. secretario, ·e faculta~dn·so 
á parte o fazer reconhecer .a firma do offictal do 
thesouro que as conferia. 
·~O Sn. SECRETARIO :-Está' sobre a mesà o oflicio 
redigido para ir ao governo, sobre o brigadeiro 
Labatut, eu o leio á camara. (Leu.) 

·Leu-se mais o seguinte requerimento : 
« Requeiro se peÇa ao governo o seguinte : 1•, 

cópia da ·tarifa do conselho 11ltramarino de 28 de 
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SESSÃO EM ·~ DE JULHO DE 1830 15 
Março do 1792. 2a parte, declaraçiio desclo quando 
principiou a ser observada no BrnziL ~~ parto, 
se a respeito desi!a tarifa têm havido consultas 
sobra a sua intelligencía, e 11 ter havido, .so re· 
mottão RS mesmr1s consultas . ...;...Castro e Silva. ,, 

Foi approvada a 2a e 3a parte, sendo · rejei
tada a 1•. 

o Sr. LI no Coutinho: -Sr. presidontc, 
eu queria fazer umas observações sobre esta rednc
ção, ainda que já um Sr. deputado tinh11 feito refie· 
xão. sobre essa plllavra-permittír-qtte se dovlll'ia 
di1.er-p6de reflídk no imperío. -'Pois no imperio 
não póde residir um estrangeiro qualquer? l'anto 
mais 11e ó brigadeiro do exercito brazileiro e não 
póde vir para o l3razill isso era co usa nova I Mnn
d!!·se 110 governo que ·11eja reintegrado no posto 
do brigadeit·o do exercito do l3rnziL, e nã<l é per· 
mittido · que ellA venha residir no imperio? Isto 
era escusado o declarar-se nesse o:fficio ; uma 
vez que fôr declarado hrigac1eiro do uercito rln 
l3razil não póde estar fóra do imperio sem licença; 
dizendo-se que seja reintegrado no E!Qtl. . posto 
de brigndeiro do exercito brazileiro Pedro Labatut, 
elle pôde vir para o Brazil ; para estar fóra do 
imperio é que .é preciso licença ou permissão ; 
portanto essa palavra-permittir-deve ser suh!!tt· 
tuida por outra; ora, sendo reintegrado no posto 
de brig11deiro, deve ser igualmente indemmsado 
de todos Oi!. seus soldos de que tinha !lido sus
penso, e debaixo deste sen.tido é que foi llppro· 
vado o parecer da commissão, que fo>sse reinte
grado no seu posto e que so lhe pagasse .o se11 
sololo, . e isto é o que. não vejo na red11cção do 
o:fficio. Outra cousa é dizer o officio, segundo o 
costume; não deve dizer.se-por ter sido contra 
o tr.atado feito com a França-e por leis que se 
oppoem a este. costume, que. não são leis: os 
máos costumes não são leis, acabe~se com elles, 
mas com as leis não se. acaba assim e nenhuma 
autOL·idade executora pôde acabar . com e lias. 

o Sr. Lul:r. .Cavalcanti :-0 oflicio está 
bem e P!l :r~c:!ªcçiio !)St~ n que so fez na c11mara, 
eu niio mando emenda, póde-se tirar a .palllvra
permittir-póde,se dizer-c<>ntinuar a .re~itlir .-0 
outro lugar· que diz. contra os . costumes e 1-.is, 
se diga por ser contra o Si 6• çlo art. 179 da 
constituição, porque pôde .l'e!!idir no imperio. 

o Sr. Mtu•co1Uno de Brito :-Parece 
que o oflicio e•tá na conformidade do vencido, a 
commissão julgou' que o brigadeiro não pedia 
que fosse reintegrado do posto, ma;; que fosse 
indemnisado, e nesta parte é que o Sr. deputado 
Rebouças fez uma emenda, para elle. ser reco
nhecido no posto que tinha, e se. elle for rein
tegrado não será preciso dizer ao govel'no que 
lhe pague o soldo, que é. uma consequencia de 
ser reinter::rado. 

Quanto ápalavra-permittir-é o que deve s~r, 
a camara quer o contrario do que o governo 
quer; o que o governo quiz foi que este homem 
sahisse plll'afôra do imperio; agora a com missão 
diz· que pr::rmitta-se-lhe que resida no imperio, 
isto é, dizer ao govet·uo que deixe fa?.er aquillo 
que a constituição .permitte. 

o Sr. Lino .CoU:tlnb.o:.,....Nôs não appro" 
'Vamos o preambulo da redacção da commissão, que 
diz o puecer? Que seja reintegr11do, o Sr. secre
tario não em nada com o preambulo, faça o favor 
de o ler. 

O S:a. M:Al!.CELLIMO DE BRITO (leu o parecer):
Pois se a com missão diz que elle não tem o posto 
de brigadeiro I 

o sa.. LINO COUTINHO : - E' no :fim' . não trlltO 
do cabeçalho, o. que a. camara resol~. 

O Sa. 1\úacELLINO DE BruTo: -A' com missão 
'P!lrece que o governo ·deve · indemnisar dos pre
jui~os que sotrreu pela demissão do seu posto, 

n ccrnmisséio níio queria quo fosse reconhecido, 
o a C11m11ra reconheceu que elle fosse· o:fficial do 
exercito. 

O Sn .. LINO CouTINHO:-A commissão o que 
quiz é que fosse reintegrado no seu posto com 
a indemnísação doa seus soldos, isto .foi o que 
a camara approvou, perdôe o Sr. secretario, isto 
é o que se approvou. Quanto á 'la parte, . foi 
redigido 1111. conformidade do que a <:amara decre
tou, o está boa a redacção; mas pelo que di:i'i 
respeito á 2•, d11 indemnis11ção dos prej u1zos, c) 
Sr. secretario não decl11rou. 

Qu11nto á pnlnvra-permittir,-per~unto eu, o go
verno tem <!ir9ito ele não permittir aquillo que 
a lei permitte? Se o governo violou . essa lei e 
mandou deportnr a um estrangeiro do imperio 
brazileiro, . ainda· nii.o sendo exercito brazileiro, 
elle não o podi11 f11zer; por isso mesmo que não 
póde mandar deportar a um estrangeiro que esteja 
residindo no imperi•) .uo Brazil sem .violar a sua 
con.;tituição : portanto . o. governo deportando a 
Pedro •Labatu~, tem violado a constituição; per· 
mittir ·é relativo de quem tem o direito de não 
permittir, como se ha de dizer ao governo que 
não tom t11l direito, permittão voss11s excellencias 
Que· Pedro Labatut venha residir no. imperio elo 
l3rn~ill Quanto ao costume, estou pelo que disse 
o Sr. deputado Luiz Cavalcanti, qué se declare· 
que o governo praticou uina· violação· da con
stituição, e é este um caso que. devo ir· para 
o tal ·uvro . negro, em que tenho fallado, para 
quando. se flr.nr. a· accus11ção deste ministro; é 
preciso declarar que foi ·violado o artigo tal da 
constituiç.ão., não v.em .aqui. f11zer nada a palavra 
-costumo-é por· leis . do paiz e artigos taes da 
constituição que se lhe oppoem. 

O. Sr. Roboaças:-Sr. p_residente, sou de 
voto que se deve ·.fazer o officio e não extre
marmos este ne~tocio ; o req11erimento manda que 
se deve f11zer o officio em conformidade do vencido; 
e o que se venceu é, que o general Pedro Labatut 
é brigadeiro elo exercito brazileiro, e venceu-se 
tambem que elle fosse restituído ao seu posto 
com perd11s e damnos. 

Emquanto á palavra-permittindo -parece-me 
que não con.vém de maneira alguma; uão convém 
á constituição do irnperio, muito mais não convém 
ao individuo de que se trata, porque a elle cumpre 
resid1r no imperio, e não está na razão de residir 
em outt·o qualquer paiz estrangeiro; mas ainda 
que estive11se . não se dllvia dizer permittindo, 
mas cumprindo residir no imperio, porque elle é 
brigadeiro do seu exercito. Desta. •maneira pois se 
deve redigir o officio. · 

o Sr . .A.lo:n.oa.r:-Para explicar, Sr •. presi-
dente, se necessario é explicar. . 

A commissão diz que Pedro L11batut deve ser 
indemnisado pelos prejuizcs que soffreu pela ces
sação do soldo de brig,ldeiro; a commissão não 
quer que elle seja brigadeiro, não qul!r que o 
ministN seja responsave.l quando o d6mittio de 
brigadeiro,· porquanto. á com missão p11receu que 
elle devia s1;1r demitthlo, uma vez que cessou· n 
guerr11; mas d~;~via t!!r comtudo · ali . vantagens 
do posto de brjgnq(l:i!'() ; nem o _m!ni.stro pôde 
ser [>Unido pelo fllcto de o ter demttttdo ; por isso 
que julgou. que ·a constituição não_ permitte o 
dil'eito âe ser. generaL senão aos ctdadão:; brll•' 
zileiros, porém n com missão reconhece que se deve' 
ter. com elle. toda a. contemplação;· que devia ser 
indemnisado de todos os prejuízos ; agora qul.'lr-se 
suppõr que elle t~m sido etrectivamente briga
deiro· então com muito mais nzão deve .ser indem
nisad~ (!.ê..,..~odos o.s prej~J.~os que~~Ç.~pl~ c~s
saçãó do seu posto ; rep1fo .o~tra vez.! a commtssao 
não reconheceu culpa no mnustro, nao reconheceu 
que o ministro devia ser nc:cus11do; quando hou
vesse uma accusação ao ministro,- devia ser. 
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gua rd adn para mais tom po, e então seria pnlo neto ' 
despotico de ,o tet· mandado Rnhir pnrn fúm do 
jmperio; qurmto no de o tet• dernitttdo do posto 
ele brigadeiro, reconheceu que elle o devia ter 
feito logo que cesROU 11 guerra, porque a com
Jnissi'io não reccHJitcco em estrangeim nll::um di· 
reito de governar brur.ileiros; mas reconhece que 
se devia ter -com elle toda a contcmplaçiio, que 
se lho deviiio decretar l10nrns, e mes111o recom
pensns pecuniarias e tudo quanto houvm··ele bem, 
poróm nunca deixnl·os governar;. entretanto n 
camnra approvou na ~ua sr•bedoria. que. elle . era 
brigacleiro. cnt:io infnllivelmente deve so1· índem
nisaelo c)e .toclos os prejuizoH, porque a commissão 
quer que el!e tenha todas as vantagens ele briga· 
d~íro, ainda que o niio seja c:Jfectívamente. Quanto 
mais aJ:lora que a camara rlccidio que elle havia 
de ser brigadeiro no Brazil; conforme este prin· 
cipio é que se approvou. o. parecer da· com mis
são tal ·qual estavn, deJloitt approvou·sc ''ma 
emenda que ele algumn f(ll·ma era opposta nu 
parecer da commi~siio: mas salva ·a redacçiio, 
a camnra ~:ntendeu que c .. m . eJYeíto não havia 
opposição, ~J approvou que elle é brigadeiro, e 
portanto com mais justiça deve ser iudemnisado. 

O Sr. Forr.o.lr<l. Fran(,)a:-Eslou persua
didn que aqui tão sómente se podia dizer se era 
conformo a lei, ou inju~to ou util; porque em· 
:fim não sei ~:tunl é o· justo, nem qual é o injusto, 
o que entendo é que se. devem reparar as perdas 
que .lhe causem o preterito ministro qne abusou 
do SAU officio7 qnem lhe causou ns perdas é quem 
lhe deve paga r, e é agora o que se deve dizer 
no officio e não se acl•a nü parecer, e. convinha 
dizer; po1·ém · se se. julga como graça não voto por 
isso, p1.1rque não sei se é justo, o que me paree~ é 
qul' sendo. verdade se lhe devem pagnr as per
das .causadas pela sua nusenciá e deve ser aquelle 
que as causou,. que foi o ministro que o man
dou sal1ir, abusando dO seu officio e é da razão 
que o ministro lhe pague aquillo que a raziio 
e a lei manda. 

o Sr. Forrolra da ·votg;a: -Direi poucas 
11alavras; eu julgo que o cofiici.:. deve. dizer-reparar 
a injustiça,-o que está bem conhecielo pela emenda 
do illustre deputado o Sr. Rebouças. e mandar-se 
pagar os soldos c mais . vencimentos que lhe 
pertencião durante a sua ausencia, e quem lhe 
dc.ve pagar é quem. lhe causou estas perda;;, 
isto ó conf,orme o ~ 6• do art. 169 da constitui
tuição. 

O Sr. Paula e S.H,za:-Parece-me que n 
quo se quer é qne se use do direito da camara, 
que ó de recommcndar ao governo quo entre na 
orbit11 de seus deveres e mais .nada, o que podia 
ser. acto deliberativo da ca.mar!t. li accus,,r o minis
tro, mas como este neto é mais difilcil e mais 
moroso, e cumo o ministerio nctual pareça ter 
sustentud•) a. constituíçãn, tem de obrigação emen· 
dar os cri llles ·do ministerio ·.anterior; e o que 
faz a camara? Quer convidar o ministerio aetual 
p1u'a fazer aquillo ·quo· cllo. pedia fazer sem mais 
retardamento; mas é aquillo quo se venceu? 
Venceu·sQ o parecer da commis~do, que se decla· 
rasse mais o juizo da camara a respeito deste 
homem, e q direito que clle tinha: o parecer 

·da commis:;ão lembra que se dêm indemnisações 
a este homem, por isso que o ministel'io a.clual 
deve emendar .. o ant~rior.: oru, o officio parece-me 
que deve ser o resultndo disto quo so. fez.; mas 
como veio a esta discussão o officio, e apa·esenta · 
no seu relatorio os motivos que mo.ver:io a camara 
para re<:ommendar no governo este negocio e 
lembrc.u-se que se convide ao governo pa.ra reparar 
a' sua injustiça, por . isso mesmo que a camara 
espern ·que o· actual ministerio h a ele emendar .os 
erros do anterior .. 

Posta· a redacção á votação foi approvnda com 
a suppressiio da palavra-permittin(io, 

o Sr. ·Li no Con t.In'ho:-0 outrn dia podí 
a palavra para ler um raquerimento; mas como 
passou da hora, hoje so V .. Ex. Já licença o farei. 

Sr. presidente, o ·nefando minist~rio que acabou 
pretendia dar cabo do D1·nzil e destruir a nossa 
constituição pela raiz: constr~ que o ministro da 
marínhn dern uma ordem ao commnndanto geral 
eln brigada ela artilharin da marinha, paa·a que 
aquelles individuo,; que r~.~ssem de cór parda, ainda 
que ·fossem muito capuzes e tívAssem annos de 
servit;o não p11dessem servir de ufficines inferiores, 
11 nunca passa11~em de soldados, o quo é uma 
víolaçíio manifesta da cúnstituiç:lo. O com man
dante passou e,ta on:!llm aos chefes dos batall•ões 
da brigada da marinha, por esta ordem anti· 
constitucional, por está onlllm que HÓ podia sahir 
da pasta de um inimigo do Brnzil, foriio exceptuB· 
dns muitos homens só porque o accidunto da 
c6r os. fez r di1ferentes à o~ outros, e niiu forão pr•J · 
mo \'idos ainda que fossem. capazes p:n·a isso; 
portanto eu mando este requerimento para que 
s6 pergunto no ·governo se ~ verdaJc que o 
comtn1111dantc geral da artilharia da. marinha, 
Manoel Jonquim do Valle passouaquella. ordem. 

lV!andou á mesa o seguintt:' r!lquerimeuto: 
<< Que se procure ao govern•J se é verdade 

que o commnndante ge1·al do corpo ele artilharia 
da marinha, lfanoel Joaquim do Vulle, dera ordem 
aus c~efes dos batalhões .. daquelle · corpo, para 
que .nao .se ~romova nem se quer aos.postos de 
eofficlaes snJer10res, os homens . pardos que alli 
ho11verem, ainda que com ·capacidade para isªo' 
e que ·providencias. tinha dado o governo a tal 
respe.ito.-José Líno. » 

Foi approvado. 

. O Sn. PRE:OIDENTE propóz á camara se ccJn• 
vmha em que o· Sr. 1• secretario officinsse .ao 
ministro pedindo dia ·para ser dirigida á sane· 
çâo imperial o. decreto da assembléa gernl sobre 
as sup~rintendencias da decima.~Assim ~e venceu. 

Propõz mais que se ~legessem as commissões 
sobre o projecto de onhmança do Sr. Cunha Mattos 
e sobre as contas do commíssario geral das tropas, 
e foi autorisado o mesmo Sr. presidênte para 
non1ear amb~s. 

ORDEM DO DIA. 

Entrou em discussã,, a resolução n. 75, .e sem 
d&llate fori\o appl·ovaclgs os arts. I o, 2o e 3•. 

Leu-se. entà1.1 o art. 4°, e pedío a palavra o 
Sr. Rebouças. 

o Sr. RcbouQas:-Este art .. !o não deve 
passar como se acba; a lei. estabeleceu um maximo 
de ordeuado; c a qur.m o deu? Aos mestres da· 
quellas.p1·ovincias -onde oK ·viveres são mais c1ll'<lS · 
c a Bahia está na razii.o do maximo:. é uma da~ 
província~ do . Brazil de maior .luxo, onde os 
gendros sao mn1s caros, e onde ó oecossario manter 
uma decen.cia igual á da córttJ; por i:!RO el!a deve 
dar o ma~imo d~ .orden.ado, ajuntando o alugnol 
<la easa; ISto fo1 J.'l ObJect(l de grandes discus· 
sões na outra aessti~, e .c~mo é que este art. ·io 
quer revogar essa daspos1çuo da llli I Tanto mais 
que esta é a. maior de todas as despezas: uma 

. casa pa,m ~n~mo mutuo na Babia não póde custar 
menos de 2vO;~OOO, logo; fica o ordenado dos IIIOStJ•es 
de 250~000: e pur consequencia os mestres que 
estiverem nas ci1·cumstancias da lei da creação 
das escolas 11a capital da província não vêm a 
ter o mesmo ordenado: portanto quero mandar 
urna emenda que além do mesmo ordenado se lhes 
dêm casas. 

Mandou á mesa a !!eguinte emendai 
<< Sup.pri!fliio-se as palavras- com obrigação

e :substJtuao.se- dnndo·se·llle;; casas e utensílios 
na confoJrmidade da lei.-SalvR a redacção • .,.
Rebouças. » 

Foi apoiada. 
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Q Sr. Por<>ira de lBrHo:- Appt•ovo n 

emenda do Sr. Rebouças, e quero mandar outra 
para qne se faça ~xtensíva a todas ns cnpítaes das 
províncias maritimus; sei que em Pernambuco ha 
3 eRcolas de ensino mutuo, porém apenas uma 
é que está ~tn bnm andamento. a quem o governo 
delt todos os utensílio:;: porém as . outrllS niio 
podem estar em bom nnJamento · púrque custa 
a encontrar Ctises utensílios. Mando umn r.menda 
para quo S•) estenda a todas as cnpitaes cl!lS 
províncias marítimas. 

Leu-se n ::~eguinte emenda additiva ao art. 4•: 
''· Que se faça extensiv.1 esta medida ás cupitaes 

principaes dali provincins maritimas.-Salva a re· 
ctacçiío; -Pe,-ei,·a; de B1·~tu. '' 

Foi apoinda. 

O Sr .. Soax•cs da Roob.a:--Queria que 
V .. Ex. mandasso lêr o officío que acomp::mtiou 
ou que deu motivo a fazer-se essa resolução; 
o officio é do .presidente em c0uo;elho sobre o 
requerimento dos mestres de meninos ; o governo 
mandou informar ao. presidente .em . conselho e 
o presidente em. con,;eJho info1·mou ·que convinha 
d~r os 500$000, e esta é a base ~m . ql.le a com· 
m1ssão fundou essa l'eso1ução. 

Agom respondo nq . illustrll deputado . c. ue á 
pouco acabo11 de fallar, que a lei da creação das 
escolas orrlenou q~l} todas as daí'! cnpitaes fossem. 
de en:1ino mutuo; se a.Jei a~sim ordenou, deixnnd•> 
a localidade e o numero dellas nos presidentes em 
consolho provincial, e o conselho achou que devia 
abrir grande .num•:rú em Çll,rla íregnezin, de f6rmn 
que lá na Bahia tem em .cadá fr•1guezia 3 escolas; 
duas do meninos a uma de meninas, á c:xcep•;i'io 
d11s fregur:zias da I'raçn, do Pilar, SantoAntoni•J, 
nlém du Car·mo: as outras porém. dn capital cada 
uma tem tres escolas; é verdade quo na Bahia 
uma · cusn capaz de. ensino mutuo é do valor do 
200 a :iOOH, estou. por isso, por(jue no orçamento 
mes~no quo veio · {l camara, da!'! despezal! .da 
Bttlua, vorn o aluguel da casa. do onsino mutuo 
QUe! foi mandado· crcar pelo govern<l, sendo o 
mestre militar; a casa quo '' . governo alugou 
pa.ra o ensino muluo foi a. primem~ <}!lO . bouve 
na ci~ado, anria po1· 200 e tnntos mil réis, se 
os outros professorus tiverem deste . valor as 
casnR onde mor1io, pouco .ou nada ficará para 
elles. · 

Quant.: no que di8se outro illustre ·deputado, 
quo se devia attenu~r a todn,s . as cnpitaes das 
províncias marHimns, apresente o illustre depu· 
tado umu. in:licaçiio para sobre eUa formar-stJ uma 
resolução .cumo ostu ; isLo niio é uiu1~ leil~gal, é 
uma lei particular p:u·a uerta~ províncias ; quando 
vlere1u representações de outras, a cnmara ou u 
commi~sito a quem for remet~íd11 far~ uma outra 
resolução para entrar em discussão. 

Q Sl". L.l:no .Coutinho : - Pedi a palavra 
para propor a suppressíio deste art. 4•: porque 
o que é v.erdeírarnente de .. lei não precisa aqui 
repetir-se, e repetem.se para destruir aquillo que 
a .lei já mandou, mas antes de propor a emenda, 
Sr. presidente, seja-me permitlido fllZCl' uma re
flexão. 

O que déterminoua lei da creação das escolas' 
primarias?· Que aquellns escolas que fossem. das 
capitaes . das províncias, todas e !las Jevião .. ser 
lençasteríanas ou dA ensino JllUtuo ; logo·, .o que 
quer dize1· esta lei ? Que as escolas antigas que 
por lei existião nas capitaes, fosse111 transfor
mada!> em escolas de ensino mutuo; por conse
<J.uencia nôs agora não vamos destruir o que a 
lei assim .unndou, que essas. escolas antigas das 
capitaes pa!!!!!lS'sem a ser esc.olu.s dtl ensino mutuo;, 
e vejamos q11antas escolas antiga~ mandarão as· 
leis parn. cada. ~.mn das proviuci.as ; parece·me 
que na minha' cidade era um·. mestre regio para 
cada uma fregt!e;?:!l! ; ora, transforma.:los esses 
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' mestrQR regio~ em. cada uma das freguezias em 
escola:~ de ensino mutuo, temos uma escola de 
ensino mutuo ·em cada urn•1 freguazia. 

Mas agora ouvi um illustre deputado dizer 
que existe na Bahia 3 escolas de ensiuo mutuo 
em cAda uma fr<~gn~zia; perdoe· me o íllnstre de
putadn; na minha fregu.;zia que é a freguezia de 
S .. Pedro e n rnais p~tpulol!ll, niio vajo seniio um 
mestre dtl ensino mutuo chamado Lnzaro de tal 
Mendes, o uuico que vejo e df'l que tenho noticia. 
Ha alguns pagos pelos pais d~>s menino;;, e não 
sei que hajn. na minha freguezia essa escola de 
ensiuo mut110 de meninas; uma esc<Jla que Já ha 
na rua de ..... é pagn pelos país das meninas ; 
logo, não .ha essa escola de ensino "''1tuo de me" 
nina!! corno diz o Sr. deputado; temus pois e~sa. 
freguezia de S. Pedro Velho sem essas duas esctílas 
do E:nsíno mutuo para os meninos, 'e nem uma 
só vejo para as meninas ; pôde ser que seía assim 
como diz o Sr. deputado, mas pelo· que perte~:~ce 
á· minha fJ'E:guezia h a uma· só escola de ensino 
mutu•>, .a qual e:iltá no hospício dos frades de 
Jerusalém, ond~ o. governo mandou dnr um salão 
para se estabelecer; uma vez que lá entrei, en· 
vergonhei-me ; tudo estava acabado, não havia 
cartõe~, não havia tclegraphos etc., os primeiros 
que se darão para esso estabelecimento esta vão 
ac•1bados, não se derrio novos : ora, . todos nós 
sabemos o que os meninos estragão ;· e por con· 
sequencia os. c11rtões todos lacerados, todos os qua
dros manchados, os baucos quebrados, os. telegra
ph,.,s desorganisndos, e o governo não tem que
rido t\ar novos utllnsi\ios para estas escolas; eí~· 
aqui está a escoln lencastel'iana ou de. en,;ino 
mutao da minha freguez1a, e . escola dn meninas 
po1· ensino mutuo náo existe na minha freguezia; 
vejo uma escola particular onde tem 80 meninas, 
e crt>io ~ue foi .visitada . pelo . illustre d~putado o 
Sr. Odorico .Mendes e é paga pelos seus pais, 
nas . outra.~ partes niio sei ; ouvi dizer que na 
Bahia tinha iJo a . exame uma senhora para en· 
sinar .pelo rnethodo lencastorirmo, e q1;e fõ1·n appro
vada e teve uma cadeira qull creio foi estabelecr.r 
no. pl'íncípío da ladeira da Preguícn ; é a escola 
lençasteriana que ba : haverá mais outras, mas 
nem .todHs as freguezias as tem; mas se l:)a fre
gue:~~ias com duas aulas de ensino mutuo é .:ontrn 
a lei, porque a lei o que fez foi transformar a:1 
escolns antigas chamadas regias em escolas de 
ensino mutuo, logo, cada freguezia deve ter uma 
escola do ensino mutuo, que era a 11ntign regia; mas 
agorn apprú·cce este luxo de dunH escolas lencnRte· 
rianas para cada freguezía, é COlHt•l o espirito da lei, 
contra a econ.)lnia, porque se em uma escola lon· 
ca~t11rinna póde-se ensiMr · mU .meninos,·. n!io digo 
mil,- mns quinhentos, é preciso haver duas oscolnil 
lencastflrianns pttN ça•l•\ freguezía 'l Terá. cada 
!1•eguezia .JOO meninos 'l S11ppunhamos mesmo 000, 
niio b11sta uma e;;cola lt:nçasteriann 'l Como á que 
so. cl'eiio duas, qu>lndo ,,ós . não podemos com a 
despeza . enorme e contra a l~i ; porque a lei não 
fez ··mais do que. t.ransformar uss. a.s ... ' .. l.scolns antigas 
cbam9das regias em escolas lencasterianas: das 
escolas regias · e1·a. urna p11ra cada freguezia, e 
para que mais do methodo lencasteriaM '? Porque 
ainda que o systema lencastoriano seja muito 
bom . pam o estudo simpltls dos conheeimentos 
primarios,. comtudo não lhe .dá a perfeição que 
convém ao menino ; o menino que sahe da escola 
lencasterian!\ snbe. le1·, escrever, mas não faz bem 
o talhe da letra, é sobre o papel e com bom 
exempla1· á vista que se adquire.; e por isso. os me· 
ninos. que sahem das escolas .lencasterianas nii,Q 
pot;lem · ir escr!lver ern uma estação publica, onde 
se . exige bom talhe de penna, e mesmo para se)." 
caixeiro é preciso tE'W um•l letra mais . apurada, 
e por isso muho![l pai.; que têm dmheil·o p11.ra 
ga~tar com seus filhos,· em vez de os mundar para 
as escolas· lenca~teria!laf!, ma.ndão·os. para escolas 
particulares, portllnto U!Jla escola lencasteriana para 
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cada freguezin, é o QIIO a .lei manda e que é suf
ficiente, porque 3 escolAs lencasterianns, duns para 
meninos e urna pnra meninas, é de u1ais; mas a bem 
da verdado devo dizer que não h•l província nenhuma 
oJ.l cidade. do Brazil,· onde a instrucção primaria 
esteja mais ndí1mtada que na Bahia; umas escolas 
á custa dos país, outras á custa do eritado. 

De tudo quanto dito tenho me parec6 que este 
art. 4• é escusado, e deve-se supprimir, porque 
já está p1·ovidenciallo que haja em cada freguezia 
da capital uma escola lencasteriana ; e por con
sequencia não precisa aqtu declarar nem tt\o pouco 
ordenados, pl)rque a lei dá-lhes 500 mil réis e uten
sílios. 

Emquanto ás casas, devemos suppôr que essa 
senhora que requereu isso ao. governo não conta 
de· ter. meninas nenhumas, e .por isso desejava 
ver o plano dessas e.:.colas . para saber quantas 
meninas accommodào ; J)nrque uma .senhora pi:i· 
gando por uma casa na Bahia SOOH, uão tem uma 
sala para escolas de meninas ; ora, uma se_nhora 
que recebe 500~, pôde pagar uma casa de 300/1 
para. estabelecer uma· escola? E com que fica? 
Com 200$ e uma senhora a quem· é preciso mais 
algum enfeite, mais nlguma decencia? Bem se vê 
que isto não . póde ser, . e que talvez houvesse 
quem a induzisse, quem a aconselhasse mal; por
que com isso não póc!e ter 11m grançle salão para 
estabel!lcer uma escola, e. fi.car-lhe. ainda meios 
de subsistencia .decentemente ; iJ nosso governo 
que ataca a propriedade do cidadão como bem 
lhe parece qnando chega a negocio de frades, 
isso não, isso é atacar o direito de propriedade ; 
mas se é de um particular, ataca como bP.m lhe 
parece ; além de IJUB não. se tira nada aos. frades ; 
quando. elles não precisão de . casas para mornr, 
devem ser reduzidas a empregos publico3; na Bahia 
h a uns poucos de conventos, ha.o convento dos frade:> 
Therezios, es~:s f1·ades que forão nossos inimigos 
declarados, que benzerão as trincheiras dos luzi
tanos ; mns · Deos com e;;se frade não· reservou o 
castigo para outro· mundo, fazendo-o callir e 
morrer nesse momento. (Nao se colheu o resto 
do disr.u1•so.) · 

Ao meio-dia interrompeu-se a discussão por 
entrar o ministro da 111arinha, e. pass.ou·s.e a ..tis
cutir o. art. 4• do projecto de lei da fixação da 
força naval com us emendas approvadas na sesstio 
antecedente, . e sendo ·lido o artigo e as emend•1s. 

O Sa. VAscoxc&:LLos com permissão da camara 
retirou a sua emenda. 

o. 81•. l\(ondc" Vio.n.nu.:-Sr. presidente I 
Longa •e tornou hontem 11 dit~cussiio deste nrt. 4•, e 
creio .quo sem necessidade, porque se se tivesse recor
ri <lo aos daclo~ que apresenta o mesmo urçt&mento 
do Exm. Sr; ministro, ver-se-h ia lo~o qual o nu me r<> 
de praças que se devia fixar. Na tabella N do 
orçament<> disse o Exm. Sr. miuistro da. marinha 
que abatia a importancia . das e tapes· de 337 praças 
do corpo de artilharia que devu\o guarn~cer os 
navios armados ; . e. isto na bypotbese de se fixar 
o numero pedido de . 2,000 praças ; mas tendo-se 
v.enciào no. art. lo sómente 1,500, segue-se que 
para guardar~se .a mesmu relação entre o uumero 
ae marinheiros e soldados, devem embarcar ainda 
menos que 837 praças de artilharia da marinha. 
Mas dem11s que embarque esse mesmo . numero; 
mostra.rei que ainda assim. é.mais que sufficiente 
para todo o serviço o numero de praças que ficão 
na cõrte, quando o estado eftectivo do corpo de 
artilharia da marinha fór consel'Vado em 1,400 
praças, e vejamos se é assim. 

Sejão as praças de gu·arnição nos navios ar
mados 337, destacadas .na presigauga · 154, ••os 
llavios desarmados 81, p.ua camaradas de o1Ji· 
ciaes 63, para o serviço das guardas e Qllarteis 
lhõ~ ; aendo . estes ultlmos tomadoa tres vezes pjlra 

1
. a ver a folga da lei,· ~;nti};o •ar• a som ma totnl 
,09~ praç11a pnra todos os serviço~t. Ora, 11e o 

corpo de artilhm·ia da marinha fõr conservado, 
como entendo, no estado effectívo de 1,400 praças, 
inclu8ive ü;; officiaes d~ todns as classes, haver!\ 
o numer •• de 1,:3;35 drJ officiaes inferi01·es e sol· 
dados que. excede ao preciso, em 241 praças par11 
doentes no hospital e desertados. 

Mas dis~a o mesmo Sr: ministro querendo com• 
bater a reducçào f~ita pela illustre commissão 
de marinha, que o gover:1o nenhum interesse 
tinh 1 em. constn·val' grande numero de praças. 
Esta proposição. em géral, Sr. presidente, é com· 
betjja pela experiencia. da todos os governos ; 
porque dAsgraçedamente ellos julgão que a sua 
fl)rça só lhes póde vir das bayonetas ; e o nosso 
n1esmo ~o ver no nem sempre tem dado. provas de 
não preferir as hayonetas a outro qualquer meio 
de. governar o Brazil ; o que niio .está em· har
moni~t. com •> systema c.onstitucionnl que feliz· 
mente nos rege e regerá. E então será de extra
nhar que os representantes da nação tratem de 
reduzir a f,Jrça que ellcs considcrão, não só inutil, 
mas prejudicial ns liberdades da patria? 

DisRe mais o Ex:m. Sr. ministro, para sustentu 
anecP.ssidade de m~is praças que acabava de ser 
convidado pelo ministro da. justiça pam mandar 
fazer rondas de mar contra os ladrões que ngora 
infeRtiio esta. bahia. Oh I senhores, pois é pos~ 
sivel que estando nesta capital tantos batalhões, 
se peçrio rondas de artilharia da marinha? E se 
o corpo da policia não pôde bastar por diminuto, 
não poderáõ esses batalhões. dar os seu:~ contin
gentes para essa~ rondas? Em conclusão, Sr. pre
sidente, é mui vantajosa a reducção do corpo de 
artilha1·ia dA. marinha; eUe é composto em grande 
parte de artistas e g•mte de cõr de todos os officios 
que têm sido tirada .dos batalhões .de artilharia 
de. posiçiio, onde c<>meçarão a assentar-lhe praça 

·desde a época ri•• nossa independencia, deixando 
vazias essas offi.cinas em que trab'llhavrio. Logo, 
além do interesse publico, resultante da diminuiçiiO 
da despezn, accresce ainda a vantagem de occorret• 
ã crescente nece!;!Sidade de braços,. e de braços 
inrlustriQsos co•no acabei de mostrar. 

Mandarei portanto · uma emenda á mesa 
O Sr, l\Unlstro da Ma.r.tnha; - Q11ando 

eu calculei o qu·e veio no orçamento, reservava-me 
tratar dessa mataria conforme o. que se vence~se 
na discussão actual. Com effeito vêm alli 337 
praças, mais Sl e mais 154, e se pedia isso é 
attend.mdo ao gt·ande destacamento em quP. P.~tá 
a. artilharia da marinha, e. ni'io poder preencher 
destacadamente como manda a lei, e como convém 
ao iut•~resse. da 'fazenda, aUgmentando ··como já 
disse o numero d·•S soldados. ern vez do numer•l 
cios marinheiros, e po1· isso disse .. que desejava 
ter essas praça;;. pat'.l todos. os na vias armados, 
porque nssim haveria uma grande vantagem para 
a .fazenda, .e qnando chegas~e a oc.:asião do orça· 
manto devia tomar em consideração istn, e se 
pas>asse o que peço, devia haver um .abatimento 
nas etapas corresp.lndentes, e eis-aqui como en
tendo o uegocio. Ora, . não se tendo·. a111da vencidu, 
e como o espírito da. camara é de cortar, cuido 
que se deve attender á redueção que se quer fazer 
para que o serviço . não . soffra. 

Quando . ao uso das armas que se empregão 
contra a liberdade, não me consta que se· tenha 
feito esse emprego , ·.mas supponbamo3 que .. se 
tenha feito, seguir,se-ha que não são necessarias 
as armas para a defeza das liberdades patrias 'l 
Quanto mais que as que se pedem. são para o 
serviço do estado ·que a· camara deve tomnr em 
consideraçi'io, afim de que o governo desempenhe 
os Sbus deverlls, e nil.o se veuha com idéas dosta
cadus, nlém de que a ser a~sim, mais facilml;lnte 
11e reduzem 2,000 homens para um p~&rtido do que 
4,000 homen11, t- ost" o minba oplniito porque um 
m.alor numero de . foroa é mala clUJlcU ser sedu
ll:lda contra as liberdades p"trillR; 
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• msse o illtJstre deputado que a tropa que se 

·acha nos quartcis podia · fazer rondas noctur• 
nns; mas julgo qne esseR soldados não siio tão 
propl'ios, · nem têm essa · ~acilidade_ de · andar ~o 
mar que têm os d1~ mnr1nba. IN ao tonho poiS . 
011vido uma raziio que me. convença e o que eu . 
digo é . que sP. tenha em vista o· serviço e se julgar . 
qne se póde julgar que se pôde fazer do outra 
111anaira, seria o primeiro a concordar quando 
me convença ; mais. não com 1·azões vagas e inde-
terminadas. · . . · 

Leu·se a seguinte emenda Stlbstitutiva do 
art. 4o: 

c< la parte. O corpo df'! artilharia da marinha 
conservará em estado etfectivo o numero de 1,·100 
praças. 

« ~a .parte. Dando.sebaixa aos inferiores, cabos, 
anspeçadas .e soldados, que exc.ede~em a e~te ~u~ 
mero prefe1·idos os que a ellas t1verem d1re1to. 
-Mendes Vianna ,, 

Foi apoiada • . 
o S<". ~len.dc ·s · vianna. :-Direi ainda · 

dua!l palavras · ·para se ·. entender ·melhor ·o . que 
acabei de dizer. Eu não referi ·as minhas expres· 
sões á act11al administraçrio ; e se pretendi re•Juzir 
mai~ a !orça do corpo de artilharia de marinha, 
é porque · além das vantagen:1 q11e diss!> ~e.sultiio, 
como ponderei, . reconheço ·que o . braz1lemsmo e 
p~obid~tde dos · actuaes ad.ministradoreii .. não _é 
garantia sufficiente e. d11radour_a e em que pos~ao 
descan.;ar os brazile1ros . . E . nao temos nós v1sto 
no curto espaço de 7. annos centenares de . minis· 
tros que apen~tª J!OffiE;l~tdo!l ª!i:o logo <lemittid?~ 
para serem .. l!UbStituidos .. por Outros . Oll maiS 
meptos ou mais · perve1·sos? Esse mesmo · corpo 
de artilharia da marinha não era ainda o anno 
passado instr.llidf! se~retamente no exercjcio e 
manobras da art1lhar:a de· campanh~? Na<J : .l.ho· 
forão para . isso f<>rnecidos do arseroal do exercat.o.: 
peças, obuzes, muniçõe;;, etc. Não. se mandou · 
construir · ·n11 ilha dRS Cobras uma rampa para 
facilitar a sabida prompta .e segura dessas peças 
no dia em · que •.•• ? Mas supposto se, tenha na pr~
sent& admimstração alg11ma confiança pergunta1·e1: 
já se mandarão recolher ao arsenal do exerc1to 
essas peças? Já se mandou dem.llir essa rampa? 
Já se revogarão · essas ordens em que no ~ran~~c!o 
ministerio se mandou, contra a expressa daspos1çRo 
da . lei, que o corpo. de . artilharia . da. ma~inha 
fosse instruido nas manoõras da art1lbar1a de 
companha? .· · · . . . . . . .. 

Sr. presidente, não têm .. &IdO mrundados . os 
receios dos brazilelros, nem o siio ainda · agora 
Oli dos seus repre~éntantes •. ·quando pretendem 
reduzir a força ab~olutamente indispensavel. . 

O Sa. MiNrsTào ÍIÀ. MARL-iHA.:~Já houv11 ordem · 
·para se recolherem ao aut~nal todos esses pre• 
paro11, que de lá sahiriio não st~i para q11e firn ; •.na~ 
Julgo qu., niio seria. para fins máos, e .determme1 
que fizessem o estudo da arma propr1a. 

o sr; .Ouatodio D.las:-Sou de voto que 
toàas as . praças . nlliciudlis para a .marinha . por 
dinheiro se devão demiLtir . logo, se elles forão 
convidados pelo . interesse, q11al o. motivo do go· 
verno . obrigar . pela força da necessidaJe . a q11e 
.continuem em · um .contracto . q11e tem flnalisado, 
quando o governo deve obrar de boa fé; por conse
quencia é mister tomar isto em consideração. 

o Sr. · Rezen4e:-Eu desejava que se con· 
vidasse o Sr. ministro para explicar á camara 
se ainda · estão no se·rviço da .mar10ha. os offii:iaeil," 
marinbeiros e soldados, que ignominiosamente 
entrtlgarão o . brigqe Çacigue. · 

o sr; 1\llnl•tro .. da ~a.rinha:~A maior 
parte dos marinheiros ja uiio existe, e quanto 
aos ofticiaes entrarão em conselho de guerra, e 
!orão. abõolvidos . porquo disserão não poder fllzer 
fogo, porque a. maior parte da marinbagem .era 

inrrleza, o nesse caso que havia faze1· o comman· 
dante ? Cedeu á necessidade, e em consequencia 
foi julgado innocente. 

o Sr. Paula o Souza:-Eu jÀ disse em 
outra occasião que quand11 não en~endo_da ma· 
teria para poder votar ·observo a d1scussao. Ora 
'tenho a observar · que é .mister .que eu r6sponda . 
alguma cousa ao que se tem dito fóra de ordem, 
e do que não posso dispensar·me. 

Disse .o Sr. ministro qnl! podia recr11tar $6111 
lei, mas eu não p~sso persuadir-me . que o Sr. 
ministro entendesse isso, aliás era ntio entender 
a constituição, e o Sr. miuistro já disse que uma 
vez q11e a camara decreta a . força, ee. envolvia a 
icléa do recl'lltamento, e deste modo e que o Sr. 
ministro entende, porque não é crível que o 
ministerio actual do Brazil, sustentaculo da con
stituição pudesse seguir a marcha dos mais minis· 
tros, e . infelizmente até ngora o governo entendeu 
q11e .podia recrutar · sem hti., de maneira . que nós 
ou em paz ou em guerra, depois da constituição 
nunca d~cretánios, tem ·se sempre recrutado sem 
lei, e o que . e· mais, força . estrtin·~eira, ·portanto 
não é possível que lSto ~o":ti_!lue 11 mister que o 
ministro vá com a .constltlll.çao, e é de crer que 
o · actual assim marche. · · · 

A constituição é clara quando diz que todos 
os annos se fixe a força militar, e antes disso 
subsista 1\ que houver, e a que houver não. são 
os corpos siio as pralias, se . agora presentemente 
existirem oito mil suldados e oito mil marinheiros, 
se a. ·camara mio .decretar o recrutamento pa~a 
se ·preencher este numero~ segue•se que se não 
pôde · fazer recrutamento e se acaso, não .. fosse 

·esta . 'intelligencia, · seria . muito doloroso . que o 
ministro· actual quizesse marchar na mesma vereda 
dos · outros ministros. · 
. · Fallarei agora na .mataria• o ·Sr. ministro pelo 
· q11e entendi no seu relatorio,· fiquei em · duvida 
se exigia o estado completo deste batalhão e pelo 
p. a .. recel:'. da c.on.uniss . . ã ... 1> n!i.l> . p··e. rc. ~. bo., porque .não 
sei se se conta com o estado actual, em que se 
nchll o batalliiio ;. mu creio .que é o que devo 
entender, e . julgo que se ha de en.tender a con" 
stituiçiio como se deve; se se qu1zer o e~tado 
completo precisa que se recrutem t~ntas _praça!! 
para prefixar o batalhão : ora, eu nao cre1o que 
so .fizesse o pedido dessas .praças, parece que se 
contava que o batalhão subsistisse ·como estava, 
e se elle só tem mil novecentas e tan.tas praças, 
tendo nó;; vencido o ultimo artigo em que se 
fez a reducção da qtJurt" parte, a respeitei das 
praças de força, necessariamente havemos reduzir. 
á quarta parte e este é n dado que tenho para 

"votar pela reducção; e segundo o dado e. calculo 
que apresentoll o Sr. de'putado, qne o .Sr. minis
tro só cont•tva com 337 praças (leu), a isto mul
tiplicado por tres dá . mil e. noventa e quatro 
praças, · seglle.-se que mil praças chegavii~; .lngo, 
dando-se ma1s q11mhentas praças de maas para 
co11sas momentaneas, creio será . sufficieute e esta 
lei niio é para já, é para o começo do anno !inan· 
ceiro de 3L para 32, logo, .não se podem consaderar 
as mortes . de hOje que hão de ser as mortes de 
en.tã.o, .e para um anno dã.o-se 400 praças p.ara 
mortos, e para as faltas q.ue _ho11veram. Ç>ra,:_ a 
camara não pôde ·fazer . mats,. asto, o Braz1l nao 
pôde dispõr ·de .grandes meaos, e a camara dos 
deputados é. a representaçã\1 que . está mais em 
contacto com o IJovo, e · se ·é assim o · estado e 
ptlsiçiio · actual do :J3razil, como pinguem ignora e 

·· desconhece, ·como pôde a camara sem faltar a 
seus duveres niio cercear ·lliÍUi!lQ que ~ mi!lt!ll:'; 
iio · contrario era o minht~erio com 11 . camara 

. éontribiiir para a ruína · nacigQa), peJQ I!StadQ 
llciual nio · se . exige . senão que · se . vote · pela 
economia, . se nós eativeilaemos em eRtndQ de 
guerra a cautara·aeria mala prodlga; mas ae não 
aproveitarmos o tempo de ·pllz para as ecoa()mlaa 
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quan.lo o havemos . de nproveiLar? Niio . basta a 
ex:periencia de 7 annos orn que so gnstnriio ôO!J 
milhi3es do cruzados com o cambio 'I Ntto banta. 
que se reflicta que em 18:2.1 que chcgariio a~ rendtlR 
com a . despeza, · e . que agora nem il!so acontece 1 
Por consequencia dcvu esper.tr t.Jil.e o ministerio 
actunl nrio deixo de querot• marchar com a maior ia 
dn~ · camams, . o de outro modo ni'io é po.isivel, · 
nem a cnmara ;;atisfaz :\ cspectaçiio publica, nem 
des~mpenha o voto nacional. 

Disse·se que póJe haver uma guorrn, . e por 
força hão . ele haver os meios; t.1mbem entend•> 
isto debaixo da lei, o govclrn .. ha de llPPli!!ar M 
forças . que tem, e tumbem asf,m;as de mil1cias 
na;s províncias respectivas, e ha de chnrnar .a 
assembléa: pois o govorno ha de recruLar sem 
mais nem menos.?· Seria uma violat;üo tia consti· 
tu!ç~o. ,r .4poiaclos.) Eu•n1io posso suppór do 
.mmtsteno actual · sernelha1lt•J tn:lrcba : IJrn uma 
palavra, nós começamos a. carreim Npresantativ a 
e por isso uevem•Js imita.r . outras naçõe:'!, que 

. são mais velha;;, ·e o que é o quo ellns fazem? 
E' : isto; Não falla1·ei .da Americtl · u•) . Norte, ·tallo 
das . outras nações, e por veutura algum di!l unia. 
nação que tem. governo .representativo o seu 
fJOdet• executivo póle faz•lr urne. força sem um 
acto do corpo legislativo'? N>io de certo; por isso 
nós devemos. seguir as na~ões mais . velhas. 

Demais, notó·-se que a base, Q pt·irH:i [lÍQ vital 
e cardeal do todo o governo nacional coQsiste 
no direito de dar dinheiro e .solJa.los. A consti· 
tuição mRis manca e .mais mesquinhn, ·como Stlp· 
ponho a carta f1·anceza o g.;.rant~, todos sabem 
o estadu .actual da Fran~a rnnnobrando. para n:1o 

. pagar trib11to ao governo, po1·que. corno o governo 
está hostil o espírito nncional com a camara ol,Jetiva, 
que foi adiad:t, toda . a força se tem reunido á asso- . 
ciação de seguros para que não paguem tributos ao 
governo e para ·que se pagasse '' indemnisação á ·l ·uel
les que fossem vtctimas da arbitrariedade do govemo. 

A America do Norte tem. uma força de marinha 
de um batalhão, que sabemos • . s~ · c:ompõe de 
7,000 homens. e então como o Bt·azil ba do . pre
cisar . de 2, 700 . praças·? Portanto creio que ·não 
serei .censurado votan ·l~ que haja 2,•WO praças, 
o o mesrno paralallo podta fazer sobro a Inglaterra 
comparativamente , . e não rne cançarei com isso; 
mas attendendo a todas as circumstancias direi 
que não couvém . ter muita tropa as~alariada .. no 
paiz, . não porque o militar não seja o mais inte.: 
l'essndo na libe1·Jadc, · e o~ paizes . aonde se tem 
des.envolvido a lib_erdade, os mil~tat·tis é quo pri- . 
mauo sa têu1 sacnfi!laJo, e se nno, olhemos pàra · 
a historia. . . . 

Voto pela reducção que se julgar conveniente, 
e desejarei que o Sr. ministro concorde .com 1:\ 
camara. 

o · S.r . . Mlnlstro· <la Marinb.a:_;.Fat·~me 
hei cnr~o de responder unic•tmente áquillo que 
tem relação {I artilharia da marinha. 

Disse o n .obre deputado que no .mau relato'rio 
parece que me contentava com o que existia, mas 
p~ra que _havia . de ~li pedir uma co usa que .a 
le1 me havta dado, po1s que mandt\ que o batalhão 
conste de .2,789 praças? No meu relatorio apre
sentei o estado que existia, para ·qua ·a camara 
visse o que faltava . para completar. Quanto ao 
recrutflmento increpa-se de so ter . recrutado se in 
autorid:~de; mas ft\Z ·muita . dift'.:rença a lei q ne 
deve re~tular o .modo de se fazdr o recrutamento 

.com . a faculdade de recrutar, ·e isto P.ntendo . eu, 
e se a ·lei que .existe não .é bo11, f1u,;a·se or1Lra; 
portanto se se determinar que a força seja de 
2,000 P.raÇilS, tenho. n f~culdade de recrutar, do 
contrariO er11 11ma 11lusao, e torno a diz~r que 
o modo de . fazer o re.crumento ó da attribuição 
do corpo legislati17(), e tl o que n carnara deve 
fazer, e emquanto 11 n1to f•IZ, deve regull:\1' a 1Jue 
existe dentro don limites tia forca qu•J so maroll. 

Isto é clnro; supp"nhamos quo clesoJ:tão 300 .ou 
.wo homllns, quo morrem 200 etc., hei de deixar 
do r~CI' utar para pt·eencher o numero.'! Hei . d.e 
t:onvi•lar ns cam..t.ras para qu1 venhão recrutar 
;JO::> homcn~? Portun to o mini.;tro nüo commette 
crime. · 

•r,Lmbdm ·já· mostroi quaes r:rão as obrigaÇões 
dns>ie corpo, a necessidade de preencher essas 
faltas, e de se completar maí,)r nurnP.ro lie p1·a.;aa 
para nãll se de,;p~nder tanto Jinheh·o em mari
nheiros, a camara niio quer isto, n que se segue é 
que haverá mais marinheiros, e maior recrutaftlento 
p;lr'' o serviço da armaJa, e é preciso que sejão 
hornen,; ue profiSSilO que estejão . habilitadoS, por• 
que se vier 1una gueL't'a de que Deus nos livre, 
fl RObre quo sempre 1110 pronunciarei contra, não 
o:;tamos "m estado disso, salvo· se fór da honra 
do notnfl b,·azileiro a respeito d ·1 nossa indepen
dencia. (Apoiados.) Supponharnos pois uma guerra 
dessns , entiill · .! qud se hão de recrutar . soldado~? 
Urna das •Jbrig•Lções da cam'lra é fix11r as forças de 
mar o terra ordinarias e extraordinarias, ·eu a fixou 
aquellas e . esta,; já se fixarão? Não . ó .. preciso 
que me digão, o .corpo da armada ~erá de 2,ooo· 
homeu:J em tempo de paz, e · e111 tempo do guerra 
de tanto, mas estes homens não se habilitiio mo
. rnentaQeamente. 

Fallou"se da<; nações q11~ têm maior f.>rça; .mas 
é· bem sabido que . e! las tem . tudo, . que é neces
sarío de casa, tem mujtos marinheiros de pro
fissão, que se é necessario recruta-se em um 
momento; mas . nós, é preciso que os tenhamos 
pt1ra a occasião, que nos preparem.os .e posso a til 
dizer . r.ue a cxcepção de hotnens para a constru
cção de navio:i! não temos nada, e é mister que 
tanhamos ern depositoutensilios para o . momento. 
Portanto tal . reducção não póde . ter lugar, a isto 

· ó o que me lembra ·ofi'erecer como informação ·á 
.C;Imai'B, . . 

· o sr; P.~:ala. .~ sonza :-Tudo o que . eu 
disso só teve por fim dlir a razão do meu voto, 
e o Sr. ministro niio o de.struio; eu firmei-rile no 
calculo aprd~llntado pelo Sr'~ Mondes Vianna, e 
ainda julgo 1,500 praças siio de sobejo. 

Quanto ã questão do recrutamento,. o. Sr. mi· 
nistro· começou a enunciar·se · de mudo que. me 
afiligia, e afinal . conc•n·dou commigo, mas se 
acaso a lei creou um corpn qualquer, e este corpo 
no . an_no seguinte não está completo, o Sr. minis
tro 11110 . o ?óde · preencher, lêa-se a constituição 
no art. 47; (Leu-se . ) Este nrtigo ha de combinar 
eom o de se fixar annualmente as forças de mar 
e terra, ·e emquanto a assembléa o não fizer, 
subsistirá a que então . houvc~r; por consequencia 
o ministro . não póde .decretar recrutamento sem 
lei; isto é, se nós decr<ltarmos · 2;0[)0 homens para . 
a rnal'inha o Sr. ministro ha de recrutar par11 
esse nu1nero; mas se· nós não decretarmos força· 
o Sr. ministro não podia recrutat•: as~im entendo 
a cllnstituição. 

Disse. mais que podia . haver uma g1terra · mas 
entli<l o governo appli~a os meios qite estão ao 
~eu alcance, e cnnvoca a assemblétl geral, e isto 
e o que ha. de fazer um ministro constitucional: 
supponhamo~ quA a nssemb!éa ntio . quer a ~uerra 

. por ser caprichosa e qne nao decreta fort;as? Não 
havh\ a guen:a; mas 1111 hypothese de se entender ' . 

. a c•> nstituiç•'io; o mi~isterio ·ia {,,zendo a guerra 
como foss~, ficava tys1co,. e neste estado marcharia 
emq uanto o governo não entendesse a constituição 
·como eu entendo. . .. · . c 

Qu•!nto ao mais · .qne ·o ·sr. ministro disse. 
l'&spetto ao o~tado das outras . nações ·com o 
nosso, . é por essa mesma razão. que eu . voto pela 
f•1_rça de 1,~ · praças: Tornurei n. repetir, se 
nao. se executar . esta idéa · de . · E'conomia , o 
Brazil niio so salva; não ha dt! perecer, mas ha 
dd vivtll' MHle. estudo mi~aro, em•wanto o seu 
goVül'no n1lo t'ól' uucl•>n:ll, ll n<\o quizer ndoptur a 
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justiça de uma economia reatrtcta, e não fót• fiel 
observador da coniitituiçüo. 

O Sr. :r-:rona:ndu. .Oavu.lca.ntl. :·.:...Eu 
satísraço ao St·. ministro. Sr; presidente, eu 
emitti minha opinião so.bre a fixação elas despezas 
da marinha na hypothese de que se fixavão. taes 
e quaes pedio o ::;,·. ministro da: marinha, e in
culquei ns rnzõe~ que tiuha pf\ra íst<>, quando 
disse .. na' c amam q1te a minha reducção das 
despezas e fixação de força não era limitando 
a mal'inha, país exigi um syaterna que abrange 
todas as rep1.1rtições,. e· que t1ão se poderia bem 
reformar isoladamente uma sem ter relação corn 
as outras : a reducção deve presentemento ser 
feita na terra e não na. marinha, que o Sr. ministro 
tinha pedido muito justarn()nte, .e que as suas 
informações erão as mt>lhores que se têm apre· 
sentado. na camara até o presente, e a camara 
deverá ter at~enção a esse sy:>tema. 

Sr .. prnsidonte,. o c:xercíto merec.-, grande. de· 
ducção. · Eu. a prO(>l\Z no voto separado que dei 
sobre a fixação da âespeza. ; e disse que a marinha 
devia se.L· couservada. uo pé do. seu regimento. 
El(arnine·se o . que pede o Sr. ministro e cal
cule-se o que tem sido apresentado sobre aquella 
tropa, e então se julgará necessa.rio pa,ra que 
a sua força monte a 1,010 praças; e se o honrado 
membro tiv.er aLtençiio a que. estas praças de 
artilharia da marinha devem ser em maior nu
mero, não .só porque podem guarnecer as fortaleza'! 
do Rio de Janeiro, mas tambem ser distribuídas 
pala rnari!!ba do Br.az.il, para supprirem o serviço 
de marinheiros que sii.o muito mais caros que os 
soldados, ha de concordar ~ue este numero .não 
é excessivo, e· além disto esLe meio é mais 
economico do quE) aquelle que querem os honrados 
membr.os. . 

Sr. presidente, não podemos fazer este cercea.· 
manto no. numero das ·praças do mur ; ns forças 
de terra, talvez· chegue tempo em que. não se)ão 
necessarias, e que as possamo~; dispensar ; porém 
as forças do mar nas circllm'ltancias. actuaes do 
Brazil, e qualquer que seja o ·futuro hão de ser 
sempre necessarias; cumpre pois que ella seja 
fixada debaixo daquellas vistas que exige o inte· 
resse da nação; porém diz-se quE) é excessiva, 
e que até podem fazt>r . o. serviço . das rondas . do 
mar a tropa de tP.rra I Quando. nós discutirmos 
a força de terra· havemos de ·ver o que se diz; 
agora que se quer reduzir a· força da n-,arinha, 
diz-se que o SclU. sc•·viço póde ser feito pela tropa 
de. terra, e quando se trntar de tropa de .. terra 
l1a de se dizer que ha de ·:ser feito peln da ma
rinha ; eis-aqui o . que acontece em dí~~ussões 
destacadas, sern systoma. E' necessario examinar 
a~;~ Ç9~!1as, tendo em consíd.;•·ação •> sou . vo1·da· 
deiro fim, a sua. utilidade e indispenaavel neces~ 
siduqe, . e não de outro modo; 

Um Sr. Jeputado achou que a minha mane!ra 
de exptimh·-me não era muito conforme ns idéas 
constitucionaes. Pes!lflo a cBmara a contestar-me, 
quem foi o . pl'imeiro deputado ne11te salão qne 
s11stentou esta intelligenc•a da constituição, digáo. 
Eu, Sr. presidente, fui o primeiro que sustentei 
este direito, e achei-me isolado no principio nesta 
opinião, muit11s Srs~ deputados forãu contrarias a 
mim, esta gloria é minha, eu fui .o quA dei 
a .verdadeira intelligencia :.\ constituição, desde o 
primeiro din que me assentei nesta casa disse 
que não· podia ser recrutado um homem do BJ.'IlZil 
sem lei desta. camnra · . 

Não é para completar os corpos no estad() 
de sua organisacão . que são feitos estes recru. 
tamentos,. elles l:)ão de ser feitos para completar 
o estado completo que. a camara fixar ; sem 
a camara· o determina!' não póde fazer-se re
crutamento •. Neste nosso systema não o póde 
haver sem lei determinativa; mas o Sr. ministro 

p.ícle dotel'mínttr qu•3 se faiiíi:•> engajamentos em 
lu,:tar ue reerutam~nto. 

Suppondo agora qul3 a assAmbléa adopta. o 
systerna de .con;crípc;ão dus forç1s, o Sr. mí• 
nistt·o para completar esta força, e para . eJCe· 
cutar a lei ltlnça rnão daquelle cidadão que 
prirnoiro deve s~r ch•1mado ao serviço, eis-a'}ui 
o Sr. ministro marchando sef(undo a lei ; eis-aqui 
as · cous.as em ·seu verdadeiro pé ; · eis-aqui o 
·minísterio em harmonia com a cama.ra, e não 
pela maneirn com que o Sr. ministro quer eilten
uer ·que o governo póde recrutar. 
. Nunca emitti a proposiçüo que o Sr. ministro 

podia. r<:crutar; apres!lntei aqu1 a collisiio em que 
se acha, Ta pelas imperM~ões das lei~ ·qae ma.ndão 
ter força; uma lei desta natureza é ínexequivel, 
ó necessario ter uma co1·ar.i>m e ser muito patriota 
para resistir a todos os perigos da execução de 
tal lei. 

E' . necessario dizer sobre isto. Sr. presi
den'te, que no3so systeina tem uma marcha muito 
constante; quando se ex pender ua camara. uma 
opinião de um ou outro Sr. deputado, e a maioria 
propender para G\1!1 como na factura dnsta .lei, 
para fixação da força e despeza, este deputado 
ou esse. homem , cuja opin1iio . a. camara. tem 
achado adaptada a promover os negocios nacionaes 

.na melhor fórma possível, é . de sua 1íatureza 
chamado á admíuistraçiio, pat·a sustentar aquíllo 
que elle na. camara emittio; a;sim como tem 
obrigação de sahir do. ministerío aquelle que diz 
que acha a lei imprati~B.VIll, isto .é a· marcha 
da~ nossas instituições .. 

Sr. presidente, quando este. individuo á cha
mado para o ministerio, não 'póde excusar-se, sob 
pena de merecer uma grave censu.ra o seu com
portamento. A marcha. do. nosso · systema · é esta, 
Sr. presidente, eu não quero lisongear, não 
procuro· popularidade, só procuro dizer . verdades, 
âizer meus sentimentos instigudo pelQ am.or dl$ 
minha patria, .só quero o que é de .razão; venha 
contra mim quanta maioria. houver; hei de dizer 
qull a .marinha não precisa ser reduzid.~.;.não é 
a marinha, Sr. presidente, que se deve reduzir, 
ma~ sim ddferentes ou.tL·as despezn:; que Sfl fazem 
e que· '$e têm feito illegitimamente. 

:E!! tenhode apresentar uma emenda ao artigo, 
não me importarei que se fixe em 100, em ~00 
ou em 2,0,00, ou naquillo que se quizer, porque 
estou persuadido que cada um deputado tem 
tanto iuteresse da nação como .en tenho; poitanto 
fixe-se no numero que entenderem. porém é ne
cessario fazermos exequiveis as nossas leis ; é 
necessario que ellas se adaptem ao nosso systema. 
(Leu.) 

Nos EstndoR·Unidos decretão-se 700 praças para 
força .da mllrinba; mas os Estados· Uunidos ·têm 
uma marinha· consideravel, e . a todo. momento 
têm ma.rlnheiros de que podem lauçar mão; am 
!ta tlScolas aonde u mn1or paL'lll dos homens 
que mori'io nas ciolades. rnnriLim11S se apromptiio 
para serem· empregados ua rru,rinllll, o tod11via 
ompragn grande nu111ero de marinbAirus ; além disto 
devemos nota1' qua os E•tados-Unidos por sua 
fur.;a moral e pbyslca nenhuma n!IÇIIO fie atreve a 
mexer ímpuneUlento com ·elles, e nós eat·nnos 
nesta circumstancia ? 

Sr. presidente, uós só temos a temer inimigos 
externos, e precisamos ter 111arinha . parR os t•e. 
pellir. E'. verdade que a nossa tropa de marinha 
póde ser auxiliada .com a de terrn ; mas esta ndo 
pôde fazer· o se1·viço daquella com 1\ mesma van· 
tagem e utilidade com que eUa póde fa:ller · o 
serviço . de tens ; e por isso me tenho pronun
ciad\l contra a sua reaucção; mas :fique o Sr. mi· 
nistro persuadido que a sua opinião a respeitQ 
de recrutamento não é verdadeira. 
· ·JI<{andou á mesa a seguinte emenda .ao art. 4o: 

cc. O corpo de· arti.lhnria de marinha será con
sc1·vado. ·com as praças qu(l votar a camara, e 
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se para a cunscrvaçtio destes niio flir bnRtnnte o 
numero dos que existem, exceptuantlo o dos que 
têm com plotado o seu tom po de 8t•rviçiJ, o governo 
será autorisado a engajar CJS. cxceplundos a novos 
exercícios por meio de uma vaut11gem de 200 rs. 
de rnuis em seus soldos diarios: tJ so este en· 
A'ajamento uão l'ór sufficiento, poderá recrutar na 
fórrna das. leis antuiores d" recn1tamento, tantas 
praças quantas forem preci2ns para o estado 
completo d!l força fixada pela presente lei.
Iiollanda Cavalcanti. '' 

Foi 11poiada. 
O. Sr. Ministro da Marinha:-( Não 

se póde colhei' o que àisse o S-r. minist1·o em uma 
peguena 1·esposta.) 

o Sr . .Cunbu. M•~t·tos :....., (Não se colheu 
o ,çeu discurs,.) 

Jul:::ando.:;e su1liciente a discus'!ão, o Sr. pre
sidente procedeu á . votaçiio, 

Foi approvada a 1~ parte dll emenda do Sr. 
Mendes Vianna .com as émendas dos Srs. Lino e 
Hollanda Cwalcanti, e ·rejeitada a 2a parte. da 
emenda do Sr. Mendes Vinnnr~, ficando prejudicaria 
Q artigo;> . do projecto e as emendas ·dos Sr:~. Cunha 
1\bttos. e Henriques de Rezendr:, cmnpreheudida 
pa votacão a do Sr. Paulino de Albuquerque, 
e as ultimas partes das emendas dos Srs. Lino 
e Hollanda Cavalcanti, no que respeita ao re
crutamento. 

0 SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia 8 
de Julho: Até ás onze horas "meia. leituras de 
projectos, indicações e requerimentos. Pareceres 
adiados •. Na ultima hora, eleição da mesa. 

Levantou·se a sess1io ás 2 horas du tarde.~ 
José da Costa Ca1·valho, presidente.- Joaqu.m 
Marcellino de B1•ito, I• secretario . .,.. Luiz . .lt'1·an
cisco .de. Paula Cavalcanti de Albuquergue, · . 2• 
secre tano. 

Sesslo em 3 de Julho 

PRESIDENCI.\ DO SR. CoSTA CARTALJIO 

A's 10 horas procedeu-se á chamada, e nc!lan
do·se presentes 75 Srs. deputadvs, faltando;> os 
Srs. Mo11r~, Lobo de Souza e Miranilll Ribeiro, 
e com. causa participada .os · Srs. Araujo Lima, 
Silva Tavares, Cr.lml)n, Maia, Ornellas, Deos e 
Silva, Xavier de Carvalho e Monte1ro de Barros, 
o Sr. presidente declarou aberta a sessão. 

Não se lendo a acta por não so achar ainda 
presente o ::ir. secretario Luiz Cavalcanti, deu 
conta do expediente o Sr.· I\{arcellino de Brito 
lendo os ofilcios e pareceres seguintes : 

Do mini:~tro da justiça, reenviando . o reque· 
ritnento dos· herdeiros de Caetano Rodri~tues 
Monteiro, e communicando em re~posta ao otncio 
de 26 do passado, quo .o nuncio a~ostolico não 
tem feito saber ao governo do S. M. Imperial, 
se Vúm autorisado para installar · n&sta córte o 
tribunal da· legacia.-Foi remettido á com missão 
ecclesiastica. 

<< Do· me::~mo, remettendo a cópia do decreto 
de 27 rte Fevereiro do anno pnssado, que faz 
extensivo a . varias províncias . o decreto que 
mandou suspender na. de Pernambuco ns forma· 
lidadas que gat'llntem a liberdade individuul.
Foi remettido .á commissão. d~ constituição. 

Do ministro do imperio,. em resposta ao 
officio de 28 do passad•l, participando que expe
dira ordem ao . presidente da pro vincia de . Santa 
Catharina. para mandar quanto a11tes as infor· 
mações J!Or.lidas pelo sobredito o:fflcio,- Ficou a 
çamara mteirad&. 

Do secretario . do senado .. participando que 
S. ~· Imperial houve por bem. snnçci onar a reso
luçao da nssembléa r;:erallegislntiya que declarou 

eRtar em f!P.n inteiro vigor n de O da Agosto 
do 18·27.-Ficou n cnmara inteirada. 

Do mesmo, par.tici!)aricio que S. M. Imperial 
houve por bem sanccionar as sr.guintP.s resolu· 
çües drt assemblôa gr.rul lr.gi~lntiva dtl 9, H! e 22 
do Jn11h•J do corrcute : a 1• declarando que a 
dispo11ir;fio do · úrt. 79 da lei do l• do Outubro 
de 1828 comprehendondo ta:nbem os escriptu
rarios da~ camnras municip:.cs: 2•, q11e as qttalí
dades exigidas nos eleitores parochíacs p•·lo ~ 
7• do cap. 2• das instrucções de 21l de. Março 
d/3 1824 devem ser avaliadas na C011Sciencia dos 
votante:! ' c a 3• rc•gulando a. presidencil) das 
assembléas parochiaes e do~ . collegios alei\oru~s 
até ú p.lelção da mosa.- Ftcou a cam11rn Intei
rada. 

Do mesmo rem~ttendo ns emendas apprcvadas 
pelo senado ao projecto de lei sobre os ~Sbusos 
da liberdade de exprimir os. pensamentos por 
palavras ou por escripto.- Mandou-se imprimir, 
e que se officíe ao senAdo P!lr~ enviar o projecto 
ori~íual. 

Leu.se o seguinte par!)cer : . · . . . 
I< A com missão de cornmP.rc1o, agncultura, m· 

dustría e artes, tp,ndo examinado o requerimento 
de Th•nné PilitO Barboza e outros, em que pre· 
tendem a mudança de uma ponte que se .está 
eJiticando na vílla de Lorena, é de parecer que 
se· peção ao governo os seguintes esclareci· 
mentos .: 

r1 1.• O estado em que se acha a ponte prin· 
cipiada. 

r1 2.• O ronrlimento porque é. feita. 
11 :>. • Quanto rende o . por Lo de Lorena. 
1r 4.•. Idem o tia Cachoeira. 
((.Paço d:L camara dos deputados, 3 1e Julho 

d•J 1830,- Manoel Ze{el•ino ·dos Santos.- F. de 
A guiai·.:..... J. A •. de Lemos. 11 

Foi ap(>rovado. 
· Igualmente se . leu· o parecer seguinte da com

missáo de marinha: 
« A commissiio de marinha para dar seu pa

recer sobre o officio do ministro deeta repartição 
relativamente. aos · descontos do soldo para o 
monte-pio das viuvas e orphii~ do physico·m~r, 
e cirurgião mõr da armada pretende que se peçao 
ao m.,smo ministro as cópias das .. orrlens que 
a~torisárão os· descontos dos soldos feitos ao 
physico-mór Vic•mte Anto!JiO d~ Azevedo, e 
cirur~iiio-mór Francisco Juho Xavter. 

<< Paço dtL camara dos deputndos, 2 de Julho 
de 1$:30.- Cunha .1.\lattos.- Vieira Souto.-Pinto 
Peixoto. '' 

Foi npprovadc. 
Tambem se lflu o parecer seguinte da com

mis:;i'io de guerra: 
<< A commissão de guerra vio .o requerimento 

feito a esla augusta camnra por Clemente José 
de Oliveira, ex-alferes de caçadores da 1•. linha 
do exercito, . em que depois . de S/3 queixar do 
procedimento havido .contra elle pelo ~x·mi~istro 
da guerra Joaquim de Oliveira Alvares, do çoronel 
Valle, commandante geral do corpo de artilharia 
da marinha, e do tenente·cot·onel José dos·.Santos 
e Oliveira,· supplica · .á. · me.sma · a!!g!!s~a . camara 
que se dê. brt:ve andamento á· interpretação 
da lei sobre os ultiroos recursos de. revist~& nas 
causas crimes militares. A commissão é de pa
rect-r que achando-se este ~egocio atrecto á illustre 
com missão de justiça criminal, e · á de guerra, 
com. a maior brevidade· possivel se decidirá . o 
requerimento d.o supphcnnte. 

<r Paço ·da camara dos deputados, 2 de Julb~ de 
1830. ~ Cunha Mattos . ..;.. Vieira Souto. - P,mto 
Pti:coto. 

Ficou !l. c11mara ·inteirada. 
O Sa. PRESIDENTE nomeou para n commissão 

que deve. exaotinar as contas de Albino Gomes 
Guerra de Aguiar, os . Srs. Antonio de Castl'o 
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Alvares, Fl'ancisco do Paula o Araujo e Joaf}ttim 
Manoel Carneiro d11. Cuulw. 

Pr1ra a que deve examinar o projecto rio orde· 
nant;a do. Sr. Cunha Mattos, os ::\rs. José Maria 
Pint.tJ Peixoto, Sebfll'ltião do Rego Barro.1::1 e Fran· 
cisco José Coelhu Netto. 

Para substituir o Sr. deputado Mala na dire· 
ctol'ia da recl,,cçíio do Ditwio da Camara, o Sr. 
Mnuoel Orlo rico. Mendes da C11nha. 

Lida a acta pelo Sr. Luiz Cavalcanti foi ap-
provada. · 

Entrou·se na ordem do dín. 
Veio 4 mel!.!\ um requ~rimento de Olímpio Car

neiro Viríato Catão, ~ecretarirl da camara DJUIIÍ· 
cipal da vílla do Santa Maria de Ballpendy .
Foi t:e~ettido á ~ommissiio especial das camaras 
mnmc1paes. 
Pa~sando·se a ordem do dia, lt:riio-se os se· 

guintes projP.etos : 
« A assembléa geral legislativa decreta : 
cc 1. 0 Emquanto se .não decretar o. contrario, o 

corpo· de officiaes. da armada será. composto 1las 
praças seguintes : 

'' 1 almirante. · 
" 2 vice-almirantes. 
'' •1 chefes de esquadra. 
'' 8 ditos de divisão. 
" 10 capitãt-s de· mar e guerra. 
'' 20 ditos. dtl fragata. 
a ::15 ditos tenentel!. 
'' 80 primeiros.tenentes. 
" 120 s~gundos·tenentes. 
'' 2.• Para. cada uma dessa,; classes que não 

estiverem aindn . con•pl~:tas, o governo poderá 
promovAr, tendo sempre em vista o apuro da 
fazenda publica. 

te :3.• Para a,; outras onde sobejiío indivíduos, 
a promoção. será feita da manEiira seguinte até 
que Re reduzão no quantitativo da presente lei. 

• Aln.irante por um meio ; isto é, que quando 
ho•rverem duas vagas,. um vice·almirante será 
então promovido a esse posto superior·. 

a Vice·nlmirante por um meio. . 
" Capitães de· mar e guerra p!Jr um .quarto. 
a Primeiros e stglJIJJ,lOll·tenentes por um terço. 
cc 4.• Nus que estiverem. completas, se far·á 

promociio ordinaria para os postos unicamente 
que vagarem . . . . 

" 5.• A companhia dos guardas·marinhas serã 
composta de um. chefe e trinta guardar~~ marinhas 
e vinte aspirantes : tortos os mais que. actnal
mente excederem deste numero ficaráõ ag-gregndos 
até erllrarem por vacanc:ia. na classe d"s efi'ectivos, 
que competirá nos. mais avançados nos ·estudos. 

11 6•• Poderá . sentar vraçn. de aspirante, e 
depois passar a guarda·marinha todo e qualquer 
moço que tiver recebido uma educar;ão volida 7 e 
fór filho de paio~ honestos com alguma fot·tuna, 

c 7.• Nenhum guarda-marinha .será promovido 
ao posto de segundo-tenente sem hnver tido pri· 
meiro t1·es annos. de embarque,. acompanhndo de 
bons attestados dos commandantes com quem 
houverem embarcado, e de· suas respectivas der
rotaH. 

" S.• Pelo que toca á promoção dos outros postos, 
esta s.e fará inclusivamente até capitães de fragata 
na conformidade das leill ·. existentes, isto· é., 3/4 
por antiguidade, e .l/4 por merecimento.: dabi 
para diante só regulr.rá it antiguidade. ' 

" 9.• Não ficão comprehendidos na doutrina 
desta lei os officiaes. não combatentes empregados 
nos a1·seuaes ou outras quaesquer reparliçõ~s, 
os quaes serão promovid,os isoludamente á vista 
de so;us .aunos d~;~ !]lerviço, 011 ela relevante utili
dade que delle se tenha seguid(l. 

cc 10. O quantitatiVO . dd capellães, cirurgiões, 
commissarios e escrivães . do numero, se conser· 
vará tal qual. ·presentllmente existe, salyo se pr.e
iisiio .urgente cem mandar o contrario; e nenlium· 
cndi viduo se · podorá . nomear· extraordinariamente 

pnra tnes empregaR, emquanto houve1·em do nu
mero. 

ct .11. Ficão revogadas todas as leis ou dispo· 
sit;ÕHR em cor.trario. 

'' Pat;o da cnmara dos deputados, em 3 do Julho 
de 1830.-J. Líno. '' 

''Devendo pelo art. '172 da constituição fazer-se 
a despeza daz~ pt·uvincias pelos diversoR ministe· 
rios, e podendo cornmodnmente Rimplitlcar-se b 
numero de eritac;ões para esse fim, parece-me 
conveuiente t'e\Wl.Ír em uma secretaria todor:~ os 
negocios, cujas despeza~:~ por sua uatureza não 
são divisíveis pelas· províncias, reduzindo a des· 
pender-se por .,ua\J'O ministerios nas províncias 
mnriLimas e por tres nas centraeH; com ta~s vistas 
tenho a honra de. oflerecer o seguinte projecto de 
lei: 

''A assamhléa geral legislativa decreta: · 
'' Art. 1. o Havel'lí cinco secretarias de estado, a 

saber·: 
'' Dos negocios do imperio (art •. 124 da co.nsti-

tuição.) 
ct Do~ negocios da justiça (art. 124.) 
'' Dos nagocios da fazenda (art. 172.) 
" Po!l neg9c:ioll do exercito (art. 131.; 
"Dos negocios da mt,~rinha (art. 131.) 
''Art. ~-· :J?do 1nini!!terio dos negocws do im

perio se expedirá o que pertence aos objectos 
seguintes : 

'' ~ 1.• Promulgação das leif.'l relativas a aHe
rações cJe artigo>~ constitucionaes íarts. 176 e 177 .) 

'' Si 2." Dotação, ~mento~ e ensino das pessoas 
imperiaes. e su~c~:ssão da corôa (ªJ:'~ª' l07 "té 11~, 
e.12L até 130.) 

'' ~ 3.• Convocação, prorogação ou adiilntento 
da. assumbléa. gP.rul (art. 101 ~ 2•, e .lQ-.2 § 1•.) 

ct $ '1.o. Dissolução da camara dnfJ deputados.nos 
estrurtus termo~ d,;. art. 101 ~ 5•.) 

'' · ~ 5.• Nomeação dos senadores den.tre os 6leitos 
pela r•!spectiva província (art. 101 $ 1o.) 

11 § 6.• Ordens para a elt~íção de deputados e 
senailores, nos caso:~ dos arts. 29 e 44. 

" ~ 7.• Nomeação de embaixadores· e mais 
ngentes diplomaticos e commerciaes (art. 102 
~ Go.) 

'' ~ 8.o Negociações e tratados com as nações 
estrangeiras, declaraçãr> de guerra e ajustes de 
paz (art. 102, ·~s; 7, S• e 9•.) 

" § ú.• Carta11 de nnturalisaçãc . na fôrma da lei 
(n1·t. 102 Si 10.) 

<t Art. ~." Pelo ministerio dos negocias da jus
tiça se expedir:l. o que pertence aos objectos se· 
guintes: 

" S) l.•.Atnnistia, perdão ou moderação das penas 
(art. 101 §$ 8 c \:l.) 

(( Si 2.• urdens rf'lativas a dispensa de forma
lidades nos estreitos . termos .. do art. 179 Si 35. 

cc ~ 3.• Nomenção c.u suspens~io de magistr11dos 
(arL. · 102. § 3•, e 101 Sl 7•.) 

"Sl 4.• Nomeação de bispol', e provimento dos 
ben.,ficios eccle~iasticos. (art. 102 Si 2•;) 

ct $ 5.• Concessão ou denegação do beneplacito 
ás constituições ecclesiasticas nos termos do art.l02 

Si}~ 6.• Cursos jurídicos, .licêos e instruc~ão pri· 
maria {art. 179, §§ 32 e 3il.) 

ct ~ 7.•.Estradas e canaes que estivet·em a cargo 
do governo. 

a Si S .. • Con·eios de terra (art.. 179.§ 27.) 
" $. 9.• Trabalhos estatísticos. 
« Art • .J..• Pt:!o ministerio da fazenda se expedirá 

o que pertence aos objectos seguinte$ : 
t< Sl 1.• Arrecad11ção dos impustos . decretados 

pela assembléa geral (art.' 36 Si 1•.) 
· " Si 2.• Applicaçiio do~ re11dilile11tos decreta.dos 
p.ela assembléa geral. (art. 10:2 Si 13.) 

" $ 3.• ExtJcuçiio dos emprest1mos nutorisados 
p.ela a"se.mblé.a geral (art. 15 $ 13.) 

a $ 4.• Execução . das leis sobre o systema mo· 
netario (art. 15 ~ 17.J 
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cc Si li." Balanço e or~amer.to dnR dcsp~zas, o 

importancia das contribuiçõ~s qtHl annuah111mte 
se deve apr~sentar nu camara dos deputados 
(art. 17:2.; 

cc ~ 6. • Nomeaçito de presidentes de províncias 
(arts. 1G5 e 170.1. • 

cc Art. 5.• Pelo ministcrio do exercito se expedirá 
o que perteuce nos objectos seguÍI.tes: 

tt !';i 1. • Execuçãn das leis do · recrutament() do 
exercito (art. :3ü ~ 2•). 

u ~ 2.• Emprego da· for,a de terra. (art. 148.) 
u ·~ 3.• Nomeatão tios commandantes da força 

de terra (art. 102 ~ 5o.) 
« ~ 4.• PromCJ~ão, di~dplina, academias e in· 

strucção do exercito (art. 150,) 
cc ~ 5.• Hospitaes militares. vaccina, saude r•u

blica e ncademias medico·cirurgicas (a•·t. 170~§ 31 
e 3:3.) 

cc Art. 6.• Pelo n1inisterin da marinha se expe· 
dirá o que pertence ao~ c·bjectç.s . seguintes: 

cc .~ 1.• Execução dari leis do recrutamento da 
marinha (art. 3G · S) 2•. J 

c< SI 2.• Emprego da fur,a de mar (aJ'i. 148.) 
cc ~ S.• Nomeação do!! commandante:; .da flwça 

de mar (art. 102 Si· 5•.) 
cc~ 4.• Promoção, disciplina, academias e in· 

strucçãO· da rnarjuba (nrt. 150.) 
cc ~ 5. • E!!co)as Je pilotagem (art. 179 Si 33.) 
cc · 6.• Co,rreios mari.t.inws (urt· .. 170 § 27.) 
« • 7 .• l.\felhoramento aos portos de mar, e tra~ 

balhos bydrographicos. 
w Art, 7 .• Por cada um dos ministerios .respe

ctivamente se !'X pedirá . o que pertence aos ob· 
jectos seguintes : 

<c .Si 1.• Promulgação, e execução das leis /art. 6S, 
70 e 101, Si 3•.) · · · 

cc. ~ 2.• Appruvacão ou suspensão interina das 
resoluções dos conselhos. pruvinciaes (art. 101 
Si 4•.} 

" .~ 3. o Decretos e instrucções para a boa exe· 
cução .das leis. (art. 102 Si .12.) · 

"S) .;,,o Referenda dos actos do podeL·.executiço 
(art. 133.) 

cc Si 5.• Admiuistraçiio dos bens nncionaes, e sua 
alien4çtio na fórma das leis (art. 36 S) 15.) 

c< $ ti." Pt·ovuuento dos ernp1·egados civis e po· 
liticos (art. 102 Si 4•.) " i 7.~ R.espont:õab. ilisaçi.Lo dos subalter.nos (ca. rta 
179 • 20.) 

cc • S.• Remuneração de serviços (art. 102 
Si 11~ .· . . 

cc ~ 9.o Segurança interna e e:xterna (art. 102 
$ 15.) . 

cr Art. 8.• Os officines da secretari•l de estado 
dos negocies estrangeiros que por. fsta lei fica 
supprimida; passarúõ a set·vir. na secretaria. de 
estado àos n~gocios do imperio. 

a Art. O.• O presidente de cada uma província 
faz as vezes dos mini~tros de .estado das di· 
"''ersas repartiçõe:;, cujas .ordens executa nafórma 
das leis. 

<< Art. 10. Ficão derogadas as leis e disposi\Ões 
em contrario. · 

cc ];>aço da camara dos. deputados, 30 de Junho 
. de 1-830.-Luiz Cavalcanti. '' 

cc .A assembléa geral legislativa resolve: 
<c Art. 1.• Não são nullos por falta de recon· 

ciliação os processos cíveis intentados sem ella, 
quer antes, quer depois da lei d.e 15.de Outubro 
de 1827, qne creou. os juizes de paz. 

" Art. 2.~ Os juizes perante quem foreiJl inten
tados taf!s proce:;sos sem proceder ã reconciliação, 
serão ~ousiderados infractores do art. 161. da con· 
stituição ·do. itripêrio, e como taes punidos com a 
pena de perdimento dos seus offieios e· mais penas 
declaradas J>Or lei. 

cc. Art. a.o Fica tambem decl!lrada peln presente 
resolução, a .pena de nullidade uo:; processos civeis. 
d'ora em diante intentados !!em cunstar qúe foi 
empregado o meio da reconciliação. 

" P!lr;o da cnmarn dos deputados, ~m 3 do Julho 
rle 1S:JO.-Au,·eliano de Souza c Olviei1·a. Oou· 
tinho. n 

ccTenho a honl'a de oiTerecer ã con~idernção de~ta 
augusta carnal'a o presente p•·ojecto de rosnlução, 
que julgo urgente para evitar os males. que estão 
ameaçando a muitos cidadãos, e que já tem sido 
experimentados por outros, cujas fazendas e bens 
têrn dcp~ndi·l•> e dependem da divergcncia de 
opiniões dos julgadr.res forenses A ord. rio liv. 3 
tit. 20 ~ 1• a"conselhava aos juizes r.> rcconeilinrem 
as partes antes de começarem 01;1 pleitos, não 
impondo a pena de nullidade nos ,processos por 
essa falta no dec1·eto de 17 de Novembro da 1ti23, 
referindo· se a esta ord. R ao preceito de con11ti· 
tuiçiio do· imperio, art. 161, recon;mendou tambem 
que desde a sua data nenhum processo . tivesse 
principio . sem que fos~cm intentadoR os meios 
rcconcilic.torios, não impondo tambem a pena de 
nullldade nos proc~ssos por esta falta (c nem a 
podia irnpôr, attenta a época do mesmo decreto.) 
Não obstante .porém não estar semelhante prova 
declarada em lei (pois que !)em a de 15 de Ou
tubro a declarou) os .nossos jul~•ldores (alguns) 
têm cleclarado 1•u1los os processos intentados de. 
pois daquells decreto sem preceder reconciliação; 
e ú pouco ncaba o supremo tribunal de justiça 
de conceder o recurso de revista. em uma causa 
com o fundamento de nullidade por semelhante 
falta, sendo notavel que naquelle mesmo tribunal 
estejão os seus memb•·os divergentes em opiniões 
a tal respeito, vencendo·se ás vezes a questão 
por um ou. dous .. votos ; de modo que s.e esses 
faltaa·em em alguma sessão, pôde ser o mesmo 
negocio rhJcidido differentemente em um mesmo 
tribunal? Quanto iss•> seja nocivo ao direito e 
inter("sse das partes, senhores, é bem manifesto. 
Cumpre pois affastnr tc.do. o arbítrio nos julgado· 
res, ·.cumpre fixar .a intelligencia das leis que 
abrem a porta a esse :1rbitrio, cumpre finalmente 
satírifazer ao espírito daquella ord. e <)(:<ereto, e 
sobretudo do art. 161 da constituição d9 imperio, 
que ordenando se não comece processo alg11m sem 
que con;;te ter·se intentado o meio da r<;lconcilinçiio, 
quiz sabiamente .diminuir as demll.no:!a.s, ·e evitar 
prejuízo ás partes, o . que se não çonsegue · com 
a annullação de taes processQs; ~;endo certo quo 
a pena (a dever ter lugar) deveria antes recahir 
sobre os ~juíze•, que nUo OQstante a .letra do 
art. 161 da constituição do imperio fl do decreto 
de 17. de Novembro dA 18~·1, consentirão quepe
rante !llles :se começassem proces~os sem pt·eccder 
a reconciliação ordepada; quanto mais quo nem 
sobre o processo, nem sobre os juius s.e acha 
imposta no .pre$ente caso pena alguma pela legis· 
l:tção actual. . · · 

ct A assembléa geral legislativa decreta: 
cc Art. 1.• O juro ou premio <lo dinheiro de 

qualquer especie, será qual as partes conven~ 
cionarem. 

" Art. 2.o Para prova desta convenção éneces
saria a escriptura publica ou escripto particular, 
não ·.bastando nunca a s1mples prova testemu
nhal. 

cc Art. 3.• Quando. alguem fóL' condemnado em 
juizo a pagar juros, que não estejão taxados por 
convençã,., conta1··se-lía a 6 % ao anuo. 

« ·Art. 4. o Fic1io revogadas· todas as leis e mais 
dispn'sições em contrario. 

cc P.aço da camara dos deputados, em 3 de Junho 
do 1830.-Fel'?'ei,·a F1·ança. " 

te A assembléa geral legislativa decreta: 
<c Art. Lo Em cada villa ou julgado do imperio 

haverá· um .livro denomínado-'Iivro (las hypotlle
cas, ...... rubricado p.elo presidente da camara. munici
pal respectiva, no qual o primeiro tabeliião do 
lug<~r lançará unicamente as escripturas das hypo· 
thecas. 

cc Art. 2. •. Serão n111l&!! todas as hy);lothecas 
constituídas depois da pu,bliçação destl\. lei, que · 
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n~o se. provarem por escripturas lançadas no refe~ 
r1do bvro. 

. « Art. 3.• Na .mesma nullidade· incorreráõ as 
· bypothecas anteriores que no espaço de dois 
· annos .•se não registrarem no ditu livro. 
· · .. « Art. 4.• .As · pessoas que estão debaixo de 

.. administração; que em virtude do paragrapho · 
ar•tecedente forem prejudicadas por falta de.ste 
registro, haverão o prejulzo . e mais o decimo 
pelos · bens ·de seus udministradores e fiadores 
destes executivamente. 

te Art. 5.• Logo que. qunlquer livro das hy~o• 
thecas estlve:r,de todo escripturado s·erá recolhido . 
ao nrchivo da camara municipal respectiva, donde 
o secretario extrahirá as certidõ'eS qu~:~ forem 
pedidas. . · . · . 

c Art. 6.• Ficão revogadas todas as leis e mais· 
disposições em contrario. . , 

cc Paço da . camara do.~ deputados, 3 de Julho 
de 1830.-E,·nesto Ferreira França. » 

11 A. . assembléa geral legislativa decreta: 
cc Art. 1.• Ficão abolidos todos os monopolios 

do . estado. . . . · .· .. . · · 
« .A'l't. 2.• Ficão revogadas todas .as leiil, regi· 

meotns ~ . ma.i.s .disposições em . contrario. . · 
• cc Paço da camara dos ·deputados, . 3 de Julho 
de 1830 . .:-.Ernesto Ferreira França. » 

« A assembléa geral legislativa decreta: . 
«Art. 1.° Fi~$ probibido o est11belecimEmto de 

novas casas religi,osa~ de qualquer titulo .ou de· 
nominação que scjão. .· · · . · 

c1 Art. 2. o Pnr espaço de 10 ao nos, contados . 
da data . da publiçação d.e.s.t.e, .n.ii.o .se . admittirá 
nenhum · noviço para a;; communidades religiosas 
ora existentes, de um e outro sexo .. · 

« Art. 3.• Ficiio 'abolidas todas as ordens e lais 
em contrario. 

« P11ço da carnara dos deputados, em 28 de Junho 
de 1830.-J. J ; Vieira Souto.>> · .. 

« A . nssembléa ·geral · legislativa decreta : · 
« Art. ·t;o A · administração e arrecad11ção dos 

direitos impostos nas passagens doR rios e estra. 
das ~~ão ·de ora em diante a cargo d.as '· camaras 
mun;ctpaes... . . . 

«Art. 2.• O .producto dos diráitos arre.c.adados 
na conformidade do art. 1•, · déduzidas as des- · 
pezas de arrecadação, será recnlhido a um cofre 
particular, o qual estará a cargo do conselho 
geral de cada uma província~ para . ser .dividido 
pelas diversas camaras · municipaes · á proporção 

. das estradas, ·pontes e ci\naes que a c11d1\ uma 
· couber fazer, segundo os planos que forem appro

va.dos pelo. respectivo coJ)selho geral. 
« Art •. 3.• As estradas e pontes que facilitarem . 

o transporte . das produeçõell agrícolas ·dO interior 
das provincins para os portos e cidades· marítimas, 
serão as que com urgencia os conselhos geraes 
farão . construir, allplicaodo para esse 1im com 
pre!erl!ncia o rend1mento que se achar em co.fre, 
e na fOrma do art. 2n. 

u Art. 4. 0 As províncias .que não tiverem rios 
.tributados ·e que nenhum ·rendimento .tenhão para 
recolher . ao cofre, lerão annualmenw das suas 
receitas um cotnputo, o qual será extrahido na 
.fôrma e . ·proporção seguiute: a .província que 
tiver 40 a 100:000$ de. rendas · applicará lfY•/o · 
para o .· cofre . referido no art • . 2o; a que· tiver . 
ife, 150 a 200:000S; 8 •/o·; a que tiver de 300 . a · 
500:000S, 5 •/a.: a que·. tiver de 550 a· I,OOO:OOOS, 

· 3 9/o; a que tiver de 1,200 a 2,000:000S, 2 ofo; 
a que tiver de 2,000:0006 dm diante a 1 •/• . 

u Art. 5.o .. O direito ou tribdto imposto sobre 
o uso das pontes e estradalf, sera modificado 
em . t.odo o hnperio~ na seguinte · proporção : por 
um cnvalleiro 60 1'11. ; por um pede11tre 20 rs. ; 
por um c.arro ou carreta de transporte 160 rs. ; 
por uma cabc.ça de gado vaecum, cavallar, mu11r, 
o'Vel.hum ·40 ra., ' e assim · por um . porco 011, outro 
q .. ull.lquer .animal deste toque que . se exportiL de 
u~s lugares para outros• 

'f(JMfJ 2 . . . . . 

'' Art. 6.• Quando . appareção e~ prezarias que 
se queirão encarre~gar das .· estradas, pontes e 
canass, na conformidade da lei de 29 de Agosto 
de 1827, eessaràõ as canfaril!l ele . administrarem 
e arr~eadarem as .rendas déssas estradas, pontos 
e canaes durante o contra'cto ; . porém . niio ce:1· 
sará o direito de fiscaHiiar se os emprezarios · 
cumprem ou niio .IÍom as··;condições co~h·açtad!l.$. 

u Art. 7.• Fica revogado '·o artigo da lei de~ .. 
de Outubro de. 1823, que dispõe a favor · das obras 
publicas das províncias a';o1tava parte das sobras 
das suas rendas. · · . 

" Art. 8.• Ficão revogadas as leis e disposiçõ"s 
em contrario. · · . · . · 

1c Paço da camara dos deputados, 3 de Julho de 
'1&'30.-Bapti.tta Caetano. » .·· · · · . ·· 

« A · as .. embléa geral legislativa resolve : · 
cc Art. 1.• Nas províncias onde não houvl!rem 

· professores babeis .para desempenhar. em as funC·· 
ções · de examinadores, afim ' de se proverem ss 
cadeiras de primeiras letras na conformidade da 
lei de 15 · de Outubro de 1827, art. 7•, admit
i.ir-tie·hão . á ·.opposiçã\J . e provimento dns mesmas 
cadeiras os cidadãos brazileiros que, mostrando-se 
habilitados com os. requisitos do art; 8•, verifi
quem que forão devidamente approvados na con· 
!ormidade do art. 6•, · .perante o presidente e 
conselho de algu~na das outras províncias do 
imperio. · · · · . · . . . · . 

u Art. 2.• A verificação prescripta . no art. 1• 
desta .resolução, sobre os arts. 6• e 7• da lei de 
.15 de .Outubro de 18~. terá lugar mediante cer
tidão authentica .· do .theor ·da acta · ou · termo de 
exame e justificação de identidade de pess()a. 

u Art. 3. • Ficão revogadas, etc. . 
'' ·Paço da camara dos deputados, S de Julho de 

1830.-Bebouças. » · 
u A .assembléfl geral legislativa decreta: 
11 Art •. 1. • Todo o trigo que fOr plantado e 

colhido nas províncias em que até agora não se 
caltivava tal cereal, não pagará dizímo ou outro 
algum imposto por espaço de dez annos da data 
desta lei em diante. , · · · 

u Art. 2.o O governo fica autorisado para ha.ver 
a semente necessaria e se distribuir pelas pro· 
~~~ .. . · . . 

u Art. 3.• Ficão revogadas todas as. leis e ;.~is-
posiçõ.,s em contrario. .. . . . · 
· ·" Paço da càmara dos deputados, 3 de Julho 
de 1880.-ManoeZ dos Santos Martins Vallas· 
ques. » . . . . 

11 A assembléa geral legislativa decreta: 
!I Art . l. o Fica. croada uma nova província com 

a .denominação de-provinciB do Coriri Novo,-que 
terá por capital .a villa do . Crato. . · . . . · ·. 

cc . Art. 2.o Terá por dislricto toda a nova comarca 
do Çrat(), que ficará desmembr.ada da provineia 
do Ceará ; as villas do . Pombal e Rio âo Peixe, 
gue ficaráõ desmembradas da· província da · Para-. . 
liyba -do Norte: e o julgado do Cabrobó com 

. as .. duas villas (:\!.\s~umpçii,o e Santa M!lria, que 
fiearáõ desmembradas da província· de , Pernam· 
buco. . · . .• . . . · , 

« Art •. 3.• ·As auloriclade!! que na conformidacl,e 
da coilstituiçãó e leis eJ:i!lt(lntes. devem ee.r cre&da_s ·. 
en• virtude . da · creação desta . nova província, 
perceberáõ .os · mesmos orden~dos qu_e .perce~em 
as . da provincill do Ceará. . · . · . . , .. 

u At t. 4. • Fi cão . revogadas todas às leis .e .dia· . 
posições em contrario. . . · . · .· ·:. · 

. u Camara dos deputados, .28 de Junho de lesQ.-
0 deputado Alt:ncar. » · · .. · · · · ' 

Forão julgados objectos de · delÍberaÇiio e se · 
mandárão imprimir. · . . . . ... · 

Lerão,se mais os dois Jlrojectós seguintes: . 
1.~.Do Sr. Ernesto para que .nas herança• 

. l~gitimas onde conco~1·em: pessoas . d~ ditJerentea 
sexo~, cada uma . das do· sexo .femJDino tenha 
quinhão dobrado do de cada uma das do outro sexo • 

. 2.o Do Sr. Castro Alves derogando o alvará 
-i 
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de 16 de Março de 1757, nvíso da 24. de Janeiro 
de. ll:lOl que creáriio n íustítuiçãll do cadetes, o 
decreto de 4 de Fevereiro de 1820 e p•·ovisrio 
de 2G de 011tubro do. mesmo nnno que crehriio 
os segundos c11detes e soldados particulares, e o 
decreto de 21 de Junho de 1806 que manda as· 
sentar praça de cBpitão aos filhos de cons•:lheiros 
de estado, como nppostos ao art. 179 ~ 14 da 
constituição, e marcando. ns condições que devem 
ter os candidatos. para serem admittido~ e reco
nhecidos e para serem promovidos. 

Não se jul,:(árão objecto:~ de deliberação, 
Leu-se tambem o seguinte projecto: 
<< A assembléa geral legislativa resolve : 
<< Art. 1. • O j ury de que f•• lia o nrt. ·1• do 

decreto de 12 de Setembro .de lS?S para . eiTdto 
de . impõr a multa determinada aos que faltarem 
ao devido comparr.cimento sem causa legalmente 
justificada, dtlverá constar. do~ juizeR de .facto 
que e~tiverem presentes n•) lugar <In respectiva 
reunião, ainda que seja em numero>. menor do 
designado, para q11e se ve••ifiqlle. o sorteament•> 
de que trata o art. 8• do mesmo decreto. . . . 

<< Art. 2.• Ficão revogada:~ quaesquer disposi
ções em e.mtrario. 

<c Paço da cnmara. dos deputados, 3 de Julho 
de 1830.-Rebouças. , 

O Sa. PAUL,\. E SouzA:- Parece-me que não é 
necessario. imprimir-se .este projecto, 

O Sn. PRESIDENTE propoz se se julgava des
necessaria a impressão do projeeto.-As.sim se 
decidio. 

O Sa. REBOUÇA.s :-Se a eamara não julga ne
ceRsaria a imprtlssão, eutão eu peço a urgencia. 

Foi apoiada a urgencia, e posta em discussão 
disse 

O Sr .. Llno Ooutl:nb.o ·-Eu degejava 
saber para que esta urgeneia? Para entrar hoje 
em discust:ão não póde . ser, porque não é .da 
ordem. do dia. E.u dig(), Sr. presidente, que é 
urgente para se dar para. os traoalhoR de amanhã 
ou depms, . mas . para hoje mio, porque. isto é 
uma resolução e a ordem do dia de hoje é sómente 
par.eceres e indicações. 

Posta á · •· votação a urgencia, niio · flli appro-
vad~. . 
. Pll!!Sando·S!l á segunda parte (la o1·dem do dia 

leu-se o seguinte requerimento do Sr. Cunha 
Mattos: 

« Primeira parte. - Req)leiro Que sajão eonvi
dadotl pelos periodicos desta capital todos os sabios 
militares juriscllnsulto~ e outi·os . para. apresenta
rem memorias, ou. as .suas .opiniões para melhorar 
o· sy~temn de organisaçiio e ui>~ciplina do exet·cito. 

<< Seg11nda parte.- Fazendo entrega dos ditos 
trabalhos. até o dia 30 de Agnslo, salva a redac
ção.- O deputado Cunha Mattos.'' 

O sr.Holland.a ou.valca.ntl:-0 reque· 
rimento diz que se. mande aos periodi.cos a que 
convidem os sabias etc. Como é que hão de serem 
convidados? E' necessario dizer a razão que a 
camara .convida aos period icos · para os periodicos 
c~nvidarem os sabios, pc.rque mandar-se aos pe
rlodicos couvidRl' não. póde ser, porque nós não 
·podemos mandar os JleriodicJs que fação iss•>· 
Além disso, recommendar ao governo para fazer 
publicar isso tnmbem podia ser, mas pergunto 
e_u, quem. sabe disso é preciso convidar-se? Sr. pre
Sldente, contribuamos nós da nossa parte, e aquelles 
q~e quizerem tambem contribuão. 8e se des~e pre· 
mro áquel!es que quizessem contribuir, bem, então 
devia-se convidar;. mas sem premios não .se deve 
convidar, porque elles bem sabem, e aquelles gue 
q,uizerem contribuir com alguns trabalhos o podem 
pzer. 

Q $r. Ou:nha.l\Ia.tto•:-:-0 que eu requeiro, 
Sr •. pr!lsidente, é o mesmo que se praticou a .res
peito do codigo. Deriio-se papeis, como da sacra. 

tarin, para diversos rednctores, a elles tiverão 
a bondnde de imprimir. Nós não obrigamos a 
imprimir, pede-se qne se imprima, o assim como 
elles · aprasentiio em seus periorlicos algumas no
ticiaR podr)m aprHsentar isto. Mas diz·se-quem 
tiver interesse nisso, remetta para a camara os tra· 
balhos que tiver-mas, Sr. presidente, como ó que 
elles hii•> danpreseutar estes trabalhos sem serurn 
couvitladoa parn isso? Sr. presidente,. n organi· 
saçiio da ordenança .do exercito é recommençlada 
pola constituição; ella as!!-irn ·o dete•·mina, e da 
nossa.· parr.e está o C()nvidarmos a, tot111s as pes
soas q11e quizerem,, par!l nos illustrarem e darem 
alguns escla•·ecimento~:~. Port.anto acho. que tem 
.lugar o requel'imento. 

o Sr. Et·ncsto :-Eu. npprovo, salva a re
dacÇão; julgo que se deve prRticar o inesmo que 
se praticon com os codigo8, c júlgo desnecessario 
marca1··se prazo •. Os cidadiios que apresentem 
quando . quizerem os sl!us trabalhos, e se .:hega
rem a tempo. aproveitar·se hão. • 

Portanto voto a favor dn primeira p1rte, e a 
segunda que niio se marque pra?o. 

O SR. CusToDICJ DIA.s:-Eu desfljllvn, Sr .. presi
dente, que por meio de interesse se convidasse, 
porque o interesse . é a mola real d() coração hu· 
maqo. 

O Sr. Ferreira. F.ra:nÇa.: -Sr. presi
dentll , o que · se propõe é uma producção ou 
aperfeiçoamento desta arte de matar os homens, 
é isto primeiramente de que se compõe· o reque
rimento, e. eu. quizera que se fi:r.esse antes pelo 
contrario ; convidar·se & todos os sabios do im
perio a virem propõr ·plano~ de faze•· concordar 
os homen.s ·pela razão, e não serem chamados 
para dizerem o ~elhor uso das nrmns, e até que· 
reria, Sr; presidente, que ellas fossem dispendio" 
sissimas, e· qnejámais se pudesse com facilidade 
usar dellas. Nós niio devemos procurar . por que 
maneira si' p.oderãõ cnn.c.ordar os homens pela fere~; 
era melhor que se puzesse em discus:~ão aquillo 
que e11 · propuz,. que o· uossn .g•1veruo . convicl~s~;e 
não só a toda a naçiitJ do Brazil . com9 ·ta~ bem 
a todas as outr.as •l razeram um ajus~~ · P!lrs. 1,10 
acabarom as guerras; para resolverem todas as 
suas dissenções pela razão, e e~Jt!Clbelecerem os 
seus direitos entre si me~m(ls . 

Pol'tanto, Sr. presidente,· por mnito 'lUe o illus
tre deputadr) diga qna a constitui<;ão r.ecomrnenda 
a org11nisação da orden'lnça militar, todavia o que 
ma parecia qrte se devia fazer e entrar em dis· 
cus~ão,. era fn:~;er-se um pacto entra as nações 
da Amel'ica para renunciarem a guerra para sempre 
e para Isto1 J que se devia convidar os s~bios 
do imperio: para outra .cousa não. I:~to é o que 
eu açlln que deve entrar em discussã'>· 

Pondo-se á votação, . foi approvado quanto á 
1• parte, e rejeitado quanto .á. 2• que marca o 
prazo. . 

Leu-se mais. a seguinte indicação : 
« Indico que o governo mande proceder a um 

circumstanciado exame: to, dos empràgos · civis 
que se ha creado no. imperio desde a 6poc~ da 
independencia para cá, declarando quaes as auto
ridades que os . creárão, a ordem·. que aulõrisou 
tal i:reação, a natureza do emprego, sua utilidade 
ou inuLilidade, seu·ordenado ou gratificação. Não 
se comprehenderáõ ··aqui os empregos creados por 
leis da assembléa constituinte, e da assembléa 
geral legislativa : 2o, dos corpos militares db 1• e 
2• linha depois da· mesma época ; a ordem da 
sua. creação e . confirmação de suas propostas; e 
dos corpos já creados antes dessa épc1c~ ; quaes 
os offir.iaes illegalmente promovidos e não confir
mados. 

1< Para ess~ fim· e para a revisão .das contas das 
juntas das ·fazendas e do . thesouro, o governo 
in!ltituirá commissõe11 de e:~tl'me de pessoas habefs, 
acima de toda a 111speita de parcialidade, lendo 
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a sua nomeação nas. provincins pelos presidentes 
em conselhu e na córto pelo governo, submet· 
t.endo·se o resultndo de. todos esses trabalhos no 
conhecimento da assembléa geral legislativa. 
Ca'ti'O e Silva. '' . · 

:Ficou pa~·a 15Cgunda leitul'll. 
Leu·se o seguinte requerimento: 
<< Requeiro que se exijiio do governo .os planos 

e projectos já ofl'erecidos para o melhoramento 
do porto d(> Recif~, muito principalmente depois 
qne no anno de 1818 .e seguintes se reconheceu 
a ·inutilidade das tentativas (eitas pflra destruir 
o banco do arêas accumuladas naquelle porto : e 
que Jogo que vierem sejão remettidos á commissiio 
de marinha, como a mesma requer no seu pa· 
reeer ao relatorio do ministro. 

11 Paço da camara, 26 de Junbo de 1830. " 
Foi approvado. · · 
O Sr. Ernesto :-Este1·equerimento é feito pela 

cc,rnmissão de marinha no seu parecer ao relatorio 
do ministro, entretauto como eu vejo que se espaça 
a discussão· desse parecer, e como eu. aci>o eRte 
objecto muito urgente, fiz então· este requerimento, 
e eu accre~cAntaria ainda mais que se pedissem 
todos ,os planos e plantas áee1·ca .do, por. to . de 
T.amandar.é. .· · 

Mandou á mesa ·o seguinte requerimento : 
11 Que se peção igualmente todos os planos e 

plantas ácerca. do porto de Tamandaré.-E. F. 
França.» 

Foi approvado. 
o Sr. OunlJ.a Mattos:.,.. Sr. presidente, 

a commissão de marinha não .se esquece de todos 
esses trabalhos. Todos estes requerimentos e todos 
011 objectos a este respeito hão de ser apresen
tados a esta camara. 

o Slt"; Ei!"nesto:-Julgo muito neeessario que 
se peção .quanto antes estes esclarecimentos sobre 
o que bR a respeito do porto do Recife; .é preciso 
tratar-se disto quanto antes, porque o porto cada 
vez vai-se tornando peior ; entretanto é o. porto 
de urna das· n1ais interessantes províncias do 
Brazil. 

Leu·se o seguinte requerimento do Sr. Manoel 
do Amaral. · . 

u Requeiro que se peça ao governo 0 seguinte 
esclarecimento : · · ·. · 

« t.o A quanto chegarão os direitos dos generos 
importado~ de toc:lAs as províncias. do imperio 
para esta cõrte no anno proxirno · passado, e quaes 
O!l generos cujos direitos montão a maior quantia. 

u 2.o A quanto importarão .nesta província . no 
dito . anno proximo passado os direitos de sabida 
nos generos do paiz exportados para as outras 
províncias do imperio. -Manoel d.o ·Amaral. l) 

Foi approvado. 
Leu-se mais o seguinte ·requerimento : 
« Requeiro que se pergunte ao governo se. existe 

lei ou decreto que orçasse o tributo da dizima 
de. madeiras, estabelecido. na comarca de Parana· 
gu~ da província de S. Paulo, por ordem do ex· 
capitão-general Antonio Manoel de Mello em.Março 
de 1802 ; e se um. tal.imposto comprehendeu todas 
as madeiras ou algumas especies . sómente. 

« Camara. dos deputados, 25· de Junho de 1880. 
-L. P. d.e Sá Rwas. » 

Foi .approvad11. 
Ig11almente se leu o seguinte requerimento: 
« Requeiro gue o officio do seereta~;io de . estado 

sobre . os emolumentos que . percebia o conselheiro 
Franciso::o. Gomes da. Silvll, seja remettido á com
missão de constituição para interpôr o. seu parecer 
sobre·o mesmo. -Jose ,Lino. » 

.Foi_ap.provado. . . . . . . 
Lerão-se m.ais os seguintes requerimentos: 
u Requeiro que se peça .fi.Q governo·. uma repre· 

sentação que a junta administrativa do hospital 
do.s l.az.a.ros dest.a cõrte. didgio. ao mesmo . pela 
secretaria de estado dos negocias do. imp~rio o 

anno i)&Ssado do 1829; pedindo providencias sobre 
a cobrança do. imposto a fllvor d.os sobreditos 
lnznros, com todos . o~ papeis que na mesma se· 
cretaria existem relativos a este respeito. 

" Paço dn. camara dos deputados, lo de Julho 
de 1SaO.-Clc~mente Perei,·a." 

'' R~quairo que . se pergunte ao ~overno a razão 
por que nomP.ou vigario .da freguez1a de Nossa tia· 
nhora das Dóres do Itapicurú-merim, no Maranhão, 
ao p11dre Jorié J9aquim Monteiro d~ C••rvalho e 
Oliveira, sendo elle beneficiado da real collegiada. 
d~;~ Santa .J.IIIaría da Vargem ()a villa de Alenquer 
no rP.ino de PortugaL-'Odo,•ico.~> . · . •· · 

, (( Requeiro so perguntll !lO govemo se o cl;an· 
celler a e PernambucQ já· satisfez ás informações 
que se lhe pedirão sobre o estar ainda ou não 
criminoso Jllaquim Pinto Madaifll, e se pela aúir• 
mativa· quaes as ordens do governo a tal res
paito, remettAnd•l·Se á camara . essas informações 
do · chanceller e a cópia do decreto que· promoveu 
a coronel de milícias o mes10o Madeira.-Castro 
e Silva. " 

o. Sr. oa:utr;oo e Sll.va.:-Na sessão de 28 eu 
fiz uma i~>diciJÇiio que foi approvada, pedindo isto 
ao governo e até agora não tem vindo, e · niio se 
s.abe se este homem está criminoso. 

Posto á votação foi· approvadó ~ 
Leu-se .mais o seguinte addiamento : 
« Igualmente o governo informa a esta camara 

qual tem .sido o resultad.o de uma' letra !alea. 
de 4:000~ ou 9:000~, que appareceu nas contas .da . ~ 
inten,Jencia da marinha, e quem foi o sacador.
Benriqu~s de Rezende, " 

.Fvi approvado. 
Igualmente se leu o seguinte requ.erimento : 
u Requeiro que se peção . ao govervo informa· 

ções sobre os contractos ·das companhias de mi· 
neraçõei!, que têm sido feitos com 1;1acionaes ou 
estrangeiros.- Hollanda Ca'IJalcanti. " 

o·sr .. :a:oua.ndu. Oa.vaJcant1:-SI', pre· · 
flidente, o governo de certo tempo por diante 
tem-~e lemtirado de faz(•r contracLos de . compa· 
nhias de minerações, já concedendo MS nacionaes, 
já aos estrangeiroot e·. os .. contractos são de uma 

· naturezB mui explícita ; a UllS .tem-se obriJ;rt\do a 
pagar 25 ojo, a outros 10 ofo e a outros 5, isto con· 
forD}e o governo entende . e lhe parece ; e per· 
guntarei eu, são es11es eontractos da attribuu;ão 
do governo ? Estará isto na .cla:~se dos tratados 1 
Poderá ·e lia fazer tratudos com companhiall para 
objectos . de industr1a. brazileira que são sujeitos 
á lei que determina a quota que deve pagar a 
industria? Supponhamos, como eu entendo, que 
a camara dos deputados quer. que a mineração 
feita por companhias pague mais do. que 11 mi· 

· neração. feita por particulares, o gcverno tendo 
feito estes contractos serão legaes? ·Poderá. o. go· 
verno entrar nisso? Certamente que não. 

A mineração brazileira, Sr. presidente, está DA 
maior confusão e na maior desordem emquanto 
a fimmças. Os naci11naes, os particulares não 
pagão nada de. minera~ão .. A província de Minas 
Geraes que é. uma grande parta mineradora, apre· 
senta na sua receita 4:000~. de producto de.mi· 
neração nacional. 

Mas vejamos o que vai pela província de Minas 
Geraes; ba uma compnnb1a de um celebre nome, . 
bem conhecida nos factos das. companhias de mi· 
neração brazileira, que depois de comprado o uso .,, 
de urn terreno mineral aj"ntarão-se alguns nacio- .- ~·. 
naes, e uão pagão mais do que 5 ofo. Essa 11,1a· 
n.e1ra de con.tractar. prejudica· as attribuições da 
as~embléa geral. 

Sr. presid!!nte, a ~~~~ ver, a mineração por: 
com panbias · lliio está n.a11 cirCUD1Stl.l1;1Cias da mi· 
neraçã(J da particulare~ ; esta~ estão nas circum~ 
staucills de-não l'agar na<la, mas as companhias 
ctevem P!lgar um Imposto feito pela camara e uão 
pelo governo. Diso em que me fundo: 01 piN 
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ticnlares empregando fracos capitaos, se não pagão 
na producçíio, pagão no consumo, e . nas compa
nhias quem promovfl estes capltaes são capitaes 
e11trangeiros, e níir> ftcão no Brazil; allfls vérn, 
gozíio das regalias dos brazileíros e voltão com 
elles. 

Entendo pois, que o meu l'oquerimento é j nsto; 
quero saber disso, porque o governo tem conce
dido muitos. privitegios, e eu ouvi dizer que estes 
conAelheiros que forão.para a Europr1, vão vender 
estes privilegiO& e vêm os estrangeiros a goza,rem 
das regali!ls dcs . brazíleiros. 

Eí~:~:actui pois porque faço este requerimento. 
o Sr. Gc1"vado:- Peço a palavra sómente 

para responder a uma. cousa .que disse o íltustre 
dopntado. E' dizer-se q11e só se arrec11da 4 contos 
e tantos mil réis ; é verdade isto : mas estas in~ 
tendencías t&rnbem nrrecadrão outros· attributos; 
por is~o .não !Õe póde dizer que. esta repartição 
sustenta a est~~ empregados para receberdm 
.unicamente os <> ·. oj • . Jo. ouro, rt~cebem tambem 
outros tributos. ·E'. só o que tenho a dizer. 

o Sr• Souto : - (Nt2o se ouvia.) 
o Sr. X-J:éH11:1.n_da. Oavalcantt:.:..Que diga 

o governo que os e~trangeiros se apegão a esta 
0,11 áquella lei, não me importa; .o. que. eu não 
quero é._ que se apeguem a .estes ·contraetos ; e 
que reclamem· o direito desse~ contractos; eon
tractos· que o governo não pódo fazer; e talvez, 
Sr. presidente, que nas. informações que eu peço 
ao governo venhiio. muitas cousas interessantes 
á camara. 

Posto o requerimento á votação foi approvado. 
o Sr_. Pct.uLa. o s.,u.,.~:- Sr. presidente, 

nós precisamos quanto antes decidir. flS.· qu tstõe~ 
de pensões, etc.: existem alguns destes pareceres 
·adiados; ·eu requeria a V. Ex. que os mandasse 
ler. 

o Sr. V<Uoon.collos :-E11 desejava snber 
se o· Sr. secretariQ já expedio a' governo officio 
sobre. um requerimento que eu fiz o. anno pas
sado nos ult1mos dias ·da .sessão pasz1ada, e se 
jâ recebeu resposta deUe. Era sobre um cidadão 
do Rio Grande do Sul, que foi prezo. â ordem do 
general (parece-me que o nome deste general é 
Rozado), e que senão p.aisano; este general lhe 
mandâra dar 600 chibatadas: este cidadão mandou 
uma, representação a esta camara, e eu fiz um 
requerimento pflra que se pedisse informações 
disso· ao governo. 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Le·u·.se o parecer da. com missão. de pensões e 
ordenados sobre a consulta do conselho àa fazenda 
em data de (l de o~tubro de.l828, em que foi 
concedida á visconcle:~sa da Cachoeira e SdU:S fi.. 
lhos uma pensã0, etc, 

o Sr. Llno oo_utln.ho: --sr. presidente.• 
parece-me que ha injustiça relativ,\ neste parece~:· 
Q11antas 'pensões _não estiio . no:~ te mesmo caso 't 
Então não se ha de deliberar sobt·e todas ern geral? 
Além de que, eu vejo_ que outras viuvas de ho· 

· mens . que ·não tinhão prestado serviços alguns 
ao BrRzil, estão ainda {lercebendo . pensões ; por 
isso quando mesmo se JUlgU:e que o visc.:>nde da 
Cachoeira não prestou serviços algnns, ao menos 
é .uma injustiça relativa, torno a dizer, porque 
muitas viuvas que tên1 pensões, os seus maridos 
não tinhão prestado serviços ao· .Brazil, antes 
pelo· contrario erão inimigos delle. 

.--O. sr,.-E,...it,;rillto: -Direi muit"o pouco, Sr. 
presidente, e d!lixo á consideração da. camara o 
iiecidir desta. oq ·. daquella maneira, '·mas. sendo 
JDe~bro que deu . o p11recer o devo sustentar. 
. D1sse o .Sr. deputado que, hayendo muitas ou
tras pensões em iJentlc:as circqmstancias da vis· 

condessa da Cachoeira, era uma injustiça rel~tiva 
o r:egar-se esta pensão ; mas eu responderei a 
isso que a commissão não pôde Jazer tndo. de 
uma vez; começ.1 .por e~ta: mas diz o Sr. de
puta•lo : - seria mais conveniente que se Jizflsse 
sobre isso uma deliberação ~eral- não duvido 
disso. ma:~ talvez fosse um 1mpossivel, porque 
ha muito~ destes negncios, e como a commíssão 
devia principiar por algumll causa, principiou por 
esta que não é das mais necessitai.las, e c;~uan to 
aoa serviços que prestou seu defunto marido, eu 
o~ guardarei om silencio, e se acaso prestou"'4l
guns serviços não foi premiado exuberantemente 
com. títulos, honras, etc .. ?. Foi, e depois que mor
reu não passou ao se\1. primeiro filho? Passou, e 
depois passou tambem ao segando. Portanto, 
visto que foi pr_P.mLado dave ser approvado o pa
recer da comm1ssao. 

o Sr. oa.rnolro da cunha.:- Sr •. pre, 
sidente, se acaso se não appro-va este parecere 
então o melhor &eria de uma vez approvarem-sé 
todas as pensões que o governo tivesse dado at
boje, e então de hoje em diante tomaríamos me
didas convenientes ; mas eu fui o que apoiei que 
$!! não devião approvar todas as pe.nsõ.es que ·.o 
governo tenha nté hoje dado, e isto é porque elle 
tem dado pensõ~s a . pessoas qae não precisão 
dellas para sua subsistencia, e que estão _bastnn
tement!l re.compensadas. Demais, é nas. circum
stancias actuaes. qne nós havemos de appruvar as 
po1nsões que o govP,rno do:Ju a pessoas .que não 
precisão, quando nós vemos tantas famílias de&" • 
gr11çadas e empreglld9s que padecem, e que tê.m 
ordenados tão diminutos que. não chegão para sua 
subsistencia, quanto mai!! para tirflr da indigencia· 
a suas f .• mllia:~, por exemplo, os militares 'l 

Portanto, Sr. preside[lte, eleve ser approvado 
o parecer da commissão. 

()Sr. :a:oua.ndtli oava.loantl :--Peço a 
V •. Ex. queira mandar ler o parecer' da com
missão, e mandar ler a consulta. (Leu-se.) Peço 
que se lêa a sentença. dos serviços desse magis· 
trado. (Foi satisfeito.) Ora, .lerei a constituição: 
no art. 28. do titulo das garantias e direitos po
líticos, diz o artigo. (Leu.) Perl@nto, este cida
dão !ez serviços ao estado ou não fez ? Fez, e 
este· cidadão durante a sua vida não teve nenhuma 
accusação · nem sentença que o prejudicasse; e 
uma sentença 11.nal julgou· esses serviços dignos 
de recompensa;· a lei antigamente dava recom• 
pensas a esses cidadãos e. a consUtuição a ga· 
r ante. 

Sr. presidente, se a camara dos deputados quer 
entrar na analyde dos serviços que fizerão os ci· 
dadãos. do antigo systema, vai entrar em .um 
labiryntho. Senhores, quem serviu bem no systema 
P!'l~st~do é tão h.omem d.e bem como o .que serve 
bem no actual, quem serve. debaixo das institui
ções do seu paiz, é tão bom cidadão como outro 
de qualquer paiz de . um dift'e_rente systema. 

Ora, es!ie bomem _subiu por de.gráos a dift'erentes 
empregos, uma sentença julga os serviços dignos, 
e como se q11er dizer . que . a viuva não tem 
direito a essa recómJlensa? Não é uma esmola, 
senhores, . é uma c!jv,c;lll, a . nação . é d.evedora a 
essa . pe~soa que tem o. titulo da . recompensa de 
serviços, e os serviços ao estado são recompen
sados não. só com a paga do ordenado, mas com 
remunerações que.se permitte 110s cidllc!iios, a lei 
tem estabelecido uns, mas outros sendo de natu. 
reza variavel não· os pó !e qualificar, a lei tinha 
querido que estes serviços fossem julgados ségundo 
as circnmstancias em que.oS-jUlgl\sse a corporação 

-ílüd devera decretar a enumeração dos serviços, 
e por c:onsequencia logo que.;. serviu bem esse 
homem morreu no gozo desse direito . e . a sua 
vinva tem essa divida a cobrar da nação, e quando 
se trata de pagar dividas não se tetn que se al· 
legar circu111stancías em que se acha a pessoa, a 
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naçilo ba de pagar, . porgue a nação prometteu ao Já o ·. anno passado se discutlo I'JilO esse negocio 
empregndo recompen,sa dos seus serviços além da de pensões . devia vir da commissiio em tres . 
paga que Jbe dá como ordenado. · classe~, as que devem ser approvadas, as quo 

A com missão parece pór em duvida os serviços têrn duvidas, e as . que devem ser reprovadas ; 
deste h'lmem, mas isso. não é a quustiio, porq·ue e eis-aqui a fôrma de !azet• um parecer sobre 
elle não teve sentença que o prejudicusse, >Jerviu ess~a trabalhos em que a commissã11 pouparia 
bem, e lembremo,nos que para· ser livres preci· muito t11mpo, e acaba vamos de. uma vez com 
samos ser justos, um acto injusto desta camara isso. 
é mais prejudicifll que todos os actos ipjustos dns Votarei pelo adiamento, caso a commissão 
outras . repartições, a camara deve marcha1· pel•l · apre!\ente este negocio por esta mnnetra, do 
j~tiça. Allegiio·se as circumstancias -t~· viuva, contrario me opponho. · 

· dizendo que era . muito rica; mas tomâra sal>er Q fi!ijr. Ferrelru. .da Ve1R:a: -Como se 
se l!lgum de nós sabe dos seus negocias, e talvez trata .do adiamento, . direi que não convém : este 
haja quCJm diga que . ella não o é tanto: ao menos negocio jâ está adindo. e adiando·~e outra vez 
a 11ua . modestia, .sua honestidade e maneira de cus:~.:. mais dinbeíro que a pensão do Tisconde 
viver não inculca os luxos q~a indt!z. :a .. r_i_queza, da Cachoeira. . 
porém aind.a que fosse ou seJa multo · rica tem Como. se arguio a commissão, e se disse que 
dir11ito a ser paga9 e é necessario que a camara · era composta de membrori. novos o.u calouros, . que 
faça justiça e que seja imparcial. .. .· . equivale ao ·mesmo, direi que .não é exacta esta .· 
. Mas diz-se o viRconde foi renumerado com ge· assilrçiiil, .a commissiio ent~õe os ~eus membros . 
nerosid~4e e munifteencia, etc.; · direi . que es~a eo:1ta um que pertence á legislatura .passada 
recompensa é independente da recompensa dessa que deve ter. grande cabedal de luzes sobre essa 
víuva, e eu · tomâra saber o que é marquE>z, conde, materin, pois· que já pertenceu á com missão 
visconde no Brazil,tomára que meexphquem quaes pas~ada; jã l;lntrou na iudagaçiio dos papeis da 
são ·essas glorias, est~as munitlcencia!\ quando · se cvmmissão, porém nllo quiz soccorrel-a com suas 
faz um pobre homem marquez 'I Não lhe conheço luzes, dis~e qu~;~ se . dispensava, · e por · isso nós ... 
n&nbuma val)tagem, bl!m que conheça ao mesmo e~tamos abandonad9s á nossa inexperieneia, não 
t. empo, que irito .... s.eja .. ·P.. o. r pr.ineip. íos de aristocracia podernos .ser ~rg!li(iQS~ · a . culpa . não é nossa; 
para excitar o rl)><pelto devido a certos cidadãos, por consequoncía . não nos resta. senão o noaso 
e isto . ha de existir . no . nosso . systema, e por cabedal. · . . . . . 
consequencia · marquez do Brazil é dado como pre· Quanto a dizer-se .que seria melhor estabelecer 
mio, e . a sei·~> era necessario vêr se elle requereu um systema seria JJmitQ conveniente; mas uão 
esse titulo de VÍ!JCcrnde . e.m premio .de seus ser· s"í se é possível ·: ·· .e en . estava rei!olvido n? fi_:n . 
viços. E~sa vi uva tem. sido inf~liz até com o go· . · da sessl\o propOr que se nomeasse uma com. m1ssao 
verno, porque prodigalisou ·pensões 11 individual! de deputadu11 que ficassem na córté 'afim de que 
que não estavio . em circum:~tancias, e mandou · ·no íntervallo satisfizessem a essas · ordens ; mas 
a elttà vi uva que decrf!tallsl! os seus t~erviços, e como a c11 mmissiio. tinha ·de razer uma relação 
que esperasse pela approvação da assembléa. áas pensõe.<. que se húo de approvar, era mister 

Notemos · pot:~, que . ainda que as intenções do mostra.r os inconvenientes das pensões qne não 
lllustre deputado sejllo boas, são desvantajosas ao dovem ser approvadas. e ella cc;>m~;~ço 11 a dar o 
S)'oJtema;. e notemos mais q~e. se t.êrn c.o.nc,dido 11eu parecer por aqu,lla que · lbe pareceu manos 
pensões aqdl llm identlca11 ~ircumstancias, o go· justa; por consequencia cuido não pQ!ie. passar . 
verno talvez por mA vontade nllo quiz611~e dar· · 0 aiJiamento, que a camara deve· decidi)·. 
nada; já Dllo existe o VIMCOI!d!l, a (amllia· acba·se 0 8. '"·· ·L .. · 1 ~o0 ooutlnho0 ... : _ Sando 0 adia- . 
cóm pouca lr'lnuencia na córte. A. cam11r.a d.eve . -- tad 
regular·ee pela jus. ti9a . sem atte. n·d···er .se a viuva mer1to ·. propo~t-•, como dissl!,_ o illustre 4epu o o . 
é rica ou pobre; seJan1os imparciaes. S1·. Hollanda Cavalcanti, nao posao de1xar de o 

npprovar: é preciso que a. com missão pa~se uma 
() .Sr. Duarto &uva : - Attenta a leitura revista geral, e :apre~cnta um parecer qualificando 

de serviços dessa magistrado, concluo que elle as pensões em tres ordens como disse o Sr. · 
fez a . sua obrlgaçito, ti que semj.'re !oi . bem .recom· der.-utado, p:1ra . economisarmos o tempo • . Mas . 
pensado, · entretanto não · pedi a palavra, nem· disse o illustre deputado; pelo adiamento havemos 
para impugnar o parecer, nem par11 o approvar; gastar mais do ·qlle nos c11sta a pensão. Ora, 
mas com1.1 membro d11 com missão do orçamento isto é que é exnl(eração. · . · . . . 
tenho .· estudado a · preetaçilo das pensões, etc., Supponbamos que se gasta vão uns poucos de 
e vejo que o golverno prodigamante as . tem con· diaii e por. consequencia uns poucos de contos de 
cedido, e que esta camara por algum;> maneira, ou réis ; e. não póde a vi uva viver muitos aunos, o 
i.ndirectaonenta as tem approvado, porque.a tauto11 . que fará · uma . grande · S•>mmll de dinheiro .. sup· 

·· de Julho do ru'lno passado mandou que fossem pondo que ~os ~ecidamos pela pegativa _ o · que 
pagas, e pal{as têm sido n pessoas que talvez. será ·uma inJuStiça: · por consegun'!te· o ad1ameuto 
eRtejão em peiores circumstancias e ·mui ·exorbi· póde passar na ·conformidade do que prQpoz o 
;m;~t!ls no quantitativo. · . . ·. Sr. deputado. . ·. · 

Portanto, eu julgo que este negocio o deve ficar o sr, J:»a.ula oavalcan.tl :'"'-Voto pelo 
odiado, porque se se approvarem as · que já adillmento, e me parece necessario , da maneira 
estão em e1l'ectividade, como se póde privar a que se . prc;>pi>!l ; ha )lm grande numero de -pen· 
esta . V!llv.~ da ·sua p.ensão ?. Eis a r}'Zão por que sões desta ordem, e .. se tratarmos- cada um de 
.peço o adiamento. . . . ·. per si, roubar-nos-ha muito . te.mpo; mas · a 

Foi . app~()vado o adiamento e entrou. em .dis- camara decidirá .. como entender: porém . eu sus· . 
cussão~ . . · . · . · · . · · tento tanto o adiaml!nto como a mataria. 

O . Sr. :à:ol.J anda. Oo:valca.:ntl : - Sou in· Fallou. a com missão nos premias que se deri'io . · 
ditl'erente ao adiamento •. Estes negocies têm sido em vida a este h\lmem, e aqui h11 alguma des· 
até hoje .tratados nesta . camara de uma maneira igualdade: uest•\ cama,ra ,pas,sou a lei das viuvas 
que não vai bem, temos perdido . muito tampo - . e orplrãoã"dos . militares para .. s~ lhes dar o ·que 
em tratar individualmente sobre isso, e além ilo con1peteria a seus. marilios em .... caso de r. efor.ma, 
odioso que acarreta ·sobre · ·nós daquelles ·· que e não f.> i pelos annoa. de serviçQ, m.as · pelas 
querem ter· proveito, e ·. adllustrl! commlsllllo.que patentes, · de maneira que 1 est•\ lei nrgumenta 
tem· .pessoas muito distiuctas, crl)~O ser fllrmada .para os empregos civis, e d~qul çç~;~~luo que esta 
de dep.utados todos novos desta legi .. slat!lra ; o mataria ex•gt~ meditaçãó. · 

· que nlo occorreu ã caQlara quanclo houve essa Dit~se·s~ t11mbem qaii a viuva n~" estâ em 
el.eiçio, · circ11mstancias tristes ; mas, ou isto. ·é rem une· 
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ração ou niio é 1 E', logo, quer seja rica, qnPr 
s~ja !)Obro tfm direito {L rrmun~rar,iin, c so nós 
tratas-~mos de da1· 11ma ~:smola, eutão dil'ia que 
n viuva n1i0 precisavn. · 

Quanto n annly~a dos serviços . deste homem, 
e:lltl . servio dt•J~< • iS . da iuli,!pendencia e foi um 
rlos que ref<'r~ndou n constituição, n ató me dizem 
que concorreu ruuito para. ella. 

o Sr. va .. concouo .. : - .Voto contra IJ 

adiamento ; ternos um só decumenio que justi; 
fica a r'ensão pedi oi a pF.la supplicrmte; quem 
ignora o tratado da independP.ncin, qull é um 
dos titulo!~ que torniio este homem· credo•· diJatrl 
pen,;no? Nrio existe pois esse tratado assi,:rnadn 
pol' elle, dando o titulo de imperador do Brazíl 
a D. João VI, e tantas outra8 cousas granoltlS 
que dtl\'tllll merecer a . att~nção da . camnra '! Por 
cnnsr.quencia o adiamento não deve passar.l'om<!·Se 
já a decisão, nem . faça . ptlso nenhum ·P.m nossas 
conscieucias a reflexão de que n commiss:1o é 
.c.lmposta . de novato~. 

Eu, Sr. preGid.:nt·e, não sei que · 1: m terão . ns· 
nossas discussõe~ com t'Stas cousnl!, n'ulli (]iu. 
diz ·S.e, ~s deput~®s de perto não se interr~ssiio na~ 
provmciAS lou~rmqua,; , no outro dia. os rleputndns 

·são' novato>~ ! Não .sei o que são dtJpntados novos · 
ou velhos, e isto niio póde ter outro atreito seniio 
exaspera·r os urumo~, ·e não . sei st~ · ulguem tem 
autoridado para trnt11r assim os seus collegas, e 
todos os dias v. mos insultos á maioria da camara; 
voto contra o adiamento e .niio . posso conceber 
como h a de verg.tr debaixo d•1 impostos . grande 
parte da povoação para ~atisfazer aos herdeiros 
deste ou daquelle, que fizerão serviços, de· cuja 
bondade muito duvida. . · . 

· Posto o hdiamentà ú vutaçiio, não . so ve1i~eu 
~ continuou a diecussilo; 

o Sn. PAULA E SO!.!Z~ : .:..,; Se se ~atasse pelo 
!l•llameuto era sermos InJustos !! parciaes, porque 
Já temos aqui tratadu de .. pensucs sem tal adia· 
mouto. .. · . · 

O Sr • . Ctlrne.lro. dn cun1u1:- () governo.· 
tQm duns recompon"n~ a f11zor quan•1o o cidadito 
lhe. prcsl11 SOI'Vir;os, uma ó a moeda m<.:tallica, 
e a outra ó a hon .. raria, o jú disse que este 
vl11coudo em vida · foi bern recompensa:to, A na 
minha opinh1o &llrla a .. assembléa injusta ~e 
recompen~ar . C14IIOS serviços, pniri qu·! jn estão: . 
do c.ontrarlo set•t\ melh"r conrormnr-mo-uos cnm 
tudo quauto u11se go\·ernn p•·odiRO tem ·rcito. 
Oõ ntQUK coustitnlnto~ 1uto mo · dertto dir~ito para 
cu puder uqul dlspôr do sungua delles, quauto 
mais · que · outr'nra ·o governo . beneflci<~u a es~e . 
l1omom corn mi\n multo longa c diapcn Har·m·e-hoi 
de f aliar no A seus serviços·, nP.m ua sua · conr!uct11, 
pois que elle ji\ desoppareccu. . . 

O !llu!lt.re d!:pUtt•do tem · ratão no que disse, 
que a r~muneraçll<1 do 11erviços é uma divida; 
mas nós niio somos obt·igados a pagar. segunda 
vez a divida, . pois que o governo pagou em vida 
a este ltomem•. O pai niio tem obrigaçiiode .pngar 
as. dividas d~ um · filho prodigo. Supponhamos 
po1s a naçao . cozpo pa1, e o governo como 
filho prodigo ; é nebaixo desta consiçleraçào que 
·voto a favor do parecer da comm!!lsão, porqr.te 
esse homem. não tem direito a semelhante di· 
vida. · 
T~ate~os da instrucção . pub~ica, e appliquemós . 

o dmheuo . para ouLras necessidades que a nação · 
reclama . · . . 

o sr. Vel&;o. :-Peço a leitura da consulta 
do conselho nfl qual se diz· que . essa . pensão não · 
é fundada em lei, e só mo.tivus de equidade, e . 
as lembranças de. serviços mui4 positivos podem 
mover a approvação dessa pensão. Ora, o juiz · 
supl'~mo nessa materia é a assembléa, e d1z a 
constituição. (Leu . ) GomQ pois entrando-se na 
a11alyse dos serviços ; por ventura temos a . mais 

lnyc noticia dc:s~cs serviços quo pl•e;;totJ osse 
visconde .dn Gachnr.irn '1 O que · nós sabemos .é 
pelo que acaba do dizer o illuRtrll deputado, e 
Já disgo que .os seu:'! !;OI'Viços llMtã.1 muito em 
tluv.irla . . Peço a leitura da . consulta. (Foi satis· 

· feito .) · · . . 
. Ora. bem se vê que ils serviços são decrct11clos ; 
mas quo não h a. lei . flUO ·fixe · quantia e suppõo 
~;ervi<iO::I de cuja existP.nciE& nós duvidamos, por
que não lia lei quo rlilfll quo o homem. que roi 
magistrado e juiz d'ulrandega com . hons emolu· 
mentos tenha esta .. ou.tal remunel'llção. Portanto, 
RPj nmos justos, appliquemo~ •> dinheiro para as 
necessidade:; mais urg~ntes do estado. 

O Sr. J:,Jno Oouttnho:- E' prer:iso ne:'lta 
questão pór de parto títulos e riquP.zas. Estas 
duus cousas pnrcco que exaltão o e.;pirito brazi· 

·leiro que se tem declamrlo perfeitamente contra 
· semelhantes ·ti tu los 1:om ·alguma razão, · mas aqui 
· .trntB·SC . de fazer justiÇH; e f!U se f:ivesse .tomado 
o partido conLrario, · teria tido muitos· apoiados ; 

. mas prefiro . a justiça, embora não Silja apoiado, 
·e quando n ju~tiça n exigo . não me embaraço· 
cnm marqu~za,;, condes ou duques ou que · o 
homem seja millionario, ·ou que o honrem seja 
P•lbre, a · constituição dn iinperio garante os 
snrviços pre:~tndos pelos cida(]ãos, e a constituição, 
não diz que serão serviços depois da .consiituição 
diz, serviços prestados, por conscquencia são' todO i 
os serviços antes o depois feitos, e se clla os 
garante como niio reconhecei-os .? Então façamos 
umn lei .em qr1e se declare que não ha serviços 
a remunerar, e que nós não trabalhamos para 
nossos filhos nem pnra nossas mulheres, e só 
se cQnsidera o homem remunerado chegando . a 
um . alto posto, e ent:io o magi:;trado ·que chegar 
a deHembargatlor do paço considere-se remunerado 
dos seus serviços • 
. . Mas vamos á questão, grita -se-oh I fez grandes 
set·viçosno tr•1t11do de Portugal, da independencia; 
...-.. Sitr,, sPnhor. foi . mui til máo tratado, mas elle 

,tambem está assignado ·na constituiÇão que hoje 
nos rege, os hom~<ns nem sempre obrão bem, e 
é l'rf!ciso have1· um calculo . de . compensação, e 
cu desafio qualquer stJnhor em toda a sua car
reira privada ou publica não tenha alguma cousa 
que se lhe notar. Tratn-se de fazer . justiça, o 
nr.g<1cio é meJin(]roso, e é preciso saber que ha 
outros . que estiio com.endo p~'nsões corn · menos 
injuKtiÇII, · e que niio se ha de lançar miin desta, 
fundada na razito e na justiça, para se dizer que 
uiio tem lugar; · · 

Eu tomara · saber n razilo . porque niio . se forão 
buscar outras . pensões que têm sido dadas por 
este ~overno predigo, sem fundamento, mns uma · 
quA tem . uma con~ulta ·a scú :rav11r, que se 
decretou quo . os s~rviçus são . •llgnos de remune·· · 
ração é a que a com missão represou ta para ·ser · 
reprovnda I Note•se que o t!Mcal diz que os ser· 
viço8 pela lei devem ser remunerados, e que 
devem ser divididos pela mulher e . filhos, e só 
uiz que não ·ha quantitativo fixo; por consequncia 
como havemos· uós dizer que . não reconhecemos 
es~es serviços? Que .má•>s exemplos vamos nós 
d:tr para nós mesmos e para. todos . aquelles . que 
servem bem' ao estado esperando um premio 
para a sua família '1 Mas diz·se que a vi uva é 
rica! · E isto quer dizer alguma cousa? Um. 
mat·echal que tiver ganho .boistante dinheiro, ou 
que f,,ça um r.asamento v.an ·tajoso quando morrer 
não · se lhe há de dar a ramuneração da le1 ? 
Isto é doutrina que nio serve p11ra aqui, · nem 
pó de .servir de · pretexto a ·. que · o cre.Io1' não 
p11grse . a sua di vid11; l!u · nõo possQ deixar de 
sentir que a commissiio no se1,1 relatorio fizesse ~ 
menção desta circumstancia, que ndQ é m1.1ito 
decente. com o curacter r.lesta · camara, que dP.•te 
~e r sempre . justa e obr11r c<~m toda a prudencin 
e circumspecçi'io. E se a camara repronr esta 
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pcmRiio, eu dosafio a camara quo ha de rop!·ovar 
torlas as outras 'l 

Dando a hora, .por e lia ficou adiada a discussão, 
e pas>~OU·l!e ao outrr~ objectr1 ria nrdern tio dia. 

ProcedeU·Rfl {I eleição da mesa, e obtiv~rib 110 
primeiro e>~crutinio a maioria relativa, para 
presidente o Sr. Soar•1S da Rr1cha :35 votos, e 
o Sr. Costa Carv:alho 3.1; e entrando em 2• .escru
tínio ficou elr:ito presidente o Sr. Soares da Rocha 
com· 30 votos. 

Ficou eleitn vicol'·presidente o Sr. Limpo de 
Abreu com 4õ votos, e . secretarios os Srs. Mar
cellino d!! Brito com 70 voto~:~, Luiz C»valcanti 
corn º2, Muniz Barreto com ·13 e Vieira Soutr) 
com 3'l; e. supplent~R. os Srs. Odorico Mendes 
com 28 o Maria de. Moura com 18. 

Ordem do dia 5 de Julho: Cr>ntinuação da 
cfiRcussão da resolução n. 75. Rdsolução n. 38. 
Resolução n, ü6. C"ntinuação da discussão do 
proje~to de lei n. 65. Continuaçãn dn discussão 
do parecer da . mesa sobre o modo.· de discutir 
as propostas dos conselhos provinciaes. 

Levantou-se a sessão depois das 2 horas da 
tarde. -José Ribl'irrJ Som·es da Rocha. presidente. 
-Joaquim Mrwcellino de. Brito. 1• ·secretario. 
-Joaquim F1·ancisco .IJlvm·es Branco Muni: 
Ba1•reto. 

Sessão em·:» de Julho 

l'.RESIDENCI.I. DO .SR •. S.O.A.RE.S D.A .ROCU.A 

A's 10. horas feitn a chamHda, achario·so prl)· 
sentes 81 Srs. dnputatlos, faltunúo com causa 
pal'ticipaún os Srs. Alvf't~ Drnnco, .Calmon, Ti· 
bua·ci", Maia, Orntillas, Cnndido do Deo•, u. sem 
ella o Sr. Lédo. 

Abert:L a ses~iio, foi ·lida a neta da antf!ce· 
derM, qu~ ff.li apprqva()l), 9 o ~r, J• secretario 
de11 conta do· expediente, l!ludo 011 lhi,~lllntes of· 
1lcios: . . . · . . . · -~ 

])o ministro do imperln r(tmettondo um roqua
rJm!Jnto de ])nvid Pi! Bene<Jicto, (JUO JU'etendo 
naturaJisqr-~o ciJadâo braziluiro. -A' commisstio 
de .con11tituiçilo. 

Do moRmo ministro em rasposta ao quo lho 
fóra dil'igido em • o lata úu 2~ do . mR:r. pa11sndo, 
remattendo o olllclo e . parec!'r da aoc.iodado de 
morlicina dest11 cUrto, o 1111 lnrrll'lltaçõoll quo o go· 
V!lrno exi~:tio dt)N !Juru~s do In hum h·im e :::lnuJe, 
e , Dr. ::illvolra subro. ns cnusns das enffjrnol
dnrles . quu tóm a11snltndo 011 turuws do MncucíL 
e 1\[ngó.-A' comml11so\o de. fnzonda e olepoi:~ ú. 
do saudu publica, 

Da jnnta da fnzundtl dn chlnJe do Nntnl, parti· 
eipando a r~tlep~t1o dos dlnrios da OI!St!mlHéa ge1•ul 
le~lslatlva.-Ao Sr •. dt1putr1do director. . · 

Da camuru municipal tia viHa do Aracaty, 
acompanhando varias repres~ntaÇõe:~ da mesma 
camara;-A' commissiio especial tlaa camaras mu· 
nicipaet>. 

Da camara municipal da villa de Maceió, quei
xando-se do ouvidor .da comarca José Emygr~io 
dos Santos Tourinbo.-A' commissão especial das 
camaras municipaes. 

Deu igual na ente conta de uma representação da 
camara .municipal desta cõl'te, em que pede pro· 
videncias sobre a difficuldade que tec encontrado 
no e~tabelecimcnto dos. mercados e em ·regular 
a policia dos portos de de~emba1·que;-A' mesma 
commissão. 

De . um 1·equerimento de Manoel da Silva Maia, 
pedmdo se resolva qual o emprego que d11ye 
prererir, se o de .membro. do conselho geral, se 
âo cunselbo do p1•esiJente ou. vereador d11 can1ura 
municipal ?-:-A' commisstio dtt justiça civil. 

Do outro de João Antonio Lopes, actual tbesou
reiro . da proveJo1·ia dos dt!Cuntos e. ausentes desta 

cõrta, pedin1Jo providencias, afim de se evitarem os 
gmnd .. s roubos que diolriamente se commettom.

A' me8ma commissiio. 
Du uma reprusentação do consrjlho ger•ll da 

pruviflcia da Bahia, remettentlo f\ relação da:! escolas 
âe primeiras letras e suail localioi•Hles, e pedindo 
providencias sobre n falta de eolitleios publicos 
para eHtabelecimento das escolas.-A' commissão 
especinl doH. conselho~ gerae:~. 

Do mesmo C011selho representando que· se .:leve 
extiuguír a cOn$ervntnria das rnatta11 ctos liMo!!· 
-A' mesma com missão. 

Do mesmn · consdho, pedindo providencia!! adg
quadols á boa ar1 ccndação dos impostos, cuja 
cobrança estotva a cargo dn oxtincta mesa da 
inspocçãn, o para extirpaçüo de uutros ·abusos.
- A' mesma C•Jmmis~ã·>· 

D.1 mesmo con~elhn, pedindo providencia~ para 
que ns corpus de 2a linha do Reconcavo, não 
sejiio obrigados a. fazer serviço . na cidade sem 
cansa urgente.-A' mesma cornmissí'io. 

Do ""'Hmo conselho, podindo n nomeaçiio de um 
ou mai~ am•muenses, para coadjuvarem o official 
da secretal'ia üo conselho e a . creação daquelle 
com uma gratitlcaçfio men::~al.-A' mesma com· 
miRsiio. . . 

Do mesmo conselho, representando a duvida 
quo occorre sobre a prererencia que se deve dar 
aos empregos de jurado, conselheiro de província 
e rio presidente.-A' mesma c•>mmissi'io, 

Do mesmo conselho, representando o;; damnos 
que devem ter .r~sulta~ aos que têm cl11 exercer 
d.ir.aito .e .. p.edit· .c.um.p.rimento d.e obrig .. &.ç.õ.~.s .a t.e.r
ceiros, moraoJo t'OS em difl~rente:~ dístrictos por niio 
admittirem os juizes do puz, como impndimento de 
compa1·ecer perante ollo~, a distaucia em que 
morno os que têm de usar ue reeoneiliação.
A' mesmn co•nmtss•'io. 

D,, me,;mo conslllhn, . peJíndr1 dAclaraçiio do 
art. riS ela lei do .1• de Outubro de 1828.-A' mesma 
CUIIIniiSlliiO. 

Dol mesmo cOn!lelho, sobre a 1ltilhlado da exe
CUÇIÍO d•l l.ll'tigo dB lei .de lõ de. Novembro tle 
18~7.-A' mesma commissão. 

Do mesmo cori11elho, sobre n ex~cuçiio do alvará 
do. 20 de Outubro de 18l2.-A' mesma com
millslio. 

D•) .mesmo conselho, pedindo que pelos nacio
IIILtlS Se t.Ji&tribUfiO ai!l rJRtllS de terras que foriio 
conc:odidns .ao~ irlandezes na colonia de ltaperoá, 
e quo ht•je se achão abandonadas.-A' mesma 
COIIIIIIÍS&àO. 

DLl mesmo. CrlDSe\ho, pedindo Qlle ll disposição 
do nrtigo 5• Si 11 dll ld do lf• de Outubro de 
1827, sejll f•Xtensiva ao caso de abandono dos 
orph:ios.;...A' mesrna · commissão; 

L"u·se o seguinte requerimento do Sr. deputado 
Rebou.;as. . . . . · 

'' Para que se pergunte ao governo se já Jorão 
cassados os decretos, provisões e mais ord•ms 

· prohibitívas da livre. circulHção .da. moeda. de 
cobre por . todas. a~ províncias do. Brazil e mutua
mente de 11mas para outras •. J> 

Foi approvado. . 
Lau-st1 tambem um projecto de resolução ·do 

Sr. Henriqutls de Rezende .• sobre se não. pro· 
vêt·em os umpreRos ecclesíasticos vagos, ou. que 
vagarem,. que . não forem de· juris<iicção .ou. de 
cura, applicando-sa o seu rendimento. para o 
thesouro. 

J:i'icou para t~r 2• leitura em. oc.:asiiio compe
tente, !•Or se n:lo vencer a urgtncia pedida pelo 
seu autor.-

Leriio·se. os seguintes pareceres: 
<< A commis~riu de just!ça . criminal examinou 

a 2• pnrfe do. requijrimento ole. Jo•lo Evangeli•ta 
de Alvarouga, profes~or publico de latiruúaJe na 
vtllu da C•1mpanha dt\ Pt·incdza, em qua expondo 
a delapidaçlio qut1 sofl',•el·lio os bens do casal de 
sou pai, sequestrados. e ari'Cmatados por ter sido 
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preso e ·sentenciado, como entrado na antiga 
sonlladn rcvolnçiio da · provin.:ia de Mína~·Gcraes, 
pede a ·estÁ augusta r amara que n1an de levantar 
o m11nciona<lO sequestro de benF; 
· <<A commissiio 1J de parecer que · subsis.tíndo 

uma sentençn· contra o pnt do Hnpplicante, em v.! r- · 
· tude da qual · !criio os seus bens confiscados e 
arrematados nesse tempo, não pbde ·ter lugar o 
que pretende. 

u Paço dn cnmara dns deputados, em 5 de Julho 
de 1830.-A. P •. Limpo de Abreu • ..,...A. P. Chi· 
cho1•ro da. Gama. n 

Foi approvado . 
'' João · da . Silva Grego, expõe que teudo sido 

condemnado por sentença etll 5 annos de galés 
por certo criuie que ntic, declaro, pa~sados .seis 
mezes se evadira, rnas liendo outra vez preso, 
se lhe dobr6ra (I tempo . e111 que Jóra condem· 
nndo na primeira sentença, accrescentando que 
tendo podido ainda. escapar-se. novamente, o fizera, . 
e que acontecendo·lhe a me~mn ín!elícidade de 
cabir segu11da vex em poder da justiça, fóra 
recolhidn á. bordo · dB preziganga, aondB :;e . con · 
~erva · sent . saber o desLino que pretende dar· se· 
lhe, pedindo a ~sta augusta camare. baja de 
~omar a este respeito a resolução que. entender 
)11~~1!- •. 

11 A. com missão de justiça criminal é de parecer 
que ·não ha que deferir ao. requerimento do sup· 
plicante. . . 

« Paço;> ê!a Cllmora dos deputados, em G de Jnlbo 
de 1830.-A. P. Limpo de Abreu.-A. P. Clti·· 
c"ho.,.ro da Gama.. n 

Adiado. por se pedir palavra. 
« A commiss!l" df' cont~tltuiçüú roi p1·esente um 

officio ·do mini~tro du imperlo, cobrmdo uu1 reque: . 
rimento do Luiz M:orectr Suhn natural do reino 
da Pn111Bia, que pede ser . 11aturalisatlo cidatlilo · 
brazilelro: o l!Upplícnnte · niln apr11senta motivo 
para .umn ·. provld~:ncla especial, por in-. a com· 
mlssl1o ó de pareeer qu~ o·aupplicanto espere peln 
lel .da naturnllllaçl1o. · .. 

« Pllço> da cumarn dQll deputndos, ü .alo Julho 
de 18:30.-E. F. F,:ança.-l•'dijó, .com reatrlcçvos. 
- M. dd AtencaJ'. » 

Adiado . por ~e pedir 11 palAvra. 

PlU)lEJRA PAR'fE DA ORDEM PO DJA 

Entroll em dhlcunllo o Art. -Jo da rosoluçilo 
n. 7Cí, · . · · · . 

O •r. 1:.\obouou•;-Sr. pft11ldonl.o; quando 
ou propuz quo tiO IIUJ'prlmlaao . 1& .2• pnrto do 
Art • . · •1• dR reaoluçílo qull &il diM.:ute, aubatituindo. ·· 
llta. cer~a~ palavraH rcfe~roulea à lei d111 eacolua; 
Cllrtamente me cou!o&·mei aos Arts. :Jo .. e. 5•· da 
me•rna lei de 15 de O.utubro de 18'.27, os quaos 
bem cluro dizem que o orde11ado devido ao~ pro· 
íessores, ó independ~nto das de11pezas de. .aluguel 
dtl ca~as e · forueeimento dos utensilios . q11e se 
devem prestar J!elo governo á custa dn raze:nda 
publica; (Leu.) Firmei-me ueste art. 3• pr.r 1.1er 
mdubítavel que á capital da províncía da Bahia 
esLà na razão do ma:cimum . do ordenado est!!,· 
belecldo ntte11ta a sua população e carestia dos 
geaeros. . . 
. Tambem me -fundei no ltrt. 4° da lei por que 

este. determina que as escolas ~'fljiin d.e eosmo 
mutuo nas capitatl~ das provi1itiias. (Leu.) E taes 
são as da capital da .P.rovíncia da· :Buhia, uma 
das. principaes do Brazll. e onde os mestres não· 
devem ter menos de 500S. .· . 

Quanto ao e.n. · 5o, etc. (leu); manda mui 
ex.pressamenle .que OS Utens··· ilio. S sejã•) prOVÍdii.S · 
à custa da fazen'Ja publica • . U111 Sr. deputado 
disse que se mio . llnvt-riilo estal:!elecer tantaa es· 
CC>lail, e que o numero · desta!! dev .. ría ser , com 
&dapção {1.,. . necessidtidtos do Brazil. O Sr. de pulado 
roe parece que està equivocado; porque neste pro· 

jecto se não trata de novas creaçõeS principal· 
mente; mas sim de approvar os oJ·denados das 
carleiras jú. creadas e existentes. 

Outro Sr. daputado disse que . o governo provin
cial em conselho devaría restringir-se a su'tístituir 
ns esçolas creadas, fazendo que nellas se ensine 
pelo novo ·syste1ila, fl . nunca cstendor·se á crear 
algumas cadeiras. · Creio que o Sr. deputado 
r.stá enganado. A lei diz que haver:ío as . escolas 
de primeirAs letras que forem necessarias, como 
se vê dos arts. 1• e do 2o, o qual tambem diz 
respeito á remqciio e ~ubstítuição . dl\s que forem 
desnccessarias por outras onde convierem. (Leu.) 

Por conseguinte não restringe que as escolas 
do ensino mutuo sejão IIÓIIlente agora as que 
dantes eriio de ensino llímultaneo, ·nem véda ·que 
se crêem nova'!! escolaa : ·por consego.inte o fun· 
damento dn objecção posta pelo Sr. deputado, 
niio é conforme A lei, autes á ella contrario : 
por conileguinte deve passar a etr.enda. que mandei 
a mesa. O governo provincial e melhormente 
o cc•nselbo, tem o necessa,io conhecimento lo
cal para sit regrar na creaÇão das respectivas 
escolas, tendo em vista a· ·lei que para isso o 
autorísa. . . . . . . 
. O mes111o Sr •. deputado disse que Q f'toverno · · 

desse para as esc0l11s os necessaríos edí1lcios, 
quando os houvesse publicas e não no caso de 
ter de alugar cnsas para semelhante fim .• ·. Eu leio 
outra vez a lei sobre . este ponto (leu ) : « os 
edificíos que houverem .ci\m ~ufticiencia nos lu· 
gnrps onde se crearem as escolas. 11 Nem a· lei 
poderia sujeitar .oa ordannd-:-s dos professores a 
causas aceidentaes. . nem suppôr o que não 
aconteco . em alguma · provi nela dn Brazil, pois se, 
por exemplo, na :Babia os edificioB publlcos não 
bastão para . a secretaria do governo, casa de 
nrrecadaçiio da . fazendu _publica, thesouraria 
ger11l, etc., menos ·. bastar{\Õ p1ua as eiJCI)las ue·. 
cessarias. · . . · · 
. A llli disse niio se podia ftrmar em uma by· 
pothese que . se . nãn · · verlflen· alé nas prlnclpaes 
proviuc:iaa · do · BrazU, e deixa . bem . claro ver 
que nutorlsa o . guverno pnra despender com o 
aluguel das . casas que l&ouverem adaptaveis , 
aaaim. como ~espende ptma squelll\a outras. em 
que· existem certas estações publicas, por exem· 
plo, thesourarla 111Uitar, etc; Não tem portanto 
lugar o que diHI!e a este respeito o referido 
Sr. do_putado. · . . · 

Na Bahia j1\ exMem aulas de ensino publico 
em cn»aH p81'ticular<~s, as quaes me parece que 
ailo as da rbetorico., philosopbia; etc. Ra bata· 
lhões militares aquart&lndos em . parte . de alguns 
conventiJa. A.s escolas de francez e inglez daviio· 
se ·no hospício dll Palma, e a do ensino mutuo 
pertencente á fregur:zia de S. Pedro, me. parece 
que estâ . no hospício de JeJ'ilsalém. Por conse· 
guinte ner•hun)a duvida pódo haver á vista da .lei 
sobre dever o · govErno provincial . prestllr casas 
pam as escolas. . · · 

Enganou-se mais o Sr. deputado quando atlirma 
que o goverflo da provincia dando os prirneiros 
utem:ilios para a escola da sua freguezia, não 
se tem jámais prestado ao fornecimento de outros 
de novo, . visto que os . existentes se acbâo . velhos 
e hlC&PliZes. O professor .da . escola da Jreguezia 
de S. Pedro, aprendeu . o ensino mutuo e o · pOz 

· em prntii:ll na sua escola antes .desta lei, os . 
utensílios 'forâo comprados .·com o resultado . de 
uma sut.sc:ri.pção patriotica que o dito professor . 
promoveu. · Nem· mf> consta que o governo da · 
provincia prestasse utensillos a ·algum mestre, 
salvo ae para ·a primeira escola .de ensino · mutuo 
que, sendo çrj)ada parn l.nstrucçilo dll . ~ente mi• 
litar.fol descJ~ a sua origem converUda em escola 
geral. 

Não meuoa se cuga11011. o Sr. deputado em 
di~er, que na caplt~:~l ~~~ Bahia ba tantaa escolas 
de meninas, quantl\a .são as freguezlas, porquanto 
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me p~re!le q11e só existem efi'ectivamente tres 
·escolas de meninas, e a ellas. se referA o art. 4o 
da resolução, cuja approvação se discute. E 
ainda que mais escolas houvesse111 ·não serião 
desneceRsarial! ; e tanto se prova que o · não 
aão, quanto não bastão para quo deixe de ha
verem muitos· mestres,. e mestres. particulares, 
além de tres bons colleg!os, não incluindo o dos 
orphãos; entretantQ !ltle em algumas daquellas 
mesmas escol11s pubhças concorrem 160 e mais 
meninos. 

Desvanecidas geralmente as objecções dos 
Srs. deputados, umas. por l!nomolas e outras por 
menos ·exactns, deve . passar. a emenda que eu 
pro~JUZ. Cuidemos amplamepte na edueação da 
mocidade brazíleira como de um dos primeiros 
a~tentes da liberdade e felicidMe !utura. 

Leu·se a segninte emenda : 
« Fieão approvadas tantas escolas de ensino 

mutuo, a saber: uma para a freguezia de tal, 
outra . para a freguezia de tal com o ordenado 
de 500S. 

cc Ficão · igualmente. approvadas tantas _escolas 
de meninos, a saber: uma para a freguezia de 
tal, o11tra para a freguezla ·de tal, tamb~m com 
o ordenado de 500$, sendo as casas em que mo
rarem as mestras da approvação do presid~nte 
da província em . consellio, em consequencia da 
informação da camara municipal, a qual na con· 
formidade. da lei do. to de Outubro deverá repre~ 
sentar ao presidente de .província os abusos ·que 
se Introduzirem nas escolas da ·cidade, contrarias 
â instrucçi'io, ordem e decencla, e todas as faltas 
que encontrarem nos utensillos, livros e exem
plares.- Maciel. » 

Foi apoiada a 1• .parte sõmente. 
O Sr. Araujo. Fra:noo :-.;Sr. presidente, 

eu accrescentnrla que o governo facultasse este 
fornecimento de utenslllos á provincla do Pará, 
pois ··não ha um mestre de llrill'elras letras na 
maior.parta das víllas 411Quella provincln, só na 
vUla de Santarem · ha um que tem mais de . 800 
meninos por nilo haverem maia escolas: . eu mando 
uma. emenda á mesa para 11e fazer extenaivo este 
beneficio . áquella provlncla. 

Mandou à mesa a aegufnte emenda : 
c Que se. faça extensiva a -mediei~& a respeito 

dos alugueis de casas e dos uten11lllos, uito · aó 
.ás ca.pltaes das provlnclas, como · taml:!ern nas 
vlllas mais nota vela de cada provincia1 e e_ atas 
com o ordenado que o governo em conseLho julgar 
conveniente.- .4. Franco. » 

Foi apoiada. 
O Sa. L!No :-Quantas sito estas aulas appro· 

vada11 pelo .. conselho geral ? 
O Sa. · PusiDSNTE satisfez. 
Mandou a seguinte emenda : 
c Fica approvado o ordenado de 500S para os 

·mestres de primeiras letra!! pelo ensino mutuo, 
havendo em. cadn freguezia .duas . escolas, uma 
de meninos _e outra de meninas, dando·se-lhes 
utensílios e· casas convenientes quando não haja 
em cada freguezia editlcios publicas ou con
ventos de que se possa lançar mão : a_s mestras 
terão sempre cas_as em. que morem e tenbão 
escolas.- J. Lino •. » 

Foi apoiada. 
O Sr. Oauia~f> :-Eu creio que estâ na 

mesa uma . emenda de suppressão, queria que se 
lesse. (Leu·a o Sr. secretqrio.) . . . 

Direi poucas cou_ sas a_ est_e_ resp __ eito para escla· 
recer a disposição do !lrt!go : pela lei que creou 
as · escola11 de_ primelral! letraa e pela que creou 

·as escolas de ensino mutuc;~ j4. se Un.lía pr.ovl. 
denciado .isto, que os editlelos q11e houvessem 
na . capital d_as provincias fos&eiJl destinados para 
estas escolas ; eu sou . teatemunhn que na pro
vinoia da Bahia ll soverno and()u em Joso de 

TOMO 2 

empurra com os mestres de escolas, pague. as 
casas, uão pago as casas ; ora, já se vê que não 
é . muito que se lhes dê casas, ma~ tambem 
todos os utensílios necessarios para este11 . esta• 
bGJecimentos, eu tambem sou de ·parecer. ·que 
estes 5008000 sejão livres, dando o governo a 
casa. 

o Sr. Re~c::>uca• :-As escolas cujos orde· 
nados são approvados, são uma escola de meniuos 
em cada uma· freguezia da capital, e uma escola 
de meninas em tres fregtlezins. de mnneira que 
as ultimas que se creariio são de meninas, porque 
as escolas de meninos são creadna já ba muitos 
annos, e são pelo methodo de ensino mutuo ; ns 
de novo creadas vierão em outra proposta do 
conselho provincinl. 

o Sr. Odortco :-O Sr. deputado que ha 
pouco . falloo, acarretou algumas . razões muito 
boas, (refere·se ao discurso_ do Sr. Mello Mattos, 
que ntlo se pdde colher bem pelo tachygrapho ) ; 
mas aqui . trata-se unicamente de approvar ou 
não. approvar a creação das nulns estabelecidas, 
e determinar os ordenados. dos seus approvados: 
eu sou de. V()tQ que este art. 4<! não seja redi· 
digo assim, por gu_ e __ . dá muito. pouco dinheiro, 
porque 500S · na Bahia chega mal para uma 
pessoa se sustentar, não sei c:~mo o professor 
ha. de delles tirar P!l.ra pagar uma casá grande 
como é_ preciso para .o ensino mutuo; por isso· 
sou de voto que· se 11ddicione uma emenda que 
creio se acha na mesa, V. :E:<~;. queira fazer o favor 
de mandar ler. (Foi saHsteito.) . · 

Quanto ao artigo creio que é contra a consti· 
tuição e contra ·a lei,_.· porque a. lei manda que 
se paguem as casas, que o governo dê tudo 
quauto é preciso para estes ~st0belecimentos 1 e 
estl\ razão em gerl\l é. mais forte quanto á cidade 
da Bahia, onde ba uma multiplicidade de me·. 
uinos que aprendem ; é preciso que o governo 
proteja, porque des11a protecção lle. aproveitará 
multo; parece-me que 6 a ciJade do Br11zil onde 
estâ em melhor andamento o ensino prímario ; 
as · mal11 aulas que existem e sito pl\gas pelos 
pais, não sito bastantes ; agora a dlll'erçgça que 
qui?. faur aqui um Sr. deputado sobre o ensino 
de meninas nil& ser de .ensino mutuo; creio quo 
n_ jlo h_ a verá Inconveniente· algum para ellas. serem 
ensinadas do melhor modo possivel ; é um meio 
de aprender em. menos tempo o com um só 
mestre : parece-me · applicavel n. hom11ns e a 
mulheres, nilo ha inconveniente. algum ; por
tanto sou · de voto que se approve o art. 4• 
com essa emenda, e uma emenda que se estenda 
a. todas as capitaes é mui· bOt\, porem não é pnra 
agora, é. para quando· os ·conselhos gerues man· 
darem. para aqui as suas·. resoluções sobre a 
cr11ação de esc()las .. entíio havemos de . approvar, 
l)Or aaora niio podemos approvar . sem ter uma 
base, !\cerca deste negocio para todas as .provin· 
cins : portanto sou de voto que não se ·. attenda 
a esta emenda; quando elles para cá mandarem · 
suas· resoluções f11remos o mesmo que fazemo• 
á Bahia. ,. 

o j!!;ir. Va•oonoellos : -Sr. presidente, 
direi poucas cousas sobre este art .. 4° ·diz elle. 
(Leu.) Propõe-se 11 suppressão . das palavras- a 
obrigação ·· âe alugar. á sua custa :as· casas -, 
não duvido votar . pl\ra. esta suppressão, · mas. é 
neceRsario fixar desde Já o numero. das cadeiras, 
tendo o conselho da Bahia creado grande numero 
de. cadeiras, vem augmentar · muito as despezas 
sem grande ·interesse ; por muito. _populosa.& que 
sejão as freguezlas 4a capital da Bahia nito pa. 
dece duvida que uma sõ escota de ensino mutuo 
poderáõ frequentar, nilo. digo 1,000, mas 400 me· 
ninos, e acho que uma em c~a_da. freguezla ê mala 
que bastante: a_ portan __ &o_ é_ pr __ eclso ftxar dea __ de 
Já o numero das eacolaa : é a reftexilo que tinha 
a fazer sobre o artigo. 

ti 
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o Sr. 1:I:o].la:n.dn Oavalca:n.tl i-Sr. pro• 

sídente, a 4iscmsi!ãO !!obre esta. questão !leve ser 
economísada, nós lavamos esta resoluçao sobre 
informações do governo, a instrucçiill prirn!lri!', 
havemos confessar que em nenhuma provmcca 
tem tido augmento, e. se l1a nlgu1na causa. a re· 
"Ular é sem duvida sobre llmissão de al,::umas 
províncias, como por exemplo, a do Rio Grande 
do Sul. 

Com e1l'eito a proviacia do Rio Grande do Sul 
foi mesquinha, o presidente em conselho na crea· 
çíio das escolas não attendeu bem para este ne· 
gocio, e é. bem preciso que esta caro ara conceda 
maior quantia para estas despezas 4!1. instr!lcção 
publica o que poderia bem ser na fl.xaçiio das 
despezas, se formos a attender esses estabeleci· 
mentos ·do governo, veremos as escolas prjmaríus 
com falta em uma província com sobras em outras; 
na discussão da fixação das c.lespezas poderemos 
dar n quantia necessaria, e as proviuc1as a appti· 
ca~áõ segundo acharen1 melhor. por.que ~e nós 
qu1zermos entrar em detalhe nesta discussao ha~ 
vemos de achar-nos muito embaraçados, nós não 
temos conhecimento perfeito das necessidades de 
todas as províncias, não. podemos. ajuizar igual
mente sobre todas, não é a igualdade dos meios, 
mas ·uma igualdade proporcionada :· é neces;;ario 
que em.11maprovincia onde a industria está mais ou 
menos desenvolvida, sejão as escolas proporciona· 
das aos fins daquella província, porque é uma des· 
igualdade dar-se no Rio de Jane1ro 400S e o mesmo 
no Rio Gran4a do Norte, porque 400n no Rio 
Grande . do Norte. equivale a. l:OOOH no Rio de 
Janeiro, e portanto não· ha esta igualdade, e ha
vemos nós eritrar nos detalhes sol:ira estas miou· 
ciosidades que estão fóra do nosso · alcanc.e .? Não, 
Sr.· presidente, se os presidentes em· ·conselhos 
têm. trabalhado sobre. isto, nós deveremos appro· 
var o que . elles têm feito, porém de que m•Jdo 1 
Na fixação das despezas concedendo-lhes aquellas 
quantias·. que são necessas·ias; e. se .então é. occa· 
sião propria de nós fazermos isto para que esta· 
mos nesta discussão ·? E' uecessarío acabar quanto 
antes cosu e!Ia, e direi alguma co11sa sobre este 
art. 4o; ~· nrt. 4o está. muito bem redigido, na
vemos d•J ver que em muitas províncias dão-se 
200S a e,tt,:;; professores e uão. se lhes dá casas, 
e como f· qt:e nó• em umas temos 200S sem ·c11sas, 
e em outras damos· 5008 com casas 'I Os profes
sora:> de iltstrucção primaria devem ter as suas 
salas de aula. na mesma casa em que· residem, 
isto . deve.se attender ; ·demais entre nós os pro
fessores serão íncommodados em sahir . de suas 
casas para dar aula em outra, os professores 
em suas casas ficão melhor, explicão mais do que 
em casa difterente ; demnis, nós não devemos in
commodar ao governo ou mesmo presidentes em 
causas • .. p ... e. qu. enas, eu deve dizer que é u.m .defeito 
da nq!lsa lei, haver no Rio de. Janeiro encnrre· 
gado ao ministro do ímperio da instrucção. pri
maria, causa primaria de estar a lnstrucção tão · 
atrazada, porque o. ministro de estado não se ba 
de dedicar inteir~mente a esta administração, o 
Rio de Janeiro ~em os melhores elementos de 
promover. a instrucçiir:~ primaria, ha um seminario 
de S. Joaquim, uma instituição mui grande ondt' 
se podem· fazer grandes melbora.m.ent.os, e mesmo 
o patriotismo. aqui reconhece-se, e é . quem póde 
dar maior impulso á nossa instrucção, os ·meios 
Cl!;lB hn de promover a instrucção são as associa
çoes patriotieas, a França, a Sueeia, a Inglaterra, 
a Allemanha, os· meios que têm tido para isso são 
as associações particulares. lembrem.:.-nos do me· 
tbodo. do ensino mutuo, a Frano;a e a Inglaterra 
silo, ob]ectos muito dignos de serem. l!,t .. te···odidos 
pela actlvldade com que têm promovido estes esta· 
belec\mentoa, e ~;ubminlstrado todos O!! \l~ensilioa 
ne.ceaurlo1, e entre~ldo communtoagõe~ e cot•ro•· 
pondenalaa relatlva11 1\. almpllflcagilo e roelbora· 
mento deite en•lno. 

Entre nós alg11ma cou~a se tem feito, esta ins
tituição no Rio de Janeiro foí creada para·mili
tnres, progreJio muito nas províncias, estas esMias 
up1·esent!Ú'ilo 100 disci pulos, e pelas informações 
que ti v e, o progresso era consideravel na· Bahia. 
l~m Ptll'nambnco não f.;,i devido á lei, foi por um 
cnthusia~mo, procurarão-se pessoas capazes, pro
moverão os meios, coadjuvarüo-n'as, e assimé que 
ba de progredir a instrucção, nilo. queremos pois 
complicar a administração em ministrar estes 
utensílios que a administração não . os conhece, 
níio estão ao alcance della,. o patriotismo entre 
nós é que ha de procurar ministrar c11tes meios. 

O art. 3o .dâ 500S além de casas, em consequen
cia ·das casas serem muito caras, mas le1111Jremo· 
nos que muito melhor é adaptarmos uma mtldida 
geral na fixação das despezr.s, e então tambem 
poderemos melhorar neste ramu em algumas pro
víncias e faremos o bem que pudermos. 

o Sr. Odorlc<J:- Aqui não se ostá. tratando 
de. emendar a lei . que já. passou, ninguem mandou 
emenda para derogar ou reformar a léi; porquanto 
a lei que. creou estas escolas de primeiras letras 
estabeleceu que os conselhos geraes determinas· 
sem o numero das escolas, ordenados de seus 
proftlssores etc .. , porque teve em vista que nas pre
vineias é que se podia melhor saber das neces
sidades dt:llas, e como é agora que nesta resolu· 
ção • não se deve tratar senão da . approvação ·ou 
reprovação das· aulas. vem-se emendar a lei que 
já passou, é uma causa fóra da . ordem, . uma 
emenda· do Sr. Li no .Ooutinbo creio que está neste 
caso, f11ça favor V. Ex. de a. mandar ler. {Foi 
satisfeito pelo .s,·. sec1·etario.) 

Por esta emenda vai-se mandar crear novas 
eacolas, parece-me q11e ouvi aqui um Sr. deputado 
dizer que em cada freguezia lã, havia uma escola 
d.e ensino mutuo, o .conselho julgou que era suffi
.:iente, · mas pela emenda do Sr. Lino vão-se esta, 
tabelecer novas. aulas para meninas, o governo que 
estabeleceu estns, julgou que não eriio precisas mais; 
quando elle julgar que são poucas, cre.arâ novas 
e as mandarâ para a nossa approvação, isto é' 
mnis corrento; o Sr. deputndo que se oppoz ao 
art. 4• diz que niio se deve approvar senão uma 
e>~cola de ensino mutuo em cada !reguezia; .e 
trouxe em apoio de sua opinião que em uma só 
escola se pl)dem ensinarl,OOO ou pelo menQs 4()(') 
meninos, creio que não ·h a.· nenhuma casa ond13 
pos:;~ão estar' tantos meninos juntos, por· isso é 
que se cmittio .por lei que passou na legislatura 
passada e não determina o numero dns escolas ; · 
agora mesmo um Sr. deputado da Bahia diz que 
urna freguezi~, por. exemplo, a da Victoria, é tão 
grande qua tem mnis · de uma legua, e r.omo é 
que. dentro desta póde· haver uma só escola ~e 
ensino mutuo ; consta que ha aulas na Bahra 
onde ha. 200 . menh1os , em uma distancia tão 
grande não póde }Ja.ver uma só escola, por ,isso 
deve passar uma emenda; que. manda que sejão 
pagas as casas para o ensino mutuo á . custa da 
fazenda publica. 

o Sr. Paula e· Souza : - (Nllo se ouvia.;· 
o sr:Ltno .Ooutinb.o:-Sr. presidente, digo 

.
sõ duas palavras, não digo. que este artigo trate 
da minha emenda, que é uma emenda verdadei- · 
mente â lei ; mas como já. existe· na mesa uma· 
proposta do conselho da província que manda 
requerer duas· escolas. de meninos, e uma ·de me.7 
ninas em· cada· freguezia, eu assentei que isto era 
muito,.quo bastaria· uma· .de meninos e outra·de 
meninas; como .ha de haver, me parece, discussão 
sobre ella, me aguardo para a occasião,. passe pri· 
meiro o projecto · que ·é. de se approvar o orde· 
nadn, dando casas e as que jã existem, que vêm 
a ser uma de meninos en1 cnda. rreguezia, e trea 
de · meulnaa que estendem·se a todal . ._.. fregu(!-: 
zlaa ; quanto ao or.lenado aó oa 0001. acho muito 
pouao, eacaa meatral quo .podlrl'lo illto,. aom 01 600$ 
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não ·podem sustentar-se e pagar casas, nem c11 
sei como estas l!enhorns podem pagar uma casa 
capaz, só se fazem conta de ter meia rluzia de 
meninas : não sei. como ·podem ter uma casa 
grande para ·nccommod:.:r 500 meninas. e sustenta· 
rem-se com 500HOOO. 

o Sr. Ernc•'to:.;...Sr. presidente, n discussão 
tem versado em tres pontos: o).• pQnto é s.obre 
as cadeiras creadas na capital da Bahia . pelo 
conselho, o 2• ponto vem a ser o estabe~ecimento 
dos ordenados, e o 3• .!!obre o numero das ca
deiras que se devem ·crear; ora, nós .por ~sta 
simples resolução não vamos c1·ear outras novas, 
vamos approvar as que o conselho determinou, 
e não acho razão alguma parn diminuir as ca
deiras que o conselho tem · julgado necessarías 
para a instrucção primaria ; supponhamos que o 
conselho tem determinado para cada freguezia seis 
cadeiras, apparecia alguma razão para nós ns res· 
.íl'ingírmos; mas o conselho da presidencia está mnis 
ao alcance das necessidades da .jnstrucção pri
maria do quo nós aqui. estamos, nós devemos 
.antes ampliar que restringir o numero das ca
deiras,. o contrariar ~6 serve·de levar mais tempo 
sem· ;nada utilisar ; por consequencia approvo 
todas as cadeiras creadas em · virtude da le1 o do 
conselho da presidenc!a da Bahia .porque não pôde 

·hnver. duvida. ·· 
Tem~se dito que. nós ·fazemos umn excepção a 

.favor da capital da Bahia, é verdade que ba uma 
excepção, mas contra a capital da província da 
Bahta : na primeira parte diz, ficão approyadas 
etc. (Leu.) Vejo no art .. lo, quanto á capital da 
província de Goyaz,. ·forão approvadas · por esta 
camara em virtude do parecer da commissão ns 
cadeiras creadas pelo conselho na capital de Goyaz 
sem· se declarar o seu numero; ent1·etanto a com
missão mareou. o numero deltas para a província 
da •Bahia e suns .localidades, isto em · lugar . de 
ser uma excepção favoravel, é.uma excepção odiosa, 
mas se. a com missão assim redigio a resolução 
nã.o foi . por ·sua vontade sómente, foi sim para 
se cingir ao otJici'l do presidente. 

Portanto approvarei o artigo com a emenda do 
. Sr. Reb.ouças. ' 

o Sr. :RebouQ~i~,s :·-sr. presidente, o fun
damento que .tomou o Sr. deputado. para approvar 
o artigo em questão c()n!!il!t~ na representação em 
que está insertn a que fi.zerão as mestras de me
ninas ; entret11nto o artigo lança. mão da repre
sentação das mestras para fazer o mesmo a todos 
os mesLres que houverem, toma-se por f11ndamento 
uma representação injusta filha talvez da coacção ; 
para estender-se a todos reduzio-se a lei do ma
ximo, ínus ficando .os professores com a metade 
ou menos, porque uma cnsa .para nelle s~. e~~rcer o 
ensino mutuo na capital da Bahia custa. pelo menos 
250$, fica sendo o ordenado 25(1$ ; ora, tievendo 
nós melhorar os ordenados, acbo que nE!nhum 
homem hllbilitado para o ensino mutuo querE!ra!. 
sujeitar-se por esta quantia, e daqui resulta. que 
os mestres particulares . estão em ·melhores cir
cumstancias, ·e portanto traz uma perda consi
deravel para a mstruccção publica,. quando .as 
despezas que se fizerem com ella não é nada á 
vista das vantagen·s que se podem . tirar ; não 
fallo por espírito de provincialismo, hei. de votar. 
em ·geral para todas as províncias, as despezas são 
necassarias para a instrucção publica, ellaé muito 
necessaria ao Brazi!, por consequenoia não se deve 
·attender a esta representação das mestras em razão 
·de que ·o ·governo da província da Bahia h a muito 
lil~nceiQnou este negocio, talvez por eft'eito ··dos 
mllllS ·&spititQs ·induz.idas por alguem. fizessem por 
estas , repre!lentaçõe~ contra os seus · interesses., 
por isso não querQ qne eUas se JlrOpQnhão a en-

, • slnar por um preço que não paga o ·seu trabalho, 
e Igualmente parllll ~ua snbs1stencia, den1ais disto 
O maglstel'l? de" \lllla DII:'Stra Ó dill'eronte porque 

M meninu ap1·endem tud.:~ que o homem aprenda, 
á excepção de geometria, aprendem mais aguíllo 
que é proprío de uma senhora que se dedica a 
ser mãt de ftlmilia, e que exige maior. espaço. 

Ora, na Bahia ha uma freguezin que se estende 
muito ao suburbio, e por Isso é que ou digo que 
talvez. ·uma escola só em cada freguezia não sej" 
sutJ!,ciente, porque, cQmo ·é que O!l meninos hão 
de vir de uma distancia tãQ longe todos os dias 
á escola? Tudo quanto se diz aqui é sem conhe
.;imento de causa, e por isso é que se tem que
rido coactar a cívílisação da Bahia contra ·os 
principios··da :educação. . . · . · · 

Portanto, o ·artigo deve passar. na conformidade 
da lei, a lei manda dar· 500$ e não ae deve res
tringir nem se deve sobrecarregar aos mestres com 
aluguel !las casas, ficando reduzidos ao ordenado 
de ~50/1, ·nó~ devemos de todo apppr.lvar aqui o 
que o governo. !ez em virtude da lei, o que é 
contra a :lei não se deve approvar, ·oR que apren
dem na Bahia não licão na Bahia, hito ae ir para 
as outras províncias, e por consequeuc:~n approvo 
e voto pelo artigo, excluindo as restricciõ~s, porque 
é um absurdo contra a constituição , contra a 
civílisação do BraZil .e contra. tudo. 

O Sa. Luro CoUTIIfflo :.;...peço para retirar a 
minha emenda. 

O Sa. PRESIDENTE propõz á eamara se approvava 
que. o Sr. Lino retirasse a sua· emenda, assim 
se decidia. 

Tendo-se· annunciado a chegada dó Sr. ministro 
dll mar.iJtha, interrompeu"'se a. sessão, e sendo in• 
traduzido. na. fórma do regimento, passou-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

~ntrou em discussão o ·art. 5o do proje.:to de 
le1 ·n. 64. . 

Sendo lido, pedio a. palavra 
o Sr. Ltno Oou'tinho :-Os marinheiros 

que forem necessarios etc. (Leu.) Este artigo não 
pôde passar tal como es~á redigiclo, p'lrque desta 
sorte o recrutamento de marinheiros vinha r. cahir 
todo elle sobre a côrte ·do Rio de Janeiro, porque 
os navios quando sahirem daqui não bão de .sahir 
sem g~nte, para irem completar a gente ele sua 
guarnição nas diversas províncias; po1·que diz. o 
artigo. (Leu.) Ora, que falta levará o navio, por 
exemplo, quando partir para as províncias dt1 
Bahia, Pernambuco, Pará, Maranlião, etc.; de
pois de ter aqui completado a sua gente? E' uni· 
camente aquelles que adoecerem ou morrerern du· 
rante a viagem,'e então nesse caso mettem-se só men
te nas provincias aquelles que faltarem, entretanto 
que a tripolação toda foi tirada do Rio de Janeiro. 

Sr. presidente, eu sou homem igual, e não quero 
q. ue .. ·o recrutamento.8ese ·mais em . uma província 
do que em outras. recrutamento deve ser dJ
vidido conforme as forças da população de cada 
pro:viPçia marítima, .Porque eu nunca quererei que 
se recmtem ma1·inhe1r.os no Piauby, Matto·Grosso, 
Mina(l GerMe, etc., hão do ser recrutados em 
províncias marítimas, conforme a quantidade de 
pescadore11 ~ marinheiros d.e · navl.os mercantes. 
Outra cousa ha tambem neste artigo gue ·eu creio 
não deve passar, que é dizer-se-serão •·ecrutados 
pelos juizes· de paz.-E' preciso ''ermos, . senho
res,· que. elles ·estão ·carregados de immensas couaas 
que são .de sua attribuição, e como é que se ha 
de mandar que esses juizes vão l'ecrut.u mari
nheiro·s? E se elles dissessem que isto não é de 
snas attribuições havemos ·obrigal,os ? Demais, 
devemos atteude~ que os juízes de paz só têm 
jurisdicção nos seus bairros e district()í!.; e pe·r
gunto eu, os juizes de paz . hão de fazer ·esse 
recrutamento no .mar? Isso ·não. pódeser Ci!l'roB· 
neir11 alguma, porque elles não têm jurisdicç.iio 
senãu dentro dos seus di,strictos; por conseg~~ncia 
bem se võ quo não se pode declarar que ·os juires 
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de paz 1'•1r~o . esse recrutamento, à o melhor era 
dizer·se:-0 ministro do imperio dar{~ ordens aos 

·presid-entes das províncias marítimas para recru· 
tarem conforme o numero de marinheiros de navios 
mercautes, pescadores-porque se o presidente acha 
que póde ir o juiz de p~z. elle o nomeará : se 
vir que o juiz de paz não pó..Je ir mandará .o ínten· 
dente de m&l'inha, porém elle é que dca respon· 
savel. 
A~ora, n~ córte do Rio de ,J~neiro ditia eu..:..,o 

· mimstro darã ordem para aquella autoridade que 
deve recrutar. -Eís·aquí está corn() eu mandaria 
a emenda para esta lei poder passar. Depois 
querer· se que se recrute só . na côJ:"te do Rio_ de 
Janeiro é uma injustiça, o recrutamllnto deve ser 
feito por todas as províncias do Brazil, conforme 
as suas circumstancias, este é o meu parQcer. 

Leu-se . a emenda seguinte do Sr. Ll.\~ Olival· 
canti: . . . .· . . . • . . 

« As palavras-pelos juízea de paz até ao ·fi.m 
do artigo, substituão-se ·pelas seguintes-na fórma 
das leis existentes. -Lu i; Cavalcanti. • 

Foi apoiada. 
o Sr . . :a:ouli\ndu. oa:va.1ca.ntl :..:..Sr. pre

sidente, eu tenho de .fazer uma pequena reflexão 
& este artigo, porque . receio que não esteja 110 
seu verdadeiro -- sentido, em · .que a com missão o 
tomou. ~. 

Estou persuadido, senhores, que marinheiro!! 
p(lra nnvtos desa.rmados . não é recrutamento, a 
palavra recrutamento vem fóra de proposito porque 
o marinheiro é uma profissão a que são chamados 
para a exercer ; chama-se . por exemplo a um ma· 
·rinlleh'!l parll l!ervir ~o ~ar, da mP.sma sorte que 
se chama . a um· carptntetro, etc. Lembremo,nos, 

. senllores, que faz a Inglaterra para o recruta
mento, . tira · cidadãos de suas casas, e . pe,ra mari· 
nbeiros não. tin-ae a .um . homem que exerce 
aquella profissão e vem exeréel·a . para a nação, 

"J)&gando-se·\he bem, e sem duvida neuhuma; e 
o quo faz que elles a queírão exercer é o_ pagar-
se-lhes bem. · 

Nos navios marcantes, senhores, -tambem h a a 
· mesma disciplina que nos _n_. ___ av_io_s -de guerr_ a, e a 

di1ferença · que ha é o . pagar-se· lhe melhor, porém 
tendo a nossa navegação mercantil actual . uma 
tsl ou qual estagnação, . em consequencia da ex
tincção ·do commercio de escravatura, ha de haver 
abundancía. de marinheiros. 

Achava poiil que melhor era .não confundirmos 
a palavra-recrutamento de marínheiFo&,-:-com
recrutamento de soldados-porque marmheuos.são 
homens ·que já sabem aquella officio, e não .vão 
aprender, · porque elles · têm a mesma disciplina 
em navios mercantes, e recr11tamento para o exer.· 
cito são homens que vão_ aprender, e que vão 
entrar mesmo em uma classe mui distíncta da· 
quella em que estavão ~ 

Acho pois, Sr. presidente, que pela maneira que 
este recrutamento tem sido feito, é que é incom
patível, muitas vezes hll necessidade . de armar-se 
repentinanlente um navio, e não 1!.11. de pegar"se 
em um homem que não sabe do officio de mari
nheiro para sf\b.ir . pela barra fóra ; isto depende 
que o juiz de paz vá recrutar, . e. parece alguma 
cousa barbaro o ir lançar-se mão de m~~or)ntieíros 
de navios mercantes, _porém é da essencia da cousa; 
vejamos . o que faz · a Inglaterra. quando precisa de 
marinheiros. vai buscal·os a bordo de navios mer
cantes, não . deixando com tudo desfalque de gentil, 
é isto o que nós. devemos fazer; por conseguinte, 
eu diria que se supprimisse isso ou que se appro
vasse a emenda que ha ~ouco ouvi ler, dizendo-se 
que serilo engajados e·nao . recrutados; serão cha· 
madod para o. serviço da marinha na fõrma ·do 
costume, porque parece-me que nem para. iasl>.
ha lul alguma. 

Eata 6 .a minha oplnlilo. 
Lou·ae a •esulnte emenda elo Sr. :Lino ·Coutinho: 

(( o recrutamento sarâ feito pelas províncias 
marítimas, . tendo-se em vista o estado- de pesca 
e da nBvegação mercantil ; ·as . ordens para · isto 
serão mandadas por escripto aos diversos presi· 
dentes, os quaes passaráõ as ditas _ordens ás 
autoridades ·que achal·em convenientes ; na c6rte 
as ordens descerãõ immediatamente, e tambem 
por escrípto ás autoridades que houverem dá re
crutar.-J. Lino. » 

Foi · apoiada. 
.o Sr. oun.ha M:a~os:-Sr. presidente, este 

art. 5• parece desnecés!lario á vista do que se 
venceu .no art. 1•, todavia ~u devo fazer algumas 
reftexões sobre o que tenho :ouvido nesta dis
cussão. 

Um íllustre deputado disse que os marinheiros 
não são recrutados, estou por ias(), não são re. 
crutados, mas . silo . amarrados. Sr. · presidente, é 
necessario vermos que nós não temos lei nenhum~& 
sobre o recrutamento de marinheiros, os mari
nheiros são amarrados em qualq11er . parte onde 
os encontrão, não é . pela maneira que o· mustre 
deputado . acabou de dizer entre as nações . es
traogeiras, na França usa-se da palavra recruta
mento, esta expres~ão é exacta, mas daqui por 
diante diga-se amarrados. · · 

Na Inglaterra, Sr. presidente, entendeU·!Il! desde 
s mais remota.antiguidade, que para se conservar 
a dignidade era necessario que os marin!Jeh·os 
fossem preso~ em qualquer. lugar ·onde se . eu· 
contrassem. E11 mesmo tenho visto estas amar
rações a . bordo dos · navios, e deixar-se .apenas 
dou!l rapazes e os oftlcíaes ; eu vi isto -na cos~ 
d'Africa, · tanto assim que lá ficarão navios 
desamparados . por não terem . gente p·ara seguir 
viagem. ._ .. · . · . .· 

Na Inglaterra, St·. presidente, · ha o costume 
de obrigar-se homens .para o serviço naval, alli 
não ha recrutamento para cousa alguma, aonde 
ba recrutamento é a respeito das rnilicias, e o 
maia é engajar para terra. E11 já disse, Sr. pre·. 

. sidenta, que este artigo era ocioso, porém se fosse 
necessario demonstrar a utilídadl! delle e11 a 
mo~traria. . . 

Os navios não SIIPI!riÍ de todos os por.tos com 
a sua tripolaçiio comp.leta, aqui tambem uão se 
seguia nenhum prejiJIZo disso, em sahirem esses 
navios que andão cruz$ndo para a B"hia, Per· 
nambuco, etc., com met:1de da gente e re.:rutar em 
outra qualquer província marítima, por conseguinte 
não· era muito absurda · esta .ídéll. . · 

· · Agora, pelo que toca. aos juizes do paz, nós 
aqui estamos todos os dias a reclamar autoridades 
populares, . eis o que a commissão apresentou. 
Mas diz-se: elles não têm jnrisd1cções fóra do seu 
districto, pois elles não podem fazer recrutamentos 
no mar 1 _Elles _não têm districtos no mar? Têm ; 
por cons>~quencia elles têm jurisdicçiio no mar 
porque têm districtos. e podem fnzer recr11tamentos. 
porém o que eunã.o guero é que elles o fação sem 
ordem do ministro . . Mas dísse·se....;.à ldi dos juizes 
d~ paz não manda Í$So-se a . lei llão manda, 
manda esta emenda, logo, ·têm elles !oi . para re· 
crutarem. 

Esta é a minha opinião. . . 
. o Sr. :a:oJlocia oa.~aloa.nti:....:.Para uma 
explicação. Eu fallei aqui, Sr. presidente, em · 
marinheiros que., não são recr11tados, mas o il· 

· lustre deputado disse que erão amarrados. . 
Eu quero que elle explique qual é o recruta~ 

mento que elle quer? Quererá . que os juizes de 
paz os arnarrem? Nilo quer o · Sr. deputado que 
au diga recrutamento porque são amarrados, e 

· CJUer que os juizes . d~ paz os recrutem. _Qual é a 
lei .ou formula? E' amarrai-os quando não ha essa 
precisii.o. Em França, eu dir11i ao illustre dep11tado, 
n•io ha artilharia de . m1uinha e marinheiros dia· • 
Unotamentn; em Franç" lliio comp11.nhin de fra· 
gata11, du nl\o11, oto., de I'QIIMI.ra que armílo-ae 
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tantas Cl(lmpanhias,. e a escRla que tem o mari· 
nheiro tom o soldado, é a mesma escala. 

Não é asslin Dll Inglaterra, e · o systema da 
marinha de França niio á como. o nosso : o nosso 
systema .parece-se mais .cou1 os dos ln.glezes e 
dos Estados-Unidos. 

O SI'~ O unha. · Mattos :~Sr. · presíde:1te, 
eu ~;linda Insisto no que dis!le. Prender-se marl· 
nbearos · para o serviço naval á recrutar-se : eu 
não sei outro termo, porém não se quer aJmittir 
este termo1 ndmitta-se-amarrar.-Niio ha regula
mento pos1tivo para se .recrutar para a marinha, 
entre nós sempre . sa . praticou · o me!Jmo que na 
Inglaterra. Na In~,tlaterra obriga·se a servir, e 
entre. nós prendem-se, mettem-se na, . preziganga, 
e d'alli vilo para outros navios, isto é ~m . recru- · 

. tamenlo !orçado, é um·a prisão, · é ·amarração 
obrigal-os a irem para outro navio. · . . . . 

Agora, dizer o iHustre . deputado que eu talvez 
não . esteja bem certo no recrutamento da França, 
eu diui ao illustre deputado que na .França ha 
companhias de guarda-costas, e se assim fosse 
entre nós, ja se sabia como se havia de chamar 
.os marinheifOS. E' só a explicação que eq !J9U 
ao . Sr. dep11tado ; eu sei o que ·se pratica .na 
França, nos Estados-Unidos, na Inglaterra; etc. 

o Sr. Paula. e Sou."'a.:- Vimceu-se a 
fixação de marinheiros, solclados,. etc, . p.orque o 
anigo considerava tambem os marinheiros. 

Fallarei sobre o modo de recrutar, não · que
rerei de facto . que s.e autorias no juiz de paz 
a fazer esse recrutamento, porém . diss.e-se =.os 
juizes de paz não devem . recrotar • . porque a 
lei que os cr6ou tem designado as suas attri" 
buições, e então é o mesmo que acabar-se com 
os juizes de paz - mas eu diria antes - o8 
fiscaes . farão esse recrutamento, . porque os jui
zes de paz são autoridades que hão de julgar, 
e a · não passar uma · emenda que existe sobre 
a mesa, de um ílluatre ·[deputado, eu· sarai de 
opinião ·que se dê aos tlscaes, poré-ai . o recru· 
ta~ento deve só ter lugar .quando não ~l:l.j!l en· 
gaJamento, portanto digo. ·que deve haver um 
artigo .para se recrutar, porque é fóra de c1uvida : 
que o governo não póde pegãr em um só homem 
para sold!ld. o sem .haver ·um artigo que . . mandll 
recrutar ; o mais . que o . governo p6de fazer ó 
manter os homens decretados pela . assembléa, 
porque ã camara doa deputados · eompr.te · a in i· 
ciativa de fixar as fl'rças de mar a terra, mas 
embora se . decrete a força, essa decretação de 
forças não dA direito ao governo para recrutar, 
porque então . era violar a constituição ; é pre· 
ciso um artigo que .diga-fica autorisado o go· 
verno para recrutar o numero de praças deter· 
minado nesta r'!solução, quando não po•sa na 
fôrma das leis eltistentes·: quando não possa pegar 
esses homens por leis de eng11jamentn, isto é, 
a do orçamento, porque se ·o .ministro recrutar 
sem lei não é abuso d\l poder, é. usurpação 
do poder .legislativo. ·Por isso eu quereria qne 
se ajuntasse á . discussão, e voto que haja 
um artigo que autorise . ao governo a recrutar 
es:>es homen;~ que .a lei determina (nunca . aos 
juizes de ·. paz), e :que se declare que s6 .o f~&ça 
não podendo havel~lls por .meio de engajamento, .. 
eu me lembro que ás vezes tem dado a America 
do Norte 24 dollars para o · engajamento ; o premio 
dll engajar deve· se · dar, e talvez se pudesse d.is· 
pensar o r.ecrutamento de marinheiros agarrados 
e .!orçados, porque isto é o mesmo . que nada, 
pois que .elles tornão a fugir, quando marinheiros 
engaja!J\l!l são melhores; · · · 

Ei.s as observações . que tinha a . fazer. ·. ··· 
o sr. Dul$rte 811,. v a. : ~Queira V. Ex. 

mandar ler a emenda que supprime parte do artigo. 
(Le1He.) Eu entendo · qutl se deve supprimir o 
resto do · artigo, desde as pa1avra8'-Serão recrU• 
tadoa_.e dizer-se na"fórma c;la,s _leis existen~es. 

. . . .· . . . 

Portanto votarei pela. s11ppressiio do reAto do · 
nrti~o, porém como · p6da aconte.cer que o numero 
de marinheiros ·engajados não sAja bastante pQra 
pr~encher aquelle que e~tá decretado, o governo 
possa recrutar, ·e a respeito do recw.tamento para. 
soldado esta em outras circumRtancíns do que para 
marinheiro~, porque os marinheirlls s.õo l1omens já 
daq.uella profissão, são homens que não se podem 
ensanar. · 

Voto pQis, Sr; presidente, pela suppressão feita 
sobre os juizes cru · paz, pelo muito que já se 
tem dito; em prime1ro . lugar porque essa magi!J· 
tra~ura é t.oda paternal, depois, Sr. presidente, 
nssim se recrutfi!> marinheiros? E' precido um 
exercito para recrutar lllarínheirns, salvo se os 
juizes de paz anqjlssem com uma rede para . os 
apanhar no mar, porque elles pulão de umas 

· can~as para outras, e se n·ós vemos guardas de 
policia com beleguins . para agarrarem marinheiros, 
quando a~arrão dois ou tres Cazem muito, quanto 
mais os Juizes d'e . paz? . · 

Portanto voto pela suppressão do resto do ar· 
tigo creio que não é preciso mandar ·emenda a · 
mesa. · 

o . Sr. t..a:no Oou.t.l:liho :-Eu · pouco ·direi . 
porqne . a · emenda sobre que e11 mais insistia 
creio que passK nesta casa, que é sobre os juizes 
de~ paz. Parece-me .JUS todos os Srs. dpputadoa 
concordarão com esta emenda, eu propuz nella que 
1111 autoridades principaes déssem as suas . ordens 
a outras autoridades ; . trata-se agora se o reeru· 
tlli!J!loto deve ser feito .por soldaciils do co.rp.o .. de . 
mnri!lba ou por marinheiros. · ' 

Sr, ·presidente, engajar .marinheiros no ,.Brazil 
é . ai.tlicultosis~imo, ·porque elles . andão escamados 
pelo máo tratamento . que têm tido, não se lhes 
tem .. pago, e a quem se faltou . á . palavra ums 
V'lZ não torna a .cahir em. outra, vêm a ser por 
conseguinte engajados alguns estrangeiros, porque 
a estes é qg,e ·. ~e tem guardado a . palavra, porém 
o marínbeJro ·que 11ão é · e:itrangeiro, acaba· o . 
tenipo de trato, n .. .. ão se lhe fazeú1 nová.s .propostas, 
não se lhes paga e elies como :vêm . isso fogem s 
deixão os . seus di!!beüos a essas senhores, e ~té 
me consta, Sr~ pre!!idente, . que quando chega 
qualquer navio eUes poem•se a dizer-vocês .vão 
sahir para outra expedição....;o marinh&iro que não 
quer andar Stllnpre n•> m11,r, fog!l e não quer saber 
do dinheiro, entretanto diz·se que se pagou ·quando 
elle deixa o seu dinheiro, isto ·a mim me consta. 
Não se u11~ da pal:lvra recrutar, use-se daquella 
que se qu1zer. 

Mas disse-se-os marinheiros devem ser feitos, 
niio se ensina, e . não . é como o soldado que se 
recruta para . virem aprender.-Ora, . Sr. pre· · 
sid<:nte, no l}~tado da nossa marinha. não deve 
baver aprendimento de marinheiros, para que 
todos os .rap11zes Q.e beira-mar e os indios aprendão 
a ser marinheiros? Deve, por consequencia eu 
creio que se devi;) recrutar a est.es rapnzes á 
bEira-mar, e mesmo no Ceara tem muitos índios 
que são bonri para marinheiros, e venhão aprender 
a bordo dos navios de guerra, porérn eu a este 
respeito direi que .são oª c9stum11s dos · o.tliciaes 
de marinha que niio são· brazileiros. . · 

Os. rapazes nascidus no . Brazil que vão . para 
bordo . desses navios . de guerra, . nunca sobem de 
moço, nunca ·largão n va~sourtl .da . mão, e nfio 
ha um só navi.o em que baja um. só brazileiro 
feito gageiro, guardião, mestre, ete. , quando se 
vê portuguezes ·feito gageiros, etc., entretanto 
que dos indi9~ J~razileíros não lhes. sabe ·a vas· 
sourll da miio, s~ ·tratados com ··muito desprezo 
e n.ão fazem caso 41lll!l8, e inesmo .não se ensina 
cousa alguma de marinheiro para que nós não 
tenbamos ~arinheiros, illliiO é j{l. de proposito. Por 
consequeoc1a eu quero mesmo que se .chamem a 
esses . rapazinhos de beira· mar e índios . para 
começarem a ser marlnhtliroa em Qnvios .de guerra. 
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A minlul Hlll'!H]n diz c•m gcTill o recrutamento 

niio diz ~e. éde $O)c)odo ou rnorinhdro,diz. (Leu.) 
Eu cm11:vrtlo pL,J ém, quo >e accrescento esta 
outrn idén do Sr. P11uln r. . Souza, crnqunnto se 
puder t~·r u;arujn pm• engnjame1,to t••nha·~,c, mas 
quando H e nfio puder rtcrute·F.e então, por con· 
sc,::uinte. o artign deve ser expresso .como disse 
o mesmo Sr. deputndo, porque po~to que tenha· 
mos d~crctado a força, pertence· a esta camara 
dizer que se .recrute;. é precíso deçlar11r que se 
recruto para se conserv11r a força decretada. 

Len·se a seguinte· emenda : 
" l<'ica o gov:crno autorisado a recrufar na fórma 

das leis, tantas pruças. quantas neccasaria;; forem 
para complemeríto do numero de· marinheiro!! e 
S()lclados decretados nesta lei quando os niio possa 
obter por meio de engajamentos, embora com pre· 
míos yantnjosos.-Paula e Sou;;a. ,, 

Foi apoiada. 
O Sr. Cor:n.,h•o da. cunha: -Sr. pre· 

sidente, eu votaria pela suppressiio do artigo, e 
então ~ubstituiría eesa emenda que agora ~Je apre· 
sentou, mas como fallou·se aqui a respeito do:. 
juizes de ·paz, eu fali arei sobre· uma idéa que 
appareeeu de -ser este recrutamento feito pelos 
1iscaes. 

En não concordo que isto sejn assim, o ~overno 
tem .precisão .de . recruta1· essa gente que aqui se 
decreta, elle incumbe isso . a ·uma autoridade, 
porém essa ll!l~orí(l!lde não uev.e .ser ·os fiscnes, 
devia ser os patrões·móres dns barras d:,s pro· 
vincias marítimas, porque esses bomes têm conhe· 
cimento tanto daquelles marinheiros que siio v;t· 
dios, como tambem do m~mero do.s mnrinheiros 
das ·embarcações mercantes. 

Ora, o illustre deputado o Sr. Lino Coutinho 
tocou nos índios, ~ necessaric que se declare que 
estes hnmens .são mui ageis, têm .. muita habili· 
dade. Portanto pôde· se. fazer nas pro\·íncias n1a, 
ritímas do norte esse recrutamento, tend'' pre· 
fei'E,ncia os índios, e isso se po!lia fazer pelos 
directores dos índios, porque elles !'l!ltão bem ao 
facto daquelles que . são capazes. A.té agorn, se· 
n~ores, os presidentes de muitas províncias têm 

· poupado os índios para esses recrutamentos, 
quando.· elles devem servir como os .outros· cida· 
diios. Por consequencia, se acnso o artigo. não 
fór supprimido como eu pretendo votar, snbstí· 
tuindo essa emenda, acho necessario dizer-s11 que 
nas. províncias marítimas se recrutem conforme 
disse o Sr. deputado Li no Coutinho, este é o meu 
parecer. 

o Sr. Erne:!lto :-Sr. presidente, entre outras 
obrigações que têm os legisladores para poderem 
gozar dos bens da sociedade, uma dellas está 
mar:ada no . art. 145. da constituiçãl'l-todos os 
brazileiros, etc .. (Leu.'· Outra vem a ser, con· 
tribuir segundo as suas posses. para as desoezas 
do estado. Ltmbrou um illustr~ ·deputado· que 
a lei da fixação de forças de terra e mar e a 
das desP.ezas que fossem comprehendidas em umn 
§Ó l!;i. Essa refiexiio pa1 ec~>.me muito ponderosa 
e eu desejaria estendel·a ao recrutamento; as 
nossns leis f::Xistentes sobr.e o recrutamento são 
barbaras, e eu entendia que as leis de fixação 
de forçjls de mar e ·terra, de receita e despezn 
e recrutamento fossem comprehendidns em uma 
só. Por consequenci11 eu. redigiria o .artigo por 
outra maneira, que vflm a .ser,-ns t1·ipolaçi>es 
dos navios fixadas pelo arf. l" s.erão preenchidas 
na fórma das leis-ora, .essa lei. é que nósdeve. 
DIOS decretarlogo depois para ser comprehendida 
nas 4 leis. 

Quero tambeD) que de!lde jâ ~: decla!:e que .o 
meio dos ajustes. Kejiio decJ11rados nessa lei de 
recr.utamento, para que· ten4o r.ós gentes quo 
.. queuão \'Ir por sua vontade ni\o tenha .. m. o.ll ".'entes 
forçadas, nos bem sabt:moR o que pndllcOrito os 
d esgraç11doa rocrutu da Bllhh\ o Cear!\; ro~~o~o 

no Conrfl recrutamentos uns sobre outros. Q1xando 
se tmtem bem os marinheiros ellell não deser
tnráõ nem mor,·eráõ. 

Eu quererei quo so roCI'Ute por uma vez.sómante, 
o isto é conforme com a conslítuíçüo pela ana· 
logía qua tom, com . o imposto que têm os bra· 
zileiros do pegarem em armas para o bem da 
nação e com o imp11sto de fazenda, po~que sup· 
ponhnmos que o ministro da fazenda precisava 
de dinheiro para as dividas publicas e que erita 
com ara dec1·etava que se contrahísse um empl'eS· 
timo, HUpponhumos que a embarcação que trou
xe~se.esse dinheiro se perdia Já fõra, esse ministro 
pode1·ia contrahir do novo ontro emprestimo. sem 
esta cnmara o decretar? Niio; era necessario 
qpp a camara de novo ·decretasse para. elle então 
contrahir .outro emprestimo; estamos no mesmo 
cnso, se nós decretarmos por exemplo, 100 homen~, 
ha de o mínisterio fazer o que fór necessario 
para preencher e:;se numero, porém se elles mor· 
rerem ou desertarem,· elle miní:~tro niio póde fazer 
rf.crutarne.nto ou completar de novo.o numero sem 
decreto da assembléa. 

Por cousdquencia eu rnando a emenda no sen· 
tido de se ajuntarem 'lS. 4. leis.. · 

ManeJou a sf'g!.lil)te emenda: 
" As tripolaçõeR marcadas no art. to serão 

preer.chida~ na .fôrma das leis, e por uma vez 
sómente.-E. F. França. " 

Foi apoiada. 
O·. Sr .. Min1Rtro da Marinha. :-Não me 

parecA exacta a analogia que fez o Sr. deputado 
entre o dinheiro e· o. recrutamento, porque o 
Sr .. deputad•.• Kabe qtle o dinheiro não foge, e 
se se perder o ministro deve pedir. outro decreto 
á assembléa, ma~ agora se a nação der esses 
100 homens, se elles morrerem ou fugirem, o 
ministro não ha de tratar de ter completa a força 
decretadn 'l Parecc·me que sim ; . porque se a 
camara não estã reunida a . esse .tempo, o mi
nistro ha de .convocai-a só para deeretar.de novo 
o rec.rutamento para completar . uma força que 
já está decretada 'l Isto. não póde ser, se ella es· 
tiV'i!ISie em .sessão ainda podia ser; por conse· 
quencip niio acho analogia. alguma entre o dinheiro 
e r!'l~rutªmento. · 

o Sr. Erno•to :-S. Ex. o Sr. ministro 
não acha. ade1unda a analogia que eu notei entre 
a contribuição pessoal e a· pecuniaria. A. consti· 
tuição que nos rege ·dá grandes prerogativas ãs 
contribuições particulares. A contribuição de di· 
nheiro deve. ser decretada pela assembléa geral, 
com muito mais razão a contribuição pessoal. 

Den1ais, diz. o S1·. ministro que o dinheiro não 
foge, elle . com efl'eito não. foge, porém fazem ·O 
fugir. O Sr. ministro ba de -estar certo .que 
muitos thesoureíros tem fugido com dinheiros, e 
que não fugindo é muito facil que se escóe pelas 
ndos de muitos; e assim como é necessario que 
a assembléa o decrete (torno á excepção) quando 
fõr necessario para as dividas publicas, . assim 
tambem é necessario (pois é igualmPnte. àe sua 
iniciativa) que ella decrete .sobre a r.ontribuição 
pessoal. . .. . · 

Di;~: mais o Sr. ministro que se -a camara esti· 
vess!l !'lm sessão .. ainda poder·se.bia fazer mas que 
não estando em.sessiio não podia ser. Ora, quando 
isso . seja neeessario, convoque-se a assembléa 
extraordinnría porque não ba obje_cto mais ínte· 
ressnnte do q11e aquell"' que trata 'dos cidadãos 
braziieiros. E.is. o que tinha a dizer •. 

O Sa.. MINISTRO· DA MAniNHA. fez uma · breve 
observação, que não foi. ouvida. 

o Sr .. Erne .. to: -Disse·se...;:. quando ·seja 
necessaria a decretação de pessoas .para uma 
expedição, que não .se. póde reco1;rer á.assembléa 
por olla não estar ·reunida, quando o caso sej~& 
ro.pentino- re11ponderei que muito mão I!·· o go· 
vcrno, a quem· nas voaperas das expedições as 
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SESSÃO EM 5 [)~; JUNHO DE '1830 
forÇÍlS Í•lJ::&ID 1 porque SO as leis fossem boa~, SB 
O:l ci4ad~os fossem bem tratados cllcs não fugíão, 
o remed1o é. peíor quo o mal; ainda que lo expc
diçiio soft'rcsse . por falta de · umn províd~::ncia, 
por falta de não ostar a nssembléa reunida antes . 
se perdessem . todas ·estas expedições do que so 
marchar contra·.a constituição, porqua o. decretar 
o recrutamento é da iniciativa da camara dos 
deputados, 

o Sr. Lul:.t: . Cuv~lca:~:~:~;i ,...;.um Sr. depu. 
tadc disse- não h a lei de recrutar- é preciso 
marcar a aut:'lrídade quo devo fazer este recru
tamento. 01·a, Sr . presidente, para se marcar .a 
autoridade que deve fazer o recrutamento, tambem 
se deve marcar quacs as pessoa~;~ que devem ser 
recrutadas, e quaes as isentas, v. g. os habítant.e.s 
das . províncias centraes não devon1 ser recrutados 
p.,ra o mar! (Apoiados.) 

Disse o · illustre · deputado que nós não temos 
leis que marquém este recrutamento, mas sim eos
tume, ·porém respondo eu que · costume. faz l .;i, ó 
um costume que data· do muito tempo, já tem tem_~: o . 
de lei consuetudinaria. : 

.Sr. presidente, · a ·emenda em ·theoria ·é muito 
boa, p.or.ém em pratica é inexequivel. Já o Sr. 
ministro apontou exemplos sobre a sabida das· 
embarcações de guerra, ás vezes é necessario que 
saia uma embarcação de manhã que é a melhor 
oec.asião, isto são cousns que depende do mar, 
e ernquanto se recorre a . todas estas co usas pa;Ssa 
a boa maré . e não sabe o navio. Se fõr como 
quer o Sr. deputado .· acontecerá. ser ·preciso · de 
~cpe_nte · apro.m.ptnr ·um vaso .para repellir algum 
pirata, . ha de se mandar á assembléá0 ha de vir 

· uma proposta . do governo para se discutir e de· 
pois passar ao senado, · e ultím 11men te ir ó. s11ncçíio 
na fórma da ctonstituição; .e neste eutretanto estão 
08 .inimigos a seu gosto, podem desembarcare')! 
terra, tomar qualquer· ·prnça, a . fazer o que qu1• 
zerem, ·mas Sr. presidente, no ·caso de perigo 
aiutia qu" !l 11ll11~9 mande o governo devia . tomar 
a si esta autori<!aae, . poi.o tem obrigação de deflln· 
der a naçãn . · . 

Leu-se a seguinte amenda do Sr. Rebouç,1s, 
cc Na conformidade das leis existentés e ouvi· 

dos os re11pectivos julze11 de paz. Salva a redacçãó. 
-Rebouças. » 
F~~~~a. . 
O .Sr. Lul:~: Cavolcantl:-Sr. presidente, 

o Sr. deputado quer que . seja ouvido o juiz de 
paz, tambern .para . ser ouvido o. juiz de paz leva 
tempo, e o navio de guerra não sahe. E' preciso· 
sim redigir este artigo de outra fórm11 o nrtigo diz 
-embarcações-o quu se venceu nno foi embarca
ções; foi onumero ;·,esta sorte conformo-me com a 
emenda· do Sr . . deputado na primeirn parte (leu . n, 
emenda), nisto estou concorde que é necessario redí· 
gir conforme o vencido. Hoje os soldos são mui bem · 
pagos, são vautajosos, não. ba tanta falta de gente, 
voto . pelo artigo redigido de outra fórmll, isto é, un 
fót·ma do vencido na primeira parte. 

O Sr. Pnu1a c Souza. : -Quando .fiz a 
emenda. logo disse-salva a .redacçiio-niio queria 
fixar nesta lei o maximu, porque corno · esla lei 
ba de f11zer parte da lei do oi'çame1oto desejava na 
lei do · orçamenLo, na . occasião de · marcar n de>~· 
peza, marcar : o ma"ímo; agora tmta-se .de fixar 
a. Corça, . em outro· .lugàr se . tratará .da · .som ma. 

o Sr. Ernesto:- O.illustre deputado que 
acaba . de.· impugrar . minha emenda diz que se · 
uma .vez que preenchido o recrutament6 decretado 
se -. nã~:r . pudesse · reç~m!li!!, poliía ucontecer 
precisar-se de repe11te de gente, e entquanto propu~ 
nha ao corpo legislativo ser sorprendidCI o te.rritorío. 
Sr. · presidente; no estado de civilisação em que 
está o mundo não é faéil esta in~erpr~~a. não 
se . tomiio praças de improviso, por co!}seguinte 
niio · há esta necessidade repentina, senão quando 

a a1lmínistrac;ão é trouxa ; digo mais que nós niio 
trntan'los doJ força~ extraordin•tría.;, porém .de 
ordinariafl, ·e estll rort;a · ordinaría nrio deve . ser 

. tnl . quo p•IIWI occorrer a c: i r.cllm3tllncia~ extraor• 
dínarias, quando houver circumri lancia taes então 
se dará . fCirça cxtraordínaria. Eu creio que não 
é por urna falta de lllO homens que ó indispensavel 
que · se forme um recrutRmen to~ 

o sr. c.unha Mattos : -Sr. presidente, 
Bll trago agora á presença dest•l augu11t11 camara 
um ca~o qua pódn acontecer. !upponbamos, Sr. 
presideute, que existe em ,,ualqut•r porto do :J;Jrazil 
ou no Rio de .Janeiro . um uni co navio de guerra, 
vem um pirata e o navio sabe a bater-se com 
elle, e na luta .morrem do nosso vaso trinta ou 
quarenta e o nosso vaso em consequencia desta 
mort:1ndade volta para . dentro do porto, depois 
o ·pirata torna a apparecer e eis aqui o navio de 
guerra no porto sem poder combater e rechassar 
o . pírat11. . · ·. · . . .. 

Julgando-se bastnrite discutido o artigo proposto . 
~ votai;tlo, foi approvado 11alvas a~ emendas, sendo· 
Igualmente approvada 11 emenda do Sr. Paula e 

·Souza, ficando portanto com~rehen<iida . na votn
çiio a emenda do Sr. Luiz Cavalcllnti, prejudi
cada.a do Sr. ·Lino, e fot•ãl) rAjeitadas as eme11da1 
dos Srs. Rebouças e Ernesto. 

Leu·se o art. G•. 
O Sr .. Pa.u.lu. o Sou:..:a.:"""Eu vo~o que não 

approvo .semelhante. art , 6•, acho <iesnecessario, 
agui não tem mais que IUJposiçào da trena quandl) 
abusar, . isto · ~xh;te na . lei de respon11abílid••de 
dos ministros de estado, · se se tem em vista o minis~ 
tro de .estado é se pelos empregados subalternoK, 
o artigo é manco, o temos a lei que se fez da 
responsabilidade dos empreg•tdos, · nós não deve-
mos fazer este · artigo da · lei. . · · · 

o s~. Ounha. Mattos: -Eu não sei se 
este artigo fica incluído na disposição da lei da · 
re~ponsabilidade dos empragndos . publicas, ·por 
quí! . a mataria do artigo é ·o recrutamento, são 
aqueUas requisições desnecessarías . feitas por 
commandantes dos navios de . guerra, para au
gmentarem 11 força da tripolação, sem haver 
necessidade .absoluta: 11qui trata-:se, Sr •. presi
dente, dos . commnndates dos navios de guerra 
que fizerem rcquisiçãtl desnecessnria, · e não se 
trnta. de outros empregados · publicas. 

o Sr. VasconceÚos:-Tà.mbem rejeitaria 
o artigo se já tivesse . passado a lei· da respon
sabilidade, porém ella ainda niio passo~, . esta é 
uma ·. das . leis mais importantes que póde o.:cupar 

· o corpo legislativo, por conseguinte não . acho 
supertluo que se .declare ao menos a pena que 
as venceu na lei de · t•esponsabílidade contra Q!l 
ernpl'egados que infringissem a lei, por · isso julgo 
necel!lsaria na emenda outra re•iacçiio • . Approvarei 
o artigo sal vi\ a redacção, o artigo seria desne~ 
cessaria se a lei de responsabilidade estivesse 
sanc.cíonada, não está . nem temos certeza que 
ella passaria este anno, n~o tendo esta certeza 
deveremos deixar sem providencia uma cousa que 
se · póde · .verificar, e cous:~. de tanta importancia? 
.Por este motivo voto pelo nt·tigo salva a rudac-
. ção ; A illustre com missão · combine com o . que · 
foi vencido na lei . da . responsabilidade e passe 
para .esta caso a disposiçiio geral desta lei. . 

O SR~ · Luiz CAVALCANTI ·disse poucas ·palavras 
as quaés não Stl auvio. · · 

o Sr. · Vasconoonos:~Sr. presidente, a..mi--. 
-mrópfnião neste artigõ"Tque aquelle que fizer 

manobras para · se · augmentar o numero dos recru" 
tamentos, ·e . p!ua se augmentar o numero das 
praças além do marcado ·nesta lei, serão punidos 
cóm ·tantos dias de priziio, . quantos os · dias qu:e 
estas praças serviren1 ; por exemplo, prendem ·Se 
100 marinheiros, 100 dias de pr1sito olt empre. 
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40 SESSÃO EM 5 DE lULHO DE 1830 
gados publieos, eis-aqui como entendia, eis-aqui 
o artigo que está na lei da responsabilidade dos 
empregados publicas, que se pôde t•·anscrevor 
para esta lei, sem nenhuma díJJiculdndo para 
fazer isto, lambem já disse que tratlli'CI do 
artigo que deve ser t·edígido na fórmo. do. l~>.i 
da responsnbídade dos· empregados . publicas em 
geral, não deixemos passar esta lei. sem dee\\\T\\ç\\o 
de pena. em que deve iucol"rer aque!le quo lnfrln· 
gir, approvarei o artígo sa\va a redncçilo. 

Mani:lou a :<eguinte emenda : 
cc Que n commisssno declare a penn clnglndO·IiO 

ao que se venceu na lei de nsponflabilldacle, em 
que íncõrrerá o que fizer requi>ições, ou e:r.pc~ir 
ordens parr& o recrutamento, afém do marcado net~ta 
lei.-Vascc.ncellos, » · · 

Foi appoiada. 
O SR •. MJNisTno :0.1. MARINHA. disse que a respon· 

snbilJdade devia recahir oos ministros e nilu nos 
empreg11dos subalternos, e deu razões em que tlr· 
mava este dizer, porém por fallar um tanto baixo 
e estar collocado na !!!esn não se póde oüvir, 

O Sr,• Paula. e 1!3ou:ea :-Quando encare! 
o ar.tigo encarei a. parte do ministro de estado, 
e .neste. sentido· vi que era supertluo visto haver 
lei de re11ponsabilídade, e ei'tar marcada a pe01~ 
para o obuso de podP.r, e isto é abuso de poder 
e usurpação . do poder legislativo, como é recrut~r 
sem lei o arLigo não aorange os outros empte· 
g!ldos, é verdaile o que observou o Sr. deputado 
que esta ma teria· é de muita importancia, e 
devemos tomal·a em conaideração.: eu concordarei 
com qualquer emenda que vier á mesa, eom qual· 
quer illlposição nennl a respeito dos outros e111· 
ptegad'lS que llbusarem, poJ"que emquanto 110 
ministro o artigo é superfluo ; portanto ha'l'endo 
ns mesa qualquer dísposiçlio penal para os outr(IR 
empregados qu~ at>usSl'ell'l, \'otarei \)or ellll t11.l 
qual está: o artigo acho-o supertluo. 

o Sr. Odorico Mendes :-Sr. pre!ildenle. 
eu sou de opiniíio que se deve com etreito deter~ 
mínar a pena, do contrario ficsriih> impunes elites 
crimes. O ::)r. miuístro objectou ao Sr. Vadcan· 
cellos; porém sua~ razões dizelll reip6lto á córto 
do .Rio de Janeiro, aonde elle póde ter lna~eeç\to 
immediata, e se os. navios têm Jc:>tMÕO o Sr. 
ministro não dá· licença para recrutamento, pot6Jtl 
nas províncias em .que os commandaates requlal· 
tão ·aos presídentes .faz·se o recrutamento como 
elles querem. 

A embarcação de guerra em que eu vlm para 
aqui tinha ·praças de .mais do que devia, ellea 
fazem o que lhes parece sem que o ministro o 
possa saber; portanto são precisas estas pena& 
que . existem na l'ei da responsabilidade doe ml· 
nistros de estado, e isto não basta, é neceasar\o 
que se imponhão tambem aos outros. 

Voto pela opinião do Sr. "VasconeeUos. 
O Sn. PBEsiDENTE:-0 artigo não póde deixar 

de passar, porém com outra redacção, aqui nilo 
se trata de abuso de ministro de estado, eU\\ )\\. 
tem lei de. responsabi1idade, a cotnmissão teve 
em vista impôr pena. sobre as autoridades suba\· 
ternas, ni\o se trata agora do Rio. de Janeiro, 
porém das tnais províncias, todos saben1os o que 
se faz, os abusos ·.que el!tel! command1tntes · àos 
navios de guerra ·obriiõ, elles soltão marinheiros 
e depois dizem que fugirão, e depois pegão em 
bomens, muitas vezes casados, .para embarcar, 
emquanto aquelles que devião e!IIbarcar sito 
soltos, não digo que os Srs .. ministros sejão sa· 
bedores destes abusos, porém o caso é qu~ 11U~>.~ 
se commettem; portanto é indispensavel gue passe 
na fórma que quel'-- o--lllll$tre de'(Jutado o ~r. 
Vasconcellos. 

o s,. eunba ~Xa'tto•: -o artigo póde ser 
applicado a tre.s autoridades; Primeira ao tnlnlat.to 
de e~t~9o, segunda acs ·. preaidentea de pravfnclal, 

terceira aos commandantes dos navio:;. Mostrarei, 
Sr. presidente, como os comm!lndantos de navios 
podem ·abusar ; os commandantes podem fazer 
requisictões desnecessarías de marinheiros, podem 
díspo11sar alguns do serviço, e depois fazer re· 
qu\$\ções. 'Entendo que Í11to é abuso de poder, 
porque alies são obrigados a conservar as yraças 
que coustão das lotações, e uma vez que d1miuue 
ou augmon tu o numero lotal!o, é abuso de poder, 
porque Isto tambem é poder. Elles têm poder 
éle trlpolar seus navios e fazer requisições para 
trlpolação. Nos artigos de guerra se declKrão 
e$las cousas, isto é ataque .à fazenda publica, 
ou delapidaçiio á fazenda publica; admittir praças 
de U\t\\%, isto .é abuso de poder. 

Sr. presidente, o commandante do tíavio em 
~eoz. de . aportar ao porto da capital da província 
onde E>Btá o presidente, póde ir. a um porto pe· 
queno e dizer ao ministro territorial, preciso de 
tantos homens, eis~a.qui este homem abusando do 
poder ; outro abuso é sobre as baixas para 
os bospitaes por molestias graves, a commissiio 
quando. redígío este artigo tomou em consideração 
a mesme. reilel!.ão dos illustres deputados e· do 
Sr. ministro, porém a commissão teve em vista 
que t>. hord() dos navios existem molestías de 
pouca consideração e molestias graves;. as pric 
meiras sã.) aquellas que se cur?ro a bordo dos 
navios sem necessidade de ir para " hospital, e 
são molestias pequenns, como "'. g, de1luxões, etc., 
isto é; o que se chama molestia não grave, mas 
os accommettidos de toda:i as . outras mole.stias 
que ·são perigosas e que por isso se denominão 
graves vão para o hospital, comQ acontece nos 
hnapitlla regímentaes. Não me opponbo, Sr. pre
t~idente, que se omíttão estas duas palavras, mas 
?. ~tatiea me tem mosttlldo que a bordo dos na" 
vios na enfermarias em que se curão as moles· 
t\as que não são graveg, mesmo· na occasião. que 
estiio em nossos J!Ottos; isto é de qu.e tratou a 
commissno, todaVIa passe ou não p11sse a idéllo 
das molestias graves, se quizermos que qual· 
quer· rn.arinheíro ou soldado que tiver peguenas 
ll!olestías vá para o · hospital. o que lia . de 
co,•tece.r é, que o hospital se· ha de . encher de 
ge.nt.e, q\).e aliás podião .ser curados a bordo. 

J'!llga••do·se bastante a discussão, procedendo·se 
\\. ow~\açiio foi o artigo approvado com a emenda 
do Sr. Va!>concellos. 

O Sa. VAscoNCELLOS oft"ereceu então o senginte 
artil.lo e.ddit\vo. ·· · 

« Far·se~ha publico pela imprensa o numero e 
(1\la\\dade de vasos que forem empregados pelo 
governo, e bem assim as praças de suas lotnçoes, 
e o ministro apresentara a conta . muito circum. 
stanciada da· execução desta lei ate o dia 15 de 
Malo, salva a redacção.- Vasconcellos. » 

Foi approvado. 
l)ada a hora, o Sr.. presidente deu para ordem 

d~ dia: 1 ... Con\inuaç.ão da discussão da resolução 
adiada n. 75: ~-· Resolução n. 80: 3.• 3• discussão 
1111 proposta <lo governo sobre a abtJlição ·da mesa 
do. despacho rnal,'itimo: 4.•1•discussão da proposta 
do governo sobre juizes inferiores appellarem ex
o.fticio de suas sentenças contra a fazenda publica. 

Levantou·se a. sessão.- José Ribeiro Soo;rea da 
RGl:J\a, J>n&idente.- J. Marcellino de Brito., 1• 
secretario. -J. F. A. B~·Muni; Barr1to, 2• se
cretario. 
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SESSÃO EM 6 DE JUNHO DE 1830 41 
Sessio ' em O de .Julho Mandou-se imprimir o pnrocer e proposta. 

a.o cc Foi vi~ ta na com missão de justiça criminal 
PBESIDENCU. DO sn. SOARES ·n.l nocH.l a representação . do presidente da província de 

S. Paulo, remettida á esta camara pelo ministro 
A'R dez horas .feita . a chamada, · Óstavão pro- e secretario de. estado dos nP.gocios da justiça, 

Rflntes 79 Srs; deputados, faltando com causa os em quo P.xpõe que tendo o ouvidor dB com·arcll · 
Srs. Silva Tavares, Maia, AraujoLimn, Ornellas, exigido da camara municipal o fornocimento das 
D rus e Silva, Lemos e .Calmon; e .sem oU11 o despezas necessarias para o transportP. e S11sten· 
&r. Ledo. taçiio dos réos condemnados pala junta de jusliçll 

Aberta a sessão, o Sr. secretario Muniz Bar- a degredos e . trabalhos publicos, ao que ella se 
reto leu a acta da antecedente, que foi approvada. recusava com o fundamento de não estar· auto-

O Sa. l• SECRE~ARIO d!lu conta do exp~diente risada para taes prestações pala lei do to de 
lendo 08 seguinteEJ oflicios: Outubro de 1828, o conselho do governo, ao qual 

Do secretario do senado participando ter s. M. fOra presente este negocio, resol\•õra que a camara 
Imperi•ll sanccionado a resolução da !lSsembléa continuasse a supprir c•>m r,s ditas dospezas, 
geral .legislativa sobre 0 provimento temoorario ernquanto se não declara~s~ por Q'!e repartição 
dos officios de justiça que vagarem. •·Fico~ a deviiio ·tazer·se, tendo lugar a indcmnisaçi'io no 
camara inteirada. · · . . . caso de se . entender que não devessem continuar 
. Do ministro do impPrio remettendo os offi~ios a cargo da com ara .' 

do ·presidente da Bahia, dntados ·de 9 de Junho · ·,,Esta· resolução foi .inteiramente approvada pelo 
do anno corrente; informando as representações governo . do Rio de Janeiro, no qual f,,j submet· 

·da camara da vilta de Itapieurú e dos . moradores 'tida para depois Rer levada ao conhecimento dtl 
da povoação da Feira de Saut'Anna, districto da assemblé>l geral legislati.va . .. 
v!lla da Cachoeira, pedindo ser . erecta em cc A commissão convencida do que ·Oilto objectó 
vllla. - Foi remettido á commissão de esta- carece .de providencia, e do que as rendas das 
tistica. camaras municipaes ·não devem s~;r dlstrahldafl 

Do . mesmo ministro enviando as informações das uteis e necessarias applicaçõss quo marcou 
dos. mestres dos fi.lhos .de S. M. Imperial co. n.. a lei da sua creaçiio, é de parecer que se tome 
f a seguinte resolução : 
orme o art. 111 da constituição.- A' .com missão cc A assembléa geral legislativa resolvo : 

de instrucção publíca. · cc Art. t.o As despezas que forem nccessarlas 
Do mesmo ministro remettendo a informação para transporte e sustentaç:io dos réos c:ondem-

do provedol' interino desta camara, que cobre o nados a degredos e " tr,1balhos tJUbllcos, até os 
officio da camara municipal da villa de Nova- lugares de seu destino; serão fettas 11 custa da 
Frigurgo, no qual expõe ·. a necessidade que tem .. fazenda publica. . . · · 
das terças part~s dos rendimentos da ·cain·ara, quo . ct Art. 2.o A dispo!lição do artigo antecrldente 
desde ·18'21 .até .1828 .forão · ficando em poder dos telillugar . a . respeito dos presos do justiça, que 
referidos thesoureiros, · e que a dita caniara pre· · das diffõrentes cadêas de uma provincla fornm 
tende applicar ás· obras publicas . indispimsrlVeis reniettidos para a da capital da mesma província, 
no seu districto, afim da . assembléa . geral . legis- · · a. filll ·de . serem julgados nas relações ou junta~ 
!ativa providenciar como convier, de modo que de justiça. 
fixe regra áquelle respeito.-Foi para a commissão 11 Art . . 3.• As despezas no cas.o d.1 art. 1• 
eapecial das camuras municipaes. . serão arbitradas na província do Rio do Janeiro, 

Representação da camara municipal de Nova• pelo ministro da jastiça, ouvido 0 procurador d.a 
:Friburgo, pedindo diversas concessões para o fim coróa, soberania e fazen. da . n. acionai, . e.· nas outras 
de suas despezas. ·- RemetLida com todos os 
docu.m.entos á commissão. · especial das camaras pelos presidente!! em conselho, e no caso do 

art. 2• pelas camaras municipaes~ 
mUII!Ctpaes. ,, Art. -t• O q\lantitativo pecuntario para .oc-

O SR. 1• SECRETARIO leu •1!! seguiriteli! pnreceres: co.rret• as despezas mençionao;las n•1 art, 2<> será 
l.o " A commissão especial d1,1 çod!go recebeu :mpp1·ido por Q\lalquer çofre. em quo eJC:ililta 

e examinou as emendas; que se mandãríio im- dinheiro disponível pert~ncente á fazenda pu· 
primir com urgencia. e o parecer, · ficando auto ri· blic•l. · · · · · 
sado o Sr. Io . secretario· parn incumbir est:l . cc Art . 5.o A ordem 'par.l se fazer efl'ectiva a 
impressão á . .typographia qu& mais convier, cnmo entrega da quantia arbitrada será RB!Iignada no 
se venceu · na conformidade do requerimento de caso do art. 1° pelo presidente do thesouro 
'uni deputado.» · . . .. . na província . do Rio de Jt\neiro, .. ~ · J?elos da• 

2;0 cc ·A . commissão do orçamento .tendo .exami· juntas de fazenda. nas outr_as proVIOCI!Io~• e no 
nado a proposta do governo para melhoramento caso do art. 2• pelos pres1dentos das camaras 
da administração .da typographia nacional, . para municipaes. . . · 
o estabelecimento de uma fundição de typos na <c Art. 7.• Os julgados são subordinados .. ás 
mesma, e para assegurar-lhe a propriedade pelo csmaras municipaes da cabeça da comarca em 
menos temperaria de algumas obras nella .im· que . existirem, devendo e~tas providenciar na 
pressas, depois de . ter cotejado a sua receita fórma determinada sobre o transporte e susten-
.com a despeza., persuadio·se que esta officina não tação dos presos de justiça que estiverem . nas suas 
f11z conta ao estado. Além 'de 7:200/1 fornecidos cadêas. . . · · · 
pelo thesouro deve entrar em · coJ,ta o interesse « Art. 7.o Ficão revogadas todas as disposiçõea 
do capital empregado no edifl.cio que occupa, e em ·contrarioa. 

·o da impàrtancia da mesma; l\f:u1to . facil .. será. cc Paço da camiua dos deputados. em 6 de Julho 
ao governo no actual es.tado da t:Orte obter a de 1830.~A. P. Limpo de Abreu.- .A. P . Chi· 
impressão dos seus papeis por maii:l commodos . chorro da Gama. » · · . . · . 
ajustes, ha'vend.ô alguns · em . que muito podem . Approvou·se . ·o parecer. para ser . impresso o 

. interessar. aos impressos. Por . este motivo a com- projecto de resolução. . ·. · . · 
missão _e.ntende que a .. JY~Ü~ nac.io!!~ o QIDmis;;iio de justiça civil examinou o 
ser arren1atada, para . o que offe•·ece a seguinte requerimento do coronel Jo'sãiJ'ã"nllrros-Pimentel, 
resolução : . · em que se queixA do tribun~l !!UJ>remo (!e justiça 

u Artigo unico. O governQ fará vender em hasta de negar-lhe a revista do~ inJustos • e. nu!loiJ 
publica a typ()grap}l.ia nacional desta cOrto, scco.rdãos proferidos pelofl . desembargadores dA 

cc Paço da cama:ra . dos deputados, 6 de . Julllo casa da. supplicação em os iJUtos de acção ci.vil 
de 1830. - B. P. de Vasco~~&cellos.- B. L. de e crime. que contra o supplicante e .o brigadeiro 
Sou:a.- Mertdes Viantta. 11 · ·· Pedro Lahqtut intentãra · o vlgarlo Antonin 

(j 
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42 SESSÃO EM 6 DE JULHO DE 1830 
José Gonçalves de Fíguóírcdo, soht·e o funda~ 
mento 4e li!6;' nqu!!Ho re~urso o segundo de um 
despacho íntorloctltorío, quando. 11 lei de 18 de 
Setembro de 1828 só . o permitto das sentenças 
dellnitivas. O supplicunte nllega ter sido desafo· 
rado do juizo do :;eu domiciHo, e não constar 
dos . autos 11 · intet·posiçlio de· dons recnrsori do 
revista, pois que havia desistido formalmente do 
um delles, e pede que attendendo-sil á sua queixa, 
se mando que ella se componha pelo modo mais 
compatível com a lei. 

" A commis.são conhece rnuito bem não pocler 
!oramr uma idéa exacta do caso proposto,· só e 
simplesmente pelos documentos destacados quQ 
se. Juntão, e persuadida como está, quo a esta 
augusta camara não compete ingerir-se nos actos 
do poder judiciario é de parecer, que o mesmo 
supplícante procure íuzer pelos meios lcgnes 
effectiva. a rcspons•lbilidade dos ·juizes, quando 
entcndu que lhe tenhão faltado com a justiça 
quo ora reclama. 

cc Paço da:.;camnra dos deputados, G de Julho 
de 1830.-H. J. B. Paim.-J. O. P. de Almeida 
Ton·es.-J. F •. A. JJ • .t.l!un.i; Bm·1·e1o. » 

Foi BJ>provado. 
5.• cc O pa.ire Izaias Gom~s V;1lente e João 

Antonio Monteiro rept·esentiio que tendo ·corrido 
um pleito sobre acçào da nullida<le de te;;tamento 
que lhes propuzerào .Manoel Antoni~ Co.elbo ·e 
outro. e que obtendo estes na 2• a ulumn Instan
cia sentença favoravel, della. recot·rerão os sup
plicantes ·para o supremo tribunal de· justiça, o 
qual lh~ denegou a. revista pedida, e concluem 
pedindo·. prompto e energico remedio. pela ofl't;Jnsl!. 
que julgão tet· sido feita . na lei da creação da· 
quelle tribunal á vista do longo relatorío . que 
fazem sobre as nullidades e injustiça da sentença 
recorrida. A commissão de justiça civil· entende 
não haver que deferir aos supplicantes, ao:; quatls 
compete exigir a effectiva responsabilidade dos 
juizes, quando .entendiio e po;;são provar terem 
abusado de seu officio nos casos e ·pelo modo 
e~>Labelecidos na constituição e leis do imperio. 

cc Paço da camarn dos deputndO!i!, 5 de Julho 
de 1830.-J. C; P. àe n.Zmeiàa T01•1•es. -J. lt'. k 
B. Muniz Bw•1•eto.- H. J.p, Pt#m. 11 

6.• « O desembargador Man.oel josé de Araujo 
Tavares, represent>l a esta augusta cam!lra ter 
sido aposentado no conselho da fazenda pelQ ex
ministro do imperio .José Clemeute Pereira contra 
a lei de 18 de Setembro de 1818, e contra os 
artigos da constituição 154; 155 e 163, depois de 
haver· elle sido declarado de~em bargador or•)ximo 
ao mais antigQ da casa da supplicação, e de haver 
sido já reintegrado de uma outra aposentação que 
lhe fizera o ex·ministro Clemente F.erreira Frnnça, 
e allegando não ser para elle mataria de angustia 
a nem de admiração semelhantes aposentações, 
pois que (formaes palavras) quem servia ao publico 
ests.va sujeito ãs .:alumnias. da malícia c · aos 
juizos da ignorancia,. pede com tudo que esta au
gusta camara o restitua ao emprego de. que fóra 
'7iolentamente esbulhado ; visto que pelo mesmo 
governo lhe forão negados os sagrados direitos de 
petição ; a commis.siio de justiça civil considerando 
não pertencer á esta augusta camnra a reintegra
ção que o supplicante pretende; mas sim e. uni
camente. fazer · effectiva a responsabilidade ·dos 
ministros quando se entenda que por elles forão 
violadas a constituição e leis do imperio; é de 
parecer que se remetta este negocio .á respectiva 
commissão. . 

« Paço da camara dos deputados, 5 de Julho 
de 1830.-H. J. B. Paim.- J. O. P. àe Almeida. 
To1·res.-.J. Jl. A. B. Muni; Bw•1•eto. » 

Ficou adiado por se pedir a palavra. 
O Sa. 1• SEcRETARio leu tambem o seguinte 

~;equerimento: . ·.• . . . , 
« 'Requeiro que se autorise o ,director da redac· ' 

çiio dos ,Jinríos Jlllrll mantlnl-os imprimir em qual· 
quer typographta onde convier. - Odol'ico • . 1i 

O Sh·. Vasconoo Llos : -Sr. presidente eu 
me opponho "ue seja o reclactM que m11nrlo 'im· 
primit· os diario:'!, e porquo n1io ha ue saro Sr. de· 
putadl) que eslá incumbido da redacc;ão o que h a 
do mandar imprimir. us nossos diarios? H11 ahi 
um otrerecimento ff1ito por um impressor de~ta 
cidade que se pt•opõo .a isso, para que ha de. ser 
o redact•a· 'l 

O ~n; S~e<:RETAnro: -E' do Sr. deputado dire· 
ctor do11 tachygraphos este requerimento para ser, 
autorisado para imprimir os diaríos onde melhor 
convier. 

O Sa. VASCONCELLOs : -Eu entendi rodactor. 
sendo o Sr. deputado diroctor approvo o requeri
mento. (Apoiados.) 

O Sr. l:;touando. Oo.va.Lca.ntl:- Eu oppo
llho-me a isso , e man•larei um requerimtlnto 
para que não ·se imprima- tal diario ; qut;J espera· . 
mos disso, que cou,as são este,; díarios? Vejão-se 
quaesque1· diarios, trngão·se para a mesu, veremos 
se á o mesmo qull eu digo ; acabemos com essa 
despeza ; eu mando a minha emenda á mesa, 

O sr,.Pa.ullno do .A.Lbuquerque:-Não 
posso deixa.r de fallar contra tal impressão dos 
diarios vêm fallas . minhas. cem palavras fóra da 
questão, ató cousns qu.e não podião ser. profe
ridas por. mim em minha . casa quanto mais em 
um discurso que o homem. mais estupido, mais 
ig-norante não seria capaz de as dizer: emfim, 
vêm cousas gue aq11i nunca se dis~erão ; vêm 
discursos nttrib.uidos a mim quo não se poderiào 
attribuir ao homem· mais ignorante do mundo, 
isto é o que me diz respeito, ngora os mais se· 
nhores dirão. o mesmo; eu sou de opinião que não 
hajii•l diarios, e npprovo a emenda do Sr. Caval
canti. 

o Sr. Llno Coutinho : - Sr. presidente, 
requeiro a. ordeno ; o que se trat•L é SQ da questão 
s·>bre o requerimento do Sr. deputado director; 
a emenda do Sr. deputado Hollanda .Cavalcanti 
não está na mesa, quando upparecer a emenda do 
Sr. dcpntado Cavalcanti é que se póde fallar sobre 
ella, agora não está em discussão, não podem 
falla1· senão sobre o requerimento. 

Leu-se a emenda do Sr. Hollanda. 

REQUERIMENTO 

cc Requeirll que cesse n impressão . tio:~ dia rios 
por conta das. despezas publicas, e qne continuem 
ns nota; typo12:raphica~ ficando o . Sr. deputado· 
director dos tacbygraphos encarregado. unicamente 
de exigir do11 mesmos duas cópias dos tliscul·sos 
pronunciados na camara, das. qune~ uma .será. 
depositada DQ arcbivo da .. mesma camara e outra 
exposta a quem quizer .. della extrnbir qualquer 
discurso, salva a red11cção. - .Hollanda Caval
canti. u 

o Sr. Hollanda oa.vo.lco.nt.L:-E' n·eces· 
sal'io que cesse 1.1. impressão . dos dia rios . · que 
mais· servem de· nos desacroltlitar do que de utili. 
dada, e . m~smo para o augmento da.s rendas pu
blicas convém que não continnem taes despezas; 
fique o Sr. deputado dir.e..:tor dirigindo os tacby
graphos, e·. receba delles o;; discursos da cl!omara, 
guardando-os no archivo da casa, podendo dar 
cópias delles a quaesquer redactores de periodicos 
que quizerem publicar. 

(.\ SL'. Evo.rlsto :~Sr. presidente, eu só me. 
levanto pam lembrar á camara que sobre esta 
ma teria já houve uma . decisão com a qual ;.e 
levou muito tempc>, e que nã.o vamos tomar outra 
delibcm1,çí\o qufl não seja airosa á. mesma camara, 
deixemqs isso ao Sr. deputado director, elle COJ,'· 
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SESSÃO .EM li OE JUJ.J.IO DE 18:\0 43 
rígír'• ns faltas que puder n os fará imprimir, o 
()U•l ba de mau é serem alguma cousa imper· 
feitos, e por isso .havemo& de privar o publico de 
saber o que fazemos aqui, isso seria privar-nos 
do un ico meio . que temos de fazer publícos · os · 
nossos trabalhos, e então tambem são desnecessa· 
rhs as galerias, mandem-se fechar porque não siio 
precisas, ou mande-se deixar só dous buracos para 
só nos ouvirem dous homens, depois elles irão 
dizer pela cidadn o que nós dissemos aqui, isto 
é admissivel? Os nossos discursos devem sllr 
sabidos por t.odo · o Brazil, que nos escuta e deseja 
saber nossas opiniões; por consequencia não posso 
admittír. a emenda, nem é cousa que se discuta 
aqui, não tem lugar nenhum. Voto · contra a 
emenda. 

o s:o:-~ Holtanda. oavalca.ntJ,;-:S~stcn· 
tou a sua, po1·ém o tachyg,•apho nllo póàe colher 
o discurso.) · · 

O Sr. Fe:o:-relra ci.c Mello: -Eu .voto J)elo . 
requerimento do Sr . deputado director dos tac:by· 
graphos. · 

Quanto a dizer-se que os diarios fazem mais 
mal do que · bem, não é exacto ; nós · vemos que 
os diarios de 26 e.rão menos . maus, já os di.arios 
da constituinte foriio muito bons; agora não pres
tão, devemos indagar qual é o motivo por que 
estão neste estado de desacreditar a camara, é 
verdade que vêm nomes de deputados que nã.o 
existem nesta camara, e vêm discursos . qlle . slio 
indigno,; de qualquer dos representr.ntes da . naçiio 
brazileira ; por .isso eu quereria que o · requeri· 
me!lt9 · 49 Sr .. depytªM qye qger qul! .acabl! .a 
impressão dos diarios, fosse remottido ao Sr. dire· 
ctor dos tachygrapQos ·p1ra elle nos informar qual 
é a razão disto ; porque nós jn tivemos · diarios 
menos maus·; so é dos redactores .vejão·se outrós 
que sejiio melhores ; portanto voto pela primeira 
parte ; quanto á segunda que seja remettída ao 
Sr. deputado director dos tachygraphos para in· 
formar .á camara. 

o Sr. Lulz Oavaloantl:-Disse o Sr. de· 
putado ·. que isso. é. de .· necessidade, mas eu ré tiro~ 
me ao que. disse o Sr . .. deputado porque isto é 
tão sómente lembrança do Sr. deputado director, 
e emquanto á imperfeição, eu digo que . ella con· 
tinúa e que os Srs. deputados não têm tempo 
para redigir os s.eus di cursos tendo outros objec
tos a tratar dos quaes os encarregou a nação, 
e ainna quando lhe . sobejasse tempo terião outros 

. muitos negocias em que se empreguem, os reda· 
ctores. são .os que devem ter essa redacção a · seu . 
cargo, até mesmo conviria que ·nestas circumstan· 
c ias deixasse ·de haver diarios, deixano:lo isso aos 
redactores; os .quaes costumão tirar um processo 
das sessões, e dão no. publico em uma folha de
ba.ixo de um titulo . ou d!l obser.vador ou outro 
qualquer titulo, mas em o nosso paiz 'ha poucos 
periodicos que posaão . entrar nesta . tarefa, mas 
comtudo esta é a. marcha que está em pratica em 
outra!! naçõeª . c;:ivili.sa4!1s, port!lnt() vo~o pela 
emendf\' sendo remettida ao Sr. deputad•1 director. 

o Sr. Vasoonoello.s:.-Sr. presidente, é. a 
terceira vez que este anno ·se discutll nesta camara · 
esta mataria, se deve haver ou não redacção de dia· 
rios; pelo nosso regimento não se pôde tratar mais 

·que em duas discussões, e se nós uão seguirmos 
á risca .o regimento não .terão fim as discussões. 

· Emquanto a haver diarios eu. sustento que deve 
haver mesmo . porque niio tendo nós uma folha 
em que .· os nossos discqrsos sejão publicados elles 
podem ser publicados por algum inimigo que · 
inverta o Sbntido das nossas . or.1ções. (Apoit~dos.) 
Quando comtudo passe a idéa d.e. que não haja 
r.e.ia.ctores, sejiio entãl) examinad.as as fallas pelo 
Sr. director dos diarios, por conseguinte voto pelo 
primeiro requerim.ento do Sr. director, e emquanto 
ao 2• VQto contra elle,. e se a camara quizer que 

V(L fi emenda do illttl>tre depntolclO romQtlida ao 
illustro deputado direclor combinando o seu autor 
com. o mesmo ilht'llre director ao quo i':ã·J ponho. 
dn v1da . alguma. · . · . · 

O Sr. Llno Ooutlnllo:-Eu peço1. a V •. Elt; 
qno . niio consinta que os Srs . . deputados f.;.Uem 
fóra d11 ordem, pois quo muitos senhores falliio 
além do regimento, porque em discus~ão de reque· 
rimento os :::irs. deputados só têm a . p~lavra dua11 
vezes. · 

O Sr. Luiz Oava.lcantl:-Eu ni'io costumo 
fallar Córa do regimento ; desejo que o illustre 
cleputado m!lstre a acta em que haja sessão em' 
que Jl!l tratasse que houvesse ou não diarios, eu . 
quer1a ver ·!I acta que mostre que se decidío em 
que houvesse diarios. 

ALGUNS Sas DEPUTADOS: - Decidío-se • . 

ORDEM DO DIA 

. Continuando a discussão do projecto de lei n. 75. 
o Sa. 1• SEcRETARio lllu o art . . 4•. cc Fi cão final· 

mente approvados os ordenados . de 500$ conce
didos pelo presidente .da Bahia em · conselho a 
lod•>s os mestres . e mestras de ·ensino mutuo na 
capital da província com obrigação de alugarem 
'á sua custa casas que sejão capazes para o dito 
ensino, sendo ellas de approvação da camara mu· 
nicipal respectiva, fornecendo sómente a fazenda 
publica os utensílios necessarios. . · 

o Sr. A1nara1:- CNllo se ouvia.) 
O Sr. Cle:m.eritc Pereira. : .- ·Sr. presi· 

dente, pelo que diz o honrado · membro estã · na 
intelliganeia de que est<\s cadeiras ainda não est1io 
estabelecidas,· porque o iUu~tre deputado acaba 
de dizer qne o seu ordenado deve. ser regulado. · 

Peço a V. Ex; que haja de me informar se ba 
proposta da creaçào dessas · cadeiras, . e se com 
etreito já se nebiio creadas . pela aç!lel!'!blé[l ger~l, 
pois · não sei · se estão ou nã1.1 creadas. 

O Sa. PREsiDENTE:-Já estão creadas, mas ainda 
não forão approvadas. 

O Sa. CLEMENTE P.EREikA. : - Então a . minh~ 
opinião é que esta resolução é prematura, porque 
para que é que se trata de. :~pprovar ordenados 
de cadeiras que Ainda so não creárão e até mesmo 
a lei de 15 de Outubro de . 1827, determina que 
as cadeiras . que forem· creadas . nas províncias 
on em qualquer parte do imperio · venhão pro
cnrar a appt·ovação da nssemOléa geral por inter· 
medio do governo, sendo . mesmo o que se rteve 
praticar, nã~ · se p6de negar que a assembléa g~ral 
deve npprovar ou reprovar a craação Ceit·1 pelos 
conselhos geraes, mas comtudo não se nega que 
os consellios geraes . das províncias tenllão · o 
direito de propOr a necessidade da ereação dessas 
cadeiras, porque com mRis conhec:mento pode"l 
exigi1· a sua cr6ação na fôrma da . su.l reg•llia; 
mas . a lei não querendo indirE)ctament~;~ cliamar 
a · si esta regalia disse que . a creaçiio das cadei· 
ras feita .pelos conselho::s geraes viesse buscar a 
approvnção da asaambléa ·geral , . porque . podem 
muito .bem os presidentes de províncias em con· 
selho julgar que . precisão ser creadas 'tres ou 
quatro cadeiras, e a as!jembléa ·não estar poristo. 

Eu não f•1llei mais que ·na aj)provação ; . e · por 
.. isso mesmo que estas cadeiras estão dependentes 

da approvação da . assembléa, é que eu julgo que 
este artigo · dave ser reservado para quando se · 
tratar da approvar as cadeiras creadas, porque 
se não se . approvarem então desnecessaria é a 
approváção dos seus ordenaJos, e ao contrario 
approvando.se ngora os . ordenados, vamos ,por 
este modo approvar essas cadeiras sem entrarmos 
no conhecimento da s.ua utilidade, o não temos 
depois outro remedio senão approvar a sua creação 

. ' 
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feita pelos conselhos · geraes ; portanto eu poço 
que este artigo tique adiado para . quando en
trarmos na .discussão da approvaçiio das cadeiras, 
e não se pe1·de nada nisso ; não obstante, eu 
sou de opinião que hajão bastantai! cadeiras ; 
mas todavia desejo que se· sign. a ordem que se 
deve seguir, e me parece que se os consolbos 
tivessem principiado fazendo 11 eleição das cadeiras 
que julgavão necessarilu para depois se proceder 
á sua creação se teria evitado à idéa que tem 
aJ>parecido. . · 

Tambem não posso approvar que se estabeleça 
na lei essa alteração de que faltarei no 4o artigo 
para a · província da Bahra, esta lei niio póde 
so11rer alteração pOrfJue é uma lei geral ; os 
ordenados estão fixados na fórma da lei ; a ((li 
estabeleceu que se dê a cada me:;tre um orde- · 
nado, sendo . o seu mínimo tanto, e seu · maximo 
tanto, com a . obrigaçiio de terem casa, m11s parece 
que de7e merecer alguma consideraç~ · esta 
obrigação de terem casa, e então . parece qllB se 
lhes deve conceder essa gratificação de lOOH, mas 
comtud<> eu quero que esta gratificação fi•.Iue ·da
baixo do seu ordenado, não percebendo como gratifi
caçiio,. eu quereríatan1bem que quando se creassem 
cadeiras .. no Rio de. Jqneiro ou em outra qualquer 
cid.ade onde as .rendas das casas sejiio exorbitan
te~. o governo ficasse autorisado para dar mais 
esses 100$, porque talvez nas cidades mais po
pulosas será difficil achar-se uma casa capaz 
para 100 .ou 200 nlumnos pelo preço de 100$, 
e a alúgar-se uma casa por esse preço tal.vcz 
seja tão ac.anbaJa . que nella sõ possa · conter 30 
ou 40 alu:nnos, e com isto nada lucrará a .na.;iio, 
mas tªm Q(!m se o mestre fór alu~ar u.rna ~asa 
maior tendo só o ordenado de •100$, ficará tão 
sómente com . o ordenado de 200$ ou menos,. o 
que é mui diminuto, e por isso sou de parecer 
que devo ter lugll.r · a . gratificação, . ainda que 
devemos procurar os me1os da evita r despezas, 
para C'lljo 1im eu me lembro de so poder~m evitar 
lançando mão ·de algum edificio publico, e talvez 
que na Bahia,. se se fizesse 11, · diligencia, achar- · 
se-hia algum edificio porque alli ha um cunvento 
que. está occupado com mui poucos religiosos, e 
não haveria grande duviJa em quo neste .con
vento se . J>Udesse . estabelecer uma c!J.deira; em 
S. Paulo hoje se acha estabelecido urn curso 
jurídico em um . edificio publico, . e oro· Qlltras 
cidades · iguaes medidas · se têm . adaptado'; é ne
cessario, :3rs., que acabemos com certfls . considfl· 
rações a este respeito (apoiados) ; mas todavia 
se fõr neces:>ario lançar mão daquelle editlcio, 
niio se deve comtudo fazer violencia alguma : 
devemos ter em toda a co•rsideração as grandes 
despezas da nação ; e concl11•> portanto, que acho 
de mais conveniencia . que se . n~o . trate deste 
artigo por Ora, e tique a sua materia reservada · 
para se tratar ·na mesma occasiiio em que se 
trate da approvação das ct~deiras, porque quero 
q\le os .ordenados sejão determinados por outra 
n1aneira, e por isso peço o adiamento. 

O Sa. Pall:SIDENTE paz á votação o aJiament'l 
e foi apoiado, passou a .entrar em discussão. 

o · Sr. · H:ouandQ. · Oa.valoant1 : - Sr. 
presidente, ilós de cada voz ttlmos na · d.iacus11tio 
iiivergido . mais sobro o objecto dll questão ; 
entretanto que dizem alguns Srs. deputado" que 
ha uma lei especinl e que se não póde prejudicar·, 
e por isso pedem o adiamento quando vêm que 
isto .é uma mataria que se põde decidir com a 
maior brevidado. 

Este negocio dê que ·se trata é n approvaçiio 
de certas· cadeiras que· se croarão na provinci•' 
da Bahia , e com o que se tem gasto . muito ·· 
tempo, · sendo o negocio bastante simples, se os 
honrados membros lessem a rept·esentação do 
conselho geral da provincia da Bahia est~riiio 
mais ao facto do motivo da · representação~ $ 

qual dim causa O . não hav~r urna ColSa IIIJffiCiente, · 
nem edillcio publico para um professor, o qu.~~ol 
pedio ao presidente que lhe desse ajuda de 
100H por anno para casl\s; a gratificação . propoz 
o presidente que fnRse 'de lOOS, com a condição 
de mulhorar . de casa, pois que a2uell•\ que elle 
occupa tinha .máo •:ommodo para 30 ou 40 nlum· 
nos, . quando em uma casa boa poderia ter 200, 
e emquant.; . á obrigação de promptillcarllm a 
aula. eu digo que isso Ih~ deve competir, porque 
aos honrados membros po:~so mostrar um exem pio 
pelo qual ficaráõ convenciJos, pois tenho na 
minha pasta um papel !.la despeza que se fez 
com esta casa c.lo · ensino mutuo, em bancos e 
mais miudezas, advertindo-se que ella estava 
bem montada, é uma casa. na rua da Guarda 
Vclh'l , que acc,mmoda· bem 200 a 300 alumnos, 
esta !lUla depois ·que passou para a repartiÇão 
do ministro ·do imperio com os pequenoii con
certos de bnncos, etc., corno já disse, fez da 
despezfl 1:099~; é um caderno de papel destas 
despezas que se fizeriio pela repartifião do imperio ; 
evitemos pois . ostas despezas, e approvemos a 
repre~entaçiio ol<J conselho geral, e deixemo-nos 
de. em um negocio tão simples estarmos com 
adiamentos; cu · voto contra o adiamento, por 
isso ·que voto pelo artigo sem a emenda. 

o Sr. RebouQas::...Sl'. presidente, o illustro 
dep11tado qne ·· pede o adiamento . desta mataria 
fundou -se am . que erão de · novo . creadas as · tras 
cadeiras de que faz . objecto a representação do 
con . .;elho geral ; mas niio é isto o que faz objecto 
da ·questão, porque·· estas . cadeiras forão creadas 
em cumprimento da lei, e o conr~elho por conse
quencía não fez mais .do que dar cumprimento & 
mesrna lei ; o que. é objecto da questão e da repre · 
sent 1ção são os 100$ que essa mestre · pede para a 
renda da casa, e para que então estar-se fallando 
sem fu11damento, e . ~astando tanto tempo . com 
uma matP.ria que só depende de melhor redacção ; 

. o que quer . dizer .approvar os ordBnados? Por . 
este artigo niio é que elles se approv.iio ; por 
isso, · tir. presidente, com uma melhor redacção 
póde passar este artigo, e acaba-se esta discussão. 

o Sr. Olom.en,~~ Peraira :;_Sr. presi- . 
dente, eu Bsto11. lldmlri:Ldo d.o que tenho O!lVido, 
e me parece qne não fui bem entendido, eu não 
sabia que se tivessem creado essas . cadtiras, e 
de facto creio . que . não estão creadss ; porque · 
estas tres .i:adeiras de meninM sã:o novas,tlogo, 
têm uma creaçi'io novtJ, e não estão crendas com 
a approvação da assernbléa, o se ellas se .não 
achlio crendas, nem ainda forão propostas á as
sembléa, como é que nõ; havemOIJ · de approvar 
ordenados sem approvar a creação dessas cai! eiras ? 
Dei'ltP.mos pois esta ml\t11ria. p11.1'<\ quando vier a 
proposta do. coriselho; e elitão se approvarmos a · 
sua creaç!lo, tambem approvar.emos oe orcJ~11ndos, 
e · é esta a . occasião em que devemos t'atar da 
mataria do presente artigo, e por consequllncla 
o adiamento não p6da doiur · de · passar, 

o !!ir. ça~~r~ snva:- Sr. presidente, eu 
peç(! . a V. · Ex. que !11ça favor de mandar ler a 
(!!Jle:rda . do Sr. !lepntado. · · · . 
. ALGUNs Sns . . Dil:I'OTADOS : ...,. Trata-se do . adia~ . 
meq~q. 

O Sa. CA.aTao li: SILVA:- Pois bom, entilo digo 
quo nlto ha creaçito dessas cadeiras. 

o Sr. VcuoonooUo1:- APProvo o adia
mento pela · mesma razão do illustre de!Jutado, 
e que se concedão os :iOOS, sendo igualmente 
applicados para o ·aluguel de casa que será pago 
pelos proCessares. . · . . . 

O conselho da·-Bahia creoa ·-uma escola : de ·· 
meninas em cadafreguezia, e eu o a11provo ·por~ 
que essas tres escolr1s na cidndo da Bahia não 
acho muitas, e até que1·in mais, e por isso hei de 
votat· pelo artigo tal qual está, qne os mestre~ 
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fiquem etc., c no caso que se vença a idéa do 
Sr. Lí11o Coutinho da que haverá s6 uma escola 
de menmas em cada ft·oguezla como. diz o i! lustre 
deputado, E!U quereria que se approvrJsse o artíç:o, 
salva a .redacção, e no caso que não se declare 
que haja uma el:lcola do meninas em ca:ia !re· 
guezi~ então quero que os conselhos fiquem 
autonsados pnra fazerem as despezas necessarias 
com a educação. publica. 

O Sr. X..lno Oout1n11o :-Sr. presidente, 
toda esta questão que tem ha.vido é · porque o 
artigo não está bem redigido, porque e11e devia 
declarar taes e taes escolas propnst.1s pelo con· 
selho geral, isto é a ditrerença Lia prop.,sta que 
vem' agora do . conselho .geral, o conselho geral 
quer crear duas escolas, uma para meninos e 
outra para meninas, mas como se não trata 
disso devemos tratar do meio do as .sustentar, 
e por isso que o presidente do conselho já proveu 
uma escola de meninas para cada freguezia, e 
tr~>s escolas para toda a cidade, e .sobre isto é 
que temos depois de. dar . um parecllr sobre a 
proposta do cnnselho geral ; por conseguinte por 
ter sido. o artigo mal' redigiJo é que tem havido 
esta discussão ; mas eu retirarei a minha emenda, 
e. me qppor.ho no adiamento para que· a camara 
fique inteirada de que o que me dirige é sómente 
o intllresse de propór aquillo que já o presi
dente da província em conselbo assentou precisar, 
na coqfqrmidade da lei ; porque a (lei diz que 
os con.selhos de . província podem estabelecer A.S· 
colas, .e Q conselho nada fez de mais, e se o 
!lzesse cu me oppnnha ; como é .de meninas 
JUlgo urg~;~pte o p.a.r.e.cer., .e portanto me opponho 
ao adiamento. 

Mandou á. meza e Coi lida a seguinte emenda·: 
<c Ficão approvadas as cadeiras de primeiras 

letras que o ·presidente em conselho creoll na 
cidade da Bahia, a saber.: uma para meninos em 
cada freguezia e tres de meninas· para toda a 
cíd11de com o ordenado de 500$,. podendo cointudo 
11er nugmcntadr. . o numero deMta~, segundo o pro
jacto do conselho geral, quando julgue ser mister, 
salva a redacção.=José Lino. )) 

Foi ·apoiada. 
o Sr. Ole:m.entc Pereira:-,. Eu approvo 

dízendo·se 5008 livres de casa, e pelo que r:es· 
peita {1, emendll do Sr. Cunha Mattos não pertence 
a esta lei particular, mas sim a uma geral. 

Leu-se uma emenda do Sr. Cunha Mattos: 
cc .A fazenda publica fornecerá casas proprias e 

os utensilios necessarios para as aulas de ensino 
mutuo em todas as províncias.- O deputado 
Cunha . Mattos. )) 

o.sr. o.unha Ma.1;to•:- Sr. presidente, 
eu hei de me · oppór. a. que. se arbitre dinheiro 
para casas; casas sim,. mlls dinhliliro nunca, 
porque se se der dinheiro nunça se hão de te1· 
casas. A casa !feve ser dada ~ela fazençla publica, 
e nunca por outro modo. 

o Sr. Duarto Silva:- Não f,,uar~i sobre 
a .lnatrucçüo publica, porque ollt\ é uma das pri
meiras ·necessidades do· .Brazil, e sem ella não 
pôde haver nenhuma liberdade, limitar·me-hei a 
fallar sbmente a respeito da quantia arbitrada 
para casas : eu estou bem . pel suadido, Sr •. _jlre· 
sidente, que nito póde ser menos de 500fl. Uma 
escola de ensino mutuo deve . ·ter uma graqde 
casa. A lei tem prevenido que para as escolas 
de· meninas dar·se·hão edifteios para ellas, .. e o 
que quer dizer isto ? . Quer dizer que a nação 
dará casas, porém tem-se isto entendido 1 Não, 
Sr. pres.idente; portanto o que se· conclue d•1qui 

--e--dever-se--fazer umat ... -resolução deelarantio,-·qile 
onde não .. houverem edifi.cios dar-se-hão casas 
e mais . nada ; porque · deste . modo então vem . a 
cahi.r. a i!lé~ de desigualdade ; como para outras 
provi~cl~s não se disse nada, e ~gora para a 

Bahia é quo se h a de .diz•lr I Pnssa11dn o . artigo 
supprimindo a idéa de casas, já se vê quA fica 
o sy~:~tema geral, e para remediar os de.teitos da 
lei, parece-me que se deve !azar uma resolução 
da maneira que indiquei. Assim julgo que fica 
clara. 

Tendo sillo tambem lídns as emendas otfereci
das nos dias 2. e 5 do corrente mez ·pelo Sr. 
Rebouças.- Supprimão·se- pelo Sr. Pereira de 
Brito-e o quantttativo-e pelo Sr. Araujo Franco 
-que se Jaça extensivo. 

O. Sn. PRESIDENTE pôz á votação. 
O Sa. REuouçAs:- Parece-me que V. Ex. deve 

propól.' a primeira parte do artigo. 
O Sa. PRESIDENTE:'-Está approvado salva a 

ememda. 
O Sa •. PAULA ARA.UJO:-A emenda do Sr. Re

bouç~ts é mais ampla do que aquella do Sr. Lino 
Coutinho. por consequencia parece que se deve 
pór á votação primeiro. • . · • 

O Sa. PaESIDENTE:-A do Sr; Rebouças abranja 
parte do artigo, e a do Sr. Lino Coutinho abranja 
todo o artigo. 

O Sn. FERREIRA ;FnÃNçA: ..-Qual é o documento 
por onde mostra que íor1 .. ,1 duas, quatrl'l ou seis 
e!lcolas? Em. se dizendo ficão approvadas aquellas 
propostus pelos presidentes em conselho, tem-se 
dito t11do, e não precisa mais nada. 

O Sa. CASSIAN0:-0 artigo é já approvado uma 
vez, .e não deve ser approvado outra. 

O Sn. FERREIRA: FRANÇA:- Approvarão-se as 
que o presidente em conselho creou, portanto não 
são nem uma, nem· duas, nem tres, Hiio aquellas. 
que elle creou. 

o Sn. CASSIANO: ·-Peço ·a palavra f para mos
trar que é preciso determinar-se.· o numero das 
cadeiras, senão votamos ás cegas, e então. o presi· 
dente póde augmentar o numero dellas. 

Cerr11da a discussão foi posto á(votação o artigo, 
snlvns as emen~as do Sr. Rebouças e a primeira 
parte da do Sr. Lino Coutinho, ficando preju
dicada na segunda p11rte, e prejudicadas todas as 
emendas dos . Srs. 1\facjel, Cul)ha ·Mattos, Araujo 
Franco e Pereira de Brito, 

Dando-se parte de ter chegado o ministro da 
fazenda, ficou adiada n discussão, e introd11zido 
o ministro, se abrio a :l• discussão da proposta 
.do governo convertida em projecto de lei; para 
a extincção da mesa do despacho marítimo. 

O. Sr. ~t:lnistro da Fa,.end.a:-0 objecto 
desta camRrR foi dar uma providencia particular 
ao. Rio de Janeiro, e eu não faria a menor obser
vação áii emenJas dll rommiMsão se o objecto 
não fosse .dar-se uma providencia &teral que ora 
se vai conceder aos negociantes do Rio de Janeiro 
só. Eu assento que o parecer da commí~são não 
pôde 11assar que é necess1trio conLinuar o de~pacho. 
dos navi.os mercantes nas alfandegas, e aiuda 
que em cada pt·ovincia hnjão .duas ou tre11 pessoas 
encarregadas da arrecadação dos. direitos de expor
tação esses homens não podem dar o expediente 
com ·utilidade das partes; porque e11tes despachos 
exigem certas causas. Quando so. tl'atou deste 
objecto na outra discussão um illustre deputado 
insistio que os despachos dos navios tossem pela 
alfandega, e se me fosse permittido olferecer emen
das ao projecto eu offereceria tres emendas, porém 
não . sei se. é permittido pelo regimento d.a casa. 

O Sa. PRESIDENTE: -Póde offerecer as emendas 
e o Sr. secretario não porá duvida em ns as-
signar.. ... -·~-.-.. --.--

0 Sa. MINISTRO DA FAZENDA (continuando) :
Offereceria portanto emenda ao 2• artigo da maneira 
seguinte. ({..eu.) Olf~receria ao art. 3• esta: (Leu.) 
+ambem tiraria as palavr~s do nrt. 5• di;>:()lldO; 
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(Leu.) Eis-aqui as . minha amem das: os outrci's· porl11H Cln,J.J 11iio lia alfnn•l•J ~ns, mn~; ~ím estações 
artigos da colllrnissiio todos me parecem que devem o'nrle se recd.>em os diraitos d~ sabida. 
pi1ssnr dt>pois destes, . porque . nrio só so facílit!l O 3• nrtiç:o pnrr.ce·me que quer dar .um favor 
o déspach•r em todas as províncias, mn~ evita se a estes tres porto~, Bahia, Pernambuco e Mnra-

. e~!es receios hem ou mnl fundado~ de qun o nhiio, parecc·mP. qne ern qualquer destes tres portos 
govemo poderá nomear crnpregl!flos novos, por- hii•• de haver otndaiJs· disponíveis pnra este ser 7 
.tanto me pnrece que·rJ;.stc modo se concilia tudo· viço, elle niio (: grande, é grande nctualmente 
qur1nto a comrni~slio p1·etc11Cle. porque um dt>j;pachante ande ctJrrendo toda cidade 

F•Jrão apoiadas ~~~ cmendos. parn dcspochar. uma e'mb~trcaçiio, entretanto quo 
se furnas nlran(legas m1o havertl í~so. Eu tambem 

o Sr . . Gc-r .. ~ azlo :-Sr·. · pre~idente, na 1• dis· tenho experiencia de rlespachos e de arrecadações 
r.ussiio trntoa.~e muito desta nr~tt.erin, e já s~ çjr, faz~nda. Eu tnmbem conheço · a Bahia. e se 
fez ver que on todas · as partes d,, Brazil ha duas illtO passar · para n Bahia na mesa ~rande não 
alf11ndeg•1S, nlfandega de importação e de expor. h1l essa abundancia de officiaes, e ahi espern·se 
taçiio: embora em muitas provinci!lS ambas estejão mt1íto tempo para se tirar um despacho, o entlio 
reunidas, todavia não.se ~onfund•Jm. é mister que se conceda um official mais. Faço 

Ha uma mesa separad•l nos portos pequenos, esta retlexão, porém não mnndo cousa olguma á 
e .mesmo a alfandega tem urna . rnr.Ra onde se nresa. 
cobriío os direitos de exportação, o que a camara 

. deve decidir é, se ó mais conveníente .qne e'!!tes des- o Sr. Gcrv(Lflio:-0 que acabou · de lêr o 
pachos sejtio f~itos pnt• uma ou outra alfandegn, · illustre deputado é verdade, o estado actunl da 
onde os capitães de .navios devem necessariamente . nossa alfandega pro.va a confusão em que ella · 
ex.igir tod<;>s os papei ... do navio, da cnrga etc·. esl.á. · · · · 
A alfanJega de . importação tem o objecto de . Quando. eu dcsgraçadamP,nte entrei . para }lTe-
confedr a descarga do navio, A ue pussar (as sidente da . província de J?ernambuco organisel a 
alvarás de terem descnn·,.gado. A alfnndPga do . rnr.sn .do despacho d1> dizi~rao do assuca1·, e .foi 
expcrrtaçr.o .tem o objecto de . conf~rir a cnr~a do npprovndo por S . . l\L o Imperador, sendo o prin~ 
navio pass•1do pelo seu manifestn. Qual destas cipal grmero de exportnt;iio; é verdade quo no 
nlfandegas é mais analoga aos despachos · dos priuCi!JÍO f,,i cr~ada dP.baíxo da mesma organi· 
navios ·? Accresce que por esta maneir'a bnv~mo11 • sação da alf&nr.le,:!a, . mas em mesa separad~, vi>~to 
de accresceotat· .o numero .ios officia~s. Na alfan- que a lei mand.:~u '}Utl os despachos do con-
dega de p,;r:aa:r:huco vaí·s~ augn1ent11 r.o numea·o, sulndo fossem mesmo · dP.ntro da alfandef:(a. Mas 
e a que 1im pois .a . . alfandega de "Pernambuco perguntarei eu, podem-se destacar os rendimentos 
vai ter mai:~ 2 officiaes para arrecadar? Serão de snhhla dos do ent1·ada? Emquanto. á expe-
poucps os empr~gaJos de . que estão sobt·ecar- ríencía eu sei, e h a •10 e tanto:~ annos que vivo 
regadas · todas;as tepartiçõas do imperio? N:io acho· · nesta melenga, mas agora. depois de· se abrirem 
isto .. ueçe11sarío. Nas alfandl'gns pequenas c.xiste os portos nós temos· necessidade de manifesto 
uma . rn~sa pàra .isst', ·embora esl€'ja na mesma para os portos do norte, o qned'antes niiohavia. ·. 
casa.. . . . · . . . . . Em quanto p ·t ra os . portos ·estrangeiros nós não 

maudnmos senão ·generos da nossa· ·producção. 
· O .Sr. 1\.cbouças:-Sr. presidente, quando A . junttl pr.ovisoria do governo ·não quiz tratar 

se tratou dn 2• discussão desta lei, produzirão disso de rPpente; portanto qual é a dilf~rença 1 
argumentos tiio fortes que eu não sei de ne· Mns por ventura isto desttó.n 0 principio dfl ana-
nbuma maneira .!lestruil·os, pur:1 se adtlptru· uma Jogia que deve havet· nus different,s repartições? 
cmAnala que .-e approvou com nma totalidade noto~ Accresce outra mziio, que SA'ldo p>tra nltandega 
ria, agora offerecem·se estas emendas, e . para . nfio é preciso crcarem'se dous officiaes, entretnnto na 
deverem ::ler attendidas basta ver-se que ellas fôrma em que está organisado niio é preciso. 
têm o cuu!Jo da anti-economia; quer-se . qur1 os Na minha província eu protesto que não é pre-
ollicill~s que so . tirão dns repartir;õos ex Li netas çjso; e eu respondo por elLa. 
t•a::1sem a ter exercício na- alfandega! Na alf .. n- Um illustre deputado disse que a lei . deter-
dega da .Bahia niio ha empregll•los superJluos, minou que um só .cscrív:io da mesa gronde PO· 
e por couseg<.4into hão de se creur nt:•vos, fall•l · deri:l fazer iSS•l, desgmr.!adamente na minha pro-
da nlfandega de exportnçiio, entretanto que se víncia 9 escrivão .da mesa grande não sabe ler 
passas~c para. a nlfandega ·da importaç11o não se nem escrever, eu vi elle ·escrever imperial com 
creaviio ernptP.gados alguns. Eu faço esta <lecla- . 0 ;.... i _pequeno, e- p _ ,::rande,.é desta maneira, 

.. rnç•io para . prevenir · o que jtl · um illustre depll" e Deo.s nos li.vra de que passe. isto. . · 
t11do da B11hia f~z na 2• dis~n11são .desta lei . 
. Carregarrio-~e alguns officiaes .da extlnctn m~sa o S•·~ r.1no CouÜnlio:...;..EstiL emenda que 
1!1\ inspecçiio para so nrrect\darem estes · dír,itos. se prr>põe ~o art. 2• em 3• di~cilssão é verdadei-
0 artigo, , ::it·. presid.cnte, a respeit•.> da B •h ia ramente contrllria á minh1i opinià" emíttida nesta 
é optimo; é ntlc .. ssano, por· estas emendas que casa . na 2a discussã~1, mas emlim cederei que 
se oft'erec.em vã,, .serem admittidos, ou cread.os no- sej,a em uma est,tçiio ou em outra, porém eu tenho 
vus ·empregados, o.· que é . . díspendiosbsímo, por- de fazer .algurr.as Ob!lervações. 
t~~onto eu voto contra as emendas porque n!lo tilm PP.Io plano desta emenda ·6 preciso crearem·se 
lngar para .a cidade daBahia, e porque vai lambem 2 officiaes para a BahÍI!, Pernambuco e Maranhão, 
~asta:r maí.s dinheiro. visto qutl os officiaes actuaes da . mesa grande 

o .Sr. cas.tro .Ã.lvcs:-(Não se ouvio.j niio poderâõ fazer a es.:ripturaçilo e arrecadaQiiO 
(Leu .um decl·eto.) . · . destes negocias, a diZ'se qu~ passando-se para a 

mesa dn inspecção sa poupiio es.ses officiaes . 
. O .Sr. Duurt;o. Sllva:-Querla fazer uma Ora,· nada ha. mais ·.bonito que. isto as;slm dito; ·. 
reflexão, Sr. ·pl'esidr.nta; parece-.me inditlereute . mas tem-:~e ·examinado se esta mesa íllegalmente 
que sPja isto na: allandega, ou de e11trada ou de instituida na Bahia da àrrecada~fto.·dos . direitos 
sahhla, e o que. so . deve fnzer é ver on•ie deve de . exportação póde com essa tmbalho? Ella ainda 
·ser, porém é. mister advertir que tem di1f~re11tes tem urn .'trab11lho de mais sollre . uma mesa da 
portos ·e que ni\•) ha . alfaride~:as, e qullofldo p~;~sso junta da f~:~zenda, e quanto li obrigação é sómente . 
a i<léa de qu3 estes de:~puchos sejão n!lf! alf~:~n ·- de cobrur o dízimo, mas quer o Hlustre deputado 
degas, ser li pre.:iso. · accr.:scentar que naquelle!! que se aecre~cente · mais este trabalho, e assinl 
P'•rtos onde uüo ltajlio alfandegas, sejiio n11quel!as como quer o illustt·e dt>putado dar mais esse tra· 
!lStaçõc:> onde se recebem estes díroitus de sahjda,_ bulho á mesa de · cxportaç((o sem saber se ella 
A . c..;mmis~üo não teve mesmo outra causa em pôde com elle, ontão tnmbem quererá gu11 se 
'Vista, portanto faço esta L'efiexào porque ha mui~os dê na mesa ~rande ·da alfandeia; llobre a .aua 
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ill~galidnde n.ii~ ha duvidn al~nmn. Deu·se para -pluncein referir·so ns novas emanclas, pa!:ta 1\ Rua 
alh . um admull~trador, niio sei corn quanto · de custa p•lra tiu lh~s pas~ar<lrn crHtídõ~r~, u r,,zerem· 
ordenado, elle é _dr:Rpachndo para um outro lugar se outr·os oscriptos, que não podendo vencer 
par,; a secretar•n do governo e e lia ficou sem pod~m deixa1· . drl s~r . de &e li proprio punho. E 
administrador. Díz-sn a um official: você fique f.,ito ó tão obvio quo nR mesa de exportr:&<iõ1o h••Ja <>fliciaes 
administrado.r interino, rP.qunr . ollfl que o governo · até em demasia, quiin•Jo parecn qur. tem em vistn 
o d.eve nomear adminiRtrtidor porque elle l'ra do ua sua orgunisação nccupat· R lei alguns officiaes 
lu~ar immediMo e responde-lhe a junta .da fazenda. lia extinctR mes>L da• inspecção, pua·a que não 
-0 suppliçMte 11iio póde ter isso . porque é um ficn~sem desarranjados ou r P. cf<i>rmrlo urdenarlo sem 
puro official de · fazenda. -E · o que fez agora? trabalhos, prova mais da abundnncia de officiaes 
Urn ajudante, lposto q1,1,~: ofllcial da fazenda, porém na mesa d~ E:Xpnrtnç~o a Mel'io do , factos que se 
i11ferio1· âqlielle, passa !l . administrnolor, por con- têm succed1do; depo1s passanílo o chefe .dessa 

sequencia esta · mesa é preçiso ser. reformada, repartição para o emprego da secretaria do governo 
porque foi crenda illegalrnQnte, por couRcguinte n1in fez faltu, etc. 
nós não devemos fuze1· ·co usas a f!Smo, dev·ewr•s O me~ino :::i L' . · doputildo dis.;e que essa repar- · 
attender quaes são os empregos e ofiiciaes de to•las tição é. contra a lei. Quando esta f•Jsse a questão 
a~ estações . · sempre fStari'l. e11gonauo . A repartição já existia, 

Mas diz-se, .em Pernambuco ·não) ha muito quB e só mudou de nome e de local, aggregando-se-
fazer. e póde cobrar estes impostos; suppouhamos lhe a arrecadação dos direitos que ant~riormrnte 
que P.ôde; pergunlaa·ei .eu uo illustre deputado·, ~e arrecada vão pr:l" me~o. · <la inspecção. Abolidn 
em Pern&mbuco . . !Ja duas mesas , e por que mesa esta mesa · foi a junta ela fazenda RUtl)rillada. para 
se ha de cobrar os direitos do assucar ou do a orgunisar, .e s~ o fez exorbitando em numero 
!llgod•~o:? l:sto · é o que é . preciso detorminnr-se. do;> er:upreg!Hlos, segue-se que é verdoade .. o que 
Ora, sen4•J assim, se estas estações que cobrão eu venho tle (iizer,. que a juuta poduria ter abu-
vs direitos de exportllçiio estiio com desarraujo; sado do po~~J' q1,1,o lhe (Qi conferiolo; mas não se 
não era melh_or que se ·cobrassem na aliand t!ga s~gue que n .. repartição deixe de ser legal .e ne· 
até se ·arrauJnrQm e~t11s mesas · de . exportação? Mssaria; . e se a j~nta ~ccum!!lOl) · empregados 
Porém diz-·se, é porque S!l vão creàr novos empre- alo!m dos existente!:! e ·dos (la inspecção pelo motivo 
gados. Cuncordlao todos os illustres deputados de receberem os ..)rdenados . trabalhando alguma 
que se nomêem 2 <•fficiues para aqui, quer fique co usa, · maiM razão · para serem "P"sentr.clo~ e 
esta cobrança e:m uma 9-q ~m outr.a · repartiç1io, não se crearem outros de novo. i\fu~ disse ·. n Sr. 
mas parece-me que nos . portos murltimos não . ministro); tin:ui·se este~ officiaes que ·lix.istem ·.Jó 
póde deixar du . hav1:r essP.s ,,fficines, e não só mais na · alfn11 ilega da exportaçrio, para a mesa 
no .Rio de Janeiro; quem que1· que as cousas andem da alfandega da importação . . :iio esta lei trata de 
com hrevidade é preciso qu., . t~nl1a hraços para direit .. s de exportação, . insisto no argumento de 
trabalha1·, a cousa é mui facil, se nós quP.a·emos analogia, .para que . SPjão arrecadados na mesa 
poupar tempo ó precitio auguaenta1· O$ · braços, geral da imrortaç1io. Estes primeiros inconve ~ 
.por consequencin eu V• •lRrc!i por esta emenda, · uieutes consistem em quu a alfnndega de impor~ ·· 
vá pa1·a a t&lfandega, organizem-se as meSII$ do tnr;iio é muito ·pequena para admiltil' novos em-
consulado, .. porque .ellas nlio ·estiio . capazes, 0 prc~gados, de maneira que muitns vezes se tem de 
depois entiio se porá- os despachos ma1·itimos accrescentnr a casa ainda com dispendio nacional, 
!lerão em todas as mesas do consulado.- Mas e . como assim . não· bastando parn a arrecadação 
quero com a det:l:•1·açüo que em Perui1mbuco se. qu~ lhe ó propria, como se lhe ha de accumular · 
cobra pela me;. a do corisulndo . do . assucar, e i>nra · o . que pertence · a ctltm. repartição ? E' portanto 
o_ Maranlr:io outra . declaraçüo,· i o:~ to me parece quA que . aiuda voto pelas emendas npprovndas da 
nao tem lugar agora. illuRlre commissiio, e reprovo ns que apresentou 

Como so fallou sobre . os escrivães da mesa 0 Sr . ministro. . . . 
· .grande, eu direi que o Sr • . minbtru deve ·acabnr o . Sr. Lln.o Coutlnbo:·-Niio ·me .lembro 

com um desses ·escrfviies, pnrque se elles não quo a . lei mandasse · crear corporar,ão com aquelle 
cumprem com a11 . snas obrigações, deve o 8r. mi· ordenado, . o que ella disse fui; . que a. j11nta da 
nistro demittil-os, p1·incipalmente 9 . ele Pern14mbuco fazt:nala proviàenciasse ou vil!se meios de cobrar 
quo. ató dizem qud não sabe . t':lcrever, . porém e~te dire1to que se cobrava pur aquella mesa da 
isto n:io .admirn, . porque ·nós a•tui 1111 nossa casa . inspecção, isto é o. mesmo qua dizer .que quer . .. ·.-· 
e ·no senado temo::~ ·exemplos, temos · omciaes de inspecçcio nova, e que se nomêa . empregados ;. · 
secretaria quo niio sabem esc1·ever, ofliciues que isto niio é obrar contrn i\ lei? Ha alguem que 
escrevem diploma . com- d - pequeno; : e-~ p ·-:- possa . crear . empregos Henão o corpo .legislativo 1 · 
gruude, por consequcncia eu volo. quo~ sl!jiio .. por Dis:;tl o illustre daputado-metteu empregados que 
ora cobi·ados na alfapdega, enaquanto se não el'l'io cxi:~tentes na mesa da inspecção dissolvida,· · 
arranjão · bem as mesas dos consulados~ porque porque elles ·não 1·ecebem ·dinheiro sem .ter tra ···· 
ellas · até ag~>ra não estão exactas. Em Pemàm- balliado.· Isto er:i boin, p .-.rém tambem augmeri· 
buco. existem duas ·mesas e é j)reciso reformai-as' · tariio o1·denados, não foi com ordenados que tinh•'io 
esttl é o n1eu .parecer. • ' ficado, tiverão augrnento, e augmento consideravel; 
º · s.,:o. :RIIl!bOUQ'-'s :-Um 'sr. deputado leu depoi~ creou ~Administração que a lei . não mandava 

·uma 1~ 1 sobre a al.fan~ega; ·se a~ ui se se tratasse crear, e poderá sub,istir esta mesa ; e · que não 
de deliberar pela lel .exlstente tena lugar a leitul·o, ~esempenh" ·os fins para que . foi creada? ·Isto 
mas desde. que se trata de fazer a lei . que mais· e preciso ser reformado. 
Col!vérn, .a nntiga só nos poderá servir de escla· Na alfundega de. exportação não h a I!eCel!l!idadede 
racimento e nunca de obstaculo. creação de3tt!s empregado~; em algumas províncias 

Outro Sr. eleputado d isse q1,1e eu não sabia se . uão ha alfandega de exportação, por ·conseguinte. 
na alfandega de importação uu na .alfandega de ca emenda· prop•.•sta p•lo illu :;tre deputndo, .. pua.. · 
exportação faltav~o ou sobPjavt!9 otllci :,es qu11 que o de.ipacll •• fo:sse por 'alfandega de exportaçii0 
b~.~tassern pa1·a a arrecadacf\o E! fl!lco.lisaçãl) dos falha porque vemos que ha lugares· em qvo não 
dareit·)>~ da .que se . trata. Par:ece·II!E! ql!e 0 Sr. ha nlrandega de exportação. · ' 
deputado é qutlm e.stá engnnado>, e quu.eu ter!ho A miulla emendllnpprovada pela camara deve 

·. ra)(Õtls · para saber .que na . alCtin •le~'' de · ~xportaçi~l! · · · slll>l! .i !l~ir pi>r s r..r mni::> eco.Mmica. · 
. tem ·omeiaes competentes ou sufilcicntes .pam 110 . Daz o il.luHtre deputado·: como se . h a de fazer 
41ncarregarem dori despachos de que se · trata, e da>~paçiN ~m ).Jtlrl)nmbl!!lO aonde .ha duas mesas? 
que pelo contrario na alfandega os uão lia, de .lo'ice, ao arbítrio do govE!rno mandar fa1.er · por 
Ul_'•neil·a que o : escrivão da me8a gl'an(le, a . que aquella que julgar mais col!veniente :. entendo que 
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a .proposta do · ~ovcrno deve plls.sar com as emendas 
que a commissfio propóz, e que as optras emendas 
não devem passar. 

Niio !arei .cMgo de responder a outros argu
mentos que se têm produzido, se esta repartição 
da Bahin é ou niío legal ; se ella n:io está creada 
legalmclnte dP.v·e sor autorisada, porque ua Bahia 
deve haver altandega de exptlrtaQãO, parece· mo que 
niiu pod~<m passar as emendas do illu.stre depu 
ta do. 

O•Sr. Vufõconcc1tos:-Sr. presidente, esta 
questão é muito simples ; o governo propu!lha 
que os despachos da mal'iuha f<1ssem feitos pe]a 
altandegn de exportaçiio ; a commissão entende 
que devíão ser· feitos pela alfandeg·1 de exportn.;áo. 
· Sr. presidente, a opi~Jiiio que já niio é da 

eommíssiio, ·poréin da camara, porqilo foi apnriJ· 
vada, é preterivel ao que o governo quer. Esta 
emenda foi sustentada pelo Sr. ministro da . fa
zendn, é preciso que tJaja 11niformidade nos des
pachos ; por ventura não tem o Sr . ministro ~\a 
faze,Jda esta uniformidade na emenda ·que foi 
proposta pela camara, porque esta emenda manda 
fazer .o despacho do!! uavios em todas as alf>~n· 
degas de exportação, eis·aqui a uniformidade 
que o Sr. ministro deseja na emenda approvada 
pela camarn. ; esta cimenda .é :nni$ conforme com 
a .razão porque determina que o despacho das 
embarc11cões se faça .peln mesma repartição que 
recebe direitos de. sahida; c se esta repartição 
examina a carga . do navio, . e dá. o manifesto para 
o navio J'!)der navegar, parece que .~!!Jnbem deve 
fazer o despacho da exportação • . Para eonceder o 
despacho dos uavios a lllfandega tem nt;~cessidade 
da creação de mais officiaes; porém pela emenda 
não se faz necessaria essa crenção que augmenta 
mais nossos emprt>gados publicas, cuj•). numero 
é jt\ infinito. (Nilo se colheu o ''esto do àiscu1·so.) 

O Sa. Luxz C.o.vALCAN'ri offim~ceu .as · seg\Ülltes 
emendas que forão lid~$: 

« Ao art. 2. o 0 despacho. das. embarcações mer
cn:nles,· assim nacionaes como estrangeiras, ser{& 
feito d'ora em dí:~nte na!! nlfandegas do imperio, 
servindo os respectivos jpjzes ·ou quem . os sub
stituir de . fisca.:s . do Jnesmo . despacho. 

« Ao nrt. 3. 0 Todos os emolumentos, excepto o 
da intendencin e secretaria da m11rinbo, e todos 
os impostos e contrtbui~Õ~!>. seja qual .fõr a sua . 
·denol."linação e applicaçãO que devão ser cobradas 
por occasião do despacho marítimo, serão arre
cadados nas mesmas alfandegas por officiaes es~ 
pecialmente encarregados desse e~pedíente, a saber~ 
na desta córte peli>S · escrivães e thcsoureiro da 
extincta mesa ; nas da Bahia, Pernambuco e Ma
ranhão por dous officiaes de fazenda que se occu
paráõ exclusivamente desse . traba!J)o ; e nas de
mais . alfandegas pelos respectivos escrivães e 
tbesoureiros, que farão todavia em ~>eparado a 
necessaria escripturação. · · . 

cc A.o art. 5.o Em lggar das palavras-pelos 
quaes forem expedidos-diga-se onde recebem os 
Keus .. passaportes. 

. « Ao art. r;,o Em lugar das palavras-que passão 
·para a admini~tração das diversas rendas-diga·se 
-que passão a servir na alfandega desta córte.
Luiz Cavalr.anti. » 

O Sa. DuARTE E SILVA mandou uma sll.b-
emenda: . . . . 

« No caso de vencer.ae que o despacho sejn nas 
alfande~as, accrescente·se~nas estações · aonde se 
pagão . direitos · de sabida, aonde não as houver, 
salva a redacção. -,Puarte Silr:a. » 

Foi apoiada. 
Finda a· discussão pgzerão-se ·à votos as emendas, 

ftcando rejeitada a primeira, e r.reju•Jlcndas . todas 
· as mais, e tombem n dl) Sr. Duarte e l:iilva. 

Fol lldoptndo o projecto de lei, 11 mand11do • 
commlssilo de rodacçAo. 

Relírou·se· o ministro depois de t!nda a pri
meim discussão da proposta do governo conver
tida em projecto de lei com emendas, .pl!orl!. que 
os juizes fiquem obrígr.dos a appellar ex-officio 
pnra as relações dos direitos da~ r~entenças que 
prof. rirem em primeira instancia contra a fazenda 
publica. . · 

Continuou a discu~:~síio do projecto n. 75. 
O Sn. PRESJDENTe eer1·ou a discussão .pondo á 

votação o nrt. 5° que foi appravAdo, sendo ado
ptado o projecto, mandan49·Se tudo para a com-
mia!l iio. . · 
~rincipiando a discussão sobre o projecto n. 80. 
o Sr. ~oJ landa Cavaloan.~i :-Fallnrei 

contra n reQolução, conhecendo que o objeeto é 
digno · de ser tratado quanto antes nesta camara ; 
a Bahia võ·se · opprimida o mais psssivel com 
este cobre, e é digno d11 maior attençiio da camllra; 
existe aquella, provincía em contínua oscilação nos 
seus fundos, o que é em. muito prejuizo das rendas 
pub\icas, e mesmo dA dos . particulares, sendo 
grandemente . prejudicada a nação na quota ~ue . 
aquella provincill tem a pagar pela div.idn publica 
em Londres, pois estando o cambio a 50 tem 
baixado a 3!, e. a menos. E' pois objecto geral 
e de . grande: importanciR, Sr. presidente :. e não 
so diga que é só provincial, é do .interesso da 
nação ; da mnneira que ohonrado membro prop()e, 
seja. me permittido . dizer que não é proprio ; em. 
primeiro lugar elle propõe os 200:0001! que so 
achii:o em co!re. Quem nos .dlz .que estes 200:00011 
estão . alli? 

O Sa. AMARAL :-'Estão. 
0 Sn. HOLLANDA CAVALCANTI :-Eu. 3011 capaz 

de àpostar que não estão ; o thesouro não deixa 
assim descançar · 200:00011 em uma província ; 
principalmente na necessidade em . que se ncha. 
Tudo .está. applicado, tudo tem Ó!llltino já, e 
como queremos dar-lhe de.stino differente? Se nós 
tirarmos alguma . somma daquellas ren(las que 
estão applicadas a certas despezas, bavemos de 

. fazer credito supplementar para ter este dinheiro 
para as . dcspcl'!as. Não ·éxiste tal sobra ; mas 
concedo que e:cista : será o meio de remediar-se 
isto, em uma amortil!lação tão !rac•l · como são 
203:0008 na província da Bahia 'l Não, devemos 
contrahit· ·um emprestímo para . fazer . supprir as 
eedulas dl Bahia, pois que est•1B cedula:; fazem 
grande mal nas rendas, ellas estão a muito menos 
de metade do valor; . porém .qual o meio ·de re· 
mediar e,te mal? Deve ser tirando, não 200:000S 
de· cobre, porém toda essa moeda, o g:>verno 
até ao fim de Julho de 18'>.9 tinha · emittido · na 
circulaç1io a quantia de J ,SOO:OOOS · em cedulas, 
isto não tem limites; o governo continúa e póde 
continuar a 1,490:00011 . de eedulas, . papel amda 
mais infame que o papel .moeda. 

E' ·pois neeessario tomar providencias quan~o 
!l;ntes •. e não vejo . outra senão o elripresUmo que 
tire da circulação os 1,490:0008; o . que . quer. o 
honrado . membro .é 200:0008, porém faz grande 
deficít na despeza, e não previne o mal, se . de 

· 1,~~0:0001! tirarmos 200:0008 ainda flcão 1,290:000R, 
mas isto em cedulas desta natureza não remedêa 
nosso mal. · Sr. presidente, lembremo·nos daa dis
cussões ;. . q .uarido . se tratou aqui des\e. negocio do 
cobre da B~hia, disse-se que a província recla· 
masse o meio· que era de punir o inrractor destoa 
nota~. . · . . ·. . . . __ ___ , __ 

Mas, Sr. presidente, este m·ál recahe sobr.ll a 
nação toda, . porque . destróe as . rendas publicas ; 
por isso pertence á nação inteira, embora no nosso 
systema de finanças sejio uns ftlhoa e outros 
6nteadoa, embora umas provinc{aa paguem mais 
qu1r outras, porém á camara compete retiolver este 
Rrande problemo, quo os cldndüos eontrlbuilo todoa1 
•eRundu 1111 BUilll pouea, eato grande trabalho o 
I)UII noa1o11 eldadllo• exigem clll nós. 
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Se nos determinar que o cobre dn Bahia sejn 

pago pelas rendas nacionues, toclas as províncias 
reclamiio tambem a mesma pratica ; até de Minas 
já ha um pr11jecto reclamando o valor do cobre 
falso, e vem o. mal a ser geral, e ás duas por tres 
estn a nação pagando . a immoralidadc; senhores, 
não é só 11 pa·ovincia. da Bahia que tem e.; ta moeda 
fal~a. Se esta província não quer castigar est~AI! 
!acwres de moeâa tulHa, se ella quer. usar desta 
bondade, não deve recahir o mal. que ai:-~t•J. ,.e, 
sultar sobre .toda 11 nação; porém sómente sobre 
est11 fracçiio; eí~ a razão porque digo que se 
deve. applicar uma renda especial para esta me· 
dida e não ns rendas geraes da nação. Niio QUili'O 
com isto dizer que a B11hia paga pouco, pagando 
ella muito; mas tambem não quero confundir 
esta paga nem que pague de excesso; quero que 
a receita fique 'lgual á. despeza, e então espero 
que as coutribui•;ões sejiio espalhada>~ ptlr todo 
o imperio. Eu proponlw que .seja con~;ignada a 
renda d11 alfandega, e dachsrando logo, emquanto 
não se applicu. renda especial; eis-aqui o sentido 
em que eu queria a discussiio, por isso rl!metto 
estf\ emenda â mesa, pCiis que ella não é ela n:l· 
tureza de ser di:;cutida já, ella deve ser imp1·ess11 
para entrar em discussáo. 

Mandou á. mesa. uma r.menda para. substituir 
o projectc. de resolnçiio concebida .nestes t«;~rmos: 

cc Como emenda á resolução n. 80: 
« Art. 1.• O governo é autorisado a contrahir 

um emprestimo · de quantia que seja sufficiente 
para tirar da circulação ns cedulas emittidas na 
pro\•incia da Bahia,. em con,;equenciu. da resolução 
de 27 de Novembro de 1827. 

« Art. 2.o Este emprestimo se1·á contrahido den"" 
tro do imperio, e pela mesma fôrma que os con· 
tractados na emissão das apo!ices de dividr~ publica 
ultimamente effectuadas. 

«Art. 3.0 Para pagamento. do juro e amorti· 
sação desta operação de credito, serão consagr;ado.; 
parte dos rendimentcs desta· aiJant!Pga, emquanto 
não se determina uma taxa especial na .mesma 
província para o meucionado fim.- Hollanda Ca· 
valcanti. ,, 

Foi· apoil;ldO. 
o Sr Robouç;.\!1:- Sr. presidente, as con• 

siderações que produziu· o illustre . deputado que 
primeiro fal!ou, coucluem a fav.1r do projecto, po· 
rém elle tirou outra conclusãn. Na Bahia n:io foi 
in traduzido o .papel moeda seniio P·•l'll remir a 
n10eda de cobre ; p•)rtanto, este papel moeda dP.ve 
servir para pngar e recolher-se a moeda de cobre 
falso, cujo valc.1· fica representado por outrnmoP.da, 
a qual, satisfeito o fim de sun creaçdg, deve llCUbar; 
porém. o . governo entendo que este papl!l mo11da 
é diuheiro e ~aca sob1·e elle, quando o seu valo.1· 
está em cobre .que cir_cula em vez de a~er a·eco
lhido, porque a lei mandou que 1:!8 emitti~sern 
cedulas quanto· bastassem pam deHtruir 11 moeda 
f,,lsa, e para. este fim é que foi proposto o pro· 
jecto. (Nlio se percebtJu .po1• um pouco.) 

O Sr. deputado fallando mal do papel, dizendo 
q.ue elle foi emittido em virtude da Jd conclue, a 
favor· do projecto. O .Sr. ·deputado quer empres· 
timo ; mas isto não satisf11z aos . fins, pois que 
a introducçiio deste papel· moeda teve por cau::1a 
a falta do emprestimo, a assembléa geral auto· 
ri sou ao presidente. da província com ·uma com~ 
missiio que se creou para trabalhar com elle. para. 

--mrtrrar o empl'iJStimo-:; · porêm nunca se satisfe?. a 
promessa dQ g0venio. P!ntar;to o que disse o 
::ir. deputado a respeito do. err.predimo não tem 
lugar nenbum.: . é aggravar o mal ~>em· se. veri· 
ficar tal emprestimo; além distÇl n renda da alfan· 
dega como ha de servir parn t11d0 ? Tem ·se 
promulgado muitas leis ~obre pagamentol! gar·an· 
tidos pelas rendas da alfandega, de mnneira gue 
são applicadas para tudo, e o caso é que ellas 
não têm sido dadas para nada, porque. o .governo 

TOMO 2 . 

lar. •lospezas maiot·es; e ·as rendas da alfaudega 
entmndo nos col'a·es conf1rsamente siio applicadas 
para <!stns despczari. Purtrmto esta. lei suria in· 
fructíff'ra, porque ninguem emprestará dinheiro 
aiud,t que se admilti:;se est 1 medida absurda. 
~ando . a hom ficou o projecto de resolução 

adaado por ello. 
OSn. Prt~(SioENTE deu pam ordem do dia 7 do 

~o,·rente: A continuaç•i.•• da discus,;ão. dP.sta pro· 
.1ecto da emenda; "· o or•;amento do. mini:;tro óo 
hn_peri•J, quando. c:lle chtlgasse. 

Levantou·se a sessão pelas 2 hor«s. 

Sessão em 7 de Jnllto 

i'll.ESIDENCIA. DO SR. SOARES DA R'CliA 

Aos 10 mi~utos •lepoi::J das 10 lwras,. fazendo•so 
a ehamadn, achárão se prosentes 82. Srs. •lepu
tados, . faltando com participação os Srs ... Xavier 
de .Carvalho, Araujo Lima, Calmon, 1\<Iaia, Or
nellas e Candido · 4ç Deos. 

O Sa; PnESJDENTI!: declarou. ubertll a l\essiio, e 
lida n acta da antecedento pelo Sr. secretario 
Souto, foi approvada. 
· O Sn. SECRETARIO l'iiARCELLtso De BttiTO leu 

quatro r•fficios. 
l.o Do ministro de estale, doR negocios do 

imperio enviando n neta g~ral da P.leiçiio dos 
deputados á rresentl} legislatut·a pela p.·ovincia de 
S .. PAclro.- Foi á commissiio clH poder·)~. 

_2. o Do mesmo ministro P.articipand(l ~~r expe· 
dtdo ordem â. camara da ctdade de o.~ua~. para 
rcrneLter flíploma .a IJllem competir sei' deputttdo 
pela província do Piauhy.-Ei'icou a camara intei· 
roda. 

3.o Do mesmo ministro pnrticipnndo ter pedido 
ao respectivo president•J da província circuanstan
cia·las informacõe~ sobra o r~querimento de An· 
tonio Jo~~ da Silva Travassns, que se queixa de 
ter sido privado do otficio de ~scrivão do judicial 
da. ~illa dB Santo. Arnnr•J das Brotas da pro
víncia de Sergipe.-Ficou a camara inteirada. 

4. 0 D•J ministro dos estr11ngeiros enviandc. notas 
dn. present~ e passados diplomatas inglezes nus ta, 
córte ácerca da. cnmp:uahin ingleza de mineração 
do Gougn-Soco.-Foi á commiss<'i•) de fazenda a 
quA. esttver aff&Jcto este negocio. 

Uma l'l.'pre~r:ntuçiio da commissão de liquidação 
do extincto. banco.-F11i J'emeltida á commissiio 
d•J f11zenda " quo. eritiver · alfeeta a pNpo;;t:l do 
sov.lrno so!Jrt1 este .objecto. . · 

Mandou·sa t\ comml~ailn de justiça civil uina 
quPixa dtl Silvestro de Souza Tclles. 

Foi á .coa~&mirisa\o de juntiça. civil urna represen· 
tncão do df)p.o·itado gorai desta cidade; 

Mnndou-so .fl commit~si\o do petições um requ.l· 
riment!l de Luiza lia ria .Machado que niio eatt\ 
assig.oado. pela suppliconte. 

A commissilo de recJacçdo . apresentou l'ediglda 
a resolução· sobre a extincçiio dos juízes almo· 
tacés.-Approvou-se para se envinr. ao·. seuado. 

Apresentando a mesma commissdo redigida a 
resolução sobro o recurso dos juizos de facto para 

ibunaes ordinaJ:i.a..il,..o Sr. Limt~n 1 tltem·~ 
mesma commissãu offerec:eu o ~eguinta ·requeri· 
mentll: . '. 

a Requeiro que a commissão de red!lllçiio seja 
autorisada para apresentar os artigos auditivo~ 
que entendea· necessarios para a ex~cuçào c!~ 
resolução gue regula ns appellações das senten
ças proferidas no jury que. íleve formar-se quúndo 
o primeir.o se liver declarado nullo, . vo1tand11 
para este fim o 11rojecto á dita commissão.
Limpo de A b1•eu. " 

7 
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Foi approvado o requerimento, ficando preju-

dicada a redn•;Çiio da resolnc;ão. . . . 
Foi lido O·projecto de lei da com missão . especial 

dos juízes de pnz. 
" A commissão especial encarregada de úXIl• 

minar as muitas representações do divers ras .auto• 
ridades das provinc;ias l!l!hre a lei de 15 de 
Outubro do 1827, que ereou os jllizes de paz, 
remcttidns pelo :tnverno a esta enmal'f\ por deman
da.rem providencias · legi~>lativas, encontrou ncss~ 
montão de papeis duvida~ na verdade roacs e 
out~as inteiramente frívolas, sendo aqu.Jllas pro
vementes, umas da a~<t.ual divi~iio dos districtos 
das parochins e das capellas filiaea curadas, c.utras 
da fôrma da eleição A outras das lt~cuna:; e c.m. 
tradicç!l.o da mesma lei, quo além di:iso a expe~ 
riencia tP.m tornado asso.z .patentes; e de tudo 
conclue que 11 scrbredita lei', ainda com 011 . decretos 
de 18 e :!0 de . Seterribro de 1820; e aind!' mesmo 
com as outrns medidas legi:~lativas já appro
vadas e em vindas ao . senado, niirl satisfaz de 
man~ira alguma o. fim do lngislador, qur1nto aos 
beneficios IJUC esperou resultar des.ta instituiçfio 
ao povo brazileiro, e nem qunnt:1 á cxtirpaç1io de 
to.las . ns duvidas e embnraços ; por .isso solícita 
de satisfazer o voto Jn cumarn a commissiio nrio 
hes!tou em Jlropót' á sua considet'ac;iio o seguinte 
projecto de lei, refundidas .. tl)das O:s ·disposições 
legislativas a respeit•l, qu~ v:io notadas á margem, 
segundo a t:lhella que Scl apresenta. para conhe· 
cimento dos illu!ltres membrfJS diJ. camara. 

<< A commissão julgou i:adispensavel outl'a base 
para . os ·districto!l dos juizes de paz, e entende 
que. pelos nrts. '1°,' 2o .. e 3o ·do projecto fi.ciio pre
venidas todns as duvtl!as e . embaraços que têm 
resultado. da divisão dos districtos das parochins 
e das cappllas, . qunndo encravadas em territorios 
de dilferentt~s municípios, on pelo múnos compre" 
hendcndo fogos a elles pertencentes; resultando 
alé'!l disso o.utilidatle qne, _augmentado con
v~nlentemonte o numero do:~ JUizes de paz, se 
tome exequivel cru todos os municípios o recurso 
consagrado pelo art. 14 . da lei 'do 15 de O<ltubro 
de 18~7, e art. SS da lei do 1° de Outubro de182S, 
que não deve de fórma ulr;:uma ficar illusorio, como 
tem. sido em algu11S muuicipios ondo ndo ha 
cape lias curadas, por. ser o meio quo a lei indica 
de ~e corrigir _to_da a <leci~ão que lhe fór con
trana, em .preJulzo dos direitos ou bens das 
partes . . · . · . · · 

~< No.tando_ a comniissiio quo da di~pO$iÇiio da 
sooredata le1 do 1• · de Outubro, art . . 7o, nas pa
lavras-outra cedula que contenha os . nont(·S <.!e 
duas pe~soas elegíveis, uma para juiz de paz, 
~utra pa~a supplente-têm resuitado gravíssimoª 
tuconven<entcs, ou de · cabirem quasi · todos em 
U!Dn, . duas f3 _até . tres pl:lssoas, e ficando i:npe· 

. dadas de serv1r11m pess-oas com mui poucos votos, 
preteridas onlras muit<• mai:~ dignas, on de extiu
guir-se . o numero dos . votados; · por isso jnlgou 
a commissão que era indispensavel .declarar-se a 
sobredita lei ne$Sa parte, e que pam haverem 
mais dignos juizes de paz, era miste1· augmen
tar-se o numero dos votos, declarando cada . vo· 
tante na sua lista os nomes de quatro pessoas 
,elegíveis. · . . · . · · · 

« _Nota~do mais a commissiio quo a adhesiio 1\s 
.ant1gas 1déas ou a rotina e a preoccupação têm 
operado no . juizo de paz .· uma mistura · e ·. uma 
~o~~-U,o_ de p~oce§so, que na maior p11r+e destes 
JUIZOS nao é verbal nem .summario e nem ordi
nario, . procedendo cnda juiz de paz pelo mo~o 
que -lhe pareça bom e util, . sem observar a le1; 
e que a sua ~pplicação aos casos individuaes é 
q~e ~ndue mais s_obre · o povo, · julgou _a com·· 
nussao que o proJecto que apresenta devta regu· 
larisar com clareza todo:> os actos dos juizes de 
paz, para que · sejão uniformes em to. dos os 
lugares. 

'.l'AJJ.Ii:LLA 

11 (a) Indica a lei do 15 de Outubro de 1827. 
cc (ar.t) Artigos d•JAta lei altP.rados. 
,, (bj · Dac;tlltrJ do 16 de Setemb•·o da1829. 
<t te D~creto de 20 de Setembro de 1829. 
<< . (dl . D<lcreto qne regula a presidencia das 

asserubláas parochiaP.>~ ea dus collegios eleitoraes. 
.(< (e) Lei do 1• do Outubro de 1828. 
'' lg) Lei do 18 de Setembro . de 1828, 
r1 (h) Proj<!cto de resolu~iio de •1 . de . Agosto de 

. 1820, enviado 110 senado. 
<I A asselnbléa g eral Jegislatl;;a decreta.: 

<< Art. 1. o ]<_;m cada districto designado pelas 
camaras municipaes haverá um juiz de paz e 
nm supplente para servir no sP.U impedimento. 

<< Art. 2. o As camaras municipaes proce-
. der.\õ em conformidade do art . õb da lei 

do 1° de Outubro de 1828 a repartir .. os 
te•·mos dos s.cus respectivos municípios em 
tantos districtos quantos exigir a necessidade 
e o bem publico, niio contendo cada um menos 
de 100 fogos no.s lngares poueo . povondos, .· e 
nem mais de 500 uas cidades e villas popu· 
losas. . . . . · 

(h) <<Art. 3.• Proceder·se-ha · ímmediatameilte 
que designaqo~J · . forem os districtos, á eleí<;i'io 
dos juizes d~ . paz e supplentes para nelles 
servirem, os q~aes duraráõ o niesmo tempo 
que as camaras que lhes derem posse. 

(a) 11 Art • . 4. o Poc:!\llll ser jui.z.es .d.e paz os . que 
(b) podem ser eleitores, exceptuão-se os parochos, 
(c) os juizes ordinarjos, de fóra, de orphãos e 

. :)S prllvedores. . . . ·. . . 
. (aaj << Art. 5. o Os juizes de paz serão .eleetivos· · 

pelo mesmo. tempo e maneira· por que se ele" 
gcm os vereadore.s d11s camaras, com .a· de~ 
ela ração que c'lda um i:los . votantes entr~· 
gtlrá ao presid.ent" da meSI!o da. aSS'.Imbléa 
parochiaL uma ceduls por . elle assignnda ou 
pot· 011tro a . sen rogo, · que coQtf3nha os nomes 
du qnatro . pessoas elegíveis, ileclarando no 
alto . da ce11ula-para juiz de pa~ c:!:t . pl)rochia ·· 
de ... ou do diri tricto .. de •.. ; e apurados os · 
vr,tos fa1'!'1 11 mesa uma lista ·g6ral d<l todos 
os votad·•s . desr.Je '' numero. Jl<axinío . até ao 
mínimo, que .enVÍill'á á CSDIRrll, ficando nesta 
parta .sómente declarado o aa·t. 7° da lei do 
1• .de Outubro de t82S. 
. . u A~t. 6. n ::3erá jiliz . da paz o quo obtiver 
o m<uor numero do votos dos moradores do 
seu districto, ·e supplent~s os ímmediatos em 
votos, decidindo a · sorte no . caso ele empate. 
A · cama1·a remetterá sem demora e. ao mesmo 
tempo os titulo:4 assim no juiz dtl pliz de 
carla districto como ao supplente. 

(aa) " Art. 4°: . . 
« Art. . 7.o Aos eleitos niio aproveitará. es

cusa algumª, salvo · doença grave . e prolon-
. gada, n. idade de 70 r1nnos . ou . emprego civil ' 

ou 111ilitar que seja impossível exercer con· 
j~nctnntente. Aquelle, porém, que tiver ser
vtdo. uma vez po4!'lr!l ser es.cuso, querendo, por 
outro tanto tempo. · 

(e) « Art. 20: 
(c Art . . S.• Os que se escusarem represen• 

!.1\ráõ á camara os motivos qua justificão a 
escusa, .e se c lia . os. julgar Iegaes · assim. o 
declarará, e · mandará . no mesmo acto tirat· 
pelo sect•-etario c(lpias da acta da eleição e da 
em que fõr attendida .n escusa, co~$ declanção 
dos motivos allegados, e co na officio 1\~ . fará 
r!lmettct· áquelle que fór immediato en1 votos, · 
Q . qual, achando que a .escusa fôra dolosa 
dn parte do · escusado.· o poderá represen·tal" 
á tnl)~ma camnra, · de cuja decisão haverá 
recur!!l) nas províncias para o presidente e 
na do Rio dtl Janeiro para o ministro e 
secretario de ·estado dqs negocias da justiça. 
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(11) cc Art. 17: 

11 .Art. 9. 0 .~o dia 7 de .Janeiro, .o fi eleitos' 
IISsJm para JIIIZ de paz como pnra supplente,. 
se . aprcsentaráõ com seus titulo>~ perante a 
nova·. camara e prestaráõ juramento . pela 
maneira seguinte:- Jaro aos santos evange
lho!! çumprir fielmente A.t! obrigrtçõ•ls do men 
cargo e promover quanto em mim couber a 
segurança e tranquJllidade publica e parti· 
,;uJar. do meu distrlcto-; depois do que co· 
meçaráõ a ~:lt(lrcer as suas funcçõds, e farão 
disso immediatamente participação, na pro
víncia do. Rio clt! Jane1ro aa ministro e se· 
cretarío de eRtado dos negocias ·da justiça, e 
nas outras .províncias ao. presidente. 

{e) a Art. ?2 : 
fi Art. 10. Os . eleitos que recusarem servir 

poderáõ ser multados pela eo.mara na quantia 
iie 308, que poderá s"r aggravado. nas rdn. 
cidencias até 60~, applicados para as suas 
despezas, por cuja,; mnltas . serão dtõmanda
dos perante um dos jaized de paz do município. 

11 Art. 11. Os juizes de paz nos actos d.o 
seu otlicio e jarisdicção trariio no braço es
qaerdo uma vara ou ralo triplicado .de côr 
verde e nmarella, e nas portas de !;Ua resi· 
dencia nas cidades c vlllas con~·erv!!,ril.õ um 
rotulo ou chapa com· o seguinte letreiro-
juiz de paz. 

• Quando não tronxerem a. dita insígnia se 
forem. desobedecidos não poderá ser . P!liJÍlla 
a .desobediencia na fórma do art. 36. 

(aa) · « Art. õo : · .. 
" Art. 12. Exclusivamente aos juizes de 

paz compete : 
« Paragrapho 1•: 
« § l,o . Conciliar. por todos os meios pacíficos 

que. estiverem. ao seu alcance as. partes que 
pretendem demandar sobre todos e qu11esquer 
objectos que sejão e executar sentenças, e do 
result.ado . affirmaLivo ou negativo mandará 
Jnvrar em livro para isto .destinado, um termo 
brev11, mas claro,. que assignará com as partes 
e escrivão, e. conterá, no caso de Mnciliaçãol 
o. seu objecto c todas as suas clausulas e 
condições. 

« Exceptuiio.se as causas· cl'irnínaes, as fts· 
cus, n ·facção de inventnrio, quando o que 
está na posse dos bens não recusa fazel·o, e 
o. embargo ou aresto sõmente ató que veri-
ficado seja. · 

(aa) § 2 e 74:: 
a § 2.o Julgar pequenas demandas, cujo 

valor não exceda a 60S na capital do imperio 
e nas cKpitaes das provincius . de primeira 
ordem, a 40S nas capitaes das outras pro· 
vincias, e a 16n nas villas e outros districtos; 
e as que se suscitarem entl•e amos e criados 
sobre seus salarios, sobre obras que ·. fori'io 
encommendadas, sobre ajustes com camarada.s 
ou jornaleiros, sobre C>lminhos ou lltravet~sa
douros particulares, ·· e passagem de rios ou 
ribeiros, sobre pescas e caçadas, . sobrl! tap!!,· 
gens dos quintaes dos predios urbanos, sobre 
tapagens ou cercas dos pastos e campos dos 
pred10s ru.sticos. e .sobre damnos feitos por 
escravos ou animaes domes.ticos. 

(~) cc Art. 88 : 
« § 8.• Julgar. a falta. de observancia das 

posturas municipaes e as multas. pela11 suas 
(aa) contravenções a requerimento do procurador 
§ 10, 411. êàmara ou d.as .partes interessadas,· im· 

ponci. o. as. penas das mesmas posturas ao11 
seus violad.ores. 

(aa) · «- ~aragrapho So: 
a $ 4. o Fazer. vi~riar .os lugares e· o.ccasiões 

de aJantamento, adm de que nelle se man· 
tenha a . ordem ou taze1· separal-o quando 
houver .. manifesto ·perigo de de.sordem, e em 
caso de motim deprecar a força armad.:\ pa1'a 

rebatcl-o sendo .neccssario. . 
cc O juiz de paz, tendo admoestado por tres 

vozes aos amotinudores para se recolherem 
ás suas casas e niio sendo obedecido dará 
ordem á tropa pa1·a rcbatel-os por força t1 
prondcl-os, depois 'do que manda1·á lavrar '' 
termo de dcsobediencin, . e se al_gam outro 
delicto se. tíver eommettído no .aJuntamento 
e motim, formará o auto .do corpo de dolicto. 

(a) cc Parngraho 4• : 
cc SliJ,o .Fazer pó r em custodia. o babado 

durante a beb13d1ce. 
(~a) cc Paragrapho 5o: . . . . · 

cc SI 6. o Evitar as rixas que souber existi· 
rem entre· pessoas de se11 districto, procu· 
rundo conciliar os rixosos por todos os meios 
gue estiverem ao seu alcance e fazer que ·não 
haja vadio;;, mendigos sem impos~ibi\idade 
de .trabalhar, bebados por vicio, turbl11entQs 
c meretrizes escandalosas, que perturbão o 
socego publico: c constanJo-lhe que existeul 
taes pessoas, mandal•as chamar ex-officio OI< 

a .requerimento de parte, para virem {!. sua 
presença, e achando-as comprehemUdus no de
feito arguí,Jo, mandará assignar termo de bem 
viver comminando·lhes pena, e vigiará sobre 
o se11. procedimento ulterior. 

u SI 7, o Conceder licflnça por escdpto por 
elles .assi~nado ás pessoas de um . e outro 
sexo que forem verdadeiramente pobres e que 
nii.o .t1verem . idade e disposição para traba
lhar, e aos que furem cegos, ou aleijados, ou 
enfermos, ou de tanta idade que em razão 
della não possão igualmente trabalhar, para 
pedirem livremente esmolas dentro 011 fóra do 
município. 

(aa) cc Paragrapho 6o : 
cc. ~ 8.• Providencinr que se niío !ormolll no 

s~u. c:list.ricto quad.rilhas de faccinorosos ou 
ladrões e quilombos, e fazer destruir quando 
existirem, diJtermin>lndo por ordem escripta 
ao seu escrivão ou a algum dos seus dele.
gados que mais habilfór, que rnarche.ao lugar 
da quadrilha ou quilombo com a força armada 
que tiver deprecado ou com os. homens aptos 
pnra semelhantl3 deligencia que houver con
vocado>, e prendão tot;lo~ os aCQutados, podendo 
nté m~tal·o=> em conformidade da ord. do 
liv. 5o tit; 94 § .11, se fizerem .resistencia, 
e do resultado mandará lavrar· termo assignado 
por todos. da diligencia. 

( aa) << Pasagrapho 7• : 
cc § 9;o Mandar. íazer em sua presença auto 

de C•Jrpo de delicto · em tod.Js õS casos acon
tecidos no seu districto e pelo m()go mar
cado na lei. 

(a) fi ~aragrapho 8• : 
cc § 10 •. Senolo indicado o delitlquente, ft~zt~r 

conduzil·o á sua presença para interrogai·() 
á vista dos factos existentes, e das testemu· 
nhas, mandando escrever o · resultado do in
terrogatorio. E provado com evidencia quem 
seja o delinquente, fazer prendel-o na confor
midade da lei, remettendo·o immediatamente 
com o interrogatorio ao juiz criminal. res
pectivo. 

(a) « Paragrapho 9• : 
<c § 11. Ter umn relação dos cr1mmosos 

para fazer pre11del-os quando Sl3 . ailharem no 
seu distl'icto, podendo em sep;_uimento delles 
entrar nos districtos vi_zínhos. E tendo noticia 
de. algu!Jl criminoso em . outro d.istric.to, avisar 
disso ao juiz . de P!l~ ~ .ao juiz criminal. 

(aa) « Paragrapba 11: 
« §.11. Informar ao jaiz de orphiios ácerea 

do menor oa desassisado a quem fallecer o 
pai, ou que se ·achar ·abandonado p~la au· 
11encla ou desleixo do .mesmo; informm· igua.l· 
mente ao mesmo juiz ácerca de direitos que 
comecem a existir a . favor de orphãos que 
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• niio exercerem plonBmento a administração de 

seus bens, e ácer~a elos bens nbandnnados pela 
morte ou nusencia elo seus donos, falta nu des
leixo dos seu~ procuradores. E emqltanto o juiz 
dos orpbiios ou o pro~l)dOI" ni'io providenciar 
a twautelar o perigo que possa haver, tanto 
sohre ns pessoas C•JIOO >~obro os bens, remet
tenclo imrnediatamente 110 respectivo juiz' o 

·auto que 11 tnl nssurnpto pra~icar. 
(aa) 11 PRraprapho 12.: 

cc ~ 1(1. Vigiar Rl)bre a conservação dns mn tas 
e florestas publicas onde as houver, e obstar 
nas pnrticulares ao c61·te .de madeirlls rcs.er. 
vadt~s por lei, procerlendo no caso. de contra
venção 11 corpo de delicto e apprehensão, cujos 
autos remettel·â ao juiz competP.nte. 

(a} 11 Paragrapho 13 : 
" $) l·L Participar ao presidente tia. prú

vincla toda11 as de!>cobertas que, ou casual
mente,· nu. em virtude de diligencias publícus "n particulrtres ;;e fizerem no seu districto, de 
quaesquer producções uteis do rei:10 mineral, 
vegetal ou animal, remettendo-lhe a~ amos
tras. 

:ai " Paragrapho Uí : 
"~ 15. Dividir o dístricto em quarteirões que 

niio conteráõ ·mais dH. 100 fostos. nas eidadrs 
e villa:> populosas, e mais de "2;) nos outros 
lugares, e nomear J>ara, cada um delles um dele· 
gaâo que o avise de todns os acontecimentos, 
e execute. suas ordens, f11zendo publica a no
meação pc•r edita.,~. IJara quo os moradores 
do quarteinio conheçiio c;> SMI dBle.gado e obc
deçiio em t11do o que a bem d" SjjJ·viço na~ 
cional por clles .lhell for intimado. 

n Art. 13. Ao juiz de paz das paroebias 
compete mais : 

(e) 11 Art. 5.o : 
" ~ L o publicar e affixar na porta da igreja 

matriZ e das eapellas titiaes della, no domingo 
que preceder p.;lo menol! lõ dias ao dia 7 de 
Setembro, em que deve proceder-se á eleição 
d.os · vereadore!l, a lista geral·· de todas . as 
pessoM da mesma parochia que têm direito 
de votar, tendo p~ra esse fim recebido as 
listas pareiaes dos outros juizes dtl paz, que 
houverem ~os differentaa districtos em que ~ 
sua paroehia estiver dividida. 

(e) « Ar~,· 6.•: 
" O j11lz de paz que indevidamente, e com 

dolo incluir na mencionada lista algumas pes
soas. ou d.ella excl11ir, será multado M quan· 
tia tle 30S na fórmn do art. 6• da lei de 1• 
de Outubro de. 1828. 

"(d): ~ 2.• Presidir ás assemhléa11 parochíaes 
em todos os seus trabalhos e os collegios elei
toraes atl\ 4. eleição da masa na íõrmB do 

· cap. 4°~ § 7• das instrucções de 2() de Março 
de 1821, porém quando se reunirem ern lllgar 
que esteja fóra do uistricto Q;l parochia, os 
presidirá o juiz de paz do lugar da reunião, 
ficando por · este . modo declaradas as ditas 
instrucções e o decrl;lto de 29 de Julho de 1828; 

« Art. 14. Os juizes de paz na província 
do Rio de Jan<:iro sãc;> spbordinados sómente 
ao ministro e secretario de estado. dos nego-

. cios de justiça, e aos presidentes nas outras. 
províncias do imperio; porém cumprirãõ di
ligentemente as cartas precatarias dos juizes 
de 1• instancia, · e as ordens e diligencias de 
qull forem encarregados a bem da adminis· 
tração da justiça pelas relações e pelo su
premo tribunal de justiça. 

« Art. 15. O juiz- de paz pó(le chamar de . 
qualquer dos districtos do termo ·municipal 
a pes!IO!'o que . fór nomeada testemu[lha no pro~ 
cesso perante· elle intentado, ou qull por quat. 
quer motivo 1.1eja necessario pa1·a ? qito pro-
~esso: · · · · 

• 
(aa:) " Art. S.• : 

rc Art. lü. O jttiz de paz nito chamará pes· 
R'la alguma â sua pre~enc;l\ sem lhe de•:larar o 
fim para que, e~ce~to em negoç.io de segredo 
fazendo es:~a declaração : e a pe~soa chamada 
ueve comparecer sem embargo de qualquer 
pri.vilegio que tenha. 

c< Art. 17 .. Nos casos qne exigem prompta 
providencia, qualquer juiz de pBz .:lo termo 
municipal pó de dar as que precisas forem, nínda 
que fóra do seu districtQ, a requerimento ou 
e:<-officio ; mas terminada a urgencia, remet
terâ () . proce;;so ao juiz de paz do. djs~rieto 
respectivo, para nelle seguir s~us . termos. 

« Art. l8. Qualquer militar independente 
de orde:n de seu superior, é obrigado a prestar 
com os soldados .do seu comman•lo o auxilio 
quA pelo juiz de paz lhe Jór requisitado. 

11 Art. 19. Quando o juiz de paz do di~tt•icto 
dever ser chamado ao juiz de paz, será com· 
tenternente o juiz de paz mais visínho, perante 
o qual poderá ser citado e demanda•io. 

11 Art. 20. As pessoa>~ . interessadas em um 
mesmo negocio ou objecto da d~manda, que 
se pretender íntentar e que morem em dis· 
trictos dift'erentes, rcsponderáõ nssim no pro· 
cessu da conciliaçii,l como no da. mesma de· 
manda perante o juiz dtl paz do districto de 
qualquer clellas que escolher o autor. 

{aa) « Art. 6o: 
1< Art. 21. Cada. juiz de paz terá um escri~ 

vão de seu. cargo, e nas cidades e villas terá 
tambem um marinho, q11e seriio pessoas da 
sua escolha, porém juramentadas pela camara 
que lhes mandará passar provimento gratuito, 
e que não será sujeitu a preshçãu alguma; po" 
derá com tudo demittil-os quando malservirem. 

" Este escrivão rio seu districto !llerá ao 
me,mo tempo tabelliã.o .Je notas para poder 
fa:~:er e .approvur testamantos. e levar pro· 
Cllrações que devão ser apresentadas no juizo 
ile paz, e. do seu recurso. No impedtmento 
ou falta do escrivão, s~rvirá int~rinamente 
nm . homem juramentado pelo juiz de paz. 

" E~tfls ofiiciaes trarão no braço esquerdo, 
no~ actos do ~eu officío, o escrivão uma vara 
011 rolo . duplíca·.lo. da . mesma eór que· a dos 
juizes, e o merinl1o um rolo ou vara de uma 
só voltll. e da me:;ma eór, 

<I Quando não trouxerem a dita insígnia, e 
se lhes fizer alguma desobedíencia, não · po
der(~ ser esta punida na . fórma do art. 36. 

(aa) · <I Art. 7o : . . . . 
u Art. 22. O juiz de paz terá em to<las as 

províncias do imperio . as. mesmas . assigna· 
turas o emolumentos estabelecidos para os 
juizes de fóra pelo .alvará de 10 de Outubro 
de 175! para as c:omarcas das minas. Igual· 
mente o seu escrlvão e marinho terão os 
mesmos emolumentos que estab&l.,ce a referida 

· lei para iguaes ofiir,:i!les, 
11 Art. 2a. Os juizes .de paz farão impreteri· 

velmente duas audiencias em cada semana ; 
e principiando !>elas 9 ho.ras da manhã, du
·rarãõ emquanto houv~r~m partes A despachar. 
, tc Art. 24. As audiencias serão feitas.R por
tas abertas, e haverão as$entos para aa pessoas 
que quizerem assi:;tir,eaellas forem chamadas; 
devendo porém Miar de. pé aquellas. cujas 
causas se tratarem e as que tiverem a.dizer 
Olt requerer alg11ma -eo.usa . .aos juizes pedindo 
primeiramente venia; 

« Art .. 25. Para. fazer-se a citação em todo 
o cl\stricto do juiz de paz bastará o despacho 
na p~tição, escripto e assignadc;> por elle, com 
n dec:laraçiio do. dia, hora e · lugar em que o 
citado duve comparecer. · 

(aa} cc Pnragrapho lo : 
cc Art. 26. Para .a conciliação cornp!lreceráõ 

pesso~lmen~c assim o au~or corpo a par~e o~ 
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pa1·Les qnc fo1·iio citadns .: o só por 111gitimo 
irnpedimeut<t se ndmittirá proc.ul'lldot t\IUIIido 
!le podere~ íllimitados. 

11 Art. 27. Julgar-se-ha le::litimo impedi· 
monto: 1.•- A molestia competentemente pro· . 
vadn : 2.•-A molestia grave de mulher, pai!!, 
filhoR, irmii(,)s, sogros, genros ou cunhados que 
morem na mesrna casa, ou do quem se es· 
teja actualrnent~ tratando: 3o.- A morte de 
algum dos p1U011tes conjunctoR, por quem se 
tomasse nojo: 4,o- O actual serviço em qual· 
quer emprego civil, militar ou· ecclesiastico 
que obste ao comp!l.recimento no dia e hora 
marcada : 5, 0 - O morar o autor em cidade 
ou villa diversa do (lomicilio do réo. 

11 Art. 28. Quand~ por parte do citado se 
apresentar o procurador, e mostrar algum elos 
impedimentos· mencionados no artigo antece
dente, trartar·se·ba com elle da conciliação: 
porém se o· autor preferir tratar de lia com 
o mesmo citado; ficará a citação de· nenhum 
eft'eito e poderá requerer nova, para elle com· 
parecer pessoalmente depois cl!l cessar o im· 
pedimento.· · · 

11 Art. 29. A conciliação nunca ·se haverá 
por feita á revelia das partes. Se o autor 
!leixar de comparecer llcará o réo clll~9bl'igado 
de mais comparecimento em virtude da citação 
que lhe foi. feita: e se não comparecer o réc>, 
será. conduzido . debaixo. de vara ·para a au
diencia seguinte, e no caso de ocçultar'se 
será tido como de6obediente. 

« Art .. 80. Nos casos do § 2o do art. 1~, 
tanto o autor como o réo, poderá comparecer 
por si ou por seu procurador; e nãu c~;>m
parecendo o réo se procederá á revelia. 

u § l.o. Presentes as partes na audiencia 
para. que o réo. foi cíLad.o, fará· o autor ou o 
;&eu· advogado a exposição . da sua intençiio, 
produzindo logo os documentos que tiver, e 
apresentando as testemunhas com. que quizer 
p1·oval·a. · . · 

11 Depois fará o réo ou o seu advogado a 
sua contestação, produzindo tambem logo os 
seus documentos e apresentando as. suas tes
temuchas. 

11 § 2.0 Tanto o 1!11101' como o réo ·poderá 
requerer um de outro, e o juiz ex·olfl.Jio 
exigir de qualquer delles os esclarecimentos 
que convierem. 

« § S.o Sendo .. necessario inquirir-se tes
temumbas, o juiz de paz deferindo-lhes logo 
o . juramento.· as inquirirá na 'Presença das 
partes que poderãõ contradictal-ae, adverLir 
nlguma falta, pedh· algum esclnrecimento, 
com tanto que as não interrompão. 

n $ 4.o Depois julgaTá o juiz a demanda, 
se logo o puder fazer, s•llvo se occorret· algum 
dos casos do paragrapho s~guinte; e julgue 
ou não, se reduzirá Ludo a termo em que 
se fará menção em resumo da intenção do 
autor, contestação do réo, dito das teste· 
mllnhas de uma e outra parte, perguntas e 
resposta» que deriio; c será as:;ignado pelo 
~uiz, escrivão, partes e testemunhas, ficando 
Juntos os documentos que t.iverem sido apre
sentados. 

« ~ p,o Se o juiz de paz julgar necessarios 
mais alguns esclarecimentos, ou se alguma 
das pa•·tes requerer tempo para . apresentar 
mais alguma pt·ova, marcará prazo sutliciente 
para isso : tlnd9 o qual tornará u ouvil-as, 
com as prova!! de novo apreset_ltadas; .e então 
julgará a dem~~onda, salvo S'l qu.izo•· consultar 
sobre o caso, porque então mandará. fazer 
concluso o. processo; ll ~e ·tudo s.e lavrará 
termo na !órma do paragl'apho antecedente. 

"« .~ 6.0 Neste caso Q juiz de paz proferirá 
a sua sentença no . prazo mais breve. que lhe 
fór possível; e ser!\ pllbli!)ado na audiencia 

e intimada immadialamontc iÍs partes que não 
estíverlio . prc~•mtos. 

c< Art. 31. Das decisões do juiz de paz com
pote o recurso de appellaçiio para a junta 
compost11 do juiz do direito e Clous juizes de 
paz do mesmo. município. 

I g) 11 Arts. So e go : 
· '' ~ 1.0 .A. parte !JUO quizer usar deste re. 

curso, fará d1s9o manifestação por si flu seu 
procurador ao escrivão, que a r!lduzirá a 
termo assiguad•J · pela pat•te ou seu procurador 
e dnas te!ltemllnha.~. 

11 §2.o Esta manifestação será feita dentro 
de. tt·es dia!! da p11blicaÇão ou da intimação 
da sentença, salvo noR casos. penaes, nos 
quaes podP-rá 6er feita emquanto durar a 
pena; e serâ immediatamente intimada a parta 
contraria. 

11 $ 3. o O escrivão notificará ao mesmo 
tempo e. .ambas a:~ partes, para que no dia 
to do mez .se11uinte comparação perante o 
juiz .de direito; e remttterá a este sem demc.ora 
o processo. 

'' § 4. 0 O juiz· de direito convc>cará para 
o. dia lo de cada mez a dous juízes de paz 
do mesmo município, e que não forem sus
peitos para. seus adjuntos ; · e reunidos no 
Jugnr e hora que lhes indicar, fará um re
latorio .. de cada um dos. processos que lhe 
tiverem sido remettidos dos ditrarentes juizos 
de. paz ; e depois. lh' os entregará para que 
O:i levem a suas casa!!, afim de bem os 
exnminarem até o dia seguinte. 

11 § .5. 0 Neste se tornaráõ a reunir,. e a 
portas abertas. presfmtes ·as partes ou seus 
procuradores,·. ou á sna. revelia, ouvindo de 
novo as partes ou a Reuq advogados, e exa
minando as provas que quizerem apresentar, 
julgarãõ a demanda. conlit·mando; revogando 
ou .emend11ndo . o primeiro julgado c(lmu . fór 
de justiç~, decidindo o juiz· de direito que 
lavrará a sentençn, o empate, quando o ha}a: 
e co.ntadas. as custas que houver vencido o 
escrivão do juiz de direito, será Jogo o pro· 
ce;~so remettido ao juiz de paz respectivo sem 
ficar traslado. 

crArt. 32. Para execução da sentença e dos 
julgados, dos quaes o condemnado não 
appellou .no . prazo . determinado se dnrá á 
parte. vencedora uma . c~>rta . de sentença que 
nada mais c•>nterã do que a cópia do termo 
de condemnação ou ·da sentença ; e será as
signada pelo juiz de .paz. 

11 Art. 38. A parte será requerida pela 
cartn de sent~Htr;n, para que d.entro de 21 horas 
satisfaça o em que foi cond11mnada. 

11 § Lo Se a .conclemnação fõr dtl entregar 
consa determinada em especie, passadas as 
24 horas, será·. aPPreÃ~rldida onde quer que 
esteja, e entregue á . parte vencedora. 

<I § 2,o Se a condemnaçiio fór de !azer.certa 
obra . que foi· enco.r.mendada, .Ye o artista 011 
operaria, passada11 as 24 4oras, niio entregal-a 
feita, será conduzido á presença do juiz de 
paz; e achando est.e que a obra não podia 
de facto ser feita nesse espaço 'de 2~ horas, 
me.rcará o tempo sufficiente, o qu11l pa(!S'Ido 
será o artista ou operario recolhido ã. cadêa, 
a nella conservado· até fazer a obra e en
tregai·~ á parte vencedora. 

<< ~. 3. • Se a condemnação fõr de.· prest11~ 
serv1ços quaesquer que farão convencionados; 
se o jornaleiro,· trabnlhador ou camarada, 
passada<~ a.s 24 horas não se achar emprega,io 
na pre!!taçijo desst.s serviços, será. punido 
correccíonal:nente com prisão. e. sendo ínefficaz 
a primeira correcção, o juiz de paz a irà 
augmentando llté que elle preste esses aer
-:iços nn fórma lllii ~ue está obri~ac\o 4. parte 
vencedora, 
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cc § ·!." Se a cond~mnaçfio fór l1a pagar. 
certa qn11ntin de dinheiro, s" n parto deved•·ra 
deritro das 24 horns nrio pag1U' será penltO· 
rada em t11ntos IH)nS moveis; qutmtoll bnsta
r·cm pnrn o pagnmeuto e cu~taR: e doJwsilacl.os 
es~e~ bens Rl;l nfilxará n·:l porta da pnror.hía · 
ou da cnpelln, e n" do juiz de pnz, ed i t~l . 
em qna so d l) lllre · qne na primeira 11udieucill 
Mguínto no domingo immediato se h,:~ ele 
proceder á venda por arrotnatuçiio· (aqui se 
designa rã o objecto, o sou estado, etc.], quo 
se acha depositado . em poder . do (o nome), 
onde póde ser visto, para pagamento da 
quantia de . . . • . ; pr·incipal e custas em qn~ 
foi r.on()cmnado (o nome). 

cc ~ 5.• Acabada esta r.udiencili o escrrvao 
declarará que se vaí recebdr os lanços sobre 
(o objecto), e a quem mnís der, . !Sendo . o 
lanço razoavcl no entender de dous avalia· 
dores nomeados pelas purtes ou sua revelia,· 
se h11verá a nrremt~tntilio por feita, e pdo 
prllducto pag11r•se·ha o · principal o custa~ • . 
entr.!gando-se á parte executada o restante, 
se houver. 

cc § G.• De toçll)s os .ados e procediment.)s . 
especificados nos paragraphos .antecectentes, 
lavraráõ os comp.;Lentes t'Jrmos os officiaes 
da execução. 

cc ~ 7.• Se os mencionados nos paragraphos 
antecedentes, . querendl) evadir-se. ao cumpri· 
tnento da :~cntença que o,; conaemnou, se 
ansentnrem do lugar, . serão a . elle recondu
zidos presos por dcp•·ecada o juiz de paz . 

cc ~S. o Se opparecer algum terceiro dizendo 
serem seus ·os bens penhoradus e aprcsen· 
tando provas, o juiz• de paz suspeuderá ·a . 
.arrematação, e proceder{! nn fórma do art ~ 30 
e. parligrapho:~ seguintes. 

(c) « Art~ 8° : .·. 
cc Art. 34. Os juize~ ~e paz são inquiridores 

e contadores no seuJurzo, · ... 
( c) r• Arts. 4• P. 5• :· 

'' Art . 35. Os termos de conciliação qu11nclo 
esta se. verificar · t(mio forca de sentença. A. 
sua eJCecuçilo será feita pelos juizes d.e poz, 
quando a quantia ntio execeller á da sua 
alçada : e pelas justiças ordinarías no caso 
de excedel-a . · 

( cta] cc Art. 9• : 
" Art. · 36. ·O juiz de paz sendo desnbedo

cido fará conduzir o .de.sollediente á sua 
presença, e mandará lavrar termo tla desobe
diencia com declaração ,Ja !lna qu!llidnde e 
circumstancias, que ·será nssign ndo pelo mes
mo juiz, escrivão .e testr,munhas ltavendo·as, 
e. depois ouvirá summariament.: o réo, e no 
ca5o lle ficar convencido . por niió pr0t;Juzir 
defeza uttendivel, lhe imporá a pena de nrnlta 
de 2~ a 6S, ou . de 2 a 6 dias de prisão qu01ndo 
o desubediente não . tenha meios de satisf~zQr 
n multa, e de tudo se lavrará termo. · O réo 
niio será havido por desubt!diente sem (\ue 
lhe tenha . sido iutimado o. mandado ou o 
degpacbo por escripto, e o official. tenha 
passado cont·ra'fó. 

(~ ) n Art, 11 : . . . 
11 Art. 37. O maximo das .penas .. que póde 

impór o juiz de paz não excederá á multa · 
de l:lOS. á prisão de um mez; e á . casa. de 
correcçiio havendo no lu~ar, ou officinas pu. 

· blicas tres mezes. · . . · 
(a) « Art. 10 : . . · . · · ·· 

« A.rt. 38. O producto das multa11 impostas 
pelo juiz de paz, será npplicadt) ás aespezas 
das camaras. · 

( aa) <C Art • . 12 : 
'' Ar~. 39. O termo de 'b~m-viver terà lugar · 

depois · de ouvida 11 parte. na fórma dos pa. 
r!ll!rapbos do art. 30; e, provado o facto ou 
defeito quo se lhe arguo. O mesmo processo 

hnvnní pr,ra so profür' ÍJ~ scntc:nlja que impõe 
. pena. 

( aa) cc Ar·t. H : . . . . 
•c Art. >!O. D o11tas aentonçns poderá a pnrlo 

qno 11e jnlgnr aggravada, íuLerpór o recurso 
dtJ nppellt~çlin para a jui•ta· composta do juiz 
crimínul 11 uous jnir.es de p111., observantlo · lle 
tu.lo o que se acl!ll no disposto . 110 nrt. 3l 
o paragraphos seguintes; só com a diiTcrença 
·que o juiz criminal convocl)rá a juntnuo~ <lilld 
10, 20 e 30 de cada me7. ; porém no ca~o do 
aciH•r·se . p1·eso .o appellante, convocará a 
junta immediamonte que lhe !ór remettído o 
Pl'OCP.SSO. 

(e) ct Art. 88: 
" Art. 4J. Sendo feriado o dia de qualquer 

cl:ls épncns estnbelecidns para a convocat;ão 
da junta, o juiz .de dir·P.ito e criminal convo
enl-a-ha pr.ra o dia primeiro seguinte não 
feriado. · .. . ·. . · 

" Art . ,12; ·Da;; sentenças destas juntas, 
assim como . dos . juizes de paz, não . haver a 
a"grnvo e nem outro a lgum recurso para os 
o~vidores e a~ relações. . . . · 

cc Art. ·1~~ • . A . deprecadn do juiz de paz será 
simples cartat> (JUC contenha n rogativg, ·e .o.s · 
motivos d~ prisão ou do outra qualquer dilr
gencia, .e sem outra forma li da~ e_ mais que a 
sua asstgnaturo. e do seu escnvao. 

( e ) <I A.rt. 6o : · .. . . · 
cc Art. 44. No juízo de paz não haverá pa

gamento de sello. 
cc Art. 45. As camnras forneceráõ a . cada 

juiz . de. paz, · seu · escrivão e meirinho, as suns 
insígnias e o rotulo ou chnpa que, fi!lando 
impedido, passarà ao s.en supplente. ; Jgul\1-
mente dous livros, rubricados gratuitamente 
pelos seui' . pre~identes ou per um dos veres~ 
<!ores; e fariio as mais .. d es{>C7.llS necessarias 
para o d~sempenho desta let. 

" Um dos· livros servirá para nelle se escre
verem os termos de conciliação e de . não con • 
r.i.liaçiio, e outro parr.· os · demais termos que 
ti vArem lugar em virtude desta ·.lei ; e findos 
serão rec"!hidos ao archivQ d,ts . camm·as. 

<< Paço da camnra •los deputados, em 7 de 
Julho. de 18:30~-José Cori"~~X Pacheco e Silva. 
....._,1ntonio ~I aria de Moura . ...,.. Aureliano de 
Sou.:a e Oliveira Coutinho. » • 

.!!'oi approvado, e se. mandou imprimir. 
Leu,se . o lleguinte parecer: · 
<< A. com missão . de justiça crimií)a!, a quem foi 

Jlresente o req_uerimento de Antonio F~r!tandes 
Pereira, remetlldo a esta camara pelo muustro e 
aec:retario de. estado · do!! negocies da justiça, em 
que expõe, que pretendendo citar por uma divida 
a Autonio da Silva Lapa, quf! se aclia. preso nas ca
dêas se vê privado .do seu direi~o, por não hav~r 
autoridade quo lhe conceda n lrcença nece.ssarra 
que . d·antes ·era expedida . pelo desembargo do 
paço , pedindo providencia a este respeito , é . de 
parecer . que se adapte · o seguinte projecto de de
creto: 

t< A assembléa geral legislativa do imperio do 
Brazil decreta : · . . . -

" Art. 1.• ·Os presos e afiançados podem livre
mente ser citados e demandados por ' qualquer 
feito cível• · · ·. ·. . · · 

« Art. 2.• A. cinusa deverá ser ·intentada ou 
perante as justiças do lugar .on~e estiver o preso 

· ou· afiançado, ou perante as JUStr.;as do lugar da 
sun anterior residencin, devendo ·os r.eu!\ fazer e 
declf!.rllr a escolha de juizo no termo de req!)(l· 
cjliaçào n:• CI\SO de niio .se ·.compo•·em. 
· " :Ar.t. 3. • A reconciliaçãQ far-se-ha sempre pe· 
r'Bllt~ o juiz ·de paz da !.reguezia. onde. . exlsti.r Cl 
preso o~ afiançado. 

te Art. ·1.•. Ficilo revogndns todas as leis, alva· 
rãs, decr!ltos e mais dlsp.osi~iles em contr•ario. 

« PaçQ da camara dos deputadc.a, em 7 de JulhG 
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de 1830. - A. P. Limpo de Ab1•clu;- A. P. Ghi· 
cltorro da Gama. ,, · · . . .· . 
.· Jlii_go~-se objecto . de deliberação, e mandou-se 
1m_pnm1r. · · 
. LAU·Se o. seguinte parecer dtl cl)mmis.síio de ma-

rinha: . · . . . 
cc A commlesiio de marinha examinando com a . 

mais nttt:ntn r~tlexíio a propolltl\ d•.) zoverno feita 
a est1• augusto. .camnra pelo ministro e :~ccretarío 
de estadv dos nP.goc.ioll respectivos, sobre divllo·sas 
alte1·ações qu~ julga convrmientes ao. melhor nn· 
damento da administração da armads o ela fazend•l 
naval, acha·FJO interinamont.e convencida da i11clí;;. 
pensavel necessidade que ha de tornar medidas 
vigorosas, que com efficacía ''bstem ·nos prAjuízos 
e descaminhos da mesma fazenda, ~ qne conser· 
vem em . toda a força os . laços da diriciplina, pri· 
meira e mais solida bas~:~ 4o ·serviço militar • . 

" Recouhecendo pois a commissão qno a~ me· 
didas indicadas pelo miuistro r.ontrihuiriiio em 
grandll parte ao. fim util, que elle se propõe ncha·ae, ·. 
todavia . estabelecidas em um escala tij.o) .E:levada 
e por .um syl!teina tão grandiós;1-, que t!llvez em 
lugar de bem entendida economia, augmentem·se 
despezas ; • em · lugar de . simplificar-se a · rnnrcha 
do ~erviço pJ"oduza a sua morosidadn. A expe· 
riencia a melhormestra dos homens, é quem su~~ 
gere í1 commisslio as idéas que passa a emittir, 
as CJU!\P.S não se conformiio com algum~s opiníõe~ 
do ministrCJ apresentadas em varios artigl)s g~;~. 
proposta. 

(( Attendendo ao estado actunl dilS D•1S8as forças 
navaos; a commis~iio reconhece · que o emprego 
da major general da armàdà (; absolutnment~ des-

. necessario . Nem o Brazil tem . marinha ·de ·guerta 
pnra compór esr1uadras . c1ue exijrio o mfljOI'·gilnurnl 

. crendo pelo decreto de ?.de Dezembrnde17U:i para 
o s~rviço · de bordo; nem o pessoal e material da 
mesma mariu!Jn siio tão voluniosos em tempo de 
paz que Mcessitç,m : do outro majur-g~ncral ins
taurado pelo deçfeto de 16 da Outulli'O ·de .J807 
para o serviço geral. O systemo. da ndmínistrn
ção · naval deve. ser no BJ"azil tiio ~impleil quiio 
pouco di:~pendioso .; c os officine~ do altas patentes 
empregados· nessas commis~ões, ao· mesmo pas~o 
que níio encontrão . theatro esJJaçoso para o des· 
envolvimento das suas faculdadl!s phísicas e mo. 
raes, são extn>matnente pesados aos .cofres . do 
thesouro nacional, ora em círcumstancius bem 
desagrndaveis . . O f;ystama administrativo. d•t m11· . 
rínha do:~ Estados-Unidos da · America do Norte 
é sem contestação· aquillo . que mais. convém ·abra
çar. deixando .nós ás poderosas nações tia Euro'pa.. 
o mt'lgestoso O?Par!ito de seus grandes e~tnbele· 
cimentos de . marinha e · guerra, e in ui particu· 
larmente ao reiuo t\e Portugat a creai;ão tle com
missões inteiramente inuteís e ociosas, e· quo só 
tiverão por objecto a nccommodaçíio do indivhluo.s 
particularmente dcsignudos. 

(( A commisl:!>lo entende que o melhommento dos 
estabelecimentos .11avaes do imperio do Brazil .deve 
começnr pela diminuição de seus empregadoa, e 
ainda ma!S pela . exacta observancia das leis exis
tentes, que cumpridas como convém não deixar.áõ 
de ser efficazes 3os bons dllsejos do ministro da. 
marinha. A creaçiio do mnjor-general da armndn, 
no. sentir da commlssiio, é mais. um mal que se 
ajunta· aos que já existem ; sendo na verdade certo 
que 'ao governo não fallecem meios e instrum'entos' 
assaz proprios no actual estado das cousas para 
conservar no melhor pé a ªdmínistra.çiio dos ne- . 
gocios . navaes. Os interesse$ nacionaes melhol'ão 
pela exaeta observanciaidas lei~ e pelo prompto e 
sevel'<1 castigo .que . não deixe itnpunes os infra· 
.ctores que . as têm violado. 

u Na feitoria proflosta paio .ministro, a.· com missão 
n11da mais tem podido encontra1· dn :JUe $ crtJaçi'io 
de .uma eutidadu desnecessaria e super1lua, som 
outro prestimo além de .din1inuí1' o trabalho aos 
actuaes empr11gados dos m·mazens, se estes beu1 

cnmp1·írem a dei\empAnnarem sfr;Bdevo•·es hiio de 
ínfallívelmenta desapparocer todo~ os inconve· 
nientes n que · o ministr•l . desAja . obstar; A com· 
miss•io sJJ pronuncia. pois contra a crP.açiin de uma. 
tal feitoria, até mesmo a~m de evitai' a exir~tencia 
de arestos que npadrinhiio . os eetabelecimP.ntos 

. de 011tras semelhanteFJ feitorias .lt()S divot·sos arsc· 
naes de~te ímpel'io. 

« Pelo que respeita ás . classes elo!! armazos, a 
commi:~~iio vai d11 accordo com n minilltro da ma· 
rinho., c entende que, ll semf1lhan~a . do que se 
pratica em outros lugares, devem existir só cinco 
claas~s MS grandcll arsenaes como detalhadamen t.: 
se vê nas cn11mdas. E' bem diversa J?Orém a 
opinião da com missão quanto á junta debberativa 
proposta pelo mi nist1·o. Além .:I e ínu.til, clesneces· 
saria e até mesmo prejudicial, uma. tal junta set· 
virá sómente para tornar illui!oria a respon~abi· 
lidnde individual dos· empregados; ao' menos assim 
o pansa a commissão tendo diante dos olhos o 
~undrn historico das outras junta~ que· existem no 
imperio. As em!lndas . arlditivas reunem todas ·as 

·garantia• que so podem · desejar, afim de obstar 
á. delar;idação da fazenda publica que tão escanda· 
losa, acinte e . impunementa t~mos visto ser roubada 
geralmente no Brazil. Não é uma junta delíboratíva 
o que mai~ convém, o q11e convém é não fazer .com· 
pra>~ mysteriosas e :~em ordem expressa elo governo; 
é serem todas as que se fizerem em grosso tratadas 
em hasta publica, onde concorrão livremente os ci
dadãos que as quizerem presenciar onde sejão vistas 
as nmostras, onde assista •> fiscal e Sl!jão cha
mados peritos fJtte tudo exami1:em, hH.vid11 tnmbem 
lil · approvacíi·• do ministFo de astado. Consultem-se 
embora o inspect•>l' o o intendente ·: sejiio ouvidos 
t11n1b9m ·como cumpre os coustructores, mestres de 
officinas, physico e cirurgiii•Hnór· (se continuarem 
a e~i~tír) e t"dos .os mais ompreg;~dos nos objectos · 

· de suas respectivas att1·ibuíc;i.les; mas deciçla o go· 
verno,e recaio. a responsabilid:\cle sobreaqueHc que · 
abusar · .!la confiant;.a que nella foi dP.po~itada. 

t( E' portanto n comrnissiio de guerra rle p11recer 
que n propost:1 . do governo> seja convertida em 
prr.jecto d~ lei, ao qual a mesma com missão teve 
a honril de fazer41lS emendas que o .acompanhão 
parn serem tomndu11 ·na sna devida consideração. 

Proposta do gove1•no pela. 1·epartiçllo da ma,.inhiJ 
. convertida em . p1·ojecto de lei. 

cc A;·t Lo O major-general da ~rma.ta será 
sempre ·escolhi.lfJ na . cla~~a tJos officiaes generaes · 
da me~ mo. armttda, e terá· a inspecção do .pessoal c 
material da . marinha, rlebªi::'!:O das ordens do ·respe· . 
ctivo ministro c secretario . de estado em. cujo nome · 
as dará e semelbantBotnen~a · o seu ajudante .de 
ordens. 

cc Art. 2.o O major~general terá u.m ajudante de· 
ordens tirado d'entre os officiaes da armada até 
á patente de capitão-tHnente . inclusjvamenta ; e 
tanto. ao majo1··general como t\0 seu ajudante se 
abonaráõ as vanta!)'ens de . embarcado. 

cc Art. a. o O ,inspector do arsenal da marinha ds 
côrte será tnmb.em.· um officlal-general da armada: 
Continuará a perceber os venciu1entos que actual· · 
mente tem; conforme 11 sua patente ; htlbit,lré. e · 
pernoitará den~ro do ' mesmo anrenal •. 

,, Art. 4.o O mspector . terá · dous aJudantes de 
menur graduação que serão tambem :officíaes de 
marinha, aos quaes se aboDaráõ os vencimentos 
de embarcado, e a mesma gratificaÇão para ca~as 
que nt~ ngoi-11 p!lrcebii\o. D~vt~ráõ porém habitar 
o mais proximo qt!e fôr . Pv!lsiv~l do arsenal, plll'· 
noiti\11\\0 nE>ste semp~e 1.l.ul delles, podend,, con · 
corJar 6ntre si p:lra esse !l~rviço Cllm beneplacito 
do inspector. 

(( Art. (i,o O lugar de intendente da marinha. 
da córte será. exercid~t por um u1licial de . t"azends 
com o ordenado o.le dous contos e quatrocentos 
mil réis cada um. ann.). 
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<< Art. 6.• Todoa os apontadores, porteiro do 
arsenal e mní11 indivíduos que s<Jrvcrn na repar· 
tição do mesmo ars.,nal, serão d'ora em diante 
propostos. pelo inspector, ficaudo todavia a escri· 
pturação dos pl'imeiros sujeita á fiscalisàçiio do 
Intendente. 

cc Art. 7.• EstaLelecer-se·hn umn nova classe 
com a denominação de-feitoria dos armazena....,. 
onde est11rá em deposito uma porção do!! ~:teneros 
que entriio nos armazena do almo~arifado, à 
excepçiio dos ~timentos, pam que o fabrico, 
construcçiio e aprompt<~mento Jos navio!! ~e faça 
com a maior activic.lade possiv<ll, e a qualquer 
hora da mr.nbã ou da tarde, e em dias feriados 
possão elles ser soccoJ·ridos cnm os ebjecto$ de 
que neces:dtarem. A mencionada porção de ge
neros será regulada pelo consnmo presumível dos 
mesmos navios. 

<< Art. 8.• Tt!rá a feitoria um commissBrio e 
escrivão, podendo :~er este o mesmo quo f11z as 
diversas guias do arsenal : e t.~dos os pedidos doa 
navios em fall•·ico ou armamento sendo dirigidos 
ao inspector, . e ruLricndos por elle depois .de· 
examinados entraráõ na fdtoria, or1de serão. prorn
ptamente ·fornecidos, guanlando-~e a este respeito 
todas as fo•·malidades que se· observiio á llurdo 
das embarcações pelo alvará de. 7 de Jant:iro 
de 17!J7. 

cc Art. 9.Q As ancoras e amarras de Cerro ficaráõ 
d'ora em diante pertencendo· à· sexta classe do 
almoxarifado; e todos OK ubjectos nesta contidos 
serão distribuhl<•s pel!" despacho do inspector a 
effe.ho de pedidos,. na fôrma determinada .no para· 
grapho anteceden1e ácerca da .feitoria. 

cr Art. 10. As se'e classc~s do armoxarifado se 
reJuziráõ ao . menor ·numero que fór posriiVt:l; 
deve!lJu desde já a setilua classe Oll. ;:ubdivi:~ão 
encor_porar-se á quinta claHse• O governo dará aos 
indiv1duus da;, cla~ses I!Xtinctas o destino que 
lhes . f<lr mais apropriado e conveniente; podendo 
delles set• emprt'gauos n!t feitoria .OI! que forem 
indispensnvl!is. 

".Art. ll. IIave1·á no arsenal uma junta de 
administração, na qual se t1·utará. d~ compra dos 
gent!rus pan~, .trrnecimento da repartição da rna
riuha, da venda de objectns á ella pt:rtencentes, 
dos contracto$ ele afretamcntos, e de quaes
quer outras . trQusact;ões que at~ agora se trutaviio 
perante o intendente. Ser;í. presídidl\ pelo major: 
general e compvRt!l do inspector, do intendente, 
do contador A do. auditor fi:-~cal, · que tomaraõ 
assento peln ordem com que viio aqui design11dos, 
devendo ser ouvidt~s o almoxarife, o commnndante 
geral da artilhnria, o phisico·mór ·(!a armnda, o 
constructor, e bem assim os mestres das o1Hcínns 
quando se trate de objectos que lhes :;ejão rela
tivos. A junta nOPleará um dos .esc•·iviies da 
·intendencia para seu secretario, o .qual porém não 
terá voto. 

cc Art • .12. O fornecimento de. mantimentos po
derá. ser feito por arrem!llação de tantos por 
~nto, conforme. se ~tjustar sobre. o preço que 
no mercado. tiver o genero na occ~sião do forne
ci-mento, o qual preço será apresentado á junta 
pelo anernatante com .todas a!l .legalidades neces
sarias para seu devido pugamento. As condições 
da arrematação ·serão subn1ettidas á approvação 
do govel'uo antes de ser aq:.~ella efl'ectuada. 

cc Art. 13. Todos os pedidos <le <iinheiro · do 
thesouro publico serão feitos pelajunta, bem como 
por e lia subirá ao mesmo . lhesouro em seus 
devidos tempos n conta. <ia receita . e despez>l 
das qu11nlias alli ·recebidas, e devendo ~m. um. e 
outro Cll!!·~ dirigir-'se ã junta. pela respectiva secre
taria de estado. 

cc Art. H. A' junta .competirá a distri})pição 
dos dítJhejros de consignação, e de q~IUJ!lquer 
outros applica!los ás despezas desta repartição. 
Nenhum pa~awento, á excepçiio das.despezas orc;!i
narias e· muid!ls, . se poderá fazer pelo cofre da 

marinha sem preceder approvaçiio e despacho 
da junta, nem se emprestar{! cousa alguma do 
arsenal úU dos armazena sem consentimento 
dtolla. 

cc Art •. Ui. Tanto a reitoria como cada uma das 
classes dará contas á jnnta, no princípio de 
cada mez, das. despezas que se fizeriio no mez 
pNcedente. 

" Art. 16. Todas as contas, quer do a)moxarife, 
qu~r dos commissarios ou díspeuseiros das em
barcações da armada, quo1·. da feituria do arsenal 
serão tomadas por uma commí:são rníxta de 
dous officiaes de marinha da patente de capitão 
de mar e guerra ou de fragata, e de dous otliciaes 
de fazenda de reconhecida intfllligencia e pratica 
nos negocios dllsta repartição. O mnj.or·genera.l 
nomeará aqnelles e a junta eRtes. 

<< A1·t. 17. Nas contas do almoxa•·ífe · deveráõ 
os· conhecimentos em fbrma, passados pelos 
commissarios e dispenseíros dos navios da nrmada, 
dos generos que recebem para. bordo· dos 1nesmos 
navios ser tambern nssignados pelos re~pectívos 
cornmandantes o officiaes de det11the, que attestem 
a sua veracidade, ou pelos commandantes sõmente 
não. haveudo aquelles. 

cc Al't. 18. No tomar das contas aos commissarios 
e dispensd•·os ·.se ttrá. em vista, niio só cotejar 
•18 livros do .·suas receitas e despezns com os 
conhecimentos em fôrma que elJes cxbíb~m aos 
alm•Jxarifo;:s ou a quem faz as suas vezes, pelos 
~enero;, que r«cebem para bordo, assim nesta 
cõrtll como .nas provinc1as ; mas tambem confron· 
tar com os livros das receitas dos almoxarífes 
os conhecimentos em íórmlt. que os ditos com
missario.;; e dlspenseiros cobrão destes para sua 
desc!lrga pelos generos que entrcgiio nos armazens 
do almoxarifado. E para est'!. lim . deveráõ. os 
intendentes .de mnrinha . das provinc1a.-, ou as 
autoridades a quem se achar .· incumbidas as 
nbrigaçõe!l . destes, enviar· regularmente n esta 
intendencia ·la cõrte cópia.- pur elle:-~ authen!icadas, 
tuntt> dos rn~ncionado:~ cor•hecimentos,. como dos 
termos da entreg•1 dos g~:neros, extrahi<)us dos 
sobreditos liVJ'f•S das r.:ceitas dos nlmoxariCes. 

cc Art. l!J, Nas contas da feitoria se pr11ticará 
o me"mo quf) ficn. determinado a resveito dos 
almoxarires e commissaríos. 

u Art 20. A, contadoria será subordinada ít junt:l 
e por ~:sta com prc•posla do contador, so fará a 
nomeaçílo . elos commissnrios, esc!'ivães e dispen· 
seiros que dt:vcm embarcar nos navios da armada; 
Ig~talmente o contador apresentará á junta .t\ 
proposta dos indivíduos que hnbilitados para O:i 
lugares . que vagarem nn mesma contadorias 
fim .de ser depois remettida ao governo com 
informação da junta. . · 

" ArL. 21. Na falta do major-general. presidirá 
o inspector, e na deste o intendente, e quando 
aconteça alguma vez haver . empate nos votos, 
supirà por consulta o negoc:io à respectiva secrA· 
taria de estado para se resolver como fór justo 
e conveniente. 

cc Art. !12. A. junta tet·á as suas sessões duas 
vezes por semana, . todas. a$ mais vezes . que 
o major-general presidente o j11lgar preciso, ou 
do.us membros della o requererem, ou sejtl 
em acto de sessão ou fóra destq, per nota diri
gida ao presidente: nunca porém tomará delibe
ração defini ti v a, nem consulta, sem que estejiio 
presentes tres membros: estando só dous poderáõ 
tão. ~õmente. mand11r lançar d. espach. o .. d prepa. ra
torios e de simples expediente. N!l falta do 
secretario servirá do expediente em juntl\ o mem
bro d1JS que e. s.tive. re111, que tomar.· .o lugar ult.imo. 

cc Art. 2;;1; Qllando seja urgente. uma· prompta 
providencia em n~:~gocios da ccinpetencia !chJ junta, 
o se não para este immedhstamente convocar, o ins· 
pector, o intendente e o cóntador, os quae11 dia
riamente devem cnmparecer no arsenal se con
gregaráõ e confereucittndo entre si, providenci!lrllõ 
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como entenderem, dando clopois cl)nta á junta na 
primeira ses~ão para seu conhecimento, IL qual, 
se algum voto dlscrepur dn approvnçiw dará parto 
do acontecimento, diríj:(índo consult•l {I secretal'in 
de. estad.o com O>~ fundamentos das l'esoluções, e 
as razões expcndidns contrarins á ellas. 

<< Art. 24 .. Logo que a juntll se installe, cuidiu·á 
á vista do antigo regimento .cJos provedores dos 
armazena., e c}ns rnniFJ leis e ordena qti•l reguliio u 
administração e flscaliRat;iio da frazenda .da marinha 
de or~anisar ·um novo regimento para ser sub- · 
mettido á approvaçiio do governo, devendo entre· 
tanto regular-se pelas léís ora ~m vigor. 

cc Art. 25. Emqunnto se não toma uma re!!o1uç::to 
geral sobro o augmento dos ordenados, . fica o . 
governo aut•>risado para conceder uma gratificaçii•' 
mensal · áquelles otliciaes d& fazenda <la marinbn 
que o merecerem, . e segundú a qualidade o i in por· 
tancía dos seus trabalhos, com tanto porém, que 
esta gratificação não exceda ã metade tlos mesmo:~ 
ordenados. ·· . 

« Art. 26. Nas faltas on impedirnentos de qual· 
quer empreg.rdo, ·cessará· immediatamente· a res· 
pectiva .gratificação,. a qual se deve. entender 
competir tiio sómente ao exercício d•) · lugar. Esta 
mesma. poderá ser suspensa qua11do o empregado 
niiQ continue a bem desempenhar os deveres de 
seu otllcio. " . · 

.Emendas . da commissllo de guerra 

cc Arts. lo e 2. ó-:-Suppríiniio·S<J. 
CC At·t, a. o o inspector do arsenal da lllllrÍirha . 

da · córte nrio terá . posto interior ao de . c:lpitiio de 
mar. e guerra. 

. « Continuará a perceber os . vencimentos quo 
actualmEnte tem, etc. . . . 

cr .Art. 4,o O inspectnr tMll dous ajudantes~ . O 
primeiro lll;l!'r'& urn cap.itiio de fragata. O SE!gundo 
niio lerá posto maior quo o de capitào·tencnte . 
aos quues se abçmnrâõ, etc. 

11 Arts. fio e G.o-Conservem-so. 
a Arts. 7o, So 6. .. 9.o..;..SupprimrtO·~e. 
11 .Art. 10. As 7 classes do almoxarifado serão 

reduzidas . a 5: A' ·1• compo~irá a arrecadação e 
distriblliçiio das!lladeirns brutns e mnnufncturadllo'l, 
A' 2• os motaes brutos e · manufaclurados. Os 

· Instrumentos fabris . do todas · as . qurllidatles. Al· 
catriio .. c · outras .. drogas. A' · :J• os . maçames, · 
tecidos, couros ·e sola11. A' 4• os maritimentos 
e pharmacias. A' 5• os instrumentos . uauticos 
do todas as qualidade:!. Os armamentos e mu-
nições. . . 

11 O governo dará aos indivíduos das classes 
extinctas . o destino que lhes r~~· mais aprop.riado 
e co11 veniente ao seu estado pbisict> e moral. 

cc Art. 11.-Supprima-se. 
11 Art. 12. A compra dos generos e mantimentos 

ne·cessarías pura o fornecimento !Jo arsenal da 
marinha será: sempre feita em . hastu publica; 
á qualassistJrãõ .todas · as pessoas que concoL·re. 
rem ao local para isso destinado, ainda que não 
pretendão offerecer lanços. . . · 

cc. Taes. hastas devem- ser. celebradas perante á 
commissão formada do i.nspector (que - deve ap· 
provar os · generos quanto á sua qualidade), do 
mtendente (que deve fl.scalis~r quanto aolil preços)., 
do auditor geral . da . . marinha (pa•·a velar . na 
execução das lei:; · respectivas), e do contador 
(para escre\'er. os termos que serão assignados 
por todos e tam·bem por aquelles ·com quem ·se 
bouver contrat~:~do;.' . . • 

cc O fornacimento de mantimentos poderá aer 
faito com · antecedoncia na mesma hRsta, arrema· 
tando-se ·a . tanto!! por cento sobre . o preço que 
no mercado tiver . u genero· na ·occasiio. de se : 
realisar o fornecimento. Os pr11zos serão só de seis 
mezes, . findos os quaes, começará novo . contracto 
feito com· as mesmas formalidades. 

u Mas para . que põssa . o ' contra~to set· valido, 
TOMO 2 . . . . . . , ... . 

d•1vcm · as co.ndições ser Hubmetti.las ã npprova· 
çiio do guverno, autes da ~e r efi'~:~ctuada a arre · 
mnta•;ilo. 

'' Arta. 13 e H. Neste~ · tu·tigo;; supprima-se a 
palavra-junta-, substituíndo·sEJ·lhe u .pal!wra-
'inttmdentn~ · ·. . 

cc Art. 15. Cada uma da~ cla~ses dará contas 
á ínl!Jndoncia no pt·iocipio de cada mez,- da 
reccttu e das despezas, - .que so tivur· feito . no 
mez precedente. 

« Art. 16. Todas as contas quer do almoxa
rifa,Jo, quer d<:.s comrnrssar.ios ou dispenseirus 
das'íimbut·.;ações da a1·matla seriiol tornadas pe· 
rante uma commissão fvrrnada .do inteudente, do 
contr&d•)r, e de urn do11njudantes do ínspector. 

'' Art. 17. -Conserve-se. . · 
cc Art 18. Neste artigo supprima-se a palavra. 

-cópias- substítuindo,se·lhe as ;eguintes- se• 
gundas vias de .conhecímtlntos. 

cc Art. 20. A contadoria. ser{l subordinada ao 
intendente; mas o contador ser{\ quem proponhn 
·' 's iugivhluos qne estiverem habi!rtacJus para os 
lugat·es que .vagarem na mesma contadoria, le
''ando esta proposta por via do ·intendente á 
conflrmaçi'ío do governo 

cc Sera elas attribuições do intendente a nomeaçiio 
· dos cominissarios, escriv:ies e dispense:iro~ , que 
devem emp~Jrcar conforme .lhes couber por esc<~lu, 
qnando e11tejiio acreditados pela liquidação de suas 
contas; ~mjeitas .todavia as .nomeações .de com· 
missnrios e e;;erivãf•S á · nppi'OV•It;iio . do governo. 

cc Arts. 21, 22 e 2::!.-Supprimiio·se. . · 
cc At·t .. 2.J: • . Uma commissüo composta -de dous 

· olliciaes . da fazerrd.a nomeados pelo . governo, s~l'á · 
incumbida de compõr qunnto antesüm regi,nento 
para a organhlaç,io, adoJinistraçíio e disciplina dos 
arseuacs c repartições de tozenda da · marinha 
para . se1· aprese•! ta<! o á asscmbléa. gerall(tgisla· 

· tiva • . · . . . · 
cc Arts. 25 e 26.-S\lpprimão.ae. 
11 Artigos additívos. 
« Art. 1.~ O intendento, o contador, tbesoureiro, 

pagadores e ulmoxarif~, prestaráõ, cada um da 
·. por si, llança idonca e· flbpnadR, conforma as leis 

que isso regulão, o do valor de 20 . por· niu de 
ordenRdo; nam poderáõ ·ser providos rros lugart?s 
11em opt·esentar, uo acto de prestar fianç•o, um 
inventariolegalmenta organisado de t·>do~ os boms 
qu11 cndaurn dos candidatos possuir; o. quatinvan· 
'tario depois de verificado po1· pesso!'S d•~ cnnfiança 
do governo, · serú. 11nido ú informação havidn, ar· 
chivado o r,•gistrado no:; livros pr~)P!ios. ~~~t~n· 
dendo·sn por isto quo . taes bens ficao · sohdar1a· 
n1cnte hypothecadcis com prererencia e:ççlusivn · á 
fazenJn publica. · · · . ·. . . 

"Art, 2.• Todo::~ os1ieis das classes e empregados 
que. tinhíio · por nttribuições, receber, . arrecad11r 
e despender dinheiros ou generos de qu_alqu~r 
cspecie, fi cão igualmente obrigad!ls ao · d1sposto · 
no artigo precedente, sem o·que de· nenhum modq 
poderáõ exercer os dito,; empregos. 

« Art . 3.• O inspector e o intendente do nrsenal 
da marinha são absoluta e unicamente ·os res· 
poi1saveis perante o governo, por todas as mal· 
versões, fraudes, inexecuções de . leis e mais n~tos 
contrat·ios á ellas, praticados pelos seus respecttvos 
subol'dinados no exerci cio das Juncções de . seus 
empregos: se o · inspector ou o intendente, logo 
que tiver conhecimento dos factos, não proc.edtlr 
irnmodiaramente . contra o infractor. Taes crJates 
só . prescrevem. de(•ois de pa~!lados oito anno11. . ·. 

cc Art. 4,o Todn n escripturo1çr\o do almoxo.riflldO 
nas classes e ar·mazens se1'1\ !11ita em livros·mappas,: 
com . especificada daclaração de pesos, medidas tJ 

vo.lnmes, conformo a natureza c!o!l objectos, de 
morlo que no neto de f11Zer.se qualquer lançamento 
c:) e despeza o.u receita, . sa tircdogo à .par o !la! do 
rel!lpectivo. . . . . · · . . 

cc Art. l),o Para esta e>cripturaçiio do almoxadfado 
e classes, se empregará duas collecções . distinctas 

. 8 . . . 
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do livros·mappns ;uma para o qua I'OSpcitar no 
almoxarifado na repurtiçito permanente, outm 1m 
rep~~rtiçtio dos vasos em commissiio. 

cc Art. 6. • Em cada uma dns officinnR n car~o 
do inspector llave•·fl um livrn de C11trndn e s11hida 
dns mutel'ias brutas e mannfact11rnclas, com espo
cificnda declarnção dn qunlidndP, peso o objcctos 
n que fo•·íio reduzidas Ml 1naterias brutns, e da 
quebra quo houve, qne será aJmiltirln nn caso 
lle Qtle. seja a quo a 1·xperiencia t~m ··mostrado 
ser provave!. . 

cc Pau fnzer esta escripturucão r,m toda,; as 
officinas haverá um escriptnrurio com a dtlnomi· 
nação de e~criptm·a,·io . das officinns. 

cc Art. 7.• O inspector ter{~ pat·a o serviço de sua 
.ínspecçiio um secretario pnra o cxpP.tliente e um 
oscripturario para o 'rogislro geral (que deve s~r 
tambem om livroS·Iuappa~) do que t'Ól' entregue 
aos mestres elas officinns, o destas :;ahir manu
factumdo e fôr distribuiuo. a . quem convier, 
segundo os pedidos assignados po1· elles e rubri
cados no fim pelr• insp~ctoJ' .. Ambos são da no· 
~caçiio elo inspector, podendo o escripturarío ser 
tll'ado da contadorin, ·onde toní accr~sso. 

cc Art. 8.• Todofl os unnos no .mez de Jnn•Jiro 
se1·ão tomadas ns contas :'lo ill;pecto•· e ao intrm· 
d~nte do arsenal da marinha por uma commissiio 
especial comp •• sln r.lc um officíal-general ela armada, 
que servir:\ de presidente, .ele dons capitães de 
fragata· e dou:~ otlicincs de fnzrlnda; sem. que por 
este serviço recebiio gmtificnçiio nlgumn. 

cr Os tres primniros serii<• tla nomeação do mi
nistro o secretario c.!P. estado dos uegocio,; da 
mnri,nho, ·e. ns rlous ultimo;; serão ef(colhi.ios pelo 
pres1Jen ta· do the~nnro publico nas repartic;õe:; 
que lhe siio subordinndnd. 

O pt·esidente dn commiRsiio votará sómonte uos 
ca~os Jo cmpnto, sobrB11 legalidade ou r·xactid1io 
das contos, o fará tlurnntl.l esses trabalhoil cem" 
servar-se n btlh · Ol'tlcm dellr;s. 

So houve1~ duvid~t solwo IJ!Jill!JUOI' pnrcelhi, fica 
no Cummissnrio de purecol' contrario o rlil'•·ito 
B'?-lvo de. expor no gove1·no. po1· intet•metlio elo mi
mstro qu~;~ o nomeou torlns ns duvirlns nfirn d•l 
serem novamente I!Xaminndas ns pnrcolla:~ IJII<l 
dertio motivo á queRtli11 pol' onlrt) nflicinl dn cln~se 
do recorrente, Rendo CMLG 1;,unbt.:n) ouviJo. 

cc A decisão que depois disto Sfl pt'\•ferh·, snrá 
definitiva para ~e ha\'Cl'f!tn n:~ conta~ porjustts 
a liquidada~. ou . para ~B proceder "m fuzor 
effectl\'a 11 responsabllidnclo do complico, quo 
deKcle logo ser!\. ~usr,onso do exel'cicio do seu cm
p•·ego. 

cr Art. f!.• O ministl·o e socretnrio do estado dos 
negocios d11 marinha poder1\ sempre c;ue julgnr 
conveniente mandar pt•oceder n inspecções iuce•·tns 
sob1·e . qnaesquer dnll repnrtiçõe~ tln arsenal ·da 
mariuha umn ou maiP . vezes uo anno: e pal'tl 
estas inspeeçri~s sem\ nomourln ·uma commÍS$liO, 
cumo fica dito nn nrt. So; lmvendo totla a p1·e
cauçüo de. nccordar com o. presidente do thcsouro 
publico no dia Es . hora em que deve começ:u· a 
lnspecçã,,, e se possível fór participando-se aos 
commissarios as re;;pectivas nomeações· no mo
mento mesmo de ns . pôr. em Pxercicio. 

cc Art. 10. O inspector do arsenal e o intendente 
poderáõ mandar quando jul~unm neceRsario fazer 
semelhantes exames nas classe~, armazens .e offi· 
cinas, ou.em .quaesqucr repartições que lhes. são 
:respectiva mentes· subordinadas por pessoas de sua 
escolh•, podendo mesmo requisital-as de fóra do 
arsenal, recorrendo aos ministros e secretarias 
de estado r~:spectivos, pa1•a que He expet;lio as 
ordens aos officiaes indicaãos, que it'iLo prestar 
este serviço . sem · outra algun'll!. gratificação ex
traordina.ria. Do resultado fari'i.o o aso que o zelo 
pelo bem do serviço nacionAl,. e da fazenda pu
blica lhe!! dictar na conformidade das leis. 

« Art. ll. Nas províncias onde )J,ouver inten
dencias de marinlia se procederá !l.nalogamente 

no qnn ficr~ clispo•L·• noq nrtil:'•>ll procodantes 8 
!J o 10, sonuo d11 compeloncia d,J prosidento . da 
pr.,víncia o que nhi se di:r. do ministro da marinha, 
t1 da competflncia dns juntas dn fazen•la o que 
se di r. ser d n do presidente dn thesou••o na córLtl. 

cc Al't. 12 •. A cumam do~ deputaJ,>s in~tituirá 
no prilwipio de cnda sess1io nau\. commi,;síio de 
exume tira,ln do suu seio pa.m ir inspecçionar 
todas· :1s l'epartir;õos tlo nl'S•lua.l da marinha da 
córte, e infol'mar miud« u cspecificadamente do 
estarlo em qne achn1· o dito ar;enal ; propondo os 
melhoramento~. economia e mnís co1tsns flUe achnt· 
co11vcniento; poc.lenclo a commidsrio do oxamo con
vidar pessoas entandida~ em qualque1· das mate
rins .de que hou\'CI' de. tratar pai·a coadjuvai-a, 
e nesta escolha terá n commissiio a maior cir
cumsacc~iio. :5e a camara julgnr conveniente nos 
intere11s~s nncíonaes, poderá no fim de urna sesslio 
nomnar uma commissão de exnmc, composta dos 
deputados que ficr\l'em r~sidindo na côrte, pnl'll 
f,lzer um igual exame, nprt:ldentando o seu ro· 
snltndo na sessiio seguinte, logo quo .abe1·t:\ 
seja. 

cc A1·t. lS. O intendente e o inspector do a•·senal 
dn marinh11 ouvirá() as. opinii;ies do physico-mór, 
cirurgiüo-mór, e capelliio·m?r da armada, com
mandante gerul do corpo de artilharia, .constructo· 
res, mr:stres di}. officinas e ol,ltros. empregadt>;;, 
no" ohjectos elas suas respectivas competoncias, 
toclas .as veze~ quo assim fôr. conveuiRnto ao ser
viç<l nacional, u . nem se poderáõ excusa1· sob 
pretexto algum. 

cc Pn~;o ela eamarn dos deputados. 7 de Junho 
dP. lS:J0:-.7; J .. Vieil•a Souto.-R. J. da Cunha 
:Matto~<.-J. M. P'into Peixoto; ,, 

l\'Iandott·se imprimit' n proposta cüm as emendas 
e parecer <In commissito. 

Li!U·se o st)guiute n~querimento da cvmnHl!são 
de fazenda o orçan1ent<l : 

cc A conuui~<siio de . faz,mda e orçamen(;o para 
ultimar. o sr.u tl'nbalho carece. que se peçào ao 
govorno. 011 osr.larer.imcntos seguintes : 

<C A rnziio da di!Te;oenc;a nos· vencimentos dos 
11 co11selheiros du fnzontla aposeuLndos. 

cc !\a falta c.lo lei, .n data do diploma pelo qual 
goziio sc;nclnantr.s aposentadorias. 

cc s~ nlgum d~lles. r.stil empregado em servi.;o 
publico, c nc~stQ cuso corn que ordenado. 

u Paço d11 camal'n. dos deputndos, 6 de Julho 
de lt>3fJ.-Vcuconcellos.-Menc!es Vianna.-Dua,·te 
Silva -:B. l.. de So1".::a. » 

Foi npprovado. 
I..eu-se mais. o seguinte t·equerimento da mesmn 

commissão: 
cc A ctHnmissiio de fazenda e o•·ca.mento . julga 

neccsRnrio ontl'ar no conhecimento do estado e 
num.,ro drl 13scravos das fazendas nacionnes dns 
provincias do. imperio, o qual · póda demonstrar 
n urg•Jneia de . alguma pt•ovir.lencia a respeiLo, por 
isso re•1nor que se per;a ao governo uma. rclttçào 
do numero de tnes escravos, seus ostadoa, idades, 
P. ci•·curnstancias com dtstincçiio de sexos, e quantos 
bavião na época da· independencia, e que appli
caçiio tive1·ii.o os que apparecem de menos. 

<c Paço.~. da camara dos .deputados, 7. de.· Julho 
cte 18:30.-B. P. de Vasconcellos.-Joao Mendes 
Vianna.-Dua1·te Silva.-B. L. de .Souza. » 

Foi appt·ovado. 
Leu·se. o . sPguinto parecer .: 
!c A com missão especial encarregada. dos negocias 

relativo,; 1\s camat·us rnunit:ipaes, .tendo em vista, 
o exnminndo 1nu.itnsdas represontat;ões que a esLa 
augusta Cll!MU'a têm dirigido directamento os mu
nicípios uo imperio e outra~ que, tendo sido fultas 
ao governo fon\o pol' este pnl'l\ nqui remettidns, 
som dnvidtt p .. a .. ra .. que o .cua·polegislntivo flquea .. o 
facto das providencias. quo ·cumpre dar atlrn de 
serem removidos alguns inconvenientes que se 
têm encontrado na pratica e execução . da lai do 
1• de Outubro de 1828, tem a honra de apresentar 
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á cnmara um 1 projecto :ao resolução que julga 
sufficiente pnr.a remover taes inconvcn.ien.tes, so· 
bretndo dopo1s do emendado , rest•·mg1do ou 
nmpliallo na díscu~são pelas lur.os e patriotismo 
desta augusta cnmnra. . . . . · . · 

cc A. commissão julga dever declarar que uma 
grande parte das represe(ltnções que pejão a pastn 
respectiva, foriio .feilos logo depois do . prom ulgaçiio 
da lei de 15 de Outnbro da 1827 (que creou os 
juizes de paz), n versiio sobre os iuconveniento . .; 
que se encontrão na cxecuçiio dest3 lei, que mar• 
chnnJo em parallelo o harmonia corn a do l• do 
Ontubl'O- de 1828, . não podírl deixar dtl off~recer 
obstaculos e duvidas, visto ter:• sido prornulgr1dn 
um anno · nntos ; obstaculos e duvidas que forão 
logo ~rn parte rllmovidos com a posterior pro
mulgação .dn lei do lo. de Outubro de 1828, e qne 
o. sel'iin totalmenta sa passar ncst~ cnm r•ru, c fór 
sanccionndo Q projecto de lei vindo do ~enado 
solll'C a eleição fl nuva fórm" aos juizos ordinal'ios 
e de orphiios; Julga pois a commissiio que ha· . 
voudo pouco a alterai' na lei do 1" de Outubro 
de. 1821:1 (talvez das mai~ perfaitas 1 quc tllmpro
dullido a11 .luzes e .patriotism•• dos 1 uugustos 
Srs. represeutantes ela naçi'io), scr1í. snlliciàntc a 
resolução que .ora off~1·ece,. para obviar algun'l 
inconvenientes que seria <lilficil prever logo em 
principio de · uma instituição ·i i1 t~<il·amen te novu. 

• te A assembléa geral legislativa resolve: 
cc A1•t. 1.• F.~r·flO :hii•? as eleições para os verM.' 

• dt,res elas camaras municipaes· .no tempo o:pnla 
mancirn determinada na toi do 1• cio Outubro 
de 1828, com R sogui11te declcmu;ão: quo as list•rs 
dos votados em cada collegio parochinl soj1io uh i 
apurada,; pela IIICSII. QUo. I'CIIIIlttel'iL \ngo 1\ 1!!\• 
mara respectiva . a octa da npuruçiil'l contcntlu 
Ojllltffi~l'O dos votados de1:1<.lo O mnx.imo ntó O 
mínimo. 

cc Art • . 2.• As cnma.rns immedintn.muntll quo Uva
rem recebido .as netas de todqs 011. colh:gloii .PBI'il· 
ciliae~ <lo 11Au tel'lno, procell.m\9 {L IIJ:IUI'IIt;~o 1\uul 
e1 mais actos na fórma da lei ·do 1• do Outubro 
de lti28; . · 

'' Art. a.o Compete· ás cama1•ns: 
" SI 1.o A nomeuc;llo do avnlindor.:s o mnls or

ficiaes nocrlR&arios : pnrn as tuncçi)cll do su11 pr·i-. 
vativu adminit~trliçil.o, ., deCurindo·lholl. jurn1uunl" 
e mnudunllo·lhes pas!IJII' provlsõns gratttiLnluonto. 

" .As avaliações por•lm dos ll•11111 ponhorn•lr1l!t 
pol' cxocuçues dP.. sentP.fiÇRI:I ou oull'lltl qua(•llquor, 
soriiu !eitns por lllttvnllos nornca\I011 pela~ pnrtotJ c1u 
eX·Oli!clo olo juiz. . . . 

« ~. 2.o A nomeação na fórmtl di\K lds, ~üs or
. ficinlls de OI'Jonnnçns, emquanto · e~ta11 ••xlstlrn•n 
sendo presididas para es:~a IIm P•llO seu rllspcctivo 
presidente. · · · · . · · . · 

u. ~ 3,o .A. nomençiio dOR thcsonr<JirOB de . dC· 
cimu, sello e sizB: d•lS pilotos · ue moui~iio o seus 
ajudantes; e finnl~ente de quRP:!Jquer out1·os em
pregados ·que orno dn ". o.mcnçno das cam11ras. 
Estas · nomeações po1·ám, e as do polragrapho 
nntecedento só . as . faráõ á .requisição da nuturi· 
da<.le competente, e _emquanto as leis n iio providcll · · 
ciarem a. seu respe1to. 

cc Art. -i.• As ;camaras ficiio nutol'isaclns: 
<di l .. o Para n.om. earem e pagar. em cal.·ce!·eirus, 
cc s; 2.• Para fazerem .a d~spaza ~eces~arta co~n 

a sustentação dos presos m1serave•s, qunndo nao 
houver no lugar instit_uições pias o de cal'i~nde, 
que as fao;ão; ·e bem ass1m para as despezas rnmdas 
ch!U!LI\.!lllS d.e ca11he~l1o,_ . ..:. .· ·: ... . -

" ~ 3,• :P!!ra dar9m ~os ll!!c!ICS a m1!1s empre
ga4u<~ -seqs, uma g~atltl,c;açilo proporcionada ao 
seu tr11baiho, e . á~ tendll~ dos conse.lhos gerae!! 
nas provlncias e do governo na corte. De7Aráo 
roróm . 118 camarns procurar . prlmolr9 part\ taes 
empregos nquelles cidadãos quo por !1~11 .patrio
tismo se que. ui'to prestar a servJ!,os gt.·a. tu!tll. m. e.nt.e. 
. " Art. 5.• Compete. i.guahnente á~ camarM;.: . 

1c S) 1.• Fazer as VlSltas ·das .bot1cas na fot·ma 

do ~ 4• da lei . de 30 de A.gosto de 1828, que 
ni'io foi revogado pelo art. !lO da do 1• de Outubro 
do moJsmo anno; devendo os boticarios tirar licença 
d!'s camnras res?Cctivas, como o !a.ziiio dos phy-
sJcos·móres. . 

te Estas visihs sel'i'io feitas annualmente por 
meio dos fiscaes com facultativos ou peritos, con · 
vidados pelM camurns· para que em commissiio 
façã" os exames necessarios, dando pnrts ás 
c11mnras pan1 p1·overem, como Cõr conveniente ·ao . 
bem gorai e sancl•: ·. publica. · 

" SI 2.• Da1· posse .e juramento aos vice"presí· 
dentes · das províncias, qunndo passarem n servir 
de prcsilleute ; e bem. assim da.•· posse aos mngis~ 
tmclos e mais empreglldo5 cívis, quando no lugar 
niio tenhão supcríor a quem . por lei compita essa 
attribuiçiio. . . . ·. . · · · . , . 

cc Sl 3.0 Nomear no fim .11<3 cada· sessiio uma 
com missão de a membros de entre os vereadores 
para proceder nos intervaltos ás ·vistorias e examos 
necessarios no bom desempenho do .art. 6G da lei 
do l• elo Outubro de 1828. 

c( Art .. 6." A:1 camCirns das capitnes . populos1s 
poder:'•õ·, julgando n cces~ario, nomear . um ama• 
111Jensa . tlo s iiCI'rltnrio para rn1:Ihor e rnnjs ptompto 
desempenho do expediente, •:om uma gratiflcaçãr> 
Pl'•>()()l'Cionada . no seu · trllbRiho. C ÍIS rP.ndas do 
conselhn; dependente porém da approvaçiil.l supo· 
rior nn . fórma do art. •1° S) 3o. 
· " Art. 7.0 Nos intcrvallos das snssõos .. podará 
o prushlcmt•) ~ómcnt!l com o· sccrettwio fuur por 
s.:mana os He~sõrls CJne jnlg>lr neco~sarins para 
o oxpoclicnte Ol'ilinnrifl e .conhecimento dos nego· 
cios qnl) exijiiQ SCS!Ilio . cxtrnordinnria; fazendo-o 
ln111;ar •!111 nct11 o inflll'mando do!le. Íl cnmara log-o 
que reunida (ÕI'· Toclp~ os officios e o'rdens do 

. eKp~diont•l o•·dínMio KC:riio nslignndos só mente po!o 
p•·•lsidentA •1 socretario. ·· 

11 Art. S.o Anfi! secr.etnl'ios das c:unnrns com
petem os m!Jsmos cmol i•montos · . IJU8 · nos ·ll•!liS 
nntl~tos escrivll!ls crirripetirio ptilo. regimento de 
10 dll Outubro do 175 t: uovcndo ns camarns ter 
om . coll11idcraciio ll!!se!.l . emolumento:-~ · para. lhe.~ 
·nrhlll'llrtlln polo exp(ldionte proprit1mente d•lllns 
n grntlllcnçi1o nnnu,,l . n•·dP,JI!Idll M . . !ll't. 7'J da lei 
do · 1• rio OnLullro do . 182::1, n qu11l tlcnr•\ tambem 
ll~r>un<lomto do npprova~iio ~uperior na . fórmn do 
Prt .. ·1° § :J• • 

. u Art. U.o O rP.cnbirnento e registro das . leis 
cnnlp<: tu nas províncias MS t::overnos · provin
clnoll e na cõrte no ministro do imperio, a quem 
n ostnçiio . c:olll ptJtente us .deverá remetter: · aquelles 
governo~ poróm, o este ministro · remetter.\õ ás 
cPIIlRriiB um . oxem·plar da cada · lei para s~Jrem 
por ellas . d(lpols do publicadas no~ sa11s tenuns, 
oma~:~ada~ e guardadas uo~ sous nrchiVO$, podeudo 
dar certidões des;;as lei;; a quemns padí r • .. · · 

" Art. 10. Os porteiro~ das . .:amaras são .os 
competentes pilra a publicação de quaesquer ecljt!les 
e leis por ellas· mandadas publicar. · · 

<e Art.ll. As posturas e contas das camaras 
municipaes serão snbmettidas .á approvuçã« dos 
c·~nsell1o~ ger1\es· nas pl'I)Vincias e do . ministro 
dn icuperio nll · córte; de\'endo ser. observadas, 
ainda que pasMdo se}\ oanno da lei; até que sPjão 
modificadas · ou approvadas. · · · 

1c .Art. \2 .. No case do art. 41 da lei do lo de 
Outubro de 1828 sobre as usurpações .e tapagens 
de caminhos, e sel'Vldões publicas, as camaras 
os fariio · repOr no seu. antigo estado •.. por meio 
ele um processo summario intentado· ·pelo procu· 
rador do conselho · pemntQ o juiz. do lugar, ha
vendo . rt pa1·te r~curso á .j\11\t!l dos juizes · de . pa?: 
e juiz criminal. Estadispo1:1iç~o ni'io compreheilde 
a(\uellt~s servidões . e camln4os .• . sobl'o os . quaes 
tenha já havido sentença pnss;1da em. julgado 
em jui~o competente. 

<c Art. 13. A disposição do art. 23 . da lei do 
. 1• de Outubro de 18-28, àe est~nde ao sogro e 
genro, para ni.io poderem lier.vir conjunctamente 
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do verendohs no mesmo tempo o na mesma cidade 
ou vil!a; dovonJo prefol'ir, quando SPjiio nomeados, 
o que tiver· maioria do votos. 

cc Art. 1·!. Os que obtiverem. votos para veron· 
dores e juiz de paz poder4õ servir conjunctarnente 
os dous cArgos, querendo; ticando·lhes a opção 
no .:aso contl'nrio. Se. porém forem tambem no· 
meados conselhearos do província 011 .do A'•)Verno 
proviucínl ou juizes de facto, f!erviráõ. conjun~t~
mente estes cnrgos . com o de vereador ou J auz 
de paz, qual tiverem escolhido. 

u Art. 15. Os vereadores o juízes do paz, e 
fi!Upplentes, e b~m assim os Jlscae~, porteiros e mais 
.;Jmpre<Tados · das camaras qufl sem motivo legal· 
mente" verificado perante ellas, se recusaram a 
t~mar posse de seus cargos, poderáõ se~ multndos 
pelas mesmas camarns na quantia \le 20 11 oon 
pela primeira vez, d2 30 . a 40 p~ln· segunda! e 
pela tel'ceira perderão o voto act1vo e pass1vo 
por declnração, nas provín.:ins dos conselhos geraes 
e nn cõrte da assemblén geral a quem as e!lmat•ns 
o l'epresontarhõ documr.ntadamente. Em todos os 
casos será sempre ouvido o multado antes di\ 
imposição de pena. 

cc Art. 16. São tnotivos hgaes para escusnr 
dos cargos acima mencionados os .. seguinte:; -
enfermidade grnve ou prolongada, idade de 70 
nnnos pa1·a cima; ausencia do lugM . por mais 
ele anno; emprego civil, eccle!!iMti.c•l ou militar, 
cnjas .obrigações sejão incompo.tiveis de exercer 
conjunctamente. 

c< Art; 17. Todas as maltas impostas pola~ cama· 
ras e pel11s assemb!éfls pa.rochiaoso oleitoraes siit> 
appliclidas ás rendas dos I'B:ip~ctivos coa.l!wlhoe, 
cujos proc1uadorc:s as do!mnndai'I'IO sun!luar111mento 
perante os juizes de paz c juiz criminal. 

" Art. 18. Do qunlquar decisiio · illeg.;l ou neto 
arbitraria do.s camaras havo~rt\ recua·su, nBs pro· 
vincias nos conselhos l{lll'lltlll ou nun pl'osltl~tntun, 
não. estBndo astos em extm:lcio; o nu curto no 
ministro !lo imporlo: o do~tcldl nHsornbl•ín f{lll'lll, 
sondo ·sempre . o. tos recurso,; pol' mola do rupa·o· 
11entnçõo~ moti.vllúns. 

" A•·t. 10. :s'os lmpodímoutofl elo . socrotnrlo I) 
m~ls nomoado,; tl ompa·o ~ndos . sous ns C1111111rns 
provert'1õ por melo do nomonçõcs lntorlnn11. . · 

" Art. :.!0. Acontccondo OR~ot~r·~·' 11 nctn rlos 
juizo,; do nnz o 11npplcntm1 du cndn dt.ltl'lcto, ns 
cnmnrns cimmnrf1õ ulguns <In· ololçalo . trnno~uctn, 
QUO 011 niio tl\•('880111 llllfi'ÍilO 011 O 1)1.~;~11110111 JlOI' 

pouco temp•l :. p.rovcnrlo ."ornpr., .de ".hl•lo quo. 
em cndn districto nnnr.n fnlt•J julr. de puz. o sup· 
plonto. 

•c Art •. 2L Ficiio revogadas quaesquer tlisposi· 
çõas em contrario. 

'' Pi\ÇO da c1mnrn dos deputndos, 7 de Julho do 
1830.-Antonio Mm·ia. de ;.\[ou.·a..-José COI'I'~ct 
Pa.ch~cr> e Silvct.-Aw·eliano d.: Sou;a e Oliveira 
Cotttinho. •• 

O Sr. F..,rs•ciro. de :.\Jcl.lo:-Sr.. presi. 
d~;nte, como a commissão apa·esente um psr.,cer 
que é em cl"lnsequencia da deliberação da camnra, 
julgo que não precisa da vot'!çãr); quero r~quc~er 
além disto, que tanto este prOJccto como;9 rel.atavo 
aos juizes de paz que me parece urgentíssimo 
pelo estado .. em que . se achii.o os negocias dos 
JUizes de paz, . qne o St•. secretario seja auturi· 
sado' igualmente para mandal·o imprimir em qual
quer typographia onde se possa fazer mais prompta 
e commodamente, porque na typograpbia nacional 
não é possível que .vel}ll~!.KQ~e assim para 
evitar embaraços aos nossos trabalhos faço es~~ 
requerimento. 

Q . . Sr; FoJjó:-Creio qQ.e a commissiio teve 
um engano e niio duvidará concordar comn1igo 
na impressão de um artigo que é sobre officiaes 
de ordenanças, que já se declarou em uma reso· 
luçiio que n~o devem e~istir mal:.>, o ussirn este 

al'tigo cstít om contradicr;üo com o quejá se venceu, 
por isso peço que se im prlma o artigo. 

o Sr. M•~r!a. ao A•n.nra.l: -Esta re1lexiio 
!oi prc11entc à commís:!itu, e como relator deste 
projecto fiz este. artigo d•~ proposito, é verdade 
qu~ passou nqui urna rdsoht<;iio abolindo estas 
ordenan•;~os, porém esta resolução ainda . não !oi 
sanccionada e póde ser que niío seja, e entretanto 
continuão as duvidas das camaras, lá no artigo 
se diz exprl)ssamente " se farão estas nomeações 
emqnanto !lS leis não providenciarem a este res· 
peito , logo se a lei aue abole os officiaes .de 
ordenanças. fór snnccionada, fica sem: atreito este 
artigo. e qunnçi!) enlrar em discussão ó que térá 
lugar r.sta suppressà•>. . 

Mandou·se imprimir o projecLo com o parecer 
dn. coro missão. 

A':i onzo horas e um quarto entrou o ministro 
de estado dos nilgodos do imperio, e abrio-se 
a discus:Mio do orçamento da repartição do sobre· 
dito ministro, e dccidindo"so que começasse a 
discutir·SO a tabella da commissiio pelns . classi· 
ficar;ões da mesma, o Sr. pt'osidento declarou estar. 
em . discussão a porr;iio da tabella da commissão 
que se comprehende no titulo~ administração poli· 
trca e civil, 

0 SR; VASCONCELLOS :-Pedi 8 plllaVril para 
expór o modº por que a commissíio tem deter· 
minndo e C\lmO. procedeu nos t~eu~ trabalhos. 

O Sr. Ltn.o Coutin.lLo:-Pedia ao Sr. Vas· 
cencetlos t]uo mu desrie licança pela ordem., .p.o.r. 
lllte V. Ex. propóz a discussiio dos trabalhos, 
stgnntlo. a classlncaçi'io das tabellas propostas peln 
commhts1io ; a labelln proposta pela eommissão 
tem cinco clllsRitlcaçõcll: admímstraçiio política 
o civil, instrucçrio publicn, estabelecimentos pu· 
IJlicoR, Hnudu puullca o empl'cgados avul11os: pedia 
a V •. Ex. quu proprtzo11so por esta ordllm a dis· 
cnsHiio : pr·lrnolrnmcuto tratar-se da ndmlnistração 
polltlca o cl vil, vo tnr•lltl sobre Isto ; depol~ passa·se 
á i.nt~lrucc;ilu publico, vot1mdo-se sobrf) iMto ; pas· 
B•HIG a\ outri,, porque d•> ou.tm . &ortc nilo haverá 
tomvo nenhum pnrn Btl olltat· nnnlysllndo Ly!lo 
ist.o mistnrBúo, !por c~nsoquencin eu pedia R V. ~x. 
Cfue JliiZOsHa R dlscu~s•1v pela mesma ordem quQ 
)1\ sv adaptou. · · 

o l!ijr, .I·touandu. Oa.va.lo"ntl:- Ptlla 
ordem: sobt·e a discullsúo.d111lxaçito das despezas 
d11 •·opartl~-•io do lmperio, apresenta-Me um pnrecer 
do. commlss!'io e npresentn•se o voto separado 
!lo um dos Reus uaombt•os,. e so cor:nparnrmos 
este com R'luello, havamo~ de . vêr que ha mul 
pouca ditrtJrença, c esta ó. 'lllll n commissão ·. íoi 
mais stlVOI'R do qne ert, mas sejtl d•1 commíssão, 
Reja o IJII)n, é indit!erentc, . porque c~t:1ª causas 
todas devem ser tL'atltdBs, inas não como. quer 
o illustro. membro. pllrque o illustre membro guer 
que se divida a dio;;c11ssno em administração c1vil, 
política, instrucção publica;. estabelecimento, .etc. 

Mas cada uma dessa~ denomiuaçõr,s são .mui 
complicadas; . c . não pôde entrar· em. discu!lsão 
uma só, . sem nós per(jermos a· attenção e'm diffe. 
rentes modos, e não poderemos fixar verdnd~i
rauJehte a quantia que é necessaria para as 
differentes tlespezas, eu concordo. que . se classi
fiquem os termos da com missão, secretarias . de 
estad ;, conselho de estado e seu. expt~diente, 
tanto . primeira. operação, e Vllr as quantias, isto 
é justamente o que deve ser,. depois chegar á 
camara dos senadores, camara dos deputados, etc. 
Assim parece-me qua a discussão é melhor; mas 
como o honrado membro pede, não. !aliarei mala 
sobr!l isto. 

O SR. LIN() CouTINHO:- Tinha pro~o$to assim 
pot·que pensei que não fosse tão m1udamen.te, 
mas como é .assi!'J), concordo que seja miudamente, 
e entiio r.eti•·o o meu requerimento. 

O Sn. HoLJ:,ANDA CAVAitCM\T!. ,_Agora pol)hB· 
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mos pois em discussão com() deseja a commislliiO, 
fixa-se a despeza pedida, qualquer omissão quo 
tem. 1_111vído o Sr. ministro reclame, 011 que se 
addtc10ne, ou quo se tire qualquer despeza que 
n!i'> Re ache 110 .orçamento do Sr. ministro, e 
quo· a commissão l!ntendu que devo passar para 
u. repartição do ·ministerío do imper1o, portanto 
esta . duvida que houvera na ordem dos trabalhos 
ou na ordem da dis<mssilo, julgava que um1 mem· 
bro da com missão devêra . explicar o motivo por· 
que tizerão qualquer alteração. Eu acho quo a 
primeira pessoa quo (leve fallar ha de ser o 
membro da comrnissiio p;U'a encaminhar a .camara, 
e pam dar as . razõclf quo teve ·a . commíssiio · 
para propór isto, depois; segundo a explicação 
que fizer, passará a camara a julg'llr como melhor 
entender. 
Nó~ vemos nos quadros que ·a . commissiio 

apresenta 1, 112:Q()OS parn. as despezas .da repar
tição do ímperío, mas nó~ n:\ . dis.:ussão verem•iS 
su póde entrar nesta repartição algum:ts dos· 

· pezas que não lhe . estaviio encarregud:~s; por 
tudo isto · é quo digo, . que a discussão, ídeve 
principiar pel14 secretaria de e~;tr.do no oxpe·· 
diente, etc . · 

o Sr . . Pnu1a,. e souzo:..-.A camara quoria 
!az.er uma discussão mais miuda, pl)rém previno 
a idéa de um Sr. deputado, a dí:~c11tirmos cada 
'um doR objectoR de pet· si, .muito melhor seria,. 
m.nR isto nos absorveria . muito tempo, de<~ejaria 
que se ado.ptnsse a lembran•;a do Sr. deputudo, 
porém ca.ctR um Sr; deputndo pôde f,al!ar duas 
vl)zes, e .demais, fazendo . emendas: ora, nós . 
estamos no terceiro mc:z , o sa fo•·mos com 
cs~a~ miudezas soLrs cnda um dos ;objec:toK, 
talvez nos !:1lte o tempo, alii\s com:> o :::ir. do· 

• . putado lembra ó muito melhor cousn, . porém 
tJSta raziio de ·tempo é em que noe provenlo o· · 
Sr. çleputndo. · · ·. 

O Sr. Va.soo.noo11o• :- Sr, . prealdento, 
a commissiio téncion11va npresen tar ·a o11ta 11ugusta · 
camara ·um parecer . muito circumst!!ncin\i o, 11m 
qu'3 fizes~ll mençi'lo das addições quo approvava, 
e das. addições que julgou que dovia supprlmlr, 
e daqucllas a .quo devia dar augment.Q; mod 
vendo o . grandll tempo ·. que . passav11 em \'irem 
todos os · esclnrecimentos, 'o quo nito poderin. este 
a uno <:lescutir~se o or~amento, por . este motivo a 
commissão se ápressou n apresentar o .orçameuLo · 
destacadamente contra o estylo .da ca>~n, porque 
a necessidade a obrigou a adaptar estfl dlve•·sa 
vereda, para quo não 1lca!lsemos esta anuo pri· 
vados- dalei do orçnmento; eis o motivo porque 
não acompanhou estas tabellol&i este parecer q~e 
a com missão' tencionava apresentar mui circum~ 
stancindamente, e é a rnzíio que n commissi'io 
teve para supprimir umas despezas, para approvar 
outras, e · para . reduzir outrns e mesmo · para 
accrescentar, porque em nlg:unascousas a commi~· · 
são dá mais . do que o governo pede; a comtnissão, 
Sr. preaidfnte, des~java babihtar o r;;overn~ com 
dinheiros que lhe Julgasse necessarlcls, nao só · 
para as despezas indispensaveis, porém mesmo 
para·aquellas que só provassem a magnilicencia 
da nação brazileira; u.as sendo bem conhecidas 
de todos as círcumataneias do Brazil, ·e a com· 
mis.são além distll está na firme. opinião de não 
votar .nem um vintem para novos impostos, nem 
igunlmente de . propck . empl·estímos . ( são . idéaa 
que) a . maioria da commi.ssiio . ingelta ) por este . 
I!lotivo e.mquanto fixarmos as m!lis ordinarias, 
deaejua dar ao governo quanto ello julgasse 
J]eCI!!IIIario .para as d•Jspezas da naoilo, tomou ll 
deliberação de cer~:ear algumas despeza!l, auppl'imlr · 
outras Ql10 o eoverno pede, o mesmo acerescen. 
tal-as em ObJectos de grande interesse, como 
por llltemplo, as despezas com os eonselb(ls g!lraes, 
el corri ·ali despez·as nacessarias que au:clliem 
(l e~pediE!nte · qos copselhos geraes, ins~fucçi.io 

publica, etc., pllr AS t ll motivo entende n com
missão . qui! .mio pót1e ser . tucfuaúa de querer 
tirar recursos ao govMno, porque todos os que 
sabem do estado do Bc·azil rarno justiça á com
missão; C) dinheiro é pouco e os desperdícios 
siio muíto!f. . . . . · .· . · 

A commissão JlOis ofi'ereco ao Sr. ministro do 
imporia as emendas quq !~z.-Adrninistraçiio po· 

'!itica e civil, Recretaria de. estado, conselho de 
CH.tado, etc,-A commiss1io .· cerceou 011 supprimío 
a despez11 que jll o anno passado . a camara tinha 
supprunido, do llscrevente do visconde de Cayrú: 
supprimio tambem o ordenado com um oflicial 
de . secretaria ql!e · appareceu de ·mais : . a com
missão uotou ·que cada ve1. · se orçava mai~ para 
aR despezas desta secretaria de estado, porque em 
1823 ora de 18:7!l4$, em 1826 a despeza. era de 
16: 160~, e . este anno ó de 21 :160SOOO; havendo 
assim . no curto . e:;paço de quatro annos . um 
augmentr, de dospeza de &:000/i só na secretaria: 
a commissão t:ntendeu q:1e não devia dar uma 

. grnnde reducçiio nos ~mlenados dos empregados; 
mas todavia. julga que se · deve supprímir ·este 
augmento de despeza . que apparece ao annn pas
sado para cá; no eutretanto. declara que dentro 
em quatro nnnos o exe!ls!!O de despeza montava 
a· ü:OOOS, porque ern 26 !oi orçada· a . dllspeza .em 
16: wosooo. . . . . . . 

A commissão vendo que o sub5idio do corpo 
Jegi$lntivo era mandado .pagM j4 pela secretaria 
do estaJ., doa · negocias do imperio, ·já pela da 
fazenda, jul:;:ar que era mais . proprio passar todas 
esRa:; · despezas para a secretaria de estado dos 
IICI,;Ocios do imperio ; eis o motivo por quo vem 
coutemplado todo O COI'pO legislntivo no Orçamento 
do lmperio, quando no orçamento apresentado 
pelo Sr. mlmstro . algumas despeza~ .erlio feitas 
peln secretar in do . imporia, · e . outrl!!! pela se.cre
tarln . da Ca:t:l!nd•l i ni\o houve nlternçáo alguma 
nnm mesmo julgou a commi~aão couda cxtraor· 
dlnarin 11 . grutlücnçdo que o senado dá ao sou 
ofllcial•malor; as. deapezas v6m toe• quaes s.e 
achilo no orçamentfJ, nllo . ha alt~~ra~ão alguma. · 

il PrealdenL~a das provincln11 e 11eus conar:lhoa» : 
A commls11»o npprt.vou Ulmbcm essas doJapezaa 
tao11 quall& su Un!Hio propusto : quanto aos con· 

. solhlls ~tornes, . r. commlsado observou 'JUS em 
algumnll provlneias 88 . pa~illl ~ratificações . a om. 
claos de outras repnrt;ções que .liiiO chamados 
pnra os . conacihos · gernes, estaR despezu~ 111io 
podam ser: approvada11 porque a lei niio autorisa 
110 governo t& dat• · gratificllQÕes aos .empregaJos 
nos conKelhos ge1·oes · qu~ silo tirados de outras 

. l'llpartições publicas, m11>~ . a commi~aiic> retlectio 
que o expediente do conselho ger11i devin. gastar · 
muito mais elo ·que vem orçado · . no · pre.senle 
orçamento i e por isso attendendo á situação dns 
províncias deu âs maiores 900~, 1ís menores 500~, 

·e ai qil.e niio estaviio · nestas eircumstancias 70.0,~, 
declarando que todos estes orçamentos . são su- · 
periores ao que . pedia o· ministerio, e declarando 
que todas estas quantias são postas á dispoS~'{iiO . 
dQs Ollnselllos· gerae:~ para pagamento dos officJtoes 
que admittir :e que chamar, e . mais despez•lB do 
expediente: n commissii'l reftectio que um · só 
officiai de secretaria como estava na lei de 7 de 
Ag•>sto çle 1827 não era sufficiente, e talvez dous 
ou tres ; e que por isso se têm demorado muito 
os trubKlhl!s dos . conselhos geraes; . e por . isso 
julglllt que dnhdo mais . es~n quantia talvez se 
possa imprimir os trabalhos <ioa conselhos ou 
habilitar por e:~ta quantia os conselhos gerae11 a 
propô1·. oquillo que mais lhes ó necessario para 
aesempenhll.rem os seus deveres. 

Eliminou · I& eommis11iio .deite orçamento ~&s : 
despeziiS (éità!l · com a capella imperilll, porque 
taes despezas pel11 1~1 de 2G d.e Outubro de 18~ 
que dlv1dio a secre~aria do imperlo em duas, 
conservando uma a Q.enominaçi'io de imperio e 

' outra a . l\o~ negocies da justiça é ccclesiastlco7· 
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e~ten~e que n cathcdral ilcv•l pnss11r . pnm o :ní· 
llJStcrJO dn justiça. rri)llrtir,ãn pela qu~tl so. 
fazem scmelbuntes de:<pczas crn todus ns outras 
províncias ; . nfto sendo sufficiente n ·rnz1ío· quo 
f.d presonte ú commissiio, qnA nn capei In irnpcrínl 
f!tJ desobl'ignviio os críndo:~ !lo cnsa imperial; só 
est11 rnziio . niio podia fazer 11lternr a iegísluçiio 
a oste réspeito. 

A chruacellaria·mór uo imperio vem consP.rvada 
pela commissã•), tal qunl. · 

A admini5traçiio gflrtll do;~ corr~io~, o . ndminis· 
t.mçiio ,::P.rnl dos c<>rrein~; Sr.prllshlüntA, importa em 
lti7:000H; a commiss1i9 julgon quA nrio convinha 
nma semclhnnte nlteraç1io neste ramo do úespr.zn, 
ntó no pn•.sente considerado como ramo de re
ceita: sobrnvn sempre dl\fl suns despezas, agora 
npparcc<l uma quantia ti'io extr .. ordinarià, qual a de 
20:000$ uc receita e 150:000~ dé de,;peza; a commissiio 
julgo11 · que devia· fonnnr um artigo declarando 
ao governo quo a sua receita desse parn a sua 
despezn, não podo:ndo approvar tocla;; .11:1 dcspezas 
estnbelecid>~S . e creada~ n•>. regnl11meuto do go· 
verno ; entende poi~, que deve entrar na .I t:i um 
nrti::to .declarando ao gvverno que de\·o regular n 
adminisu·açiio· de maneira. quo 11 $Ua de!lpeza :;eja 
feiLa ·á custa dn sua· receita . Gomo se falia S<•b•·o 
a primeira divisai<ll a con.un1$sii<) · ufi.o tem mais 
que observar o. este rcspe1to. . · 

o S•·· :n:ouand.a. Cavalcanti: .-..E:a· 
trarei nn nnnlyse de todas as despezas · que n 
commissão julga que . se Jevem fazet• por .e;;ta 
rcpartiçiio : priucipiarei pela secretaria de ~stado 
e seu expadi~ntc, consclhcirus do Cf?~ad.o, .conselho 
de província, c:tc. . . . · . . . . 

Oi . Srs. memb1·os da com missão entenderão 
que se devia . tirar um official da s~retorin do 
imperio: eu t.ambem sou jessa opiniiiv, fintando 
tambem quase d<!ve tiraro ordenndn do escre-
vente do visconde de Csyrú, com cfi'eito isto .é 
.palpnvel que se deve ~irar, e qunnto mais que 
Re o vi;oconde ·.de Cayru ·fusse ·empret:;!ldv nessa 
·commis:'1ãQ, . o fosse uec~ssario um escripturario. 
hl\ tautos offici:tes · ile lugares. extínc~os qun ~'c.diüo 
ser empreg~dos nisto; c portuuto é. rrltlito ra
znavel a ~;nppressão destas duns qunntin!l, que 
impol'tiio .em 7EO.e tantos mil róis. 

Em .despezas eV•3ntuaes; ha duns qunlid!lcles elo 
d~spezns e\'ent!lnes: umas de despezas nli!l<lns 
na secretaria · de .estado, e · outra que deve. set· 
declarada pa1·a despezns .-,vontlliii)S em todo o im· 
pcl'io, qualquer eventuaUdade que · sacced•1 niio .6 · 
só nu secretnna; pensa n c~rnrnissão muito con· 
forme .com .o~ meus princípios. . 

Passemos á camara dos seundores; estou con· 
forme, bom é qu13 as despezas com o corpo 
legislativn passem para a repartição do imperio, 
para · harmonisnr a administracrio de 'lllu .C:$tt\ 
llarte no · imperio e parte na . fazenda ; queria quo 
tudo quanto , pertenc~ á ' lei civil pasau pnr·a a 
rapnrtrçiio do imperio: muito justo é niio · fazer 
ess13 cerceamento ·na camnrn do senado, essa:'! 
despeza!'l parn o expeLliente estão .. a · cargo das 
camllt'as legisla ti v as ; . é justo que &s . carnara:1 
legislativns trotem de fazer aquelle . cercea111ento 
que ·quizerem com · ellns, nlio quero entrar. lá na 
t:conomío. da camnra . dos senadores, porque uilo 
quero que o senado entre · na nossa economia 
parti-:ular, . nó~ estamos .bem conformes; .igual
mente na casa\ dos deputados são os meus prin· 
c i pios ; a . lei é q ne determiuuu o subsidio dos 
mP.mbros da .. coroara ~as clcf5ttlados: qt1anto ao 
expediente devo dizdr qrul o expediente da camar·a 
dos deputados é milior, .mult1pliciio-se ostrabn· 
lho!!, maior deve . ~or a !ólla parcell~; ·nisto estou 
conCorme. 

Quanto t\ prilaidonclall de pNvinch\s o llll\111 . 
cou~elboll, ptJrmltta •• ua n i:ommlllaiin •lUe fll\11\ 
Ulllll retl.u.xllu: nrlo hul 1l•r c.l11r 11 Uur Jll'r!~tldontu 
Benito aqulllo quu a lei c.luterrnlnn : llullliUituJJHJII ªIJ lnf<.lrmaçõeu do quo JlUa.lo o arluh1tro uu o 

~overno, a proshloncia compõe·so do urn presi· 
dalit~, sect·etnrio com a su:\ secretario. o os C•Hl~ 
snlhoil'os, uniforrnemonte, seja a provlncia do quo 
qualiJado !ór, os consdhos df! ~tnvárno siio do 
(j mcmbroR, cuda mrmrbro tem 3fl200 por dia e 
outroR 211100; isto ó o quo mandou dar a lei, o 
ó segundo a lei que nos devAmos l'cgular: veja
mos; tornos po1· cxomplo il .B!lhio, é a província 
a m.nis importante, di;.: aqui ldl. 31-, tabella n. 3, 
or<;nmento dns clcspezas dn pr()víncía da · Bahia, 
go1·erno dn pr•JVincia JO:OOOH, tnbnlla n. 1, presi
daultl ·da provincín tarn 3 çontoK o tnnt\IS mil 
róis. secretario 1:4001~, oJ}jcial-maíM -tOOH, sr.ta 
otliciaes a :3:3:3# e Lnntos rói!', e além dcl ter. sote 
offlciacs pedem-se ainda gratificacõr.s para qur!tro 
maifi .; da secretnría do · ímperio <JUerP.mos t1rn.r 
um, e· parn 11 secret:~rin da ·Bnt!Ía damos sete, o 
h a vemo~ dar ~ratificações para mnis qnn.tro? · 

Qúanto á. despezrl com o provedo1· do. casa da 
mis(~ricm·i:lía, . reuni . . esta. flal·cella á classe de 
pensões, A se calcularmos paro. o . conselho do 
g;,:verno, teremos ü consdhlliro:~ a 60 dias e a 
3fl200 para cadn conselheiro, n de~>peza . vem a 
dar em 1!)2:000# sc111 conta1· a desp~~n Je ida e 
voltu, · por•IU>J no. Bahia os consolheir:.~ e!ltiio na 
cidad11 · e eMa ·dcspeza não se pódo admittir, . são 
pois 3:800,~, se orçrnmos a dcspczn caleulnda 
nesta · prvvincia é de 10:560~ e não . de l1: H2~ 
como dá a commissiio; ois·a'lui uma cousa que 
é neccssario attendennos, nüo temos soru1o regu· 
larmo,uos pr,la. lei, .a que foi feita para a pro· 
viucia da Bahia foi feita para todas ns mais 
pro.vincins: pot· isso cxaminündo a .. tabella ·apre· · 
sentnda pE:In commii'li>io t> a rninha, vê·3e todas 
.estas difi'•H"ençns; nn Espírito ::io1nto a commissiio 
dá :l:SHS,600 na Bahia dn ll:OOO$, quando a lei 
dá 10:5GOfi,. en1 Pernambuco l:!:G5!S900, em Se•·· 
gipe 6:131·1$, na Pamkyba 5:695$480, quando eu 
comprehendi nisto · IIS dtJsoez~s legacs, havendo 
pnis uma tlitferença con!'lideravel ·; na minha . 
tabella 1aâo ·. pude cercenr despezas. neces!'larins; só 
o. fi~. corn a qne o. lei manda, se~tuado a lei 
foi qub fiz os meus calculo .. , . e por · is~o ofi'ereço 
á · camnra comn · emendo. o meu orçamento 11 esta. 
repartiç.no, nestll artigo, no. conselho do governo, 
seu cxpcdiento, nós niio podemos deixar ·de cal· 
culm· o quo entrn . em discussão, calcular é muito 
confornll•; v~jol·SO . n lei, :vcjll·Me Bil a commiss•ia 
Co i cingida ú ·lei ou n•io; 1,u .niio quero gene· 
rosi<lll<lll~, quero n'luillo qne a lei pede, o mesmo 
dir.ei dos · consP.Ihos gol'lles ·do .província, siio 
uniformes ein todas ll" províncias; aos conse· 
lheirr.s geraes niio so paga nada, · o .que so paga 
é gmtiflca<;ões a certos emflregados; a lei foi 
índistinctnmente pnra todas us províncias e eu 
r~clanw 11 t!Xecu~Jio da lei, demos uma quantia 
parn rll'ut:;ulll ciP. cnstl>~ uaquellas . provincin~ onde 
niio Ira tHtitlcíos nucionaés pa1·u este efi'eito, mas 
vereiuos qufl a c,•mmissiio tomou urna base arbi· 

· trario, p11rque orçnu, v. g.' para a província 
do Rio Gm11de .dü Sul 700ii, Matt•l·Grosso 500R; 
niio \'ejo qnc os ~mpre!!ados em uma sejiio dif· 
feront~s de . outro. quando a lei .. ot; tem igualado; 
os empregados no:1 conselhos geraes são .con
formes, têm . ignau~ pagament•lS; · reclamo . pnis 
·peln lni; veja•sc a minha tabella se é ou . não 
mais favoravel quo) a da c~mmissão, a minha 
tabella é s~gun!lo a loi e a da commissiio é 
arbitl'al'ia. Segue·St' a chancellaria.'mór do ím· 
perio. 

Ett entendia. Sr. presidente, que· a chancel· 
larín-mór do . imp .. riu devia se1· . removida d~~o 
repartiç(1Q do imperio, porque a chnncellaria·mór 
ó · um moro tribunal .de nrrecadaçiio, porque é 
necosRaJ'iQ · .pórmu11 as cnuRas no seu verdaileiro . 
pé, n Jiartl ulln olllarmos extlnRLJindo · um trl· 
bunjll . u ur•lllll!lo nutro novn podJa osLe tribunal 
P!HLIIIIClll' t\ rtiJltll'tludo a.lll rn~t~ndll e aLÚ por Ulllll 
tiUIIIIUIUtll, · JIOI'IIUO 1\ llhllllll~lhlrlii•IIIÓt lliiLlllldO 110 
lnrvurlo {lr!lolall ru•sar umA uaaA, o oat1ndo na 
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fazentla . lia mnitas salns n•> t,hesouro ondo pódo . 
fazer a . arrecada~üo dos ím·postos qua nl'recadn 
taes eom~ . nolVO.i ·. B velhos . dírtJitos, as pt·opinns 
que paga~ os dc~llmbnrgarlorP.s, . trnu:s1to pela · 
chnnce!Jiwa, etc. TP.nho . a retlectir mais que a 
C\Jnncelln}'iU•IriÓr pódt> nrr~caclnr decimas dll hO• 
rança, ctzn .o mHia ciz.n; nós t•11110s hojo um 
regulnmento para. . a arrccadav;io; a arrecadação 
se acha tiio espalhada por di1Iere 'ntes CJmpregados 
quo accumulüo grande numt:l'O dll despüzus de 
Ol'dcnados sern eeonomisarmos nndn pura u nnr;fio · 
ei~·nqui no quo discordei nesta artig() da. com~ 
nussi\o ... 

0 SR. VASCONCELLOS:- Esqueceu-me dizer qne 
n C(lmtnisslto tinha supprimido a . daspezo. da 
BCCI'etaria ~era! do I'Cgistro daS Í'nercêS, que. im· 
porta em 700ff; para qllo fosse feita ú. custa <lo 
secretario quo percebe. muitos e avuHatlo:~ emo
lumentos; queda. que r.:.sso supprirnidu toda e11sa · 
de:lpaza, porque · ·era .de suppór quQ a camnra elos 
.senadort:s approvasse r1 ·lei que estO. camai'a i ui· 
ciou . para a abolição desta secretaria. ··. 

U)iA. 'Voz l-A: inda ni'i.o ·. SCl colnmunicou. ' 
O Sn . . VASCCiNt:ELLos:- Eu entendo que não 

póde deixar de ~<t:r npprovada pela . camara do 
senado. · · 

O SR. HOLLA~D,\. CA.VALCA}íT! (corttinuam(lo) ,...:.. 
l:)!· presidcntP., estou muito conforme com n commis. 
sao quanto ásecretar·ia geral das mercêi!, taml>em 
approvo e~sa. quantia que .o h\•11ro.do . ·membro> 
apontn, essa .. quantia ê justarncnto para os eu1·· 
pregados. e o regi~tro genll das n\P.I'cês pó.,le·se · 
Jazer pela secretaria do imperio, on•le vóde hnve1· 
uma sa!a pnra supprir á secretaria gernl das 
m·P.rcés, e· ·assim .· ec\momisarnos 700$000. . .. 

Oom a administração geral dos corrt!ÍIIR, se · n 
· .camara co~nsultar as mi11ha>J tabella,. fWbt·., 11stn 

repnrtiçiio, não$~ pótle dizer que outras receitas 
fossem ~upprir as d~spez11S com os · correios, so 
)In despeznll tambetn ·· na de haver receita para· 
estas despezas; Sr!ffi!llbante receita no .. quadro 
anterior foi de !'!2:000/i; é de .. notar· qtte seme
lhante receita Joí . nnt~s. da MVa ndmínistraç:io; 
regule·so n despeza pela receita, a .l't!solução que 
passou nesta r.a•narll que autoritiOtt ao miuistro 
a fazer . esta reforrnn . foi auto1·isar-lho para fa~er 
11 despl•Zn conforme a receita, a ser maior essa 
.despezn nntt'io se reduziio os correios. · 

Tenho · tambem uma idéa 'quo tive · na cóm- . 
missã_?. •~' que ora me occorre ~ eu queria . que a 
dotnçoo do monarcha passasse para .a repartiçiio . 
do imperio, · em .touns a:; nações existe · -na · li~tn ' 
civil, porque quer.i que n 1'epartiçfi.o dn fazenda 
sej,a simplesmente euc:1rregadu. do. ndtnillistm•i•lo 
e. nrrec::~dação das rcndos, . e todn,;. as del'lpezas 
publica~ pelns ditrereutes repartições;· Deos pe1·· 
witta, Sr . . presideute, que bojo se faca qne 
ellt.a repartição . da fazenda fosse. desçl\rtnda . ui\ 
divida publica, 1\ divida. publica fnz um ramo 
separado ; a . camal'a · sn berá dos .111ales que ha 
por estar na ropartiçüo ·da fazenda o pngameuto 
cta. divida pu,!>lica; por ora só o que insto é qua 
seja ~ _dotaçno. do .monarcba passada · para a 
.repart1çao do 1m peno. . · 

OITéreço como emenda á commissão as minhas 
a respeito das presidencias das · prOvíncias, seus . 
conselhos, secretat·.ias, con;;elhos gera11s, pa'ssagem 
da chancellaria do iropcrio. · . 
--~Estas-são as observações que -tenho a expô r . 
por ora, · · . · · : 

Mandou a seguinte . emenda: 
" Lo Que 13~ja· passada para a repartição . do 

hnperio · u dotaçiio · dn cosa impel·ial. 
" 2.o Que pas~e parn n repartição dn fazeudn 

a chancellarla·mór do impcrio. 
11 3. 0 Quo JH•j.lo substituldas as . parcellas da 

tauclhl uo ' l' : ll'~o;or á. parto as da commiasiio 

. sobro os g.ove•·nos prl)vincinas n conselhos de pro" 
vincia. · . 
. . cc 4. o Qne a . administmçiió do crorreio se1ja fixada 
Heguud•J · u · .tabolla do parec<:!r á parte, com 11 
condiçiio de se.r para P.Ssa dr.speza upplicada uni" 
camonte os rnP.ios do receita do mesmo correio:
IIollanrJ.a Cavalcanti. n 

Foi apoiada. · 
O Sr. VusconoolH>" :-Sr. pl'esidcntc, a 

commisKi'io supprimio da tab&IIR claR despezas da 
provinch\ da Bahia ,100$ a titulo de mercês pe
cu•liarias,'. siio esmolas que o presidente dispõe 
na pr•JVincia como bem quer; julgou a commissiio 
que niio havia · raziiu alguma para o presidente , 
1 l•~ ·província ter esta \'egollin, que olésse esmolns 
á SilO. custa.: por co1.sequencin niío contemplou, 
pensa o il\ustrA d~putndo · que acaba de fali ar, 
~ata quantia Rupprirnhla ; quanto ás deHpezas 
com os consalheíros, n illu:~tre deputado orçou 
ll despeza em dons mez~s • . o parcce~me que não 
contemplou a despcza de ·1da e volta. ; •. 

O Sn. HoLLANIJA CAVALCANTI:- Contemplei; 
o Sn. v.\scoNcp:Lr.os:...:. : .:.masmuitasvezes o 

c.on~elbo se proroga, e se proroga por mais um 
mez, e muito bom seria que a dcspcza· que a 
commi~são dá pnrn os conselhos seja sufficiente ; 
o a lei do orçamento deve ser. concebida de 
n1tmr!il·a que m'io . obste á prorogaçtio pelo tempo 
que a lei pe•·mitte prorogar ; por hso o Hlustr.e 
dr:putado, se tivesse accrescentad<> n~ sessõo·s 

. extrnor·clinarial'l do conselho . :veria •ll1'' longe da 
commissão sP.r procliga tern siclo talvez escassa. 

O S•·· :r·:rotlandu cavalcantl : .-"-Ai nela 
1111111 vez ·peço a attençào d·., · camara; h ;wia de 

. orçar coril .. razão .e pelo modo · da cornmissiio se 
visse quo algumas Jlrovincias contassem com .o 
numero fixo de conselheiros; lembrei-me tambem 

· de ~lltra idén, e é que . quando se prorogdo as 
sessoes dos co.nselhos niio se lhes paga. 

Ula Yor- ::,_Pagii·Se. 
O S!< .... Hor.LAND,\ . Q,\ VALCANTt : - P.lra casos 

exlrao•·dinnrios uli() . so d~vi) pag~r;. mas, ou se 
pague ou n:io se pague, o que . qnero <i para 
tudas as províncias a mesma cousa; a cOu\nrissão 
julgou. que devia designar a<J presidencias das 
pl·o,vincias, se . em uma p1·ovfncia ba necessidade 
de prorognr;ãn lnl\'ez ·nas outras tnmbem as haja, 
e um dos ohjectos que demorão muito os cou- .. 
~elheiros . do> g11verno vem a .ser os . exames . dos 
metitres de p ; imt<irll!l letras , grammatica la
tinn, etc., .em 1111111 provind~ qull tem um grande 
numero li E> professores os exames hão tle _ gastar 
mais · tenipo, . pelo contrario, .· em ·· uma província 
que tHIII 10 011 12 p1·ofessores hn de gastnr menos 
tempo, e assim us prorogações não podem .ser 
as rnP.sruas 'em todos n>~ conselhos; mas a com· 
missão n:io quiz usar da igualdade numericu, e 
uson . do tloJsignultlade ; a cummisstio devia atten
der . que em todas as proviucins ha o mesnto 
trabalho . para o• conselheirlls do goveruo ; ê ver
dnda quoa commissão, na falta de dados, julga 
melhor adoptar o orçament•.> oroposto tal qual. 
ePperando. que quando os c·onselhos ge1·ues entra
rem nesto exame habílitarãõ ao corpo legisla· 
tivo e~n SUI_lpril' es~as . despezas_ que .. fossem . n~-

. cessarms; o1s o motJVO por·que naoqu1z supprunu 
cousa ulguma. · : . . . · . · · 
. o sr ... '-Lin" Qautln.lio :- kntes de entrnr 
na am\lyse ·dcbla .primeira classe de · despEiz·is 
\lo miubterio do imperio direi nlgllrnn cousa em 
ser·al. 

As ·nossas rendas não chegüo . para nossas 
clespezas, e dois meios so otl'el'ecem : ou fazer 
~tugmentar as rendas . ott tlimióuir . as despezas, 
o . como se podet·úõ augmentar as renda>~ 'l Por 
via c;(e impostos?. Isso du modo nenhum. '!'ermos 
um augmento de r.anda ·. temporaria por via de 
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ttm emprestimo 'I Isso peior, logo, niio resta sen:1•l 
cortar por despezas illegnes, economíst\1' dcspezns 
para poder augmentllr as rendas, e quando. 
nós diminuirmos o luxo dellns e nossaR prodi· 
gnlidndes, as rendas sobem vr,rdadeíramflnte em 
relação das deapezns diminuidafl, e isto é o unico 
remedio para nós termos e nenhum ontro pode· 
remos adoptnr, debaixo destes princípios é ')ua 
a camara dos deputados ba de enc:1rar as des
pezas de toda.s as. I'Ppartições. 

A commi~sfill de fazenda alterQu o c.rçamento 
da despeza .:leste ministeni•, já emqu!plto á elas· 
sificação dt:lle, e já tirando delle alguns ramos 
d.e deApeza que parecem pMtoncer a outras re· 
partições, o já accrescentnndo do algumas par
cellas, c já ctími~tuindo em outras. Vamos ver 
pois se a cornmiss:io Leve razrio no que fez, 
e se nóil podemos ainda diminuir mais alguma. 
cousa. 

Principia a commissão nesta classe de ;admi
nistração política, civil, da secretaria e conse
lho ele estado que Importa eni cincoenta a tantos 
contos. Ora, Sr. presidente, nesta pnrceiia que RÓ é 
relativa ·no Rio de .J:meiro, porque as outras pro
víncias não têm nada disto, ha uma diminuição 
de dois contos st:te. centos e tantos mil réis, di f" 
feren'Ça. do padido que fez o Sr. ministro, e já 
a commissão explicou que 2:000$ erãu de des
pezas eventuaes que o ministro do !mperio pedia, 
e que não se lhe devem d11r, a. meu ver. Não 
t;c~ .o que sii~ despezas eventuaes., despezas do 
expediente sei o que é, por c(lnsequencill esta 
parcella foi mui bem. tirada. Hl'.nma outra par
cena que a c.ommisiio su;>primio e foi a de um 
officínl da secretarin do imperio, porque uo anno 
passado havia 10 offieiaes e este ar111o apparece 
mais um, e em vez de se .diminuírem quer-se. 
accrP.scentar. 
Desen~anemo-nos que emquanto não marcar

mos o pessoal para cada uma destas. repartições 
estamos perdidos; cada uma dcllas é um viveiro, 
A nós vemo~ Q que acontece com o . cons~lho da 
fazenda que todo o mundo sa.be, lllle ba de .aca
bar. ento·etanto o governo despacha para ellc. os 
seus afilhados, .vem um. individuo da prP~idencia 
despacha-se p!lra o con~elho da fazenda, vem 
outro que é militnr vai para o supremo conselho 
militar e depoi-. .qunndo houver a refot·ma dir· 
sc-ba que é umu injustiça o. não ficarem com os 
seus ordenados, e niio vimos nós que ~e fez de
putado do .commissariado lAm homem com data. 
de tres dias adiante. desde a guerra de Pernam· 
buco ? N;io se lembrou o governo de premiar este 
homem no momento, é a~ora que vai acabar o 
commissarindo que o ministro lhe manda pagar 
os serviços de 17, considerando-se como deputado 
do commissariado ; e eu gosto de ouvir dizer ao 
governo que ·estamos em circumstailcias · mâ11, e 
que um futuro desastroso nos · ameaça quando 
elles da sua parte é que . economisão menos, e 
nomeião empregados. sem numero, como se o 
desastroso futuro não é o mesmo governo que 
o faz, e depois vem com este susto~ Quando se 
trata de reformas não as qu!)rem, quando se tra.ta 
de .cortar despezas não querem ; mas a pena. que 
eu tenho é que o desastroso futuro venha para 
mim que tenho gritado contm semelhantes des
perdícios, quando devia vir só para aquelles que 
para elle cuncorrem. 

Senhores, é preciso que o governo dig'' que 
quer fazer- reformas ; mas que .!llLJlA.. ser, se a.té 
a~abn de-ea-hrr n~ado a .lei que foi desta 
camara extinguindo a secretaria d11s mercês, 
tlot•do o Jlo.verno. niio tim. li rs. de lucro, .e isto é 
•:rivel? Toda!! l\1:1. propinas e inter~sses siio para 
um homem, o quando a nnçiio qullr ec.onomisar 
~>x.tínguindo semolhnnte Hecretana não. passa. no 
Hunauo I Nilo llel onde isto h a de ir· parar ; lato 
é o mesmu que ostu11 bi~padas . onde· os pndre11 1 
nunca vito administrar a 1ua dloco11e e. que ostll•l 

ganhando a sna c,m,c:rna sínecu,•a sem te1• cui· 
dados e trabalhos, !IEsim. succede a este secretario. 

Ora, se nós estamos noste estado de termos 
estabelecimentos desb\ natureza, como não ha de 
vir um. desastroso futuro? O· anno passado não 
se pedio dinhairo para o expediente do conselho 
dtl estado, e este nnn<J pede-~e. e ni'io .sei como 
enti'io o ministro· p11ssado fez ~sta rlespe7.a, o a 
commissão niio cntnou na analyse do pedido do 
conselhn dll estado nem do gabinete. particular 
de S. M. o Imperador, limitou-se sómente a cortar 
o mais essencial ; bem como 36;:ia e tantos réis do 
es~.rev~nte. do visconrlll rle . Oayrú, porque se diz 
que está fnz11ndo a historia do Brazil. Ora, edsa 
historia h a de ser como ile ~abe •. Um homem que 
vive escrevendo a hisloria de seus contempora~ 
nens, um homem que está escrevendo com a!f pOl'· 
sonagrln!'l quo ainda viv~m, o historia n111ndada 
f11zer pelo govcmo, vejão os senhores que ha de 
sahir ; por conseqnencia Mm vara elle nem para 
o RI'U escrevente. 

Diz nqui-carnara dos senadores S;!:OOOS etc.
Ora, eu. não quero metter-me naa despezas da 
cama1·a do senado, mas vejQ aqui uma parcella 
qua deve ~er riscada por il!egal c que o anno 
passado nuo. veio ; que vem a. ser uma ~ratificação 
de l:!!uOH ao o:ffichl· maior. ·i Quem deu· esta gra
tificação? Pois este ofi!ci"l n:io .entra no numero 
dos offi.ciaes ordinarios? Es~a cãmara não tem oflicial 
é um officínl da secretaria . de. estado que vem para 
aqui suppril-n, entretanto apreHenta-se uma gratifi~ 
cação dt~ 1 :200/1 que o senndo dá, e guer •. se reformas 
e diminuição de despezas,. desperdiçando-se assim o 
dinheiro d•l na.çiio ! Mandarei uma emenda para que 
esta parcellu seja riscada., isto não ó marcado por 
lei, ó uma destas dadivas gratuitas que o OO!!SO 
governo tem feitc, e oxalá qut~ fosse só esta ; 
mas eu hei de aprê'sentnr uma tabella dll · alfan· 
dega em que mostro que ha homens que têm 400/1 
e .que têm gratificações de 1·200$1 o triplo do or· 
4~nndo ! · 

Estou certo que a camara dos Srs. senadores niio 
póde ser rrodiga com o dinheiro da. nação ; quanto 
aos conselhos . da província e suas secretarias, 
f'arel algumas reflexões. · Ainda que um homem 
não póde saber do todas as províncias do imperio, 
porque era preciso ter andado. por ellas, e estu~ 
darlo tocloli o" seus e:>tRbP.lecimentos; como depu
tndo da província da Bahia, ftlllarei~ 

A commissão deu de mais de facto do que pede 
a . . B·thia para a presidencia e secretaria, porque 
á com missão· parece que o conselho pôde ·estar 
em trabalho por mai& tempo do que a lei mnnda, 
e a qaestão que .se tem apresentado é se os.con· 
selheiros nesse tempo de prorogação ou sessão 
~;xtraordinaria devem gllnhar a diaria que a lei lhe 
manda dar,. eu creio que! sim, porque parece-me que 
elle.s ganhão, permitta-se-me dizer assim, é um jor· 
nnl diariamente, o o· diLL em que o conselheiro faltou 
ao conselho. não ganha, logo,.o homem· que ganha 
pelos dins que trabalhar está claro que a pro
rogação não ·deve ser. de graça, por conseguinte 
deve-se .contar sempre de mais, porque haverão 
algumas províncias- que Eleja preciso terem por 
mais tempo o seu conselho reunido, assin1 como 
outras não precisaráõ, e por i~;so não. posso deixar 
de concordat· ·cota a com missão, e supponhamos 
que . niio têm prorogaçiio, essas províncias hão de 
dar. contas desse dwheiro ; felizmente apparece 
hoje o que eu reclamo ha cinco a.nnos, que todas 
estas despezas sejão marcadas por tabellas e em. 
cousequencia para o anno podemos tomar contas 
por essas mesmas tabellas. 

Q Sr. Va011o on,oollos:...;.Para ftzer uma ex· 
plicação. 

A. commissilo supprlmlo 1\ qnanlia l!e 200$.appll· 
ca<Jos t\ ca1111 da mlserh:ordlu da Bahia, parq_uo 
cut~ulleu. quu aendo mui rica nl\u tuzla lato dlllo• 
rança no11 IUIU~ rodlto1, a .note•llll quo nllo h• 
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.rnziio do queixn, (l conselheiros . 11 :3U200 'vencem 
em 2 mezes 1 :200H e oito se. attondeu que algun3 
conselheiros devião vencer pela ida e volta. 

O Sr. Llno Oou'tJnbo : - Ai11dR assim a 
commissiío deu. de mais pr.rqne n Bahia íJedío 
lO:OOQfl o n()ui dá· se :ll:QOOH e tunto, o tirando·se· 
2~04 da .pen~tio á mlsericordia e mais outras pon· 
~o~s · or~mflrtns, parece que por toda . a mau eira 

· 1!. comm1ssiio dou de mais, entrotnnti'J ainda · quo 
vá· .'de mais ulguma cousn, depois se h.iio do .ton•ar 
aB contn1.1, porque ta·mb'em as . províncias não man . 
düo por inteiro os .' seus deputados, 0 a conta é 
feit~ pelo. numero rr.arcado . e o me111mo ll!!Ontecc 
com. os senadores. · 

Entretanto pel'lnitta·me a commissão que faça 
algumas reflexões quanto á secretaria da Bnhin. 
Sete oillciaes de secretaria a 330/i niio sei s~ é 
muito, o que sei é que ·a . Bahia .tem um exp·e· 
die~te e"'traonlínario, l1a muito '()no escreve.-, 

- mut.tas commnnícações e é uma p1·ovíncin marí
timo, quanto mais quo hoje 110 dno muitas . có
pias para n imprensa, .não é, c:Qmó no tempo do 
absolutismo . em quo . tudo ern o. sygillo do abelha, 
hoje tudo é mais fra11co; mos u rrue eu t .enho 
a .U.izer. é, que nesta secretaria . niio pôde lá estor 
um offici111 · que é lente no collegi'g medico ou · 
cirnrgico e lente .· de ànato'mia; · porque ainda que 
tenha . reI ações de nmisadt! com elle, ell)fim h a de 
me pe1·do_:•r p~la . amlsad.e Q}IO t~nhó ao meu paiz, 
porque nao sao con!pattvets os clous · empregos, 
porque, como é J10S>'tvel que esteja de m~onhn .na 
secretaria c ao mesmo tempo no . collegio, port~nto 
este .official nã~ póde conLinuar. .· . 
. Quanto aos 4 officiaes; c.lfe•·e~Jo ns iTtesmas ca·ri

sideraçõeR de haver muito expediente, ogora quanto 
ao concerto da casa que · se diz que t>stá a ulti
mar.sn, dh;to, Sr.· presidente, é que cu mu queixo. 

A .cadêa da Bahia é um calabog,ç9 mortífero da 
humauidade. nenhum i'niseravel.póde ~scapnr com 
vidn naquella cr•dêa, · · Tem·se dito ()Ue é preciso 
fazer·se uma uovn; pedio·so dinheiro. p!lra se co· 
meçar e niio se. deu nem 5 rs; entretanto pr.Jrquc 
a secretaria .devia estar em um pala cio com grades 
de ferro, a junta . da Cazandl\ da minha prl)vincia 

. gnstou contoR a· contos de réis em se!lle!hnnte 
obra para · collocnr n secrRta•'ia; o·ra, isto não faz 

· chorur . a huma1i idade? Que . se cuid11 · . mais ·no 
commodo desses homens quo cscrovem do que 
desses que .e&tão recolhidos nn cndêa? Que contn 
não ta remos nós de~lia obra.? Eu já S(<i quo se 
~lia fosse feita por empreitada nlio clu•garia á 
metade do que se . tem gasto ; mns foi fclita por 

-conta do arsenal . e feita sem provisiio do thesóuro. 
A' tal ponto chegou á junta da· Bahia qu~ uãu se 
embn·açou .· cotn as leis antigas nein ·modernas. 
Quando a lei diz que a junta niu. póde fazer 
despezas superiores, e por orn. ainda nesta casn 
não appareceu . semelhante ... conta de des~ez•ts, e 
já o . anno passado se . estava· fazendo. Eis.aqui 
como caminbi'io .as . cousas I .Para as obras pu
blicas · não se dá nem a oita.va .parte dns sommas, 
e eu queixando·mc . aqui .. a um Sr. ministro; disse 
quo não tinha ido ·. prQvisão . alguma para a 
Bahia suspendendo a IP.i n este re:<peito, .entre
tanto en mandei. á · Bahia, e npre~>entnrei nesta 
camara· uma .provisão do· mnrquez de Baependy e 
outra .do Sr. Oalmon, em que se mandarão ordens 
para se não cumprir o a1tigo da lei que manda 
dar a. oit~va part.e dss sobras. Ao mesmo tempo, 
como já dtsse, .a JUnta mand .. u fazer esse palacio 
'!em .pr9vi.sl\o:, .1Lpara mva cadê:A niii> hn- · · . , 
par~ uma estrada, do n1esmo modo. Deos os ajude I 
Merc~s ord.inarias 400H c.cntra o .que me tenho 

declarado nesta comara ; depois da constituição 
os presiden~!!l? das PrPYincias nlio .têm semelhante 
dinheiro para mel'cês ordinarias ; .. entretanto a 
junta da l'azell<ll\ 'Vai continuando a pogar annunl· 
mente, e . Se .;,e .ll!·e· ... r"er. g. U.D·. tn .a · C·.a· USa, respaude·sa: · 
ialo vem lA . na le . dos capitães-generaes; . e 'eis-

. TOMu 2 

nqui C•)lllO nllcs nntenrlem .as lui:., por ventnN n 
, I~ i dus rrrctlidentcs manda dar· l!ornelhánte coasa 'l 

Niio ; mas o .·goveruo do Brazil não tem feito res~ 
ponsnvel P.H~a junt11. Orn, flfl no menos . . estas 
mercês ordinat·ias fossem parn ·os pobre~, pam as 

· miser(lvois vi uvas dos olllciao~ inferi ore:~ . soda 
bom ; mas sãu pal'a c1s seus llfilhnrtos que ni'io têm 
preeisõ~;~s, portanto a commissü•J fez .muito IJem 
em ri11cnr esta . parcelln. 

· Diz . aqui - mercé de Paulo Biu·beri- niio sei 
quom é, nem . a provinciu da l3ahia declará a pro· 
.visiio do thesou1·o quo maud1J clur cstn mercê,' 
quem sabe se seró. . algum daquelles que télll mor· 
rido e .quo estão cobran<IQ llS pensÕill! ? A.rtul no 
thcsouro tem succedidoJ í~so, portanto . tambem á 
hem . riscada esta pa,·cellrt, porl}uc este homem até 
pelo nome parece cslrnngeiro. 

Ora, agora a commissiit> ha d.e pertlo1u·,me dizer·· 
que · não teve 1·aziio em supprimír este dinheiro 
dado â miseríco1·día, o quo a r~tzüo quo dou de 
qua em. rica não progride potqne o_ illustre depu
tado deve saber que · c mise,·jçgn!ill está · fazendo 
um hospital assaz vasto, com cl)mrnodídade, . fie. 
gundo ns luzes do tempo, comprou ~ma gl'andc cba· 
cara e tem começado a levantar os alic~rcc;; de~se 
.Jwspital; e é uecessario ~astnr;se . rnuitq J,iin,heiro 
em um cstabelecímr:nto. daquelln natureza; e por 
venlura as rendas da misericordiu. chegaráõ para 
se fazer este gmnd~ cstubelocimento 'l '(>arn que 
se lhe. tirar. estes 2009 para a · ojnda de Cl!f}~l) 1 

Parece·mo isto umn economia .mui. pequena; o por 
isso me oppo11ho a esta snppressi'io, ·e cuido que 
a commissàu concor Jurá commígo. 

,Vamos llO:I'COnse}bO.i de . província; não fallarei · 
com os da; · outra'< províncias ·a limitar-me-hei ao 
d;l rnirrha, o diz nqui que a despeza é de 800$; 
.mus aindn se nüo sabe ll qnauto JlOderá montar 
o .expedíeute porque têm occorrídu immensas cou- . 
sas, e o . conscl}lo acaba do representar a esta ca
mara que não> pódc deixar :lo ter um . secrt:tario 
e dous amanucns<Js p~ra o seu trabulho, porque 
é precis·o quo . todos . Of! papeis se:jno registrados, 
e isto 111i0 pótle ser feito por um só bumcm . no 
espaço de. 2 mczes ·; o um o!lici11l da secretaria 
com 200$ de gratificação para escrever tudo quauto 
f~z ·o conselho do província, é i•TIP\1Ssivel. . · . 

o Sa. VASCONCJa.L()S fez ulha br!lve . explicação 
que nilo se ouvio. · ·" · 

O Sn. LtNO CouTINHO .: - PórJõe õ'fillnstre 
deputado, a .con1missii.o tira 200$ ·do officiial que 
serve de :;ecretario .a não . falia do . secretiiJ'iO · do 
con;elbo, e hn de ficnJ' .·sem · Ler · quem .esc1·eva ·? 
Não hu de . aJmittir .um homem para dentro o 

· este homem nflo !111 de g.anhar ? D:e . certo, · v••t· 
que do contrario elle di1·a quo não quer tra
balhar de graçn, e 9 trabalho . da secret1~ría do 
conselho é . muito maior quo o da sec.retflria . do 

.· governr.>, e não ·ha direitQ d~ 1!!1 . sobrt-carregar .o 
sec1·etario com o trab·1lho ·do conselho, por con
seqnencia a . gratificação ó justa : sendo assinl, 
não. vindo marcado no orçamento em quanto im· 
porta1·á o· expediente do conselho, ªerá . muito _;) 
que dá a com missão; entretanto para as grandes · 
províncias poder-se·ha dar ao conselho 1:200/i, 
e que .e li o disponhll como . bem ent.ender, que 
nomêe. os seus officiaes ·de se.cretraria, o. seu por· . 
teiro, etc. ; e qUillltO · .ao porteiro julgo que OS 
200$ serão sufficientes, porque . p6de ir trabalhar 
o ·resto do tempo . em . outra .cousa, .mas com os 
officiaes do expeLI. i ente do .conselho não so .. póde 

·fazer-tsso, elles têm que-·escr~~ver muita cousa. 
e · !.le !lar muitas cópias para Re .. im.primiren1, o 
CO!I!leH;to .acnba, e fica .. trabalho .· .para mais de 
quatro m~zes, porque .tudo está en: pe.Jaços de 

paQ~~nto Ú provipcias mais pequenas, plldem:se 

l fixar SOOH para cst!l despesa, porque já disse, se 
não se .. gastar lanto, uma vez que ha tabellal', 

· tomaremos as contas. · 
9 
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Pelo qne reapoits á chanc.ellarin-mór elo iwperio, 
não ha nnda que. dizer, . c quanto {& sccrctnria 
do registro d11s mercês já sahemos .fJUe não vai 
abaixo, mas os 700~ dns casa,; hão de SQ ·diminuir, 
e já no orçamento p11Ssado assim tinhnmoH ap~ 
provado, e mnndarci uma emenda a ver se 
passa. 

Passemos á !ldminislraçiio geral Jos correios: 
chegamos a este ultir.no ponto desta classe de 
administração cujo negocio deve Jil:ar indccí!IO, 
porque erittL camam aindu niin approvou o celebro 
regulamento feito pelo miu.iaterio pas~ado a reri
peito dos correios, e mfsmo é a organisnção 
inai" anomn\a 1:1 mais complicada quo t.enho visto, 
porqu~ as embarcações siio riadas pela repartição 
da. marinha, outras despt'7,1ls ~õiio pelo miníst,;r·io 
do imperío, vão as embar·cações a um porto, 
-vão ás est11ções da nlllrin!Jn, e faz .. se uma con
tinha separada para o ministerio do imperio, 
orn, isto tão complicado, umas cousas pela ma. 
rinha, outras pelo ministerio do imperio, !o camnra 
de certo não npprovará esslj rP,gulamento de 
correioR, e como já havemos determinar algumrt 
cousa sobre e\les, se ha fuetu (Jue a despeza 
anda por 27:0CJON, e que . o redito anda . por 
30:000$, assim mio seí se será melhor acabar 
com semelhante estabelecimento~ de correios. 

Ora, Sr .. pres!\lentc, aste Brnzil é muito des
graçado, nem. sequer toma 011 exemplos de \lUtrns 
nações, a Inglaterra ganha immenso.com os seus 
correios, a França do mesmo modo, c não são 
brigues. da costa· g'Africa .. como .são. os. nossos 
cori·eíos, em que nenhum homem sisudo nóde andar 
nelles,·porque não ha· camarotes, nãcj. !Ja.nten
silios, e quando· ha .n\~um vento fresco os ma
rinheiro::~ não sabem conhecer os c:abos, ó uma 
vergonha, entretanto o:1 paqnet.cs de. Inglaterra 
são embarcações mui bons que und:'io com 10 ou 
12 marinheiros, e os nosso~ correio;; lôm i:íO ou 
60 marinheiros, e na vespem QIJando e~tão para 
sabir ugarrão-se quantos aprendizes de sapateiros 
e ·alfaiates ba par·a bordo elo bnrcc>, e. tlt~pois 
quem padece são os passageiros, eu já vim ••'um 
paquete,. e apanhei .esse grandl) temporal c1ue 
houve aqui no Rio de Janeii'O, c ti\'e algum 
receio, não .pelos officiaes que et'Ro mui peritos, 
mas pelos marinheiros que não sabiiio nada. 
Portanto, este negocio de correios deve ficar 
indeciso parn se. fixar, e veremos se . h a de passar 
para outra repartição; 

O Sr .. Mlnl'~tl'o :""'"Na estreiteza do tempo 
não pude ~ntrar na analyse de cada um dos 
:~rtigos que pertencem ás províncias, nem mesmo 
quando entrasse . nella podiatet· cabal conhe
cimento disso porque as províncias remettem 
os . seus orç~mentos sómente com . a declara' 
ção do principio e dll origem donde dima· 
não essas despezas, . e isto não ... b.1sta para 
entrar no conhecimento se a despeza é excessiva 
ou se e !la é inutil para se cortar de . todo, entre
tanto eu .quanto pude fazer fiz, principalmente 
na falta de um parecer da commissão, e quando 
existe este, vêm-se os fundamentos porque . se 
cortão certas. despez11.s, ·e não te.ndo nada ·disto 
inteirado, só com o soccnrro de umas tabellas, 
quando vi que se cortava alguma cousa, entrava 
por . hypothe~es, e pela minha hypothese ia 
calculnndo, muitas vezes dei nisto pelo resultado, 
e algumas vezes tendo os mesmos resultllt!os, 
achei-me eni{eRado como agora direi. 
· Principiando pela secretaria e conselhode estado, 

tiuha•se pedido para· aquella 21:000$, etc., e 
para esta 32:000S, o qne sommadn daí 53:.1,10H300, 
mal!l entrando nesta hypothese at!ll!!Í que ha .a 
dijl'erGnça .do escripturnrio que se conservA no 
visconde de CaYrü, pois qutj deduzido o c:órt.e 
d1\·se a qut~ntia elo 50:•100S300, dtlJlOIM iJi~MO fui pro• 
curar essa. deapeza extrnordlnarla que apruunta 

-a s•Jcrctllriu do 2:00<tH, maa ahida 1111lm re11avllu 

'JOOy, e· o que .me ·;pareceu é. que assentarão esta 
despeza .extraordinaria' como despeza ordlnarla da ' 
secretaria, o mniri me·. tem sorpren•1ido q·uan<lo 
Vlljo qno sa tira dc!!ta tabolla 400H do oftlcial qne 
se acha ll•l mai~ na secretarin; certamente · a 
commiss1i(J não estava inf..rmacla das cir;culn·· 
stuncias das cau~as particulat·es, e direi que esslls 
proposições de r1ue a secrotal'ia tem · bastante· 
g~nte procodem de poucas iufonnat;ões. ·No Rio 
dr. Janeiro é neeessario $1lmpre o duplo ou um 
terç.., do mais na~ repartit;íies do . que em qual· 
quer outra. parte, porqnt' () Riv de Janeiro é muito 
doentio, não digo quo e do clima, pOriJUO qunnto 
a mim é o melhor, cowtudo cousas ha que, ou 
por n:>sso desleixo, ou falta ele meios, nãCJ se 
tOm remediado, e nãn. sei .como não ha uma peste 
todos os armos' 

Os illustrr.s deputados hão de ter lido um rela· 
torio .da commissiio. ·do sau.Je de mediciua o 
pasmariio de vêr o relatorio Jll\ pnrte que trata 
do ho:;pital desta cída<ie, e depois os monturos 
e irnmundicies que J1a ua citlado sobre· o que 
tenho procurado. da . minha parte fazer alguma 
cousa. para remediar este mal, o. quando . tive a 
pnsta da se.::rclaria do. imperio em 1826, mandei 
á camal'll dest.1 cidad•J uma portnria para tmtar 
de limpar alguus charcos e pantanos que existem 
!1!1. cl!Jade, e· que se nivellasse a cidade par·a dàr. 
con·ente á;~ aguas, mandando tapar· aquelles 
lugares onde os pretos itio depositar e.ssa3 im· 
mundicies. A camara. p1·in1eiro disso oue estava 
empenha!l!l, mal! qu.e trataria disso· do modo 
que fos~e possível, entretanto eu sahi para fóra 
do ministe.1·ío e nfio se fez nada. 

Mas vallios ao caso du official da secretaria ; 
el!e · não augmenta a despeza, era official da 
secretaria dos . negocio~. estrangeiros, e porque eu 
conhecendo a sua . capacidade peJa confiança ~ue 
tenho nellc, tornei·o para vir lrabalhar no .meu 
~abinete, .e tral)~fer.io·Si! da s.ecretaria dos E'S• 
trungeiros para n do imperio, e se h~uve ~olgum 
prejuízo, f vi para . 013 seus co !legas, porque· se 
augmentou o divisor d(l dividendo quanto aos 
emolumentos •. p,,r CC>!ls(lquencia so cresce .na 
secretaria do imperio, diminue na dos estran
geiros, e não é. cousa q11e se possa. eliminar. 

Ora, quanln á~ despezll!il extraordinarias da 
secretaria, é impossível que as não haja, por 
c-xemplo, concertu .da casas, porque ellas no Rio 
de· Janetro são· mnito mnl construídas, e a da 
secretllria. estaí em rui na, e .a· cnsa que serve de 
gabinete ao míni~tro está em termo$ de vir abaixo, 
e muitas vezes receio estar lã, porque metterão•se 
11 prepara\·n com estuque n'.um paiz quente e 
humidv, eu porque 6 não saibiio fazer, o caso 
é· que está a cahir, e é preciso llliUit;i!lr concertar 
a CR~Il. 

·As. províncias requerem esses. modelos· para o 
ensino mutuo, e com isto despende-se dinheiro, 
e já aqui um illustrc .deputado> se quei~o~. q!le 
na pr•>vincia da Ba.hia esta vão os ·bancos da 
esc·~la do ensino mutuo quebrndos, o que pão 
haviiio. modelos, etc~, o que se está agora apromp· 
tnndo para ir. 

Dapois vêm os índios, chegão 10 ou 12 âl3 
vezes, pergunta-se-lhes o que -vêm buscar, dizem 
n venho oç-er o. nosso .. imperador», e bem se vê 
que é necessario dar· lhes o que elles . precisão 
com mais urgencin. . · 

Já ouvi dizer nesta augustn · camara que os 
índios anda vão morrendo pelas rua>~ ; (apoiados), 
sa elles andãu morrendo. pelas . runs, não . é por
que o governo nilc• mande que os que cheg1io 
aqui vii:•l para um!!. casa, um bnrracã.o que está 
no campo de·· Sant'Anna,. o governa. manda·lbes 
dar comer todos os .<iil\~, e quando elles sabem 
daqui Joviío IIUAR on~hadr&s,. mnchaclos, etc., e 
pth.lllm llrma.s, nM qua..ea .. 11.0 .. mandito dar em S. 
Paulo porq1.1u n4o 01 quero aa•madoa ; depois 
faoo ~upoaa · com o trantporto doa. lndlo• por 
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·mar .até Santos, e de Santos· até S. Paul, por 
_terra .. · , (p. or. que .. a .~. alor J!arte.- gu~ .tenho tido são 
de M~tto;~Grosso), por Porto Fehz em canoas, c 
tudo:c;l&t<? síi!> causas quo carregii.o nas despezas 
extra<mhna.nas .· 

· .. O:s· índios Mm ;Re tratado o inelh<•r possível, 
· não se lhes . tem dndo quanto elle8 P'3dem, porque · 

·se .. !ór a dar-se~ lhes tudo, pouco Sc!ría, pois quo 
ellos p~dem nté mesmo bes~as para carregarem 
seu • trem, por isto se manda por mar ; a" ora 
havia um comboí aqui, que já mn.ndeí dar ordem · 
para _ 1·evertcr para sua terra, e . um dollc~J me 
!ii~se quo por mar não podia ir, porque tinlm 
de•x~do um seu parente . em certo , lugar, e qull 
quer1a que lbe desse bestas •. Mandei dar . cara
puças uos índios e elles não quizer;io cara
puça~, qnb:erão bonés, e um delles queria farda, 
e . dAJ · á miuha custa chapéo, depois . queria plu
m!lcllo,' foinecessario porsuadíl·o quo cu estava 
nn ordem dos grandes e niio .tinha plumagem.; 
foi · necessarío contental·os com o chapéo, estas 
despezas não são · event11aes, -são extraordinn· 
ríaR, . · . · · 

Tarribom se djss.o que a cnsa da secretaria era 
mui~() grande, mas ella não tem tanta capaci
dade como se pens'l . . A casa da sect·eta·•·ia, quando 
se · tr!'lO'!l ~.O vêr .se · podia a.c.commodar o sen:ul<> 
p<ila rllína em que s.e achava, não póde ser, porque 
Jsto · depencfe muito de arranjos, · e u casa tem 
aqu111Je _grande saliio para accornmodar a secre
taria para . oª offl!lÍ!HiB, . porém · .c.asas ·.par.a com
mi~sões não tem nenhuma, para saber-se.· esta 
co usa · ó ver~so como está .A secretaria d·~ olstndo 
dos negocias do imperio, onde estão. como sil . 

· .. estivessem em uma torrl) ; . portanto cst(l despeM 
extraordinarin niio . paga. 

Tambem · não so póde diminuir a despeza com o 
escripturario do visconde de CByrú, o visconde 
de Cayrú é· um homem muHo · 11~bi9, homem que 
honra muito a nossi'l . nação, por s11ns luzes, · e 
nenhum SPria mais capnz dA desernpanlu1.r a hi;;· 
toria do Brazíl . que cllll. Or.l, nóª tQmos visto 
que os .nossCTs .niio e!lcrevem a his~orin, .· omqu11nto 
os estrang&iros estão escrevendo : .. os francezes 
mesmo no tempo ·. da sua revoluçiio ~~ndar~o 
escrever · toda a h isto ria : se deixarmos para .. o 
futuro então .lJa · de ser muito mal · !eit11, .s, tem 
por um lado a ·imparcialidade, . tem por outro a 
falta de documentos ; fóra disto o . visconde de 
C11yrú não len nada por fazer esta historio, . é 
trabalho . se11 . que está empregado não se ha de 
dizer a esto homem que ponha a limpo . a sua 
oropria letra : não se pôde . dizet• . quo o visconde 
ile Cayrú ostá encarregado da historia e não a 
faz, tom6ra. eu ter tanta .vontade . de trabalhar 
com a penna na mão como elle, ejâ apresentou 
.uma parte ; elle tem seus prejlliZIIS, é verdade, 
porém . qual .é 1\ llistoria· que não tem alguas. 
pr~juizo; f · · · · . · . · · · 

Eu s.e não fosse senador não f;11lava . nisto, 
~irei qn13 o senado niio approvou a lei em geral, 
porque observou que o regbtro geral é um ob· 
staculo a· c:lare!ll·se · mer.:ês, pr,rque quando uma 
pnrte req11e1· uma mercê, toma-se ·creJora, e é 
natural que .o devedor diga ao seu credor, apt·o· 
sentai ' o titulo po1· . onde vos devo, e e~te titulo 
é. a certidão de não ter ·. recebido mereê pelos 
serviços feitos ; é pois necessario h .. verregistro 
de merc~s. registro ·que foi antiquissimo, mesmo 
na monarchia portugueza. . . . . 
. -º.!:li_ o __ projei:t!Utb.Plindo o reg;,tro gergl . das 
mercês; applicou . os emolumentos .que as pllrtes 
pagavão pat·a a nação, ficando elhs mais onl)
radas na bolsa e no incomtnodo : na bolva porq11a · 
cada certidão · deve {lagar emolumentos, e serão 
precisaS tantatl certidÕeS quantas .SRO !IS !lecre• 
tari•IS de estado por onde se fazem . despachos, 
á excepção d>l dos nogocios estrangetros, e .no in
"commodo pelo trnbalbiio que ·· hão -de .ter em . 
solicitar . e haver á ·mão essas -certidões ; vindo 

a sot· o in esmo que examinarem todos os cartot·ios 
para se obter uma tolha corrid!l· Portanto, o 
senado não repugna que hr1ja uma retorina nisto, 
mas o quo ello ·teve· em vista foi. que tal projecto 
em lugar de fazer bem ia fl\zcr mal, e por isso 

. cahio no senado, .não no todo, maa em parte. 
Sobre a · despeza do ofticial-maior . do senaclo; 

este otficial·mnior penso que não pó do . vir ·no ças(l, 
foi o mesmo senado que roMlveu dar-lhe esta 
graUficoçiio. O sanado tem direito. de augmentar 
nqueltfl gratificação que se dá., e o que fez o ,go· 
vernt> foi, quando $e apres~nlarão a~ contn:i 
m.andou pagar; portanto é dcspeza quo cada uma 
!In:~ eamarlis póde' fazer, entendo quo pertence li · 
policia das casas. . · 

Agora quanto . aos conilolhos gernes das provin· 
cias, Sr. presidente, ha provin:ias que niio · têm 
imprensa, .. ó necessario que se escreva por ca·da 
um . mcinbt·o . um projecto, nas provincia:~ em que 
JJa impreuSÍl fRZ•SO um prc.joeto, O depois man.:i>I·.SO 
imprimir, · porém em . M:ltlo:Gro,;so, Piauhy, etc., 
é nec•!:<sario mais que·m escreva. · · . . 

o illustre depl,lttLQQ disso que o porteira . não 
devia tP.r ordonndo; ell!l por lei tem ordenado 
anunalmente, pn1·qne o por~l)iro fica tomando.conta 
da casa to,lo o anno; cuidando no seu aceio, e · 
já um deputado mostrou muito bem a . .meu ver, 
po•·que so dava es~a gratificação. 

Sr . . presidcntl}, em · minha opinião e de mui.tas 
pP.ssons de saber, .a despeza da · nação é . muito 
difi'drenta da despeza· dos pat•Liculares; estes cal
culiio quauto .. tém o quanto ·. pçdem deilpendet•, 
poróm a naçiio não póde fazo1· assim, ha de se 

. fazer a desp•!Zil .. toda q ne for precisa. . . . 
Tenho _a f11llar mais sobre o eorreío.(FIJlloubai:t:o 

aqui,assiin como em muítos out1·os lugares.) Como 
ó quo .nas outras partes ha . de haver rendimentos 
do correio para. o Rio! . quando ainda h a povos 

·que, nconteccndn um pnrt1cular que leva~a cartas 
pal':l o corrr.io, não as poder entregar ao da pro
víncia · de Sergipe, queria qu9 se mandasse . um 

· destacamentt> para escoltai' o correio que não em 
senão de cartas particulares, üto acontece coru 
muitas outras províncias, . Na Bnhia chegavn o 
navio de fóra, as cartas ião para · o palacia do 
governador, era encarregado · ct~llas um preto, o 
qqiJI ·punha se na janella a ler o nome das cartas, 
e o ·povo cá · em baixo, e âquelles que não con-

' corriiio elle pot· sua Hsta ia levar ns .. cartas em 
caso, e daviio-lhe al,(%nma eousa: , estP.S homens 
estão neste habito. () governo foi autorisado pela 
as~embléil geral para até alterar as leis a este ros
poito; se tem presente o decrétO·veja,se, e épor 
isso que o ~tovento tem faito esta desJ>eza, o go
verno não fez· sem . proc~der es~ªs inf9rmaçiies, 
tratou lle fazer boa arrecadação e boa inspec•;ào, . 
qne . é necessario augmentar·se, era dizer-se lJUe 
o correio havia ue ser pago por sau redimento. 
. Se. a. assembl.!a niio queria que se aug~en~sse . 

a despeza era dizer que a . despez•l ser1a . ·paga · 
pelos rendimentos do col'reio, elle não rende nada 
em . algumas províncias, seria born que se dissesse 
pelo rendimento do correio, tant" por cento .quando 
houver. este 1·endímcnto, · por or11 não o ha mesmo 
aqui. Pelo. rllquerimento de .partes, vejo · que elles 
têm toda a razão; ·mas falta . a justiça, porque 
falta a lei . M>mdei pa1·a a caml\ra uma represen
tação do correio dos .officiaes de S. Paulo, siio 
homllns que têrn despeZ•lS e estas se têm augmen
tado, pois niio só é no . Rio . de Janeiro que t~m 
crescid~os .ordeR~os ·pu----. 
blicos. siio ·qu. anti. as ne~íltiv. as (.O:po. iad.o. s); a prova 
é vender-se barras ae ouro a 300 por cento, a 
os ordenad!.!S dos empregados são pagos em-papel. 
e cobre, m.;te4a ·esta peior . qUI! o papel. 

Eonquanto á capella dQV!l passar para a secre· 
taria da justiça, por ser a rapJLrtiçiio propria dos 
negocio~ ecclesin~ticos. Disseum Sr. depntado que 
ba a esta rllspeito ns tabellas. mu não sei se se en
tende o artigo da constítuiçiio, o art. 100, llS que 
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diz: u Dr)crctnl' n npplicnção r.J,;s rendímrntos des· da. Rocrotnrín de estn,lo., segundo dos utensis da 
ti nados pela ussombléa aos varios J'amos dn publica oscol11 do ensino mutuo, niio considero·. isto como 
adminisLraçiío. Pa1·eco·mo quo a. constHuiçl'io. quer dcMpuzuscvonLuans~ a raspei lo dos edillcios publicas 
que a assembléa lho dê a conta do~ budget .quo ,;o l.'is com•> 1:10 rnz, o gover.no procedo n orçamento de 
devo gastar, a distribui~~li:o p6rteuce á· nssetnbléa, dcspl:ZII, propõo o. :;r. mimstro e falla destas rui• 
111iv sei coiTio se entende a lot•·n deste m·Ligo, como nns, com na quuos devia te1· considerado no seu or· 
isto é para o aano de 183l, não sei se. viverei çnmonto, 11 cu•a tal acha-se anuinada, procedeu-se 
até este tempo; e se tambem estat·ei no minis· 11 orçllmunto da despeza c ó este. Po•· conseguinte 
terio. a commlssilo não chama estas dospozas eve11tuaes, \----..,. o sr. l\IartJm Francisco: _Sr. presi- o ÇJU'3 digo. a respeito da casa da secrE)taria, digo 

\ dente, a com missão de orçamento. tendo de apro- à rcspelt<J rias e~colas do ensino mntuo, deve vir 
· sentar e orçar as despaza>t publicas do l3rnzi.l, no Ol·çumonç(l ta11to para isto, porém 11ão debaixo 

antes de encetar llSta questão, ella Cez a Ri pr!>· do titulo da despeza.; eventuaes I 
pria a seguinte pergunta-um povo desacreditado F111lou um Sr. deputado (leu I, e censurou a 
pelos erros contin•Ndos de >ma administração fi. comml>~~•io do haver augmentado 'esta despeza em 
nanceira póde pedir emprestado?- A cornmissii.o 11:U2HOil1, siio duas tabellas, .estn comprehende 
rAspondeu não; IÍ sobrecarregai-o mais, a com· a secretul'in, a tabP..lla que faz a commissão foi 
missão ainda fez outra. pergunta, um povo dos· tirar os ·100fl, 200$ ncho não era a conta, 7:001#291 
gr11çado, desgraçado pelo onus que sotrro, des· siio duas tabellas. Fallou se a respeit•> dos'-con· 
grR•indo peln diminuiçiio de sua renda publica, sclhos g!lraes cie província, n commissão não orça 
á vista <ia má.. adrninisu·açtio da mesma renda, á 11 despezn, o que fez fui dívíuil-a. em 3 clllS$eS 
vista do valor das especies desacreditadas pôde segundo os rendimentos, o não .lhe· tirou .nada, 
ser tributado 1 Nuo, porque é l\Obrccarregal-o ante:; 11ugmentou uma despeza de expediente a 
ainda mais; o que restava 1\ com missão era res- cada umu PL'I1Vincia em consideração á sua gran· 
tringir as prodigalidade~, e estreitar o caminho dcr.a. (Lm,.) 
das econumins e fazer, se é possível, nté como l?allou-se no oruenndo tirado pela commissão 
bom governante, s:lcrificios de sua parte pn••a ao cscl'ovente do viscond-3 de Onyrú, a com missão 
convencer á. nação, que elle . desejava como a não duvida das luzes. do v.isconde. de Cayrú, elle 
nação propriamente 0 bem .que lhe é ·n11cossario; é um rJos lítte•·atos brazileiros; porém como his· 
a commissiio trilhou. esta vereda, t 1·atou de. es· toria1I01' I Pt~los trabalhos feitos s.e conhece; de· 
merilllar e bu~car tudo, examinando. todo 0 ,.rça· mais, senhores, a· com missão se . remontou ás 
mente, examinando toda a despeza, a commist;ão qnalir.ladus que ;;fio necess!lri$s par.a .fazer cara-
vi~-!!~ em um dedalo de ohqcuridades, sem ue· ctorisar um hisloriador, . e viu quo o genio do 
nhum passo que lhe servisse de guia, entíio ca· lustoriador não é dado aos homens que viverão , 
minhnu como pôde, cortando por. 11.,ui1lo que lhe na. mesma ópoca que tôm de de:;,~rever por cnusa 
parecia superfiuo. Porém disse-se, '1ior exumi 11ar do calo•· da,; paixões, depois disto .tem a descrever 
a tabeHa que faz hoje objecto de nossas consi· uma_ I'BVolur;ào, o resto do. fogo das paixões de 
derações, a comrniosão comme.tteu e•·ro em n1io dar parLulo em qutl se acha englobado forão sempre 
parecer sobre ella; talvez. i3to pareça a 11lguns obstnculos para escrever bem a histeria, não é 
cheio de justiça, porém e li:• o que teve mais· em daJo no · contcmporaneo fazer is~o. (l!hai para os 
vista foi nbreviat· os trabalhos J•omanus. vist~:> os nnnae::~ .dos imperadores es· 

Além disso, Sr. oresidento, a commí~sãQ teve criptos por Tacito, era pot: cxemplo,.niio quando 
out1·o motivo, qQe foi persuadil·-se quo cada uma houve ll mudança dos govérnos. A. histeria do 
das diversas tabellas que offerece seria uma guia Brnzil niio c:stá. reservada, apezar 4os re~peit.os 
na despeza o até. mesmo par,, se combinm·, e quo 110 deve às luzes do visconde de C!lyrú, não 
comparar cada .um dos calculas entre si, 6vitan· P.start\ reservada par:\ elle, portanto a )listoria 
do.se por e>te modo não so continuar até hoje ainda ost1\ pt)l' f11zer. . ·. · . · 
em uma questão que parece interminavel •. Po· PaRsomo11 á secretaria ele registro geral das 
rém disse-se que a commissão pareceu roubar ao mercês, nnda tinha. a dizer a eommissão, pois 
poder executivo. entranJo . nn esphora. das· suas viu qu~ a lei qua .a extinguia não tinha passado 
obrigações, por isso que não era da attribuição no st~na•lo, conservou os ordenados e conservou 
da camara senão fixar n massa das de~pezas todot~ os officiacs tne:J quaes.·. 
sem determinar :a quota das applicações, é im· FullOl1•SO na administração geral do correio, a 
possível!. (Leu o. a1·t •. lO da constituição.). Para commlssiío o. quo fez, viu que a organisaçào novl\ 
se dete.rminar a. massa geral da despoza, orP.ci~a do correio .era semdhante á organisação antiga 
consideraçno á march:' de cada umn das parcellas do c .. rroio do Pllrtug;~l, estiJ rendimento era pal'll 
particnlares, e se a. commis!!iío devia considerar pe~soa pnrllcular, prn•ém · ue1lois. passou . par:\ 0 
essas parcellas particul.~res, então parece-mo que goV!trno, . e ficou tiio mal servido como. antes, 
nii•) roubou nada, que é de su'l nttribuiçiio np1•e- p<n·ém um Hlu~tre dr~putado disse,. nã~ é preciso 
sentar 11 despeza total com relação á~ differeutes correio 1 Em . um jmperio vnsto em províncias 
parcellAs, isto é, tendo t:m. consideração cada um mais ou menos separadas, precisa-se que os ho· 
dos artigos da despeza: por isso creio que a com- mens .. sa commu111que.m,. se 11ão temos ·verificado 
missão nada usurpou no·· poder· e:xecutivo. A pn· o rnto da fubnla •. Porém. disse-se, a com missão 
laVl:a decre_tar . em senti.lo constitucional, m'i.u é falia em adminifltração dl) correio, porém de obras 
senao nppllcar n renda da f&rma que a camara publicas não tratou; olhe-se pnra baixo e ver-ae-ha 
ou o poder legislativo entender. qne a commissiio não se. esqueceu disto, e deu di· 

.Passarei agora a considerar as diflorentes obser· nbeiro para. todas as províncias, segundo sua pos-
varções que furão. feitas sobre a primeira parte sibilidado, segundo seus meios, segund.o a riqueza 
da administração política. Accusa-se a com missão de cada uma; por conseguinte voto. pelo parecer 
de· haver. no _con~elho de. e.stado supprilnido duas da commissão. 
P•lrcellas; pr:nHllra a despeza eventual da grati .. 
ftcação a? escrevent~ do visconde de Cayrú,,, cêp~ajrja_,,..~oiiioo6r&sr. RobouQas :-Sr. presidente, tendo 
a h1stor1a do Brn.z•l~ ordoAada àa eftieial a · o que acabou de expender o illustre de· 

- cretÕÍÍ'Ia,. ereto que Ó official de secretaria que está putado, ua(la tinha a dizer, todavia Sempre direi 
encarregado do serivço da histo1·ia do ~razil. al~uma. .cou11a sobre a emenda que propõe um 

AL S D . illustre deputado ; ella diz que se deve abolir na 
. GONs· ns •. EPDTAoos.-Não e, é outro. secrl'tarla. da BahíR o .emprego de official de!la. 
O Sa. MARTJ~ FaAsc•sco : - 011vi fallar sob1·e Parece-me quo o lllnstre deputado está engan!l(io, 

g•·atillcação ao escrevente. O Sr. ministro <Jepoi11 o IURBr dn ll~c.r~taria ó necessario, porque a este 
das. despezas eV()ntuae.s, primeiro fnllou !la ca1.a ompràgo do officlal della está annexo .ser iuter-
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pr.,te dA mesmn S•JCI'ettiria; o qno ;>n•·er.e ó qull , 
Orita quo sur.vo debaiX<J da tlcoom;nar;íio de ollicia.l 
do secretari11, ou estfl intr.rpl•tJte nt'io seJa e~tmn. 
geiro, mais sirn bra.zileiro, polÍS quo o actunl ó 
um inglez qne uem fui nnturalísndo cidadlio portu· 
guez, e nõ;,, só f" i este erltrn1•geiro beneti..:la•lo com 
este ornprego, como tnmboJm no tempo do gnvemo 
dns bonlloruinil !oi mniHlndo estudar á custa dn 
nação, ·com seus vencimentos, este h•1mem não 
d~vt: ~er considerado empregado do Brazil, nern 
este homem deve e~tar !lstudand,) á cust,, d<l Bm~ 
zil, Sr. presidente, os e!ltudantes .brazileiros que 
esta v no em França O:itlldand•J 1\ custa do. estado 
mandllrão·se retirar, a() mesmo pa::~so .. · que . :'lO 
mandão estrangeiros estudar á custa doBrazil. 

Disse o illust1'il deputt.do ~ue o ordtJnncÍo do 
porteiro) do conselho geral era muito, ·180H, c .eu 
acho que não é. muito. O p .rteiro. do. conselho 
geral deve ser um homem quo se trate com de· 
cencia, ello fica. tndo o anuo respons1l.Vel pela· 
casa do conselho, elle nã:o se pódo empregar em 
outt·a qualquer co usa, isto é, niio pôde ter outro 
.qualquut· emprego publico, salvo se ello tom <~I!J"ttm 
oftlcio mor.aníco, ma.s isto niio sabemos, o é de 
presumir que o· não tenha;. portanto, não acho 
excessivo urd~Jnado do porteiro do con~elho geral, 
pCJis quo clle dovo·so. tratar com mnita. decl:lncia. 

Apoio a emenda do .Sr. dFputado; omqui\nto 
os 20011 á misericordia, ns 200fl niio sii.o muitos 
pois a mis~ricor•lia .da Bahia tem granrle patrj· 
mrmio, porém é muito menor· em rrllação á ·s11n 
do11poza, per conseguinte dê·se. 200# que nada 
influe a respoito da"' rendas da província, por 
consóguint•). apoio a emenda do Sr. deputado e 
voto n favor dclln, c mandarei uma Gmenda se 
acaso elle a niio. quer m11ndur, que sejiio con· 
tem piados e que continue·se a dat· estes 200$ á 
misoricõrdia da .Bahia. 

Emquanto a r~speito da cel'ceaçiio relativa· do 
senullo não tem lngar nenhum, 11e1)iio algum dia 
os ·Scnallores tambem hão do. restringir<> que da 
camB\'il dcs deputados fór, isto entra llm policia 
da eamara e não .nos· devemos metter com isto. 
Emqutt!lto o mais já os illustrcs dsputac.!os 
disserão. 

O Sn. LlNO CouTINHO manduu á mesn as seguiu· 
tas ·emendas : . . , 

« No orçamento do senado se tire ·a gratificação 
do Cttlicial·maior. 

tr Na dos conselhos geraes se dêl:200H para os 
de maior trabalho. 

« No terino médio 900$000. 
<< Na secretaria do governo· da Bllhin. se tire o 

ollicial Jo:lttthas Abbot, que é lente~ do collegio 
medico·cirnrgico. : · -

<< Que ,se conserve npensiio de 200H ao hos
pital . da mi.sericorllia da Bahia. 

« Que os empregados da secretal'ia rlns mo1·cês 
sejào pagos pelo secretario, que . percebe t<)das 
as renda~ desta estaçãó.-José Lino. 1> 

Farão approvadas. 
Dando a hora, ficou por isso . adiada a dis· 

cussão ; o Sr. pr()sit.lente deu pat·n ordem do dia 
a mesma mataria que tinha :;ido dada para esta 
sessão. · · 

Levantou-se a sessão ás 2 hot·as e 7 minutos.
José Ribeil·o. Soares da Rocha, presidenh. -
Joaquim Ma,·cellino de Bl·ito, lo secretario.
L ui; ji' .. ancisr.o • de · Ptn~<la Cabalcanti · de . A lbu· 
gutwqus, 2o secret~rio, · 

Sessão Cln 8 ele .!ulho 

A'rl lO hot'IIS ~.,ita a chttruU·III, ar.:h,írão·Se pi'B• 
sentes ~3 Srs. dep11tn l•>S, fnltantl•i uom causa 
os St•s. At•attj•l Lima, Cttlonon, M1lia, Oruellas, 
Deot> e_ Silva, e o Sr. presidente .declarou abcrt~ 
a SIJSSao. 

Lida a neta da ~aas.~•> antecedente, foi oppro· 
va<in, e o ::>r. 1• secretario lett os seguintes 
Offii~ÍOS: 

Do mini-;tro da fazenda remetteudo a rclaçiio 
elas mcrcõs pecuninna::~ . que tiverli.o lugar pela 
sua repnniç;io, d..,pe11dentes da llppt•uvaçiio da 
ussombléa geral.-Fol remettido á cornmissiiu do 
pensõe,;. 

Do. ministro . da guerra em respnsta M qtto 
lho fórn dirigido com duta do. lo deste ruez, 
participando qué .não obstante terem ficado sem 
e!Teito os dec•·etos que cr<Javão as commissõ.es 
milttarcs; por. outro que foi expedido púla rcpar· 
tição da.. justica, .com data de ü de Maio .do anno 
passado, .:•Jintud,, pel~ repartição dtl guerra orde· 
nou·se que revenc~sem á secretaria ·.de estado 
os prupdos dllCI'vtos.- ]'oi 1·emettiJo á com missão 
de coustituiç•io. . 

D ... :;ecretari•l do . senado) participando que o 
senado r.iio .dtlu se11 consentimento. ao proJecto 
1le lei que ub,1lia a secrtlt~l.l'ia das.mercês.-Eicou 
a cau1arn inteirada. 

D"11 conta igualmet.te do um requerimento de 
D. Jnaquinn Mar1a l?creira. Vianna, da cidade 
do .R•Jcif~.-Jl'oi .rinnettido · áeommi~são de jusLiça 
civil. 

De outro .:I e Amat·o João Pinto,. da frcguezia 
de S .. Jusé, tP.rmo da· cidade d11 Desterro, pro· 
viucia de Santa·· C 1thariua.-Foi rerutJttido á com· 
missão especial das. camaras municipaes. 

PARECERES Dll) CO;It:IHSSÕES 

« A commissão especial encarregada dos nego· 
cios relativos ás camaras municipaes .vio o ollicío 
do presidente d:1 provincin do C!!nrá.(r~metti?o 
a est11 aug11st·1 ca.mar.1 pelu. repartu;;ão d" unper1o) 
datado de. 22 de Agosto do anuo preter1L0 e 
nco111panhado de out•·o oaicio d·1 me:~a pllrochial 
fllrmnlla em a villa de Soure. pal''' a elt:iç•1o de& 
respectiva camar:1 municipal c juiz de paz. Aquella 
mc>a,.tendo siJo furmada para o. sobred1tu. fi111 
manJou lavrar uma acta na qual se .. declara. 
que procedendo·se por ella ao recebimento das 
cedulns, e V~>rificando·se não ter aquella freguez.ra 
o .!lll!HCN de inuividuos elegíveis p-..ra a fo:maçiio 
da suaeamarn, porlbes f>lltar a idoneidade e mais 
reqttisitos que .a lei exige, se particiP.<l esse in· 
conveuiomte ao presi.iente da provincta; ficando 
no emta!lto ;;ustada a .,}eiçií.o, o com .effeito assim o 
communico11 ao president•J, que mattd<~u susp~nder 
a votação de VQ~os c a instnllação da camara até 
de~isão. do governo de S .. ~L. Imperial, 11 quem 
consultou a t:\lr~speito peln 11eu s!l!lredito .officio, 
ondo accl·oscenta que aquolla villa de Soure. e .a 
de Anroches não pndem ter c•tmaras pelo hmt~ 
tado ·numero .de rogos que co~têm, pela. poprt::za 
de seu:s h•lbttuntes, . pela mawr parte 1lldt9!! e 
até pela. falta· de agua em tem~9 de ver~o ; sendo 
que por iss~· convém que seJaO supprt~tdos, e 
l'auniilos os. seus habitantes aos .Ja vi! la de 
Mecejana. A commi~são··não e-ntrando no exame 
da conveniencia. dos La suppressão · (que julga 
competir á. commissão .de ~statistica, ~ quem 
para esse fim é" de p·trecer quE! ::~e re~ettao. e~ses 
papeis), só v~ que ha uma Vlllu~o 1.mP.e~10 que 
ainda est~ prtva,la da sa.udavel mst1turçao das 
camar·as municipaes e. juiza~ de paz, e isto pt~lo 
(ao que parece) nppareute motivo de que o· seu 
termo. e unica freguezia não tem o numero de 
in ui viJuos .. elegíveis · p•ua · a ·formação ·da sua 
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cnmnra, por lhes ftlltnt• n idoncidnclo o' mai!l rl.l· 
(Jnisito!l da lei, A b•Jm IISR!m quonriú tó111 oiu·dn 
juiz dll pn7., pot·que n lista pi11'1l a sua forrnnçtio 
11ó c•mtinl1a .sr.te pessoas, inclusive os mesmo:c~ 
votatlos pllrfl juiz . o . suppl~<nto, conw diSriC n 

. m••sn elo cullegio pnrochial no sl'u officío no 
pre:lidenle. . · 

" A commissiio admira quo podendo ilqitolln 
villa ter cnmaras n Affo11Sinn mio a possa ter 
lltUtiÍcipnl: c admit·n rnais que .o presidente dn 
pJ·ovincia mandasse pelos motivos ullP,;ado;. pda 
m~:sn suspender a f'Xecuçiio da lei do lo de OuLubro 
de 1828. 

'' Niio snbendo porém n commissão qual n 
providencia qne deu . o governo em rcsp<1sta ao 
mencionar!,) ollicio tlnqnelle presidente; é do pa
recer que Sfl lhe officíe para ·que, qunndo niio 
tt:nhn mundndo cumprir inteiramente a lr.i, o 
mande quanto antt>s, afim de . qno n:io continue 
·aquclla vil! a a ·s.:·l' · pr1vadn de urni1 ca:nara 
municiplll e do um juiz do paz, como parece esta1· . 
ainda. · . . · . · 

<c Pap da r.amara dos deputados; nos 2:3 ·Je 
Junho .::,1 1830.-Antonio Maria de Mom·a.
Jo.~é Co,·réa Pacheco.--,Aw·eliancule Sou•a e Oli· 
rei1·a Coúti11Tto. u 

Ficou ndiado · por se pedir a palavra. 
u A com missão de . guerra. vendo a representa: 

ção .feita a c~ta alt~usta •.:amara pelo ·conselho 
geral da pmvincia . do .Paril, em CJ!te . pedn quo 
os corpos milicianos ligeiror; crendns pela cnrt1t 
régia de 12 de Maio de li!lS sejiio declarados 
verdadeiros c:rdennnçns, . çonservnndo .comludo o 
mesmo tit~<lo de milictnnos ligeiros, nfim dcobst~~r 
a•Js conflictos de jurísdícção que têm ha-;id;o e 
ainda agora sub~ístmn entre as .auloridndes civis 
e militares. E' dP. p:1rccer que n:iü ~ll10rlo os men
cionados milicianos ligeiros emprP:zndos no serviço· 
dns · armas, mos sim · nos trabalhos . de outra~ 
repartiÇões publicas, não devem o~ ditos míli· 
cinnos ser sub,ruinados ao command • ut~\l militar, 
com quem não servem ; e para que assim . se 
execute a: commiss1io tem a honra de apresentar 
o seguiute projecto de resolução: · · . 

« A ass~mbléa gernllegi:;lativa resolve: 
r< Artigo unico. Os corpos 111ilicianos ligeiros 

da província do Pará, creados ·pela carta régia 
de 12 de Maio dtl 1798, niio são subordinados ao 
commandnute das arma,; da província. 

<< Pt~~n da ca1ttara dos deputados, 7 de Julho 
de 1830.-Cunlw Mattos.-Pinto Pdixoto.--, Vieit•a 
Souto." 

Foi approvado. 
O Sn. 1• · SECRI::TARIO leu o seguinte requeri 

n!erito: . . . 
· · " Requeiro que se. pe.;a juntamente n j,,formaçiio 

dada pela juntn d3 fazenda do Piauhy ao ruque
rimanto do coronet .Joaquim de ·Souza Martins,. 
no qual pedh ·ser nomeado iuspectflr geral das 
fazendas nacion11es com os vencimentos indicados 
no mesmo requerimento, 

u P11ço dfl camara. dos deputados, 7 de Julho 
de 1830.-Fernandes· da· $il~ei1·a. '' 

Foi nppro,•ado. 
Len.se tambem o seguinte requerimento: . 
« Requtiro que ~e . peça ao governo o plano 

que rP.tnc:tteu o presidente da pruvincia do Piauby 
em 1825 sobre as tres in,;peeçõcs .. de fazendas .da 
extincta companhía.-Ca,·nei,·o dª___Qwan,a ; ,, 

Foi .· approvado para ããpeclír ·-oprano . no caso 
de não existir já impresso . na casa. · . . · 

PRiMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entrou em discussão o art. · lo da resolução 
rt. 20, e ·. emenda subslitutiva do SI'. Iloll>mda 
Cavalcanti, 

O s..-. Pires Fox•re1ra: -Sr. presidente, 
diz o lo arti~:o (leu), não sei como n camnra 

pódo <lr.Iíbornr sobre í~to sem clnr medidas cepo
ciues e tompomeR, nao ~e snbo o nby:~rno de. 
codnlnH d11 Bnhin emittidas P.tn troco do seu 
cobro falao ntó quo ponto chc.gn; é necessnrio 
uma me.rJida gP.ral e n•io se pódll fnze·r nada Hem 
os seuhores da commissfi•l acabarem o seu tra· 
balho snbt·e ns dcspezas o ·t·cceita; niio fallcmos 
n!!m em empre~Limos e impostos, nem em tributos 
(appÍ(!dosi, portanto rcfJueiro o adiamento disto . 
emq nanto 11 . commissiio de fnzcndn niio apresentar 
o orçamento da receita . o despeza. -

Foi apoiadv o adiamento. 
O S•·· 1\-Ianool <lo A~nura~: -Sr. pre.· 

sitlente, qtu1nclo propuz a resolução, logo vi que 
havia hnvcr esta bu.Jha . Na penultima sessão 
em quo o winis~ro <la f11z•mda fallou, um dos 
seus al'gumentos foi .que a Bahia não tinha 
sobras püryul;l b Brnzil .tinh:1 um. deficit muito · 
moíor; ora i>~to· assim dito, parecia que tinha 
raziio o Sr. miui~tro (,la f~:?enda. 

O SR. I'Rt·:SIDE:<:TE: -T·rata.so· do adiamento• 
O Sn .. MAsOEL oo AMARAL:- E' neces~ario quo · 

se di~cuta jtí·; niin approvo o adinmento, porém 
quero dar ns rnzões <filO · tenho para isso. Uma 
dus rnzõll~ quo deu o illustre deputndo que fallou 
na penultímn se~~ã(l, foi que nã.o se sabia que 
a provincin. da B11hia tinha este saldo; a pro· 
vincin dn Bahia manda t(Jdos os mezes o est11do 
das suas co11tns pnra o thesouro nacirmal, e no 
balancete. do mez de Março, Abril e Maio,.que foi 
o primeiro, veio o sn!tlo de 9.00:000$, no segundo 
30U:OOO$ e nn t· rceiro perto de 400:000$ de sobras ; 
por consequcncia a;.sentei que tirando 200:0008 
do pape: I · ml)ed '' •Jmitthlo . pelo governo, que devia · 
ser queimado, ainda ficavn àlgurna . causa p<õi'a 
a:~ urgenci11>1 do · governo. · Eu niio propuz essa 
resolnçr\tl · ~em quo tivesse uma base e es:;a base 
'foi tirndr1 do · mesmo tht!souro nacional. 

Ap;ora, ()1\c.nto a dize~ o Sr. ministro d~ fl\zenda. 
que .a Bnbia não tem sobr~s po1·que . o · imperio 
as niio tem, c que n. província dll Bahia, do'pois . 
de pagas as sn.ts. despezas deve . dar o mais para 
us despez,,s geraP.s elo imperi(J, direi que · a pro· 
vincia da B·dlia já t;:m supprido á provincia .do 
Rio de .• Janeiro com mais de l,OOO:OOOH ahnual~ 
ment;o, fórll as sut~:s dcsp~zas que andão por mais 
de l,liOO:OOOH, e nfio ha duvida que havendo 
economia na província . mais ha . de haver de 
sobras, isto é pot·que a 1·eccita vai em augmento 
e mesmo pot·quo a dellpeza della vai diminuir; 
porquo na Bahia hnvião Jua~ fra~:atas .e uma 
náo que gastavt\o mais de 500:UOOn, e não havendo 
·mais nlli estas duas fragatas e a .náo devem .á 
· provincin subrar e:>tes · 500:000$; Au . farei ·offerta 
á camara de;;tas tabellas; vi.lmos a ver, gasts .n 
província · em tlesper.n. ·ot·dinnria (leu), com a jus· . 
ti<:n (leu), con\ ·:i marínha. {leu), eom n arsenat 
(leu), com a guen·a (lez,), isto é, deu. para ·o Rio 
de J.-,neiro 56U:OOOS, · para pag11mento das letras 
H2:0oon, p~ra madeira!' 16u:OOOH, na construcção 
da ni'to e fragatas 4.00:000$, logo, ~cll no 11nno 
do 18·28. n11 província da Bahia. 1,268:000$: ora, 
que a província d'\ Bahia tem sobras tambem se 
não pôde neg~r. ·e para pt·.ovar o que o Sr: l,!li· 
nistro negou basta que . eu lê.\ as duas proVJsoes 
que o mini~tro du fazenda expedia · por aviso de 
7 .de Março · de 1830 a favor de José Buchental, 
pat·a· serem pagas <las s:>bi·as do anno de 2S para 
29; por conseque.ncia sabe o mesmo ministro que 
a Bahia tem. sobras. . · . · 

Demais, Sr. pre~ídente, adinittiJo que ~eja que 
o imperiô tem o deficit; pergtm~•l llU, JJao é de
ficit o papel ·inoeda . qué t'!m. a Bt~hia '! EUa . tem 
um deficit por cau~a d .. esse . papel q. qe. foi .einittdo 
na circulaçno á f,m;a, o qual é de 1,700 c:1ntos, 
e m'io de .1,400 contos como disse um Sr. deputado 
na ultima .sessão. Eu posso mostrar ·-a ci.rcnlaçào 
do cobre que ha na Bahia . importado pelo go
verno, a primeira enviatura foi do ~00 contos do 
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pnpel da B thin; ·qne se emíttio . no resgate 40::J 
conto!'!; . cnutdns por n/i(l havllr nem dinheiro 
nem papel U3S cou to~, importará no to elo I ,612 
contps de pnp~l . q110 existem em ci•·culncino na. 
Bnlnn; oro, mandou a resoluc;1io de 27 pam ess~ 
resgate quo se fizesse um empt·estimo do 300 
con~o~, o q110 o dinh~iro qna .existisse na mcªa 
dn tnRpecção fosso tamboril applicndo pa1·a isso ; 

. d~ thcHouro · forão.200 contos, a mesa. da iu"pec-
. CI.!_O. forQecou .19 contos, o cmprestimo da Bahia 
nno chegou nos 300 contos, nãn houve. qnem E-m· 
P"!istnsse ncimn ue 23-l cor1~os o governo pagnnJo 
o J'lrO do papel do ll11nco, tmha a cl~sp•mrler m11is, 
porque pagava n juro de G •/o e n1io so completou a 
somma do aoo contos ; .qunudo houvetantll energia 
para o emprestimo n:io ·se fez que os cnpítllliSt'IS 
praenehP.ssem os 300 · contos Ao menos; como se 
P?derà fazer que emprestem 1,700 . C(ll•t•)S? Além 

.d!S!IO, Sr. pre~itllmte, direi mais, que ó uec:·eto 
d•l_27 dccl_a,·ou quo ()S 200 conto11 dat·cmcssaque . 
faz!a o Rto de JaniJiro era urn cmprestimu que 
!azra á província da Bahia, isto é, que esta pi'O· 
viocia ficava · Jeveudo os 200 conto~, ap~zar do 
todos .os suppritnc~ntos de dinhrJirt•S com q11'e a . 
:f!aluo. te:n concorndo para ns •i·J~pezas (lo impo' · · 
r1o. Como é que a:tora ·a B•1hia mio ha 'de tirar 
todo~o ;reu ·papel? Ella tem pago essa <Jivi•la . e 
file nao · tem pago toda, . te·m vindo . pará o Rio do 
~aueiro . a . maior parte, está claro quo a província 
ficou devendo isto, e cJucl o Rio do . JaneiJ'o t•lm 
a_ sun divida . para com n B.ahía porque elh\ só 
11110 póde . concorrer corn todo o seu .debito. Eu 
trá rei ·á consideração . da · càmurn .. 

0 Sn : .PRESIDIÚ"'l'E :-0 que C:stá eri1 discussão 
é o adiamento. · · . · · 

() Sn • .M.uéOEL DE AMARAL : - Isto tudo é para 
que o adiameuto · niio . passe. 

Ha uma portaria c&>rn .letras s,,cnt)as <le Lon
drt!s sobre a Bahh1, e ella nunca dP.ixou de pagar 
as 70,000 lb;r. e ugora llpj)arecem essas lctl';lS sa.· 
cada~ .~()bre n Bahia eurri o cambio de 2l ptlrto 
de 400 .conlos; eu. pP.ço á carnnra. que . nãü 11die 
este negocio para·o minisLI'o niio f,lzer 'esta :>ll•J ue ; 
.voto pur consequencia contra o adí.lm~::nto. 

o Sr. :1-Xollunda C4Valcant1: -sr: pt·e· 
sidente, este negocio niio é digno t.le .sP.r adiado, 
d~v~ ser trata:_do . com !'. maior urgenci_a, a pr2• 
vmc1.a da Bah1a ... acba-.se na sua ·admwistruçao . 
cada. vez mais complicada com ·. essas c~dul.lS 
. emittídas · pelo thesouro ; · o mal, Sr. p~esidonte, 
não . é ~ó ·p:rra. a provincilrda. Bahia, é para todo 
o imperío; emquanto taes cedulas tiverem circn· 
!ação, o cambio para Londres não é menor, quem 
paga a divida de Londres niio é só a . provin· 
cia da Bahia nem a do Rio de . Janeiro nem a 
de Pernambuco, é · a uacà•J, se ua . Babbt . hou
ver falta; se o contingente da Bahia · fór mt\nor · 
que o necessario pa1·a ir para Londl'es ha. de ;.a 
tirar das diversas provincias, ha de ·se tirat· da . 
r('lceita · d•J imperio ; emquant•J hnuverem taes ce· 
dulas ha de haver um préjuízo real para a nuçào, 
ha de haver prejuízo no systema financeit·o, t11da 
a demo.ra que houver a este respeito é preju· 
dicial; a cnma1·a deve tomar uma medid•\ deli· 
berativa, admiro-me muito· que · o ministerio não 
se tenha leutbrado já · de 'pt•opór . uma ·medidtl .a 
tal . re~peito; tudo .· quanto opresent~ o honrado 
membro . é dig-no de ser tomado em considuração 
com preferencía a quaesquer outl'os. trabalhos; 
pot· toda a dernorn nós soffreremos muito~ males, 
é. necessarío confessar que a origem 'de touos os 

. males ·contra nós é o mau esta,do ·da ·admiuis· 
tl'açiio de .nossns finanças. · · 

· ·Embora· se reclame pl~ovidencias para 1\ justiça 
e !las são com etreito necessarías, ma~, s ·r. presi
dente, em uma . casa quando h a falta de din4eiro 
não · pó•le haver ordem, nem sy:;tema, nem lei ; o 
dinheiro é u. primeiro . elemento que sustenta uml\ 
sociedade,· uma família, utn indiviJUtl; en1quun~o 

· o Brniíl s .1 nchn1· n.> el:ltll Ir• tio ~onf•t•iio em que 
e>~tll por fnlta do dinheiro, lldminH!trO ·>IIl n justrr,a 
corno HO qni:.:er, ncio Ira justiça IJStl"l ba.illuLla lllll 
outros pl'íncípios S.•.>bre q 110 se deve func.la.r a 
aclcninístraçlin do estadfl ; tilas corno diz aqui um 
honrado memhl'U, se espero por um11 medida g·n·nl 
a esttl respeite> . até qrlfl " cornmissão dê o seu 
pan~cer, n,io sei, Sr. preRidentll, nté quando se 
tJSperMá po~ esLa medida li!gíslatiV•\, t••lv~z pn1·a 
dtlpois do encerrnmeuto da S•HS!1o, tatvez se lance 
m•\o porCltlc 11s ínforma~ões .Jplo vierão : não Me 
denio escluJBÇÍJnAtltos, mui! um membro desta casa 
aprr.scntB umn modii;la da ultirita nccessrdado para 
a sua província,· que nii.u é só de necerisíuade para 
umr, província é p11.ra toda anar,l'i..:l, reconhece-se 
urg~ntH, cumpro quant•J antes tomar U111a medida 
a oste r.cspcitQ; mas disse~se, ernquanto vier•m1 
111ui · idllas dtl emprcstirnos, . icléas ·do impostos, 
idéa~ de bancos, hei elo votar contra; eu niio 'lei . 
corno · contmhir emp1·estimos &ern reformar · im· 
postos, (lp~;raçõe~ de .credito é dll muitos males 
pnra n nll<(fí:l; .havemos do Ir a . um• banca· 
rota Sll n:io tornnrrnos uma meJida a tal respe1to, 
é nocessnrio võr que . logo que se f,,na ern im· 
.postos ·se diz, nad .. de impostos ·(muitos ap,.,iados); 
ó .uec>Jssadu·vér se .é· presucnivr:l rerneJ,nr o . mal 
sern muis 'impostus nu estado .em · que .se acha o 
Bruzil, a ·. niio ~c concebêr o sy:;tem" de impoi!tos 
ha. de vêr-se o Bl'llzíl dilacet·ado, porque impostrJs 
ha em uma provincbl difl'<JrHntes dos qno se ncl111o 
em outras, é·. necessario unífomlisar, chamanuos 
·a naç:'to á u11ídade, é nccnssario q•t•l tolos pa· 
g•tem á .p1·op .rçiio dos seus haveres, •i ncc~ssul'io 
que · se suppra as de,;peza$ p•lr m11ios reaus e u:io 
por meios ticticios o i:r.aginarios, ô necessario que 

· so soccorr:io a~ .necessidaues publicas. · 
Est~s meios fund:io se sabre impostos ou sobre 

cmpresticuo~, ora, diz•·r-se, nada. de impustos, nau~ 
ele. opet•ac;ào de emprustimo, é o mesmtJ que dizer· 
Sfl, mio ha mui •• s paTa l!upprir_ tl.~ despe_zas, _niio 
supponhnmos que a ·palavra rmpostQS o odiOS,Il 
entre nós, o B•azil paga além li11s suas necessl· · 

· dade~,· os i-npost,>s scio ·com eff<~it <J •naiot·es que 
as · despr:zão;; ma; ·vejão . O:i · hnnrados membros 
es.tàs impostvs co.no estiio nrrccttdudos, observe-se 
a maior· pa,·ttJ do;r i.npostos n·1 nrracadação na 
clesor.l•Jm em 'l UI! isto se acha, ponhamos as. ~ousns 
em ordem •. chamemo,; a. admínisbação á unrdade, 
n63. havemos dtl vtlt• que os nossos C•>n;tituiutes 
pag,\o imu•cnd•J, quo ns ·dcspezas hão de ser sup· 
pridns . c"m Psses ·me,;mos meios, j sto é · q. ue _nos . . 
hn · de . habilitar; · lancemos . um golpe de · Vl:Ha 
snbre todas as . informações que se achão e have· 
mos t.le vêr e:;ta lista. immensa da nomenclntura 
de impostos qu11ntu pagn um pa1·ticnlar e quanto 
chllg,~ 1\s .mãos da naçiio; ha impostos,_ S,r. · pr~
síc;lente, não é um nem don~, mas .a adnumstraçao 
ou · arrecaà:tÇão ·absorvo niio só o impostJ> ma:~ 
ainda ' p ,n·te de outros; · independent~mente de 
todas e~tªª !lWlidas que . convém tomar .sobre 
a ref,ll'lna dos impostos, s.;IJre a etli~acia _dos 
meios para supprir . il'> dcspezas, .apresentao·se 
me!lidas que á. pt·imeira . vistn . se ve s~r neces· 
sario tomal-as em consicl\lrM~O, tal é e:~ta do cobre 
da Bahia, das cedulns ; o hc111rado . membro ~ue 
propoz estt! projecto pede paril esta amortização ~OO 
c':'lntos en.trernos em. discussão · e vejamo• ·se esta 
amortizaçl'io satisfaz ào:; fins quo quer o hona·ad_o 
membro, so cvnvém tirar · da circulaçc\•l •·epeutl.• 
namentt~ ; não . é · com o plano do~ tirar 200 contos 
de . notas dll banco, estas ceJulas têm menos valo1' 
e fazem mais ulal, nó:~ havemos .de vêt• quando 
entrar em dbcttssão as vantagens que ha de ter 
a naçao! . · . . · · . ·. · 
· Ouu·a medida .que .convém tomar, Sr. presid_en~c, . 
e que v.ai sendo tempo para a illustre comnussno 
tratar . della• é sobre . o pagamento da J_ívida pu· 
blica; . é necessnrio que a camam . estejauler&a ; 
os dípheil•cJs cios nos~os imposLos estão . sendo 
e~ta·aviaclos no pagamento da diviua. publica, essa 
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cníxn elo TJonilrt•s llstà Jis~i pnmlo aR nof!!H\n rcn, 
das, 1í porque o li"' sn vrio nctLband••; n.:he!, Sr·. pl'il: 
síacntoJ, quu 1w dev.1 ti;·ao· th t'npnrLí<;rio d<t mini:>· 
terío o pnp;11mcnto rla Jivldn Jlllblicn :. sob cnpn de 
pap;a111f!lllo da rlivi~n publica.tr;m·sn ft~ít<!_ llcsp<'?.!IS 
comreJnfJ cstrnnge•ro orn pl'CJIII?.o da nuçtLO, (.4JJOtll• 
dos.) E:rnquanto a.c:anllll'fl urin tnrn•Lr nrna me<lí<i<l 
Jo scpurnr, de cxtl'l1!1lfll' a divida publica so 
pertence á rcpnrtic•io J,, g•IVCJ'no,o governn o !ta de 
pup;at' no nosso tliuhoiro que ó dado pamn divida 
publica c npplicnl·n no quo lho parecer, (j depois 
nos couiAI' o que uó . .; vemus, r~tll os nossos inl· 
postos sã.u upp!tcl).Jos n:i,, em intl)rCf'RilS riu Urar.rl, 
m•L:< om inlt11'Csses <1~. ininlig·•R rio Brat.il; e eis· 
aqui medidas r:npit>~uri que vêm inlltlil' sobre o 
nr1sso t:re,fito public0, o " nos~o cr•Jdit··• p11blico 
esti1 cm r· .tndn tnl •{l!til e~tnn vundn que uma nota 
de 1:000,9 vir:\ 11. vnl••l' IOt\~ om metal, esta van
tng-em promov~u o jogo, todn o muntlo quer csp~
cular,. todos astrí<l a perJer, a nnc;iio ha. de perdc1· 
porque p;:rtle na sua. J'eceit11, o~ particulares hão 
de t:;;t1·agnr as :sua~ fonuna5: havr.ruo:1 de vêr 
muita banca-rota: tril.te·S•J. pois das ccdulns ch 
Bah:a, é necess11rio tirnl·ns quanto ant•1s da cir· 
culaçiio llmbora o· minl:;tro não queira propór 
moJidn alguma ; muito 1.-.uvor seja dado n.o holi· 
rado membro c.Juo susciton.csLa q~testiio; a outra 
meJiJn é o cobnJ co•tl a divida de Londrrls .e 
chamarmos tudo. para a caixa de amortização, c 
pórmos a .caixa de amorliza•;iío •leblliXo da pro· 
tecç1io do corpo I•Jgislalivo; ap:·OsGRtei a este 
respeito os meus trabalhos, npresentei-os ao pu· 
b!ico pnn• os cen~urar, para a c ... r'fecção :. por 
ora nada toe tem tratat.lo disto,. ora, e:>~ll:n.os .corno 
eRpCl'audo não sei por· quem, cntr.:tanto. lá \'ai 
dinheiro p~ra ns .deso<:zas rio J_,o,rJrC!; •: nisto 
estamos gastanto o t.)mpn. Portanto, Sr. presi
dente, tor.1emus em cousiJerat,;lío este negocio. 

O Sr. l\J:cllo 1\J:atto"':- Sr. pr!!sid&nte, 
prescindo <1<1. entrar no detalho n1inncios•• ·ria 
despez,L e receit<t da província tia B~&hia, c que 
é in~~íramenta nect>ssari•J tratar t.lo seu m()lho~ 
ramento, e e:;te projecto é tle absolyta ntlces:;i.latle 
para obviat· aos IIH<Ies irnme .. sos qne ha na•lnella 
pt·ovinci!t,este proj~ctr. ftJi tira.Jo .los kt!aneetes 
mensaoJs <:o mo diz o Sr. clepntat.h> qnc o oll'tlreceu; 
nell•l t•:111ns presente .<:sla r"ceita extraordinaria 
de 200 ou i;!OO contos do réis, a maior parte desta 
quantia existi) ern ced1tlas. d•> g<wcrn•) ; o noverno 
qtte ha muito tempo nii•> deixa parar ,;c,. cofre 
di••heiro, manda immtldíatameut>j ltJtras,. saca 
letl'!ls paTa lá, da manoira que a pr•>vincin n1'io 
pôde mecher;. eu appt•ovaria e~sa i.léa. do i !lustro 
i:leputaJo a respeito do cmpt•.;stilnos, ma~ com 
razão se consid~ra nesto. Cttnuu·u coouo P>'f'judi
cial,. p01·que não se pód<~ considerar como meio 
necessario para dímin•tir .o descrodito do no;;"a~ 
finanças ; S•.J nó~ consideramos o:-~ emJ•restimos 
como unico meio p.u';\ salvat• os mnl•ls publí~os, 
dllvemos p1·oteger ·~ industt·i.a e commero.:i'o pnrn 
a nação t.;r rle onde t.irnr seno~ pn~amentn~. porém, 
pnra soccoJ'rAr rlesgr!lt;ados dn" rdnos t>Strangeiros 
e ficar n resto .Je.•pt:ndi<lo m•:smo naquf!!le lngnr 
OOdtl foicoul.rabi . .lo, nito (\ll!!\'0 Ontpre,;timos tl•lllta 
nutnr~zn : esta mndidn é da nltill<a .neccs;hlnde 
para aquclla proviuci!l, os mal11:1 quo po&ã > S11bre 
a .Babin siio muito f(randcs; o dc;;cradito pttblico 
do pnpelmoeda do bauCO, (J CObi'A Ca!so e O papel 
mo~da emiltido ·pelo govemo sii:o :l males ·que 
pesiio sub1·e aquella pruvincin : nas ou_t.l'à.S sof· 
fr_e-se um, em ulgumus dous, naquel! ... '1.·trf.s, qnem 
nao reconhece que o p11pel u1ocda é um. novo dos
credito para o go\'erno? O ~·overno .não hn de 
altender parn essas ca.Julas '! N1io hn de tirar dos 
r•:ndimentos p •ra rxlinguir aq11• lla dívida da 
Bahia? p.,rq ne niin Ira du npplicat· para este fim 
a. extincçi!o dnqnello mesmo papel? 

O govêJ'no quando o cmiWo estabeleceu djft'e" 
rença~ de prazos pa.ra a sua remissão, c o que 

ó quo .r,:z 1 App1receu este prnzo? Pnssou-so 
11111 pt'lll(·>, {lllssou.,.;o onlr(l, o nad11 deR te · rc11di· 
mr;nto, o i~t·> quanr.lo se consídera? Quando so 
pt'Íncipiava a divida publicn do .Lonrlros o cam· 
bio. na B>lhin e~;t1l\'a n 20, e dopniR fez-se o cm
pl·estimo cüm o cambio de 52, appa1·cceu a moeda 
íu!Sil, app •recou a 29, nppat·ec"u n 32 o a menor 
dr: 3Z; tllnl\ província qufl t•Jin 3 mnlos cada qual 
a mais, pa1·ece.mo rme n:io h a outro rnoio srmlio 
o ql~~~ >~c pt'"P'lZ. ne~to · projeetn ; e~pl:!rar pelas 
med1tlns gemos é o mesmo que .:ou'n. ncnhllfJIR, 
porql\•l m<:didas gera e!! niio Hãn senão sacar letras, 
para as· provínc111s dol tbesouJ'O nacional, para 
f.Xtl'Uvia•· como bem lh•:s parccom, c a. província 
ílc!L •!•' ~esma fórma com o pezo dos 111111es que 
clla Jt\ nao pó de supportnr, ó necessar·io> provi· 
Jonci:tr quant•> .antes; deixemo-nos de aJiarnonto 
p·mtue com adiamento nti:o aproveitamos nnda, 
mn.lída>~ ger.tes é não quenwmos medida nenhuma. 

Voto contra o auinmento. 

O Sr:-. Llno Coutinho.:- Sr. presidente, 
tmtn·Sil do adiamento. A província da Bahia como 
j{l t.:m dito aqui, está em imminente perigo ácerca 
das suas finau.,;•IR ; ninguem aqui nesta carnat·a 
nGr.n cre.io qu1) no Brazil, terã duvidas no que ::!iz o 
illustre deputado, na Bahia ha cobre falso, ha notas 
do l)anco que não· valem co11sa nenhuma, ha cc
dnltlS que vouco mais vnlern q11o, .o proprio papel 
•lo g.;>verno, e po1· fim n miseria filha .do cobre 
f 1l~o, que aiuda inunda acJitella desgraçada pro· 
vincia: nra. ·Sr. presidente, neste estado dll cousns 
púde a B:1hi1t durM por muito tempo? Pôde haver 
trnwruillidado? Olhemos para tantos· males, fa
Ç.tmo:~ por remedial·os; ntío. ~. só um bem para 
a . Bahia, ó um bem geral para todo o imperto 
quat.1lltlr mer.licla. que se tome pllra obdar a tantos 
mnl~s: niio sou da mesmo opinião r.le um St·. 
d~pntado qu·J· disso que logo ajuizou que como 
fos;e cous·• da Bahia uão .havín ele passar; perdóe~ 
mn .u íllu.;tre deputado que eu lhe diga, quo muito 
r.nt.ls pelo contra:·io mu1to confiil na justiça desta 
t'amnra, jn<~tiça. rl,u to•lo o Brazil; quand9 aqui 
se vir que umn pt·ovincin a.;tá oppressa pela ne· 
Cl'Ssidncle .e miseria não haver:\ deputado nenhum 
que não trnl.Jalht:l para a allivinr da miseria e da 
opprllasiw, a•1ui niio. so olhn so ó dest>l ou da
qut!lla província ; ~ uma p1·ovincia do Brnzil .que 
requer ·medidas urgentes par·a a salvar da cris(l 
t·m que se acha: .debniX!> .Jestes princípios pois 
entrarei na . qnc,;tiio,'' porque quando entrar na 
matoria direi o qtte sei : mas ugorn fnlla·se . da 
arlinmento, o adíam,,nt • não. pôde p:1s~ar,. porque 
qu;mdo so npl'asenta umn. cri~e urgdnte, em casos 
urgrmtcs não pôde huver a.liamentu; adiamento 
ó para nm negocio quo pôde esperar, e que 
admilte alguma dulongn, mas um{negocio ur·genté, 
um negr.eio de bula tr·ansc!lnd.encia niic> póde ter 
n•liameuto; depois, Sr. pt·esidcnto, este adiamento 
pó lo tn1r.et· ~omsígn o dosmanchu da medida que 
propoz .o St· .• deputado, porque o ministro qne 
snbe e niio sei se nindrl existo e:~rie dinheiro, 
pot·quc cllas siio llllperlisslmos, e assim que .tos· 
cührem a \'Õem. que em algumas pruvincias ha 
nlgum dínht>iro junto, h\. vai n latr.J, e ató crolo 
quo na B"hia. jà nilo existe, ttlh·ez lá Josso or· 
Jcm pdo Pll•lUute; se so qnizer o adiamento para 
se tratnl' disto em doutrina go1·al ó preciso passar 
umn·r.,soluçiio •losta camara para que o miui:!Lro 
ni'io possa dispót· daqu&llo dinheiro (lfllqUanto a 
cumara niio r)l'dt!na alguma cuusa ; se se quer o 
adiamento Ci•m esta condição, estou promptCJ para 
votar por elle,. é dizermos. ao milu•tro que não 
póde díspõr delle emquanto · a nssHmbléa não 
tomar uma ITII'!dida, mas ·isto. creio que niio se 
pó te f•zer, o melhor· é tratar da· ma teria; V9tQ 
cuntra u adi,,mcnt.,, porque o negocio é. 11r· 
gente; 

O· Sn. Pnr::siDENTE : _; Esta adiado. pela che
gada do ministro do. imp~rro. 
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A's 11 horns o 20 minuto" s;,ndo introdur.Ho 
o rninish·o do imporh•, !HtSSOU·SIJ · ú · 

SEGUND.\. PAR'.L'Ill DA OUDEM DO DIA 

Continuo11 o disCI.l"-Siio do Ol'Çamnnt(, r] .. imporia 
qn~ tiuha ücncln adinuJl. do di o. antccedcnto, isto.· 
é, 11 porçiio da tabdla da commissfio que se 
cornprebendc no ~iLtllo- atlmirtisLra•;tio política 
e civil. 
OS~. ú:ouanda Cavnlcan.tl; .... Eu ti: 

nhn tcnciouado fallar pouco nestacnrnat•a c muitns 
rnzões mal•Jvarãc, a estri ' prr-poj!ito; mns qunudo 
ouvi ~lgurnn" expressõe_!! ao Sr . . mini~trn, om que 
p!tl'!lCln CBOSLII'Ht-me, utzen,Jo CJllf! 10110 podia 'em 
~H horas examinar nem us l!mendn~ f,:ítn:~ ao seu· 
orçamr,nt•.•, nolrn ,) voto sr.pnru•lo do nm· tlus mem
bros da co~umissiio ,_ 01: ·que uão pudóra ver bem 
o par·~cl)t' u~ •:omunssao, uem P.utendr.rn ns. ro· 
ducçõ!ls que se 'havifi,) . t'l::ito, niirJ pndrl resistir 
ao desejo Je dizer · ~obro esttJ · objecto o que 
convém parn justificar u . maneira como· se · cnn~ 
duziu n commiiisiio a e>;tfl t'<:spcito, e qu~r.to con- . 
viria qu•l os ::;r;;. ministros Jir.l:l sua i> •rte pro- · 
curassem faciliL.•r n nndnmnnto do tt·nbalho da 
mcsrno. cornmis;:~íi:o, pfll' intolli~tlu~ins ou .comrnu· 
nic!lções quo o ~unplifi<:as,em. Eu quereria quo 
os Srs. ministt·os de estado qne cstiio á . tosta 
da administm•;ào, se . lunr;assem (por nssim dizori 
ou sa insiuunssen1 . nos '"tmb:;lhos da cumarn, 
e jul~o, Sr. pre:;ideutf) , CfH.rl istv 4 l'l que convi
nha rio . ch~fe . Lia administração. · Estas ins inua
<;õe.>'fuzen•~lle, ou J,lOr ·. lliCÍQs do~ d(!h:.tos, ou p91" 
meio (I<J rdações •llF1 os S1·,;. ministrrts de\'Cm 
ter nu conservut· . consla:tt~mr.nte com n~ Srs. de· 
putados, para n íiin de melhor.serem .ent~ndidns 
as suas infor111açõe~, em qufl as ntnis dns vezes· 
se não txpõc qunnt .. convinha sabt)l'-Sê ; e 1sto 
seria muit·• lJI'oveitoso tanto ao~ Srs. ministrus 
como á ·cnmárn, íúcilitnnrlo . . e simplicando sens · 
trabalho~., ·. com · menus di.-pemlio de ·. tempo. 

Mas ns miui;;tros •:onteutào-se de apres;,ntn1· as 
suas informações . ~em mais nada, e a comamou 
a commissno que é r: i!CU or~iin , , sum outro soe
corro ha do . ontrar na mat·chn. reguhH' de um 
exame reflectido de cadl\ um dos seus artigos, 
)la !lo fuz~r subt••J ellcs ns r,bservocõcs (JL!O fonHn 
convenientes, o ha. do por 'J' .. t~çn gnstru· o tempo 
que dentanda to.So este st'rvi~:·•, tempo que . pv.
derin mnpr~gn1·-se u·.u .outro. Mns aos Srs .. mini~lrns 
piluco impcn·tn tudo isto .. Um cliario quo ó ofii. 
cial ou r~urüi-official, em lugar ele lrntm· tios tm
balho>~. da~ camarns tjUe fic1lo nbnn lonndos, ~6 
curn do publicar cot•respondoncíus que nuo .. antlo 
bcu1 111t n•nl nlguus d .. s pt·c.ccJinwntos ·dos Srs. mi
ni~lros, uci::uio .comtniio em silP.ncio . o ~ystet'un 
dns · 111111S op•n'nçli~s e nndanumt.:> . miuisteri>d : 
no meio· ·•lc tudo isto npn,S• ·nt.üu as suas. inf .. r· 

·uHu;õo::; (so · prtJom ter. e;~ tu . noiue) .:m dous gt·ossos · 
volumas, o qucl'Cilll · quo . uma co'nunissiio inteira· 
mente e$trnnhn . ou . som cstat· .no facto da sua 
ndntinistrnçllo, tonuo . em vista estes U()US gordos 
volumes, nproscnt.; sobro ollcs um pt·ojecto ; eu 
quel'ia quo o Sr. miuistr<> lt(ruvessG de fazer um 
pnrocer .do .commissi\o sobre este negocio; -ou quo 
tnsinuasse t\ cnmara o modo por que se devia fozer 
sem que se gastasse muito tempo, e sem que 
se. expondessem muitas ·palavras, tendo .ellns de 
ser tJecessat·iantente relutivas _a objecto tão ex
tenso, t.io complicado u tno mal redigido, e . in
dispensaveis parll se atttori"ar o gov~rno a obrar 
legalmente sobre cada um dos ramos d~ que 
co~$1'). O que nos· convém, Sr • . prolsiàente, · ê 
cltegn!'!M· nos para a · constituição. . · . · 
· ·VejatM$ o que .quer o Sr. ministro, e o que 
quer a I;Q!llt:niss.ão, e o quo l'ódefazer a cnmat·a. 
Ella não Stl it1etteu a tomar contus á administração 
e·.· tul vez dev~il.íle ser esse . o seu primeiro . traba· 
lho, e s.eria a base sobre que assentarião devi-

.. TOMO· 2 . , .. 

dlltn('nto as dcs·per.n;; 1J no fossem . aútorisndas~ So 
n ClllflntiRsiio· 1<11 rJIICilrrc:~usHe . c.feHsa turcftl , havia 
dll vr.r o . rnostrat· no pui.Jli<:o •l~ t.t>uso:; ·que vlio 
llll ndmínístrnç:1ll, !ta via dH faZitl' v~r: quo as de.~
prJZOK <hl l'epartir;fio do imperío fixnrJas para o 
anno de 1828 forfiointeirarnento desprtlzaclas da lei; 
qn~ esta rt'f!fd'tiç:io r~z dospcr.as qga niio devia. 
Eu npontnret nlgumas. Appareco nn capell:t · im- · 
per;(ll muís do que a cnllllll"ll orçou. : O tachy· 
{Jl•apho nllo colheu o. 1'esto do díscw·so.) . 

os.·. :\.li;QíFotro do Xmpo&·lo: -SE!"lln'do 
o discm·11o . (lo St·. dr>putadrJ ctav,, r:xplicnr-mo : 
ns~er!to que ê_ ntuilo . ui verso o cr.nsurnl', de ex
pruntr os Sflntuncntns un tortum r:m que me achei 
drJ n:io poder_ te~· c._ .. ~JtJ · :i meutn no_ ~·pert,?dc tcrnpf! 
do lodllR as thmtnutço.:s quo so fnzmo, nao.coi•BUrct 
o feito da cominíssrio nem lllP. atreveria a fazer isso; · 

.o que· exprimi ó qu•J am menoR do 2-1 iloros; 
pot·que l'P.cebi.ll participaçiío p1:las :J horas da tarde 
o vir.1 pelus 11 110 dia seguiutP., uestu:~ circum
stancias ·mal podia ontr·a1· nn.annlyso individual 
de todas . csLas tabolll's. 

DisS•) ó Sr. deputado quo so rnandr1vüo cousas 
sem informa'•;rio, c quo vinhll· um lívi'O ·grando . 
como l:sLo quo so tom apr~scr.Lndo u ·outro ·que 
está guurdado (•lll casu, quo faria :~c vic:;s<m todns · 
e~saij ·i., formnc;üe;;-? · 1'•Hiamos uma obrn que ·nin
f(UCii'l poderia IH ; ma:1 nem mo ó possível, e 
dns pt·ovi~tcias comç, poderia mandar essas in. 
fvrmar;ões tão cJrcum~tancíadns se ou me:smo mio 
as tonllo ? O quo . ~·~m rl11s provi ncins é o . que 
so maudou,. o no quo est;'t aqui 110 livro não ·v•m 
dt: lll f!no.~ .:;enão .o oll)cio du rerni:>siio, que di~. 
em·· confor111idauc dua ot·JoJns rcm~tto . a você a 
conta ctr, on;amcnLco, iSS•J mc~mo assim ".e 1·innette 
p'•m o thns .. uro, . e o tlt~sout•ciru remctte á com
wi~~ão do fttzendn desta camara. 

01'11, pai'oceu a11 illufltro doputac!•J . que eu ti:th!J, 
dr:sprezndo o seu parecer, . porqu•) uão toqu~i uelle, 
ma~ eu wio v~pll •> .n esl:.1 c•tmam prtJ·:t discutir, 
vrn.ho sómenttJ •hr . as rar.Õr!S po::•.JitC: sc exigern 
cst>ls quautins qlio eu .julgo n()Cfs~arins pnra · 
snLi~f,,zi:r· ás despq!\s, e ~e . en viesse discut<r, 
nlgumn razão teria o illnstre • depntatlo; .·mas 
nínr!u mesmo qw; Ol\ viesse diSC\Itir, como po
doriu t et' tempo tlc . ou Lrnt· n" <l:tnuh:: . elos cu.lcul,l!l 
do i ilustre deputado'? Sómeuto na ;~a discussão, 
c .• so seja .cnnvcllcido, cut:io c.om 1nais · r:onheci· 

'monto de· ·causa ~"·•let·ei . diZill' ulj::nllla cou.<n . n 
i'nsp(•Íto do plllliO do ÍJlllsll'C dcpitludO ",' 1111\S por .. 
CllHJLII\lltO nu . n julgo 111Uito lwu1 por prevPuçflo, 
sf!gnndo os tnlento:; •JIIC . Lem upresoutallu o i Ilustro 
d•~putaJ,,, já 11•·ln expE<riencia ncstn camnrn; mns 
esta minl111 pt•esumpç:io urio mo dá Corças, o du~ 
poi:~ Jis•o eu limito-tuo simplrrsrnnute a9 . que 
pertuuce ú mi:llttl l'<•pnrtícão, isto é, ~•! npparecu 
Utll :l. emiln<ltt quo ilillliuuo (I . meu · podido, ~nbro 
isso I! que eu fnllci. Pat·ccn·mll .que tenho dado 
a · sa~isf~çiio pi))'U nwstrnr quo nií.o quiz .ccnsuJ'Il!', 
longo da .. piniiio da cam11ra, tnl modCl do prmsnr. 

Ora, agora nii" Callar~i sobro ns desper.ns tle 
quo f·•lloll o illustro deputado, nem eu venho 
para frtllar nessas despezas, porque niio mo com
pete; e quanto ás que on faço direi n)guma cousa: · 
eu já disse b'ontem, ·· quo eu prescindiria . de . que 
niio se desse esse ordenado ao escrevente do· vis· 
conde do Cnyrú, entretllnto o que eu 1lz fui mostrar 
que .uiio adiava que essa despeza não foese · ra· 
zoavel. Combateu-se que não devíamos ter · a 
historia pot· ser · escripta por contemporaneos, e 
eu acho que é n melho.r, scguudo 11 regrl!o da ct•ítica, 
porque os contempornneo~ farão testemunhas de 
visttJ ou que ouvi.r:io áqurlles que virjiQ., embora 
ainda vivãoessas per$OIIn:!eus, e nós os que v~mos 
em todas n:~ nações muis illustradas é de cuidar 
de ·reformar a histot'iü dos facto:~ mais . nota v eis•. 

Disso o illustre deputado que· se slippriml\ o Or· 
de nado do official ·da secretaria que pertenceu á 
dos estrangeiros, mas eu já disse hontem o quq 

10 

·., 
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ct'rt sufficicntc, porquanto se ello érosce nn so· 
Cl'etnria do imperill, diminue na dos estrnngoít'OH, 
o niio ·mo · fnt·ci cargo de dar n~ razões quo mo 
mo,·criio n fazer tal murlançn, qunnto mai~ que 
éu me .julgo autorisado dentro tio C•l'ÇUJIJIJnto qua 
Bo me dá · Jaquelln quanlin dccretndn pela nsscm· 
bléa .~eral, ~u · po~ílú nomonr mnis oflicincs, .Pr.t'· 
qno nímia uiio hn uma lei quo taxe o numero desse.s 
officiaes, e pnu;a aos céus quA n haja p.:.r(]ue e;;cu:<o 
do ter um mnço de requerimentos; porque llojo 
em dia niio se trnta scníio lle saber ler o es
crever, o al~um latim mal . estudado q entriio a 
importunat· o mird:~tt·o do Cl<todu para o!! dcs· 
pnchar, e a alguus tr:nbo persuadido que visto quo 

·têm os prelimiuarr.s, .que vilo pnru S. l?anlo es· 
tudar e o;r,gnir unm carl'eíra tnlvez mdh•lr. 

A respeito dos i ndios não se falia no orçf!monto 
da minha repartio;;1io, mas vem essa dP.spezl\ ex· 
traordírinrin, e eu jo'1 tonho tido tcnçiio de escrever 
a0s prcsidenicil ·daf! províncias, .. (li'Íncipalmente· · 
do Minas e ele ~. Pnulo, pnm que niiu deixem 
vir índios, c que elles 1nusmos l!ajiio ·de prestar . 
os ·socCOITOS que· forem precisos; mas níio é pos· 
sivel em um pníz tiio. vasLo o trio deserLo corno 
é r) nosso ímperio, porqne os índios snbem andat· · 
pel•ls mutto~, para que os.Hi'ío deixem vir ·e deixem 
de escapar á vígilanciu, emtím vêm esttJs ho~ · 
mens o u governo h R. dtl .. de~;amparal-os ? Niio ; 
h a dtt óar'lh~s .alguns soccorros, e de onde luio 
de. sahir? Talvez qne . estes dons. contos 111io 
che~uem, e · o que nós. estamo$ vendo,· é que este 
nnn·o noss.as despczas têm triplicado no vtllor, 
pot·que a mor;da com quo compramos tom dimi· 
nuido e 6baliclo, por c.msequcncia isto siio calculos 

·feito" nu ;::1\birJet.e, e quando 8!1 trata. de o~ 
l'calisnl' acha· se o erro; Peço despezas eventuaes, · 
não· só put·a idto, mas · para outra:! causas. 

A camara do · 1\:[agé e;creve·nJe mn officio ·.e 
diz· mo que é· prl)ciso. occorrn n . certa~ necc~si· 
dades, . que niio· tem r~:ndas, e pOY conseqnencia · 

. o governfr · ·ui'ío . ha · de s~t· . impassivo; e . vêm · de 
lá :>00, 400 receitas de cudn vez que importiio 
em muito díuheirq, .e que é preciso satisfHzer 
por saber-se .111ui bem as circnmstancíus dc:s· · 
graçadas em que. s~ tem achado aquell•: povo : 
por conseguinte de onde se hão do tirar estns 
despezns? A ca:;a aonde eu dou Budienciu. <:et·ta· 
mente qualquer pou·ticulnt•, não 1igo que . tenha 
grande tratamento, não tem uma cnsa mais 
ordin!lriu, upanas . tem umas pouca:> de cadeiras 
velhas e ·u""~ mr: sn col;>erta com um .pnnno verde 
e o te c to a c:ahil'. · · 

Eu o que assent•1 é. que é necElSSnJ"io para 
poder frJZet· al~o;nma causa, ter meios, o deve-se 
e:~perar quu o ministro 11ilu· diga, dem·me tant,,, 
o hei da gr1sto·r tnnto : .. o qu11 o ministro deve 
dizRr c·~msrgn, nii•• dovo ~ilStar ruais, ma~J devo · 
procurar puupor, diio-so . esti!S mei"s e procurnrr~i 
ecouomisat·, c sen1io darei "razão p•Jrc,ue níio 
pude economísnr, 

Quaudo .. diss" · que a constituição taltava no 
poúer . E:xeeutivo. o uec.t etar a applicac;íio .dai! 
despezas, porque póde . acont~cer fixar-se. uma 
quantia para um ramo . (trato de ramos legaes, . e 
não se presuma . que fallo em despezas que uiio 
sejiio legaes ), e supponhamos que · a .commissiio 
de11 abundantemente, e houve um (IUtro ramo que . 
.foi tratado com . mais restricção falta neste ramo, 

· e ~\lderei appliea1· .alguma cou~a que se deu de 
mn1s naquelle .. outro ramo, uma vez ·que não . 
exceda a som ma que se . me deu; e niio · ,•.eja· 
que decretar a ·applicação ·da somma que deu ·n 
assembléa · geral sPja outra cousa seniio mandar 
e ·ordenar, e . tudo que so ordena é applicaçüo, 
ne.m . s~ póde confundh· .este paragrapbo . da, crrn· 
stHUtçao com o f<ntecedente, pot•que . no ~ 12 o 
governo . estA autorjsado para formar instru.cçpes; 
e depois .immediahu:pente decreta-se a applicaçiio, 
e i11to é· conforme: com o que tratou. !!- co.nsti.
tuit<~O a respeito da força armada, a 1\&Sembléa 

determinll 11 forçn armada o n disposição della 
deixotl aq governo. .· . 

Pm· consr:guinto trilhando na questão digo que 
ni'ío 1i possível do rnnnoirn nenimmn · snpprirnir 
n quantia fixnJn pnt·~ dfHI[lCZas OVIlnttlaes IJUe 

. so cnlcnlon · am ~:IJOOH; Ora, niio fallo por ora 
rm1 obras publi~ns, ma!! n1io se . mu ·d :>ndo e~ta 
qnnnLill l'ednzo-me ao tw~t·o expediente; mas ·isto 
só . nilo é o fim do· tnipi8tíll'io, e lia d&ve fazer 
algtuna consa, pórqu•J cada um dos. ministros 
ll9pira lt gloria di! fa)lf·r no !lrlll minísterio alguma 
cou~a util i\ nar,.1io, m11s emflm as circumstarrcias 
npert.ldns niio o pllrmitterr, pol'étn n economia 
wío consisto em - cortnr t)espezas, con11iste em 
cortar as que são supartluas, .c mesmo aquellas que 
se possiio dispensar. Estes prirtcipios sEio os que 
me l'ogem, o são os quo trago para sustentar a 
ucces:~idade rle 1lnssar a quantia que se exige 
pnm a repnrtiçiio . <lo imperio. . 
. Leu-se a seguinte · emP.nda : 

rr J; n Que Stl OI'CC:Jn .aS . despeZiiS do met do 
prorog.ü,;:io dos con~elhos de goveruo do todas 

· IIS prvvincias . do imperio.. . 
cr ~.· Que se fixem r:m 250H os . ordenados de 

todos OS porteiros qne f,,rcm ou · C$tiVcrem no• 
m·eado:~ ·pari\ ()s conselho!! gemes, e que · á dispo· 
sir;i1o <ias commi~sões de policia destes .fiquem as 
quuntias qne se colõ,;ignarem para suas despezus 
quaesquP.t' que sejiic. 

n 3.o Qne. o governo regule a administração 
.dos correios em fórma que sua despeza se faça á 
vista do. sun receita --Vasconcellos. D 

Foi · appr.Jvacla~ 
Lell·SB rnnis a St>guinto emenda : . . 
" Que fi, 1uem em branco as . parcellolS do correio . 

até que a commi3são para isto destinada, dê o 
sen pnrecer; que approvad11 entiio· SP. encha o 
vazio; on nn sect·etarin do hnp6rio ·ou na da ma· 
rinbu.~ Jofé LinC!. n . • 
. Foi. apoiada . 
o si-. . Paut<~ sou ia: -Tem-se tomado 

muito tempo nesta primeit'B cliscusão, e é .d~s··ul· 
pavel aos membros da ca~a que nesta ocçasião 
se estendiio algnmas di~s!lrtações; é na occllsi~o 
do nrçameuto. que se pótiA passai' um ,:lOipe de 
vist11 sobre a administração, e ver. so ella cot·.· 
re:<ponde à opiniiio nacional, e se em virtude de 
seus desvio;; on por 01fl fé, oll simplesmente por 
ci'I'O apt·oveitnndo·:~e das oh~ervações que fazem 
c•s I'Cpr c;;;entantds ela .naçiio, o lia se corrija.: alias · 
comprovão-se as . suspeitas da ·camara . e .ó 1>or 
isso que em todus a~ uações al:l discussõP.s do 
ort;arnentQ ssio as mnis · l•tll~Rs: .e 11s didcussões 
desta .·. cnsa . rnzem·»e ern pontt1 menor: . mas. 
s•!I'VO ur: lJase u passar· &<! .em rA:~cnhn toda a 
adn.irdstra•;.i\o, o todos nós quo fllllarnos tulatt' 
cli5cUlõsilo· não po.clemus ser eslrarlhados se .nt;s 
desviarmos. . · 
Vamo~ com a nuturoú do syslema reprijsen· 

tativo;. mas ~rocurnt'fJi comtudo pnra niio poruer 
tempo .se1· bt·ova: .todavia . t·ogo á camara . que 
so digne niio Q~tranltar se e11 o niio fôr. Estamos 
tratando dn l'Op!lrtiçdo do imperio, e 1111. na me:~a 
dous pareceres, e tem serv1do ele base á . dis· 
cussão o da commlssão .e nito o voto separado ; 
mas creio que o hom·.1do deputa•lo como não fez 
t·educções o sim classificações, motivo por que . 
se tem · fallado no parecer .que as faz, porém isto · 
não quer dizer que não· . apreciamos ·o .. trabalho 
do honrado . deputado : da minha parte confesso 
que me tem . ojudado demasiado esse trabalho, 
acho muito bem feita a classificação e serve pal'a 
podet· facilmente ac:llllr·se · a quantia que · se 
que·r~ · · . . · 

Fi•lalmente a camara qe.pois de se vencerem as 
reducções escolllerá aquelle methodo que julgar 
melhor, se o da . comrriiS!iijP . ou o do honrado 
deputado, e isto digo de antemão para . apro· 
vett.ar a occasião de · dizel' PO honrado d~putp~ 
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do . quo o seu. trabalho merece todo o elogio. 
(Apoiados.) 

l"alla.ndo sobro ns reducçõefl voto pela quo fez 
a. commiHsão, ·menos a do correio, .porque a 
emenda que quer que a. deRpeza soja igu:.l á 
receita do col'reio . núo a. acho raeoavel, o. ó 
mister notar que os correios não fazem mnir;r 
dr.speza que a receita senão os maritírilos, porque 
os d~ terra siio · uma footo . de renda, segundo 
cJ•cio, mas compare-se a nece!'lsida.de ou .nntes n 
utilidade que resulta ao hnporio, e vor-se-ha 
CJUO é . prejudicial essa cmelllin : nós vimos quo 
110 Bnzil antes do c~tabelecimento desses correios 
exi:<lino · ns . maiores difficul<!adef! nns Cfllnmuni
cações C:"lm as provincia03, . ·mais ·facilmente . s e 
sabíii.o notícias .da Chínn do rtue das províncias · 
do Brazil; havemos estar lembrado:! qne na scssiio 
de 28, 14 mezes se passâriio sem sabc:rmos noti · 
c ia!! do Pará B Maranhii.o, o. ,tendo eu insistido 
1111 necessidade 'de haver correios maritimás, se 
est11belccersio ·por uma p;·oposta do governo e hoje 
mais relações temos com as províncias ren:o.tas 
do imperio. . . · 

Ora, se nós somos um impedo tão .va~to, c 
ainda que · fossemos outro impt:ri•l, ·nós devemos · 
estar em contacto com ns províncias, e de.vem ·!!e 
fl!r.er ess.as despezas com os correios, nli:\s como 
póde o gove•·no central remediar os malc~ . do$ 
pe~simos emprcgad.,s publicas que nellas se achiio, 
obviar d!!l· abusos dessas nutoridadP.s? E.n•.rc· 
ta!lt.P. ~go~a ··o ~overno com ·a facilidade das 
communicaçõea não póda deixar de ser cousura.Jó 
qn11,n<to deixar sub~istir taes empregados nas 
províncias;" 

Todavia embora se Caça·· alguma c:reductJão, ma :'I 
niio deixa de haver correi11s mAriti 'mos, tAuto 

·mais que · na camara já existem ·essas instrucçõcs 
parn serem · reformadas, .· .e póde ·ser qne a 
despez!l .niio chegue a tanto depoiil da reforma ; 
porque na verdade . em ' todo o sentido niio · se 
podião . fazer ~ão mal 6ssas instrucçõP.s · como se 
fberão. · · 

Agor!li!BSt'l oecasiiio di.rei mais alguma cou,oa quo 
sinto, o como niio se tem feito isto, qne ó cc.s
tume em r.s goveruos .. representativos, a-1 meno!l 
do rdaoco q~Je;ro fa~. er algum á purte, visto que 
se acha ·presentl,l o S•·· ministro, notando que . ns 
províncias esti'io mal servidas de empreg10dos, e 
se pos11o chu· credito · aos perindicos e cartas, o 
Paril geme Jemnsiado, pois que o commandante 
rnilitar tem !Aí to a de~ graça . dessll pa.iz, o. o 
tJIIO mnís ·o affiigio· .o Jesncot·ç.õo···n, foi a noticia· 
du ir para pa·asideuto um homem qno ni'io ÇtOZ:l de 
opiniiio, e . que se diz quo é doudo. (Apoiados.) 
Eu ni\o_ o conheço o nilo dl!Vido QU!l Q governo 
actunl tenhll outros . dados, outras informações, 
por . isso nestas · e · tae11· nomeaçÇies o . que desejo 
do governo actunl; sobre quem conüo e elevo 

· coufittr, é que não se descuide . de$$11!1 províncias, 
e niio . deix·e renlisar ns suspeitas com esses an
nuncios de taes. empregRdos, é ao que me limito, 
sem que tenha em vista revogar taes nomo11cões. 

Orn, no ParA .sn é como se diz, que el!te ho.· 
mem e dot_tdo,_e,talvez quó o com mandante militar 
seja . peior,- scrii'perigoso entr~gar 'a província a 
semelha" tas homens. Note-se que · se dizin rJUe 
para _o Maranhão que estava sempre . em facções, 
.em desordens, .foi um presidente co'nstitucional, 
não republicano como se quer chamar a todo o 
homem constitucional, e se .os constitucionnes 
podem ser chamados republicnnos; . o siio todos 
que querem . n . constituição (apoiados); e aca
bftrfip as facções, ·seguio·se a · paz, . o "sncego e a . 

· tranquiUidade, e· as mnis ptovincias·· dão - estes 
exemp)()s: mas reslmente . muitas outras proviu- . 
cias do BriiZil têm · presidentes . que não ·são dos 
melhores. 

. O Ce,,rã teve um presidente, e quando elle 
.f<>i não gozava.: de opiniiiQ; mas dizem. que niio 
se portou. mal, e foi rendidq por um homem que 

niio ·duvido seja bom, mas que não gozava da 
nota de constitucional, o Qua até não póde servir 
para nada 1\l.l .snverno. Em. Sergipe l1a um · pre· 
sidente contra quern têm havido muitas (jueíxils, 
e eu conhecendo este homem individualmente, 
posso pffirmal' que não ó constitucional, é meu 
patrício o foi membro nesta casa, e dizia nos 
seus co !legas que se admirava como subsistirem · 
estas . causas assim, . que ·niio se . havia com esta 
formula d~ to:zer lds, o isto não dizia ás .IJs· 
condidns, o por isso estn nomeação o a con .· 
servaciio de tal individuo não hollra o governo 
actual. . . . . . . 

'fendo leito . estas observações· que julgo des
culpavHis par!\ niio pr.l'dcr este direito qun tem 
todo11 os deputndos . de fazer observaçõe.s · sobre a 
a.dministraçr'io geral, talvez o governu ignore estes 
factos e astas ~uspeHns ; porque ditos por pe· 
l'iodi cn~ dirá o governo que niio merecem credito .; 
mas 'ditos pelo:; mombro;:~ da .casn devem faur 
pezo, principalmente se a maioria. tem :t mesma 
opinião. (Muitos apoiaciQ$,) 

Limito-me pois a requor.;r ao Jtoverno de Sua 
Magestnde sa d i.gu c lnn~nr. os . olhos sobre t .odo 
n Brazíl, niórm.!·ntc sobre todns .atf provindas. 
E11 vejo estranhar·~o a rlifficu!~ ad (l ·!io fuzer 11 
lei do orçamento; mas nós devorr)t)S reconhe.cer · 
que í1 · pouco começarr.os, . este ·é ·o terceit·o o r" 
t;amento que . se fRz, o . comn é possível quo ~o 
posso. fazer com porfti<;ão ·? Não qMt'o P!lJ:dElr !l l\t~ 
occasiào para fm~or o. ·justa defeza da cnmara dos 
dr;putados. · 

Todas us nnr;ões qna estilo muito adiantadas 
nesta carre:ira uiio fttzem. o orçamento em poucos 
dias, ni'io ha nonlmma . Nlio !aliarei ela Inglntcrrn 
quo hn muito t fo m a sul& existencia representatin, 
e a França ttunbem a. tem, e cle!lde o · começo 
da revolução todo~ os amnos fixava as suas 
despczas. 

Vnmos !aliar da França . . Desdo 11 restauração, 
ha. 15 (lnnos. em ::ada um se .faz o orçamento, 

· e d€sde ··.o . de 1818 ·a com ara . melhorou muito 
mnis . os orç~mentos atá 1822, . o aind•L as:>im 
lllio me recol'(!O quo a commisstio de finanças 
nprtlsente um parecer sobre o orçamento antes 
de dous e tres mez~s; e não é como ·. o nosso, 
ó um orçamento muito mais· b.Jtn feito e mais 
claro: a com missão levou 110uito .tempo a ap•·e• 
sental;o. o a · discutir-se leva muito .mais tempo, 
e em i:onsequencia é.· preciso que a sessão dure 
muito mais tompn do que aquelle quo a nossa 
constíluiçi\o nos fi~ou, mesmo a sesst'io do Ingla~ 
tarra rar.às vezes · se fecha antes de cinco mcze:.; · 
como pi>is á vista disto so IJa de estranhar . ttm 
nós que so gaste tampo, e que façamos até .nm 
orcamento imperfeito? 

.E como não póde jámais · haver . um · anno 
sem lei . do orçamento, dada n hypothese dft·co.r· 
respondoucia e.xacta da constituição, . !alt11ndo o 
tempo segue-se quo o poder moderador deve usar 
da prerogativa que tem, e nunca ~~i~a~ pas~ar 
um anno sem orçamento . A conlltltuJçao . ex1ge · 
que ·todos os . nnnos se lll;:em as desJ>ezas, . e n 
constituição deve entender-se de .tal modo que niio 
se fixando as desp~zas se não. possão fazer, nem 
os cont1·ibuintes concorrer . para ella , (Apoiados.) 
A constituição fixou. o . maximo e. o rninimo do 
prazo, antes de quat•·o mezos não póde acabar a 
sessão annual, porque podin antes dos quatro 
mezes fazer a lei . dn ól'çamento ; e eis•aq ui por· 
que a constituiciio fixou o minimv, mas o maximo 
não . o · podia fixar, e tinha dito . nntes que UliO 
podia haver desP!lZO.s sem l.ei do .oJ'çamento·. · 
& todas · as vez.,s quE! chegar o te10po annn•1l 
sem a fixação das despez11s e da !orça não 
pôde acabai' a ses<;ão, e o · contrario se se fizesse 
tornaa·ia u apparecer no BrazU o anno de 1829, 
o que n camara não pôde suppôr deste governo. 

c A<fo~~:~Íi )é m\lito desculpavei nas ~uas censu~as,: · 
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porque · os seu;; gov~rno~, quno\lquel' q_uc ~cjúo n~ 
causas niio lÓ•n pat·cctdo S•!r consttLt~cwnnes , 
têm·>~O osqúecido dos pt•ineipios llHti~ VIL.nfls, tem 
recrutadr conservn.lo S• .•lua !us som lt;l, o 11ló 
forças e"tnm~eiras; c teut pnssa lo .nnn.,s sem 
lei do orr;1unento, mM n1'io pns~l.l ~·uppur qne o 
governo . actunl qtte começa. com ~ao l>··~~ n~s· 
picios il!uda u. e;perane;.a do Bra:.:d, o qull :11g11. 
a mesma tntll'chn dó stm ant•:eess·Jr q11e mcrec•; U 
a Cl< o.:rnçüo do Brt1dl. {tipoiaclos.) · · 

Cumpre mio desmentir esta opiuiiio que o Brazíl 
tem nelle e deve snbt.H' qnu mat·chnndo constll.u· 
cionn!rnent•l tom por si a mn1orin . ela cnmnrn d" 
Brnzi! eml>eH'n o!!n L•:nhr' . pn1·oc1do ll"st1l no 
J:t•Werr:.,, qun ndo sú é ho~lil a.ns abu~us Jo ;;'" ver~Ju. 
p,)rt.•ütL•) cutt:tli!O f.J\1•: nno pót!fl ~le1xm· ele se fnzer 
ld do urcanu!lltO s•;m lavar mllltll tempo,.'~ sem 
ella niw ·existe · 1-(0Vt:t'IIO ·t·ep1·esentat.ivo, ex1sl<l <le 
papel c niio d•) facto. 

O S1·. ministro tiJcon em nm P'l11to no 'qual 
vou re.-;pontler. O . :;r. mini;;tr•J d~ven\ ~o~hcc•Jr 
quo' n constituiçiio firma a .idôa . de. e_s_pcc:ala~adc, 

·e q\te lon"'•J dn . ap.,iar a s un. opmwo ap_oul _o 
contrario .ndiz o :li'lí"'o :-Decretar n •! ppllcncao 
etc. (Let~.) :;e fMISC

0

as.; im como o Sr .. m~nistro 
entendo dc\·~ria fnzc.:r ans rmnos, rmt~ .d1z. aos 
vario;; ramo,;, ·e t.:stfl .:sp•lcinli.ladE! não ftlz o diJVtH' 
do corpo \i:gíslativ·• para porlllr_ couh·•.ci!r .. li•l. ~~~ 
abu~os d~ rn•Jios? o., c(H·to. E mst,, a Cú iL.;tJtnH.•ao 
foi mnis liberal quo~ •• ntras. Portanto . :1 camam 
deve fazer diff.,rcnça .los diversos ramo~ <l zt .cftda 
um · app!icar os meios, .e. u g-o~~:ruo .arp!J,;:n· ·os 
dec.r .. tos P•)rO. se P 'Hlc r :;'·•dtar. o«:<ll . :itnhcu-1). 

. T<lnbo \'isto ·f!tli: •lU:tnJ,y si! que.· rn~ar al~uma 
rcfurmn di~-~e, n1i0 tc.n . !n~nl', pnt'·JU•i _ ''XJSL•'!" 
por lui . ossa·s tlespm~. ,:-;; tOft$ pt;r·g~ntr•~ . ~sto !.ulo 
éumalúi ·] g·, .o nlillo; <.!l't\ uma tl!u:;a.o a l•ll do 
orçamento. C11d11 . tLIIIIO o po·t(o JWI' . rucl•> dos re
pre~entnntcs . .fiacnli~n. os ncLc~s uo g·lVUII ·'t , o :;o 
u . "•>Nl'IHI n.~o fiZ!: I' o . q ne '' pov,; · pot· se L!~ 

· rep;,.sent•mtc:~ qutJr, o . pO\'O ·niio di~ rneios d,1. s.o 
fnzer n tle~p•lZil; ·e o IJ 110 resultK o eJ il<l. u .:heJc;l 
do estado tli:'lso!ve a c~marn, upJ>ella pnra o povo 
e võ entiio outltl. ·estíl 11 rnziio, E::Hü ti •I machí· 
nismo do . ,..,O\·erno reprcso:otativo. Jl; e•t nppello 
pam . Oi! S~lh;,ros qnc .tõm [i,lo .as leis c. tod~ts as 
discnsSÕ•!S ctos •I i!f;lrontes púvos 1·epresentnt1 vos, 
o VOI'·Sc·hn . qno 11•1 orçumento se tiriio toda~; as 
<lt!SJ!lezas que :~c qüct•om; o 'lunndo . na Franç.!1 se 
conside1·on n•io o:hugill'e :n ns tl•1sper.ns cortamo-se · 
todos os ot·.!cnll,! ,., >i Jo!l ministros o elos con>c· 
Jhait'OS, O. I!ZOI'ÍLO·SO rcdUCÇÕM! cl~ COtlSil~ que 
OXÍStÍilO !)()l; !oi, lllllS OiiS"S ftllld.nr_n?nt~>S ~110 _nOS 
devem dirigit·, o qu,., nos devu du•tgu· u a1usttc.a .. 
l?ort1mlo devcm·so f'uz•H toJns ng rcducçoes que 
fllrllm possivois: porqa•l niiu á essencial parn a 
nnç1~0 ter 30.000 homens de tJ~opa, .o. ter U!flll 
marinha tiio exorbitnmr.: ; nós vemos outras uaçoes 
com mnio1· uurnero de hnl>ita·ntes terúlll m;mot· . 
mtmero de soldados e men•>r m>\l'ittba li•> q11e a 
nosaa. Nada. 1nuis direi sobt•o . isto, tJ limito. mo 
a ditei· qtt~ voto por muitas cmend~ts que existem, 
mas qu\lnto aos conselhos .?·• g•>":ilrll•! ílit·ei q1to 
olles·. por lei nnterior .esta o obr1gados a_ certns 
reuniões .• e um·\ vez que · agot•a s~ l!'c nao fi~., 
a · diaria . para o tem~o da pNrogao;.no, ficartao 
inhibidos de fa.zet· reuniões ou s~guir-se-hin n abuso· 
da lei, isto é, que os preside.ntes contit.lU~ssem 
a pagar-lhes, Q que é ml\o; m>\S eu d1re1 que 
sejão as reuniões extraordinarias. 

Mandou a seguinte emenda : . . . . 
« Que se dê o podido para. os corre1os, nbo.hdos 

10 %, .ficando en~r,;tanto autorisado . o .govP.rno 
a preferir o meio tlas d;,spezas .-Paula Sou.::a. l> 

Foi apoiada. 
O Sr Llno Cou..,!~ll.o:~T.;m-se refutado 

algumas' das miniJns emendas, e cumpre que diga 
mais alguma cousa. 

O illu11tre dept:.tntl'o qu,~ me precoJt'u já rebateu 

o princípio do Sr . ntínistrn, do. quet·or umn qunn_tin 
orn onus~n. pn1•a ll •J< pondnr eom :1 sun sect•otnnn, 
o cllo · rn•!SillO com · tt sua frnnqii/Jr.lt d,> costtuno 
ui~~e que qJ.an.lo sobcja:iile dll u1n rn1.no,.ompre· 
rral'in o IJX~•J,]CJJtil 1)10 OULI'<l ; rt\11:< por hSO.IllOSrnO 
Ó •Jt\O u6s Jevu1uos Lut• 1:ssa~ t.abcllns. g:~tou certo 
d1i boa vo11t11dt: .lo Sr. miní~tr.,, quo uiio lln de 
abudnt•, puíil qu•: lh i: fa~~oju . tit.at: tn11 >! _o Sr. tui· 
ni>~tro ni\o ó im11inrtnl, p•11· consP.qn~JJCIII davemofi · 
fixa1' 0.!1 Jespe~ns pnrn cndn .um dos rnnw_s oxa~tn· 
m~ntl], e :<e h11 nl;::umn dr.spczn quo nno r,xiStll 
nas tnbollas, hnj 11 uut artlg•J da despe~11 extraor· 
di1lnrin mais c::conomica e1n utua clnsst: Jc clospcza 
pnra nll''nlontltr oULI'zl, issn niín póde t>ul'. 

Qunnt~l ao out1·o principio do Sr. IIIÍIIi~ti'O quo 
n:i·• h a. lei tjLte fixe . o 11uruc:ro dos offic1aes da · 
s;:cretariu, p :ll·..to~ o Sr. ministt•o dize1•·lhc q!!e 
ha ·sempt•e t~mrl lei supr.)ma CJ!tc é .a .da l'fiZ~o 
c a ,1ft . jusuca, o portanto o :::i1: • . miiiiStro nao 
pó,]o nom~a~ seniio O$ ulli•~laos · que sej:i" nP.ccs· 
snrios. Niio dig·> CJilO o 9r. mi.rli.~ti'O tenha ft.:ito 
o . cuutrnrio nl!õs te,n hav1do nllntStl'lls q ne têm 
au•nittído ~~nitos por c~pil'it•J do patronato e de 
umi-;a.Jo. . . · 

Diss.J .o Sr. mirilstr.1 que des·•ljava ~se fizesse_a · 
.lt;i · do fJil>ntitativo ·pessoal ela secreta na pnrn nno 
S•1 ver persegttid•) pelos prctc.rtl~n;t.es ;_ illlll_S . um 
minist.·o qu'l que\' r~a~et· 1.1 sua ol)rlguçao P<!C um 
- inJr,reriJo- e .nii•> tem qne se consunnrcom 
.sso; ó ama ver•latle o '}ll•: elisse u S1·. 111 inistro, 
'entt'!l nós rei não thtas . manias, tuna das ltonras, 
Oll.t\'a tl•l~ émpi·,;gos pub!ÍÇ(ll); O lliCSI!'Ci CJI,I~ <:XÍS~a . 
no t•linpo ~!o NrtpO!Ll:io, on :!e :;., nuo vmo sonao 
e, i,·pregn.tos pub!i.:••s, honmríns, e isto é P.nra .fazer 
afill~ttdos afim l!-3 procut·ar pnrt:tlo n favur _ do · 
po•Jol' : por•)lte IJU 1n•l•> o g.;vr.nlo t•~m muitos 
em prcgadus os despa.:hados são . o.uu·os tantos 
rucrntas quo . entdto pnra o_exerc1to ~o poder, 
do tnesmo ml)do quando tiC dn.~ hourar:as~ . 

Ett niio digo .·JUO a\ lw,u\'"" S ~JftO . d_csuecc~snr~ns, 
elliúl. fundão-"'tl em .pnne1pws <lu. razno e_ dej usl1ç11, 
p6rque · .-. h,)il\IJ\0 (}lte ttvl!r fe,1 t :>. serv11:.us il_sna 
p·1t1:in t.;m todo •) direit•) n c~•gu· remuucruçue>?; 
tnt\S a"'ora o.s ho:nens inttteis, q1)e pelo contrano · 
tnn1 per~.;gt\h!o ,,, inter.;ss~s dn_~ua patrin e que 
sã·.1 conhcci..!os pelil .ma[J,Idtt, :mo · o~ que 'l'!ere_!n 
fi"'llr:l.t' entre . nús; en declm·o que o ctaadno 
b:?.,zUeiro que n iio ti\•cr virtu •. le~. saucdol'iil. o 
feito se•·vic,;os {I sun pnlrin, nindtl .que o:..veJn 
coberto d0 ·pergniniüho, litfls o .m.,dalhas, nuo o 
rcsp•1il·li pó . .ltJ c~tur t!r.scn:;(nnmh>, porqu.o nem está 
.na letra. dt~. constitui~ão, ne.n é combiiH!Vd co_m 
a minh1.1 rnztio. Os que so elevem . rt<spettnr suo 
os <(ltO foren1 111nis virtuosus e qno tiverem feito 
m ·•is sorvir.os o .;st~s hão de 80r · os aristocratas, 
Sllrvin•!O·In"'c da\ linguagem jt\ ~qui Cu]itti~l\ p.or 
um ílh1stre .. deputado, ·. 08S'• nns~ocrac1a •Í .n ·.tia 
vii·tudri e n <lolS · lutm~. Ptlrgnnto, na Amor1c11 

· In,.lezot niio ·exifite estes nri~t·• crntns do grande 
'\V,~hin"ton·? l>o•· consegninto, q11antlo o Sr, minis· 
tro vit· Üm hnmem quo niio t•:m fundamento para 
ser co,tdectlrttdo com mednlhns, cum um indeferido 
acab .•u a negocio; e inf,l!izme~te não sncccdo 
assim, \'ejo que se entretem estas pat·tes quandQ 
um-nii:o-n tompo vule mais que nm e~pemdo, e 
outro espet;cido ; · mas !llr,lim est~o acostn.mados 
~nm · o miuistel'io que ÍQt búm prod1gil. (,tpotatlr;s.) 
Houve um chuveiro de graças e . do empregos, 
o po1· isso é. qttu · incommo~•1o e perseguem o 
Sr. ministr\J; pot· conseqttencta ácerca ?oss.e caso 
ni'io . pr•lcisn morti!icar·:~c, bast•\ a . J ust1ça do 
Sr. ministJ'•I paru fttzer marc!uw 1\ co usa em _boa 
ordem; isto é, não .n•lmittit· º"!pregados pul>llcos · 
qu•} nii<l forem muito noc.;ss(lt'LuS. . . _ 
· O govllrno ó . obrigado a prot·ogBr n. sessno nté 
<111e passe a. lai Jo ot·çamentt;~, n Pl'lllCipa.l elas 
l~is; rnns o. ~"tl1e succudeu (l. apno .Pa>~su~e\• q~1~ 
entii:o o.;;tuvn no tlu•ono um mml.-tertohostll I liot 
niio hav•n· loi d~ Ol'l)tlrtl•Hit~, pot·quc . o govemil 
n:lu quiz prorognr . a sossM, . c voclfer•)U .. un1 



Câmara dos Deputados -Im presso em 07/01/201 5 12:02 - Página 12 de 13 

SESSAO ~~~l 8 OE JULHO O.E 18aO 77 
St'; depulr.d() qnu Jlill'llllia ostnrmos 1111 convon· O r1110 1.H3s !. um illu~tt·c tlcptÍla•.ICi so!Jro o P€ll'á 
çã·• tl•l Fraril;•l i . ma~ f,JJir.monto hujll 111io f! tl diz t) umn ·Jorrladc:, 'l ll<~til!in .ta i.to. do bnrrio ele 
IJUO c:~tutnfJS nn clinv·m~:i•) de J?,·un<;a ; umn· It.n picu•·it IIJ ·:ri'm ar•'•J[lí••ll .a t :1.loli •J:I .Ciuadiios, c . 
nnr;iio liVI'rJ o co n:-~titlll;i.,nnl, ll >ÍO pórl•l . ddxat' · ellr.s dir-~111 o . ni':Su\11 . '1110 \lisS<&'tl•.• tlS b11híunos, 
clu to r todos os unno; 11 fixarjii:o · uo sua" d·h· '!110 nsv: h ll!l tt nl l.i nlt • LI ., pr11'o. · nlli Jl<lt ncínta, 
pc%as. · . . . . . . c ·quo ·o :::••V -:1'11•• .ul:ln ·l' .,, ,, pt'"posito n um h o· 

· Fallnrei, Sr. preHid onLe, dl) official·lllllir,r t.lo rn .: m 'lll•• tt~nr '' · <•pi11iiir• p ttllli~•l •:outra :;i • . Qrn, 
Rt'll!ltlO: . Jiz q ~l' • . lllÍiliSLI'Il ' (lll•l illtiJ frJi · · l!(lll~fl lliltl: ltnldo Ci •ÜI lltll :.ldV<H'!)Il<iotl' dfl::l armaS (jU/) 
feita ool0 sonado, o qr.w a cr~mftrn nãn podia l•:vort dr.I•JllÍ nuw. r:>ll'tll l>rar)t:a pnr.1 ir prumOVIJl' 
tonut1' conhocíruc .. t,) <ir.~tu. Nii.. fiJi pr:l·1 StlunJo , rni\\<>Íllll•>i; •: ••n, bo>u1 •Pl>Z•: ~:> ,:, o llm urn paiz 
ett o . .;t,;tt bnru inf,r·rnf+•lo C•lll10 f,,j isg,,; •J :~f.11fLilo nrH.l<~ to 1· .. • nliHl•l•l •l•H"Í•' ter 11111!1 f.&rd.L w uma 
propôz o nugrnonlo de O!'d1:Un•lt1 :1 t•odn~ n;; seu,; ban ·l>\, por.-p!fl nÚ> tl"~g··~"i '''lii111<Jnt•J nii•) V•lrnos 
empregadol!, ll ns,dru rrqH'<!::Itt!lt()ll ao g•Wii1'IIO, . n .. r Dn&zil ·"'m•lo n Sr; ·•:;tpit:i••, Sr. tor~t:nte, ::ir. 
porém o que f e~ o g>~v tl rnn '? Dr!U sóm•lnl.n L : CO!},~ mr•jou·, .;tt:., porlanto lli!U·Sn·lhe uma Cill't 1 branca, 
no . ollicínl-mnior·, r. ist .. foi obr,,· crei(.o qu1! do r: a ~ · o~·a di?. um poriodu;., cpoc I.:IJIIltJ niío ha. 111ais 
Sr. cx~rníni:;Lr<1 elo impHI'i'O, 11 ·nó'< sabemos t11l11"Z nin~n·:m •J.11e q<J<JÍ1'a Stl l' olli.;inl, tnttou do cun· 
porqtttl .SC augm•mto &t o •wden ·>~IIO · 1t..est.·1 o · niio snliJ ,,s Jc ~IJIJt'rlL · . . 
nos outms; logo,. niio f•>i o ::leml•l •>, p,,rqnil P.ll•) /l..' . tt·npn, ·::lr. fll'llsidllll~•!, est{l Sd .<levcndo nlli 
n(io havia d6 Stlr injn;;to. D-lJ> .. iil, snnhor•lS, qn ern . l!:i 111 1'! 7.•:.;, ll .:omo ha .J<J h!IV•• r tropa di:iciplinada 
'ó quo tem · n i!liciutiva llllfl d;,;;pezas da nu~ito '! , . l.le·,~ : n•l ; ,_~o-lh " 18 mezcs '! E)(tsti li•• cmpr~gados 
N:1n ó a camara · dos d.:putt~dm;'? .· · .. Stlut sll pagar• Entretanto ma nduu-so o !Jarão, e 
Ma~ ·snpponhnmo~ ""1'rnn que o senado por aqui · li~~e 11111 .illustN Jeprtlado quo (:!lu era 

i!m 'abus&> da P•Hier; quo cn ruio po,so n•lrnittir nldrírnistn, nii·• só em lllllllicina cr111111 11111 outra:~ 
tnl, pr>l'fJUfl CU faço btllll Cunccilu tl!llltl a l'IJBfHâto COlli;ll~, cllfl Lrnb:dhnva Sorbi'..: n · pedra philosop!üd, 
do r.:conrmiÍas, pur<jm digo supponhllrii(Hi •pll.: o hnrnnnl qno tem esrptr:cimflutos grt~n.los, tanto 
scnnrlo !:;:eRse lsf!,J,n camarn LI•H dcpntndos (Jllllll •lo IJite ia tun huwem fal!ar C••tl'l · · dle c <lstu.va 
trat!l!;se do ortjttrnonto das •lúspezas da naç;l•lllito mu.ito tamili~1·, pol'ém uo otttl'() din. não o conhecia, 
poderjtt cortnr e.•sa .·? A t:lla niin ó IJII•l . porL~ nt:c tÍ t:x;u horm:1na qtttlm s•l. m•uHll\ . governar uma 
o d!lcretnJ' a llxnçiio . drts despez~os? E', ::ir. pre· província, e a mais longínqua do in1perío, lwmem 
slcltmto, c niio ao StHIItdll. r1no t :m nn•l'le\Jwprt>vin!li <l iu1 :oensa g .:nt•J contra 

Unia çnrr~ll que · ~u estimei 1auíto de•cobrir, ó si, · ll. d,poi:< fall•·~e cont•' '' o "t)Ov ,;, disse-so que 
qr'u:: cada umn da1 C • llnt~r:•fl deve n·g1da1· ns "111>1! . 1í um puvoirunrorr•l, um povv mao. 
desp c:?.liR, · nomenr os s•1us empl·r,g>t•l••s, c te. Ett S1· .. pt'•l»i<i~·ntli, com .. 111<1 governo borri não 
tenho sidc d\!ste sy"t~m!l :1liÍ hGja, 1uns o •ut u :~ l u~ •i·: ~nll'd·Jm,n :io h!\ na.!ti, A doutrina qll •J scgae 
passa.ln o quo · ó q ue so ·iizia ? D izin.·Sll que . t) ~t•wur : ll) . dn Chínn é mnl!nifica, al.ím · d•l que 
eri'i: í> empregad·os pnllticos, <J <'jllC etl,, ruio · ns · s ;~ f•tllrt . •:nntm t:!la. Ka Chiua lm .notiCin:; . qne 
podia .noine.u. Po is se ell~,; . s :i.o ntupre~aur.s o IHitr. •l:trÍIII n:iil ~st{L hom, nian•lrio .lo~o, porc1ue 
pul>lícos, t .unbtilu c<,nchv> .· '1'"} l!nl.rriol ·11 :1s <I•>!! · snhtl· Bt! f{n •> ningtt•llll l;•r· i·<>ho:lln · scn·:io co>lltrn.um 
pezas qua dcV{,Ill:\ ser fi~càlisadas pd 1 camam do:$ r~helt.ll.l r: 1:outm 11111. _II')ILn •l ril1, c i~to ·é ur.: ·razão. 
deputado~. · · · Um, outm 1lotttrina q ull têrn os chins é, ·que a 

Emqnant•) {, !!OCrf!la ria ·das ·mt>rcos tliZ ·S•' , (fi!O no1>i·e7.1 déll<>s passa ao,; nsce rHl~ntes e niio apS} 
a 111inhn ·enlf,n•lll n1lo p rnlia pa·•~nr, porlfU•J · t::l'!L • · .:IP~GI!n•lent.•s, '.Jilflllflo um .ftlh '> !Í .· rwbro, o pat e 
pr~cisa 111nn !ui <;IIl!l durog:t~"'' is~o. o •.Jnu est11 q110 go~a 1\;1 n·•IH·eza, mns ou~re nós n:il) acoutece 
era n. do orçnmr:n~r, :. n:us pr.l'gunt.&·ll·•, i-t" é l~i is-;ro, n tlltll.l. filho Stliii•J um pt:rvcrso gosa da 
ou n:il) ó '! E'. Lr•!:!•), d•3V•) -~o fa7.•ll' a~ nlknt<;ü.;s IH•:Hnr:l hnrt&'ol d<J qtl<l · l:lll goso. 
I)Uo S•l lfUÍ7.i:l'IHn • . Eu.t1'1'tnudu 11 nnç:i•J <': '(Ue aiud1.> l)isst: 11111 illu:>trc dopttta.lo que . QU qn<Jria du· 
hu de pa,(::ll' a o.~su~ •)<CI'IVtl~ri, . alll:tiiU"Il"•'s, ..te,, rnitlr1' lllll offieial da s i: ~.:I' Ottli'Ítl d tL Bahia, o quat 
pnrn se IJr:uolicíar r1 . um " ·"110111. p,Jis. cutii•J Júi'o era rnfJs't.re, <t:.t . lr!r.tn d .•! cirur~ia. Ett não aiss~ 
é rn· ·lhut' quu .,,s,,s u·ihn( .. s V•c•.J. (Htl'll a u:11;:iu •jllfl ~~~ tirn•so ,:8SC lugar,. dis,; ll que era incom-. 

· ·dr, qrw pul'li um p1u'lkul111' '? Onr, isto 1i aind11 pntivt<l .ttmfl · <:ú rn ou~m fttnc~ii~, pol'•JUe ou ·c.lle 
paior. Se o sonnuo rli~sos:~" ·on runll•lnsso· 11111 pr·•· havb ,(,. c;;l&tl'. &ms &\tt!ns . cns&nnndo ·nnatull11!1, 
jcctu, diZ<ltldO t Jilu d·l hoji! 0111 ·Jinul•l o:-~ (J•>\'ns CJU f-dto . ínt.::rpret•l de: lingu;as na secretnria, 
n1iu · pngnss•:m mais Ldl>utos (Nr o~stts .:orthl•jcs. porrfltll pó ,l>~·s i : . nonlt:iar ·o,\tt'v •lm _sea !us~•r p:>ra 
da mcrcôs, etc. llum, nuts .rlbw1··su fJUfl ,,,(,Js tri- 1\ socrtl t:win; at.óm .. d!l •1ue ~u n:1··> :1e1 pnrt\ · f.Jtje 
btll••S viio p111'11 um . P•ll'ticul.\.1', . niLu . pó.JH . SN', s i r~a 11111 intcqa•r:t•1 nu:1 seCI'r1t:ll'las, purque hoje 
por•JUO os puvo~ . fl~tiO . MlJrocarrt!gtl'itlS . •1 o trilJut•) quu~i t't:.d•) ~ em f&'lliiCilZ o ini:(lüz e ~ntll•) pa!'ll 
n;to é pura .n tlll•;iio •. N;io Stl p;tga tl'ibutos, di· · francez Dll wglez pMec•: ,l o onnc~sS&ll'ln, P<li'<1Ue 
roit<)S oímpostns . sl!nito . para a nl.lÇii:o: portrnrto tt>dos sabem pvnco :na1s O!l nwnos, mns emfim 
pódo . ir nesta lei, e assim Ctl!no n cnmmissno nornoe S<J Ot\tro. em seu lngM, porqttll um homem 
tirou os 'iOIJI/ da .:a~n, tambtltn pódd \lizel' que que é touto do C·>ll!lgit) m.,tlico ·cintrgico .niia póqe 
esses empregil.das da secretal'i'1 da:::; mnrccs Sl)j:io :>•11' r:~npr·cg>tdo t)nl otttr·o lugnr, pot· conseq':'encm 
pngos por. esse hromem q1te recebe as rendas est•m p~ln em~n<lll tla connniss:ic, e pelas nnnhas. 
della. . . L~ r·•\o-se as seguintes P. IIIBndas: . .· . . 

Emqunnto :lOS correios eu uno disse qntl . So1 <I No m·tigo III'~Sidencins, r,nant•) li . pr~V-~l)Cl!\ 
niío pa~usse, . cu o que . disse · foi, que em•JU!lnto de :Sct·g-ipe, supp1·inH\ ·SCl .a quttntr!l de o9c;~600 

. niio ;;stivo~se encetac!o es to negocio .. dos Clll'l'e ios pnr:1 •lous. amllnuen~~s 1111 . :;ecretnrJn do govel'll~. 
quo ficasse em nberto, e cntiio quando se tnlt•tsso . T;tbdia n . 1, e ·rever tu· se para a tabella n. o, . 
disso· poderia !imu· liu IHI secretaria do impcl'io . p1H'Il Jnas nulas, Uffi>l dll · pbilosopbiu e outr·a 
ou na dn marinhn, o niio quiz·. que cllea dei- ·. t.lo fri\ucoz. · · 
xassem ·de havei~, p•)rqne de fazer · dovcm existit·, « p,1ço (b\ caaH\l'l\ nos · ·,·teputados., · 7. de Julho 
e nínda .qu;, . ria<,,ito gnsto mais · du quo o que .· de IH:·I\l. '-Fei'JtaHdtJ$ ({a Sil.!Jdra : r> 

· prr;duzern os c•tr&·pios, . para que nós.- teu hauws 
noLicins das nosS!H! p1·ovincil1S ó mu1 1>0111 quiJ Fói npoiot.ln. 
os huj1t. A••ot·a \'Eiio llllllt cmbarcnçfiO do . Purt\ ic Accrescanto·se {I p1·iutcirn pnt•cclla ' d<> 1• f!ortigo 
que .. levott "tr•lS ll!•lZC~ , o .isto ó ;umn . via~'·''.n do ndu!ini;:;trno,;lio. politic11 . ll civil a quantia do 
do Jap1io, ponhu c11 c;rew q_!tO tJUauto . rm.us 2:-too;~. u S!ÜHH': ptu·n ns da:~puzns. 6VIm.llutes da 

~ } 11 ngo fó~ 11 prnvír1cia da c.llf:l1l:tl rlo unp•ll'LO, secretllt'Í<I J't1~~~1dt,J dos no;.:•1C:tõS d'' unp~t·to, e ·lOOI/ 
tanto rna1s dcvemcJS . ter notrctll <)olla paro~ S:l· pura onlanarlo (lo Ulll ollll!inl. de .St!Ct•ett\ria. de 
l>ermos so elln . e~tá dui.Jaixo dc~s iuimigos (hl o;;t do NSP••cliv;'\ ,-,Clemente Pdl'Úl'a.· u 
Brazil. · Foi . n~Joiadtt. 
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78 SESS10 EM 8 DE JULHO DE 1830 
O Sr. Henr.iques d~ n.eze:nde :- (Não 

se ouvio.) 
LP.u-se a seguinte emend'l: 
cc Que supprimida a qua•1tia de 38SS d"'sti

nados para os directores dol!l índios no C<J:~rá, ;;e 
accumule '' quanti' de 63;)~125 1l~stinados par>\ 
as despezas uas escolas de primeiras letras na 
pr•lvincia do Ceará.-~'l!oura. " 

Foi apoiada. 
O SR. PAULA. E SouzA. :-Sr. presidente, eu quero 

fazer um addita:nento. 
Dando a hora d:sse 
O Sa. PAULA 1:: SouzA: -Eu peço a prorogação 

para acabarmos e~ta discussão. 
O SR. Lurz CA.VALCA~·n : -E' preciso entiío 

marcar-se ttHnpo da proroguçiio, porque se se ui. o 
limitar, póde haver muitos sr:Hbores que pcçüo 
a oa.Iavra o fallem at~ á noite. 

Foi apoiada a prnrngação. 
LPrão-se as seguintes emendas: 
cc Que se passe para o mini:;terio ela marinl1a 

o corr~io marítimo, prJrnovido pelos arsenaes da 
marinha.-Luiz Cavalcanti. » 

Foi apoiada. 
« Supprima-se a despeza de 12:851$300, qu:e se 

faz com todos os correios a cavallo para o ser
viço das differente!l secret •rias d'estado e do 
gabinete imperial, fazendo esse serviço as "orde
nauçus de cavallaria da la linha como antiga
mente era. 

« Conserve-se a parcella da dr:speza para o 
expediente e eveutuaes da secretaria do imperio; 
assim como a quautia de 400$ que a cohnniss:'io 
supprirnio do ordenado do official que a.:crescr,u 
por niio ser creação nova, e sim passagem da 
secretaria de estado do" estrangei!·os para a do 
im~erio.- Castro Silva. >> 

F oi apoiada. 
o sx:. Va«concellos:- Eu quero explicar 

algumas emendas da cornmissão. A cornmissão 
não passou para o orçamento do ministerio do 
imperio a dotação da família imperial, e A passar, 
era a opinião do illustre deputado o Sr. Hollanda 
Cavalcanti; porque parece que p•la constituição 
e pela lei da dotação, este pagamento deve .;er 
feito pelo thesouro, e eis o motivo porque a 
c:ornmissào não ad.nptou a opinião do illustre 
Jeputndo. Eu leio. (Leu. ) 

Entendeu a commissão que serão pagos pelo 
thesouro publico. quero diz~r. serão pagos pela 
repartição do thesouro, e sendo estes alimentos, 
dotação, dotes, deduziJ"s da receita geral da nação 
claro é que devia -ser pago por e;;ses rendiment•lS, 
eis o motivo porque a commissiio entt:ndeu que 
esta tlcspeza não devia pertencer :\ repartição 
do imperio, _mas sim á da fl\zenda. Temos mais 
uma emenda para se orçar, etc. 

A cornrnissá•J p·•ra o orçamento do ministro do 
inoperio, dutação d ... S. M. ImpP.rial. e capella iuope
rial dl'ferin da opinião dn Sr. Hollandl\_C:•valcanti, 

·por 1sso que pela constit11ição " p .. la l~i da cr.,ação 
este pagamento -leve ser fdto pelo tbe ouro, e eis os 
motivos, além de que sendo estes emolum~ntos 
produzidos das rendas geraes da nação, claro é 
que devem ser pagos pel\) thesouro. 

Ha urna emenda sobr" a prurogação dos cnn
selhos geraes, e não se tratou da:< sessões .-xtr;\
ordinarias por :~ão estarem em uso, " que está 
em uso é a prorogacão, por esse motivo somdo 
a despeza l~gal se dt>ve orçar na coaformid:tde 
da lei, est:1o urça1os dous mezes, orce-se mais 
um da .prorogação. Or,•, em todas as províncias 
o:s porte•ros das juntas de faz,.nola p.;rcebem 
e~te ord.~naüo de .•• muito maior razão ha para 
que percebãu menos os dos conselhos ger:~es, e 
posto que tenhão a J..'llarda da casa por tl'dO 
o anno, o serviç.> e:O:ectivo é só de dous mezes, 
o que não acontece nas juntas de fazenda, e 

parece uma grande injustiça que n'·~mas provincias 
ess~õs empregados tenbão maior r•rdenado, e em 
s~guntlo lugar, que S(•ja superior ao dos porteiros 
da" juntas. 

Quanto ás outras <lespezas que se houverem 
de fllzer, entendo que seria melhor submetter á 
commissão de pé•li.:ia Jos conselhos gemes uma 
quantia, e o conselho escolher os empregados 
que julgasse necessarios para a sec~etaria, porque 
os S<Jubor.:!s que têm alguma prnt1ca dos conse
lhos conhtJcem a roaneir>~ por que os pre:::identes 
pódem zombar da disposição d:1_ lei a este r~s
pei to. Qnanto á reducçào do offictal da secretar! a, 
creio que niio haverá duvida em se suppnnur. 

Sobre o "fficial da secretaria quer-se justificar 
pelo motivo de que _pass~u da secretaria dos 
estrnngein>s para o do 1mpeno, e se d1sse que ~_!a 
d il S estrangeir••S fica-;a o lugar v:1go; mas entao 
nomêa-se outro, porém o melhor é supprimir-se 
este lngar, porque uma vez qua elle não era 
necessari·~ na secretaria dos estrangeiros, e o 
Sr. mini:;tro o cllamou para " sua repartição, 
esta visto que niio faz falta na secretaria dos 
estrangeiro,:;. porque o expediente se tem feito 
com os officiaes que tem, e não . é necessario 
tambem ar.crescentar-se na SP-cretaria do imperio; 
mas disse-se, já está nomeado, e porque o go
verno o nomeou segue-se que se deva approvar 'l 
Muito embt•ra fique nomeado, mas pelo que toca 
a ordenado, diga-se, o corpo legislativo não ap
prova, longe de mim negar o arbítrio ao gover'"!o 
de nouwar os empregados. mas o- men arb1tno 
não será nunca de accrescentar despczas, e por 
isso entendo que esse official infallivelrnente não 
deve perceber ordenado, e do contrario a fixação 
da despeza será nominal e não servirá senão 
para approvarmns aquillo que. o governo fi·zer, 
porém isto é o que nós não devemos t •Jlerar sem 
que :;e Mrrornpa o systema constitucional. 

Temos a despeza dos correios : ninguem desco
nbaceu a nece~sid ade . delles, porém esta camara 
reconhece que o regulamtmL" é defeituosissimo ; 
e que faz a··commissiio 't Diz que o governo regule 
de novo esses c01·rdos de maneira que a despeza 
iguale á receita ; mas o illustre deputado fez 
um orçamento muito exagerado do rsndirnento 
dos cnrreh•s: pois bem, então melhor será muito 
grande a r:-ceita, e isto não offende a emenda da 
commis~ão. Note -~e porém que em algumas partes 
ainda não estão montados os correios, ·e que 
por consequencia a despeza montará a 200 contos. 

Disse-se que se têm communicado as villas 
umas com as outras, etc., isto são para mim 
uovid:\de.-, porqu'l eu ainda não vi roultiplica
rem-:;e os correios, o que vi foi que o correio 
de tal parte passe para tal parte, e para isto 
não era .Preciso fazer r~'>gulamentos. 

Portanto n ~io me estendo sobre :\ materia, e 
eu julgo que se nós gastarmos muito tempo, 
bavem••S de ficar sem orçamento como o anno 
passado ; e senão, façamos a conta : nós temos 
sete orçamentos que discutir, seis de deSirnZa e 
um de receita, e se nós gastarmos tanto tempo 
em cada um como temos gasto neste, que t•·mpo 
niio devemo,; gastar? Não se poderá ultimar 
senão para 15 ou 20 de Agosto, e o senado que 
tempo não ha de gastar? Cumpre que a.ttendamos 
ao o~tado em quP. nos achamos, ao pengo que 
nos ameaça de ficarmos sem orçament<), e de 
soffrermos os males que o ministerio passado nos 
fez, que foi ficarmo,; sem orçamento : toco nesta 
mat·•ria pP.dindo á camara medite sobre a neces
sidade de se.adoptar um novo meio para melhorar 
o orçamento, e ga .. t.ar-se menos tempo, e na 
minha opinião quizera que só se supprimissem 
as duplicatas, porque é melhor termo;; um orça
mento máo do que não termos nenhum. 

.Julgando-se a materia discutida, procedeu-se á 
Vl•tação. 

Forão approvadas a3 reducções salvas as emen-



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 12:03- Página 1 de 9 

SESSÃO El\1 9 DE JULHO DE 1830 79 
das : e procedendo-se á votação desta~ fo•·ão ap
prov,ldas : a do ::5r. Paula e S<~uza.: a dos Srs. 
Fernanries da Silveira e Moura flcár>io reser
vadas para se tratat·em em f'ccasiào ..:mnpt:tente, 
~endo approvada a :Jrimeira part•J da emenda do 
Sr. Fernandes dtl Silveira. Forão tamb~>m appro-

. vadas, a do Sr. Vasconcello.; no primeiro artigo, 
e no segund•' sómente na parte em que principia 
-Na secretaria do g<~vemo- e que a d1sposi~ãu 
das commissões de policia : a do Sr. Lino na 
partA em que principia-Na secretaria do governo 
d;L Bahia- com declaracão porém que se sup
prima o ordenado, e n:1 outra parte em que 
principia -Que os empregados da secrebria das 
mercês, ficando prejudicadas ou rejeita•ías todas 
as outras emendas offerecidas nesta sessão, ou 
na antecedente. 

O SR. PRESIDJ;NTE den pal":l ordem dn dia se
guinte : C·:.nti..uação da discussão sõbre a reso
lução n. 80, e orçamento da rf'partiçiio do imperio. 

Levantou-se a sessão.-José Ribeü·o Som·es da 
Rocha, presidente.- Joaquim 1\{m·cellino de 
Bl"ito, 1° secretario.- Joaquim Francisco Alves 
Branco Muniz Barreto. 

Sessão em 9 de Julho 

PRESIDENCIA DO SR. SOARE:> DA. ROCIU. 

Depois das 10 horas fez-se a chamada e estavão 
presentes 81 Srs. deputado~, falt•.mdo com causa 
os Srs. Deos e Silva, Maia, Ornellas, Araujo 
Lima, Calmon, Alves Branco, e sem ella o Sr. 
Gomes d:t Fonseca. 

Aberta a sessão, leu .o Sr. secretario Muniz 
Be~rreto a acta da antecedente, que foi appro-
vada. · 

O SR. 1° SECRETARIO deu conta do expediente 
lendo primeiro: 

Um offici•> do secretario do senado participando 
que aquella c:unara não tinha podido dar o 1;eu 
consentimento á resoluçãõ desta camara, autll
risando o governo pora n\andar traduzir o digesto 
dos Estados-Unid'ls de Gordon.-Ficou a camara 
inteirada. 

Officio do ministro da marinha remetto>ndo o 
orçamento das despez~s da provincia da" Alagoas 
que acabava de rt!ceber.- Foi á commissão de 
sete membros. 

Felicitação <ia camarn. municipal da villa do 
Rio Grande do Sul, pela abertura das ses;:ões· 
dt:sta augusta camat·a na 2a legislatura. -Foi 
recebida com espP.cial agrado. 

Representação da camara municipal da .. cidade 
do Ri•J de Janeiro, SL•bre a necessidade d:: crearem
se contra;;tes do ouro e da prata, afim de evitar 
a falsificação desses metaes pelos <Juvires. -
A' commissão especial das camaras municipae;:. 

Requerimento de Gertudes :Margarida da ~il
veira, viuva de João Borges, mestre que foi da 
casa das vellas do arsenal da marinha desta 
cõrte, pedindo approvação da pensão de metade 
do salario que vencia seu fallecido- marido. -
A' commissiio de pensões. 

Requerimento do padre Antonio Craveiro de 
Barros leite. Lente da cadeira de gr,.mmatica 
latina da villa do Pt'!nedo província das Ala~ôa:<, 
solicitando a sua jubilação com o ordenado por 
inteiro por ter mais de 21 anuos de exercicio.
A' commissão de instrucção publica. 

Petição de Anacleto Venancio Valdetaro e Joa
quim Nunel< de Carvalho, pedindo que se dê 
andamento á outra que os supplicantes apre
sentarão a esta augu:;ta camara na ses:são actual 
queixando se de uma preterição que lhes fizera 
o ex-ministro da fazenda Miguel Calmon du Pin 
e Almeida. 

O SR. CAR:-<EIRO DA CoNHA. man<iou ã mesa uma 
repr•·S··nta~,.i·• da junta da fazenda da pruvincia 
da Pa•·ahyba. tio Norte, sobre ser autonsada para 
continuar um·t arreca.laçãn de c.,rtos Imposto;;, 
e pag:1mentns de pensões ás camaras rnunicipaes. 
-ReuwttiJ.1 á t••rceira commissção tle fazenda . 

Officio do ministr•• <lo illlp·H·io, partidpando 
que por molesto não pódP. assistir á discussão do 
orçamento da sua repartição. 

O Sa. lo SECRETARIO leu este parecer : 
cc A commi:ssã•J de redacção á q1tal foi enviada 

outra VP.Z a resolução que regula as appellações 
interpostas rlas sentenças proferidas no jury, 
etc.Jl Foi app:·wado para ser remettido ao senado 
com os mais artigos. 

Vierã" á rnesa os s~guintes requerimentos : 
I. o «·A Cilmmrssão e:<:f:Je~ipal encarregada do 

exame da;; contas apresentada" pelo Sr. Clemente' 
Pereira, dada oelo commissario geral de exercito 
nos mezes de Ja,1eiro, Fev.,rP.iro e Março do 
:<nno de 1826, e que se diz(Hn subtrahiuas do 
thesouro publico, necessita das contas que se 
achào :.o thesuuro, pertencentes aos ditos m~>zes 
para, confr,ntando uma com outt·aa poder melhor 
dar o s.:u parecer. 

« P11ço da camara, 9 de Julho de 1830.--Cal·
nei>·o da Cunha. -Paula de A1•aujo. - Cast,·o 
Alva,·es. » 

Fo~i :~pprovado. 
2.a << Requeiro que se pergunte ao governo o 

seguinte, 1. o Se ainda continúa a se conceder pela 
secretaria d11 marinha, dispensa aos navios p:tra 
niio levarem a 'leu bordo capellães c cirurgiõ.,s: 
2.• Se pela l:>ecretaria dos uegocios da guerra 
continú:1-se a conceder licença de lapso de 
tempu para confirmação de p.Ltentes da 2.a li
nha e ordenaças, passado o prazo d:l l_,i: 3.o 
Se pela secretaria do imperio se continú·l a 
dispensar aos agraciados nas tres ordens militar.;s 
para usarem das suas insígnias sen1 profes,;arem 
na fórma dos estatuto~, e em que lei se fun-la 
todo es<e seu procedimento, depois de jurada a 
constituição. -Cast1·o e Silva. '' 

3.a « Re·-1ueiro que se officie ao gnverno para que 
faça ~~cut:\r o art. 19 da carta de lei de 18 d.: ::5e· 
tembro de 1828, obrigando n tribunal supremo de 
justiça a indicar a0 mes:no governo os p ·ntos sobre 
que a expenencia tiver mostrado vicio, insufficien.
cia de legislac;iio, e mais lacunas e incoht:rencia 
p:tra se tomarem neces<aria.; re.<oluçõ.;s peln corpo 
legislativo, nri•) se limitando unicamente ás duvid .. s 
sobre a ex,Jcu•;:lo da lei <1e ~ua creaç:i.o. 

« Paço da camara dos deputados, em 3 de 
Julho de 1830.-Limpo de ~1b1·t>u. '' 

4.• cc Requeiro que ,;e peça ao ministN da mari
nha, com urgencia,uma relaçt"i•J dos ,,fficiaes estran
geir"s que desde a época em q1te se proclamou a 
1 ndepend.mcia nesta .:ôrte têm :<ido a dmittirl.os á 
armada, compreh;,:u,-iva d•os engajado~, e •le outros 
quaesquer, e com declaração dos qqe servirão na 
guerra da mesma independencia. -O deputado 
Oustodio Dias. lJ 

Approvou-se que igualmeute se ofli.ciasse ao 
ministro da guerra. 

Ficou para entrar na ordem dos trabalhos em 
occasiào competente o segniote requerimento : 

« Que se ufficie ao guverno para oão dispõr 
da quantia de que trata a presente resolução sem 
sua decisão.-0 deput<ldO ou.~todio Dias.)) 

ORDEM DO DIA. 

Conlinuou a discussão sobre o a•liamento do 
j:>rlljecto n. 80, apresentado pelo Sr. 1\:Ianoel 
Am'\ral, e tambem a emt::noia do ::;r. Hollanda 0:;.
valcant~ em 3 artigos. 

o Sr. R.ebouças:-Sr. presidente, o Sr. 
deputado que pedio o adiamento disse hontem 

. que as providencias que esta camara pretende 
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80 SESSÃO El\1 !l OE .JULHO DE 18!30 
tomm·dr.vLin ;;r.J' adínrlns pnrn qunn 1.1 so lJ',ltaRsr: 
do t•dllnl'· 1nMJid:1S gr~rHJ.ot: 1111~ pat't•t:n qttn u:1n 
hn raz:io pam se ad:n1• (•filfl n,gnci,,, ,,Jin r••J' Hlin 
nntna·,H:.n ü. purticnlnr .'1 B:dJin, IJIIO ó pnt' c:llll'i:l 
da rxiínçiio da nJoecla rio c,!Jm falso, CJII•• tiJm 
a Bahin o n:io toJrn relnçitiJ c•Hn ns out.rnfl 
provinc:ia~, pnrq1t<1 ~11n tnllito nspr.<:ÍIWSOn fll'tÍ::l'>fl 
c.Jesto nogiJcio :'t pro~vincia 111 Bllhia, n n1To t•1m 
nada. com nt~g-ocíos g~r:tdR; · ncontnco n~nSt) ~rn 
out1·a P•'O\'incía o qn,J ucontocn alli '? Tem. papP.l 
mol!dn, ~e cnnti11ttns,;e oste pap•:l, tornarin nque!11t 
província. in;:;.,lttl'd; estiJ pnp•:l foi crnittiJo pot• 
Ullla rcs"ltl•iiirJ quo vou l•ll', {Leu;) 

Esta a·nsoluçii.o n{io. n:;tn!wle<:r, ,., m>~<l•1 cla nmrw· 
tisação' rlns C•HlJJln<? A ~:onJn!is:;iio Hllppoz q11c a 
moeda falsa da B d1Íi1 impnrti\Va mn rn11ito m.,no~, 
e dopciis conh•:<:l'lt-se qn" m·•. IOilitn mt11s do 
que sr. .iulgn\'fl, o ~OVP.I'no da B<~hi 1 .<len mn pnpet 
ou vale ,"1 pr.oporrírio 'fllll l'•JI!Olhia a moed,l rln 
cobro ; por cons•lfJilr;ncia lm na circulnçiio uma 
q!lllntitJndo de papel nrn,;d•l 111uito mslior• do que 
aqudla quo r:•sln l'•J<rdn<;ilo nut~ot·i~iJU; o nm·1 v~z 
quo o govrlrno . •·eco lha este cr~·li.t-1 ( pJ1'•1ne o 
~0\'erno neste caso d.we .sP.r cnnsitltwndo •:·mv• 
um pnrtir.nln•·, qt•e r~~~atanclo 'Um r.t·nclito l'ns:::n·li} 
e uma \'ez qnP, este papel d·• ~oVPt·no r,ntl'il.IIO 
cr,fre tlt;Vf!·Se J'><Sg:tJ'; P•ll' eon<egninte uiin t.P.•n 
nada de comm'"" com as outras ·pt'•IVÍn<:ia;;, p•lr· 
quB na província da Bahia póde-S•3 iançar llliio 
rle~ta providen.:ia som ~occuiTO de rmtras pl·ovin
cias; \'•~Jl10S 110 OI'Cr•mnnto as rle•peza~ da Bt>hill 
des•lR o 1• dP. .Tnlho JtJ 1-:;31 a ;JO de .fnnlw ·~e 
1832 em :37:207$000., vem .1\ · t..;.a· df!· sobras ...... . 
•101:>141H 180; pr,tt\ t·.,partir;iio d1\ ~lliliTii. <lnflp,,7.ns 
(leu) nno S'' rli:r. pnra 'lU e s;io,. pda a•,,r.at·ticii•l 
da fazP-n.Ja \leu)· · tnml>crr1 .n:io so .d.wlai·u pnro. 
rpte npezar •l•l:;lt.H quantilts so•n dt:cl•rar ·para 
que ha ain,.Ja .t7J:OOO,~ •. de certo IJilC r.;tiran•ln· 
se os 200:000# flR cnduln;;, nin.Ja · fir:iio ontr••s 
200 e t·•ntos cont''"• pnr conseqnencin . o a.lia· 
mento nii•• tem lnlo(llr nenlmm, p11rque suppõ,1, 
QU•1 est~ nP.gocio é d"p!ln•leute do nrt;Íuuenlo 
g"ral do imperio; ponattt·) voto conlm " adia· 
mento. 

O Sr .. Gustnctio Dia.;;:-Nlir• me '•PP•;nho 
ao adiami!nto, ninda 'JIIfl pston ;.erSH•t•liclu pelos 
argum~ut.rs •JIIO ottvi . ao íllu~tro d.;,pntado qne 
11:10 nngntf.lltat·,,mos unrla.no~tn matr.rJn, nm.,naut.l 
se pri!teJilfP. a san qnrltn JHII'toJ; com1ud·• ó .uma 
matill'ia de mui.ta importttndn, e h•tV•:uJn;; Ít' 
npplicar urna m.,Jirla parci·d.'? Eu niio quP.a·,, oppur· 
me á un:;•:IICill q1w " i\lm;tl'oJ •l••pi!lll•l•• tem Slt:'l· 
tentado, porénJ <tU•~ro qno e~sa nrg.•ncin ~uj>l 
pa\'a do1pois e {L vista dn nr.;nmento trnlni'·>HJ <lisso, 
porqne csLü llt'fr"C''' AfT,.cta " impe:·io. toJ,,; 1)111' 
tant<J eu vuto pelo aJiann·utn. 

O .. .'Sr. ~~~'-"'s. Ti,or·rclt·n·:-Ni'ngunrn cànhe.ce 
mais o (:stado dt\ Bahia d·• quo ••u, e sou mnit•• 
ínt>n'&ssado · no rP.nledio dt:sto dti~gra.;ado cohre 
fnlso emittido pl!l·• gOVél'itO, o cobt•u fa.l,;o f<l· 
llricndo pelos estrnngd1·os; hn cedulas, lia llül!\S 
d() banco pol' isso est1\ Stl ventlo a ic.léa miscr:•vel 
c.laprodncia da Bahia: po1·ém a questtio é se 
este remcdio pnrcifll da Bahia póchl snr cxequivel, 
porque n prata quo 11fwía ent Pet'nilmbueo, o 
governo fel-a de,.appa1·r.cer porqne contf•Va não sei 
com que. Portauto ti ineXHfJlli v•; I. 

Emquanto a dizr.r-se que e particulat· :\. Bltliia, 
nt1o é m.:acto, qualquer c<lllltn• çã,, politic,,, .•\UH 
toca umt• provinc111, toca todo o impet·in. (.ilpoinclos.} 
Se na Bahia existino e:'WR ccdulns do thcsouro 
quando esta canJIII'Jt rnnndrm. Pstahol .. cet• a sn:l 
snbst1tníç•io fui pill'll. n J'etlrnciio .do cr,L>re f'!llso, 
t!sto entrou nn t'tlc•·ita ptt•~n<ln, c l':>li• cl!pilnl 
CHlrOil !!01110 tln•i.!a do. gPVI!I'IIIl ; . \'lllllOS \'et' SO 
o govct'''" pótlt: j{l (lfii;Ilr •·~te eJnpa·c~tiwo, (,1 flÓíl•;-
1>0 pugnt· t1o111 o orr;nllttllltu 'l 

o Sn. n~lJOtJ•:.\a:-Pólle•IIO, 

O Sn. Pwn:~ Frmrmrr,,\:-Pódc·'se, poa·ém não é 
,;ó n Br~llill •p!il ,,;L{\ IIOHI.ilS CÍJ'CiliiJSlancillS; O 
Hin do .Janoiro osl1Í em igunes circumsLancins; 
Plll'l11llll hu(:o •:~t1L tn111 burn · 1wstas. cil'<liiiJIRI.ancía:i ; 
:NiinaH Gorn.;s c~t11 rJm r~nal apuro, por isso que a 
r.•IIIIIII0<;:1u <l<: unnl pl'f>Vincia tor:a n tnda~; S. Paulo 
c:'IUt nilsl.•• mr:sma ohlSi(l'a•;n, hn nlli um rlírcito que 
pn~n, e lh11 é 11\1\ito pP.S:lrlo, !\•l U) "/" dos.gencros 
quo exporl.n '' ·~steR ubjnctoR, IJII•J nff.,ctílo · qunsi 
ostns p1·ovincias tnllnH sito talvo7, mais do q•ro a 
pr•tVÍIH:ia da Bahia. 

A cornmi,;srio ti•! faz.;oda (111e. apresente um 
prnj.Jcto para acabar estn mnl, nó~ · cstruoos no 
nby-:mo da .. ,j,,~qt·a.;n; •ln•llli llll pouc:·o ·as Jl{)Lllil 
dn' bnncn rh Uio du J,tlleiro não valem 20 "/o 
devemos trull\r. üe r•~m.,tliat' est•~ mu~ primeiro 
quo t•·ntarrn<~s Jn '"''·'amcnt·'· j1í pass:ín1os' nm 
11!1110 S<lln IH'•illffií)lltO, p<Hio1100S paSS:ll' Ollll'<J llllllt) 
sem or•;ou11r,nto: <isto neg-·•cio u:io tÍ urgente. por
qu.; niin é P·l·~lttial' .Rú á B•111ía, porquo aBahia 
ni'•·• t)ôt{t con$i.l.:•·a,lnfôl'il de:~ta. S<Jcíefla<l.l do impo
ri•1, a qtt~ ltoltvet• ~:m nma Jll'úvindl\ afi'r:ct.t a todns, 
pr>rt:lnt.o uma mllrlid11 partícula•· não serve, por 
i~so snstt•ntot o tL<lialtH:nto pal'a qtu: s" tome nmn 
mr.diJa f.:t!l'nl. •l:'t a h i ha Ull\ !II'Ojecto J,d!Ji :~obre 
esta . r11wst:io. do cobr•J. Eu mP.smo disse QJlO 
i SL1> ill'll sufficieuta, n que 11 E-Xtincr;no J., cobre 
dr. pea· ~i sr) talvez foilse (svilar al::;t1mas consns, 
ao m~n .• s iL iutJ'(Hiucç;'io do co.brll .falsr, dn Bahia. 
En scr··i o pnmciro a concon•.:r para a Jneuhla 
geml, .í mellwr espet·:u alguma cousa do que 
urna rne•Ji,Ja particulttr 

O S•·, O.<t•n.ol<•o .<l<l. Ct.>.:n.b.n:-SI;: presi
tlenl•~, en tnmbem. voto pelo ar.lia111ento; pdas 
mesma.; razõe~ quo expóz o Sr. deputado, . n:io 
dHi:<an~lo. do r~1cnnhr:cer n us·g~~~~t:ÍIL ·da. qno.stào; 
n1as tratn SOJ agom do. adiamento, o s,;hr•l el!e 
•i 'll\•1 fali•> . o ,Jig•• que· é n~ces .. mrio, porque: o 
mini•ti'IJ já :Jissll tqni nesta cnmara •]Ue não vmha 
pl'•'pa•·a•l<> p:tl'à. r.ssa qn•1stiin, 0 e1~ q!leri.a qne 
o nllg<H;i.1 <h ']IH\ ~e tmta f,Jsse discutido diante 
do ministr., ti., f11zenda, o o nltJS:no qnlirin qunndo 
se tmtll";õ) ll•JnÍ. d•t C<liligo; por•lUO tudo <JUanto 
se lem pmpo~t·> niio sah•:1. c,o B·nzil rlo .est·Jdo 
em qu!lr•StlJ:. ha rle t'~<C<lllh•lcea·.sn que este neg.lcio 
é só tcnd·mtt1 a u na provinc•a, ni'i•> 8 fllll'll todo 
o imp·~ri~·: a IUOC<lil qltll r:XÍSt•1 llOjiJ em Per
nmnhuc" ,; uma m•w,Ia fmca, com a qual 11 governo 
~sl(t fa:~:tJn·liJ ossi'US paganlt:nlos aos empregados, 
a cst;: respdto niio >~•: deve propór urna rucdid~1 
só pan1 UIIIO. pro>incia, ó pnra todo " impllri<.•, 
é ne,:~;;;:;,wio qt\>1 o \';)medi•) não SPj<l só paliativo; 
nllll~>s nxtrom ;s pedem r~mc tios eXlrcm .. :~; se uiio 
h·tllVCI' este n:met!io 6 nr!CtlSSario qnc se trate de 
t:OII\'ida,· an tnini~tJ·o. pnr;\ estn discussão, que1•o 
V••L' C•lllld o 111ini:ik•l snslenta a;pJÍ e~to negocio, 
com •. su~te:nt.t ~st:1 mndidu pnrcinl. o .deixa u mal 
u t ... ,Lo o l't.!slu do B1·uzil, qnc é n causa dn rles, 
IIHII'ali:<aç:io, e pnnp1c !JOje se faz inexequivel 
a lei que puna. os fal,..os mnc<leiros, purque são 
tanto;; que fL prenderem-se toúu~ ni:tn cabem nas 
cadóilfl, c rara •tue ugorn ~sta providencia, Sr. pre· 
sidcnte '? E' sem duvida est·~ um negocio urgente, 
ma,; nrio se deve tmt:lr ::;ó para uma provincin ; 
.é negocio que ~dTecta a todu o Brazil; é ncces
snrio que .o ministro seja convidado p1.ra esta 
di~cltôSli", para YF.L' se ()sta remoclio so pód,J npplicar 
para todo o imporíu. E' o que requeiro. 

O Sn. Lurz 0.\\'ALCA.:>Tr pedio que ;;e adiasse a 
UÍSI:tlSSÜtJ puro. IJUtlildtl Sf\ tt'l\tiiSSe Ü!\ proposta do 
miuistro sobre tal objccto. 

O Sr. Er~()s to: ..;..Subt'El O adüllllJll!tO tenho a 
,i avl·ii:··-

Ulu·voz:-Tcm. 
0 :lr:. En;-;, .. :i'l'••: -Sr. pl'êSitlouto, OIII'O')LIOI'ÍR a.o 

l!uur·u·l,, tl•:plliiLLl,, e/no •J. pl'ilpót. que o J'lltirasse; 
11úu litll comu ú pu:lll vol qu•J ll(jllllllc~ 11onhoa•et1 quo 
thfuntloiJI o u~lluuH1mo i.IIR•iu qui) o negocio ó 
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SESSlO EM H 1m .JULHO HK t~::H) 81. 
. . 2.• Sa .o rvliamento em para ·.tlls c;üir•Sil ·o _pro ~ 
Jectn CJUI\ndo se trataAse da divida publicfl ?-- Ven· · 
CóU·so pala affirrnativu. 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

urgente e ao . mesmo tcm_Po vote:n pelo adírtmouto: 
. drzem u~s ql!-e o negoc1o ntr..;cta só á província 
.da .. Bahrn, dtzam . outros quo . é geral; e não 
set onttio porq11e pe•lom o aclí~mento, 8r. pr~si· 
dentP., P.Hte negocio ó ur:::entis,;ímo: o mr::lhora· 
manto . quo :-Hl propõe parn n·p·rovincía da Buhia 
vai. ínflnir ~obre tnrlo o Brnzíl, e por consequcncin Prosog11índo. a discus'liio ~ohre o Clr,;nrnentó dr.< . 
Vúl·• contra o .ndíamento; por isso mesmo que repartição do imperio nos . artigos-instrucc;iio pU· 
03 honra•J•>s mambros quo o i!efendem dizem que bltca._e estabelecimentos p 11bltco:i. . . . 
o negocie, é muito urgente, que interessa a todo · 
o J3ra:t.il. O Sr. Llno Coutlnll():-1];;~ queritt que 

· a ·com missão de fazondn, oa nlg;un de ~eus mern• 
O Sl'. Gorvaslo:~Peço que el!t!l . augusta. bros, antes de nós entrarmns ua di:;cuti~ ;io do)otas 

camar~ ·tome em consideração .o negocio mui,; dua.:~ dccisÕfl:l,. nu:1 clea;e os e;;clllr>!ci 111r,nLo;; pre· 
Urj:l'cnt<~ quo ha no . Brtozíl, ou que a· illul!tre com: cí,;os daqaillo que tem cortado, daquillo t111e tern 
missão de iazf.nda apresente um projecto de medida augmentado, para nós as 11 im uos •>•>ti ermos · re· 
geral; e qtte flStll projecto sirva de emenda ao go1lar, porque ellll niio . aprp,sentn ·~llniif) c:ífrns; 
projecto qnn apr<JsenLei rellltivamente ao cobre a contra moral nà>J appar.~cP., or~, nós n;io sabemos 
do .Rio . de Janeiro. · · verdaJeiramentc sobt•o quo goJneros de. despezns 

Accrcsce quo a proposta do gove1•no ·· que man· c.:>rtou a commissã11, sobre quo generrrs uugm~ntott; 
dava pagar nos emprega•los rnetar!e em cobre, e por consequencía fazia·~ll uecessao·io que ella 
metade em notas, foi rejcitadro. peln commissi'io, ·nos des~e esses esclarecimentos antes de enmu·mos 
por não se· compadecer com o interesse publico; nO: uiscus<ão. · · 
e por consoquencía ha de. fuzer diminuir mrtito 0 Sr. : v. a.sconce'l.to ... · :--Prl,cO .a palavra par" 
os preços das notas c alterar. o preço dl) cobre, • .. 
porque rlevenr1o ser mais· procUI·a:lo, necessaria· expíicar o trab:•lll•! da cornmiliMtll. 
mBnté . havia de alter11r 0 pfeço comp~~ratívamente Instntcç•io. publica.-Mestres du;; prí ncipe::e.~ . 
com as nota;;; 1111 que 11 illustro commíssàc> <lo A comrniss;io nppr11vou estn despezrt ue s'e inclui· 
fazenrln dê o s'eu parecer sobre a resi)Juç:io p11m rern UÕ;Sspezas do; todos. Ml cstltd•>S, app>'OV•JLI com· 
a extincçào do cunho do cr)l:!rr: •>U que o~t: 1 augusta tJldo a dospeza de 9:400 o tantc>s mil róis cnm 
·camara baju de njruear nrna commissiif) que tr-~tc ·a ,;ust.:nt•tção dos mesmos me . .;cres. App.rovou :a 
.de um projecto já immediatamente de · uma medida d~speza orçada para os c~trsos j •uidícos, e. como 
ge1·al. a d•) I!Ul~~o jurídico ue · Prl rnamb11co ó de G:500H, 

Pedindo-se votos, disse n ':omntissiio vio .que corn e-;ta de~peza não p•><lia 
· pagut· · os lente,;, :fazoH' Lodas as · mnf,; · dc~pe?IJs 

O. Sti. PR~SinEN'rE: -0 adiamento não é. ín ,le· necerisarias. or,;ou por. i~•o a de:1pézn na ·fónna 
tinido, mas ainda · niio está determin·tdo. U•n da l•Ji de Agosto llu 1827, 0 deu 11 ,1u·:ntia suC· 
Sr deputado propõz que o ntlíament.> Í•JS~o até fici,mte e em que foi JJrçada a dcspeza com 0 
vir a ·medida· geral, outro · Sr. depulado pr;>põz · c111·so jurídico d e s. Paulo; . e parr~ce que est~ 
que fos"e até que i'IJ tratasse da · p i'opost·• do eo;nen :la . que a C:!mmíss•l•> fez no . ori)!H,e uto .niio 
governo · que manda pagnr a metade em cobm pódl) rl~ixard•) !ler f<ppt•'ova1.1a pela. cumara, pot'qtle 
e metade em papel, purt11nto V<>ll pro pôr á ca· . é uma <.le~pez 1~ qtF: rtecesst~rio.ment~ :-;e hu de faz~ r. 
mara. · · · · . ·Ncotou ;\ comwídSà•> q~te ·na n ,it., du uiLinlO 

(.l Sr. :a:otL<•nda. · cavalcan·t~:.:...o adia· . orç:uneotiJ .vinha tnlti,; algun;, UOfJ~; qtl': era .r)c u ido 
mento, Sr. presidenta, deve ser dÚilrminado, e pelo gov;,rno de :::;; I?aulo, entr.: tnnto ;;nt;,nde a 
niio vejo com effeíto IUalbor ternp•> do que o Ja commtss~'io <}Ufl o or.;a!llento fil.)lle igual. A com-
dil!cu~são · do governo ; talvez o g•>verno não pro· m.í;;s;io orçou a d.:speza com v lycê•) ole· Po?l'nanr-
pu;r,e:;se ne~sa propostn medida ulgumíl sobre a . l . buco da me;mn maoHlit•n por qull vem no orc,,::tmento 
Bahia: esta proposta aín<l.l mes:no q11e não :~eja. do g•werno qt1e eru. em 2 : 150~ : mns depois ·que 
adiado eilte neg•'lcio, é tu·gantissima, qualquer du,; constiltou o orçamento ultimamente, vio quo a 
honrados membros podem tratar desta ma teria I despezá · para o anno de ;3l a o2 t:rtl augmen· 
nella, . ou podem tratar de anibas: a .ct>mnm nÜ•) tnlla. no mesmo lycêo oiTo mais 1:500,~· ; vín rli> 
o determina: portant<1 ' ' adíe.a:ento a esto respeitl) sor :1 ucspeza do . 1ycõo e•n 3:ti2li$: <\ commissiio 
está muito bem d~terulinadn; m::ts quM•;r 'uizer~:;o poderia <:ortar pot• e~te 11ugmento, mas vendo 
qutl · o adiamento é até que. a commis~iío tralo quo ;• prim~ira n.:ces;;ídade do Braz H era u inscrn~ · 
de nma medida geral, não . mo p!HiJC8 muit,, . a ç1io ptt!Jiíca. qu~ uiio . se · d•Jvo poupar dospezas 
proposito: qualquer Sr. deput,Ldo qtte entender para a nbtor, púru sutisf.L:z.er.este . grande objecto 
•la materia, quem vir as causas .como .<levllm ser de uflces>~idade or'it~ com o governo ·a desp~za 
proponha e não ·diga ló. a com missão q11e f>>ca, coro o lycõll em :;:ü2fl~ ; miu pó<lo porém u com· 
eu não . sei · fazer nquillo . quu 111e . m·and:'io, · hei rnissiiü 4eb:nr de . notar .quil .neotu orçarnente·· da. 
de fazer aquíUo que entender que é bom para despeza coin o lyctlo voJnt um prot'e~Hor de g1·am~ · 
a nação, hei .de sustentat· n minha opiuiiio como m.atíca lnti!lB que foi jub;lauo com 300~ de ordc· 
entender, e nuo como mandarl)m.que .;u sustente, nado, o depois . do . jubil:ldo obttlv.e outra vez o 
dei~emo·nos de mandar que. a com missão faça; ensino publico dv magistorio com :200/i ·dll mai~, 
o illustre deputado tem idéas sobre me.didas .;eraes, isto · prova bem . como se devem considorar · ns 
apresente-as quanto . antes, isto· não é ·melhor jubilações pelo governo · do Brazil, concaJom·s• 
do ·que ouvirmos alguns senhores, .vamos tratar a . homens que llStiío em estado de servir, tant>l 
de juízes almotaceis, outros de juizes .de . paz assim · q11e depoí::i de tct; olHído a .j ullilt\çt\u offc~· · 
que é cous•t mais urgente .etc.? Não sei qual .é rPce-se ainda a ensinar co;n augmento de .orde· 
a cousa mais urgente: . uns querem que o orça- uado, a comonis~ão não deix:ou de approv;\r esta 
manto, · outrlls que negocias de justiça; e estamos quantia tal . qual . · · · 
11a duvida, cada tim ha. de. ?izer aquillo quG bom' . Ac;tdemiV. medico·cirurgicu, a co~~illsio .app1'o •. 
qui?C:ll', que a;;senta que e ma1s ut·gente, o ort ' · · · · ·pl'esentado · 

.............tr·se .o ~oclO 4!Uld qukhd'o se tratar da pro c pe o governo~ 
· posta do governo. · . · . · · ·.· . Os seminaríos não são contemplados os ele todo 
. Depois de sufficientemcnte · discutido foi pÇ>~to o Brazil, falta mesmo o de Pernambuco, que é 
á votação: orçado em 3:200#, ha outro:~ muitos que á vista 

1.• Se o adiamento era para tratar desta tn!l· dos o1·çamentos 11presentndos depois da apresim~ 
teria conjunctl\mente com a proposta . do . go- taçi\o desta tabt~lla hão de ser contemplados no 
verno pela repartição da fazenda, sobre objecto pr0jecto que se .b,\ apresentar para . a . s a di~ ~ 
analogo ?-Não se· venceu, . · cussiio. 

TOMO 2 11 
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Professores publicas de nulas menorcs.-.A com, 

missiio .alterou multo .os tll'~~ume••to9 das dusper.ns 
com os professores publicol! ue nula~ nllliOri!B, 
n columísalio, pr.:lns razões que lta pouco exp•mdi, 
julgo que as nltura~õ~s quo fnzín n1i0 . poduio 
duíxar úe ser npprovaúaN pot· esta augustn cnn11•ra, 
porque ,;m augrnenta•· em niHumas províncias que 
niio tinhiio eido bem cont~:mpl:~uas pelo:ot tieus 
governos provincioes: como n provincín do :Rio 
Gruud IJ do Sul: orn , fltlra 11 província dn Rio 
Grande · do Sul níio 1leu atten•;:io ó ~ell governo 
provincial uern mr.smci Ú>1 esllolns quo ·Lam 'do 
govP-rllO absoluto, e porttlnto 11 commíssJifJ nccres· 
cento\\ Jlf><ltu parte a despeza do Rio Gr~~ondo do 
Sul, o sub:;.creveu G:üOO~, que é quunto n com· 
missão entend~u que <lra suffici1mf.e paro. n rlespezn 
da instn1cçiio primn1·ín da. província do Rio Grande; 
no ullim9 orçamento a despeza nesta· pro·vincin · 
monta a 3:ü00$, IIHL~ n commíssão .entencle . qua 
com . elln. não pódP. haver urna instrucçiio primaria 
tão vulgarisadn como quer a constilUiçilo, tillv~:z 
que venha cc.m o . tempo accrcsceutai"-Sil ain•la 
mais do que presentemente tifl orça. Para o Rio 
de Janeiro •lmt r. que requeria o ~ovi:ruo: para 
a ·. provincí&. do El'pil'ito·Santo dP.u H: 1·10~, aptzar 
de que a. proviui:ia dCI Espírito-Santo .seja umtl 

toit nnquellail províncinR que jul~ou que as des· 
ptiZ•IH tmio díminutnR. Academ ia das bollas.artefl·, 
approv<:Ju o . orçl\m~nto proposto pelo govarno tal 
qunl ; estnbeiF:wno:•tos pnhlicos, hiblíotheca pu
lllicr,, npprovou 1> Ot'•JIUII•mto npre~cntndo; musou 
d11 m.~sm,\ sorte, jardilll botaníco dn mf.srna fôrma, 
pn,;,.eio publico : julgon a C<)m:mssiio quo os 
pn~soíos publicas d t~ v i (lo estnt• a cargo da:1 carnm·us 
muuicíprtt!ll, por. ÍRrill . (J,],,. o piní1io que · ns quautins 
Cfllll Q th eillOUI'O dBVIL alÓ llj:( tlfll pura OS paSSIJÍOS 
pnblí1:os s ~j :io entregues {L ~- ~spectiva cumarn 
munieípnl para por ella serem feitas as despezus. 

Lêl'iio·St:t ltS KtlgLtíuttlS emeudas: 
u P,.equei ru (JUil se \lppliquc no c:stabelecimenLo 

dn propagacão da vacc;ina nn província do Rio 
~mndu do Norto a quautia de 300$ on o que parecer 
l"ll7.0UVI:l,--.Pr~ulino de ,Albuyuergue; .>> . . 

Fui · npoind :~ ;· · . . . . . 
t< Req11ei•·o que ao snpprimão 8(i0H d:~s despezas 

consígundas parn os cnrlloS jnrÍilicos de Per
nambuco e de S. Paulo na5 respectivas colnn11ras 
dos 4 mezes. dos ordenados de dois lentes que 
~>iio deputados, e bttm n~sím que tambem se 
dedu r.iio da despeza da ncudemía medico·círu•·gica · 
da Bahi~t 000/J do ·:} lentes q•1e estii.o na,; mesmas 
circ:.u·rn ,.taucíu:s.-•'\olanuel ·do Amitral. n . · 

F .. : apoiuda, · 
" Que .. e addici,ue ·ás quuntias concedidas parn · 

as biuliotbecas da .Babía e S. Paulo 4.:00(1$ )Jara 
cada um,r, afim de atl .:omprarem livro~.-Ferreira 
da . Veiga. ,, 
.· .F<Ii apoía(in. · · · 

. cc Accrcscente-se aos G:250$ determín!:dos para 
. n.s d .e~pezas dn escola rnaJ ico·cirur,:eícn da Bahia 
soo~ . para o pllgamP.rttll do ordcnad.l . do ·]eu te do 
physiologia jubilado Manoel José Estrella.-Paulo. 
e .A.,•au;io. " 

Foi apoiada. 
<t Fiqnem a . cargo das camaras munícipnes as 

desp.,zas . com os pr.sseios publicws, para o qua 
a fazeuda publica t>ntr~gnrá :is. respec~íY!lS camaras 
11 ll !!~Silla qutuitiB que com elle;; 'uespende actunl.-
mente.-Va.sccmcdlos ; » · . . · 

F'Qi apoiada. ··· · 

. das provincins 111ais pequenas e tenha 26 esciJla:~ 
de pr11ueirns letra~, comtudo niio duvidou a cl)m
miss;io qu~ esta <l~speza fos.se appruvada por 
esta augusta cumara, :vi!lto que é applicada parl!
um objt:cto ,le tllntn necessidade. !'ar11 a Balua 
deu ..... réiil,post? que notasse U!fl ~rande nt~m<:ro 
d& mestres delatuu nest•l provmcu1: ·2s mestres 
<!e Jalim; a com missão · ce·v& ·algum ~.sc~upulo o;rn 
approvar um t<io gran:l11 ·numero de mestres do 
l11trm; entcndena commís,;ão que se tlevia rccOm· 
mendar no governo qu" não mandasse multiplicar 
as cadei1·as . de lutím na pt•ovincin da Bahia, não 
:;upprimio comttl\lo . despeza algumn porqu~;~ julga 
que de necessidade se deve declarar ao go.v&rno 
da Bahia, que uiio continue .. n · rnultíplicar as 
cadeiras de latim. Na provi11cia de Ser:;ipe.- ... 
nesta província que é t~mbo1n das mai;; pequenas, 
notou a commiss;io urn grande num.;ro da mestres 
de grammatica latina, S mestres de latín1! A com
missão todavia approvou quanto havia ~ido pro· 
posto p~lo gove1·no pelo orçamento .qne acnbn 
de ser rem~ttido. Na província das Alngóas 4:7fl0fl. 
Para Per nambucro . .. ;. é o mesmo que pedio o 
gov.:rno ·da província. Polra Parahybu deu r~uanto 
pedi o o governo, que são fJ:üOO/i. Para o Rio Grande 
do · Nort~ .• que · ~ .lJuanto Tinha rm;ada .. no orça
mento do impario, mas depois do impressa esta 
taht;lla vío a c(lromi~s1io um novo úrçamento, 
pelo qual se augment~t esta de~pezu com a in~truc
çiio primnria uo Rso Grande do Norte pe1't(J elo ..... 
vem - a ser mais de úOífi, assim mCSliÍO P.ntendeu 

o Sr. :aebouQªs :~Sr. pr~side~te, no orça~ 
mento peb provinci•l da Bahia vem condrmndo 
Antonio Francísco cvmo professor jul:lilado, Este 
hom ~m não existo crt!io rJUil ha 8 annos, porque 
no unrw de l8'2u th•e ~m minha mito .o invl!ntarí:> . 
de :mn casa ; esta · qnantia niir. deve ser. appro· 

· . Y11da ; tau1bem vem ne!;sa tabfllla ordenados mo· 
nores, ptirque se v<:ncell . ri•~sta camnru que os 
profe;sores da capital . da Bnhía ti\·essem OOOS 
de ordenado; manduroi uma emenda para qu11 
os professüre:~ da capital da Bahia tenbiic 500~ 
em conrormidade <),, lei. . . 

a co mmisslio que devi" approvat· esta· addiçiio 
d~ mais, que esta . pequena d j:fTp.rcnçll · niio póue 
se•·. prt!judici••l; utlrn póde ser esperdiçada, visto 
que é . apontada pura as P.scolas de primeiras 
letras, e. assim approvou a despeza tal qual vinha 
ele •••.. Para Piauhy deu .•..• ré!!!; é 3 mesma que 
vinha orçada. Para o Maranhão de11 9:360$: a 
provinciá do :t.laranhão pedia 7:360$, 11. commíssão 
e~:~ tendeu que uma província .Je tão grandes ·rendas 
como o Maranhão devia ter mai~:~ ~lgumas escolas 
P-ilr iss.o deu-lbe mais dous contos de réis. Pará; no 
Parà é mui limitada a despeza que se faz com a 
instrucção publica; a commissão levantou a despeza 
a 6:310$ . .ApprovJu o orçamento da província de 
S • . :r~~oulo, tambem o de Santa Catharina, dan<io 
m~is 3 ou 4:escolas, por isso apparece em 2:790$. 
Mmas-Geraes levantou tambem .o orçamento da 
despe2:a; attendeudo ás escolas interin!l,s appro
vadas pel.o conselho: tambem approvou ª despeza 
de Goyaz: . augmentou a despeza feit!1, com a 
instrucçijo publica na província de Matto·Grosso .• 

Eis . quanto . fez a commissão, approvoJl, · to4as 
as despezas que tinhão síqo propostas e aügmen-

. Tnmben\ se orçou pnrf\ 1\ ca]'lita\ do Rio du 
Janeiro · 2:000$ pnr:1 as de~pezus eventuaes; n!io · 
se orçou pMa aBu!Jin, c porçonsequencia tambern 
mandv ú mesa um•\ ermmcln para que se orce 
para a provinci11. da Bahia URJa quantia para &s 
despezns e1·entuaes, maior mesmo que a destinada 
para a do Rio tle Janeiro, porque . ,, província da 
Bahia tem maior .numero de professores. 

Di:ise o Sr. deputado que a pra.vincia da Bahia 
tem superfluos prof~ssores de . latim, .. en não lbe 
acho razão . alguma, primeirnmente· porque essas 
cadeiras forii(\ mandadas e>~tabelecer .no tempo do 
ctespo~ismo; o despotismo inimigo d~s letras achou 
q11e taes cadeiras erão necessarias, . agora que 
professamos as letras, como ugentes da liber
dade, havemos de · diminuir o numero dessas 
cadeiras? 
.2 . _Sr. Baptista . ~erelra: -l;;t·: presi·· 

.ãente, quando . se discute Q orçumerit<r ·uo inlp!ll' iO 
na parte relativa á instrucçiio publica, cul}lpre 
que eu faça . todos os esforços a bem ua miuha 
provincia, sempre mal aquiuhoada . em . todos . ns 
gozos socjaes; f11rei uma mui . lí~eira analyse 
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sobre o estado .· geral -ela instrucção publica, con
vencendo o. quanto . urge augmentar a receita que 
vem orçada a semelhante despeza. . 

Um . rapido .golpe de vista . nos apresenta em 
tod~ a província .duas . aulas de latim, uma do 
en~mo mutuo, duas pelo rnl.lthodo anti,::o o uma 
outra do meninas; a este mui mosquinho ·cfnadro 
aj1mta o ministro do . imperio-:-lllgumas mais se 
devem . 1:rear, o que torna · ncces$nria a despcza 
de O:C00$000. . ·. . . . 

Qua 250H de ordenado a um me~;tre do .latim 
r,u 150~ . no de primeirn!! . letras fosii;o .· sufiicíante 
recompensa de trabalho ha um scculo,' póde·se 
~upp6r; porl\m em 1830; é parfc:ito dar:;;arranjo de 

( 
. .. 1dóa,; o pensai-o. Quem tiio desgraçado se dará 

ao disptmdio ind ispensavel'ã ed ucaçiio o instrucçiio · 
quo elle deve ensinar á fogosa e iuquieta moci
uade, por um pr~!mio muito nqurJm da mais re-
~rada eeonnmi~ e em paiz .aonde os generos de 
primeira necessidade chegão á miio do consumidor 
depois dB . haverem beneficiado · a tres e. quntro 
revenlledores .? · · . . · 

Se como creio, · sinceramente no~ · iritcre, samos 
pela instrucção publica,'cujos effeitus calo por mui 
sabidos e repetidos, força é. bem pagar n. muito 
honrar n. t'unccionarios quA têm de dirigir peln 
mtio o;~ primeiros pa:~ROS dos uossos filhos, já 
dando-lhes as .bases radicaes. de toda a instrucçiio, 
e o L:>bito do estudo, j:l imbuindo.os nas regras, 
exemplo e pratica de umn educaçito social, e de 

. actos . moraes, <>bjecto tão ardllO e tão m.elindroso 
na infancia, a cujtl 'dirccçiio · serú o neé:essario 
.e infullh·el reguiMot da ,vidn do cidadão, quando 
ltmçado no turbilhão dns .paixões. · . 

E contaremos uós ter bem preparado o terreno 
com . esile phantasma de instrucção, .· sem . a . dos 
outros elementos prepartltivo~ que exige a lei 
dos . cursos jurídicos, e sem aulas aonãe se ensinem 
as sciencias . médias? Porque deverâ a minha 
,província . em · tem:Jos ·de liberdadn .. o igualdade 
t:l!l. direitos ·· conservo r-se . tributal'ill . e dependente 
•lo Rio! de .·. Janeiro . á. carga serrada? Com que 
jn$tiça .vio!.entaremos . os · pais a e:chtll-bltantes 
despezas, que podiiio economisnr .no terreno ·de 
,;q11s residencias e a entregar seus filhos quando 
mais necessitiio do. seus cuidados e vigilancia à 
·immoralidade . ·e devassidão do um á c6rte como 

. esta? Embicamos em pequenas . quantias pecu

. niaria!i sem nos .lembrarmos do quanto assim 
perdemos no valor moral. · 

Inculca o. ministro uma aula de ensino mutuo 
para a villa de S. Salvador; jci. ella ha muito 
deveria .estar creada, bem como outra na villa da 
Prnia cuja população exc.ede · a .·12,000 almas, e 

· bem assim escol!!!! de . meninas Df'sta luga1• e na 
capital. . SenhoreiJ, eu não repetirei assaz ; muito 
cU:mpre prover á ed:1cação, á instrucçâo e á moral 
deste11 seres respeita vais · que fazP.m a delicia . da 
nossa vidB e .. quõ dão a· moia for.tfl · impressão a 
nossos filhos; a minha patria. já vai colhendo o 
fructo . dos · meus des~jo>~ P. do meu empenho, 
uma habil professora alli desempenha dignamente 
o seu magisterio, urge plm~m ,angmentar·lhe 4 

. ordenado.. · · · · · . . · 
Sr; presidtinte,quandu. pehr primeira vez lanc~i 

os · olhos .sobre estA orçamento, hesitc!i . sobre a 
base ein que o . n1inistro o .. havia n!jsentado; mas 
um honrado membro· da ,:ommissi'io, indicando-me 
a . . pequenhez da província, convida-me a dizer-lhe 
que se acha em engano, quer considere a população 
·quer os prod uctos da província; nem li!. e f~3 reparo 
o dar ella l!m só deputado, essa fixaçno fot ·!lcto do 
arbítrio ou. da falLa de ·um recenseamento anterior á 
lei das eleiç!)es; 17,000 almas tem a villa de Campos, · 
12,000 a dn Praia ; esta populaçiio unida à . de 
quatro grandes . freguezias do juizndo d& C•lmpos 
montão .a mais (!e 30,000 almas, àfóra n c11pitat 
·e villas annexas ; emquanto á sua riqueza basta 
lembrar que a suw renda niio vai mui longe de 
300:ooon, pois que . só o dizimo do · assucar ntonta 

il 200:000#, bem .que no orçamento da .receita 
não nppareca como tal por ser arreco.d&do no Rio 
de Janei1·o ; porém note-se que este movimento 
de fundos não altera · a propriedade da renda; 
niio deve iJ:tualmento esquecer que n aV!!oliação 
da renda geral da . provin•;ia acha-se mui mal 
cnlculoda, ·, porquanto 14,000 caixas, das. qU!lP.S 
cada umn p11ga 200 rs . . do guarda~ co~la dão no 
OJ'Ç•lmonto •1#800, o que é erro considerava!, e 
assim ern outros ramo!!. 

Do que tenho mui ligeiramente tocado se co
nhecA a ner.essi4ade não só da creaçiio de outras 

· escola~ na província, como do angntento de c.rd~
nadcs; c quando .mais · não fosse era mais qlle ( , ·. 
cxhuberante o conh•!cimento que rios dá o min istro 
dll fuzanda apontando-nos um subRidió litterario · 
que produz 14:0008 ; o que · nos obriga a obrar 
com justiça, distribuindo 9:000,~ em que orço a 
despeza, uaquillo pal'll que. forão . convidados os 
c.ontl'ibuintes, o contrnri" é ser injusto e infi~l; 
eu sei qne me poderâõ dizer, temos ·grande divida, 
grande defieit e niio querP.mos impór :in. povo •. 

· Convindo na reducç<io das despezas ordiunrias 
· como . meio de creditoe'unica ba~e . para termos 

um excedente ele renda, nunca· approvarei a reduc
c49 em objectos indispensaveis â vida socinl, M 
seu tllimento, qual a instrncção, e nem nos será 
miste1· crear. novos imp•>stos se bem extremar
mos. as despezas necessarias dns de mero luxo 
ou . d~ me.nos ·urg.encia. Neste sentido mando uma 
emeuda; ·· . . · ·.· · 
1\fa~dOU A meRa (f{oj lida ll ségointe emenda: 
« Fica orçadrr. em 9:000$ a despeza c~m .a instruc· · 

çãd pnblica .da província do Espírito San~o.-0 
de.putado Baptista P.:,·ei1·a. n 

Foi .apoiada. 
o Sr. O~J;"~qJ.rQ aa. cunha: ~sr. pre

Ridente, ó il!questionavel que a lei · deve· ter por 
bnse .a justiça c a igualdade, sem o. que niio póde 
ser exeqilivel; !!la'!! v~:jamos se a do orçamentG 
apre~entada pela UlP.stra c.ommíssã<> de fazenda 
foi fundada . sobre O!l princípios, seguncto a receita 
dada pelo governo confQrme com · n q11e foi re· 
mettida pelas provin~inn. e se as:~im poderia ter 
1\ perfeição cx1gida peloª . Srs;,_.deputados que 
a Cllnsurão de pouco exacta e d<~ . pouco justn, 
querendo qu& a mesma commis.!lão attendesse a 
todas ns necessidades das províncias, applican
do-lbes logo) . gràndes som mas pará suas despezas, 
o quo eu julgo impossível nas actuaes circum
stancias: e será . falta da camar•l e culpa ds . 
com missão? N1io; é do governo, porque consente 
que os empregndos de todas a:> repflrtiçõe:> de 

. "ttmiaistraç1\0 da:; .rendas . naeionaes continuem 
na relaxaçiro .·de seu~ deveres e na iiJ!puiliJ!lJie .. 
dessas prevaricações. 'rendo·me pronunciado muito 
a favor · da instrllcçiio publica e tendo agO~II. · 
apparecido tantos Srs. deputados pedindo grandes 
som mas para ·suas . províncias, pretextando a ne· 

' cessidade .de se crearem mais escolas e muitas 
olltras aulas, .poderião me tachar de pouco zeloso 

.' em procurar •1 bem de : meus constituintes. de· 
vendo igualmente pedir· o mesmo . para · a. Para
ryba, segundo sua receita e sua população, e ·seria 
~rande injustiça .dar-se para o Esgirito Santo 
9:000S, pam o Rio Grande .do Sull ... :OOOH e para 
a Parahyba. 6:000$, mas não julgo ser esta occa
síão propria, e sim q11ando ae discutia a proposta 
d11 g.werno que tratava de augmentar .o ordenado 
doa mestres de primeir aa letras; e se . cada u_ma 
província deve . gastar segundo a , sua . ·recelt_!l, 
ainda com maior razão q11nndo ·~li!i que se s.acárao . 
letras importando em 70:000S par11 a Parahyba. 
lo.go, ella tem uma sobra . sufiiciente, tnn~() para 
as . suas despezas como . para .as . da .J1nçao. · · 

Sómente pedi o augmento _do or~enado para o 
unico professor de grammat1ca latma que ha, e 
e.ste mesmo augmentO que fosse tirado da. somma 
applicada ~ela .· comu1issão. Se do anno de ·82 
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para :J3 se angmautnrem as d•JRpczns com a 
instrucç•io, cntiw se uar{~ nmíor somma, porém 
por agora <lpprovowos o Pllrccer. da commissiio, 
por set· mc:lhor termos nm un,,nrn.mt:l, embora 
unperfeito . do que dr:ixar ao govol'llo, qnll utó 
hoJe to111 sido bastante prouig" na applícaçiio 
das r1mdna publicas, o poder do gnstnr ao s~u 
arbítrio quanto quizllr, augmcnlando progressiva
mente r~ dívida publica. 

Mundou á mr.su e foi lida a seguintn ~mendn: 
« Quo no orç<~mento da instrucçiio publica na 

província da Parahyba se. rmgmcnte mnís 100/1 
dos •100,~ que a con;rnissão deu de mais para o 
professor de gmmmntica, afim de ter '10Ufl de 
ordenado . ....,.Oarnei,·o da Cunha. J> 

]'oi apoiada. 
Tamhem. fc,rão lidas as seguintes emendas: 
(( l.• Que se nüo cont;Jrr.ple o ordenado dA Antonio 

Frnnci~co Pereiru, professor jubilado de lt•pancn, 
porque é morto á mui.tos nnnos.-.2. • Que orcllm 
os .ordenad .. s Jos p•·,,fc~sores da capital da Bahia 
a mo,~ t:omo . rstãu ürt;a·I••S os do Hío de Janeiro. 
~:J,• Que se ore" uma (]Uantia para a~ despt>zus 
eyentuai's da!! escr.lus da Bahift, porque pàra o 
Rio d,: Janeiro se on;nriirJ 2:000,'i.-·1.• Que orcem 
ordenados para as 1:1ldeí1:ao n sab!:r.: de primeiras 
letras dói freglW7.ta de Pimjá, e· de latim das fre. 
guezius da Agua Fria c Santo Antonio de Cara· 
vellas, RS qtlllcS se achão vagas. -Reliouças.u 

Fo1·fto apoiadas. 
'J.cu.;e. mnis n sl?gl!ínt~ ~m!lnda: 

11 Instrucr;rio publica.-1• iJmenda,.;... A' snmma 
consignada {I acad.;ntia .me.dicrJ-círurgíca do Rio de 
Jan~iro, accreso.:ente-se n quantifl de 600/1 para 
ordenudo d" 11111 lenlfJ da ea(ieira de physica e 
chímica lr'I•Jdíca, que o govr.ruo fica autorísado 
~< crear.-2.• A' somma que tlebaixo d·1 denomi· 
uaç:io de. prvf•!:<!I(HeR publicas t.le aulas maiores e 
rnenures é <:nnsignu.da. á província de S, Per;Iro, 
!H:ja substitui.la pela ']:tlluth\ de 12:000SOOO, 

«< Estnb~:lccimeutos ~·lblicos.-laemeuda-a,ccres· 
centl!-so ue~ta class<J o ob,.crvatorio aRLronomfco 
Cl'•)Udo por lei nP.sla capital em1S27 com a t:onsigna· 
ção nnnunl de -1:000$.- 2.• A' quantia consignada 
p1u·n o museu do Rw de Ja.wíro ajunte-se mais 450fi 
a Sitber : 200$ .para :lllgrn(mtrJ de ordP.naclo ao 
guarda e IOOS p»ra augmento do oruenndo do 
pr•Jparndor e 15011 para ordenado do thcsoureiro. 
-Ba;ptista . de Oli'Ceil·a. " 

Fúl apoiada. 
Lcn·so tnmbem a sP.gllin~e emenda: 
" Que. se orçem para os tres · e~tu becimantos r! o 

jardim i.Jotunico,. hOl'tO ue especiarias C passeio 
publico ·na província do Pará n quanüa · de 
l:GWS-142 igual á que ::se orçou para Pernambuc11 .. 
-.i.\Iow·a." 

Foi apoiada. 
o Sr. Gol."vasto :- O meu est11do ele saude 

não me tem . permittído assistir· a. este trab olho 
da commissão ; porém a parte qul'l .na commissão 
se me fr11nqueou, qual foi a. da receita, o seu orça· 
menl•) ha muito que apresentei á commis~üo. 
Respondendo . ftO illustre deputado, direi que a 
cem missão se vio obrigadtl a fazer um orçamento 
sem dados necessarios, porque o govt:!rno ni'io os 
apresentou ; por consequencil\ póde ter muitos 
defeitos, e a cnmmíssão fez vêr que não vindo. 
o orçamento da rectlíta effectiva niio podia ava· 
liar a differenca na parte não cobrada para cal· 
cular. Ora, direi mais por esta uccasião, que não 
se tocou e não se fixão despezas algumas para 
o hospital de. Pernambuco chau1ado o 'dos lazriros, 
cujo rendimento era insignificante e tiRha ~uma 
pensão de 200# .. e a 1·eceita de 240 rs .. de . cada 
escravo que entrava e ·nada disto vejo contem. 
plado, po1· consequeucia tinha p1·eparado uma 
indicação a este .respeito, e eu sei que c, conselho 
fez uma proposta subl'•i isto; mas como. ~e est:í 
enl duvidR na fórmu da discussüo dos projectos 

dos conselhos, aqncllcs míseraveis não hão de 
morr1n· por falta dE' alimentos. 

o Sr. Llno Coutinho : - Entran;Jo no 
r:xnme rltlstas dual! divisões: a 1• sobre a. instruc
ç(LO publica e a za IJStabolecimentos publíCfJS. Na 
1• llncontrii:o-se o,; mestre~:~ dos príne1pes da casa 
imperial e · as Clhserva•;ões ·da commissiio .são 
justas, po•·que polt~ letra da constituíç1io Hó se 
paga. aos mestres que ensinão. o. pri11cipc ímpe~ 
rinl ; mas no emtanto não cortarei naJa desta. 
parcella, a oxalá qu~ as nossas despczas fossem 
para instruir príncipes quo algum dia hão de 
guvernar, porque. send•J instruídos . hão de amar 
a lii.Jenlade, e sendo ignorao tes serão allsolutos 
c despoti.:os. 

Todavia faret uma rr.fiexão : a camara ainda 
não . tem feito o qun a constituír,;l'io manda, isto 
ó, o d~creto dos ordenad,.,s destes mestres; eu 
julgo dllvel'lcmbraristo ú camara, porque já o anno 
passat.lo aqui veio uma p1·opo,;ta du governo que 
se ímprírnio e que não tem tido andamento. 

Passemos ar,s cursos jurídicos; não posso deixar 
do. approvar que se compJ,tem, isto· é, que tdnhão 
uma dotação igual aos léntes como se estivessem no 
est·•llo completiJ, porqne ainda que alguns lentes uão 
ensiuem no ann•• dH :31 e 32 não causa prejuízo 
a medida, porque e!lcs não ganhão senão e:~tando 
em (;Xercício annual da sua cadeira. Não SIJÍ que 
lyceu é e .. te em Pernambuco, e· a .ser cuusa. 
boa de~ej1:ria quo se creasse em todas as provin· 
.elas .• 

O Sa. REZE~DE : -Nesse lyceu .estão reunidas 
varias cadeil•as·, de geometria , rhetorica, logica, 
ensino mutuo e esto . edificio. é do. governo. 

O Sn.Lx:so CouTI~no:-Mas como não vejo tabel
las demonstt·ati':'a" ci•t proviuciade. Pernambuco, 
uão possoestnr ao facto se haverá alguma duplicata; 
a com missão certam .. nte irá examín11ndo isso; mns 
não sei s~ ne.~te lyceu se ensina alguma cousa 
de artes. 

O Sn •. GERYASio:-Este lyceu acha·se contigno ao 
nrsenr.L ·do exe•·cito, nn qual ha uma especio de 
collegio ou propt·iam~ntc escolas do trabalhos pu· 
blícos onde estiio os · rapazes orphãos. e •>Utros 
mais quo vão· para nlli, e além dí~t<> tem mestre 
de desenho e. de primeiras letrns. E r,ste estabe
Jecimeuto de trabalhos publícos foi instituídü por 
Luiz do Rego, que entra muitos males que fez 
á. minha província fez estu. bem, e eu cooperei 
para n sua conser\'lll;iio, ·o qual está reunido. a 
llSStl. lyceu. -

O. Sa. LI:so CouTr:.rro : :-Para não . ser lont:to, 
pnssnreí a.dizer quo concordo com tudo que fó=: 
n bem da, instrucção publicn, porque nunca com 
dla se fazem despe:ms. extra~u·dinal,'ias, e isto é 
semear para dep•lls colher ; mas t!lmbem é pre
ciso <Jne .saiba em que se gasta o. dinheiro. 

Passemos á ocademica medico-cirurgico, a res· 
peitl) destas ericolas o illustrc deput~Ldo .mandou al
gmnas em~mlas, e disse que cllas se achão mal mon· 
tadas e que o que faltava c1·a uma cadeira do physíca 
medica; como membro da escola medica da Bahia 
direi que· ella se acha mal montada, ·porém da 
maneira que existe não póda trazer mai<•r utili
dade, e esses mesmos alumnos que têm sabido 
dessas esc .. Ias tem-se feito á custa de seus es
tudos pat·ticulal·es, porque se se forem guiar pela 
instrtlcção que dellas tirão, vt1riamos que não 
podia sahir nenhum prompto, porque os seus esta
tutos são pessimos, e a fallar a verdade quem acre• 
ditará qu'l um homem. que soubel· geometria· fica. 

.dispensado de -um.caun.o-de .. anatomia. cousa que 
é dàscriptiva que .não. entra a razão, que descrever 
aquillo que se apresenta, emfim falt1i0 immensas 
cadeiras, lá não · ha a cadeira de hygiene etc. 
Ha dous annos qua eu propuz um projecto que 
ficou adiado; convidou-se uma. commissão ex
terna, (l hoje n:e consta. que ha um outro plano 
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de um S1·. rleputtulo ll m:1is 2 de fÓra·. Por con~e
quent:ín está.sc nufl circurnstancia!! c;le se poderem 
combinar . os tos · plano~ para se organisar nma 
boa escola, e l;,mbl'emo~nos . ctuo · o~ ta clusse é 
cQmO na poesia rJuc niío ha rnoclío, na medicina ou 
tu.do ou nada, po1· con.sr.quenr.i:t ó preciao apor. 
fe1çoa1' e;; tas tsc;o!as, prmc1 palm•mte em nm paiz 
onde as doeut;•ts Hào . frequentes ; se est~ anno 
não n~~ssar um plano . de re!oJrma pass:trá nu se
guinte. O. Brnzil ê sujeito a muitas doençns; feliz· 
mente. no nOS!IO paiz temos . conhecido . muital! 
doent;as .contagitlsas; maíl ellas pndem . vir, e Ui 
febres amarel!as que têm de~pildaçado · grande· 
pa,rte da Ameriça do Norte não começarão por 
contagiosas, mas por ssrem . cndemicas ·como sue

. cede em Macacú, e .depo.is fazem immcnsos es
tra(lo;;. . 

Eutretnnto emqu:mto n.ão pnssa! a reforma estes 
alun1nos . podem . . estudar a chimíca medica em 
outra escola ainda que seja muito extensa, por
que a chimíca .medicai sómente se encerra . da.
queiles productos que entrão na m~dícína , Assim 
como julgo aqui no Rio. de Janeiro ha cadeira 
de 'botanica, e que nã•> podem os alumnos ter carta 
sem apresentar em certidão de e~tudarem a bota-

. nica; ma~ na Bahia pa~iliio para a materica medica
pharm;acía sem sab~r uma palavra de . botica por· 
que alli não ha lente. 

Passemos aos seminarios de S. Paulo, elles 
forão creacJ.ls por philnutropia de . purticularos 
pl!r3 educaç.ão de meninas, mns consta'Die que 
1sto sómento é cas9 de recolhimento de .freiras 
que têm · babitos· e reZ!IS conve••tuaes, e isto ·rne 
parece que não deve ser. 

O . SR. CosTA CAav.u.uo:-Os seminarios ela Glo
ria .e Sant' Anna forão creados P•llo visconde da 
Congonhas que servem para o ensino de meni
uas, mas não é como diz o Sr. deputado e ha 
n1ais . dous conventos, mas que . não vêm nas 
tabellas, por isso talvez que ·o il!u;;tre deputado 
esteja cqDivocado , · .· . 

O ~a . A1.-YEIDA .ToRRES:"-0 Sr. deputado e~~4 
confundindo o seminario que ba na Sorocaba com 
os · seminllrios que forão cre1tdos. pelo visconde 
·de Congonl!a!! . que ·são montado::~ á cust.a do go-
verno. · 

0 SR~ LINO COUTINIIO:-Bem; não duvido con
cordar no .parecer da eommissão, sómente · fiz esta 
reflexão porque julgu~Ji que niio desempenhava 
os fins para que forão creados. 

Passdmos 11os . professor.::s publicas de aulas 
maiores e n•enores etc. (Leu.) Eu, Sr; . pt·esidente, 
já . disse que não poditl fallar a ruspeito de todns 
as .provincías, .e desejo qua a htstruccãc ·se dilate 
nn província da Bahia, e de f•1cto ella está maior 
do quo nas outl:as províncias; mas, Sr, presidente, 
quero só mostrar a . tabella . da ~ahin . par" . vêr 
·o que vai de eutbrulbos : não se sa~e quanto~ 
mestres têm e em que .freguezias .Biltfio, 

Vejamos a tabella 4•, Sr. pl'esiden~e. eu já 
disse . que não estava ao alcance de faUar qe todas 
as províncias ; fallarei unicamente na m.iº!la, e 
m":~trarei que nesta tabella ha um embrulbo de . 
causas que niio .se sabe quantos mestres ha, e 
eu lerei: é a tabella quarta. (Leu.J . . . · 

Sr. presidente, eu não sou inimigo absoluto do 
latim ·; mas estarmos .nós a gastar muito dinheiro 
com .o latim em lugares onde não havtlrào muitos 
rapazes que o aprendão ~ão acho .seja de . n~ces

. sidade, pois que nós niiG estamos agora(no tempo em 
·que o estudantil d~fenc;lil!o conclUl!Ões em latim . . 
Ponhão-se aulas de. la~im. ual! províncias maiores 
onde hajão mais rapazlls; . mas em todas as pro
víncias não quererei; porque ha alguns .mestres · 
que · gan~iio esse dinheiro e nãQ têm di sei pulos 
.para eusmar. . .· . · 

" Passemos agora ás primeiras letra.s : eu ·cbamo 
a attenção da .camara part& vêr o que aqui ba. 
(Leu.) De sorte que aqu1 està com6 professo1·cs dn 

rroguezin dn clda•l•l, ~ mais abaiX·I vêm mai11 6 p~o
fdBiores. E11 vou mostr·andil r1 barulll? que vai 
nes~a . ÍOJrnonsidnde de IO•lStt 'll~ qU•J h a, a em P•Hier . 
tom 1r. PIÍ tJ StJIO Rll HabP. r a quo fre~UdZÍII pertencem. 
(Contmuando ct ld1•.) .0ra, Santo Ant.,nil) cl'Além .é 

. tuml.lcrn fóra d;L . ci•lll<le. (Lendo. } Ea11 cima 
dou um mestre pcuu Victoria e aqui dá outro. 
Vamos ver agora o nilm •J r•J de· 1110~tres que tem 
a cidatlu . . (Contou,) T..:rn vinte, sem .se fallar nP.S 

· e •~olas d13 .me ninas, a" qu.us já estavão apprQ; 
v.,das. pelo conselho e que . viio agora approvadas 
pela camara . E11 .níio sei, Sr .. presidente, como 
neste L'elatorio nr'lo vêfl'), esta:~ cscolns de meninas. 

U:.r SR. DEPUTÁDo:.-.Vóm. 
O Sa. L!NO Co>UTINB:o : - Vein I .E11 vejo aqui 

ú professure5 e mai:~ abaixo outros 6, . creio .que 
it~to I} ruasculíno. Emtim eu acho que isto estã 
em grande . bamlho, e que emguanto · a munici
palidade da .Bahia ·não nomear do seu seio um 
Jjomem para in~pector dessas escolas, que as 
visite todas as semanas e q11e · dõ uma conta 
exacta do .CJU!llltos exis.tem na Bahia, isto não tem · 
geito; viio·sil creanlo a e~ mo sem mais nem 
mai:>. . . . 
o Sn. REO?U(JA.S :...;, Vêm no orçamento as 6 es• 

colas de roem nas. 

O Ss. LL~o CooriNIIO : -Eu o quo vejo aqui 
são ·duas vezc·s ü professarei!, e mulheres não são 
profes,;ores S1.io professoras; eutão, ou eu estou 
céi!" . 011 os Srs. dt:putados niio . entendem. (Leu.) 

Temos aC>ldemias da!f bellas-artes ; Ell .não 
duvido c.:ncordar qull se dê esta quantia; mas 
e !la está em uma pel'feita desorganisoação, hu3 para 
4 anno~ os lentes todos estiio em bulhas uus com ou-· 
tros, uns querem ref<.~rmas <Jutros . não querem. E' 
preciso pois, qutl estn camara conce.ten<lo e;>ta pen
siio para a academia da,; bellas-artes, mt~.n!ie dizer ao 
governo · que quanto antes· faça reformas, pç,rque no 
e.;ta. do··· em que ell.a está. a utilidade q. n. ~ .p. udem 
tirár os alumnos é nenhuma; porque não ha um 
estatuto . cjue · regule . aquellas · e:~culas ·: · escolas 
quo eu desejo que subsistiio, porque os brazil!liros 
são h;~beis para as bollas ar~es o principnlmepte 
para pínt•1ras . . .M•u•darei ·puis uma . emllnda .. no 
sentido em que . fallui . que . se dê . est·1 quantia, 
mas, que quanto antes se mande dlzer ao governo 
que reforme . esta ücademia. . · · 

Bíl>liotheea. publica. - Temos ·para a Bahia, 
S. Paulo, Rio do J •1neiro etc. (Leu,) Sr. presi-

. dente, aqui já se · pt·opoz uma doJtação para a de 
Pernambuco~ · nada h a util, porque · u·dm toJos 
podem ter · dinheiro para comprar · livros ; por
tanto concordo nísso. Agora emquanto á da Bahia 
digo, que não ae pôde d!lixar de se tomar medida 
sobre ella, porque de que serve haver alli livros se 
as. traças vão dando n~lles, e não ha de~pezas 
para .. · se encadernar~m etc. ? A bibliotheca da 
Bahia principiàa. pOl' uma phílantropia particular," 
principiou · pnr assignantes, e eu tenho a. honra 

· de S<!r um delles ; · entretaato niio sei· como vai 
isso, o . que sei é que do anno passado para câ 
apparecern todos estllS empregados. D'antes havia 
um moço .. que cuid:ava nesses livros com mais um . 
ou dous serventes, mas hoje apparecem creados · 
llstes lugares sem decretação do corpo legislativo. 

Ea sou · de p•1recer, . Sr. presidente, que seja 
trat!\da a bibliothecn da Bahia, que se augmente 
com novas obras, mas que a .camara haja de 
tratar sobre o .~ empr~>.gados, eraal-os, etc., p9r 
que . no e~tado em que e !la ·está não sei de que 
sirva. Este · ginheiro qu.e se dá não é para a 
bibliothec''• é para os empregados. que o presidente 
passadu creou a .SilY a.rbitr.io sem decretação desta 
assembléa. Eu q11erQ a bibliothecn da Bahia 
assim· como quero . a de Pernambuco, · s. Paulo e 
Rio de Janeiro ; mas quero que seja por uma 
lei, que sa . dê · uma · dotfl.çiio parn . so comprar. 
mais lív1·os, () Sd enca.•iet·narem uqtt2llas que furem 
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PI'CCÍ!!O~; ·poróm dat·~sc o.linh~irri !\Ú pnrn os l!m- . 
P•'nflndos, niio, o então> ou . manrlarcl uma onwnda, 
primoiro, que se nppt'OV<J . n']uella bíhliothcca por 
11111 d•Jcreto, o s rgundo qttl: s o dó ·l:(IOOH pr1lo 
meuos para Rr• pat{r\r n iJStas nmpr•!ga•l••R •l c<nn
prar-so mai;; !in·os ; . prii'IJII<l, St·. ~·rc ~1ídent'' , hn 
nlli ntuítos rnpar.cs quH so1húlll j{l •uni:~ da:; qtwl.ro 
lin"tHIR mniort!", c se e!ln ,; nilo tivcrí••n rlinh,it'll 
p:u;, cnmprr•rom c;;~es livros quo cuslii11 . caros 
niin cstudnrflõ. · · · 

Jar•lilll Botanií;o. (Leu.) Vo:,io nqui um dirr1ctor 
C(•lll um conto· u tantos mil róis dll ordenado. ; 
dit•ect(Jr qntJ nitc est{Lpor lei,dínl<:tor feito pelo Sr. 
ex-rninistro dc.1 .impcrio, qu.-, tflve a franqut•Za do 
dizer '1"C . mAndava pura di rec.tot· a um membro 
ue:>ta casu, só pum pass:u· hto. . 

O · Sr: . . VAsco:-:ciJ;:r.ws : - A . com missão r•iduzio 
1\ 800~000. 

. O Sn. Lrxo ·GJUTrxrro :-V(1j0 mais (leu) pa:rn o 
J>~rJim Bottanico .oitenta e sete mil · fl tanto reis. 
Aqui ast1lo algnn5 Srs~ dnpntados d.:ssa pt·oviocia, 
e desejaria qu•} rne dissds•;m em . que . gastl'io 
isto, ,, que quulid!lde é e:;to jardim. 

O SR ... , ....... : .... Euexplicoao Sr. depttlado: 
é aonde se planta capítn para o cavallo do. pre : 
sidc:nt1: dei província. · . · . · · 

O SR .. Lr:-:o CouTt:iiiO :-Nesse jardim niio hn. 
plantação alguma, S•·- 'prP.sidente, é uma port;iio 
de terreno, no qual estão gastando Si$ sum prucisão, 
por consequencia essa parcdla. c.levc-sc tirar. Per
uarnbnco, um conto o tanto>! mil réi:' ; n~::s~e 
.c.onco1·Jo, porque c.lizem·me (1U\J e~:;e jarJim tem 
muitns , pl(mt!\:O e"otícas. 

Passemos agora á f:1brica doJ ferro, . tabella S. 
(Leu.) Vejo .. us des.p~zus de cinirp;i:i') da fabrica 
·o capellão; A níio1 vejo a do: trnl>a!ll:ul. lrrs. · N;io 
!ler como esta fabrica trnbalhar!l · se111 tmhnlha
dores, feitores, .. etc .. ! · Eottio é melhor acabarmo,; 
com t:sse capo:lliio e cirurgoão ; · SP. .r-IJa niio tra
balhava para qnc essa gP.nt~ ? Pura que se lla 
de gªstor diniJ í:.iro com e!la ·l · 

O Sa. PAULA 1~ SouzA: -Ed~n fabrica de · feri·o 
só tím 4.a n.açiio " ordenado <lesr;es homen,;, e 
quanto ao pngament•) dos trabalhadores . ~ c.los 

·rendimentos dê~Sa fubrica. · . · 

o s&. LIXO Coti'I'IXU~ :-PaSS<lÍQ Publico; (Lr:u.) 
Eu ooncordo nesta dtospezol, pot·que 'de facto nós 
estamos privados de tudo cpnnto ha da refrigHrio 
para o cidadão; niio hn · lugartH parn . onde se 
pa:;sêe, niin ba um .passeio publico Cllpnz, 11rnfim 
n:io ha .nada . de tl(lmmoditlados p<1ra o ·cidadão ; · 
tudo t:rasta-Fe r;m náos, em fragatas, .am machinas, 
etc. Niio e:xi!!le mesmo nns ·pl'Pvincías LhP.atros, 
apenai! ha um nqui no Rio .de Janeiro, e só Deo:; 

·. sabe oJ . que custa, entretant., o cidndiio que tra
balha, que sofi're muitns angustias· não te:m .um . 
lugar para onde vá. . espairecer das ;,uas fadigas. 
E' preciso note,r, St·. prcsidenta, .que ist<l de 
passeios publícos nus cidades nõ.o é luxo, o) de 
pri111eira necessidade, porque é preci,;o d~tr algum 
divertimento aos cidadiios. . . . · · 

O theatro tambem não é do luxo, porque nléin 
<l_e . ser uma escola de moral e mesmo de poli· 
t1ca. é tnmbem um refrigerio que se dá no cidadão. 
Portao to o que se der. pura 0:1 pas:;eios . publicos 
eu SJ?provare! sen.pr.e: · ma:; quertll'ei. eu que os 
-passetos pubhcos fiquem entrll"U.es nos diro..tQr-96-.
l>em cotno esse ela Bauia que so ·dá 977.$200 n uu{ 
capitão de cavallaria quo esta feito administrador 
do jardim, e uma immensídade de uegros para 
~raba!harem ? E' v~rdnde quo não é muito milo; 
mas .ent1·etanto a emenda do St·. ·Vasconcellos 
é justa: passe a inspecçào . dos passeios publi c·o~ 
á m!lnicipnlidade, po1·que a ella pert.ance as com· 
modtde.des do cidailiio . . A-lgumas ernendaH est1io 
na mes~ que eu não posso passar todas e!las 
.em rev1sta pnm dur . o meu parecer, porém Cal· 

Jnr(1Í du nlgumnHqllO me lemhrll!', li!\ Utnn CJO 
::ir . . ManotJI do Amaral. que mauda que s.A des
eont.:rn os orrlnnadus . de Cf111ltl'O mf1ZilS de alguns 
Sr~. d•111Ut11rlus .que s:io da j1mtn da fazcndr1 etc. 
Além dt: quo mo quiu:ríio· pagar P.SSil ord~nado, 
eu niio o quiz ruct:ber, ontt'•Jtanto quo alguns 
~enhrores receiJ•:rrlo, ,, t~-trnb rmt nesse; caso o:• ilh1~tre 
dcpuludo devírt •1star cnrnpt·ciJendido, r.wrqtHI tam
b.:m ó omprc~aclo pu!Jlico ; t\ COIIriLitnic;iio mesmo 
mrtudn Ífl~o. · !ogo, pam . que 6 essa tl(plicl<çrio .? . 
Dc~confia o illuHtrA doput!ldO ·que se cobrem · as 
duas consas 1 .pot·tnntn esta eritenc.la ili!o póde 
passar. Coneúrtlo un emtlnrla Sl!bre . . o prof;: ~sor 
que c:;t<\ morto e quer r·eccbe: o ordenado, porém 
não como· dh: o illuiltre deputildo r1utor della; 
cu quero que se UHtnde perguntar tH• governo 
corno é qlt•~ so paga a e~te h ornem, q uanclo elle 
e~tá morto h:t vi to annoll, e nrio como dir. o il· 
lustre deputado, .cJtW se diga que Stl . niio pague 
mairi. Qunnttl ;'i r,utr~ e:ueuda do Sr . Paulot de 
Aro.nj• • tnortbem ·np pt·ovo; pot'que nos orç11mentos 
uii:o · matt~r1i.o <• · ót'<lt<nnclo do lente jnbiludo ·de 
Lheologia da cida·l·1 da Bah ia r1ue fui outro para o 
Rén ln;tl\r: ó precisn IJllC se acct·,scente o ordenado 
desse jt1bílar1o .. 

Ei:~ o CJUa eu · ünha a dizer. 
Len 'Se a s~r;ninto ernenda : . 
cr ·Proponho que so adie a votação relativa · ao:; 

prof~ssor.:s dtis aulas maiore" pnra ter lugar 
depoi~ de discutido o orçamento gerat~O depututlo 
Bccptísta Pereira . JJ 

l<'ói apoiada : ' 
O S..-. Z<•.Cor..l:no do ;; Santos :-0 il!ustre 

deput•1do membro ua commi;;siio far·me-ba o obse" 
quio de ine illustrar snb:·e que bases a cornmissiio 
fundou o ~leu juízo parrt arbitmr 20:00(1$ para . a 
l11strucr;ão publica da provincia: do . Pcmambuco, 
na falta do · ort:amento? · 

O Sn. YAscoxcl!:LLos :-E.•tá no ort;l!.f)teoto: se o 
illustl'e deputado qnet• que se lêa, póde-se ler. 
~iio :2:000S pura IJl'üfH:;sor .. :; jnbilndos; ., os lS:OOOH 
s:io par.. m c:•Lrc:s de prin1ciras letras e latun. 

O sn, ZeFEmxo oos SA.:-:Tos:-E o nu~e1·o destes 
mestras foi cal<.;ulad9 pula .tabella que aqui se 
apt·e::;.:ntOlt (lU peh\ tubelln nova? . . . 

O Sn. VAscoxc~:::.Los :-No orçamento posterior 
vem dedarudo os mestres que perceb~m estes or
dE:n<td os, e no cm;aut~nto;o illlpres~o vem inglobndos, 
porém no recebido posterior vêm especillca.:Jõs Oll 
objectos das · dcspezus. . 

O SR. Zt~t•t::nr~o D'ls s,..;-;;Tns (continuando ) ::... 
Entlio. por . conseqnencia j:í .· estes que re<:ebem 
t'!:<las. quantia., n1i" tõm tru1is un<J.t n •·eceberem ? 
Tt!nho de dizct' o que s~i a (l.ite respeito. 

AppilrecendcJ a lei que mandou crea.r estas es· 
cola~ , puzer.tio.se em concurso, ~ npparecerfio nfio 
menos ·<.le 50 c tantos, . e apenas meia duzia· é ·que 
·ficarão àpprovados, muitt1 poucos se têm o.ppro
vado ; entretunto estiio-so a <:rear ainda escolas 
ce primeiras letras~ Ora, arbitrando-se estas quan
tias clat•o está que nrio se póde augmentnr o 
numero ·das . cscohts ; por . conseg~i!l~e · não . sei 
como pelo · orçamento de .. 28 se . podia · orçar as 
despezas para ns escolas deste anno. 

A' excepçiio da escola do ensino muttlo, ha em 
cada fl'eguezia nma . de primeiras letr•~!>- . Ora, 
estando para se · r.renr ·aquellas que estõ:u orçadss 
ern 20 e tantos contos, segue-so quo niio se podem 
crear . rnais escolas. · 

O Sn. VAsco~>õcsr,r..os :-Peço a palavra para ex· 
plicar. Eu leio o <:1rc~me1tto que ·é · para o anno 
de· .31 a. 32. (Leu.} ~· igu11la. estn despeza que 
vem 110 . orÇan1onto : ten1 . uma ·pequena · d tlfer.;nça 
para mais de üOORQOO• · 

O Sn. ZI!!FKIUNO n.o;; S.\;-ITOS (continuando).:
JI\ so vê que o que e11l1\ ut't;udo é pouco, porq~e 
tem de so creur muit!ls escplas . . Para a provlncu~ 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 12:03- Página 9 de 9 

SESSÃO EM 9· DE JULHO DE 1830 87 
da B·•hia orça-se :J2:000H,. e pa1·n n província rle 
Pernambuco, que ·<•s. ACUR !l(ll'tõe~ s~lo. 1nuito .mais 
valltos, orr,n-se r.m 20:000H i11cluindo j{L as catlt;il·as · 
creadas; ·é uma consr!quencia iufallivel de· qne se 
não póde craar mais cadeírns. Pnr isso r!U pro
punha . que He désso. pum Pernambuco o tnllrimo 
que se dá para a Bahia, rl!ém do quo llll j11ig••, 
que não s~r(l. bastantA porque a província de. Per
nambuco é mnitç, mnínr que a da Bnhin, ou ali{ls 
SO adie U diSCI\RI;l(iO SOI,li'O OStf> artigo. 

Limito-me, Sr. presidente, a Jizer i~to por ora, 
reservando-me a trlllat· do.Tttrdim B.,tanico e outra~ 
CO liSas para quando s~. tratar de:; ta muterin. t• se 
Y Ex. permitte ·mo. e LI rnauclo um11 omcncla para 
que sn dê para a província de Pernambuco o m~sn.o 
que se dá pnra .a da Bahia. 

O Sr. E'l'ncsto .:-En não tnmarei !emp'> á 
camara, e unicamente rnotívard aR minhas du~s 
emendas IJUe . man"urm;i ·á rn"sa •. N>'in ser" i im· 
pr:rLinentll qnerendo mostr11r a utilidadf! da ins
tl·ucc;ilo publica, o hasta vnr ns falias dns communs, 

· e está demonstrado com f;:fl'~ito que o qu., s.e ga,la 
na instrucçiio publica poupa•sc nas c1\clêas etc. 
Uma das minhas. 1.:1nendas foi que se désse uma 
quantia que eu. taxei d., 1:200$ para 11111 mestr·e 
da economia política. Esta sciençiaé índ;spen:~avel 
no uo~so sy:ltema actual, porque eu nii.o lltJÍ como 
11e possa ser veread111' das camaras municíp::cs e 
membrns do;; const:lhos dé: provinci<l e mesmo do 
corpo legislativo sem . ;;aber-se ccr:.nomi:, polilica; 
por conseguinte, f!e nós queremos instrucr;õe:~li
beraes é necessario darmos os meios pa1·a isso; 
eis a razão porque eu propnz ·· <ltiSa cadeim, e eu 
estou p~:t·suadídó que. a deMpeza que se fizer corn 
e! la ha. dl! !ler recolhida enr vautngtlns deutro em 
poucos anuos. 

Eu propuz . U1na só cadeira de agriculturn, por 
que não quero que a c~mara ftquo as;;o111brnda com 
a . quautia,. e por i~;so eu propnz uma :;ó pnra 
cada províncill, e as dnspezas que s~ fizerem ctttn 
estas cadeira!! tnmbem ·. h;lo .de Mer rec•Jlbidas 
em vànurgens .. O conselho geral . de Peruambnco 
póz uma bibliotheca p11rn u cidade ·de Olínda ; 
eu crt!ío que .;stn prnpost11 não põde deixar de 
pas:;ar, e entiin llllll'Cjue·se jú a quantia de S:OOON
l:;to é o que ·tll\ t•;nho a dizer e não quero tvmar 
mni!'l tempo .ú. camar••· 

Loriio-se ns .tieguintes <Jmendas : 
11 No artigo nulas. maiores e· menore~ accres· 

centa·se {t p1u·cella de cada. província 12:000,~ para 
UDlll. cadeira de agricultura, c o mesmo p;•ra outra 
de PCOuomia polit1ca. Pw;o da camara, O de Julho 
de 1830.-E>·nesto Fe1·reim França." · 

Foi npoiaua. 
''Artigo hibliothecas-:-acerescente-se-para a pro. 

''iucia r.le Pemambuco 8:000#;-.b', F, F1·ançct. u 
Foi .apoiada. 
O .S1·. J:-J:~nrique>' de Rezende :-(N4o 

se ouvia o p1·incipio deste discUI·so até que dis,;e.) 
O latim tl hoje desn~cessario, e eu nté ouvi a 
ecclesiasticos llleStl't·S de ·lntim. snsteutat·em a thcse. 
Portauto é necessario por economia que se dimi
nuiio estas cadeiras de latim. Urn illn~;tre. depu
tado fallou no lente jubilado de Pernambuco ; é 
preciso esclarecimentos .a eí'te respeito. 

Quando se creou o sellliuario em Pernambuco, 
este homem era . lente e jubilou-se, e como ~:sta 
cadeira devia approvar-se em outro, elle. o:fl'tlreceu
se para ensinat· tendo uma gratitlcaç•io de 200,$'000. 

Quanto no mestre dtl economia política eu ncho 
muito bom, mas não é para agorn, porque é im· 
possível crenr·8e este' nnno, no em tanto já se dá 
esse dinheiro quando .:ste orçame11t0 é para este 
anuo, e para o anuo que vem hu. outro orça1uento. 
Portanto,arbitrm· já essn grande quantia no estado 
acLual do nosso' deficit p11rece·me que não é bom, 
e uchando mui bom o estabelecimento dessa ca· 
dairll. dig•• QUe niio é para já. 

AHut•u chegou occusirio p11ra >e frillnl· em nma 

, .. ,;~l' 

pnrcelln do 3:000fl 'dadrL para o''coríeelho de Minas. 
Niio npparece urna só despuz,, des~es 8:000fl, iJ 
diz.so t11ivez ·que srlja p11ra os indi<lS, etc., etc., 
eutretn11to Reja crlmo f6t•, são a:OOOH para um 
hom~:cn qctfl vem a entrar no orçamento de despezt~. 
SHm npparocer rHn quo so despendeu. Portanto, 
e!! uiícJ daria mais do que nquillo que o~ conf.lelhos 
pedem o :;e t:lles pr.disscm mais, rnai:1 se daria. 

Q $c •. Pox•t,!r-a <lo Bx•ito :-Sr. presi~ 
dent''• o !Ilustre doputado qur! acabou do fallar 
j{& mo preYonio relatívrLmcmto a r.s~o mestre do 
latim q\le a junta •l•l 'fazenda .de Pernambuco lhe 
mandou dlll' Ol'denado; e!le se fez digno, porque 
é um mestro •111e já 1.rnbalhava a 40 o tantos 
annos tendo pouco ordenado, .c: por isso posto que 
uàn sojr~ lngfll, ell'l ;;e far. digno. 

Eu, Sr. preHidente, revendo o orçamenlo da 
minha. pt•ovincin vr•jo que ha rnuitos mc!~tres de 
latim, e 0"1 partfl., que nãrJ são necessarios como 
em :~artêiei<, r: te., JWI' conHequencia, estes homens 
rec<:bcm estes rlinlwit·os sem trabalharAm ; além 
rJ,,s mestres das villas, cidades, ntc .. H.a estes. 
(Leu.) Por c••nS;·gLtínte, .estas parcellas de certo 
so rlr;vem eliminar do orçamento. 

T•Hnos outro artigo que Ã o .Jardim Botanico 
do .Pemambuco. E~ta c;tabel~cirnento, po~to quo 
já rliHse um illustro rlr.putado que o1·a digno de 
ser conservado, por isso que tinha plantas exoticas, 
por~m eu o conheço mais ãe perto como .filho 
daqudla província. O marquez rle Qur::luz tendo 
aportado infelizmente áquelll\ cidadr., levou com. 
sigo um francez e qttizJazer um estabelecimr:IJ\0, 
e tendo al:;tum;oi! sementes exoticas. trazidas d., 
Cayenna,entregou a adrninistraç;io ao f1·ancez, este 
nada adiantou, e plantou uurcam,Jnte algumas arvo. 
rcs de pão etc. , porém ·desgraçadamente escolht:t 
um local que é improprio p:•ra seuJelhantes estabe· 
lecimCJitOS; é um lugar mui feio e no verão niio 
h:: ag\l•l ; de maneil·a que todns ns pla~tas dü" 
finhàu e morrem. E11 SllltO 11ii0 pnder ter~ des
peza .dcsi!e estabelecimento, elln é incalculav~l, 
e ainda ll!l. dons annos um ajudante desse esta-

. b.:!ecimento gastou immenso di,;heiro. 
Sr. presidente, as obras publicas de Pernambuco 

têm consumi<.lo uma grande p 1rte dus l'endas 
daguell•l província, ~ '' junttl daquella província 
não tem ainda d;\do contas disso. Es.>e jardim 
não co.,t~m senão poucas srvnres de pão,. pimentn, 
etc.: n sua situar;ãiJ é pessüna, o .tanto assim 
que o directo1· que foi dellc, representou uma e 
muita~ vezQs pnrn que se abolisse ou se. mudasse 
eHS•) jardim, ·~· o governo. nunca nnnuio a isso. 
No tempo dessll cllrector ia aquillo em melhores 
circumstancias,.c dnp•1is como eH~ foi eleito depu
tado e vo:io para. a nssemblén . gernl, nomeou-se 
um ajuclante. que era um cirurgh\o-mór e lleu.se· 
lhe tlSte lugar com 200$ de ordenado. Além disto 
tem aqui despezas que mo parecem ridículas, 
por exempl•'• .sustento dd um . cavallo 2·l0HOOO. 
Ora com Gíldito isto me .parece extrao!·diuario 
porque ,.,m Pernambuco ha ba~tante capim. 

O actual director, S1·. presidente, é um moço 
que ·.veio agora de França,. A eu estou persuadido 
que elle tem bastantes conhecimentos disso, mas 
este estabelecimento mio augmenta nada no lugar 
onde est:l collocado. 

Por consequencia eu serei de parecer que esta 
quantia que se gasta com o jardim botanico 
seja eliminada. 

o Sr .........••• :-Sr .. presid.ente, é necessario. 
dizer alguma cu usa ~ol.)rtl a província das Alagóas, 
pois que no Ol'çnm~nt() dn<Jtl. pelo ministt·o do 
impario nada diz sobro esta pl'ovincia. 

Apresentiio-se mestrtl~1 ~ l(iOSOOO •. 01·a, daqui 
jli se ve a qunlidllde de.sse:~. mestres, alfaiates, 
sapateiros, pescadot·es, etc. 

Além ·disso mio vem rnencio11adas as mestras 
de primeira~ llltras, essn::1. estabelecidas,· e já que 
a ·com missão dã . esses urdenados ; todavia niiu 
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acho bn~tnntn, porque ns Aingô•lS ó uma rln~ 
pri:t:eims provinr:ins lin~ •la 7!• urdc111 : n s~ nr:nso 
t;;h wnr~d;lr í:roal' !3 cnd nirns, ,: sn nugnwnl.nr·} fJJ 
os quantitnf.ivos dos "rdC\narlos . para ·.,!!SI.' :i pro
fessores julgo qnC.zllt!rlt cl6 muita utilida·ir. . 

o Sr. v a"''-'<>" co 1.1 o ,o;:- Eiltl ,r,;aoucntn tias 
Alngüm; foi fcil11 p•11n qnc Vlli " i:nprcs~o. runs 
posteri.,rmr·nt" se recebeu o•üro con qn •J appnrncn 
estas C fHlcir r.l~ c:r,~adas pel11 cotJs• :liJo co:n (J 

augruM1lo 1i ll •oJ•, J.,nado~ . A Clll<llllÍ-<Siio ssiio aprr,. 
seutaj1\, gunr<h pnrn o:stra occasi;in; :uhinl liciiro 
já as dcsp••zns npplicft·l:os t\:tra <:crtos ranol),; ., n:"io 
ficíio Cúlll nma gt:ncralitlarle •:Oillo ·~stá, tanto» 
contos J,, réis para n instrncr;:io pnblicn I-Ia 
um on;nment" piistorior da pr<~VJJ!Ci•t dns Aln~ünH, 
e nas t·tiJ .. !lns <.Jlt C h:io :le "lllt'rll' n~ :3• •lisçtrssüo 
ver·S·~·ha cnt:i•l ••sta;: CllJ , .nt~. 

Len.se a ~ c~nintll ~ n·l ., nda : 
" Qu•) n camarn appr•lVR nu r•1.it)it•l primeit·o os 

emprr·gndo~ dn. hibli otecn J>nhli•:n, cr.::Hios por 
arbítrio do prl.'sidcnt" d•t Ihhia, " Jeuois cntiio 
sou de .p •lr~c•' r •pt• l sr, J l} m :J:IJIJOS ptira Íl Jit!' 
bihliotheca .- .Jose Lino." 

-Foi apoiada. 
:i\Inndou tarnhem àmesn a :.;e!=(ui"te sul>·cmr,ndn : 
u Qth! :-oe dign. no govc~rno l{llP. Í •11; i1 rP.spunsavt~ L 

a juq11~ •.In fuztw•l ot .In cidadB tia Bahia, ~ e f,·,r 
verdnde que tdla fl•Jgn o t•rdena.lo de um pr·ofess•.•r 
de latim tínad•l ha muitos annos.-José Líno. " 

Foi' np .. iatla . 
Foríio wrobetn ii1lns pelo Sr. 1• secro:tario as 

ementlns j{t apoindns nn ,;essào antec~dente do 
Sr. Fernnn ·.lcs d.t Silveira; nosim como a.; se
guintes: 

« Roqtt r; iro qun ,;r:: {lestblfl a quantia J ,, 6: 1 -10,~ 
para ir:strue~fio pell\ provincil\ tio Ahgoas. _. 
N<~tto. » 

c< R~qu~iro qu.1 se supprimão na província de 
Pernambncn n~ cn•l ·'<i ras ,Je lati i! i•lnde <JilP. !!St:i•> 
fórn da;; chl :df,s do Recife P. OliJIIIn, C!Jllservnn•io 
s6mente as das villa~ de Gnynuna e :::;, Ant:i.o, 
por serem vílln;; mai~ populosas da provinçia, 
e que a •·ssc ultimo prL•ft>s~nr se dê o mesmo 
ordr·nnúo do -!OO,r; que telll o de Goy,mna . .-,]t'tlí'• 

tuna. " 
11 f'ropon!JO que as •]Uilntia~ ltl'hitradas pnra 

o!; profess<•rl's das provi11ciHS st>j:i•• i~nttr:s á que 
;;o arbitrou p·•r:< as Ja Bahia.- Ze(el'ino. >J 

A;; quaes emendas cl111Jdo a lwrn n11u foriio 
p•lStns ao atwiam•mt•) d ., camara. 

O SR. Lrxo CoUTlXHo :- En peço a prorogn•; iio 
para se concluir cstu discussão. 

O Sr. IIollanda <.:a"· :tlcantl:- ~:io se 
pó:.le proro:zar a s r ss :io : lembr..,rr.o · uns IJII•: t<lm 
11 palavra 2 ou ;j senhores, não fullarMi por 
pouco tempo, o hn mnitus ::lrs. clP.p<ttaolos •PtC 
ainda querem fnllnr . Hn tanta.- opiniões dilfe · 
rentes, tantas emendas, etc .. que faz uma accu· 
mulação t:io fôr:1 dú pr0posít<> qn~ é ""cessaria 
dizer-se alguma cc.usa ; alé:u ele que clle p,>di:~ 
approvar-se assim como esta, ma,; muitos ::;cnhores 
tem a palavra, e n:1o se póde prorogar. 

p,lsta a prorognç:'io á vota~'ão não foi appro
vada 

O SR. PRE!\I DE:STE deu paffl ordem do dia 10: 
Propostas, indic••çÕ.:s, roqut:rimentos e pareceres 
adiados, sendo o priml:liro o d tl mesa sol.>r<l o 
moJo de ·liscutir as lJropost:t:> dos conselhos 
g erne $ d·~ províncias. 

Lm·;wton·se a sP.ssão .. ;ts-~ hor''"· José Ribeiro 
Som·e$ cll! Rot:lw., pr.·siuente.-J oaquim M a>·ccllino 
de lJl'ito, L• secretario.- José Joaqu·im Vicd,·a 
Souto, ·1° sc:crel:lrio. 

Sessãn em tO de .JuHH• 

PII~SIDg:o;ci ,\ DO SR, SOARES p,\ r<OCIIA 

PolUCI) depois das J,Jz hora~. far, •! ndo- su a cha
mada, achar:i<J ·Hn pr•! ~ ··ntc ,; 7!1 !:ir':l, J,.putad••s, 
fnl tnndo cnnr pa o·tki p a •;:'i .. •J S :Srs . Amuj ,, L ima, 
Cttlmou, .. Alvc!l Dranc.o, l\Iain, D:q.tisla Pernira, 
D •: o,; I! ::;slvn I! () ,I,Jrt t:•l, •l s~:oo ., {Lt os Sr.; . ZúfA· 
riuo dí>S l::\antos e l\'feoJcs Ribr.iro. 
. O Sn. PnEsWE!" n: !.lllclnro~ u ahcrtn a sessíio; o 

111111 a :H:L" d:~ ant••r:.:dt: uLe pr:lo Sr. so~rútllrio 
Svu to, foi approvatla. · 

O SP.. S•·:cm:TARJo M.utcr.r.r.rxo m; .BRITO leu o~ 
sc~rtinte~ ntlicios: 

Do. sHcrntario do senado, en\'inndo nm proj.~cto 
dn lAt rla•Jitr:lla cnmara p:ua extincç:'io d.:.s otlicio~ 
de .tvali adl)r pt·ovidos pdns camarn:> mnníciptles. 
-\landou·so impríi· '' prnjccto. 

)).) rn~smo sccretariCI, purtícipantlo ter S. l\1. 
o ~n,pe t·:ul ., r s :·,nccion a drJ a r•~Stllu.ç iiu drt RS:iCSna 

h~ea gP. ral, .P•~ra !Hll' •< nl de livre nomeação dos 
b1spo~ os es.cnl'_:t ~s das camar;ts cpisc~·pac:s.-Ficou 
a " nrn11nr. 1oot.•:srnda. 

Dn ministro dll csta• hJ rio,; ne,.ocio -; da marinha 
participanJo n;1o haver 1-:i •111~ r,,gulo as apo
s~nt:loloria< dll!l nmpr<' "'•IÚOS da intendencia e 
ar,;r:nal da r~nrinh•l .e" h!lv~ r-sa ue:ste object•• 
s•·grii!Jo a prat:c(I.-F,ll á. comtni~s:lll du marinha 
e guena. 
D~ .ministro de estado el os :Jr:g.Jcios da fazenda, 

piiJ'll.ctp:lllcl•J nch.arr!m-se em vi~o1· as ordens que 
prolutJem a s dli•ÜL fia lll•>>< la ue cnbrfl do umas 
pam untl'us prO\'incias. -Foi á sccret 1ría para 
se lho dur <fcgtiuo. 

Dn m.,;nw mLti:Hro, enviando nm offici•> rlll junta 
da fazend11 .J;\ P••rnambn~o. '111•) parti t:í pa hn\'lll'·Se 
cumpri ,Jo a .ti~pos11; :in Ja l<!i •le li .tn Outuhr•• d!l 
Jti·!·':i , '111" ml\nu·•ll r; xting-uir o oiJi.:io de scllad•ll' 
das nlfaudegu.; . -Foi á >~ecrdal'in pnr:1 S'l lhe dar 
de~tíno. 

Do 'mes1110 ministro, •·nvirm:lo listas nomínars 
dns empr·~~noJ,,s das ro:~pnrtil;•ie .; •i n f •r.on<IU <.Insta 
curte. - F,>i t\ com:ais:>:1o do faz•mda do sete 
memLros. 

D<! !llinistro do ~~tnt].) u•JS llf:;::oeio:> rlo imp.\rio 
partlctpan•lo ter expedi•!•! orcl•lm un dir•~ctor Jo 
curso jurhlicll J!\ cidaol e do : S. Paulo, para su 
" '.'sinru· •lin; it,l nutut·nl pc•r onlro Colnpf"lllliu, 
dt•·•;r;;o do propóo.;l•> pdo Dt· . l3rvtor.:>. - Ficott 
a r:a111ara iu t •·irnda. 

F·>i :~ Cl>lllllliss :·io cspct:inl •las caonarns muui· 
cipaes ll lllR r.:prtJseootn<;•i•l dn camam dn vi lia C!lnta· 
gallo envhnttn ns situs pos turas c pediuJu n 
appr .. vn~ :'in d•• tlot~, c outras provia~uci a s. 

Foi i• Hll:smn •:. ornmiss:io outra ~P.m t! lhanl•l l'cpre· 
s.~uto•;rio da cnmnt·a r.la villa J!l Prain Grande, 
cuviumlo :ts suas P•lstut'llS o contas, e peJinJo 
>d~UIIIUS proviJe.ncJas. 

Foi no ~~-. d.:putndo uirectoL' um o!licio da 
junta Ja fazenda Je Guyaz úcer.::u dos diarios 
desta eamarn. 

l~oi á commíss;'in de pensões e ordenados um 
r~qtterimento de D. Maria Izabel Gordilho de 
B.arl.>udíl, peüiudo a approvaçilo do urna pensão. 

.lo'oi á JoJe~ma commis;;:'i.o · uma repr~sentnção 
dos conegos da cathedral de Pemambuco, peJ indo 
augm6nto de congruas. 

Foi ú commiss íto úe mariuh!l o guerra um 
r cquerim<mto de Antonio 1\Iumz de Souza, pedindo 
providen~ias ~ 111 ftwor do:> miliciano~. 

A commi ,;siio de l'e,ltw;ão aprcscuton redigido 
o pr,,jucto de lei sobro a t·e~pons<~llilidudtJ dos 
empregados publicos.- Approvou-se a rcdacçiio 
pam se enviar o projecto ao sen<ldo. 

ORDE1I. DO DIA 

O Sn. CuNn.~ MATTOS pedindo n palavra, Jís!le 
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Sr. presidilnie, . s-oube bontem de u-m caso borro· Foi app;ov~do, ~alva · a· ·radaccão.· 
roso acontecido na província de Goyaz: caso que o Sn. AnÁuJ'.o FRANCO otferoceu este óutro · ·re-
se não conta hn muitos annos, e que lha pouco querimento: 
aconteceu u destacamento .de tropa, e gente de cc Requeiro que se officie ao governo para que 
trabalho que existia na aldêa Graciosa, que foi ordono 110 presidente do Pará, que com energia 
quAimadn pelos índios. ponha em execução n lei O!J ordem que mnnd_ou .se 

T,nho notícia que marchou tropa para nquello illuminass"' a cidade capa tal daquella provancaa. 
lugar: portanto faço um requerimento a esta - ·· cc Paco ·da camara dos deJ?utados, · 10 de Jul,bo 
camara p&ra quo se p_eçüo ao governo informaçõc.s de 1830;- o deputado A1·auJo Franr:o. ,,- • 
afim de se · tratar de semelhantes nldêas, cuja Sobre este obJecto mandou o Sr. Hollanda Ca· 
falta de catecheae e cívilisaçlio deu talvez causa valcanti a seguinte emenda: . · 
a queimarem-se recentemente vinte e quatro ho· cc Que se peção ao governo escl~recamentos sobre 

- mens, dos quaes parece quo só escapou o com· 0 del'tino da contribuição da província do P&rá 
mandante por um buraco da casa aonde rosídiiio applicaàa á illuminação da c~pítal daquella . pro-

. s~ndo gran~e a mortnndade qtíe ftzerão os · inaios víncia.- I-lollanda. Cava.lca.nh. » . 
aanda depoas de queimarem tudo. . · Afinal foi approvada ficando prejudicado o rG· 

R~QUERIMEN'l'O 

« Requeiro que se peção informações ao governo 
sobre mortandade feita pelos índios Chernites, e 
outros .na aldêa Graciosa da província de Goyaz 
no fim do _anno proximo passado.- O deputado 
Cunha Mattos.» 

Foi approvado. 
O sn; LIMPo DE AllaEu mandou á mesa o seguinte 

requerimento: · 
« Requeiro que se officie ao governo, pelas 

secretarias competentes, para que inforJ.De a os~~ 
augusta camnra : Lo Se n revista que . se daz 
interposta pelo padre Antonio José Gonçalves de 
Figueiredo, da sentença proferida na relaçiio da 
Bahia que o condemnou a degredo perpetuo para . 
fóra do imperio já se acha decidida, e como: 
2.• Se o d\to padre obteve perdão do poder mo
derador; remettendo-se no caso de affirmativa 
a ~;ópia do. respectivo diploma. 

« Paço da camara dos . deputados, em 10 de 
Julho de 1880,-Limpo de Alweu.» 

Foi iguilmente. approvado: ·. , 
O Sa. MACIEL fez o sP.gulnte requerimento. 
« Requeiro que se peçilo ao governo os orlgiilaes 

de todaR as propostns, setas e papeis enviados 
pelo r:onselho presidenclnl dn provincia do Rio 
Grande do Sul, sobre quaesqner objeetos de me
lhoramento> daquella provi nela; sendo . porém 
remettida com a maior urgencia a que é relativa 
á creação das eso:>llaR de primeiras letras e que foi 
mand11dn A sel:retarin dos negocios do. imperio na 
conformidade da lei de 15 de Outubro do 18'21.-
Maciel.o · 

Foi approvado. 
O Sn. CASTRO E SJLVA enviou logo á. mesa este 

outro requerimento : 
" Requeiro se peça ao governo o requerimento 

de An~telo José Expectação Medonça, com as in
form_ações do juiz de fóra da villa Aracaty e d~ 
presutente da província do Ceará., a quem .f'n 
a informar por despacho do lo de Julho de 1829, 
do ministro da just1ça- Castro e Silva.» 

qnerimento acima. 
Pedindo a palavra disse o · 
o sr. Ferreira. Fran.çu.:- Senhores, 

hontem se deu á terra e a Deos um nosso eol
lega deputado. Eu não ·sei .se peço bem<,· m.as 
peço a esta camara que, conv1ndo a sua ::naao!a~, 
declare que o deputado quo mora:er nes~e exercac.10 
tendo feito bem o seu dever tique em memoraa 
entre nós. Parece que isto é umll recompensa 
devida aos que bem fazem : é um incentivo mais 
para cumprirmos o nosso dever. E•ta camara ou 
o povo que clla representa, dá deste modo um 
signal de reconhecimento áquelle que bem desem
penha o lu,ar de representante. 

Eu quízei'a pois, Sr. presidente, que V. Ex. 
propuzesse a esta camara, que qunnl!o algum 
Sr. deputado morresse. se nomea~se uma com· 
missiio para declarar se elle era drgno de que a 
sua mcmoria aqui se co~~ervasse, escrevendo-se 
a sua vida neste exorcrcao para ser guardada. 
Eu lembro isto porque jnl:;:o que .s.erá util p~ra 
n proflssiio do nosso estado pohtaco :. e assrm 
mando á mesa uma indicação a esse respoato. Esta 
ó a honr•l que devemos á virt~de, e é isto a que 
todos aspiramos (apoiados) ; sam, cada um quer . 
e procura que o seu nome tique no mundo como 
bem reitor e bom observador do seus deveres; . e 
ó o que deve ser, Sr. pr·esidente. 

Mnndou à mesa a seguinte indicação: 
« Que se conservo a memoria da'}uelles depu

tados que morrerem, tendo bem feito seus deveres. 
- F1•a.nça. ,, · 

o sr. va•conoouos :-A memori.1 de tim 
deputado como se ha de conservar 'l Qu.al é o 
modo de conserval ·a ? A maneira, quanto a 
mim desta ca.ma.ra testeruunhnr o seu apreço pela 
moi'Íe de um deputado ó tomar luto: O q~e deu 
lurrl\r á tnl indicação creio que fo1 o ob1to do 
Sr~ deputado Manoel Joaquim de Ornellas: pOl'· 
tanto esta camara. se pO<Jerá pôr dous ou tres 
dias de luto e fazer-se menção na acta de sua 
votação a semelhante -respeito. · • · 

Teve igual · approvação. 
Por parte do Sr. Carneiro da Cunha 

mesa o seguinte requerimento: 

o sr Ferrolra ·França:- Eu não quero 
luto · o 'vestido preto o que ostenta '1 Nada q~er 
dize~. Não· é isto o que e!l pretendo; e sam 

veio á que seja guardada . a . memoraa âaq~elles que .fi·. 
zerão bem no mundo, o q~\e para !BSO ss nomêe 
uma·commissão -que indique a mane1ra. de melhor 
ser teita tal memoria, q~e póde ser guardada neata 
casa. Eu tambem dare1 o meu pnrece.r S()bre_· _o 
modo de conservar semelhante mamona. .. _ . . : 

« Requeiro que se· peça ao ~roverno : 1~· A 
representação que Balthasar Panto · dos Re1s fez 
a esta cnmara, e que por offici<i de 5 de Junho de 
1829 foi enviada ao mesmo governo para mandar 
proceder a todas as averiguações legaes -a cnusa 
da queixa daquelle Balthaslll' : 2.• O requerlm~n_Eo 
que o dito Balthasartez-tto govci'111T'ptlla rerartaçno 
da guerr11 contra o commissllrio geral: S.• i) oficio 
do ministro da guerrn de G de Julho do 1826, 
em que manda rometter ao thesouro aa contas 
do dito commissarlo ; pnra que 1\ vlstadns queixas 
possa n com missão de exame entrar no concimento 
ao semelhante negor:io, e dar um . parecer que 
satls!aça . á camara e á expectaçiio publlca.-Car-
fleiro d11 CUnha. 11 · · · · 

'l'OMO 2 

Entretanto; Sr. presidente, qual serll o de nós 
que não aspire a olla? Qual será .2 · de nós, que 

o . qUA.. estaL..wuu:l\~tJ.he lode1·áo set: vedada.,!!, 
não faça por cumprir seus everes? E1s a r.azao 
porque peço a esta camara que nomêe uma com. 
missi'i(l pnr11 dizea· qual h11 de ser esta !ronr11 
que se devo tributar ao deputado _ que nrorrer, __ e 
que bem tiver cumpa·ido o seu dever . . lsto é ,o 
que eu proponho; .c ó uma eonsequenc1_a do _qu,e 
mandei escripto. 

o sr. Rezende : - Póde ter lugar a me· 
12 . 
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morla do deputndo que morre neste e::tercicio, o 
satisfazer-se ao quo quer o $r. !leputado que 
me precedeu, declarando-se na acta quo esta ca
mllra sempre chorará n lernbranca o fulta do 
Sr. deputado fallecído. Desta fórma foi que S. Paulo 
praticou quando chorou a perda do se11s com
panheiros ; e po1· se niio ter observado isto é 
que entrarão a dizer os mandões em Pernambu~.o 
na occasiào das eleições, que não se elegessem para 
deputado da aseeulbléa crJnstituinte, porq11!l nito 
havia ficado me!Jlo'l'ia delles, e nem o imperador 
gostava : o povo desconfiado não <fniz eleger ai· 
gum, e. ent!etonto elegerão os presidentes quem 
bem qu1zerao. 

Parece-me, porém que será. b!IStante o dizer-se 
na acta que se sente a fnlta do Sr. deputado, e 
em veneração desta fazer-se a chronologia. 

Afinal foi remettida ó, commissão de cónstituição 
a dita indicação. 

O Sn.. MmA~DA RIBEIRO fez una longo discurso 
dando informações écerca· do estado aetual da 
administração diam:~ntioa do Tij•1co, do qual nada 
se põde colher: ·e .fioalísou mandando á mesa o 
seguinte requ€rimento. 

cc Requeiro que se nomêe uma commissão es
pecial, que tomando em . ccmsideração .a admi· 
nistração diamantina do Tijuco e os terrenos sobre 
que ella tem . inspecção, . proponha ãcerca do seu 
melhoramento as medidas que mais proveitosas 
possão fazer é nação uma ".1 outra_ cousa. 

cc Camara dos deputados, 10 de Julho do 1830. 
- Miranda Ribeil·o. l> • 

Foi approvado, o que o Sr. presidente nomeasse 
a commissiío .de tres membros, incluin_do o .autor 
do requerimento. · 

O Sn. CAsTno E SILVA oiTereceu o seguinte re· 
querimento. 

• Requeir() gue so p<'rgunte ao governo s11 o 
coronel Joaquim Pmto Madeira npezar de crimi
noso na proviltcia e no. relação de Pernambuco, 
ainda continúo. no eommando do districto daR duas 
vil las . do . Crato _o .. J.ar.dim . da província do Ceara~ 
-.. Cash•o e Silt•a. >> 

Foi npprovado salva, a redacçiio. 
Então pedindo a palavra, disse 
o Sr. Volloonccllo"' , - ~Sr. presidente, 

esses r<lquerimentos foriio reme.ttidos ao governo, 
o talvez estejito em processo para as contas que 
o mesmo governo eleve prestar: por conscquencia 
assento que se niio d,.ve approvar semelhaute 
roquerirncnto e quo mais ·acertado será esp~rar-ese. 
o segundo julgo, já so pedirilo cópias, 

O Sr. Llno Oout.lnJ•o: -Não Rei como 
a commissiio ha do trabt~lhar, se não tiver esses 
papeis om sou poder; o Clco admirado guo . o il· 
lustl'e deputado membro de lia, se opponha a que 
se pcçiio !' esse respeito os esclarec1memos. 

O Sn. CASTRO E SiLVA :- Para provar que 
este komem está criminoso, eu tenho em meu 
poder folha o:orrida de seus crimes que, se ac:aso 
fór preciso apresentarei. 

o Sr . .Alencar:- Sr. presidente. Aquiestá 
outra folha corrida em que se observão·c.s crimes 
desse individuo praticadQS dentro .da .provincia; 
e antes de . dizer . alguma c~usa ácerca de Joa
quim Pinto Madeira, lerei o officio do comman
dante das armas do Ceará quando o prendeu e o 
fez metter em processo. Eu peço . e .. attençiio . da . 
camara so~- officio que é expressivo7\L'eu.) 
Com atreito procedeu-se a summario e muitas . tes
temunhas jurarão contestes que este homem havia 
morto mais de 20 indivíduos, e isto é u.ma ve:-
dade, 11enhor.es ; e bem c:tué -eJle · pretextava ter 
feito estas mortes em defeza de _S. Magestade 
para !lBSim poder receber premias em lugar dos 
castigos que merecia, eu posso asseverar a . esta 
eamaro. o · que é publico naquella província que 

Joaquim Pinto Madeira nunca entrou n.esses cho· 
q11es do -guerra c i vil, elle -vinha Hempre atraz, e 
muito depois dot1 ataque~. matando então e rou
bant.lo a quem encontrava nas e11trado.s. 

Entre outros muitos a~sllssinato& que praticou 
referirei alguns quo forão mai<~ publicas e acom
pauhac.los de maior cmeldade, e que se não siio 
saJ:>idos no Rio de Janeiro, é porque daquelles lon~ 
~;utquos e desertos sertões não tóm vindo á córte 
p~ssoas que os queirão reforir; pois elle~ foriio tão 
publicas que o mesmo Joo.quim Pinto Madeira so 
J<lctava e fu.zia garbo delles. . · 

No lugar denominado -Juiz -manJou mot.ar 
a um miseravel velho, a quem cl1ainavào Arau
jinha, pelo simples mot.ivo de morar visinho ao 
s_itío ou fazenda do Filgueíras ; e este pobre 
velho f<lz taes rogos e taes humiliações em favor 
dll sua vida que 0:1 mesmos cabras de Joaquim 
Pinto se com moverão e chorarão; mas elle não 
Bb co:nmoveu e o mandou fuzilar, ficando-se com 
~ moedas de prata que o velho levava cornsigo. 
Dalli seguiu. para diante e fui nquartelnr-so rio 
sitio doMruinado- Malva~ -, distante da vílla 
do Crato 3 legua'l; a 1tlli, depois de presos 3 dias, 
mandou matar a Francisco Carlos Zacharias e a 
um fulano Saraiva ; pessoas capazes e de boas 
famílias, o primeiro da villa do Crato, e o se
gundo da .. .villa d•lS Lavra_s ; mandando primei· 
ramenta amarrai-os de mão~ para traz em cadeiras 
de e!Jc()sto, _e depois .fuzilar. . .. - · 
.. "Ainda em . 20 de Março, Sr. presidente, de 1825, 
quando já _se tinha passado _a revolução (que teve 
lugar no fim de 1824), Joaquim Pinto Madeira 

·reuniu _na vi !la .do Crato 150 · cabras, e ·a traves~ 
saneio a serra Araripe appareceu de repente na 
povoação do Exú que é já da província · do Per· 
nambuco; e ahi mandou arrancar de dentro de 
sua casa de cima de uma cama onde se achava 
entrevado . e vomitado daquelle dia, " um Ma· 
noel dtl Oliveira, 'lo mandou matar publicamente 
no moi o da rua, sem attender ao estado deploravel 
em que se . achava . este. míseravel, e a despeito 
das "lngrimas e supplicas de uma veneranda . e 
consternada velha, miii daquelle infeliz qua, de
balde se pros~rou mil . vezes aos pés do tyranno 
a ver se salvava_() filho .. que .lhe -arranca vão dos 
braços. · Dalli destacou· 4 cnbras e ml\ndou matar 
a Alexàndre C~trlosda SilYa Peixoto, que morav.a 
na sua fazenda Quixaba, tambem da província de 
Pernambuco. • 

As devas~as destas duas mortee forii:o tiradas, 
a parte qnerellou, e tudó ss acha na relação de 
Pernambuco com testemunhas contestes e de 
vista. Comtndo Jo11quim Pinto existo impune, o 
tal é a sua prepotencia que, sendo cbamado no 
fim do nnno passado pelo presidente â capilal 
do Ceará pelos procedimentos contra a consti· 
tuição, nhi appareceu impavido; . esteve na capital 
dez dias e ninguem . se ntreveu a prendol·o, 
apezar de ter os ct·imes em .aberto no cilrtorio 
do escrivão Galvão daquella cidade. E~te escrivão 
fui dar parte ao . president~ . que . aquelle homem 
era criminoso no seu cartorio: o presidente 
disse-lhe que . se dirigisse .. ao seu juiz, e este 
não sei o que. disse; o caso é que o homem não 
foi preso, voltou . intacto ~ . s_ua_ .casa .. no .. sitio 
Coite onde elle·se in titula · governador do centro, 
no que é acreditado por aquella gente innocente, 
porque não havendo nunca por aquelles lugares 
o posto de commandante militar e sim os de 
,®.mmandantes ·geraes de policia, o titulo de com· 
mandante militar ~m Joaquim PintQ parc,ceu 
cilnter a mesma · emidade do titulo do comman· 
dante militar ou dai! armas da proviMia; e .. por 
isso díziilo . os . partidistas delle ·Joaquim · Pinto 
que olle naquellos sertões tinba a _m_esma . au• 
to r idade que o · ·eommandante · das _armas na 
co.pital. . . ... . · 

Com eifeito, Sr. presidente, não sei o qúe quer 
dizer e~te commanao _militar de Joaquim Pinto, 
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ser não & sómente para impór aos povos: pol'que cialmente a cada uma das mortes por . elle prati· 
ai i ha simplesmente dons corpos de 2• linha cadas ·: e por isso não sahio elle criminoso, e 
commandado cada um pel? seu respectivo c1Jefe, 11em ha de sahir emquanto alli estiv.er. Quem 
dos qua_es um 6 . o f!!El_:'lmfJ Pmto: e por fim não sei pensar que a autoridade qll'e para allí vá, seja 
qual seJn a atlrlbUlçao deste commaudo militar. o;lla qnem fór, ha de devassar li-:remente contra 
O caso é, Sr. presid~;nte, que Joaquim Pinto esse homem, engana-se; porque de facto nada 
com a influencia deste commando militar tem-se fará contra elle. ;!i:sse ma.lvad() nunca .e.stá sem 
tornado um potentado formidavel : a sua casa gl'ande nume1·o de soldaclos, seus satellites, e 
ó um quartel militar, toca-se a recolher, ronda- far~ nmoldar tudo á !lua vo11tade e capricho, 
se, expedem-se vcdetns, postüo-se presídio!'! e ma1s ou menos. · 
sentinellas em diversas parte~, tudo para a defeza Emquanto elle lâ estiver não haverá de cel'tO 
de sua pessoa; e quando vem á villo. do Crato é testemunha que deponha sobre ReÜs crtniãs • . ElÍ 
sempre acompanhado de . homens armados, como assentava pois, que se remetesse á commisaao 
despota e faccínoroso. (.!.p.oiados.j todos os documcctos e provas que existem ácercâ 

Ora, este homem co1rhecido nuquelles lugares de taes crimes; para á vi~ta de tudo ella dar o 
por um pervel'Sll e malvado, quando se pensava seu pnrecer sobre a validade das promoções a 
que no Rio de Janeiro fosse punido de tantos e postos que têm recahido sobre tal individuo. 
tiio crueis attentados alli praticados, appárece o Sn. HoLLANDA CAVALCANTI enviou á mesa 
na mesma ·acena em quo praticou ~cus crimes, 0 seguinte requerimento: 
coberto de graças. feito coronel e commandante « Requeiro que se 1-ecommende ao governo a 
militar, mandando ao;, homens principaes, em ell'ectiva responsabilidade. dos magistrados e mais 
cujas casinhas outr'ora matava a sua fome. Isto 
do certo a um povo que não sabe 0 como as autoridades da província do Cen1 á, que tem 
cousas · se . nassiio muitas vezes na córte; fez des- d(lix.açlo impunes os.ho.r.roro.so.s .crime.s do Joaquim 

ti r. d l'd d d Pinto Madeira; crimes que têm sido presentes 
M~g:;~a:fe~lto a ~ora 1 a e 0 governo de Sua á camara dos . deputa.clos pelos doc.umentos que 

Eu peço pel·dão á . cilmara do tempo que devem ser remGttidos no governo; G outro sim que 
tomei -em expender os horrorosos . factos deste 0 governo provicle1WÍ13 sob1·e. a p~niçã.o d.o ml)smo 
homem, não me sendo mesmo assim possível Madeira.-HoZlanda Cavalcant,, r> 
narrar nem a. decima. parte de seus crimes. Eu O Sr. J:..tno Coutinho:- Niio desejava 
me tenho mesmo poupado do . f aliar em um fac· f,t11ar sobre esta mataria, porque n:io estfl em 
cinoroso que tão cruelmente atassalbou -o . meu mim o trntal·a:.a sa11gue -frio; p ••rém como me 
que paiz natal; por!}ue póde alguem que 111io conheça pareceu q11o o negocio i" mal encaminhado, dir.ci 
a rectidão de que mé prezo, suppór-me parcial ; alguma cousa sobre "'lia. 
mas eu não pude por mais tempo guardar si· lJroio que é escusado mandar dizer tio governo 
lencio, e deixar de mostrar quo Joaquim Pin~o que fnçn. i'osponsnveis esses empregados, quer 
não é defensor doll direitos uo Sua Magestafle magistrado!!, quc1· do outra na.ture1.a, porque. já 
é sim um inimigo etomu das liberdadcij publicas, estvu vendo a resposta quo o governo Llú: 11 Não 
um carrasco dn humanidade, n'uma palavra, um é responsnvel alguem, por·1unnto o homem sahio 
pot·feito malvado. criminvso .. está . . com .carta .flo .. soguro : os ministros 

Quando apparecerito os princlplosllboraes das flze1·ão sua obrigação, e ni'io têm que responder.11 
córte·.- de Lisboa, oppóz -so,. e só codou depois 'l'llrém pergunto ou!, esto homem deixou do 
de. preso. exe1·cer o commandv ? Está conhecido quo tudo 

Quando .nppnrecen a indepondencia !oz· lhe isto s.ilo _pandilhas, e que .eile .. . não ha .. do ... sahir 
gue1·ra : foi outa·a voz preso o romettido com a culpado . .!'lias eu proponho um mPio que é apre· 
rospoctiva devassa á relaçilo do Parnambuco , HBntnr ao governo a denuncia que o illufltro 
ondo esteve .preso nté 182•1. tompo em quo apro· deputado acaba de dizdr, e dize..:~se-lhe: cc Vós, 
veHanllo-se dns . desordens daquella província l!liVOrJl4), vêde o qu,e f!)zei .s· co01 este homem, dai 
voltou ao Corirl da provincla do Cem~ , o ahl se us providencia" que se· fazem necessnrl:ls ao caso.11 
furtou em sangue humano do quo tl tito se· Eis-aqui o meu parecer. 
deJlto. Quanto nos postos ncho bom que vá i~so á 

Finalmente vollando p~r ultim.o do Rio de commissão para ella ver e declarar se se p()diã() 
Janeiro, depo la de sa filiar na aoclodadll dos dtu· postos a esse homem estando elle erimiooso. 
columnas em Pernambuco, nponatt entrou na p1·o· Sr. presidente, nós não nos devemos admirar 
vincia do Ceará começo!! a conspirar contrn a nem dos crimes deste malvado, nem dos prtmios 
constituição e .om . tavor .4o absolutismo, çoro() que elie tem tido: esta fui sempre a marcha 
todos sabem. Foi portanto para expender estel3 que seguia o ministerío transacto : hoinens que 
fuctos que me. levantei, & peço á. camara q11e commettião os maiores crimes; que roubavão, 
mande ajuntar este documento aos mais que e!ão os primeiros a quem eue· protegia e agra-
vão á . com missão para sobre tod()S .. dar o s.eu ctava. 
parecer. Nó~ estamos bem ao facto do que fez esse 

monstro Pinto Madeira no anno de 2! e depois: 
O Sa. Luiz CAv'ALGA.N'l'I deu uma informação matou cidadãos ·brazileiros por espírito de . mal· 

sobre o que se passou na relação de Pemambuco dade, e. por gost>lr de mortes, arvorou bandeira 
a respeito do . mencíonaéio Pinto Madeira que não portugueza no Brazil depois· de estar declarada 
foi ouvida, por se achar este Sr. deputado na a sua independencia, e h~tver novo systema de 
mesa, s o tacbygrapho a .. seu lado. governo; fez todos estes crimes, e, não obstante 

o Sr. AJ.onca r : -No summario _que se senao mandado vir ã. esta cõrte afim de ser 
tirou..:.n-a província do Pará fei- '·essé M"ll-· d&i'-fir-4-.S:.a!ltigado, em vez.de. .se .. lhe dar o bem IRBFecido 
pronunc·iado, e Manoel José de Albuquerque C•lstigo, ·foi . galardoado, agraciado e tudo quanto 
trouxe dalli essse summario, quando para aqui quizurão. Mas bem sftbemos qual era o minis-
veio, e o apresentou ao ministro de estado qne teria que nesse tempo governava, .e nenhuma · 
era . ·o. marquez .de Caravellas, o qual expedia um outra couaa havia n esperar senão is&<L mesm(), 
omcio · ao presidente· da · província para que man• essas premias, esses commandos .•• • • 
dasse prender. aquelle :homem e· proceder á devassa o St\. OLiv'Eia.l. ALv:.\llEs :.;..;Nilo foi o minlctterlo 
contra elle, .. vindo preso para . esta capital. om. passado quem lhe deu o .com mando. 
ciou-se ·ao · ·ouvidor da comarca que era leigo, e 
como tal debaixo da influencia des2e mesmo fac· O Sa. LÍNO CooTINJIO .: _..Eu avancei · Isto em 
cinoroso. · geral. 

A devassa foi tirada em geral e não espe· O ~.R. V ASCONO&LLOS :- .Parect~·IDe que ·o COID· 
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mando lho foi dado polo Sr. Barroso quando 
ministro da guerra ; dc:vümos uur o .~Pu a seu 
doao. 

o Sn. LtNO Co JTr,;:ro (continuando) :-Diz·se 
que cllo foi trntflf o receber as on.leu,; dos co
lumnns quando daqui sahio; mns quanto a mim, 
olle jú levava de~~ essas o1:dens, u ia rr:ancom· 
munado com os columnns·mOl'Cs para un1r-s& em 
Pernambuco aos seus irmãos de armas. Entre
tanto esse mon~tro couiini~a a praticar todL\ a 
qualidade de attcntados. 

Mas, Sr. preflidontc, nada dil\!tO me espanta, 
o quo me cspa11ta ó n pacioucia mais quo christt1 
dos povos do Ceará. Senhores, não :;ei aLé 
quando se hn _do abusar da pacioncia noss11! . 

Findo· este d1~çurso, mandou o mesmo 8r. Lmo 
Coutinho á mesa o seguinte requerimento : 

I( Que se mundo ao governo a denuncia dada 
pelo íllustre deputado o Sr. Alencar com todos 
os documentos, afim de que o mesmo governo 
dê do prompto as providencias precisas i e qne 
cmquanto aos despachos e promoções vá este 
r\e~ocio á uma commissiio para dar seu ptu·ecer. 
-José Lino. " 

Tanto este requerimento como o que lhP- pre
cedeu, do :::lt·. IIullnuda Cavalcanti, farão remettídos 
ás commis:;ões reunida~ de ·justiça criminal e 
guerra com ''" docum~ntos apresentados pelos 
Srs. Castro e Silva e Alencar. · ,. 

o Sr. Cunl:.•J l\tattps: ,-Sou -d::l opinião 
do il!ustrc th·putadC> o Sr. Cavalcanti. So esso 
lwmcm commetteu todü:~ os crimes nponta,los n•1 
tempo om que ili'io em militar do 2• lluha, 
deve sor eutl"••guc ús J~tsti•;a:~ .. ordinaria~ pnra 
por ellns sc1· preso : o ~•J 11s cummctlou dt.•pois de 
o ser, c não H:Í.o tt1es crlnws da clnisO •lrqutillt•s 
qutJ" a lei cx.ceptun do jnlg .. ''m. ento lllilitnl', ••llo 
dtJVC ser SUS[io·U~O do COI!Itnll':\Liu, i~to Ó O tJ.!IO !\ 
mesm., hli d<Jt•nminu. 

O Sn. J\LJ,li<',\n:- Ello tovo o commnnJ,, dt1pol11 
de sor pronunchl•lo. 

O Sn •. CV.:O.:IIA 1\1AT'f•1R : - Alndn .põlói' JHIN u~ 
autol'idntlcs : commottur;io crimort, o 11tto r•mp.'m' 
St\\1018. 

O Su. IIJ,:-mrQ!I~H m' UJ·!l:I~NI>I~ :...., Ailuln bn ortll'O 
facto tlo11~o huru1•111 : tui 1'1 "ciiHÍ\ ···lo uruu f11uli llt•, 
<Ji~llllUO t)IIU <llllll'ill fnllur• tiO tluno tiOIIII, COIIl 
pl'olN!lO <l<l lho n,i., faz"l' nú1l, cl.,tmix•J ,to lllt!tl 

llfOIIll.ltiS!l!l l'l!lfOU: COIIHIU 1'1 IIHHII\ C•JIII 1J lliiiOCOUltl 
IOIIH•Ill, O clupt~!~ UO C<<lll(!l' li l!lnllllOll l!lllllll'.,,, 

(Nr7o SIJ ]>Ôtld OIII:Í1' O l"tJ.V/0), 

O Sn. CA~'l'RO Ar.v.\m~s pudio ,l!spnnsn dn com· 
missrio cRpecinl tlns coul11>1 dv comml~snrinJo, 
JlOI'lÍl!l fo!'lho dcnognd!l. 

O Sn PAut..\ E SttUZA lembrou qno o St·, 1• 
secretario officinsRI:I uo gO\'CI"!lO para liO ma.nt.lur 
llput·nr deputado pela província da S. P•1ulo 
em lugat· do fallecido :-lr. Ornellas. 

Remctteu-&e á commissiio de consl!tuição a 
indicaçtio do Sr. Ferreira França acima mencio
na,ja ácerca da memori!"l do deputado que fal
lecer. 

O Sa. CoRRJ!:A DE ALBUQUERQUE offereceu. ,a 
seguinte indicação : . . . · 

« Requeiro a esta augusta camara que a bena. 
ficio dos agricultores peça ai) governo q;ue com 
nrgencia mande ao presidente da provmcia de 
Alagõag proceder contra os negociantes das villns 
de Maceió, Atalaya, e povoação de S. Miguel, 
cujos portos de exportação pagão o dizimo do 
algodão a cinco po1· cento i elles cobriio · outt·os 
cinco dos agricultores, usando para esse fim do 
e!)ganos e monopolios de maneira que q11ando a 
fllzendn nacional tem nrtccncllldo ·10. · contt)S de 
r4is e.Hes têm usurpado tios tiobres camponézes 
ignorantes outra tanta quantia.- Co1~1'1la de. o~tl· 
Õ!,'(lUi!l~2U8. .>> 

Foi remcttidu. á coml!liesii:•l do fazenda. 
O Sn. PAULA E SouzA envioll á mesa esta in· 

dica•;:io : 
« Proponho: 
cc l.n Qn!l 11 pdmeira discussão proscripta pelo 

regimento se fa1;a conj unctamente com a »ogunda. 
" 2.0 Que as l'as.,Juçõcs tlcst!l camat·a e as emen

das vinJt1s do sonadt) tenhu:,, mais ltma eliscl\ssiio 
quo COl'rtlspOtid'' it tercdrll do rogimento. - · 

" :3. 0 Quo os pt·oject'l~ de leis regularneníarlls 
vindos do senado tenhiío a mesma fórma de dis
cussão que os outros projectos do mosmo senado. 
- Paula e So1t.;a. ,; . · 

O Sn. l:IoLLAXt.>.\ CAVALCANTI mandou est'outra 
iudicaçiio: 

cc Requeiro qui} seja decidjdo, se o deputado 
no caso ela 2• pa1·to do art. 201 do 1·egímonto, 
póde pedil· a palavra, Cl'Jan•lo pelo mesmo regi· 
menta, envolvo esse acto adiamento da discussfio. 
-Bollanda Cavalcant·i. '' 

ü Sa. SouTo ofl"ercceu o segllinte requeri
mento: 
· cc Requeiro q:w se officiu ao governo para que 
ma·nde pó r á venda as. emendu.,; ao projecto do 
codi~o penal dopeis tl•l ·corrigiclo~ os erros. 

« Paço dtl cam!lra tJ,H tleputados, 10 de Julho 
do lti;JCJ.-0 dcplltado Vi,Jil'a l)uuto. '' 

o Sa. Mt>LJ.'l MA'l'TClll mandou igualmente à 
musa o s~guínte roqnerimcnto : · 

u B.·Jqnolro que Rfl.olllcio ao A'OVorno quo"Ord•lnG 
nn arcebispo rl(l B11hlll pr~r•• ti1·ar o vi~arío en· 
comnl@tiudo •JUO exist.e. na f1·eguezia d•> Soccorro, 
prop,tHto pflh UX·VÍI.(Cil'ÍO uella o patlra Autonío 
Josü Gon1;l1ivoR do l•'i~uoirotlo, o que faça põr em 
concUI'NO a frt'i:l\<•1.1•1 como vn~:a, vi~tau ~entenca 
dn I'Xtrnníulu pror•~l·i<llL coutm "mosmo ox-vlgario 
Jll~ltoirtll.lo.- O •luputndo .lftJllo Mattos. " 

Fu1'1ic• <~mhol'l o~t•J-1 I'•Hptorímcntos romett!dos à 
commlllllilll •In ju:o~tiçn criminr&l. 

Fort\ü julr.t ld08 ()[)jecto~ l!tl aollbornoito, o RO 
mnn,lnriiu · Imprimir ot1 lltlguintus projoctoa do 
l•ll: 

Da commissitJ tl(l gno1~ra : 
tt A ntiiiOI!Iultla gorul Je~lslat.iva decreta: 
u Art. 1.• 011 ~<i"mmatHinnt<lB das at•mns <111!1 

pr.•viucin~ do 1• o•·dnm turiio um ajudante de 
urt!nns t!u Jmtonto nt•\ cnpittio, o outro com pa· 
touln <lo suiHiltm·Bo. 

" A1'l. :.!." O:c commnn•lr\ut•l:! d11s nrmr.R <las 
provincin:; do :;!• OJ'Ú"lll tot'<io um njudante .do 
ur•l<llll! do patonto utó tllnonLtJ. 

" Art. :J.• Os cr,mmunJ•mtos dns armas, sejão 
qnnu~ rormn oi! f:IClt!l po;t,)S no exercito, uáo 
t•Jl"ii•l njtltl:ultes do ot•tlons do pcs:~oa, · nem o.ju
duntes t.lo campo em tempo <lo paz. 

I( Art. ·L• O estndo·maior combatente dos 
quurt.,ís-genel·aes em tempo de pnz não excederá 
às prncns declaradn:> nos a1·tigos 1° e 2•, sejão 
quaes forem as províncias em que sirviio. 

c( Art. G.• Oil presid~ntes ele províncias, quer 
pertenção á classe militar, quer á civil, nã:> 
tcriio ajudantes de ordens ou de campo, nem 
ofticiaes empregados á> suas ordens como praças 
de estado-maior. 

cc Art. ü.• Ficão revogadas :as leis e ordens em 
contrario. 

<( Paço da camara dos dcputactos, 2 de Julho 
de 1830.-Cunha Mattos.-Pinto Peixoto.""" Vieira 
Souto. 11 · 

o Sr. x-xouanda. ca.va.l.ca.n·u:- Consi
derando as difficu!dalles o ouh·os inconvenientes 
na arrecada.,;iio t.lo imposto sobre n. mimll·açilo do 
ouro, 'e attendendo {ls vantag~ns d.1s nssociações 
ou compattbias de mineração sobrtl as amprezas 
int.líviduaes :d·as · mineiros, vautngoHIS (JUO corta· 
ment.e .estorvaráõ osso Jertil mmo de industria. 
nacional ; rtttend~n<f<, !\() nwsm:> Lol!lpo QII•J ossas 
associnçõe.> Ott compnnlÜliS estt'i'.) mai11 ao alcance 
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de pagar qualquer imposiçüo sobre o producto dimensões algum11s das pedidns nas relações e 
dll mine:racão, já p~lo emprego de forças supe· sim nas terras dos particulares serão a estes 
riorcs ú de particulares, JÚ pela natureza de compraclas. 
administração clns meijmuf! socJP.clados que· diffi· cc Art. S.o Fici'io abolidas todas as lc:is e mais 
cilmcnto poderáõ subttJ•·fuginr·sc á taxa que se disposições em contrario. 
lhes impuzer : o igualme .. tc, quo os contracto;; " Paço da camara dos deputndos, em 9 de 
havido~ entre o governo f1 taes associl)çÕeil 011 JuliJO de 1830.-T. V. da Silva Tavw·es. '' 
companhias são, ~lém do irr(lgulares c injustos, « A as~emhlóa geral legislativa decreta: 
fóra das at~ribuic;ões do poder extJcutivo :e outro· cc Art. l.o I•'ica abolido desde .i á o tribunal da 
siu., qne as ca~ns do fundic;iio estapclcddas em conserva to ria com todos os uíliciaes que nelle 
dilferentcs províncias fóra da córt•·, cpm o fim scrvíão. 
de nellas se arrecadar o imposto H(Jbre o ouro, cc Art. 2,o Os propr'ietllrios em cujo terreno llou· 
são não só · de~necessarias, mas até c~torvi'io o ver madeiras de construcção naval, serão os con· 
livre tl·nto do ouro que convém ser consi~era()(J scr;adores das d itas mattas, ficando obrigados a 
como n··e·rclidilrin ; submette á deliberação da aprompt11rem as madeiras tanto em numero como 
cumara o seguinte projecto de lei: ' em qualidade e fórma que lhes fór ordenado pelo 

ct A assemfilóa geral legislativa decreta: presidente das províncias, sendo conduzidas aos 
cc Art. 1.• O imposto sobre u mineração do portos do embarque pelos mesmos proprietarios, 

ouro é sómente sobre as associações ou compa· onde se lhes pagará o seu justo valor na fôrma 
nhins mineradoras que empregllrom um capital q110 se praticn. 
maior do cincoenttl contos do réis nesse ramo de cc Art. 3.q As mattas devolutas ficão debaixo 
industria, qualquer que seja o titulo de suas da inspecção do juiz de paz n:1 fórma já deter-
concessões o condições de seus contractos para minndn pela lei. 
mnis ... ou pnrn .. menos, anterioreR 011. posteriores cc Art. 4.• Havendo alguma que:;tão contenciosa 
á presente lei~ Este imposto será de 10 por será esta yer11nte o juiz territorial. 
cento dr) ouro. que fór extrahido pelas me~mas cc Art. ;J.• Se ne:;se tribunlll, pela presente lei 
companhias ou associações. extincto, houver algum empregado confirmado, fi. 

« .Ar.t. 2.•. Fica _livre .a circulação do ouro como cnr•í rrlcebendo seu ordenado· emquanto niio fõr 
mercadoria, e assim independente de ser o mesmo clfoctivamente occupado em outro emprego de igual 
fundi !lo nas cstllções publicas em .que . eriio até ou maior quantia. 
agora. . cc Art. G.o Ficão derogadas todlls as leis e 
. u _Ark_ 3,o .0 gov.erno . .daa·á .OS .. regimentos o regimentos em conti'RrÍO; 
instrucções para a nfl'ecadaçfio do imp•lsto esta- " Poço da cnmnrn. em 10 de Julho do 1830.-
belec:ido pela presente lei, ás compllnhills o.asso• Oo1·r~a ele Albuque1·que. u 
ciações mineradora;j, cc A assomlllúa ~orlll legislativa decreta: 

cc Fictio rovogada!:i todns as lois em contrario. cc Art. J.o A' oxcopçii•> do dizimo, o algodcio pro-
" Paço dn camara dos deputados om O de dn1.ido no Brllzil niio pBgar•\ mnis do que dez 

Julho de 1830.-Hollanda Cavalcanti.,, por contn, n•J neto da suu oxportuçilo para !~ra 
• · A assemblt!a gorai loglslativn docrota : do imporio, nnguelln~ provlncins oncle ató agora 
cc Art.l.• Fica extincto. o juizo .. da .conRor'tll• pug•wa o subsiãao de seiscentos réis em catla uma 

torh e seus empregados nB provinclB du.4 Alngóns arrolla. 
e comarca dos llhóos da provincln dn B.•him. '' Art. 2,o A bllfJO plim a doducçfio dos ditos 

«Art. 2.• E' livr.e 11011 particulares extrahlrom doz por conto sorá o sou preço no mercado ao 
sem licença .cie . aut()ricindl) .alguml\ ns .. madeiras . .. .. turnpo do omb,uquo; o esae .proço marcará a 
existentes ·nas suas terl'tl& . para fazurom casns, tnlltJll!l aemmalll quo 110 tlova organiamr confórllle 
engenhos, f·•brieas, e v~ntlorom ll rtuom dollas orllom1 o Jocruto •lo :Jl llo l\I•1io do LS·~r.. 
tiver precisão. u Art. :1 .• 0 pngnmonto destA Imposto poderá, 

« Art. 3.• Ficiio vedadlls ao uso dos particu· HO o contribuinte qulzor, sor Coito em letras na 
lares as mattas nacionaes comprnhonllldas nos !úrmn dll loi do !M tio Outubro do 1827; e o· seu 
~~ 1•, 3• . e 7• do tit. 1• do •·ugimonto quo tutal remlimont·J pertencerá á provinci11 productora 
tem sorvido pnra o mencionado juizo e totlus do gonero, como até llgora pertencia o do subsidio 
as mais que existirem em terras perto[)con~es ~ 'lue 110 extingue. 
naÇiio. · · cc Art . "·" Jo'icilo revogadas a ca•·h rdgia de 28 

t< Art. 4.• Os lugares declnrndoa no ~. •1° do de Julho do 1808, e todas ns mais leis, decretos o 
rcftJrido tit. to, ficiio livres para nelles 11e poder roiloluçües em contrat·io. 
roçar e servirem pal'a a agricultura d"s par- cc Paço dll camara do.s deputados, 5 de .Jull10 
ti cu lares · quo nüo · tiv·ereni outros meios donde de 1830. -Bernardo Lobo de Sou::a. » 
possiio tirar sua sustentação. cc A assembl~a geral legisllltiva dec•·eta: 

ct Art. 5.o Ao ouvidor da comarca flc11 perten- cc Art. 1.• Todo o producto dl\ agricultura bra-
cendo a jurisdicçiio contenciosa quo . exerci!\ o ~ileira, inclusive o da. creação e . pesca, pagará 
conserv11dor, e outrosim o conhecimento dos extra· o dizhrio · sómente no acto da embarque pelos 
vios e córtes que flze1·em os particulares nas mattBs portos marítimos plu·a fór!l ~o impe.rio ou para 
nacionaes; devendo proceder. ás necessarias-devas· as diversas províncias delle. 
sns, já quando em razão do. seu oflicio abrir " Art . . 2,o ExcepLui'io·-se os . generos produzidos 

· correição nP.s diversas villas da comarca Q já fiBS . províncias de Minas-Geraes, Goyaz e Matto-
qu11ndo pelos juizes de p11z, aos quaes pela lei Grosso, os quaes pagarâõ o dizimo nos registros 
da sua creação incumbe velar na bõa conser- já existentes, se· tiverem de ser exportados para 
vaçiio das mattas, lhe forem remettidos os corpos diversa provincin. 
de delictos: competindo-lhe emfim conceder ou tf Art; 3.• O algOdão em rama, o ásilücar; · o 
denegar-tieença aos diel&!ad&ll no artig<t antece· · tabaco, u sola, os atanadotr; o~·; a farinha 
dente para as roçagens nas cllpoeiras o costanelras de mandiocB; de lililho e de trigo ; a cachaça e 
de mattns. aguardente do canua; o nrro:z e milho pilados, 

(( :Art. G.o A'a -juntllsde fazenda da! respectivas a .c.une salg•1da ou :charqueada; o queijo, a graxo, 
províncias fica pertencendo a parte administrativa a manteiga, o t~obo o todo o genero ·que pro· 
âo mesmo-juizo,· : . . . . . . • cisor ·de ·fabrico ·depois .do .colhido, peijcado ·ou 

a Art. 7.o As madeiras pa•ecums para as cons. creado, antes .de se1· exportado, na· fôrma doa 
trucções do estado ·sarão extrahidas dlls ·mattas artigos precellentes pognráõ .a6mente cinco por 
naclonaes, onde deverúõ estabelecei'-Se nos lugares cento. Fica ex ti neta a pratica dos .descontos que até 
proprios os cõttes necessarios .Por conta da nação, .ag(lr!l se faziii9 emnttonçilo ao fabrico e conducçlto 
e quando nelies nito bajiio por sua qualidade e dos mesmos g9n(lro.s. 
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cc Art. 1.o O preço dos di1Tclrcntcs gcncros qne 
deverem poj:tnt· dizimo conforme o ort. 1•, llerú 
mnrcn.lo em pnutns se:mtUIItCs, org:•n•sndns corno 
ot·clenn o decreto ele :11 do .Muio de IS2G. ~ns pro
vincioscompr.;l!endídn~ no artigo segundo ns ~litas 
pautas, duraráli o tempo quo parecer convr.n1onle 
c soriio or,.nnísndas pelos cuns.:llws ~cra~s da 
província o~ interinnmc:ntc pelas juntas da fazenda, 
11iio estando os can,;clhos reunidas ao lc[llpo de se 
promulgar a presente lei. . 

cc Art. G.o O pagamento dcstüs 1m postos poderá, 
se o .contríl>uinte f!Uizer. sol' feito em . letrns n~ 
fórma da lei de 28 do Outubro de 18:.\7, ficando 
ILvres d11 meio por cl)nto ao mez as provincias 
de que trata o !ll't. 2°. 

cc Art. G.o Os generos qne se t~an~porta•·0•'!1 por 
terrn de umas par.1 outras provmcu1s mnnttmns, 
scrii!> acotupan!laJos de guias quo lledat·cm a 
qualidnde e quantidade dos generos que houvr.rcm 
!lo pagar em outro ponto os !lobrcdíto> direitos; 
e trflrão n marca da prvvíncia nos volumes: est.as 
gui&s serão pnssadns e assignadas por qualquer 
autoridade local, que as juntas de fazenda pRra 
isto nutorisnrem e conforme o moddo que ellcs 
derem, tendo attençilo ü cummodidnde dos poyos 
e do commercio. 

cc Art. 7.o Os generos que .houverem pago gs 
impo~tos na fórma dos arts. lo, 2° e 3•, serno 
acompanhados de guia a assígnadas pelo adQl.i · 
nbtrador e tbesoureirú da admiuistl'ação que hott· 
ver recebi,Jo os impostos ou por quem suas veze:s 
fizer. Nel!as se especificará a quantidude dos g.,ne· 
ros, o numero , e marca dos vdumes quE) . ?~ 
contiverem; e .no alto elo VE>rso ,J,l mesma guta 
vírã declarado o numero da receita, a fú!ha do 
livrcJ em que foi lançada, o dia, mez c :mno 
em que se fez o pagamento dos direitos e a 
quantia paga; ainda que seja o pagAmento feilo 
em letra ou letras. Nesta declaração feita no alto 
do verso ou tergo da guia, tnmbem a~signará o esc ri· 
vão da receita respecttva ou quem suns vez~s 
~~ . 

« Art. S.o Os importadores de generos .que paga
rem ú dízimo nos portos marítimos o reg1stros 
das províncias indicadas no art. 2o, serão obri
gados a apresentar dentro de tres dias uteis; ·r.,, 
admlnisttllçào do porto marítimo do seu destino 
a guia q11e açQmpanhur os generos dizimados, 
pena de uão ·se lhes levar em conta o dizimo 
dos generos, cuja guia fór apresentada com maiOL' 
demora que a dos d1tos tres dias. 

11 Art. !),o Todas estas guias seriio colligidas 
por províncias, e por ordem de suas dattlS e 
debaixo de numeração annunlmentc seguida c no 
fim do anno encadernadas e guardadas conjuuctn· 
mente com os livros de admiuistração. 

11 Art. 10. Os impostos Rssim arrecadados per
tencaráii á provínci!). productora dos generfls; para 
cujo effeito se fará escripturação separada das 
sommas que se recei)E)rem pertencente i1 província 
diversa da em que estiver collocada a mesa de 
arrecadação. · . 

" Art. 11. As instrucções !le 4 de Fevereiro de 
1823 na parte que !J!!o é pt·h·ativa ás circum
stancías peculiares · da província do Rio de Janeiro, 
ficão servindo de regi.mento ás administrações 
fiscaes de todas as províncias do imperio .que 
houverem de arrecadar os impostos de que trata a 
presente lei. · . 

<c Art. 12. Fi cão revogadas todas as leis, alvarás, 
decr,!tos e mais resoluçõas em contrario. 

" Paço da camara dos .deputados, 10 de Julho 
do lH'JO. -l>'entat·dO Lobo de Sou .. a. » 

<t A nssemblóll gornl lcgislath·a docretn: · 
"Art. 1 .. • Ficu durogndoo diroctorlo dos lndi()B 

em todua ut1 provlnclns do lmpurl•1, . . -
" Art. :.!.n Oil ln•líiíll rtuo un.t~s (al!hlo uma .1111· 

llcla particular servlrl\õ um LmluH o11 ourjlOII o 
sarrliu t·ocrutlldoH con'lo 011 outro11 oldadtloa IJra~ 
zlleiros. 

" Art. C. o 03 presidentes das proviJ?cias m!ln~a
l'úõ nnnunlnwntfl ele cada uma das v11las 4 md10s 
do iJl\de do l:l nnnos, ~ par11 aprenderem as a~tes 
nos tr~ns onde r,s ltouvcJ·en1, e 2 para serem ms· 
truidos nos seminnl'ios, e todos á custa dC' estado. 
"Art.·~.· 0 .. 1 presidentes, na ub.ertum dosconse· 

lhos ~ernes, darão no seu relatono conta da exe· 
cur;àn da presente leí. 

" Pne,o dn cnmat'a, 10 de Julho do 1830. -Cal'· 
neíro lla Ctmha. n 

O Sn. MmA::>DA. ·Rtm::mo otl'ereceu, acompanhado 
do um mappa. o seguinte. pro)ecto de lei : 

11 A asse1ubléa geral le~tsJn_tlva d~creta. . 
ct Art. Lo :Na demarcaç:io dtamantm~ d~ Te~uco 

o:~ terrenos reservados que a expene11CH~ tt ver 
mostrado que são po.uco inter~ssa~tes h f~ze!lda 
nacional, serão concedidos aos c1dadaos brazlletros 
qne o; pl'tlonderem. . 

" Art. 2.o A ninguem se concederá mats de 
mci:l legua de tE)rreno diamantino. ·· ·· 

« A•·t. 3.o Na concurrencia do pretendentes .a 
estas coucP.ssões ser.lo. attendidos com pref~rencta 
os r,;sidentes na demarcação ; entre e>~te;; os que 
tiverem maior peso .de família. e entre estes os 
que foreni menos abastados. qs de fóra serão 
nttendidos segundQ a precedencta dos seus reque
rimentos. 

cc Art. 'I.oOs t~rrenos . que . se . c~nced~rem fica• 
ráõ sendo pt·opriedade dos concesstonar:os c~m as 
condições:...,.l•, de alugllr .cada um destes áJU?~a 
da adminbtração diamantma quando ella o extgtr . 
a quinta parte dos . escravo~ . que ampregar no 
serviço proprio.-2a, de mamsfestar mensalmente 
á mesma junta os diamantes que ho.uver ~xtra
ltido, afim de ser pcu· ella d~ cada Vlll~e Oitavas 
de peso de diamantes .d~Jduz1da uma o!t~va para 
a fazenda nacional. · A's mesmas •:ond1ço~s ~ca
rãõ obrigados f!UIIcsquer successores dos pnme1ros 
concessiunarios. . . 

ic Art. ;;,o Ficãoappr•'Yadas com omesmo.dtreJto 
e as · me~mns condições de. artigo antecedente as 
concessões auteriorPs n . esta lei, comtant~ que 
os · concessional'ioil estej•io emposs:lt.l~s. OI! tttu1~s 
de concessões que ainda ._se. não ,verificara~, nao 
dão direito á ncqulsiçiio de matar extensao de 
ten·eno do que a marcada pelo urt. 2•. 

u Art. G.• Os coucossionarios que faltarel)l _á 
1• condição do al't. ·1", ~e rito suspensos . da . fru1çao 
dos terrenos qao .lhes furão concedido!! até que 
a c um priio ; aqueltes porém que faltarem á 2• con
dição do mes:uo at·tig\1, ou contra quem se pr'!_var 
que . forão ínr:xactos uo;; mamftls_tos que fizer,!IO á 
juuta da admiuiSll'ilçüo diamantma, perdtlráo os 
terren<Js concedidos em favor de quem os denun-
ciar. · d' . "' 

" Art. 7. o Ficüo l'evogauas tod.as as . 1Spos1çue8 
em contrario. 

ct Paço da camara dos deputados, ~-! ~e Junho 
do 1830.-José Cesa1·io de Mitanàa R1be1ro. >> 

Julgou-se objecto de delibet·a9ão, e man~ou·se 
à commissiio especial que actma se dehberou 
nomear-se. 

o ·sa. S1 RIB"-S apresentou o seguinte projecto 
de rr:soluçiio : . . . . . · 

11 A ·assembléa g•1rnl legislativa resolve:. 
" Artigo unico. Fica creada uma. cadetra ~e 

grammatica 411 lingull latina para a .vtlla de Cort· 
tiba na provmcta da S . . Paulo, com. o ordenado 
de quatrocentos mil réis na conformtdnde do~ 10 
do alvará de 28 de Junho de 1759. 

11 Paço da camara dos deputados, 10 de Julho 
de 183u.- L. P. de Sá Rib~s! ». _ 

Julgon·se objeclo de dellberaçao, e. se mandou 
imprhnh·. 

O Sn. Htmi'luç~s ocTurecou osto outro projocto 
1lo ruKolnçt\u: . . .. · · 

u A n•~un1hl•lR ~toa•nl ·logl.•hlliVA roaGlvo: 
u /Hl. 1." Silo ai.llllllVIII 11 oumo taoa nnllAR e 

ln.:xorJ.ulvolij todna not ordon11 o mal• dlapoalçilu 
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~uprerno quo pedr. nugmcnto do ordenado, diz a 
commissiio que se lhe niio deve dar. Sr. presidente, 
é necessMio attendorrnos q11a quem julA'a da nosse, 
houru, vida e fazonda, precisa ser independente, 
prechm ter meios de niio abusar deste po•ler. Se 
siJ quer que o conselho supremo seja compost•> 
de juizea imbecis, se queremos qua elles j11IA'uem 
se~:un<lo as circumstanci-ns em que· se achno, entiio 
deixemos de trat11r disto, porém, se queremos que 
a~ sentenças destes juizes sejão justas, é neces
sario promover os meios para que elles possão 
subsistir independeutcl'l. Como é possi·;el que com 
q uarcnta. mil réis púr mez de gratificação possa. 
um magistra<l' de um tribunal tão respeltavel · 
subsistir na córte do Rio do Janeiro ? Q•ter-se 
que. elle vá advogar e fazer outras baixezas ? 

Eu conto um caso n e:,se respeito:- um respei
twel cj.Jadão (Diogo Jorl(t: de Brito) sendo nomeado 
para membro daqaelle tribunal foi agradecer ao mo
narcha o m:~l que lhe tinha feito; porque (dizia elle), 
- " cu como chefe de divisão tenho o meu soldo, 
" se empregado, ~ratificaçã~, maiori~ de _soldo, 
cc etc., que me d:io para nunha subsrst~nc1a ; se 
cc niio empregado estou em minha ca~a · e poupo 
cc maiores despezas. Como membro porém do Bll· 
cc premo conselho tenho quarenta. mil réis por m~z 
cc de gratificação; niio se póde ir a pé, ou entao 
.cc é necessa.rio morar perto . .. Ora, só uma sege 
cc importa em mais, no fim do mez, que os qna
cc renta mil réis da gratificação que . percebo; e 
" assim ainda venho li por dinheiro do meu etc. » 
..-E'uma.verdade, senhores, nó:~ devemos attenJer 
que alli se tr:ltiio de negocies muito grandes , 
quaes são os do almirantado .. Quem sabe as 
ca11sas porque forão julgadaq muit:\S presas desse 
almirantado? Quem sabe as . causas que ha para. 
o mnis? Q11em htl de quere~ ir para o. supr~mo 
conselho se elle não dá me10s de subs1stenc1n? 
Ha de acontecer que mande para alli homens a 
dormir . ~ .. que .:um . espe.1·to maneje .. todos .os ne.go
cios. Sr. presidente, ainda_ me lembro.de um ma
gistrado iuglez quando e.stlve com os 1.ngleze~ em 
Calicut, que e.ra tão r!lspeit;ldo pelo povo e_ t~nha 
deite . tanta ~L~ençªgc:omQ se . (C?sse cousa . . ~hvlQa. 
Eú qúero ·que se dê todo o respGltO aos mag•strados 
todos os meios de viverem, tudo P:lra .!lua segll
rança. Segundo estes princípios . considera!lclO !lO 
supremo tribunal r.1ilitar magistra<los r_espe1ta.ve1s, 
sou de opinião que se lhes dêm me10s de sub
sistirem. 

Ficou a. mataria adiada pela hora, e tocando 
est.n, não foi apprOVtldo o re\luerimento para a. 
prorogaç•io. 

O Sn. PnESIDE~TE deu para a ordem do dia 12 
de Julho: Segunda discussão do projec~o n. 40 . 
. Se"unda d.iscussiio d.o projecto n •. 2 ; e fls onze 
hor-as, orçamento da repartição dos negocias do 
imperio . 

. Levantou-se 11 sessão pouco .depois das duas 
ho.ras. 

Se&siio .em .12 de .Julho 

l'RESIDE~CIA DO SR. SOARES DA ROCHA. . 

A'.s 10 horas, fclita a. chamada, não havia nu~ero 
sufficiente de Srs. deputadüs para se abr1r a 
sessão porém ás 10 horas .. e um . quarto foi esta 
aberta' com 51 deputados, faltando com causa 
motivada os $r~ , ,!)eos e Silya, Odo.r.ico .Mend.es, 
Mailjo · :[.iinn, Nuniz ~ar1·eto o Lessa ; os outr~s 
f!enhl)res que se não açlmviio p.:ese.ntes entrá(ao 
lõgo depois. _ 

Lida a acta da sessao antecedente, fgi appro-
vadil.. · 

0 Sn. 1• SECRETARIO deu conta do seguinte 
expediente : 
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1. o De um officio do miní~tl·o dO!; negocias da 

fazenda rcmettendo as cópias pedidas nm officio 
de 26 de Junho, relativas li representação do 
conselho geral da província de S. Paulo RObre 
a revogação da provisão do t!Josonro de 5 de 
Junho de 182D a respeito da arrecadação dos 
dízimos. -Foi á commissão especial dos consolhos 
geraes com todos os papeis que havia pedido. 

2.• Outro officio do wesmo miniªtro 13xpondo 
as razões porque não podia satisfazer á cxigencia 
que lhe fez esta camara sobre a rcm(lssa das 
folhas dos ordenados, congruas, Holdos, etc.
Foi á commissão de fazenda. 

· 3,o Uma felicitação do juiz d!! PllZ e mais 
alguns cidadão~:~ da freguezia d!l Nossa Senhora 
da Conceição de Piratinim, termo dn villa do Rio 
Grande do Sul pela feliz reunião desta camara. 
-Foi recebida com especial agrado. 

Leu·se o parer.er da commis~iio ecclesiastíca 
110bre o requerimento de Caetano Rodrigues 
:Monteiro, á1:erca de uma eausn·que pende nesta • 
córte do tribunal da leg-acia; entendendo a mesma 
commissào que visto já não existir !lemelhnnto 
tribunal deve a parte vencedora tratar da exe
cução de suas sentenças obtidas na segundll e 
ultima ínstancía. 

Foi approvado. 
Leu-se igualmE!nte outro parecer da comm1ssao 

especial das CIHna.ras municipaes e juizes de ·paz 
sobre uma repr<:sentação da camara municipal 
da imperial cidade do Ouro -Preto ácerca da 
pretenç:lo do presídAnte da província de Minas 
para que todos os ve.readores assignem as attes
tações que p·assào as mesmas camaras aos pm
!essores publicas. 

Foi approvado, acereseentando-se que o governo 
tambem participe ihto mesmo á.:}uelle presidente. 

Leu-se a redacção das emendas ao projecto de 
lei sobre a extincção da mesa do despacho ma
rítimo proposta pelo governo e com 11ma reflexão 
do Sr, Castro e .Silva. 

Fõi approvada. 
Leu~se mais um parecer da aa commissão de 

f11zenda sobre uma representação ·da juntn •la. 
fazenda .. da Parahyba do Norte ácel'ca do J.wg-n
mento de ordinarias que pedião algumas cama1·u:;, 
determinando-se que se m.andem pagar í6~600 as 
de Alhandra, Conde, Pilar, S. Miguel e Monte
Mór ; propondo a commissão uma resolução a este 
respeito.· 

Foi approvado o parecer e mandou-se impri-
mir a reso!ução. • 

Leu·se mais um pareeer da commissão especial 
das camnras municipaes sobre a representação 
dacamara municipal desta cidadll, em que expondo 
a necessidade que ha de se estabalecerelll mer
cados ou praças publicas, onde os lavradores 
possão commodamente vender os seus generos, 
mostra o coufiicto de jurisdicção em que se achn 
a este respeito com a repartição da marinl,la. 

Ficou adiado por se pedir a palavra. 
Pedindo a palavra d1sse 
o Sr. Cunha Mattos: ...:..sr~ presidente, 

entre . outros documentos que reunio o relatorio 
do ministro da guert·a existem tres dos quaes 
é indispet.savel a impres:;ão; um é o mappa das 
forças do anno passado, o segundo .é o resumo 
dls de>!pezas geraes e classificadas no orçamento 
das d•:spezas de todo o exercito, o terceiro é a 
tabella de todas as despezas de fardamentos 
quo o ministro apresenta desta repartição; e a 
commissiio ue guerra julga que devem ser im
pressos com a maior brevidade para entrar em 
l.liscuss;io com esta orçamento da. guerra. 

Continuou ·n li:litu1·a do .. outro parecer dn eoln· 
nusslio do pensões e ordcnndos sobro .um roquo· 
rimonto do D. Mnrln Doro~bóa da Sllvuira, uft'll· 
recendo " meama eonunl•ado à eonslderaçlio dn 

camart~ um projecto de rosoluçiio apresentado 
sobro llRto objncto na tr.lnsncta legislatura. 

Foi approvado para entrar na ordem dos tra
balhos. 

Leu·se um outro ptu·ccer da commissiio de 
estatística sobre o projecto de decreto proposto 
p&lo Sr. deputado FernnndeP da Silveira, para 
que s~jl\ elevada em villa n povol)çiio das J~a· 
range~rns, desmembrado o seu term() da capital 
de Sergipe; . j.u.lgando a mesma comrnissii.o que 
se recommende ao governo a remessa de todas 
as informações a este respeito ao c()US!ltho da 
mesma província, a quem se deve tamb~m re· 
conimendar por parte da camara o projecto o:ffe
recido pelo dito Sr. deputado. 

Foi approvado. 
LeU·ile mais outro parecer da commissíio espe

cial das camaras municipacs sobre a represen
tação do cidadão Amaro Joiio Pinto, domiciliado 
na freguezia de S. José, termo d'l cidnd11 do 
Desterro, em que se queixa do procedimento da 
camar;l municipal uaquella cidade, pelo qual o 
tem privado do seu d1reito de propriedade, man
d!l~do emba~~ar uma obra que t!lle tinha prii)
CipJado. a cdtticar em terreno seu: nendo a cl:'m
missão de parecer que seja este negocio remet tido 
ao gove~no para dar sobre .elle as providencins 
necessanas. 

Fo.i approvádo. 
Leu-se iguallncnte outro parecer da commissão 

de coustituição a respeíLo de um requerimento 
de Cezario Joaquim da Costa; exigindo a mesma 
commis~ào que se ·· peçâo ao governo os docu
mentos que houver a este respeito. 

F>~i approvauo. 
Leu-se muis um parecer .da 3• commissão de 

fazenda sobre um requerimento do bacharel Rny
mundo Felippe Lobato, ouvidor da província 
da Parahybn em que pede o augmento de orde· 
nado de ,won. para o-I1,1gar !le .Juiz ... dos feitos 
que occupa; Julgando a mesma commissiio que 
se lho dê metade do gue elle pede, e propondo a 
este respeito um proJecto de. resolução. 

Ficou .adiado po1· pedir a Plllavra 
O Sr. Cu.stro o Silva. :-Sr. presidente, 

uüo desejando eu tomnr o tempo tfio precioso 
d sta cumarn na discussão do orçamento, limi
to-me a apresentar .este · tmbalho que fiz de 
comparação da roco1t1 e despeza do anno de 1825 
com a orçada no proscnte, por onde se vê que 
ha um grande desfalque neste orçamento, por
quanto temos de rendimento dos direitos de 15 %. 
(Leu.) A parcella d,, consulado o anno passado. 
(Leu.) Isto é para a commissão de fazenda poder 
melhor apresentar o calculo do orçamento. Olfe
reço outra . tabellf!, da receita . e desp6Za· desta 
córte comparatla com as receitas e despezas 
gemes das mais províncias do imperio. 

Ancoragem aqui no Rio de Janeiro. (Leu.) Em 
todo .o imperio. (I,e~,) Sal. (Leu;) Em todas 
as mais provin.cia·s· •. (··L·e···u· .). Ser. á possível qu. e os 
direi.tos do sal brazileiro · dêm só 49:000~000 'l 
Está claro que a maior parte destes direitos 
rever~e em beneficio dos que .. arrecadão. D1zimo 
no R10 de Janeiro. (Leu.) Em todo . o imperio. 
(Leu.) As decimas dos predios todos sabem que 
são mal arrecadados e dão aqui uo Rio de JanP.iro. 
(Leu.) Em todas as mais provincias. (Leu.) Sello 
do papel. (Leu.) Direitos de 2 % de exportação. 
(Leu.) Em todo o imperio, (Leu.) Baldeação. 
(Leu.) Guarda-costa. (Leu.) E' impossível que 
hajã·o·· .. est.u::~ tão pequ. P.nfl .. ".' .. 'di .... tr .. er. e. n .. ças .. F.óro.s das terras. (Leu.) · Havendo. taritas ·.sesmarias .de 
Lel'l'nS só rendem por Iegun. (,Let~-.) Emprestimo 
do banco. (Len.) · C•une ·verde~ (Leu.) Em todo 
o imp•lrio. {/.eu.) Moio soldo dns patonto~ no 
Rio tio .T~tnntro. (/,ui~.) Em t.,rJo o imporio. (Lr1u.) 
Nós vomoli .toi.lo11 011 LliAll promocõoN. o mal•. pro, 
mogõos, o om 1ouo .o lmporlo 1ó 111 arrooa~lirllo 
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SESSÃ.O HM J 2 l>E JLJtHO DE 18:30 !J7 

8133H. Mnís P.míssiio r.ln moerln rle cobro, mnio pnr 
cen~o. doH bílh~te~ da alfnndega; tudn isto falta 
nddi.Cl.onnr nn rncoitn ~fll'll!. 

D.IVIdn dn cnpitnl do impr:rio . (Leu.) P1·oprioil 
nncJnn•lllfl. (Leu.\ Só nn província do Pil111lry h 1 
3:3 fr1zendns drJ gud.,, no Maranhão e Pnr{l ha 
o.utr ~~ tanta~ : e o que pngflll os prorrriMI n.a· 
CIOnntls'!! Snhl'li dro littrJrario. ([AI,(,,) ÜOI.'reio 
gnrnl. (l.cu.} Chnnce\la.ria. (Leu.} Offidos dP. ft).· 
Zllndn. (Leu.} D clcima. (Leu.) Olfícíos de justiça. 
(Leu.) Capatn?.ill rrão appnrece. 
o.~ polVOI'Il, (l.eu.) Secn;taria da~ mercôs llet~). 

só 12:UOOH ! Total ria~ receitas. !Leu.) Totnt rias 
despezliR. (Leu.) Ditrerença. 979:000$ a r1ue 'so 
chama deficit. 

Pelo qu.e tenho mostrado se vê que não ha 
esta defic1L: portanto declaro que não hlli da 
votar por emprestimos on por tributo algum, 
porque a receita do Br••zil chega para a sua 
despeza, sendo bem arre.:adnd:u: ·· as r.m.J.ls ·na· 
cionaes. . 

A illustré Mmmissiio da fazenda p•1dcrá melhllr 
demonstrar e calcular ist•l á vista desLe rmm 
peqnono · trnbalho; a ella · p•>rtanto ol!er~ço este 
qundrll para fnz•n· o uso que convier. 

Farão as tabolla'J otf,recidas ·a imprimir· se. 
O Sn. Cmmo~. "L\TTOS otr~rcceu tambem uns 

ID>lppas. S!,bi'C 11' despeza que 58 deve ""faiei' CO in 
o fai'Jamento da tl'opa. · 

Farão igualmente a . imprimir·se. 
O Sn. GrmVA7..!0 PznES . mand·JU .ÍI mes.a um 

reQ}JerimnutO exigindo que se peça 1\0 giJVeJ'Of) 
a hsta nominal rJos. proprios naciona.es c•>m in· 
dicnr;ào de sm1S valores. 

Foi apprO\'jldo. 

ORDEM DO DIA 

Entrando-se nn 1•. parte da ordP.m .. ao di.a que f)ra 
o ~rojecto . <lo 'decrete) n. ·10, . sob'rc "o lÓ artigo 
pedia .a palavra, e <!asso 

O Sr. Llno Coutl:nbo :-Sr. presiclente, 
ácerca do art. l• . . uãl) h a dnvitln nlgumn1 que 
esta eamnrn' niio pórle fnzP-r objncriiio a esse ar· 
Ligo: .. I•, pore]ne pede n ·raziio, pede a boa ordllm e 
pede mesmo n lei. qrro em t.:!mpn d·l pa7. não hnj •l 
commisstlrindo, e . :;im . em tempn d<~ guenn pnrn 
melhor andamento rios trabalhos e expediente 

· do exrll'Cito. : por conse<1Uencía n 1• nrligl) devo 
passar sem emenda nl:;:uma. (L~u.) Em t l\1rt po 
do guerr11 . h a de so crenr .commissariado; havendo 
paz, elle .dci:ot•l de cxi:itir . Parece me pois quo 
esto artig > deve passar . 

O sr. UobonQa&:- Sr. preshlc:nlP, acho 
desnecessal'io estll accrescimo-em tempo de p•lz·; 
-e por iR~o quaro mandar uma emenda pnrn que 
fique o art. 1° redigido · as!lilll :-fica extincto 
o commissariado geral do exe1·cito.-Eu a mnndo 
á .. nJesa. · 

EMEXO.\ 

r< Supprimã•l·se as palavras - em tempo de 
paz.,r 

Foi · apoiada. 
O Sr. :r~ollanda. Cava.l.cantl: -Sr. pro· 

sidente;· não achava muito . necessnrio tl'illar·s·e 
de~te projeclo, porque gcl'nlmente niio se precisa 
delle . O ministro póde fazer tudo o que quer 
somelhanto projecto, porquanto de · facto o .com· 
missariado . P.m : tempo da paz ex.lincto. e~tti . ; e 
estaria aqui jà ar;abada a sua ndministrnçiio; s t-1 h ou· 
vesoe um miuistN que o quizesse pôr ·em pratica. 

O Sr. deputado que assim propóz, pa_rece·mo 
com etrtJito ter consultado todas as circumstnncias · 
em qno se ncha o exercito em tempo de paz, e 
desenvolve muito bem todo o ·nt·tigo, ·tudo esl{l. 
bom : mns se · se quer que caia este pNjecto, é 

1'0!·W ·~ 

admittír cssnfl ~mon •lll': pOf-1111! se em tempo do 
guura 11ft rlll haver commissarhldl) abMlutamenta, 
to rnám snhl!l' corn·• :-111 híio dll nrtmittir ns· _pala· 
vra;- '"" t :rnpo rl•! ~ur.rrn não havP.rá ?-E' um 
m~l 'JUil •JX istP. nm t•~mpo d11 ~uerm, e qull não 
oxHil•J lllll ternpo d.; paz; pOl'· Jile nnsto o governo 
em PX'l CUt)iío dn lei n:io pr11cisn do Rrllnulhnnt'e 
decr·et.o; . ó n. exocr1•; iil) da rnesmo& I <li que abole 
o cqn,mtssnna-lo e r1uo r:rõ ,~ (Jlltro; e é isto o 
qtVJ o ge>verno duvia Í111.1la', o o quo propõ:1. o 
Sr. dl)flltln•J•l. S·1 .n cnmtli•n 'JU'Jr tratar de tal 
projeet0 trat•l: rna::s nrl•lr• d•l~3riS emendai!, por· 
qne cl}ll;;' o farã.J c'lducar no senarlo, é nada 
aprl_)vostao por serem conLra a ess:>ncia do mesmo 
proJecto. 

Vclto porta11 to pelo artig<~, c por todos os 
uUti'OS. 

o Sr. Robouça•: -Sr. prosiJenta, eu 
entenlía qrtc coan ''minha crn'lnda Re ia declarar, 
que n•i'• houvMsc IIIAÍl:l C·llll>ni3sariaolo em tempo 
d•l g~Mra; por·qun .uiun lo· :;e aqui extineto o 
comanlssannu•> em tempo de paz, como ó que 
P.Sttl lia du t'tlVIVd '/ Ü Crlllld•J 0111 tempo ·da 
gue!·rn é nm outro, n ent<Io r:lle niio é restituído, 
porer11 crendo deJ n<lvoJ : P'lr con~eqrtP.ncia estas 
palavr,,s- eua temrH dê plO:- é qne importa 
supprímir, e o 81·. t!eputado quer con;ern.r; 

os ..... Lino couUnl11) :-Desejava qui) o 
illustro dclplltado ruo Ji:13csse onde está aqui n 
palavra-r;.,~~·~ ~stapl.•Le .nt,ío !J. qtte so poderia 
julg •r que e;ta mesmo co:.1misMríaJo é o que ha. 
d •l instau.rar·s~ em tr>mpo de :;uef!'a. 
Ma~ CJ U niio di~·> ll •Jui- eot~< ;-digo- ·não ha 

mais comruissnriaJo orn tem po dll pa?. ;-:- e em 
tempo de gu<!l'r a ha ti •J l!ll n•Jrl1fJar o que quize· 
rtJm. Pf.nSf\ o alluslra rl•JP\ltl\do <JUe ha elo ser 
commis:~ario o mesmo Albino Gomes Guerra de 
.A~uiar, q11~ qrn cús~e ~ . .N•io, .. ha tl.e 11cr quem 
o governo qallZ •JI' 11011\•1.11'; P•ll'•lll<J corno acabo de 
.rnostrat· a'J!IÍ nria •:s tí a pal.IVJ'a...,.., estil; - que 
o ~··· doputa,J.I V()m ll'. r:'.erad•>. 

Cr•.•io p .rtant•.) qttll -· l·•lVC pas;ar Rem emenda o 
artigo dlr ml!tl pmjer:to, p 1r· set• conforme. com 
a !oi, e so,r impossível deixar dP. havei' commis· 
snrín l•l '!•11 tllmpo de gtt«rra. O Sr. rleputado 
ajuizou quo tal c.Hnmissariado ·!In de sor nrzuellc 
me~rno C!rte se abolit·, o isto ó o qu~ se niio 
vê. · 

o S•·· C o.u•noiro da C"nha. :-A bem da 
ordem, s •~ nhortJs, em nome do Brazil il dessa 
rliviudnJtJ lllh:t <la s un libP-r<lald o, dessa liberdade 
qne parece ter fugido <la Europa e do meio dia, 
para vir bt\-;c •r abrigo nestn ventllro;;a America, 
p•7çr>; snnhJrcs, que ·apr·ovBi.tcanos o tempo ·! ·com 
uma cousa r.! e ttio pequ~ na . m mLa, com urna 
palavra-este-tom-se t•lln!ldol tlm tempo prccio· 
si~simo, · e aind>i niicl ft\zcrnos a lei do orçamento I 
Deixe-se pn,sar emb•wa eilila palavra, Vtí. embora 
uma palavra. de mais. e uiio \)ereamos tempo 
corn uma t:Lo long., Jiscu>sil·) n'um objccto tão 
insigndicnnte. 

o sr: ·· cunna. 1\.t:a.ttos :- St·. p1·esídunle, 
rogo a esta nugusta camam. que passa este pro· 
jecto t ,\1 a qunl: elle precisa de dlias on tres 
pnlwras, como po•· exotnplo, no nrt. 2• que 
ndi:lnt~ das pnlnvrns-etnpe ·e fJrr;l~eJn-a res· 
peit:> elos conselhos de adrninistraçiio, necessWi 
dizel·-so- quo se ct·ê~m n~qnelles c·orpos onde 
não existem;- por.Ju~ so nós formos n legislar 
pnrr. .cnda um t.l~stcs nrtigos: .«.flile .o. .commissn- . 
rintl.o .niio. deve existir em . tempo d·~ p •z, que 
será · um. nbsurJ•J mni g•·nnde nlio ·o haver em 
tempo de gtlerra, .P.t(l. ; " · i.sso absorveria_ uma 
longl discussiiQ. T·ldos entunJem qua se ·dove 
conserv11r o commissa_rit1d•> em tempo de guerra, 
assim como quo elle niio deve existir · om tempo 
de paz. 
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!l8 SESSÃO EM 1~ OE JULHO OE 1880 
o 'Sr. PauUno .do A.lbuquor•qno ;;

Sr. presidente, necesl!!tC saher 11e tJKLf, em d1s • 
cussao o projecto em J:(lobn, , on cada um dolf 
t~eus artigos; porr1ue () Sr. d••putauo quo n~Mtl 
ucabou ,de fallar tratou de todos 011 um globo. 
, o, Sn. Cu:~ nA MATTOS : -Não hn tal, fallei 

nm globo. 
O Sn. PAur.I:<:O Dlt 'Al.DUQUEIIQ'm :-Sr. prcdi · 

!!itlcnte, a emenda Hnppressivr, <11!!1 palnv•·ns -:
llm tempo de PIIZ~ mio só n;io Ó' uesnocllssnru1 
como /j util ; o l)âo ha razão nlgumR.pnrn , quo 
se .niio ndopte; porquaí1to o que SI) •1ucr á a 
t:xtíucção do commissnriarlo, e mnita_s palnv1·ns 
ni\o fazem seniio wmplícnr a lei . . Pil'.lliHlu·se que 
ficn extincto o commi~snrio ~oral du exer~itn,llstá 
dito o que é necessorio dizP.r. Se em t"mpll do 
guerra fór necessario er·~nr-so-ha. A.;sim . fica hnm 
o artigo, por conse.quP.ncia_enteudn que n emenJa. 
11uppressiva dn$ palavras- em tempo do paz:
é muito propri :1. muito util e muito necessa!1n· 
na lei. • . 

Posto á voto~ o artigo, f,,i desapprovada a 
emenda do Sr. Rebouças, approva11do .o mesmo 
artigo tal qual -SII acl.uwn . concebido; · O 2• \'Cn· 
can-se ·sem discussão ·: o o 3·· (gí npprovadc, 
salva uma emt)nda ·de redacr;;ilo propostfl pelo 

-Sr. Alencar . · · 
Entrando o 4" artigo em discussão, pedio a 

palavr11 o disse , - . . . , 

o Sr . . cunh.n. Mo.t'toOJ:- Sr~ presidf:ntll , 
sou de parecer que antes da pal:\vr•l- ctap~ """: 
se ponha-furnccimeuto- ' _nas .. ~oss,llJI ~~-rrogcns 
é que v.ai a .-eousll·: forrajloins, s~. ps•e:;sdentc, é 
cousa mui grande. · 

Mandou á mesa a seguinta emendo i 
a Adiante ·da . palavra etnpes," accrescenta ·sa

e outros fornecimentos.,, 
Foi · apoinda. 

o Sr. Olomont~ Porei rn.: .,.. Ainda · é 
preciso ír.em ntais outrús vencimentos; .. poriJue o 
:3r.deputado h a de saber q118. h a m·ais fornecimento~ 
que es.tavão ~ car~o do eommíssar!a~o; portanto 
será nece.ssano fazer e:>_s_a pr.o.pos1çao J;ttlrnt que . 
não -é ociosa, pOrquanto, alóm de forrn~tens ba 
outros fornecimentos pelo commissarinrlo : peço 
ao Sr. deputado que mande n sna emcn~a. 

O Sa. M~clEL fa\1()11 lambem n este _ respeito, 
mas não Stl ouvi o; fi.ualisando enviou li mesa a 
seguinte emenda : _. _ . . 

« Accrescante-se _{I Plllavr•l -províncias_. f~ita 
peló commandanto:~ d·~>l armn~no principio de cada 
anno e approvnlln ou nlteradà !>elo .presiJeute .em 
cons_ellio ;. qne terá em vista <l::l prP.•;o:> mP.dins _d•> 
anuo findo, o~ preços . correntes. e as aJte!açoes 
provaveis .; afim :!e conhecer o valor rnedJ'l dos 
~eneros em todil o . anno , Na c<irte será n nvn· 
nação feita pelo general das armas, e npprovaJ_a 
ou · alterad~ pelo mini~tra da . guerra. Q$ pra,;1· 
dentes enviarãõ .no ministro · ch guerra a . cópia 
das .netas do conselho ; uus quaes se expender~õ 
minuciosamente as razões porque · se approvarao 
ou alterarão as avaliações feitas pelos commap· 

·dantes das - ~~ornli\S.-Snlva --a: redacçã,o.:. » . · · 

·o s.-. Llno Ooutin11o. :- Etapa é tudo 
quanto respeitn _á sust~ntação do soldo; e é esta 
a idéa que tem na let sem~lhante. • palavra, quo 
comprehende o fornecimento, tant? de fal'inha co~o 
de carne, etc. , 

O SR. MACI&I, tornou a .flill'lr, rrias niio foi o~~ 
v ido. 

o Sa. VIEIRA SOUTO : ..... 'ranho uma . omandn. " 
orr~.-ecer ao. J>rojecto do .Sr. r~ li• o . Coutinho, . que 
me nã1.1 .lembrou tn1zer noate at·tlgo: ou . vou 
lll!IPd~l-a ~ meaa , · ' 

EMENDA 

"~llte Klljf\ fP.ito o orçarnent•l de ü em G snaz.Js. >> 
Fui apoiada. 
os.-;. r.-tn:) o .outlnbo : - Sr. _ prtliidtlnto, 

j(1 vi a omond11 do illustrtJ deptl~llJo 8r. Souto, 
•lUa me fez o fnvor do mostrnl·a, com •1 qual 
conc.;rJo, bom com•J Mlll al~llma~ out.ras Q!lo tem 
tr11zi ·.lo nest~ nrUgo. Q•nnto porém 110 . forne~í· 
mento da forrag~m qtte pl'opõo que sej11 avaliada 
·d l) ü tlln (i mezes, acho IJUC á -muita pouco tempo; 
do anno n IHino parceo·m'J mell!or, porque nesse 
espaço niil) r•óde ltn ver grnnde alteração ; e. é ne
cossnrío .mc:tremar tQdos os ann•>s par.\ . que se 
avaliem os g;,nero~ e seus preçoi!. E' verdade que 
eRtes P•Jdeni variar, ma<:~ ó preci~o que hnj 1 uma 
Cált'l do colhrJita •lllllito grnn1e, qu·~ raça umn 
diiT~Jrençn P.Sl!encial, porqnnnto vai·se começando 
pelo· nono e avaliando ()S .preços com mais ot1 
menos ditferiln<;ll :· p<>r consP.guinte suu da parecer 
que seja , de anuo n ann'l. Com o qua . não posso · 
i.:oncrorrl rtr é qua seja o . ~ommandante das arm~>s 
quem ftscn este calculo: olle deve ~er feito pelos 
pr<l3i,lentes em eonselho, l"'rque os conselhejros 
de .. províncias siio homens da cidade, homens qae 
tém ca~as, farnili:1s, rot;•IS, engenhos, etc. , e sabem 
pouco m;~i11 oa menos os _preços correntes dos ga 
néros e comestivei:Ç e estiio e:n cirCillllSt')neJas 
diJ f11zer melhcrr esse calculo. Por consequeneia 
na!'l províncias seja o prcsiàente em conselho quem 
o faça: ou então . passo ·isst> por duas escalas; 
pela · d·' command.wtil .. da<~ .at·mas e d~pois vá .... á 
approvação dr> P!'Csidente ·:t!m conselho. 1\{as . o. 
ccrnin'inndante das armas ·não póde _estar bem ao 
facto dos preços correntes dos generos. · · · 

Ora, a junta da fazoi1da niio me parece _muito 
justo que trat~ disto pala difficuldatle que hil da 
approvaçiio do thesouro da capital. Não . sei por
tanto por onde devem sei' feitas semelhantes ava· 
liacõos~ Se nó:1 pudessemo;~ ver. alguma outra cor· 
JIOraçüo . ou . F-staçiio, .. on·de ellas p11dessem ser· 
praticadas melh•Jr seria. 

O Sa. CusuJ.MA.no~:-A thesourªria das tropas. 
O Sn. Lrso. CJtJI'lsÍioi~Beril, và ·á thesou1·aríii 

das tropns, . mns éu . iuto se.i se será justo, ou se 
.se · ir1io crear inimíg•JS, _por ser um unic:o · _homem 
quem r •ça f'S•ns avali .1ções : se fõr justo mandarei 
n, omend~- q11e riHja a junta da pagadoria mi
litar quem marque o _qunntitativo ao preço de taes · 
supprimentos. · · . · . · · 

M11ndvu á mesa a seguinte emenda. 
" Que o orçamento _dns , etapa .. ,, · f•Jrrirgens, ate.; 

s f'jn leito dd auno o anno, e que nn~ p1·ovincías 
suja pelo [Jresiuer.te . em eouselho, e na · córte pela 
municipaliJade. » .. · .. 

·o so;o: cunha ~J:,Lt. ~<~s: .;.. Sr. presidente, 
eu entcnclo que se Jevo conservar- o art, 4• .com 

· esta modiUcar;iio . .. (Leu } 0:1 commandantes mi· 
lilares não s:io pi'oprios para fazeL· Ol!SBS avalia· 
ções ; alie:; tê in outr.as co usas em . qtto cnidrtrem. 
, Nas ps·vvín_cias, sr!gl.ln~o a minha opiniiio • . eU~s 

d evem ser fei~BS pelas JUntas de· f·rze.ndn, no R10 
dtJ Janeiro a thesouraria .. Jas trapas :. é o . _que 
entendo ~ Algl!,.mas pessons se têm lembrado .da 
ju:nta . dà fazenda uo .arsenal do . ·exercito."; . mas 
ustn junt'l pelo projecto que aqui passou · deve 
de . ser. aboliJa, o p"or con~equencia . cumpre .· · in
dicm·.se _a estação onde . devem ·: ser · feito.:~ . taes 
r .• roecimentos. . . .... . 
· Ora, se a thesonraria geral d.1s tropas no dia 

Je hoje ainda está Jaz~ndo ~lgun~ pu.gamentos . de 
objectos que tõm .n)Uita nnalog1a . COI".c - ~stas .:de . 
que agora se trnta, . qual · s·erâ n razno · porque 
essa mesma junta não poderá sar I!Dearregada 
cldllea '1. Nilo sou pós·ém de. opinião que estas ava~ 
llnçuua eojl\o ft~ltaa uma vo;~ por anno, nem uma 
v.11~ por a11d~& eel1 meiBJI, Eu ilo1ejarl~t que · ellaa 
fll•••nn fui lU &oi! oi Olllhlt:e•, do qllo uil_o ae aegue 
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inconveniente algum e antes ó em beneficie' da 
fazenda publica, e em beneficio do soldado, porquo 
do· mez em mez lia uma grande alteração ·no 
morcado. 

Dr,sejal'ia outrosim, Sr .. pre~ldente, quo os pn· 
Ramentos. das alternçõe>~ scjiio pelo t•:rrno .moclio 
do mercado no principio. de cada mez, ou no 
fim . do mez anteced<:nte, no que não acho, como 
j~ disse, inconveniente algum, e antes ó. muito 
melhor,. porque no caso de haver algum ernb'll'(jUP. 
d•J tropa, não se. poderá fazer nes~n. occasíii!J a 
co11ta dos generos pelo preço do mercado. 
En~endo portanto, que dcV•l passar o artigo pela 

mnneira que está r~digido, com essa emenda que 
mando. 
· A respeito de outr,)s fornecimeutos que têm 
sido até agora feitos pelo commisilllriado, sou 
de parecer qu·a a'! suns avaliat;ões sejiio feita>~ 
pelas •juntas de fazAnda. nas provihcins e nesta 
curte pela thesourarin geral das tropas, ou. por 
qualquer outra estação que os Srs. deputado~ 
quizerem indicar, mas não pela junlado arsenal, 
a qual .já devia ter acabado, se se tivesse .po.sto 
em execução o projecto de lei que apresentei na 
lAgislatnrn passada para a cxtiucção da mesm11 
junta que não snrve mais, que atropel!ar. 

O S.:o. u:ouanda. Cav4.lcanti:- Sr. pre
sidente, o artigo como está é muito mais simples 
e não necessita de taes ·modificações. Diz o ar
tjgo. (Leu.) Lembra um Sr. deputado as etapes 
e mais vencimentos; mas quere1··se agora detflr.,. 
minar o modo de os avaliar ó entrar em umn. dis
cussão minuciosa; e para que estarmos com isto? 
Cada uma provinci!l e:Jtá em circumstancias ditl'e· 
rentes : o artigo .:liz - uma justa avuliaç1io tlm 
cada umn. das pro·vineias. 

Ora, fica entendido. quo o conselho de pro\"incia 
que . é o fiscal destas· cou_sas, ha de fiscalí;:u· 
tambem · ·isto.·· ·O ·· S1·. · ... Mue1el desenvolveu bem, 
quando disse que o governo é quem deve deter
minar a. este respeito: e n;i() entremos em uma. 
discussão tão extensa .sobre objecto do pequena. 
ontidaila·: portanto- -voto -pelo.· artigo tal (jual, que 
comprehende a doutrina que .se quer, C•lmprehcn
dendo etapa e. mais vencimentos. 

() S.:o. CleJUen~o Perol.:oa: -A primeira 
questãu .· é sobre o tempo 'lm quo .se . devem 
fazar essas avaliações. Eu julg., que devem set• 
feitas de 6 em 6 mezes, pois que em 1 anno não 
póde ser admissivel. Nós bem vemos que em 1 
anno se nlteriio muito os preços dos . generos, 
assim como. uma colheita muito. abundante não 
se e~ pera', porque · as· ·estações são · irreg~tlaros 
entre nós. O corpo legislativo não pôde decretai' 
que se.· faça· uma 1\Valiaçiio .. por anno sem pre· 
juizo da. fiiZtmdl\. publica, ou pr.,j uizo da•Jilelle;; q qe 
faz<lm os fomecimento.; : é mai3 razoavel qn~ seja 
de 6 em. 6 mezes, dentr.o de 6 mAzes. a al terução 
não poderá ser muito grande. ·Tulvez fosse me
lhor.que ella se fizesse por mez ~u trimestt·e ; por 
mez SAria muito fttcil : todavia · 9 'melhor sei' da 
6 em 6 · mezes. 

· · Vamos· ver·. agora · as autorhlades· quo devem 
fazer estas avaliações. De certo uão póde passar 
a idéa de ser o governador das armas •. E' neces

·sa.rio que •;R fazenda publica tenha ingerencia 
neste negocto. 

Nas províncias niio podem deixar de se1· as 
juntas de fazenda, e segundo a· minha opiniiio no 
Rio de Janeiro assentava que• as camaras fossem 
quem determinasse essns. avali,lções.: ·não é. id~O 
alt\m das atLribuições das mesmas eama1·as, por. 
que· sempre M proprio dcss.as auto1·idades Jazer 
avaliações. dos generos ; siio cidadiios que .. esti'io 
mais· ao alcance dos· verdadeiros preços dos. ge
neros; uma ·gt•ande parte dos veroadores são ·la
-vradores,. ·.ouLros ... negociantes, etc.; e EOttanto 
parece,me, que as. camaras . em geral nno i!Ó a 
do Rio do Janeil·o, mas ns out.t·us, podem ~fazer 

e~sas avali.tções: todavia assentava que se devia 
ouvir sempre os commandante~ das armas, e por 
isso proporia que fossam ás camaras com au: 
dieneia dos com mandantes· das armas: maodare1 
pois uma omendn. 

Enviou a seguinte emenda: 
" S•tlva . a redacçi'io ....... A avaliação será feita 

pelas camaras municipacs do lugar aonde se holl· 
ver ele fazer o fornecimento; e approvada pelas 
juntas ele ftlZCnda. na~ província~. o polo thesouro 
publicona cól'to, com audiencia do respectivo .com· 
mandante das armas. » 

F,1i ap(Ji[L(ja. · 
o St". l\J:•.lcjQl.:- (Não se ouviu.) 
Dada a hora ficrm nd1ada esta discussão, e 

então leu o Sr. 10 secretario um officio do 
miuist1·o d•J imperio partici'pando que por in· 
coutm•>do .de saude. não po.Jb vir assistir ã 
discuSitio do or.;amento .de sua rep:u'tiçiio. 

Ficou u camara i ,,teirada. 
O i\t&s::IIo Sn. lo SECnETAruo ÍdZ a .leitura das 

.emendds qu.e s.e achavão na mesa sobre o nrça
mauto do imperio e que .já tinhão sido apoiadas, 
e então le11 tambem as seguintes emendas: 

La Do Sr. Antonio Jose ·do Amaral :- '' Qtle a 
quantia . destin 1dn para a liYrai:'Í 1 publica do 
curso ·jurídico de PtJrnarnbuco seja ig11al á 
marcada para a de S, Paulo. " 

Foi apoiadu. · 
. 2 a o., $1·, Jj:varis~9> (LJ 

Foi apoiada. · 
3.a Do Sr. Manoel Maria do· Amaral: (2) 
Foi apoiada. 
,!.• D•> :k Netto:-(( Que se a.pplique a quantia 

de ClOO,~OOO a beneficio d•l hospital de. caridade 
da vi lia do P.me.lo dtl província das Alagó ts. " 

FQi apuinda. 
ú.• D, Sr. Miranda Ribeiro:-'' Q11e se sup

prirna a quantia de 2: L70S720 · dos empregados 
da fabrica do morro do Pilar. » 

Foi apoiada. 
Pedindo a palavm dis,;e 
o Sr. A.-l~eldo. To.:ores:-Obamo a aLten

çãtJ da camara s.obre um. objecto de consideração 
relativo á educação dod orpbãos do um e outro 
sexo, bt·> é, daqllella classe de orphiios . q~a 

"não têm meios de susttlntuçii<•, nem de vestuar1o 
par.\ irem ás escolas, e que devem ter o bene
ficio. qlle a coastituição ofl'tlrece, qual é o da 
instrucção primaria, 

V.:jo pois nesta columna do .. orçamer.to a 
quantia de .2:170$0~0 applicada p~rll as_despezas 
do seminart•) de :s. Paul•): o a. razao <l<~sta 
~spccialidade não pó de . ser out1·a. se.não que, . ha· 
vendo já em algtun•tS das .provmc1as estaiJ~le
cimentos desta ordem que tecn ~undos propr~os, 
e patrimonios formados pela c:mdade de mu1tos 
varões probos, quo . têm . testado seu:~ bens a 
beneficio de taes estabelec1mentos: . , 

Aqui na córttl cxist.1 o seminai:io _de S. Joaqui!"l 
e n:lo sei se ha al"'llul outro mats; na Balua 
existem dous seminarios, e um delles ~m .esta~o 
de grandeza; e existe a. ~asa da maseraeordaa 
igualn1ente com rendas mutto avultndas; .e nas 
mai's provinci11s haverão outros iguaes ·. estabc~ 
lecicnentos de que não. estou ao facto •. · 

Pelo que ref;Jpeitll porém ao. seminar.i_o. d~ S. 
Paulo direi qu~ ~ate ·182~ naquella _prov1ncul.os. 
meninos e menm;lS orphas. se achavno entre~tues 
á iniseria. do Sr. senlldor :Vls~oude. de Congonll•.1s, 
entiio p1·esidente, que f~z ap1·o.vc:1tar duas casas 
que pet·tenciiio. aM propr10s uac10naos, e. 111andou 
rt~colbe.r. para cada urna dellas um cet·to numero 
de menino!! e muninas, obtendo-se urna dotaçilo 
----.. -· __.:.,_.. ____ . __ • __ 

(I) (~1 Nii•1 .viío estas duts emenda&. por uno 
t~rCIII. liPlliii'OCidO. 
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de 600~·000 nnnnaos, com quo m ,i 11•1 tum poclhlo 
manter doze ou quiuze indivíduos tlo ambos. os 
sexos; e destn qurmtin se tirn' pnm seu V6Rtun· 
rio, pnrn a sun sustllntn~'iio, purn um mm;tn~ o · 
para uma: mestra de meninas qull ttlrn d<J mt~l· 
nna· a Jér, escrever, contat· e IJnrdaL·. 

Ora, a. cnrcsl.in de ta<las os ~~~not·us to111 Coito 
quo esse cstnbelccimcnto se nàl) passa mnntt:~r 
com 600SOOO; wdnvill sendo necN:~snri•J an,::rnon· 
tnr o ordenado tln mestra, qun · tinhn G,puo pQr 
moz, o consel11o ua provin~in arbitrnu·lh~ I~Ht!tlO 
quo ainda é JlCIJ\lCIIA quantia para porlua· oll11 
satisfazer .11os Mus devere!); e em consoqueru:ln 
foi nocessorio uma coucess[lo do lt.iteria , cujo 
proveito foi · p~~rtido entre n mis&ricordin a oslo~ 
semlnarios: p.Jrém já e.~tll . nnno r.i'io houve Quom 
çomprn5sa os . bilhetes; e . tlll v•,z n l!ltlrnc•;i\o se 
não possa ü!eetunr. Ultiman1ente o conselho da 
província, . tendo om :vista este negocir>, fez umn 
propo,;tn que já veio a est11 cnmara; nuas rotno . 
nã() tem . sido possível tomar em consideraçiio ns 
propast•s .dos.consel\Jos, · a com1rnissiio e.;upuh>U 
o que . se tinha exigido. Sou obrigado porém n 
dizer quê niio é possível que chegue serncll•·mte 
quantia para conti.ni.lnrem estes ·setnin•trio•, e 
entiio scr1\ o metimo que acabar c<Jm ell~s. 

Eu tiV<l a gloria., a_judado ,pelos beneu•c•·itt)S 
de nlgua1s Srs. pnuhstas, do f11zcr cusna· ti11Z 
moça~ que . ~oriio de.z mi\is . que Pntrnrii.o para 
a. sociedade. Portauto estn quantia õ mui dimi· 
nuta para. 11eg.1ci •) d.e tanta montn, e ó. de no·· 
cessidadc · !lU;!m!!ntnr-se o '"·denado . no cli•·ectol' 
ou mestre, .o â. Jli.re.ctora ou mestra; p .1·quo · d>l; · 
vemo·nos lembrar que este é o meio in.tirccLo 
que . temos de promover . a população, 1\'I•anclnrlll 
pois uma emenda á mesa. . · · 

Mandou 'a ·scgatinte emenda: 
«« Que se . augmente á l]nantia dnda para oa 

seminarios de S. Paulo n de 1:573,~200 ; . ~ando n 
somma · total 3:733/J.WO. '' 

Foi .. lida e apoiada. 
o Sr. Al.cncar: -S1·. presidente, niio tal· 

lando em ·geral ãcerca do orçamento, . pQl" .. ler 
sido estn. materia til() s.abiamente dt!senvolvldn 
por out~os · srs. deputados, ainto·me rigort)RBmonto 
obrigado a fnllar ácerc~ da. quantia arbllru.dn 
para a instrucçiio ,publiça du . Ceará. . ·. 

Sei que nos ·não 'deve c;>ccupar 11 idéa de prci• 
vincialismo, e en me tenho · sempre conservnilo 
calado átleTca dos nagacios da minha província, 
por . ver . que . os negocios geraes da mv;iio com 
preferencia devem occupar o. . att~n•;iio desta ca
mat·a. Comtudo, Sr. presidente, nesta occusii'to 
eu seria responsavel aos meus constituintes, se 
na qualidade de deputado pela província do Ceará · 
continuasse no meu silencio ' 

Sei que somos deputado~ da nação em gern\ ; 
comtudo um certo instíncto sempre nos impelle 
a advogar: · com mais entbu'siasmo ()bem daquelle 
cantão que nos vio n~scer, e on!le temos titio 
uma :residencia .continuadá; IJ p.trece indispen
savel qu(l um . deputado fnlle sobre as cousas 
peculiares da sua província por . estar mais ao 
facto delh1s. A quantia arbitrada para a instruc- · 
çiio' publicà da província dó c~lll'~ "de certo niio 
é . bastante~ · · , · 
· Verdade é qne a illu;;tre com missão cheia de 

patriotismo e de desejos pela 'instrucçi'io pública, 
deu aquillo mesmo que exigio' o governo; este 
exigia aquíllo quo .· o pl'flS'idente da provincia com 
o seu secretario exigio; e portanto nem ·. a illustre 
commissão, nem o govcmo c a1em o presidente, 
que pouco · tempo tem residido nnquelln provinda 
e por CtlDSeguinte pouco sabe do estado clella, 
são. culpados dest'l p~quena quantia; o C)llpallo 
ser a a eu llC !lcaso IHi() )lXpm:esse . a esta ~UffUBla 
cam.ar.n .. as cll'cumstanc>as da ·mesma provmcln, 
que de certo suo muito peiartls quu ns du qunl· 
quer outra dns do Brn~i!, .··. . 

Sr. presid<>nte, a ex tons a e . não pouco popu· 
losn . província do Csarl1, comprehendendo uma 
g•·aJulo parte dos ·sertões do norte, nchn~s(l col· 
J(tCn<la om ~rnndP. distancia das grandes praças 
do J3mzil, o par consegainte diffic:ultosa é a sua 
communicnçiio pnrn com ellas. Eis o . primeiro 
aMtorva flinstt·ucçiio . publica daquella p•·ovinçia; 
poü cootndo ó o pai que póde mandar · snus 
tlllllls " se et111carem em Pernambucn ou Bahia •• 
p,, •. outro Indo, nenhuma província foi no tempo 
do f:l'Worno absoluto mais · opprimhla pelo dos· 
[WLismo. U111 govet"nallor era ·. alli um senhor 
nbsulutu: u ouvidor 'gozf\va naquelles sertões de 
honl'ns soberanas . . Inda !toje tenho prosente na 
l'hRntn8ia o terror que a chegada de um ouvidor 
cna1~.ava aos pi)VOS da vil11\ ou de gasci . e residi. 
Ningnem quo puJ;,sse montar a ·cavallo, deixava 
úo o ir acompanhar, todos o . mimoseaviio. 

Na igreja, .na occasião da mis~a, estcndia.se
lh~ um tapdo , c••bríndo uma cadeira. para 
c:nc:ostar·se, punha·Se·lhe travesseiro para niio 
molestai' os joelhos: finalmente. prestavii.o-se-lbe 
todas ns homenagens que .se prestari>\o ao proprio 
S·•llorantJ . 01:a, ·.estE>s mamlõcs vendo · que tudo · 
isto ' ora efT.lito da ignoranci11, parece" que de 
prop 111i L() JMra. ella · coocorrião, porque . essas 
mosnuas cadoiras de pl'imeiras letras que no 
t~u1po de> govorno . absoluto haviiio nas outras 
pi'oviiJcias, podiiio · alli hu.vcr. se petas autori· 
•fn,lcs fussem requerida~ ou crea:ias. · · 

l\fas ó d~sgruça, Sr. presidente, que em toda 
a província ~o .Ulará, .exceptuanüo a , capital; 
nuncii honva uma só cadeira de primeiras llltraa 
nom mesmo . nas villns maiores; ·bem . como · .o 
Crnto, que sendl'l cabeça no centro . do . Cariry 
NLJ\'01 pniz p.;>voado por quasi 40 mil habitantes, 
nunca tdVO . uma anla de primeiras letras :e muíto 
monos do latim. Isto de certo n'rio Ruccedia nas 
outrllR província~. Agora, pnrém, com a lei da 
cronçi\~l das ca~eiras .de p.rim.e.íras · Letras, creariio~ 

· su nlgn111illi nas- villas e ' povoações maiores, e 
parn . o~ tas á .o orçament•.l que fez o presidente 
an. província, que · é . o mesmo que a . illustre 
ao•i1mls6itO aqa!i .~Pres_entA .. 

l\'fnil cti nií.o . posso deix~r de axpôr · á cons.ide~ 
rno,lo desta camnra, se ncuso até o . anno de 
ll:i:J:l .ainda · i.l,;vetó. a pobre província do Ceará 
cxl.ttLir sem ter ao menos na sua c&pitnl as ca· 
tloiratl . d•• philosophia, .· rhatorica, geometria e 
fi'IIIICl•Z I Dia··:~o-ha qil.e existem outras capitses 
do províncias qtte tambem nã() têm estas Cl\deiras; 
mu~, Sr.. pa·esidente, nenlnima·s. nas circumstan· 
<:laR do Cean'i.: 1• pl')rque essas províncias· não 
11!to Ltt·• populosas; 2o, .p1rque não . foriio , nos 
tmnpos unteriores ·tão privadas de inst.rucçiío; 
3•, porquo se achiio . mais proxirnas. ás g.raudes 
prll~!ll·~. onde póde a moci<fade ir tomar .os 
conhllclmento:~ necessario·s. . 

O ;Riu Grande, por exemplo, a Parahyba, Ata~ 
lfÕilR .• etc. esLito . contigaas a . ,Pemambu.cll ;. seus . 
. llnbltantllll tõm ·para a'luella praça .todas as · 
ralaçõas, part\ ·a!h mandrio os seu:> . ~ffeitoa ; alli 
têm seus correspondentes; ftlcil pois lhes . é. man· 
d:u·em o~ou~ ll.ih'ls estudllr aUi~ E)argipe, .. Es.pirito
Santo, Santo ·Catharína; . etc., estão. naJ . mesma . 
rnziio respectivamente á 13:lhia, . Rio de . Ja.neíro 
e S. Paulo. P.;lo. contrario o .ceará . que. fica em 
grande distancia de PernambuM, e para onde 
ns snns co>nn:tunicações · siio diffi.:ultosissimas ; 
porque até as . aguas , do ·mar lhe . forão nisto 
adversas. De. Pernambuco se vai ao . ()eará com 
tres ·· dia~ de naveg,u;iio ; mas d(l Ce.ara\ .4 ).ler· 
nnmbuco, gu(~Qdll se gaa~ão ~trinta dijlS a viógem 
nito ó ·m4. Po.r terra pess1mas estrada'!, nenh11ma 
cotnmodi\lade, ·. porque,· : t!il ·· é. no tempo s 'tlcCoj não 
se p6t.lol viajur por falta de. ugua : • se ,de)uverno, . 
. cncln rc~gnto, cada corregp é um rio ,: caudaloso 
ouüt1 uil~,> h R ponto~, . uão ,h:l · barcas .e . nean. can~as~· · 

Finnlmoutc:, tlitll.:ultosns são as relações .e com
lllUIÜCII•~~QII (l!\fl\ Puruambuco, e po.1· COLLieguinçe 
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clifficultoso se fnz nos c6nronses mandnrom seus 
lllhoa nos estudos em Pernambuco. Parece.me 
pois quo niio é improprío .determinarenl·se mnis 
qu~t•:o contos de réis pu·a a creaçãe das cndeiras 
rne}lCIOnadrtS,_ e tnmbam para mais algumas illl 
lntun que se deve.m crear. Pnrllcl:l·miJ estar já 
ouvindo uma_objecção, e é- -qne a província do 
Ceará tem um grande cleftcit, e que por c·>nSe· 
guinte não se pól'l'e arbiLrar gmnde quantia 
para a sua instrucção. 

Eu voll -responder ·a isto, Sr. pt·e~idento, a 
província do · Cenrá nunca teve defieit; 'Pelo 
contrario ella ·fez sempre remessas de grandes 
sobras para o erario desta córte. Indu mesmo 
depois da revoluç:io, e até o llnM de 1821 nunca 
faltoa dinheiro nos cofres daquella província. 
Para que ella tivesse um deftctt, fot•iio neces· 
sarins · muitas circumstancia3 · co)njunctamento. 
A guerra civil, a secca de dous nnnns successivos: 
uma peste desmarcada, e igualn1.,nte um grande 
numero de tropa que alii. se reunia . depoi~ da 
restauração em 182I : tudo isto reunido _é quo 
fez apparecer o deftcit; que nunca tinha_ havido. 
Alli se vio ao mesmo tempo um batalhão de 
caçadt>res proprio da_ província; outro. chamado 
expedlcionnrio-composto de tropa de Pernambuco ; 
uma comp11uhia de cavallaria, outra de nrtilhnria. 
e a tropa do Pernambuco .vencia riOl<.lo. c- meio, e 
mil outras .. vantagens ; a!é .· os officiaes tinhão 
aluguel de casas; isto dil!rinuio muito os dinhflir~s 
da província.- Apenas E:sta tropa so diminuio, e 
ap.pareceu nlli um presidente Bel!ord. que applicotl 
cutdado na fiscalisaçiio da despeza e receita, 
logo as. co usas melhorarão, e na sahida delle da 
presidencia tudo ficou em dia, e algum . dinheiro 
no crario. · -

Tambem este anno quando eu sr.hi da província 
estav:a titdo em dia e havia algum dinheiro nos 
co!res,.porque. como- no decurso do anno-passado 
as armas da província esLiverão entregues a 
commandantes intt:rinos que. sempre são menos 
influídos por grandes paradr\s, a tropa diminuía, 
a_ por ... · conseg.uinte .as _ despezas. se .:fizeriio-- me· 
nores. 

Se além .de tudo isto, Sr. presidente, a lei 
das prestações tivesse sido posta em pratica 
naquella ·província, de certo_ eUa .teria já sobras. 

Consta-me que 01:1 sa:tdaveis ~<ffeitos desta lei 
remirão as finanças da provincill da Parahyba 
que estava em peiot·es circumstancias gue o 
Ceará; porém pelo contrario, nesta nenhum atreito 
produzia a lei ; e por Isso de 280 contos de réis 
de divida activa nada. se cobrou. __ Apenns pois a 
lt>i se ponha em praLica não faltará dinheiro ás 
_suas despezns~ 

Tombo. assim ·exposto, como posso, as cjrcum· 
stancias_ d" minha província.; cumpri com o meu 
dever ; a camura porém fará o que entender em 
sua . sabedoria. 

M11ndo portanto a millha. emenda á mesa. 
Enviou a seguinte emenda.:_ 
« Que se addicíone á parcella de 10:603~l25 

destiuados á instrucção- publica .da :província -do -
Oearã ·a quantia de 4:000$000, para a creação de 
}>bilosophia, outra de .. rhetorica, ·outra de geo
metria e outra. de_ francez, que ·devem haver na· 
capital da província ; bem cvmo umn de gram-
matica latina na villa do C rato. >> . -~ ~. -· -· 

Foilida e apoiada. · _ _ _ _ . _ . 
o sr; :a:óuanda ca.valoa.n:t(:- Este 

tll'Çamento . contém doze artigos que;··multiplieados 
por· dezoito províncias · formiio -216. objectos. que 
estilo.- em.· r.liseussão0 ·'e . -. addicionando·se-lhes .. 29 
emendas que se nchão _na mesa,. fazem 2!5 objectos, 
e ainda_ addicionando·se as. mais emendr\S que 
vlráõ, teremos. mil cousas sobre .que votaL' .e 
gastar·se·hll a st>ssiio tal.vez com o orçamento da 
repartição do imperio, no qual, qunndo se desse 
tudo quanto o miuML'Q pAdio sem d~s~ussão1 

não vinha -algum mal ao Brazil ; e se ns nossas 
cou~as não podem_ ser perfeitas, bavemo·nos 
subordinar ás circumstancias em que nos achamos. 

A cornrnissão do fr1zenda apresentou .o quadro 
da fbtaçiio que niic é p'lrfeito; porém examinemos 
so é pos~ivel rr.archar p~la maneira que se tem 
seguido de fazer a cada parcelln uma emenda; 
e quando cuidr1mos que as nossas .províncias 
gnnhiio, olla':l perdem, e as nossas discussões ~o 
inutilisão. 
- Serihõres, todo dinheiro é .pouco para a instrucção 
publica ; ml\s lanç(l.ndo (1!1 olhos a este quadro, 
vejo qltA qu~m t•1m razão r:te queixa é a província 
do Rio·Grando do Sul: todavia disso me:~mo se 
podia prescindir, attentas ns vantagens quo temos 
em discutir objecto~ de alta importancia. 

Além de qr1e muitos couselhos. de província. 
não. têm promovido a instrucção publica, e o que 
té.n feito é accom'llodar afilhados,_ porque niio é 
do nr1mero de mestres que depende a instrucção, 
e sim da qu,tlidMle dest~s. puis aliás admitti· 
remos per.lan tes com o . privile:;tio de mestres. 
Cumpre portanto que a instrucção publica seja 
protegida methodicamente pflr·a obviur os incon
venientes na execução da lei. 

Farei mais uma r&flexrio ; a. Hlnstre eommissiio 
igualou o:> ·cursos juridi"cos de S. Paulo a· Pilrnam
buco, e teve razão ; poroJUe no. orçamento o 
ministro não. contava quo o curso._ juridicc. de 
Pernambuco estivesse no estado em que se acha; 
e no annc. de·· 31 elle não· gastará· o mesmo q11e 
o de S._ Paulo; porquanto naquella província ha 
algumas aulas que não se instituirão de novo: 
e devo dizer á carnara que as instituições dos 
cursos jurídico~ ni\o pezão sobre a- nação;· lan· 
cemos os olhos pnt·a as matriculas do de S. Paulo, 
e veremos que importarão · t~m 17 contos. 

O ilu&tre deputado que orou a r.wor dos se· 
minarias desta -província, merecetod•> - o - elogio ; 
mas occorre·me uma i<.làa que é que o conselllo 
della pela lei nomée essa directora ou mestra ; 
e eis;'lqui um modo de se lhe tlUgmentar o 
ordenado. 

Quanto ás loterias, de que Callo1.1 o honrado 
membro, muito · agradavel me foi essa no tieia de 
não haver quem quizesse comprar bilhetes : o 
Bt:azil hn.do toiuar juizo a tal respeito. 

Emfim, poder-se-hão supprimir esses dous contos 
e tanto ; po1·que i~so foi uma bondade para 
nquella província, e as outras terão direit•> a 
ígr1ne:> bondades : todavia n_asse isto sem emenda. 

Um illustre deputado le"mbrou a idéa de lentes 
ele agricultura; m:1s isto, na minha opinião,. é 
irmos crear uns pouco:> de lugares pa1·a certos 
1\fHha<:)Qs. Peixemo·nos d.is.so ; quando a admi, 
nistração .nos merecer mais confianç_a, nó$ iremos 
pouco a pouco fazendo esta~:~ instituições, quan.to 
mais que não é aqui o lugar de tal objecto; 

Ha um_a_ outra .. hiéa sobre a cr~ação de urna 
biblfotheca. em Pernambuco, Ora, pareci :'I• que _eu 
devera subsct·ever a isso ; porém uo qLtadro que 
apresentei eu -soube substituir u decretação de 
uma qutlrtth pat·a . os_ trabalhos estatísticos, . e 
disse ·que - convinlla aügmentar a dotação das 
bibliothecas publicas. · . · . · 

A mesma bibliotlleca do Rio de Janeiro neces· 
sita de eugraudecer·se ; _ tat.vez fosse necessaL·io 
augmentaL' os objer;tos dos ar~h!!os ·legisla_tjyos. 

Tdiiho pois expandido a ininha opinião sobre 
os pontos em questão, . e concluo pedindo aos 
honrados. membros que, attentas as· grandes 
vantagens, não roub~inos com emendas inuteis-o 
tempo quti devemos aproveitar ... -•. _ . .. . 

o Sa~ CARNEIRO DA. CuNHA;~como tenho que 
.votar con.tra .todas as· emenda;J, peço licença par.:. 
retirar lt · minhn. · · - ·· · · ·· • 

Foi·lhe cqncedida, bem como ao Sr .... Ev_al'isto 
qtíe ignalmeute n' pedio~ · . · · 

o ·sa. ZEl,EIUNO DOS s.~NrOS. pedío .talllbem li~ 
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cença par~ t•etirar uma sua emenu11, o oll'erecet· 
outra, o · senuo·lho concedida rnandolt á mesa a 
seguinte emenda : 

u Fíciio ;.upprímidos os ordennuos de torlos os 
Empregados incluído~. no orl,,nm~nto, qLte são 
deputados e senadores, durunte o tempo da 
sessão. -

CJntinuando ll discussão, pedio a palavra e 
disse 

o Sr. Vu!lcon.ceuos:-Eu pretendo v~tat• 
contra todns ns emendas, exct~pto a que suppnme 
o ordenado dos mestres da fnbrica do ferro qLte 
lJa.- em :\1inas·G!!ra<Js; e conformando-ma com o 
i Ilustre deputado que otrereceu a emenda, . não 
sei se estes mestres estão ou não justod pc•r 
contractos, nem quaes as condiçõe~ por quu allí 
se achão. 

Quanto ás outras .emendas do augmcnto, de
claro- me contra ellas, e 11 principal rllziio é o 
estado de nnssa::~ finança~. Nós tllO\OS um deficit 
de 4, 900:000$, o a com missão trabalha .para ver 
sll· desapparece, ·e se &o menos as rendas actuaes 
chP.gão para as_ desp~zas da naç:io. Se a. camara 
niio dor attença1> a ·1sto, será necessarto crear 
impostos, o que a com missão julga. mui perigoso 
no e;:;todo pt·esento em que ainda os capitalistas 
estão incertos nos ramos de industría .om que 
vão empregar os capit>~es, pela· cessação dos 
escravos .da ce>sta d'Africa. P.~r isso a cornmissiio 
entendeu que muito se . faria, sn se .conseguisse 
niio. crear um só imposto de mais, e não . aut•)· 
risar ao . governo para·. llrnpresthnos. 

Combinemos o nosso estado .actual com aquelle 
em. que se achava o Brazil 'quando se dissolveu 
a assembléa constituinte; tinbnmos então a in_:;i
gnificante. divida de 30 milhões de cruzados, cuJI~S 
c1·edores não exigião promptos pagamentos; hoJ•~ 
temos uma divida de 250 milhões ele cruzados 
attendendo ao estado do cambio. Por conseguinte 
se _nós. augmentarmos as despezas não .tem•lS 
-dinheiro para as fazer; e repetirei com o illustre 
deputado, que se á. discussão se pi'Olongar niio 
teremos orçamento este annu (apoiados), leinbre· 
mo~nos do tempo que se não g•Jstará em se 
copiar estns. tabellas e do . que ainda nos falta 
para discutir. 

Forão approvad~s as du~s columna~ do o~ça
mento em discu,;sno que dtzem respe1to á ms
trucçiio e estabelecimentos publicas, salvas as 
emendas, e postas esta!> á. votação, approvariio-sa 
as dos Srs. Miranda Ribeiro', Moura, Vascon
cellos o Zeferino do.s Saut,)s. 

Jul,.arão-se prejudicadas· as dos Srs. Bnptista 
Perei::'a e Manoel do Amaral;·~'~ rejeitadas toda;; 
as· mais, excepto 1;1ma do Sr. Moura, q_ue ficou_ 
reservada para se -Fratar _na 3~ d1scussao. . 

Continuando a dtscu,;sao sobre .as duas ultimas 
columnas do orçamento, mandou o. St·. Castro e 
Silva á mesa a seguinte .. emenda : . _ 

" Que se arbitre 200fi para a propagayao da 
vaccina nas províncias,· para as . ·~ua~s. na~ está 
orçada quantia alg!lma, e s.ão.. Esptrlto-Sauto, 
Sergipe Alagõas, Rio Grande do Norte, Pllluhy, 
Pará, Rio GrandA do Sul, :tvlit•as, Goyaz .. e Matto-
Grosso. . . 

11 Que se. supprimão todos os ordenados ou gra
tificações dadas aos empregados . da policia depois 
de jurada a constituição; supprimindo-!le ouu·o
sim quaesquer ellli!~go.s creados na dita-repar
tição depois do dito Juramento,» 

Foi apoiado\. 
O Sa. HoLLA:>DA CAvALC.~N'l'X offal'eCe1l ta&J•bem 

a seguinte emenda: _·.·.. . . . - . , 
« Salva a re.dacÇiio. ~ Que se arbitr_e .. algu~a 

q1.1ailtia para despP.zas dive~sas e. e_ventuaes.! nao 
só ·.das e~ta.b.elecidas por lei que nao.se achao ~os 
dizeres :las tnbellas, como das eventuaes do ~nsmo 
mutuo e progresso dos trabaliJos estatísticos.» 

Foi apoiada. 

Podindo a palana disse 
o ss:-. "Lino Ooutin11o: -Sr. presideríto, 

se npprovamos a pal'ccHa do vnccinn para o Rio 
do. Janeiro, não sei porque as outrns .Províncias 
llliO hão de tambr,m g'OZili' u.esse bCiltlflCtO, a COlll• 
missão é de parecer que SIOJ. 

Acho porém r1ue e.;tes 7:000#000 para o Rio de 
Janeh·o é ml1it·>, porque n sua ín>tiLuicõ:o vac~í· 
nicl\ niío tem desempenhado as vistas com quo 
se lha mnndnu dnt' esRn somma. O ex·ministN 
do impr:rio disse ar!lti que ia inanda~ vnccin~ e 
cirurgiões encar·regfldos della ao ínterwr do lm
perio pnra fazer e ncontecet·. Tem-se _sim no
m ado val'ios cirurgi(ies com graLificuçoes para 
esse Um ; poréou qual é o paiz do. intel'ior a que 
taes cinugiões tém l~vado a vaccina '? 

O Sr. miui;tro devia apresantaL' neste caso a 
historía dos trabalhos. vaccínícos do anuo pnssado 
p11ra. conbecirotlltto uesta camar,l. 

Eotretnnto não tem havido ·disto utilidade al· 
"'Uma. Vemos que no Piaulty está morreild" im
mensa ge:Jte sem que alli l:lll saiba ai11çl~ _O que 
é vaceina ; e com,) apparece · sete contos e nove
CI!n'tos mil r6is para a. instituição vacciniea no 
Rio de Janeiro? · . · 

Eu q11izera que esta instituição tal qu~tl é,!apre
seotass6 a csLu camara o J:elàtorio - âe seus. tra
balhos, e nós verinmo.s que o resultado não. cor
responde á intenção com que consiguamos esta 
quantia .. Portanto/mandarei uma emenda Pl\r!l. 
{}Uc a instituição vaeciníea seja obrigada a l'e
melter todo,; o.s annos a historia de -.. eus. tra; 
balhos a esta camnra. 

Sr. presidente, esta parcella de civilisação e 
cateclle~e dos indit1s é . pa.rcella que se "devia 
riscat• como mostrou a illustre commissiio ; todo o. 
seu proveito Ó· para os mís~ion~rio:~, p~ra ~,; escri
vães e para nquelles que tratao· dos lotdJO:l, Se
nhores, se forem viajar pelo interior do Brazil, 
se forem a ess\S aldêas verão o que é um eseri
vãn, o que é um missíotlario, é um b.aduí.; os 
índios vivem na maiar n1isería, alli não se cuio.la 
em .co usa· nlg11rna senão -em furtar as terras que 
pertencem aos pobres i11dios, como acaba de acon
t.e.cer no Itnpicurú que ~artarão mcia_legua _da 
mais fertil que pertencia t\•luelles m1serave1s. 
O parecer dn com missão é que se acabe. com tal 
catech•)Se de índios, po1·qne com isto nada se fs~
M:elhor seria espalhar estes homens pelo Eraztl 
nas cidades, nas vil! as e 11os estabelecimentos 
quG elles cham•'iO. ainda portugu~zes. 

Onmpt·e. notar que ainda h1.'j11 os ínuios não 
conhecem . brazil•}iros, só t>lles se rep11tão, e 
tudo quanto niio é índio é portugnez. (Apoiaâos.) 
E' precis!> pr;rtant•J a dispersão dos indios'•,por 
ess•1s- povoações que emquanto a civilisaçào dos 
missionat·io;; é loucura ; elles não· os·. instruem, 
só o que fn<!em é comer o dinheil'O dtlS pobres 
homens e dapravaJ,os ... por. sua immoralidade. !"J 

A com-missão. fez muito. bem em restringir •. a, 
despeza feita com os irlandezes que existem n~ ' , 
llahia. 'l?aga-se um dinheiro a esses homens, e 
elles não q11erem trat.a.lhar; não ha anno que 
não morrão 30 e 40, e todos eUes têm pesado 

. sobre o hospital nacional pa1·a onde vão .. com 
hyd1·opisias ~:te .. etc., .porque têm dudo na cachaça 
que ·se têm regalado ; ainda .não·. vi beberrões 
IJiaior.es, .. parece-me que não se rartão com umua 
m~:~did_ a para um sõ t1·ag. o. _T_ odav_ Íl\ h_ a vem_ os coll.tl-. _ 
nuar a ·dar doze vínten" por dia para elles não 
quererem tmballJ.ar_? _(,z;;e~,) . . ... . •.. :... -

J.á um illustre deputu~o membro da.:_eomnlJSS~O 
de fazenda disse ««que tm>utr.e._:;.~ensoes.;» N~o 
sei., .Sr. pres'idimte, porque o. mm1stro do 1mper1o 
de.u taes pensões a esses estudantes. - .. -
.Aqui niio ·se pede senão para os afilhados. do 

Sr. ex-ministro do impcrio José .Çlemente PereLra~ 
Parece·me que dciqui a ·meia duzia do annos 

n;'io haverá a!guem no Brazil que não seja le., 
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trado .. (~lpoíados.) Não estou cP.rto o. quantitativo 
r.lo cstuúaulcs que hu em S. Paulo ; porém em 
Pernambuco anda em 300 o tantos. E porque não 
se mandou algum destes estudar a lusto1ria na· 
tural de quo o Brazil tanto pr«:cisa? Tudo vai 
estudar direito o n no~sa custa pam vir depois 
ser inimigo da. COJoStítuição ; a'Hsim como aconte· 
ceu com o Adolpho em Pernambu«:O quoJ foi foJr• 
mnr-se á custa da philantropia · bnhiuna, e até 
eu fui um olos que.concot·ri p••ra Íi!AO e o reRultailo 
foi vit• a ser inimigo' da constituição e.do Brazil. 
Tão .arrependido estiv• ssc dos meus peccnJos como. 
estou deter njudal.lo a ·esto malvado. 

Van:os á .ultima cousa quA é ob1·as public•1s. 
Isto, senhora~,-. de dat··se, á Bahia para as .obras 
publicas ao:OOO$ é o mesmo .que dni•IJS ao go vemo 
do Rio do ·Janeiro, porquo daqui . á amanhã . vai 
uma portaria , do thesouro ·. nacional. para que 
se ni'io, gasto, 5 rs. ,em . tae~ obras... . 

O Sa.. VAscONCt~LLOS : ~ S1·. preshlente,.quando 
l!e deu esta. quantia para o~ras publicas, decla~ 
rou-se quo fosse distribuída , pelas camara~, ·por· 
que. ás camnras é que compete semelhantes obras, 
porém como s1~ vio que e,;tas .não Linhão ·rendi· 
mento sufficiente,. foi ·preciso sc;ccorrer com al· 
guma quantia ; e portanto isto não é dar ao 
go>Verno. . . 

o sa; LINO CÔÜTINUO (corÍtin'UandoE ..... Eiltãci o 
artigo necessita de melhor redacçiio,' declare-se 
quo se dá ás camaras. 

Passem·os . (L illuminacão ; Sr. presidente, a Illu· 
minaçiío . da ·Bahia é feita com· o dinheiro que 
devia vir para a desta cõrte, em clonsequencia de 
ordem' quo mandou ficar. alli es.se dinheiro;. clle 
não chega para a illuminaçiio da cidade .e tanto 
faz haver como niio. Presentemente .só existem 
200)ampeões e assim .é o mestr.J. que não existir 
illuminação, porque aclta-se um no principio da 
rua e outro no fim, ficando o ·intervallo to:~do 
escuro; · 

Deve· se poiil deterininur que a camara, desses 
30:0005 de. obras publícas, d&spendá alguma cousa 
para complatar .a illuminriçiio da .cidade. 

1\:In:ndqu a· me~a ·a· seguiu tA ·emenda: • 
'' Que a municipalidade da Bahia couclua a illu· 

minar,ão da cidad•!, tirando o qúefôl' preciso dos 
30:000# que se lhe manda .dar para as o.bras 
publicas. " 

O Sr. Vasc:on.cellos:-Para explicat· COIUO 
a commissão procedeu nestes trabalhos, direi 
que a commissiio approvou o ol·çamQnto do go· 
verno, e como a lei das camnras municipaes in· 
cumba n ellas as vaccinns, a mesma commisstio 
entendeu que se-determinasse, como se determinou, 
quo estas quantias para .vaccint\S lhes sejão cn· 
tregues para. ellas. execútarem o que a lei lllo 
manda. (Leu.) . ·. .· 

Quanto á civilísação. dos. índios, a. com missão 
approvou tambem o orçamento do governo; posto 
que esse objecto se pudesse reduzir tanto em 
Minas .· como na Bahia; . mas .a commi~suo não 
tinha ilados para .fazer· .esta •·educção, e· por isso 
julgou qtte devia.: approvar nesta parte o .orça
mento tal. qtlRI, esperando que os. conselhos. ge.· 
raes fação , as ·.suas. observações. a .esto respeito; 
pot·que. na verdade. isto .é um objecto que pre.::isa 
de reforma;. tl~perdiçà:se muito dinheiro, às .po•, 
bres índios sàfirem grandes. roubos entregando,se 
este ---d-inhatrcr aos _eommandant~s . in1Iitãi'ãs ; -
sobretudo muito . escnndaloso o .que se passa. em 
Minas Gert\es e Espírito-Santo. . . 

A_ commis~ão níiop•·opoz a .-upressão de varias 
despeúis · que forão até eittirictaá· por lei; bem 
como. as que sé ft~zem com . directores em· algumas 
província:~; não tocou neste objecto nern fallou 
.em tal civ.ilisação de indios, appruvando,a quJlntia 
de 3:000H destinada para a mesma civilisação. ·. · 

A commissãô · supprimio . a dcs(leza. com , os 
colónos. es~rnngeh;os, t~nto no Rio de Jan~iro, como 

no Rir1 Gt·and·e do Sul ; o desprezllu essa pnrte 
do orçamento t•elativa no empru~:~timo de 40:0008 
pnra rrs e~tr mgciros na mesma província .do Rio 
Grande do Sul, e 50 e tantos para os que habitão 
n&ijta elo Rio do Janeiro. (Leu.) · · 

A commi~são supprimio varias despezas bem, 
corno o ordenado do barão da Saude, e .pro· 
vador da mesm11, qtlll e !la julgou não ter, lugar, 
por qunnto e~Lo ordr.n11do não ern ele lei, tanto 
que depen«lia ela npprovalião' da assembléa. Outro·. 
sim supprimio o& destes jui~es; um por ser 
deputado· da. junt!l do commercio, o outro por 
set· lenta d11 academia medico-cirurgica. 

Passou a C·l omissão á quantia . de 480SOOO 
que o g<>verno. dou de pensão a 3 estudantes para 
se irem forma1·. no cnr:~o juriJico em S •. Paulo: 
ll ueste artigo enton•lendo a . mesma com missão 
não s.er despez'l da nação a. despeza feita com 
quem vai estuda1· e aprender· por seu interesse, 
Uri:sentou não dever approvar semelhante pensão, 
muito mais r•orque par~ce já. excessivo o_ riu moro 
dos que estudão no curso jurídico. 

A commissão nesta parte 1:ingio-se á lei, que 
man~a. que a despeza .de.st'l reparti.çã.o .. :n.unca 
éltl:eda fi. sua receita, e por isso a m~sma ,com
mi~são rcscrvqn p11ra a despeza da illuminação 
a quantia quo r_ealmente se despende. (Leu.) 

A commi:~:~ão ha de apresont;1r. suas observa
ções n'il '3à discussão,- porquanto o orçamento 
veio. posteriormente á impre.srio das tabellas. 
Ellá .entende igualmente que estas despezas de 
obr11s publicas deve ficar a cnrg '. das camaras ; 
porque. sendo taes obra's loeacs, . incumbem :aos 
conselhos dos guvernos: emquanto as .. obras com 
o~ edificios publicos que . devem.· pertencer .. ao. 
ministet·io,. a commi~são lla de tratar dellas no 
orçamento respectivo·. . 

O SI:'. Hollanda Onvu.lc~n:tl:-Sr. pre· 
si,Jente, não desejaria fallar sobre essa quantia 
apresentada pela .illustre commissão, .se .. eu .. não 
encontrasse esta anomalia do obras publicas •. Se 
a camara Livesse. lanç11do suas VIstas· sobre 
o quadro que: apresentei a semelhante .. respeito 
~1!-via ',io.ver que na proporção .da vaccina .... não 
fiz umas províncias privilegiadas, o outras.·· não; 
mas quo para todas cllas tin.h.a marcado a vaccina, 
dando a todos os socconos publicas. Felizes os 
'habitantes do Rio de Janeiro, que quando têm des
graças são soccot'fidos, ao me~mo passo que ·os 
uas outra:~ províncias são abandonados I 

Nàó me atrevo a apresentar emendas: .a com
missão. que touu1 tudo isto em consideração. 

O Sn. VASCONCELLos:-A commissão pretendeu 
.. propór s.ómente un>a quantia para vaecina em todo 

o imperio, porque se qu·md•>.queirn alguma cousa 
elj:traon:l i_nar.i.a o gov(lrno es.t.â .auto.risad.o. para fazer 
dt!spezas, e tem .credito supplementar. 

0 SR. HOLLAND.o\. CAVALCANTI (Continuando):
Nüo se deve· esperar quo . se venha pedir ao 
go,•erno, é nocessario que cada província tenha 
o seu para soccorrer suas necessidades ; por isso 
qao cada uma delhs tivesse certa quantia , parn 
esse fim. . 

Tambem alguma .cousa .dir.ei .sobre outro objecto, 
que vem a ser o ·dizer o honrado membro que a 
despeza d.R int.enden.cia geral da policia é maior que 
sua receito\:. eu lhe assevero que isto não· é· exacto 
que. a receita é ·maior que 11 aespeza, e não sei se 

lldro--incllfl·nc'ftlíiilmfii' ess11 urttgo. ·A com• 
missão dá 186:000#, Niio sou de parecer que a 
assembléa decl't.te gel'Ulmente sobre obras publicas, 
e sim .enten<io que estas só devem· ser decretadas 
pelo' corpo legisbtivo, .. quundo forein do.illtl!rt~sse 
ger:1l da . nação ; bem como abrir estradas . que 
communiquem entre ·:!i versas província:~ · ;· fazer 
o encanamento de certos rios qne· sirva de utm-· 
d_ade · geral aos pov.:>s : ·e ClUtras -obras que·· 
igualmente concorrão .pal'a. o seu bem. Em.to,tos 
os ·· governos representativos assim se. faz e. nun·ca 
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se deixa ao nrbitrio do governo fazer aR obras 
que quízer; porque pedem·so 8:000fl para umn, 
30 para · ontrn, 40 para ontrn, e'para que? 

Quacs Riio as obras f!Ublicns. em· qut~ se tóm 
gasto esses dlnhfliros? Na minhn provmcia fez·so 
a ponte de um rio com as rP.ndas da junta do 
eommercio, por hahilidnd6 d•l presidente pam 
com os membros da mesma junta, o tudo mnís 
tem-se gasto em concertar o pnlacio do mesmo 
presidente:. eu não quero que o pnlocio da Bnhh 
tenha custado mais que o de :Pernambuco. Lem· 
bt·o putJ·osim a esta camn1·a, que a lei já. previne 
a respeito de oh1·as pnblicns, c!eterminando que 
quando uma província quizer au~mental·as, o 
preMidente em conselho possa ddib.e.rnr sobre 
Jsso e dal·us por empresa, recompensando o traba· 
lho ao empre~ario com uma p~jquena .quantia 
em comparação das obras que fizer. 

Deste. modo. fica a província ·satisfeita, sem ;;er 
neccssario distral1ir a8 rendas geras _da nação. 

Isto mesmo compete à policia no Rio de Janeiro, 
para o que ha certas attribuições, ou aliás á. 
camara municipal, afim de, como digo, não ser 
preciso distrnhh· as rendas geraes da nação. 

Supprimi na· minha tabella toda a desp~za d.e 
obras publicas. {Leu.: Queria que estes 186:00011 
fossem. _applicados, segundo a· emenda que aquí 
se ncho, para· as d~:spezas eventnaes. 

Queria. mesmo que se col.si"gnasse ·aJguma·quan• 
tia para os trabalhos · estatísticos; no quo ape2:ar 
do trabalho a que alguns senhores se tenhão. e 
queirão dedicar, todavia niitT será. possível npre· 
sontar' um quadro inteiro de todo o BrazU_; e 
.por ..isso -assentaya que· se :prestasse algum sr.c• 
-corro a asse respeito, cujos cslllarecimentos. pre" 
ciFntnos para a' nossa legislação política, emaior
mente para conhecimentos typographicos. Não 
sei -q11e . haja . enlro_ nós alguem .. quo conbeçn 
todáll as povoações; o -atrazamento nesta parte 
é grande ..... ·. . ' 

Tinha organisado o meu quadro de modo que 
ciava 200:000H . para toda essa· despe:~:a; escusava 
tantas .parcellas. de .. soceorros publi.::os, · bastando 
que estes. se consignassem a cada província, 
segundo. o seu estado .. Supprimi a~sim ns despPzns 
com _obras publicas, substituindo a quú:.l ,.·. rle 
200:000S para· as despezas eventuae.; de tcdu::. r-s 
estll_belectmentvs publicos creadoí! por lei. 

Julgarão-se <liscutídos_ as duas ultimas columnas 
do crçamento, tl postas ú. votação, furão approvadas 
salvas as emendas; das quaes furlio ·rejeitadas ·as 
dos Srs. Manoel Maria. do Amaral, Li no. Coutinho 
c Netto; approvadas .as ctos Srs. H~llanda Ca
valcanti e Castro . Silva; prejudicadá . a do Sr. 
Páulino de Albuquerque; e esperada. para 3• dis· 
c~ssão ado Sr. Veiga. 

O SR. PRESIDENTE deu para ordem do d_i_a se
guinte: A. coutinuação. dn.· discu~são do. projecto 
n. 40. ProJecto n. 2 :_ e orçamento dos nesocios 
Pstraugeiros. 

Levantou-se a ses:>ão ás 2 horas .e meia. 

Sessiio ·em t 3 ·de Julho 

EXP.EDlltNTE 

O Sn. Su.caETAnto passou a lôr os seguintes 
pnp~is: 

Ollicio do secretario do senado, participando 
ter aquella camara ndopt·1do o proje~to de lei 
ido desta n•1gu~ta · cnmarn, autol'isando o governo 
a mandat· abrir um canal para . faci!.ítar o com· 
mercio na capital da provin.:ia do Maranhão com 
CJ int.eri<Jr.~Fícou. a camara inteirada. 

Olllcío ri<> me~mo secrP.tario remettendo a pro~ 
posição do senado, separando _uma· .. porção . dP. 
terreno da fnzendn nacio·nal do Oubatão de Santos 
e. applicando-o para. pastagens de animaes que 
por alli transitão, e 'Jara fundação _de uma povoa· 
çiio .; acompanhando· a representação do conselho 
gel'al' da província. de S; Paulo qu~ lhe. servio 
de base.-Mandou·se imprimir o projecto de lei; 

Officifl d•! ministro da justiça re~pon:lendo que 
na..la tinha para nddicionar ao ofticio do 1•. do 
c(lrrc.ntsJ · mez, em que participára ter·Re pelas 
círculal'es de. 6 de Maio do: annn passado ·man
dado que ficassem de nenhum. effeito os decretos 
expedidos ás.· províncias, fazendo-lhes extensivo o: 
de 27 de Fevereiro ·do meS111o anno. mandado 
executar sómente na.de Pernambuco.-Remettido·.ll. 
commis.;iio de constituição. . . · 

Offici•l da camara municipal da villa de paraty, 
remettondo ns- suasposturas.--A' commissão espe· 
cio! das camarasmunicipaes. ·_ · ·_ · · 

Representação· .da . camnra ·.municipal lla cid11de 
do Rio de Janeiro sobre dnvidas • ~- difficulJAdes 
911e na : pratica s.e têm • encontralo ·ll respeito"'Jas 
l~is de 15 de Outubro de 18-27, ·el1o~ de_ Olltubro· .~ .~ 
de 1823.·-·Re!p~ttida à· com missão· especiill da·s:....,'Jd<': 
camaras munJctpaes. ··. · . . ·. · ·.. . . .. · ;,:r: 

Requerimento de Antonio Maria de ·Almeida, 
sineiro do curso jurídico da cidad_e de S .. Pâulo, 
pedindo augmento de ordenado.-A' eommis:>ão de 
fazenda... · • 

Requerim<:nto: do pndre ·João Antonio· Tor1'és, 
soliciLand•l .que se. ponha· em_ discussão a resolução 
desta camara apresentada em pmjecto sob o n. 61 
do nnno passado~-Ao Sr>presidentepar.l tel-o em 
devi ria çonsiJer•tçiio.. - · . - · ··· · · · · · 
. T .. r:rão·se os seguintes. pareceres. de. commis

SÕ•S: 
,. A .com missão especial encamig tda dos negociós 

l'elatiV!JI? ás c_awarns municip:~es, vio. a represen· 
tação que a esta augusta eam'nra acaba de. dirigir 
o municipto da imperial cidade do Ouro·Preto,' 
<:m dnta de 19 de Junbo do anno corrente, pedindo 
t·csolução sobre os Re~ruintes quesitos: . • 

u Lo_ Se as attestações dos. pl'ofessores publicos, 
exigidas pe)o> conselllo do.governo -dovem ser nsai" 
g .• adtis por todos os v.:readores.-2.o Se a camara 
deve cumpl'ir: todas _as. ordens do governo ainda. 
que se opponhiio á_ constltuiç•lo _e ás·leis.-S.o Em 

. caso . de duvida como deverá proceder. -4~a Se -nito . 
tem jurisdieçilo nem compotenela . para e()nbeeer 
da validade das· ordens .. em o nadas· de autoridade• 
lcgitimas.-5.0 No caso de lhe niio. rertencar tal 
jurh1dlcçito de quo maneira. lm do cumprir. o 
art. 58_ da lei do 1• do Outubro do t82B. Dou,.. 
~notivo â esta. ropresentaçilll o oftlclo om n. 1 
do actual presidente da provincla de Min111. di ri· 

PRESIDENCIA DO SR. SOAUES DA. ROCIIA gido Ú camara, advertlndo·lbe q110 devia sati~fazer 
à resnluçlto . do conslllho do governo expsdida 

Dep· ois. das 10. horas . fez-se. a c_ ham_ '9.ª~~~!-ileríím~14 de AbrH de 1828 acerca d'OB profllssores 
-~ ltc'os ; ·pretendendo· o mesmo · prestdente ·que 

se--~~e-lutndo- na ·sala· o iiumero 11ecessnrio para a., attestações a estes passadas fossem ossignadas 
fazer · casa se prorogou .a abertura ·· da·. sessão por todr. ·a. camara e não_ simplesmente pelo presi.; 
para .as dez horas o um quarto; faltando·. Mm dente e secrelario. A camara pelo offi·ciC> .ern n. 'a 
causn Jrarticipada · .. os Srs. Deos a _Silva, Hol· respondeu respeitosa·mento que sendo: as instruc. 
lunda Cavalcanti e Limpo de· Abreu: e sem ções de 14 da Abril de: 1828 anteriores á lei do 
•Jll•&_os Srs~- Paula Barros, .Moul'a, .. Xnviet·._ de }o_de Otltubro.·do mesmo_:anno' e_ dispondo' esta 
O:trvalbo, Mahl e Clemente Pereira: estando pre~ no at·t. 6-l qúo '.só sejiio a;;•ignadas por ·toda ·a 
seutes 79 Srs. deputa4os. . .... _ . . .• .. . > camara a:;· ~uns' delib'el:~ções; postil!~~. propcHitas, 

O sn. SECRETAmo Mumz BABRETó'· leu· a ~teta da rPpresentaçoes 1ls autondndes super101'es; etc:,.bas· 
sessão antecedente. que_ foi approvââa,' tando que·sejão. as:fi'gnadas,pelo' .pl·esí'Jente e secre· 
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ta!·io as que . tiverem po1· objccto orde.nar o cun;~ 
pnmento das postul'llS e leis, cuja exacu.;iio esteja 

·a seu cargo, julgava ni'ío haver infringido a lei, 
nem are.;o!uçiio do governo que nadrt dispóz ácerca 
do modo porque devem SH pasaadas taes 'attes· 
tações. Este officio . teve em resposta o · de n. 3, 
Dó ()ual o· JH'esidente reiterando a primeira deter· 
minução, estranha á camara a · falta de "eu cum; 
primento, · fazendo· lhe vêr que . as eamaras niio · 
têm jurisdicção nem competencia para conhece· 

· rem e julgarem da .validade das ordens emanadas 
das autor.idades legítima~ como temerariamente 
flzerão, tomando uma resolução contra aquella do 
presidente da província e conselho. 

« A commissão fiCta com aquella camara: 1.~ 
Qne as ios~rucções de 14 de Abril tle 1828 nada 
dispondo sobre .o . modo de . passa1· . attestacões 
aos professor•:s publicas, n1io se podiiio dizer infrín: 
gídas, só por não sc::1·em tacs attefltaçõesasdignndas 
por . toda a . camnra. -2.o Q11e nttenta a letra e . 
eapirito do art. G4 da l~i do lo do 011tubro do 
18'>..8; posterior áquellas ínstrucções, ó baetante 

·quo taes·attestaçõea· sojii<i .assignadas pelo pre-
sídente .e .secretario,'umn vez qu-e sejão mand:1das 
passar por de\íberaçi'ío .das . camaras.~3.o Que o 
governo da . província . mostrnndo,se minu:ioso em 
eousa de tão poqueua monta, nno teve a necAs~aria . 
. prudencia e circumspecção para · evitar questões de 

.. semelhante natureza sempre de~agradnveis, qua~i 
nunca uteís, e muitns vezes gerado1·as da des
llarmonia entre os governantes e. govemndo~.-

. 4.o. Que .existindo ,.no arcllivo da camara·o liberal 
officio d'aquelle go\'orno ·· (jurito em n. 5), expedido 
em virtude .de .. resolução do conselho, no qual 
se ordenou ás · cam.aras que dP.pois de confirmadas 
as. suas post11ras pelo conselho geral, deixass~m 
de ohservar as resolu~Jões e ordens . do R•>verno 
da· província; que se. encontrassem com a . pontual 
observancia daqnnllas posturas e .da lei . de . to 
91l 01Jt_gbrp l!.e .. . 18.28, .. mostmu,:se .~ ag.ora .-.o mesm(l 
governo contradictorio uo conteúdo do' oJiicio n. ;3, · 

· sendo .• que a . camara mai.s . obrou .em regrn, .curn· 
prindo antes CO !li o dP.te.rmi.nado no prhneiro oflicio 
(n. 5), e;:ocp_edido em_ :virtude .da . resolu~ão do con
selho do que obr11ría cumprindo com · o . determí• 

. nado no segundo (n. 3).-5.0 Nota. finalmente a 
commissiio serem pouco conformes com o espírito 
das actuaes instituições e destruido!'as.do art. 58 
da lei do to de . Outubro de 1828, as insinaações 

. do governo da província quando as~evera · que 
as camaras nüo têm jurisdicção nem competencia 
para conhecerem e julgarem da validade das o.rdons 
emanadas das autoridndes legitimas; julgnndo 
antes · n commissiío que todo o liubdlto .ó com.~ 
potente para conhecer se são validas e legaes 

. quocsquer orJens qno . ll!o sejão diJ·igídas, . pnrl!> 
doilCai' do· as cumprir -no coso contrario~ ticand.o 
sujeito à . rcsponsabilidnde e rigor da . lei. quando 
deixo do cumprir. as que Uverem aquolle caracter. 
A' .vista pois do exposto ó a commi.sslio de .parecer 
que os quealtoa bL'opostoa pela camara muuicipal 
do .. Ouro· Preto aô ncbito resolvidos na lei, e que 
tendo. procedido . em regra e em conformidade com 
ella, Isso meamo seJbo communiqua po1• inter· 
medlo do governn .a quem 'ao . deverá remetter ·. 
a supramenclooada repreMenlação. · · · . ·· 

« Paço da cnmara do• deputado'.!, em 13 de Julho 
de 18:.10 • .-Antonio Mm•ia . .1e Moura.-Au1•elia.no 
de Sou~a · e Oli"ei1·a Ooutinho."""J; Ool~r.Ja Pa-
checo. ·» . . · · ·· · · 

· · Approvado, vencendo·se tambem que . por inter· · 
fl!tldio do mesino governo s.e communicasse·ao· pro· 
sul ente da · pro~incia. · · · 

- 'IÚi.OJECT-0 . DE LEI 
FlXAÇÃO DAS FORÇAS NA.VAE::I < 

Para- entl;c'Ír em . 3• discussao . 
<< A assembléa: goral Úgislati~a decreta; 
« Ark 1.0, ~s torças navaes activn~ do imperio 

. T()~I) 2 

do Brazíl no nnno tlnanceíro quo ba de correr 
·do 1" ele Julho do 183l até 130 de Junho de 
1832, const1uáõ d.as embarcações que o governo 
arbitrar, " .serão tripo!adas com . 1,500 praças de 
todas as classes. . 

cc Art. 2.• · Fie1i.> suspensas as promoções dos 
. qfflcine!l do todos os p.os.tos q.ue não forem neces· 
11arios para completar a for·ça quo pela presente 
lei eatarl\ em actividado. . . . 

« Art. S •. o J?icão extínctos os empregos de phí
sico·mór, cirurgiilo·mór e capelhio·mór da ar• 
mada. 

cc A1·t . . 4.• Os ofliein(J$ estrangeiros que ·não. se. · 
guirão a causa do Brazil durante tl. lUt•& da.indepcn. 
donci!l' . do imperio serão \l~lllittidos do:S postos 
em que se nchll:o. 

cc Art. 5.o 03 officíaes llrazileiros desnecessarios 
ao .sérviço da armada poder{\õ empregar;se onde, 
e como .lhe:J convier sem per~a · dos seu.s venci· 
mentos. . 

c< Al't ~ G.• Os offieiaes de snude, fllzenda, apito 
e nautica;. artífices, marinheiros o os . capel!ães 

· que não forem necessarios ri.em as .suas . non1(lações 
conf•>l'mes as leis oil ao espidto dellas, serão 
demfttidos do serviço. · · . · 

" .Art. 7.• . O .. corpO . do artilharia de marinha 
conservará no seu estado eftectivo 1,400praças • 

« Art. S.o As praças aue ·houverem concluído 
o tempo do seu servi']Ó 1·eceberáõ as suas es-
cusas. .. . 

cc Art. 9.o O governo fica autoris.adoa recruta\' 
na fôrma das ··lei.s tantas praças · ·quanta~ forem 
.necessarias para completar o numero' da mar i· 
nbeiros o soldados agQra decretados, . no caso de 
niio poder haver a· mnruja por 'meio de engaja· 
mentes ainda com premias. vanlajosos e os · sol· 
dados, concedeu dó 20 réis ·. de gratificação dial'ia 
para IÍqae!les que .tendo concluido ·o .tempo do seu 
serviço quizerem .novamente alistar·se. 
-" Art, 10, As expedições dns . ardens e · as .. 1·e· 

quisiçõils dos recrut!ltllCn.tos que· exced.erem .. ao 
numero de praças de marinheir.Js e grumetes~ 
vagas por motivo de mort9s, deserções e baixas 
para os hospitaes, se. forem . pr,lticadas pelos mi• . 
nistros de estado ou presídel)tes .das provincios, 
ser1io reputadas e punid·1s como · abusos d•> poder ; 
e sendo pelos commandantes dos navios, entradíõ 

· aquelles que assim forem recrutados na clnsse 
das praças . supposlas ~ e taotl) neste como nos 
outros caso:; os que abusari'ío .do poder ou fize1·ilo 
requisições i!legae:l pogaráõ lis .pes;oas rec•·utadas 
os pr.ejuizos, · perdas e damnos qua lhes . cau· 
snrem. 

· « Art. U. O governo: alie1,arà pelo -- modo legal 
todas as ombarcaçüas de guerra ·que nno admittem 
co.nc.e1·to vautajosó, 011 forem .inuteis i\ defensa 
e set·viço do imperio. . . . . . .. · 

cc Art. 12. F.ar·se ha publico pela. · imprensa . o 
numero ·dos vasos que forem empreRndos pelo 
gov:ern<>, e be3m assim as .prnça.s das suas .•. rea
pecti.vas lotaçõe11; e o ministro . npresentar!\ · a . 
conta mui circumstanciada . da execuçiio desta lei 
ilté ao dia. 15 de· .Maio. . . . . . 

<<Art,lS. Ficiio revogadas todas .as..lo.ls e ordens 
em ' coutrario. ' . . . ' 

«Paço .d!l eamara. dos deputados, 12 de Julho. 
de 1830.-Cunlta Ma.ttos.-Pmto Pei:.r.oto.-Viei!·a 
Souto. » .. . · 
· MRndou·se · imprimir~ · · . . . . . · .. 

« A commissiio ecclesiastica tendo examinado 
o requerimento que a ·esta augusta camara diri· 
~irão os hel'deiros do fallecido Cae~ano. Rodrigues · 

·Monteiro; para pode1: sobrjj .(i : in~smõ ~inte~~ór : seu · 
parecer. com conh~C}rnento i:l.~ .. ca~sa, , exrgro ~ que 
se .. ped1sse .· ao: .mtmstro ·da .JUStiça . mformaçoes 
ácerca da oxistencinou não exisléncia do tribunal 
da . leg~tcia, uma vez que . a , esta. córtG tenha .re· 
centemente .chegado o nunc.io apostolico, !J.~endo 

. agora ·em : v1sta a resposta · do .. :· mesmo : mlnts~r.o, 
. na qual diz que. o nuncio. nilo . tem feito ~aber, ao 

H 
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governo de S. M. o ImpP.rndor sovem nutorisado, 
o pretende instollar nesta córte o tribunal da 
Jcgacía, niin .duvida a commíssão para f•1rmn.r seu 
parecer expór o seguint~ : ·. 

cc ·Jurada a constíttliçiio do ~mperio finnott·se 
no urt. 159 do tit. Qo :'1 regra geml de Qtte 1\!1 
causas devem ser deci·lida:; ·nas relações em 
segunda e ultima instanci11, e assim niio oxislindo 
no tempo ern . que se organisow o novo pacto s.ocial 
no · Br••zir, aque!le tl"ibunnl delegacia, é visto que 
clle hoje niio p6de ser installa.lo som que h<~jtl. 
infracção manif,~sta dn mesma eon~títuiçiio, o que 
parece que a cõrte de RomR conheceu clarnm.ente, 
pois que mandando pnra este imperio o seu nuncio 
upostolico, o náo nntorisou para installnr e prllsidir 
úquelle e:~tincto tl'ibunnl, porque se existisse uma 
semelhante autorisaciio o gove1'110 não a poderia 
ignorar como confessa ·que ignorn, por ni'io ser 11 
c1·eaçiio de um tribunal que .jul~ava as cnusas em 
terceira ii1sta.ncia um ne~tocio indifTerente, (lnando 
11 constítuiçoio o tinh it expressamr:nt~ pro)libido. 

cc A commis.-;iio deixa de fazer· algumas refl~xões 
sobre a irre~:ulnridade de um tribunnl occ!csiastico 
p1·esiJid.1 por uma antorídado estran~teira c.m que 
:;e tomavB conhecimento de cnllsas mcrcan~{l~ civis, 
lembrando· se que a sua instituiçito foi fi. lha da 
ignorancin tlos 1t1minosos principias d~ <li•·eito 
publico, e ·da cont"11sli.o .dns raias dos do·us podel"llS 
temporal e espiritual, que achando~se !!C>je f~· 
lizmente marca•lrts fazem co1il que este ~nbunal , 
se não;possa reinstallar, o assim IimHando·se ao 
caso om qnestãll, é de . parecer que o recurso de 
appel!açiio intontndo pelo padre Domingo;; .'J.'eixeira 
du· Fonseca -é de nenhum ·' e.fleito; ·por ter deixado 
de existir o tribunal que dev.ia·tomar conhecimento 
.'taqnella · nppellaçii.o, .e que por isso ns partes 
vencedoras lançando miiu · dos m·eios que 1 he;~ com~ 
petem para haverem 11 si os autos originaes; 
podem com elles tratar l~g.tlmente da OX•!Cuçiio 
de uma sentença que . h a muito deveria tal' sido 
executada. 

<c Pnco da camara dC?s deputado~, lO de Jlllho 
drl 1830.-Antonio 1\'[aJ·ia de 1\{ot'l~a.--Ant•mio 
Joao de Le.wi.-Jose Bento Leite Fer1•eira · d.e 
Mello. 11 ·· · ·· · 

F .oi .approvado. 
cc Aa·t . . 5.o Fica orçada a uespez:l do miaisterío 

4a marinhl\ .em 1,-182: lGOH209 os quaes serão des; 
pendid,,s na fórma marcada .nas tabellas se~ttintes. 

cc Paçn dn cama1·ados deputados, 13 de Julho de 
1830.--Mende.~ -Viclmla · . .-.n. P. de . Vasconcellos. 
...,;.Dua1·te e Silva.-Ribei,·o d'And1•aàa.-B. L . àe 
Souz-a ; " · · · 

Foi a imprimir com urgéncia. 

ORDEl\I ·DO . DIA 

Continuando a discuss•i.o do projecto .d11 lei n. •10, 
. leriio,se as emendas ao· art. -ln quo jt\ tinhiio ~iolo 
apoiadas,. o tomando a palavra disse · 

o l!!jJr. oun.b!l 1\r•i-tto•:-Sr. pre"ideute, a · 
experiencia tom mostrado que os coMalhos de 
admini11traçiio regimentaes uiio preenchem attltellos 
fins pa1·a que a lei os creou : com tudo ni\o silo 
só os co11selllos que têm. abusado. As prevaricações 
siio filhas da natureza dos hom<ms; niio ha ne
nhum que por ras ·. ou nefas deixe de . prevaricar. 
Quantos vezas tenho eu, pensando que fazia bem, 
praticado aquillo que ·era máo e que· não ·. devia 
fazer? Ao .mc.>smo ilhtstre deputado . quantos vezes 
terá. acontecido ·outro tantl), e ~ preferido o ·seu 
interesse ao interesse do serviço publico? Eujulgo 
que esta lei h!l de ser ex.ecutada, e · se !lave':! os 
de · fazer . leis novas . para ·· uãu _terem - e:tec_uçao, 
fiquem·· -os cousas com!! · .s.e achao, subs1stao- ·as 
ordens actuaes, . subsistiio os abusos. do commis-
sariado. · 
· Sv - presidente, os . homens .hão de marchar 

algum dia 'pelo caminho ·da virtude·; .se · tlm ou 

outro cheftl não andnt• agora pela estrada da lei, 
algu1~1 din fan~ n contrario. Nenhuona providencia 
é 1nn1s saudavol pa ra o soldado do que esta que 
se apresenta, melhor será CJ!le ·para .o soldado se · 
receba em dinheiro o valor de sU11 etupe por via 
do seu chefe, e para ter um bom rancho para 
ficar com n barriga cheia, d·> que ·a .receba em 
genero pelo COinlr.ISSIIJ"Íado, e VI\ !!nch.er a barriga 
de outros "homens parasitas, em . que tantos têm 
enriquecido e prejudicado aos mesmos · soldados, 
nilo ha pqrtllnto uma causa mai11 ju~ta do que 
aquillo que se . ncba di~posto nest~ lei ; Sobre• as 
avaliações 'eu direi q·ue se façR'o -todos os mezes; 
nis"o nii" h a incommodo ·nenhum, se o ·. soldado 
!ór . pr~judicado .em um mez, . niio o será · no mez 
seguinte; se a fazenda publica -fór prejudicada. em 
!lm moz, não o será no outro que se segue. As 
JUntas da fM:enda devem pugar as etapes . pelo 
preço . médio do · valor dos J::enet·os· nos mercados, 
isto é, nem · pelo. preço mai.'l alto, nem pelo ínfimo, 
on, como diz o sr~ deputado Li no; com alterações 
feitas pelo presidente ou com a t>monda que diz, 
qu11 as avali1r;õos sejão feitas pelas camaras. 

Eu :voto pelo artigo com as emendns. · · 
L~ríio·se·, as · seguintes . . emendas : 
cc Acerescente ·se A palavra,:,.. provincial:!~ Feita 

pelo eommanrlante da_s armas . no . principio de cada 
anno; e approvada ou .alterada pelo · presidente em 
.co.nselbo, que terá em vista · os preços médios do 
anno findo, os· preços ·.correntes e as alterações 
provaveis ; afim .de conhecer .o valor . médio doa 
~tNteros em .todo o .anno • .Na eórte s-:rá. a.avaliação 
feita pelo . general . das · nrmas, e · approvada'"oil 
.alterada pelo· ministro da guerra;> Os presidentes 
enviarâõ . ao .. ministro ·da guerra a c6J>ia' . .dall. actas 
iJo conselho, nas quaes se e:o~;penderáõminuciosa· 

. mente ns razões por que se approvariiO' oú .alternrão 
·· as n.valinções feítlls pelos ecmmandantes das ar-

mas; Salva a r.edacção.-Macie1. 11 
Apoiada. , 
<< Primeira parte.-...Que o orçamento das etapas, 

forragens; . etc., seja feito de ·anno a anno, que 
nas .províncias seja pelo · presidente -em conselho, 
ll · n.a · cór.le peiB mnnicipnlidade.;.;..J. Lino~ » · 
· Apoiada~ .. .. · ·. c · · · ··-· .· ' · · ·_ · ·. - ,. -

" Que ;;i;ja feito o orçamento de seis em seis 
moze.s.,...VieiJ·a Souto. 11 · · · • 

Apoiada. 
<I A avnliaçiio será feita pelas camaras mnniei

paes do lugar aonde se houve•· de fazer o forne
cimento, e approvadtis . pelus jantas de fazenda 
nns províncias, e pelo thesouro publico ·na eórte 
com audiancia .do respectivo ·commandante das 
armas.-Clemente Per·eil•a; • . ·-

Apoiada. 
cc Ao art. 4.•.-Adiante da pnlavra~etaJle~-accres· 

cente·!l.e""'"e outros fornéchnentoli;-'Cunha Mattos.» 
Pr(l<:adendo-so l\ votaçi'in foi nppr.ova.lo () art. 4o, 

salvas as. emendns, o LambAm npprovada a emenda 
do Sr. Cunha . Malto!l. Fori'io rejeitadas na dos 
Srs. !.ino, . .Maciel, . ClemenLe . Pereira e Vieira 
Sn~. . · 

Pas.sando a disculi.r o art. 5o,:. disse 
o St•, RobouQa.:-Sr. presidente, o art. 5o 

. em diseussito ·. diz · (leu); de . maneira que ft1l!ando 
dos preta para .os soldados, . e ·.dos , soldos para 
os ·officiaes, . parece nito contemplar .eomo cumpre . 
que contemple os sat·gentes, >furrieis, : cabos, etc. · · 
E11, pois, mandei já ·á me!Jif uma emenda que 
preenche o meu fim. no sentido. desLa observação, 
fica1\do claro que, qunndo uns e outros receberem 
preta ou soldos, . tambem .recebão ,os . demais;for· 
necimentos pertencentes; isto ·harmónisil.tiiio ·menos 
este ~rt. 5o com o que está . vencido s_obre () 
art . . 4 . . 

EMENDA 

« Ao art; 5o~~Qiiando so. receberem o1f prets e 
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os soldos, tambom se receberáõ ns etapes e mais mento foi orçada a despéza em 110:000$ e no 
fornecímentos.-Re6ouças. , · · l!egundo eml40:000~, a commissiio entendeu que 
· Foi npprovada . niio .havia razão alguma para dilr-se 140:0009; 

o Sr. r .. 1no Coutlnb o :-Este artigo deve nem ~'llvez mesmo . o~ 120:000$, porqüo não temo.> 
pnst1ar unicamente com a emenda do Sr. Reboucas l'ecebtdo grandes ·•nteresses das legações · nem· 
E' uma emenda de redacçiio; jli se sabe que é ae'sd~ t~!Jib llm temos n.ec.c.ss.idade d.e ter tan.ta~ legações 
o soldado até :10 official ·commanrlante do ·corpo n~ E11ropn, como em N_apoles, Roma, Euecia, 
por conseguinte. é emenda de redacção que rcce! Dm11!Parca e outros I uga:res .com quem não temos 
beráõ etapa, e póde·se accrescent11r-e o · mais rel11ç~o algu111a, por tsso. Julgou a commissiio 
nec.éssario~,.-Dí)l o St· .• . .deputado como hão . de re· que 111.nda pod1a ~~rccar l)taHI .n qu11ntía d.e 51:500$; 
cebcr o pl;'c.t e .a et~pe, e diz o St. depUtl\do q11e o Ct'elo que fazendo este cerceamento elle não 
pôde .haver dmhes.ro . p11ra. o .soldo . e não haver põd_e deixar do ser. approv~rlo pela .camnrA. Não 
para. ao · pagar a et11pe, isto não. póde ser; se não des!g~o11 11 commsssão . 11s legações, deixou · a 
houver dinheiro para o . s.oldo ha de s.e paga.r a al'bHrso .d., governo mandar diplomatas p.,ra as 
etape, ·Dada tem uma .:ousa ·com a outra, póde·se cOrteq onde os julga~so neee~s~trios, e por is.so 
pagar nté em S€!parado porque primeiro está 0 c~ncebeu o orQamento úesta repartiçii'l em globo. 
CO!fler!. e o quartel~!flestre_ h a de sempre . pagar Ftca orç~4a a despoza desta repartição eml20:000~. 
prune1ro a etl!pe_; 1sto nao faz senão m 11rcar 0 A commtssão podia :n•Jtnt· .no seu orçamento este 
tempo desses pagamentos ao sotdado, .e para isso excesRo de despezas com o expediente, s·ommando 

· basta . a emenda.do Sr. R~bouças, . porque é · de 2:800,~ dcspezas ou ajudas de custo de ida .e 
r~docçãp . ... Nl'io .percamos mais. ·tempo com .. esta volta, ev~nt~aes, etc . Ptcsente3 do tratadosl6:0008. 
d1Rcussão. Votos . . · A commsssao tr~mea quando leu que ainda so 

Leu;se . i\ segui rito :eménda :. . . pretond~m ·dar -presentes dtr tro1tndos, ·que o go· 
" Supprima·S!I o art._ p•, ~ PauUno il.e Albu.· verno 11m da prcte!Jdia fazer tratados e que niilda 

querque. ,, . . . · por ellcs pretend1:1 dar presentes; estas· njlidils 
Não fui apoiada . . r . . . . . .. . · .. ..... · . .... ... ·. .... . . . d~ custo. nr'i.o vrecisaviio doscontos, e julgou que 

· ,, · substítua~se ào art. 5o,-No p·1·iricipio de. cada nnQ dev1ão · entrar · em· ·despezas; · por · isso quo 
mez receberáõ os quarteis-mestres dos ~orpos uma cll.•s siio. re.stituidas á JlXcep. ção .de um. qutlr.tel· 
quantia approximada ao. importe da etapa e for~ p~r consequcncia entende11 que se podia eli; 
nechuento do .• mez antecedente, .e no fim do mez !mn~r n de rn~is; .. esta legação brazileira · e 

· · ajusturáõ as · contns juntamente· com . a dos preta. ·Jngleza que deve ac•lbar; o essa ·-legação· pottu-
·-Maciel. » . . g11eza e .brazileira que pnroce. ser ·eterna • e com 

AJloiada. · . . • quP.m o BraziL de~ pende sem nenhum interesse. 
''Emenda de redacçiio.~Que se .paguem ns eta- Notou . a .commissi'Eo no àu~me"nto de . ordenado 

pos e. mais vencimentos na .época em que se deva que teve n commissario juiz da Serra Leóa . a 
pagar .os ·prets.- .r. Líno. » · 3:400a quando o ordenado é 2:400$; parecia· que 

Apoiada. . : : . • · · cah de>1peza r!.evia ser paga pela . naçiioingleza, 
Q _s.,-._ .c.u.~ll.~ _ Ma~_to• :=-Desejo o~ vir .a . ti. ,este_ anno na!> só. ·appareco to~_a a ~espeza por 

em~nda do illustre dllputado. Sr. presidente, 0 conta .ilo Braz1l, mas além dtsto ·o .ordenad<l 
a1't1go . da maneil·a por que so actill redigido á el•iVI11!o . a 3:"00$. Notou · tambem 11 . commissão 
rnelho1·, respeito muito a emenda do illustre depu- · quo houvo presentes de ·. augmento de . ordenado 
tado .o S_r; Salvador Jo~é Maciel; mas _devo dizer, pam . nlguns diplomn.t11s, corno p•lr exemplo, ode 
que a palavm pret .signillca emprestímo ou ·Loiadrés elevad., 11· 12:0JOH q11an•io ntó · ao pt·e- · 
nrompto; o _Ulustre deputado sabe perfeitamente sento só. pe1·cebia 0:600ff. O secretario da legação 
que preL nao slgnift~a comedorln, suppõe um 3:000#, quando até no presente em de 2:,!00$. O do 
emprcstfmo quo so. faz ao soldado; 0 must1·e consul ge1·al 2:000H, dc:speza que se. devia sup· 
deputndo sabe .que atl! o anno· Je 1762 os pag•\· primir, tem•JS nm consal geral com tão grande-
mentos andavilo . de mez em mcz, nesse .anno ordenado, qt111nd•> talvez. houvesso quem o qui~ 
determlnou·sA que fo•sem de 10 em . 10 dias e zosso exet·c:e1· gratuitamente. As . outras lE>gações -
depois em ú. dias; este nome de pret, palavra estii,J tambem com aug.neilto de ordenado, r.omo 
trnnceza quo sigriiftca · emJ)restlmo . ou . prompto, o enviado . P:dr11ordinario e minist1·o plenipotlln; 
vnm do )l~garnent? que ao ta.z . aos soldados fran. ciario ·em Frc.nça . 10:000$, consul geral . 2:000/1, 
cezos do (i em t> dsas, o mea~mo termo se adoptou .o da Russia · está tambom ' augmentado, .emftm 
no :exercito . portuguez o ainda se· uu no exercito os or.tonados do · todos o" diplomatas estãtl nng·. 
·brilzllelro; 0 ·pagamento de: 5 . ilm 5 dioli · ir mai~ metltaJOlJ; 11lém· di~t•l . niio. Séo gnard11 igUBlchde 
facil,'melbor e mali commodo do . que om prln· no emprego •la diplomncin, porque . por ·.t~xemplo 
cipio de. cada mez ; .ccmo seria. possível dal-o de a Inglaterra· tem nquí um ag~nte · de negor.ios e 
moz em mez em algumas províncias onde ajunta nó~ temos lã um enviado o ministro plenlpoten
da .fazenda . andava mendigando dinbeil·os? E' ciario ·; assim tambem acontece com a ·França; 
melhor para · o soldado pagar-se-lhe . de 5 em 5 po1· consequencin a commissiio entendeu que dando 
dias e tnmbe.m esta fórma de pagamento é mais a quantia de 120:000$, dáva t11lvez mais do -que• 
comm~da para ' a f!lzenda publi~a ; · po1· c~118e., era necossario A mais do que podia dar o Brazil 
quenc1a, · Sr. presidente, respe1tando. mu1to a para uma · despeza · de . que nenb11m lucro tem 
emenda do illnstre deput,ldo. 0 Sr. Salvador, percebido, antes muito desar como é claro e 

· entendo . (}Ue ··melhor sara conservar · este· artigo; · noto rio· · · · 
. evit<lndo; IISSÍIW a' discussão~ :tieste al·tigo so é C> St'. Gel.'va.slo: -sr: preRidenté, côm~ . . 
necessar10 'Ut.na ·melhor ·· deducçao. ·. ·.· · ··· · ·· · · . ·· · · quanto me· .. conforme com as ·razões expandidas 

Sendo · .chegada a hora de se discutir. o orçR." pelo il111stre relatot· . da c"Jnimlssãó, co-mtudo-nãcr-·-
mentll · ~a · · despeza· .da. repartição · ·dos ·negocias · me parece!!· b.e •~ qulf ·se · orçaS&e ·em · globo·~ esta ' 
estrange~ros,. tomou . assento · na mesa· o• Sr·~ . mi· despeza; .Julguei . que er•l J!le.lhor . 9ue não · fosse 
nistro de ·estado respectivo; _sobre o que tomou I um otçamento ,de condJencaa· estas contas, sobre 
a p:davra · · •·· ' · . que a au·gusta can!a•·a · .tanto tem lllamado;· jul~ 
o· ·sL·~ Vcuconoeuo•: ·~· sr. ; -presidimte,. i\ l ·gavaque · .. até sedev1a dar a ·f6rma por· que deviiio 

com missão .· cerceo1i deste. orç~ment•l .n • quantia ' I se. 1~ po. g.os est. es diplom . . a· t. as., .. d. evia.·se ... p. revenir ·O. 
de 51:500R fixando . e01 .120 as ·despezas doiitúc· . modo d~.s.tes. pagamen··. tos. ~· .. A . .. n . . llçiio c.arregà. co.nt 
parti~~o·,_ !JO~n~~·. as neccssi~!Ldes ·. da· . nação; .A o .. camb1o ·.do . G7 Y., quando . ·ao · 'par .é •· 50· ·Y., 
commtssao rc<dectto. que a legislatura· .passada se portanto j11lguei necessario, primeirci .. díilthigilir 
o,ppOz sempre .ás grandes deápezas que .. Cllta se·é o seu qttnntitativonume:rico OÜ moeda ti.ra~ 
repartiç1\o . pret~ndin . fllze1·. · ~o '-Priníelro''·-orça· · ~ilei~''• o depois ais to · -uomear :à é'c~~tbio par'' de · 

.\I 
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Londres para o Brazil para servir de re-gulador competente e pela simples leitura deste orçll-
para . o pagamento dos diplomntns. porque . o. menLo ninguem licart\. convencido de que algum 
cr.mbio 67 Y. então lembrado pela commissiio de dos uossos encarregados <le negocio~ é modelado 
liquidaçiio de remessas fc!it~s . a Lond•·es pela. pelo novo systemn da creaçiio de consulado~ 
esquadra ingleza, e talvez que . este cambio lõeja . Tenho um projecto a eHte respeito que ·oJferecer 
prejudicial aos diplomatas como já é pr• judicial á camara. Contentnr-me·hia · com . a som ma de 
a unção o !acil é conhec~L-o, quem soube formar . l(il:500", . o eu apresent•m~i a este respeitá . as 
o cambio qno a nação . palla de mais . 32 % de- minhas .mzões {I c1mara; ho certas razões qu~ 
baixo deste principio ach~i que devia . formar obriglio o governo a conservar · certos empregados 
uma emcnd.a ndditívo, nproveitaudo-me aqui dn em vr.rias córtes da .Europa, ba no Brazil um 
pessoa do Exm. Sr. ministro. embaixador e trds enviado·s extraordinarios, de-

Sobr.e .o systema dos consules ou diplomatas vião-11e pois conservar enviado;~ de igual caucte~ 
entendi.a que todos são para o mesmo fim, que e as razões sã.o obvias para· que elles se devdo 
todos os consulcs siio diplomatas e a diftarençl\ conservar. 
de nome nã9 iníh1e nada na sciencia de cncar· C1·eio que a camara está convencida da ecQnomia 
regados ou empregados publicos, e por outro lado e com•eníencia que guardei no meu orçamento. 
ha o grande prejuízo para a nação de serem Compare-se est~ ~rç!lmento com o passado, ahi 
maiores os ordenados aos diplomatas que fossem pedío-se só para o anno financeiro de 29 a 30 
nom~!l~Os ministros p\enipotenciaríos e envindos pat·a de;;pezas or.iinaria~ 189:000$, pará despezas 
extraordinarios; por isso lembrei·me- que todos extraordin··trias 136:000$ e eu contentei-me .&!{(jra 
os nossos diplomatas fossem nomeados encarre~ com pedir lül:OOO,~ creio que ha uma reduc- · 
gados <lEL negocios, c portanto teríamos uüüto ção de... · . . · . 
menos or<len!l.<!o~. (Ap1·esentou . a sua emenda·.) A camara na sua resposta . ã c·fall'a do throiio 

Debaixo · deste principio eliminei est<t · addição pre.venio ao governo para que estreitasse . as re-
de addidos; o çorpo diplomata não é corpo. mi- laçõc:~ .de amizade com . os paizes an1ericanos que , 
litar que quando . ba ex.:esso de · milítares tem nos corciio, por consequencia accresce na tabella 
aggregados . e 9 otlicial fica .addido; eu espero deste orçamento as l11gaçõas · amerh~anas, e ·então 
que o Exm. ministro este:ja muito de accordo ningnem J>oderá dizer quo houve exageraçã<Cem 
neste ponto. · · · pedir ; pelo calculo nprosentado pelo ;S(; ··d-epu-

Quanto ao expediente vi despezas illegaes, e tado relator-da commi~sfio, devo dizer qu'ir'obser.veí : 
pelo conhecimento pratico que tenho, .vi qui) erão um .-err., de som ma em · l ':OOOH; tive na redacçãó 
excessivas, se fusse na Amel'ie~~ mio duvidava deste anno todo .o escrupulo e todo o cuidado, 
que . fossem precisas; mas na Europa, que tem prcveui desde log,) (JS erros dll imp•·essão.e todos 
correios . fluas . vezes na semana 1 Prmcipalmcnt13 sabem · o que são alg<trismos; é notoria a inca-
nos JlOrtos da Italin .são mui to baratos; Já paguei pacidade de bem as -fllrmnr, en fui a secretaria: 
em Lisboa por uma enrta . de Genova uo réis , examinot· pelos livro do registros, e o erro . nasce 
cartas vindas da Russia nunca me cu5 táriio mais· . porque o consul ·. ~·mil da~ cidades Ansenticas 
de ·lHO réis depois diRto o Exin. ministro notará tem 2:400~, na·.typogr.aphia apresenta menos400N, 
q:ue. Já .lu~ despezas eom . o expediente; eu que- fui sobre -esta summa diminuta que-- o · Sr; depu- . 
reria ·quo me dissesse qual é 0 .expediente da tado membro da. commiss~o baseou a sua reducção, · · 
secretaria de um cnrpodiplomntico? Eu reuni tudo creio ·que o errri paro se conho~;er bastaya que . 
em .um•.l só adJiçiio e julgo não se precisa desta se visse no orçamento os ordenados de todas 

· ditrorente div.isiio .. as . legações, . nem · era possível q!le se désse 
Aqui na secretaria da estado pede-se· S;OOOS 1:600S no consul geral de Napolas e quo o consul 

para dospezas extraordinarias; parecí:t-me q-ue gc1·al dao; cidades Anseatíca~ -.tivesse 1:200H, bn. 
mlo em do esperar CJUe tivP.ssemos mais · tratados grande ditrerença .entre . . Nap.oles, Hamb. nrgo, Lu. -. 
de . cQmmercio com autoridade de legislação, o l>eck e Bremen. · · . · 
no.;;so systema ê 0 mais perfeito e igual · pnra Re,;ponderei agot·a ás observações feitas pelo 
todos, por consequoncia é de esperar que uão Sr. deputado relator . da com missão, que apàuto11 
seja neces~ario rnzer novos tratados, e em uttima as razões d•l com missão em globo e trato11 .de 
analys.e podor·Be·hia eli.rr.inar ainda mais como dc.spezas extraordinarias; disse que a commissiio 
diz o lllustro deputado, m:~s niio quiz eu bolir tremeu quando · vio presentes de tratados, e des-
em nadn pezn.s extraordinnrias, aqui não · 'é ocioso o repetir . 

· . -- · · '· .· - · · · . quA · ha . uma reducção .de despezas de., • •• _, réis 
O Sr. Va111oonco:Uoa :-Quanto ao cambio pelo -governo., quanto . a -presentes de tratados 

a comtnis~üo. nito quiz regular o quo h~t daqui não .se pretendem faz_!lr, mas illguns ha feito11 
pnra Londres; porque os pagamentos niiu se fazam que é precisol pagar; . ainda ha poneo •· ftz pagar 
HÓ pot· Londres; os empregados na C.:~lumbía não 0~ presentes .' da convenção preliminar. com as 
r~cebem os SI!UB ord!ll)ados '1 E por ventura será provinci.as . do . Rio da .Prata. 
o cambio o mesmo como propõe ·o illustre de- Not011 tambem o Sr . . deputado que . no orça-
putado que uvalio.u em 50 . l4? Parece· me que .não, mento . não. havia .descontos . das aj11das de custo 
porque em · Oolumbia a moeda é muito fri\Ca e que se arbitra vão nos diplomatas; devo.confessar a 
nós. não hrwemos . de contat• para· o pagamento raziio.disto; a camara está : convencida que · antiga~. 
dos ordenados da mesma fórma que par11 Londres; mente se pagava aos diplomatas tres quarteis adian-, 
estes ordenados hão de ser feitos · em. Columbia tados. pl\ra ajudas de custo, descontando., se .· depois 
e por isso a commiss.io julgou que antes . de na quinta . parte. dos sllus ordenados . dava,se .mais 
esperar pela cont11 que se reservasse para fazer outra ql.larta parte .. de outro quartel.;a titlllo . de 
um calculo com os dados -precisos. · · . costume, 0 - que resultava qne os diplomatas rece· 

· o sr.: Baptl.ita.. de oúveh.·~:..:... (Ndo se biiio por inteiro todo. o seu ordenado em um anno; 
ouvio . ) . · . ·. . · · ·--':". '-1--t~rtte-rii!!!dtlmr-:tmrta .pratica ·a falta de ·ecoa.omia; 

o Sn. Ç-E~VMU(l: _No · mesmo artigo {ldditivo por conseqnencia recJ~biã.~ _ .. r.epetidas vezes aju~as 
decla~o q11e essei 50 dinheiros ·são por lS do di- de custQ, ha um decreto· por.é.m, quo determiDil 
nheiro do BrazU, .. não. ó com _ a moeda. •.d.e .·prato qlle o- corpo <liplomatico r.eceba metade do . orde-

'á • · 1 d · naoto : sem nenbuma l'educçdo pau· ajuda de CllSto, 
quP. · J •01 · 8 tera a. · · .· · · · · o esta é ·a prn.ticu .existente que se observou com o 

O .sr, lUlnhtro dO li Nog·oclos .Estra.n~ corpo diplomotico, e não. pot.lia portanto · appartlcer 
'!el r o• :-Sr, · pt·~aidente~ eu apresentarei .. as no . orçamento •a red11cçj\Q, .porque ... se dá metada 
sxmplcs . razões em que fo1 fundado este ·· Ol'.;a- do .ordenado para ajuda .de custo, não me demoro 

_ . monto . e ? co:pare.l._9.9.m..Jls_ru:ç!UlWI.tos passa , mostrar a economia qu~ }la com este systemar 
___ ,O . meu orç manto ·. foi or~nisado pela I'Opnrtiçiio ~Fallou-se igualmente que a~ éommissões· devi.ão 
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acab~r, !l tambem já as j11lg11ei preciso acabar, um cambio fixo como o ingldz, q1113 é o rP.guladol." 
trl!ta1 ~ISBO mes!'lo nesta .:órte com um enviado para todo o mundo commercial, em virtude do qual 
bn~an11~co i mas ~ouve1·ão razões fortes êJUe me fi. se f,Lção os pagamentos. 
zerao nua acabar, comtudo já se mandariio orde11~ 
para Londres para se acabar igualmente por uma O St", Llno Oo11t1nho :-A commissão de fa· 
convenr;iio, além de que exemplos ha de que em zenda neste orçamento cortou algumas cousas que 
outras nações onde tem cessado 0 trafico da escra· se não póde negar são dtl luxo, e certos augmentos 
vatura, ainda se conscrvãfJOestas ~ommissões de des1_1ecessarios, e em vez de fixar a quantia que se 
liquidações de contas c·omo act al t · te p.e. d10, fixou a de 1. 2. O:OOOH, não entrando. o cam .. • 
com a França, Estado~· Unidos 0 ~omn~cDi~:~!rc~ b10 para ser posta esta quantia nas diversas pra- · 
mas como as ordens. foriio expedidas para Londres: ças da E11r.>pa., .e mesmo da America ; um dos m em·. 
segundo o calculo, devem cessar no . ultimo d& broll da .commisKão calculou com mais economia e 
Junho de 1831, res_ta agora saber se a outra parte orçou a despeza em 113:000$, e para o cambio 'de 
contrnctante convencionará nesta incertcsa de 50 1/2, contando s.obr.e a pa·ata, .e nrio sobre o ouro 
contas. O primeiro excesso qae mostra 0 illustre marcou 122:000H, e tal é a nossa desgraça, qu~ 
relator da commissão, foi 0 excesso .de. ordenado o cambio imp. orta .. em mais que o principal, e aqui 
para esse commissario na Serra Leõa, a verdade temos 113:000$ Cllm 122 fazem 235:000", e de 
é que se augmentou 0 ordenado, assim como é ver- mais a mais 9:000H, que .s.e dá para despezas, que 
dade que nenhum- homem. seriu juiz commissario podem vir da ditl'tlrença de cambies, dá 2U:OOO$ 
n.a Serra Leõa, que não estivesse nas.circumstan- e· eis aqui está em breve· Lodo o resultado. 
c1as de se comprornetter por. dous contos de réis Eunão poss•J deixar de approvar o calculo do Sr* 
cada anno: ·. este. homem· tem estado. u morrer,já deputado,_ tal ._qual o. acaoei de .. enunciar, porqutt 
Perdeu a mulher e filh t - d' d · de facto é necessario contar. sobre um .cambio. regu-

.·. . · . os, oaos os las pe e que lado. r. de 50. ·.1 .. /2,. e ... qu. an .. t. o ... aos 9·.0.D.OS pa .. ra d.il);. et•wnç"· se acabe isto, e é este mesmo .homem a q11em no ~ "' 
meio da missria se lhe. augmenton 0 ordenado, e de cambio commercial, · desgraçactos de .. nós se 

.ha de esta !lugusta camara reprovar este augmcnto? elle se. torna mais ínfimo do que está ; de ce.rto 
Nota-se Igualmente o excesso 118 lega<;iiO de Lon-- não sã poderão "fazer . transacções algumas :""inas 

dres no seu ordenado do. 9:GOOHOOO augmentado a julgando o contrario · creio que .. se · poderáõ dar 
12:000$000 •. Qgovernofezest~r;altera(ãl),eenten· sómente os .. 122:000S para o cambio. Sr •. pre· 
deu que o fez por economia mui grande: havião os sidente, o minist.ro .. dos. negocies estrangeiros . deve 
pagamentos de casas, havíão outros pa~tamentos aCteniler ·ás criticas circii.mstancillsOlinanceiras ·em· 
que entravão na folha da secretaria,julgou que que se acha o nosso paiz, cortando por todo e luxo 

. era absolutamente indispensa"el estabelecer uma que existe em .toda essa repartição. 
nova ordem, e portanto assim é mais economico Agore fallemos sobre o augmento . de · ordenados 
dar,se~lhc maior ordenado, do que pagar pequenos que tem h11vido neste ministerio, e que me. parecem. 
ordenados, e satisfazer estas outras exigencias. contraries á lei, já a certos empregados fiJtos, 

Q111mto ao pagamento da despeza: em que tam- e outros om com missões, bem como a. esse juiz. 
bem f aliou .o. Sr. deputado, estabelecendo .. o ·cambio comOJissal;'jo da Serr~ Leóa. · Ea. me adD)h:-1) que 
regular 501/2 por 1$000; pnre~ea.-mo haver uma o Sr. ministro possa dispõr ·dos. diuheiros. pul:ili· 
especie de difficuldade no. pagamento· a certos en" C()S, · augmentando a uns. o ordenado, e a outros 
carregados diplomaticos. que se achão em paizes tirando etc,. En estou propenso á idéa ·da com-
aonde a.ch·culação da moeda. é .. fa•aca,.e .o Sr .. depu, mis~ã.o <ie .. se .. dll,r elll glol,lº. urna Qlllln~ia, e .o . 
. tado author destaidéa já deu uma boa explicação, Sr. ministro faça o q11e quizer; tire a uns, ponhn a. 
removendo essa . difficuldade: porque então serv.ia outros, seg11ndo julgar conveniente, e nós depois 
esse mesmo augmento em consideração da motlda tomaremos con.tas. Em verdade . ningue1n póde. 
fracn, de compensação ao. ordenado ·Hmi.tadc que saber melhor que o Sr. ministro aonde convirá 
hnvia marcado; além de que, aonde a circalação é ter um dipl•lmata, e nós com isso nada temo.s, 
fraca como a nossa, as necessidádcs são tão caras embora mande diplomatas para a Noruega ou La.: 
com .. o Ki'to aqui, o.·pa~si\o pelo. s. mfsmos. inc. onve, poniu, e agora se lembre de mandar um para a 
nientes e pela mesma ca1·es~ia, em que se achão Grecia, comtantl) que, não gasto mais do que se lhe·, 
algumns partes do Brasil; por ex.amplo, a Russia, der i mas o que eu niio sei é se até agora o Sr. 
qual é a razão da 11ua carlsLia? E' a circulação ministro poderia fazer isto. 
d. e. S. a .. pr.eci. a. da, .. e ... e. nLí'io, qua.nd. o .se igu. ala o o. n. v .. iado. Disse·SO quo era melhor concordar com as des-
de Paris ao de S. Petersburgo ~ necessario _dar uma pe:~;as que se têm Jeito ; mas se ellas _são _contra· 
compensação ao da Russill, e desta maneira fica n lei não SI.! approvão, reprovão-se, porque se 
reconcili•ld& e removida a dllllculdade. acaso essa· legação !azill despezas .que nao são 

Eu. ente!ldo. que· os pagamentos na Eúropa não approvadas por lei, jâmais as approvarei. Aug-
Jl.~dem de1xar de ser. fettos sobre uma praça da mentou·se -perto de 3:UOOH ao embaixl\dor ·de Lon~· 
Europa, onde o cambio seja regulndor,isto é, não dres para casas; mas não ·sei se é preciso tanto· 
mandando. augmentar o· fundo para .. ulli, mas sa- para pagar uma casa em Londres.· Fallou·se n'um· 
cando dalli. .. sobre .. o thesouro, .. e· que haja um só addido, e .disse·se que ha negocies financeiros; · e· 
padrão ·para todos; e toma-se o enmbio de Londres, que é ... necessario ·quem _escr,eva; . mas. eu julgo· 
P:lrque -pelo· que respeita á America- dos· Estados- que não é da competeiiciade um addidii trabalhar 
Unidos diremos nós aos. encarregados que saquem em escripturações de calculo, qaando a sua car~· 
sob1·e o thesuuro do Rio:do Janeiro.? Aonde t:xis-, !'eira 'é diplomatica. . .· ·· · 
tem as ·relações eommerciaes, como se ha de man- O Sr. ministro dosnegocios estrangeh·os acaba 
dar esse.dinheiro 'l Direi o mesmo .do Perú o do Ma- de protestar por uma . cousll · que. a· camara tem 
x_ico, os .unicos paizes que têm relnções commcr· queri<iofazer, que é acabar com a logaçãode 
~1aes é. talvez o Chile pelo vinculo de negociações Londres qu'e de facto é um· novo thesouro do 
Jnglezas, .Buenos·Ayres e .Montevidéo. · Para ne- B1·azil que temos na Ingla~erra: caus!' ella de 
nhuns outros .. temos .·relações; ·e. como. esses ;;mpre- todos .. os. males. qne .. tem t1do ·.o· .. Bras1l; .e · ·serA 
gados ·hão de achar negociantes que ·.aceitem letras fãlicidllde .. que chegue agora um ministerlo. que 
sobro o thesour. o do .B. razil"? Não vejo o\ possiblll· acabe. com .. semelhante lega.;ito .. Oxalá que assim 
dade .. e então foroa é que 'saquemos sobre uma aconteça, ·e se nílo acontet:er creio que todos nós 
praça que . est~jaem·con ta c to. ·A Inglatet·r& absorve ... aomoiF·vendidos ; . e que o dinheiro que nós. cus· 
o commercio dos Estados·Uni'dõs da America, o tem tllrmos vai para aw legaçílo de . Londres I ·· N!o' 
negociaçõe11 mui.f<)rtes com toda & Etlropa, por,con-· vimos o anno passado .o ·que ella ·fez em·Londrea, -
sequencia é forçoso gue os empregados saquem nós estamos bem·· certos •. e ainda hoje-:Dtesmo· 
sobre· Londres, e de I;ondres sob1·e o· tbe~ouro· do acabon de sacar letras sobre · Bahill · ·c\lm a dift'e.;: 
Brazil. Não se póde dei~ar. de convir em estl.lbelecer· l'ença (creio) de Londres, não ~:~ei se 4e 6 ou·s pen-
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ces, quando entre 2 praças do l3ra:.:íl com Londres 
a díiforença ó de meto; mas isto não ndmirn, já 
se sacou Jo Maranhão com a difi'.:rença de 20: 
o cmnl.Jio do Maranhíio c!ltavn a 50, c snr:ou·so para 
o 1\Irtranhíio a 80, por eonsequcncia nsio ó muito 
que se saqne pnra n Bahia com ·a dítrerença 
de 8! Nós sabemos que se co:;trahio um cmpres· 
timo de 600,000 libras, e ~~~~ hoje uão sabemos em 
qne se :;nstariío; e a camara está ignrorando se· 
'melhanto facto, quanllo .ns folhas publicas an· 
nlineião que . o cmprestimo fvi feito em casa de 
Rothscbild .. Trtdo vai assim: vimos mais que a 
legação mandava fazer santos de marmorcs, e 
agora vem a conta da um S. Pe<JN de mat·morn, 
sem a assembléa mandar, e outras despezas desta 
natut·eza continuiio a fazer· se. · 

Eu já no anno passado propuz um prll· 
jecto para qne se houvesse de crear. uma.·. verda· 
deiri1 contadoria sep11rada da legação, e deste pro
jacto não se tem tratado: agora !tpparcee a idéa 
do Sr. ministro e deputado. para que hajào eor
respondencias ; mas · eu até as não queria, se 
fosse possível, porque o dinheiro que vai para 
Londres, ·não se sabe ·em. que se gasta, e .por 
is~o uma vez que já ha esta idéa não se preci
sará de ·pagar a esse addído, quanto mais que 
muitos rapazes brazileiros que viajão pela Eu
ropa, e. se querem instruir, pode_m. _t·e.cebnr esso 
titulo de ai:ldído sem -a nação pagar, e creio 
que já nlguns delles ba. que por lá andão com 
esse titulo. 

Disse-se que o juiz commissario <)eSerra Le.óa 
tem escapado da m·orte, qué já lho morreu· a mu· 
lher, e quo por isso se lbe augmentou o orde. 
nado •. Pois, Sr. pre:;idente, se o homem está a 
morrer, se niio póde viver nesse clima, é fo.r •. 
çado a estar lA ? . E' por ventura algum . degra
dado que está cumprindo a sua sentença? Se a. sua 
saude corre risco, se está empeuhado em dividas, 
largue o. lugar, porque muitos haverão que _quei
rão Jr ; porém ·continuar.·· n estar tendo escapado 
da morte, tendo-llle morrido a mulhe1· e filho>'; e o 
reiDedio que pede ao governo é que se acha pobre, 
e que se lhe augmente o ordenado, isso .. pãl) me 
agrada. Ora, Sr. presid·eute, desneeessnrío é que 
elle lá. estivesse, pois nenhuma sentent;ll, creio eu, 
elle lá. tem dado ; e aceresce mais, que esse tra· 
tado foi .feito com Portu~aLe Inglaterra, e np~ 
fieámos com essa carga. E que grandes compli
cações apparecem úcerca .!!essa commissão mixta? 
Diz-se. que havião liquidações de contas; p.1rém 
não me consta ; é verdade que,· . como não sou 
homem publico que esteja ao fa:to. desses negocias 
do míni~terio, principalmente dos estrangeiros, 
pó de ser . que haj11 alguma co usa que· eu não 
saiba. 

Diz.so porém .:que ha Hquidacões, e que é pre· 
ciso mais um anno ; entretauto . o illustre depu• 
tad.:. o S1·. Gervasio t:iscou a d~speza desses em
pregados, e ~u concordo nessa reducr;ão. Depois 
disse-se mais que. é necessario conservar quatro 
enviados extraordinarios, um u~ Inglaterra, nutra 
na França., outro em Roma e outro na Russi11 i 
disse-se que isto era uma espeeie de política. que 
!lll divisava até mesmo entre os .particulares ; 
mas eu creio que isto não é assim . . Os particula
res vis i tão-se conrornJe .podem, os mais opulentos 
mandão fazer a visita. pelos seu!< mordomos-mõre:!, 
e os que não têm mordomos mandão os seus cria
dos mais inferiores, ·portanto não sei se ha essa 
igualdade. 

Supponhilmos que .a Rtlssia nos mande-tm} 
empaixado1· i nós clizemos que o não .podemos 
mandar, e q.ue nos ·mandem para cá. um. encnr· 
regado de .. negocias ; . sermos obrigados, .. ·porque 
u111a córte rlca e llo grande luxo uos mnnda um 
embaiullor, n61 que nilo tomos dinhah·o para 
comor havumo8 de mnnllar um ambtdxadll&' I ll!' 
DO que eu nilo CODOOI'dO, . . 

Pt.l&' ventura a Amerlcn lnalusa niiQ 11011 &11111\lhlll 

o soa cncarregndl) de negocíos com a sua farda 
muito símpleB, o por. ventura elles niio figurão, 
e niio são reApeitndos pam ondfl vão? Por. con· 
ser,uencia nós podemos dispcnsa•··nos dllsses 
grandes diplomata~, nom fictt!'cmtos desairosos 
por isso. 
Dis;e-~o mais, que o nuncio deve ser c.onsi

dera.Jo como cnnbaixadnr, e. que em .consequenci•t 
devemos manda•· outro para Roma, Primeiramente 
não. sei se ba alguma confrontação de dignida· 
des eccle~htstica~ con1 as diplomt\tll.$; com tudo 
se um l:lisp<> póLio ser con~iuerado como um 
enviado extrnorJinario, basta. que em Roma esteja 
um cncarregari,J de negocios, nem por isso sere· 
rn•1s menos catlLillicos romanos. (,ápoiaàQs.) 

c,wtintll\rei .ainda " fallar sobro empr~:gados 
desnecessarios. Ora, niio me dirão de que serve 
um consul geral na. An:~tria, n'uma cõrte central? 
Não bastaria um encauega.do de negocias, . ou 
.não haveria aUi um a!lemiio que quizesse ter 
a honra de trazer a farda do irnpnrio sem esse 
ordenado '1 

Depois, estlt. a Ellropa. cheia dosnossq:; díplo· 
.matas, e em .nações com quem .não temos ponto 
de contacto, que natli~ in1luem :em a nos!!a po
lítica, e em o no~S<J commercio. Ora, quo embar· 
cações vêm da Suecia? E mesmo de N!lp()ll)s? 
Ha . ann.Js que ni'io vem· uma. 

Dissc;sc. mais quando o Sr. Vasconcellos fallo.u 
sobre ajudas 'lle · c•isto que não se deseontavãu, 
qUe. se havia tornado uma nova medidt\ de se · 
dar metade do. ordenado ... de . ajllda de custo ; 
mas eu desejava saber se o que.· s~· dava anti· 
gamente estava escripto por lei,. porque se estava 
o. governo não póde derog.\r a lei; porém. diss~· 
se que nisto ganha a nação ; t-u porém noto 
que antigamente .havia ao menos esse desconto; 
e quo agora se lhe dá. essa ajuda de · custo· de 
graca. 

Objectou·so comtudo que~ a .mudança desses 
empregaJQs produzia ·mai::; prejuízo;' ma$ o des
conto sempre se havia do· 1r ·fazendo nos seus 
ordenados ou nos seus bens; .ma:1 dando·se 
m.etade do ordenado de graç·1; não ·. s·ei qu·o a 
nação pns;a lucrar deste modo, 'e depois para 
que estar diariamente mudaudo esses empregados, 
alguns h11 que estão vi•ljando e divertindo-se, por
que ora estão. em Bel'lim, S. Petersburgo , 
Napoles, PaízEf:·Baixos, e assim andão, e de 
cada vez metade do o.rdenado, então onde vai isto 
parar? 

Sr. presítlente, o caso é que cá no imperio 
acontece o mesmo com os presidentes dR .. pro, 
vincias : estt1vào·se nomeando todos o·s dias pre
siJentes, dantlo~se-lhes ajudas de custo,. estavão 
lá 20 dias, mudavão-se pal'll outra terra, e 
tinhão outras novas .ujudas M custo, . assin1 
succedeu com mu1tos. EolfiiD mais . observa
çõe:; teria a fazer; todavia' Dtlo quero gast11r o 
tem'po. 

Approvo n emenda do Sr. Gervasio Pires. Fer
reira, e faça o Sr. minlstro quantos diplomatas 
quizer, 'fixe-se-lhe a quantia qu~; _se. acha estipu
lada na ewenda do S1•; tleputado, e escusa a 
camara de se envolver em cansas que vet·dadeira
mente estão mais ao alcance do Sr. ministro. 

o. Sr. c:;: erva. Si o . Plres ': -Em quanto o 
Exm. ministro. julgar que o diplomata da Russia 
deve ser mais ~ugmentado. o seu ordénado, eu 
diJ•ei que . da. facto as despezas~de Petersbonrg 

···.El& d que reguliio p.elas do I.ondres. e America 
Ingleza: tot,iavia o c.ambio ·a favorl\vel a esae 
empregado publico •. p.or. con~equencia suppondo 
que o dinheiro da Rllssia relativamente no cambio 
reguladllr dtl r .. un.lrea exiitisse na razão dll c·1.mbio 
commorclt\l d~. Londt·es para o Rio do Janelt·o ; 
e vomoa nó11 quo ll;OOCIR 11ulo .o~&mbio ragula~lor 
oqulvalo a H;OOOHOOO polll Cllmlii(J tlo Blo · do 
Jllnllll'll, 
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Portanto niio se pó de deixar . rle reconhecEr 

quo e~sa mesma somma é sutliciente : e CJUftnto 
á difficuhlade que o Exm. ministro objectou parn 
quo os . diplomatas pudessem aac11r .. nas praças 
em que não liouveasem cambios directos; comtudo 
em Li~boa uiio · havia cam.bio direct•l para· Pa~ 
tersbourg o America Ingleza, todavia prJh pi':IÇI\ 
de Londres se correspu1•diiio · praticamente, e não 
ha razão alguma para receiar. Ora, emquanto a 
convir que . bajiio diplomatus nas · dilfllrentes 
partes, creio que a camara pouco se importa 
com os títulos, .comtanto . que o ordenado não 
exceda do. que se mnrca, e dê·s.c.lhe o tít11lo que 
se· quizer. 

Em quanto á . nota que fez o Sr. ministro ·sobro 
os eonsules, em razão . dessa igualdade dos · ui· 
rei tos concordo, todavia . ainda lhes fica muita 
renda que unida á diplomacia dá de sobejo para 
a sua· subtentar;úo. · 

Emqlumto ao addido da lP.gaÇiio, direi que na 
propo.>ta _do govern.:~ relativamente á organisaç~o 
do thesouro está acabad•l est'l · legaçõo, além 
de que este estabelecimento é anomalo lL nossa · 
constituir,;ão, e offende a· unidade do systP.ma das 

,,distribuições daR rendas; e a constituição ·não 
deu .autoridade para se estabelecerem . repartições 
de fazenda fóra do imperio, quanto mais ·que .a 
nação tem sido · rnuito mal servida pelos mesmos 
empregados dessa repartição· financei 1·a. 

O Sr. ~üntstro dos Nogocios E~>tran·. 
gotros :- Vru dar nlgnns esclarecimentos •· aos 
âous oradores que ' acabárão. de fallar, e serei mui 
breve, _porque estou de proposito a niio tomar o 
tempo. · . - · .... · - · ·. · · 

Disse o Sr .. d'eputado que não B•.1bia se ·era 
contrario . i\ lei · ·o ministerio augmentror certos 
ordenados :. a resposta é . concisa. Pela lei do . 

. orçamento o ministro dos rieç:ocios estron::;:eiroR 
podia ' npplica1; :a sornma fixada d.a mançjra q~ª 
c.mviess.e ; .além de que ba outra rnz•io, que é 
de niio h.aver lei que · l'c~ulo o corpo diplomatico: 
o decreto da nomeação indicava o ordeMdo se· 
gundo a posiçiia e protecçiio ç!Çl indjyi~uo, . etc, 
Não 'h a pois .lei, e aiuda que a ho11vesse estava 

· derogada pela do (!rçamento. 
Disse ig11nlmente o Sr. deputado que os Estados: 

Unidos se contentiio com o seu encarregado .de 
negocias: perdõe o illustre deputado dize1··lh~. 
que os Estados· Uunidos têm en.viados extraordi· 
narios, e. nada menos que tres. 

Disse .tambem que não sabia qual era o cara· 
cter do nuncio, e não sabia casar · o poder eccle· · 
-11iastico .com .o .temporal; mns isM ostt\ dtlfinido 
na diplomacia, é direito dip_loma_ ta -. desttl. _te_ mpo. 
mcmoravel qne o . nun..:io . de primeira ordem é 
.embaixador, e o àa segun•la ordem é c:nvi:'ldo 
extrao1·dinario, tal regula o diroitp dip!omatico 
em todas as naç(his. · 

Disse ·. támbem · .q11e ·. não . ti nhamo!l · noçessldact~ 
de ter ua · Austria ·. um consul, e á prim~ira vlstt\ 
ass.im paroce·; :mas depois do porto franco . o 
commercio · austríaco nos ·. h a de deixar talvez 
um . saldo; é · sé c.ontinua1· ba de ser lucrativo, 
·e vantajoso é ter . a \li um r:onsul ;_ mas disse-se, . 
não h a verti um allemiio que queira · ser consul: 
eu · entendo q_ue um estrangeiro não .pôde ser 
co_nsul. .. . ·· . .. · .. · · . . .. · · · 

Fallando . das ajudas· do cnsto, · torno n repetir, 
-não havia Jai . que · as regulasse~ aindn que 11 
houvesse] o governO pelo or~amento estava auto· 
risado . e pudia alteral~ a, mas valJIOS · {I ~ pui'te . 

_Ei'<ionomica. ... . ... · .· · • '· ·• · ... ·• . •·. .. . • · - · 
· O Sr~ deputado . entendeu que dar metade do · 
ordenado, sendO o i:liplomata obrigado a sabir 
de córte. em córte, que resultava a mesma falta 
de economia; e que se C•lbia · no mesmo "desper~ 
· dicio: não .é ·. asinm, · primeiramente. o · diplomata 
níi'l.~ ·mudado a·enãci depois · de:·~assado ·alguin ' 
tuutpo cuuf,ll'tne ai! (JCW''.reni:ias. Em ·trcs "nnnos 

havcriio tres mudança~, o cnlculo o Sr. deputado 
como quizer, dê tres · vc~cs metade do ordenado 
011 dõ. tres vezes 3 quar~eis e· urn de ajucla çle 
custo, o vera\ .que esfle dP.sconto ni'io se póde 
!tlzer senão .em ·15 ·annos, e se elle 110 retirar 
os ·. meios do cobrnr taes . descontos · riingn"em 
saiJe, e · po1· conseq11encia é mais economico, 
torno a dizer, o metllodo de dar metade do or· 
dcnado. 

l!uanto ao outro Sr . . deputâdo qu~ punio pelo 
cambio regulador, eu não o combnti, antes parecB 
que ·desenvolvi seu>~ p1·inclplos: appareceu uma 
difftcaldade sobre o pniz aonde hôuvess.e moeda 
desapreciada, o disso que o Sr. deputado tinha 
respondido e removido essa dífficuldade, e taxou 
a favor do ordenado essas dlfferenças em conse· 
qurmcia damo.,ua fraca, e ajuntei uma razão de 
mais a f•>vor, mostrando a difficuldado em certos 
paizes, e então q11e er•1 mister um cambio reg11· 

· lador para -todos os pagamentos. . 
. Quanto á renda consula.··· ápezar de ser redil· 

z1da, peç~ lrcençQ para d1zer. que o encarregado 
de negoc10s que fôt· consul gP.ral, approveita·s·e 
só de . umn torça parte, porq11B. não .exercita por 
si as funcções de consul geral, mas sim pelos 
simples consules, e por isso não supponho que 
o diplomah viva na abundancia. 

o Sr. Llno Ooutlnh.Q:- Disse-se q~e 
se porfia ·fazer essas alterações, ·.porque nuo 
havia loi, e Sóndo assim ainda continuo a insistir 
que pelo novo methodo .a naç:i•> perde mais, por· 
que pelo antigo ainda 'se poderia cobrar alg11ma 
cousa desses Je.sconlos. . .. . . 

Eu desejnva que o Sr. ~ lninísl'ro me dissesse 
se . é verdade .que . um desees .. diploinatas que · foi 
enviado á >Inglntorra, de. embaixador extraortli
·nario, tendo feito · a sua commissiio em -tres ·mezes 
se lhe . mandou 'pagar o ordilnado de uin anno que 
não sei se anda por 30 ·mn .. cruzados. Depois 
fallou~se aqui -em orçaminlto . do anno passado, 
quando o· não ·houv.e, e o Sr . . ministro deve con· 
Cessar que o ministerio passado niio q11eria senão 
dinheiro, e .. mais · dinheiro, e .appareceu um orça. 
mento ·de uma quantia immensa; . Emfint fixe-se 
a quantia, e o 81·. ministro faça com ella oque 
entender. 

E11 queri!l que o Sr. ministro declara~se . se é 
certo que se pagou a este enviado de que acabei 
de !~tllar o ordenado de um anno. . 

O SR. CAL:UON :-:- Pugou·se·lhe :~judas de c11sto 
o níi<~ ordunado . . · , · · . _ · · · · · 

o Sr. l\ol:lnlatro dos Negocio~< Estran
golt'os:- Explicar·me·hei em .. pouca!! palavras. 
O Sr. deputado fez algumas· retlexões sobre o 
orçamento, se entendeu que se podiilo conservar os 
mesmos ordenado em Londres ; mas que poderíamos 
fazer reducções_ 11011 meamo_s enc·a· rregados em outras 
cõrtea. Como o Sr. dep11tado muito francamente 
pedio a minha oplnhto, corn a mesma franqueza 
lhe direi q11e sel'ia excopcdo multo odiosa se retl· 
rasse o. encarregado em · umllS parLca e não em 
outras. · 

o S:r; vaaoonoono• :-Sr. prealdento, é 
necossario . que a cumara determine 11e baverilo 
tabellas ou · não; c1·eio . que niio deve havel·BI : 
se a.; houver do via jli tirar-se_ n legaçilci de .Roma. 
Para ·Roma ni'io ·precisamos mais senão · m11udar 
um P.rOcurador para a_praseiltar algum l'el}ueri· 
mento que. fór necessnr1o ·por · sermos ·bons chrl&· 

:; tões; e não temos outr& •relação . com Roma. · 
. · A ·com missão deu .d.inheiro· :e ~'nãó quiz· ilntrar 
no~ta ~ indagação; sobre o : continuAr-. a manter-se 
em ·. Roma um embaixado.r :·. O. governo f;.ça .o que 
quizer, · co.n:tanto . que _não_. ga~!e. ;JAais ,do . que 

' esta quantia·. que ·se:· Jho . mand•l ,.dar. Orçou·. ent 
120:000$, estou persuadido. 'que· com ·us:opon,bein 

'se pôde-fazer isto ; _poréllllá ca·mo .lià'.a düre~:enÇa 
. da desp~za quo s l pó,!o r-,z·~i·: no }mperio e fóra 
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112 SESSÃO EM 13 ·oE J.ULBO DE Ú~30 
do ímperlo; a despAZR do imperío niio tem cnmbío, 
e a de fóra do impcrio dov~ ter cambio. Dc11o· 
java que se calculusse o ca111bio do lugar . non•le 
está este (!mpregado, e niio o cambio certo por 
Londres; Jw as11im ·muita alternção, o u::lo estamos 
nas circumstancias de ter empregados de 50 e llO 
míl cruzados. Hei de sempre votar .:ontr& semo· 
lhantes desigualdades ; . . .· . · · 

Emqun'nto a•J cambio estabelecido 11 . 50 . ·1;2, 
approvo, e a raziiu é porq!!e se vaí diminuir 
ordenado, niio descubro . out1·a utilidade . n este 
re~peito: grande será ella ql!afldo irntnr de re· 
gular o cambio que pagar n nossa dívida llm 
Londres : . quanto á úiminuiçii9 .. dos ordenados....
deve ir na ·lei o cnmbio para o pagamento dos 
ordenados dos empre~ados a 5~ ...... 

Emquanto tiO ... C11mbio já o Sr. ministro da 
fazenctn Jissc que elle havia de melhorar, e que 
em 1831 teremos o cambio a 50, ............... , 

Mas vemos no pagàmento dos diplo:nntas bra· 
zíleiros nas córtes estrangeiros descuuLando o 

. cambio ao par . a . 50 l/2 mais nnd<J, s~m se de· 
clarar nem as contas nem os ordenados ; .. assim 
não podemos .'em umn só . discussilo discutir a 
importancia dos ordenados, mu1to mais . quundo 
ha . uma emenda de 12:000H; n11o temos dadoll 
nec.essarios par;\ fixar estes ordenados, ·e para 
fixal·os é preci~o ser . com uma lei que ha de 
soffrer toda discussão · marcada pelo . nosso 
regimento, então atteu.dercmos a mpuas circum· 

'"· · st.a.ncins que nã., se podem ponderar nesta dia· 
· cussão. 

o pagamo I\ tO de 5 .. em G. Jlas, hn dE• ficlll' obri
gmlo a cnmprar pelo pre<;li col'l'ento do mercado. 

Um Sr. depuL1.1d11 obJectouquo quandoo soldl\dos 
vão destacudos se verão na necessidade ·de car· 
rPgar cem os m~;~ntimcntos. Sr: presidente, no. 
Rio Grande quando os soldados vão d~:stncados 
re<lebem a etapo em dinheiro, de sorte que · niio 
carregiío com o mantimr.nto; e po1· isso o incon· 
veníente apontado pelo illustre dP.piltado que pri· 
meiro fallou ni\o ·t r:m lugar. Assim como os o1Hcl<IC8 
de fttzenda cobriio tres mczes adiantados, porque 
SB não estenderá estn vnntttgem . ROS militares'! 
E' preciso pondeJ'IIl' que a vnntagem é ~1ui trans· 
candente e · que com it'!to a . fazenda nac1onal nada 
perde. 

Eu r.etirarei .. a minha emen<ia pela razão de 
quo p~rtence ao governo proscrever este regu. 
lamento. Ncrn uma .das objecções que se têm 
propo~to me pareceu . ter lugar. 

Findn a dtscussiio, o Sr. prQsidente poz á 
votnç1..o o nrt. 5o , e foi appt·ovado salvas as emcu· 
dn:o,. Ja~ quaes foi approvada a do Sr. ~ebou· . 
ças, rejoitnda n do Sr. Maciel e prejudicada a 
do Sr. Lino c .. utinho. 

Tocando a hvra, con~innou a sessão · para se 
prreencher o tempo marcado pelo regimento. 

Entrou em dillcussiio o r\r.t. 6• do projeeto, e pe· 
,dindo a palnvra disse 

O Sr. Pa"UU:no .d .. ·Ãlbuquexoque:-(De· 
pois de algumas 1·e{lexues ql.(,e nllo colheu .o tachy· 
gl'apho, enviou .á mesa a . seguinte emenda.) 

11 O valor das etapes etc. » ' 
Foi apoi11çla. . ·· A opinião do Sr. Linó Coutinho parece-me ser, 

que houva augmento . Je despeza, por~m que não 
· cllbia .nus attribuições do governo o fazer e!sas o Sr. cunha 1\J:attos :- O artigo deve 

alternçõeil ; não insistirei mais sobre este ponto. passar, mas com a addiçiio da·palavra..:.. .outros 
·A minha opinião é que não se forme tabella de~ta fornecimentos - adiante da pnlstvr!l- etapa-. 
repnrtição, não temos lei que fixe taes ()rden.ados Nem se pódc dizer qlle ·os commnndantes dos 
presentemente. · · · corpos e. o conselho b·ão de nbusnr. Eu. entend~ 

· que entrando o d inheiro no cofre; .não po~eráo 
Cerrada a discussão foi posto á votos o projecto roul.lar . os soldados. porque ha quJ!I'f! . JlstflhBe a 

de lei apresentadl) pela cominissão, e foi appro· · reccüa e a despezu. Os eommaodnntas das armas 
vado salvns as emendas. ·. · da3 provincíns devem. fiscalisa'' p. e.s .. s. on .. \ .. menta o~ · 

ForiiQ rejeíl.àdas a lÀ c Sa do Sr. Pires Fer~ mandar ftscalisnr •1ote negocio. Elles podem fazer 
reira, e · approvada a 2•; decidindo·~?e que não inspecção I)Xtraordinaria. para · vê r !le os soldalio!l 
se unisse a lei á tabella apresentada pP.ln :)r. recebem todos os soccorros que lhes competem. 
Pires Ferreira . 

Q Sr .. Lino C.ou"tlnh.>:-. O artigo deve 
. Passou . para . à terceira. discus3ão confvrme ap· 1'•\s.;ar. Quanto a querer .o illuatre deputado que 

provou · a ~amara. ha pouco acabou de fallnr que ni'i? haja raoch~, 
· Continuando j!.· discussão do projecto de lei parece-mo que não põde passar, po1s nno é poss1· 
n. 40, disse vel semelhante cousa. 

o Sr. Ltno Oou"tJnho:-Sr. presidente, o O Sn. PAULlNO .DE ALnUQOERQini:: -Niio quero 
artigo não precisa de outra emenua senão a que 11 uc não haja rancho ao contrario quero que o 

·o Sr. deputado R~\)ouças fez. Quer um íllustre haja ; mas só entrl' os soldados que têm famil~a 
deputado que seja pago o pret no princípio do e estão em circumstancia~R - de receberem o d1· 
mez: porém eatn já mostrou o Sr. óeputudo Cu· nheiro para comerem na sua casn. . 

' nha . Mattos . que nlio . tinha lugar, . porque podia. o Sn. LI~O COU'l'INilO : ;_ Para 08 que são ca· 
vir uma ordem d.e · !ll!lrcha e o soldado niio pôde sados, para aquelle11 que vivem · com suas· mu· 
levar ás costas o mantimento . de um mez ; alé:n lheres e que têm obrigação de a11 sustentar, sim, 
disto se o mantimento apodrecer nos armazens mas 08 que ·. morão no quartel? Ha uma l.ei pela 
como de ordinario acontoce, quem paga é o sol· qual são obrigados a morar no quartel, e não se 
dado, pelo . contrario comprando-se de 5 . em 5 .lhes pôde fiar 0 dmheiro rara sua sustentação, r.ois 
dias evita,se ·esta perda. Disse-se, os ofiieiaes qunsl todos são perdularios e. dados ao jogo e a 
tambem recebem no · fim do mez, porém perguuto, bebidas e mais vícios, de sorte que :apeJ111S têm 
o official vai ao rancho como· o soldado 1 Não algum dinheiro vão l.ogo gastal-o, e a nós .:umpre 
vai; e porlanto. póde . receber o impo1·te de sua ter cuidaJo pára que 0 não . gastem em vi· 
etapa no fim do mez, Ouvi dizer que os . o.fficiaes · cios. o soldado que .fór casado terá a etapa 

. não . Unhiio etape, mas julgo que a lei que passo11 em dinheiro para ir comer com sua mu!LF.r e 
nesta casa manda dar etape a todos, . parece·me ;filh.o~, por conseguinte nã(/ pôde passar a emend_a 
que a lei é. iRual . para todos, e nã.o: sei a 1·azão d•l Sr. depntado ; porque a passartodoa all~:garão, 

. P••rque os o11iciaes não híio de cobrar .a . etape tenho familia, tenho mãe .. etc. ·· 
dada . pela nação. A et11pe do soldado deve entre· Quanto · á fi<'~calisaçiio niio sei · se. poderá .· I!ª~ 
gar·so:_ coll!..:.. o pret. Portat~to.,. .. t~as ·as emendas emendada, a fiscalisação .49S offieiaes superiol'es 
que nn·o SeJao a do Sr. Rebouças Jl&O po.d.em passar, a ·ser que . os majores niio sijo membros da. junt~ 
porque seria co.mplicar o nFgocio. administrativa, e eu {lueria que elles examinassem 

o Sr. l\J:~ciol:-Parece-me que ha razão para estes ranehos,.OSr: Cnnhn ~~attos disse qu.e os ma· 
se. cobrar a etape adiantada, quando se pnga jores erão fiscaes • . Deseja v!! . entã~ que ·os' com-
adJantado . pód(l . fazer-se a compra por agente e mandantes de cada companhta 1iscahsassem os seus 

· dhnin~i~ mais o .preço dos generos quando, ,sen~~ r,~I!,~()~'Jtl!ll!ectivos; · ··· · 
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•· SESSÃO EM 14 n~: JULHO DE 18:30 113 
O Sn. Or,tvErnA ·Ar. VARES cxp 11 ndeu nlgumaR rll· 

flex~oH sobre u ;~ate•·ia orn discussão, quo ni'io f..riio 
collndns, e er.vaou á mesa a ser;:uinte emenda : 

cc Suppl'íma-se no nrt. 6o a p11lnvra- mesmo
e as ultimas.- cada um na sua respectivn. - Oli· 
veira Alvares. " 

Foi. apoiada. 
O. Sr~ Cunha Matto"':~Sr. prPsidel"!til, na 

bypothese que acabou de figurar o . Sr. Oliveira 
Alvares pal'ece,me . ser boa sua emenda : porém 
quandn o illustril depu~ndo o Sr. Lino Coutinho 
organisou este nrtigo do projecto _niio tinha em 
vista a hypothese e alteração que propõe o Sr. 
deputado: so a houver é muito boaidé.l do Sr. de
putado Oliveira . Alvares, porém se não houver é 
_preciso que n administração seja por companhia. 

c:> Sr. Ltno Coutlnbo: - Qaando fiz este 
artigo não . queria com is.•o . dizer que não s•J en, 
tragasse a cadl\ um dos.· commandF.Lnte10 para cada 
um tea,- sua ~osinhn; niio .foi nesta intelligencia 
que o oifareci, roi cosinharem tudo em uma c.•sinh•l 

· ~eral, e depois d!lverJ~& vir o .. ran.cho para .cada uma 
das companhias e alli comerem, por ser· mais faeil 
comer Ç!ld~ un1 ' na 5UI\ companhia d.o quo 200 on 
;iOQ junto~, · vindo sempre· o cllpitão . inspeccionnr 
o quç os soJ~acJQS c()_me[l), .•.. · · .• · · · 

Sr. presidentl', o illu~tre cl~oputado deseja que 
o pret seja recebido cada .. mez ; oppnn!l•J·me a 
esta opinião, deve ser recebido de cinco em cinco 
dias, . se o &ecoberem no . principio llll c11,Ja . lllll?:, 
h·a de· se1· c-mpr~gado .ém mantimento para o"s sol
dados, e .ha de ' guardar -se em nrmnzens. 

Ora, ·snpponhamos ·que depois de recP.bido dahi 
a dous -ou treil .dia!! tê•n os soldados de marchar 
para algum destacamento, ha de ir o soldado 
carregado com 03 comestíveis de um m""z .. 'l . Ha 
de -levai-os ás costns 'l Isto não acontece quandoJ 
fõr pago o pret de õdias; porém o receber no 
princii-oiO do rriez tem inconvériieiltcs muito grlln· 
i:les. Nós já não estamos nes~e famoso tempo . dos 
robustos soldados romanos, que cai'regn:viio si ve1·~ · 
est. (am~ : com mantimento : Jiara . militr,s dias. 
· AftnaJ · julgando,se discutido, foi a·pprovado -.o 
artigo salv:ts a,; .emendas, e adoptada a. do Sr. O li· 
veira Alvares. 

Tendo-se preenchido CJ .• tempo, ficou a discussão 
adiada pela hora. . .· · 

. . o Sn. PRESIDENT~ nomeou para. a . commissiio 
que devo ínterpõr _ _parecer sobre as terra11 dia· 
mantin.1s aos Sr~, Miranda . Ribeiro, Mello Matt()s 
e Gomes da Fl"lnseca • 

.Declaro.u para ordem do dia 14 do correo te : 
ContinuaÇão da 2• discussãá ·dó projecto · n. 40. 
l:)Pgunda discnssiio . do projecto . n. 2. Disc.~ssiio do 
projecto . sobre .os estancos . do .. pão brazal . Orça· 
mento do mini.sterio da justiça logo que chegar 
o ministro·. · ·. . · . 

Levantou-s.:. a sessão ás 2 horas e 20 mina tos. 

N.B_. _Na sessão_ ·.de 1." de Julho, á pagina 1_2, 2• col. 
• sé diz · que ,o Sr. Paulino ·de Albuquerque 
log_o. que pl-incúJiou a falia!' começou o povo a 
descer, out1·os a conversa1•em, · como quem ni!o 
queria ouvi1• o o1•adm·~ Esta . reJloxiio do tachy· 
grapho -foi despL·opositadll 0 pois · qu.e elle não podia 

·adivinhar. o motivo .· porque · nas galerias liouve 
algum rumor, que muiLas, vezes ba poa· ntoti 
mui estranho ao que se p11ssa na sessiio. P<>r· 
tanto, o leitor ni'io dê . peso a tl\es palavras que 
nem . devcráõ iiêr ·ditas pelo tachygrapho, nem 
es.c.riptas pelo redactor.-0 deputado Manoel Odo· 

;_,rico Y..ende;{, di.rei:t!Jr. dos., diarios,. ·. --~- · 

(No ta extrahida do · Diário ·da Camara n. GS, · de 
.18 de Julho de 1830.) 

TOMO 2 

Sessão em t 4 de .Jullao 

PRESIDENCIA DO SR, SOARES DA ROCfiA 

A's 10 horas, feita a chamada, achar:io·se pre
sente;:~ 8·2 SrR. depulados, faltand<J · com .causa os 
Srs. p ,1ula Barros, Deus e Silva e Baptista Pe· 
r!lif\11; e se.n ella os SI'S. Rebell•l e Led.o. 

6 Sn. PnESIDEN'l'P. declarou aberta a •ses~ão, e 
sendo· litln a neta da se!lsiio .nnt~cedente pelo Sr. 
ijec1·etario Souto foi approvada. 

EXPEDIENTI!: 

O Sa. 1• SECRETARIO IP.u os seguintes officios : 
Do ministro da fazenda, remllttendo a cnnsull.a 

original o outro~ documentos sobre · u rretenção 
de varios negociantes ao terceiro dividendo · das 
30(),000 lb. st. que o. governo britannico · conce
dera por indemnisaçiio das pre~ns r.,itns na costa 
ci'Africa nos annos de 1810 a 1814.-Foi remettido 
á 3•. commiss:io de fazenda. . · . . . 

Do miniRtro dn .guerra, remettendo a · cópia do · 
decreto que promoveu ·a coronel do mHicins a 
Joaquim Pinto" Madeira, como por ordem da 

· eam11ra. se lhe. requisitou . por· .olli'cio de .G do 
.corr•Jnte.-Foi remeLthlo á commiss:io do gaerra. 

Do miniRtro do imperio, om · r~sposta ao que 
lhe ·fõra dirigido em 4 de Junho proximç pa~sado, 
info.rma.nd.ol .. Rilbre . o p;;tad9 .ll.ct.lJ.al . dp .. Jar(hlll d.a 
Larrõa de Rodrig11 de · Freitas,...;.A' co mnaissão de 
con1mct·cio, agricaltara, indastria e ·artes. ·· · 

Den conta · iguolmcntP. de · varios raquerimontos 
e r epresentaçõnR que fol'ii:> dirigiclas á camara: 

De Antonio Elins do Moracs.-Foi rem11ttido á 
commissão de petições. 
D~ Candi·lo Martins dos Santlls Vianna Filho. 

-A! . commissiio de jastiça civil. ' ·. 
De "Thomé Manoel de JeSIIil Var.:lla.-A' com

missão do c<>mmercio, agricultara, industrifl e 
artes. · 
R~J)re;;entações da: cam11ril municipal dn . viUa 

de Urilbü, comarca_ de Jacobina~·, pr.>vin·cia da 
Bahin.-Foi remettid•' á commis:1iil) e3pecial das 
camaras municipaes. . 

Da camara municipal dn villa de Mecejana.
A' tne~ina commissiio. 

D•• cabido da Sé dn . Babia .-A·· commissiio' de 
pensões e ordenados .. 

PARECERES 

" As comm!ssões de . constituição .e marinha, 
para dat•em o ~eu parecer sobre os a·equerimentos 
de diversos · moradores da cidade d.a Bahia, q.ue 
pretendem que a as!iembléa geral legislativa 
confirme os a!o>rnmentos ·de ulgumns porções de 
temHios da marinha da mesma cidade, quelhes 
!oriio ·. concedidos pelo presidento visconde de 
Camamú, precisa que se peção uo 8overno a 
cópia da provisão do .conRelho ultramarina datada 
de 26 de Março de 1716, e quaesquer o_utras orderis 
que pea·mittcm aquelles - af~rnmen_ tos; e. jlS ·c_l.au
sulas . com que são concedtdos .• · 

u . Pllço dn . cnmara dos deputados, 12 do Julho 
de 1830.-Cunha Mattos .-Pinto Pei:z:oto.-Vieira 
Souto.-D. A. Fcijó.-J. M. dr1 Alenca1·.-E. 
Fa1·rei1'a F1•ança. » 

'Approvado. ---
'' A ·. com missão •de guerra, á vista ·do nfficio 

d'l ministro da gu.erra,_ data.do de . lO. de Junho 
de l:!!m~ sobre a mtelllgencaa:. que . deve ·dar á 
carta de !oi de 2-1 · de Setembro. ,de .1828 ;,·a . res· . 
peito das etapes · quo . competem:. aos· offietaes do 
exercito: . tem s:floura ·.de. expOr, a · e~tn a};lgu~ta 
camnra que, nao h.avendo a so~r~dtla lE!I ' .f~to 
mais do que augmentar . o q~antH~trvo ~a.s · rflçqes 
sem _outra_ qu.alque_r idéa .. acc __ es_ s_o __ .r•_ a_, fica_ su·b· ~·. s_ • 
·tindo a di!lposiçlto' ci'l . decreto_ de 2Sd~ . .Março .de 

15 ' . 
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182::i, que tratou das pessoas a quem competem 
os vencimento~ de etapcs ;. o por isso cntcmlo u 
commissão quo assim se deve respondfll' nu go· 
verno. » 

" Poço dn camarn dos df:put1.dO:', 1• do Julho 
do 1830.-Cunha Mattos.- Viei1·a Souto.-Pinto 
Peixoto. ,, 

Ficou adiado por se pedir n palavra. . · 
(( Joaquim José F1m·eira Chave!!, almoJC:arife quo 

foi dos armnzcns da marinha desta córte, quei
X~·iie dq ter sido apo,;nntado cum metade' do 
l'espectiv~ ordenado por decr~to de 19 du Ag.•sto 
de 18~8, r(!fdendndo pelo úX·tninistro e SPcretn
rio de esln(,jo dos negocíos da marinha ~!iguel 
de Souza Mello c Alvim, ,;ou o p1·etexto clç, se 
ncb1u' o dito Chaves impossibilitado do cuntjn!lat• 
no exercício de . seu cmpregiJ, o contar mais de 
30 annos de serviço. O requerente prova por do· · 
curnentos que ac:r.vio por mnis de 3G annos, sem 
nota, o que p:u·o1:P. verdade ó. vista da elevação 
j:(radunl em q\\~ foi subindo elos menores tm• 
prego3 nté . ao · ~>m que foi npo~ea.tndo, e sem 
mterrupç:io deso.lc 23 (k :Março . de li!)3 en1 qull 
embarcou de escriviio no hergautim Sem . Nome 
da esqnndra porttú~u~zu ate '' clotra 'da :;ua apo" 
sentad1oria • . Pet·suaqe-se o supplicante quo o sct· 
aposentado .com · meio ordenado, foi em consc· 
qucncia de coutesta,;ões vivas havidas entre elle 
e o chefe do divil!àQ :Oiogo .Jorg<l de Brito, antes 
de set· t:le'l'aoio ao .. lllini:~t~rio da .maril.ba, e do. 
que estfi .houve vingança, St!i:Un1lo diz o mesmo. 
supplicante, por meio dn amizade subsi:;tente entre· 
elle e o seu snccpsso:r .Mvnn. Ainda qull uma 
tal asserçiio pareça gratuita, todavia ella nppn
l·ece escudaJa .talvez com os factos Bllthenticn
mente. provados pelo · doctlmcnto n. 24 . pas~atlo · 
em 4 de Março . uc 182!). ;\hi se ve quo . o me:<mo 
ministro . por' clf!cJ·~to dfl ij de Julho de 1828, 
aposenton n João l\"Iarcos · dcos Santos, 2• t:scri ~ 
pturario, com o ordenado por inteiro em utbmciio 
a ter servido por espaço (i!l 20 nnnos; no 2• es
eripturarío Antonio Maria de . Moura, por tlecreto 
do 2! de Novembro de 1828, com o orileuado 
por inteiro, com 24 annos ·~e. serviço, ao escrivão 
do -almoxuriflldO da marinha 1\ranoeL 1\funiz de 
N!!ronba, por decreto de 5 de Outubr.l do 1828, 
com o órdenado .. por inteiJ'o em attenção a 38 
annos d11 bom set'viço, quando do rr~esmo doeu· 
mento consta . ter servido sómente 31 annos: ao 
~>scriviio do almoxarifado dn marinha Antonio 
José de Gouvi:P, por dei:r&to de 3 de Outubro 
de 1828, eom mettllle do ordenado, com 10 annos 
e tanto~ m~z~s de IICI'Viço ; RO·é fiel dQ n.lmoxa,. 
rifado da mnt·fnha .Manofil Tbêodoro · de Araujo 
. Campos, pot· dec1·cto de 17 de Dezem!>ro .dc 1828, 
com o ordenado por inteiro ·por contar mais de 
20 .annos de serviço. 

cc A commissão depois de examinnr todo o 
expandido, uiio pôde deixar do . reconhecer que 
hnuve injustiça manifesta pt·aticnda com o sup· 
plicante, quando o vê aposentado com mct!\de 
de seu ordenado por tet· servido mais _d_c 3~ 
:mnos, ao .mesmo tempo que o mesn-10 ministro 

. de estado . 01posentou outt·os por muito menos 
serviço co1n () ordenado pot· iuteil·o, e a um pot· 
menos de 11 annos com · metade do ordenado: 
indo esse niini stJ·o cvntra o uso consuetudiuario 
na sua repnrtic;ão, onde não · haverido lei. que 

' taes aposentadorias regule (como· diz o n::lual 
ministro da. mad11ha·no seu officio de S .do cot·
rente mez, em respos~ ·ao que se lhe· perguntou 
a · respeito), se tem nisto seguido a pratica de 
longo tempo observada · a favor daquelles em· 
pre.gados que têm prestado .· longos · e bons ser· 
viços, e por. suas molestias não . podem continuar 
no .exerctcio de seus empregos. A commissão de 
marinhll se persuade que se de\·e reparar a in· 

. ,justiça praticada contra .o supplicante ;lc:mquim 
José Ferreirn Chaves, declarando-se que a sua 
aposentadoria deve ,ser· ecm. o .ordenado por _in• 

t~iro e não com n metade: portanto é de parecer 
que se . dif'cutn. o ~;eguitlto projccto do resolução · 
que tem a honm do otr~recer á consideração da · 
cnmara: 

PRo.TECTO 

" A assem~lé.a geral lE!gi•lativ;t r(!solve: 
(( Joaquim José Ferreira Chàves, almoxarife 

quo fui dos nrmazens da marinh't nesta c~rte, 
catá aposentado com o seu ordenado por iuteiro. 

(( Puco dn cam11r.a .dos deputados, 14 .de Julho 
ele 1830 • .-.. Viei1•a Souto. """C'WT!l<a Mattos .-Pinto 
Peixoto. ,, 

Fui approvado para so imprimir a resolução. 
(( A commissão ele guert·a. vio o c•ffieio que a 

e• ta augusta cnmara dirigio o conde do Rio Pardo, 
ex-go"Yernndor . das armns da c61 te, e membro da 
COL!!missiio extPrna ••omeada pela mesma camara 
para examinar oprojecto de . ordenanças do exer· 
cito apresant•tdn pelo • Sr. . deputado Cunho 
Mattos: e tem n honra de fazer s.:>bre aquolle officio 
as f!F'f:Uinte~ reflexões: · · . · 

(( H!lve_núo esta .augttsta eamara nomcad?: uma 
commJ:;sr•o composta. do tres de seus · membros 
c sete ot!licíaes generaes do exercito e · armada 
para examiÍJat·cm o sobredito. projecto de orde
nnnça, houver1io muitas . c«:~nferenc.ias .. . durante a 
ultima .sessão do corpõ legislativ.o, sem corntudo 
concluírem o exame. antes. do .encerramento da 
ass~mbléa geral. 

(< N.r. principio da sP.s~jj:q ela .presente. legisla
tura .determinou a camara que so avocass'Clm· .. Os 
trabalhos duque\ln · commisMio, e para esse fim 
o Sr. l•secre::tario diri~io-sc an .marechaLde campo 
Ant~nio l\fanoel da Silveira Sampaio, que havia 
!lervtdn de rdator ·ou secretario, o qual respondeu 
~m ofiicio datutlo de l(l do mez . proximo pa11sado, · 
que senil o qu~: a mniorpartc dos papei11 apresentados 
á sobrellita com missão pelo .. conde d.o .Rio Pardo, 
f'ste lh'o.:~ . pedira com aa -:Jiotàs e obP.rvações .que 
se lhes _hnv!tio feitfl, afim . de .regtllar~se por 
elles .nos proJectos quo se propoz a apresentar 
a esta camara e por isso Ih' os en~regâra. Em con
$eqnencia desta . resposta ordenou ~ camara que 
esses papeis fvs»em · peditlos ao conde do. Rio 
Pardo, quo em officio: de 2G do mesmo mez de-

. clarou que, sendo seus 0:1 trabalhos oli·1·ecidos á 
commissào, tínha·O!I reclamado para o_rdenal·os e 
prop61-os .á camara, na qualitlade de ministro e 
secretario · de estado dos negocies da guerra. 

(<A com missão de guerra reconhecendo pelo officio 
do marechal Sampaio que na commisstioexterna 
so . otrerecerüo ou~ros pupeis além .. dos .do b'riga-. 
dcJr(J .conde do Rto Pardo; ·e ·que os deste ·gene
ral soft'rerão notas e _observações ; recoflb~cendo 
ainda mais que, tendo aquella coaimissiio ell.terna 
.sido da· nomeação desta carnara, e composta 
tnmbem •de membros della 1 . todos os papeis e 
tra·balbos alll feitos pertencem á .·camara e não . 
ao .governo, e muito menos a um ·membro nó, 
meado de fóra, que muito de.-ve .se lisongear eo[Jl 
a )!ODI'il de uma tal nomeação ; reconhecendo que 
o conde do Rio Pardo na qualidade de membro 
da co.mmissiio externa é muito dift'ereilte · do iní· 
nistt·o da guerra, e finalmente que é a-comm_issão 
externa, e . não o govemo queu1 deve apresentar 
a esta augusta cnmara o resuUado de seus exames 
mandado>~ fazer pela camara sobre o ·projectcfdo 
Sr. Cunha 'h'Iattos (que -nem uma só vez mereceu · 
á commissão a delicadeza 'do o mandar cl)nvidar 

· pai·a· assistir ·a essas conf~rencias)~ ·. projecto . que . 
lhe foi remettido por ser . . sobre eUe, . e .. não sobre 
os p~p~1s do conde dó :Rw Pardo que .ella-. devera 
emprega.r o tem.po' de suas sessõe:o. . . . .. : . . :· 

<( A cQmmissão de guerra á vista i:\(l expandido 
ó de parecer que., não ,bavendo<motivos de agra
decer á commissão externa o trabalho que tomou 
em um negocio que lhe fõra. recom[Jlendado por 
esta augusta camara, se .reclamem aos membros 
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da mesm·a commissão externa os exemplares do 
projccto que lhe . foriio remettídos, afim de serem 
examinados; ·ampliados ou co•·rigidos por outras 
pessoas quo de melho1· voutado · se ·prentem a 
coadjuvar a camara em uma .tarefa tiio íntel'es
santo ao serviço nacíonlll. 

« Paço da eamara. dl>s deputados, 14 de Julho 
de 18::!0.- J • . J. Vieira Souto. - J. M. Pinto 
.Peixoto. " 

· Approvado. .. 

para a· província do Rio Grande de S. Pedro do 
Sul, pedindo em ennclnsiio a · responsabilidade 
do.~ juizes que o sentenchrão inju~tamente, o 
sem embargo das nullidade3. que occorrem no · 
processo. . · . . _ : 

rr A corr.missüo !lbS'3rVI!-ndo que ·o sup.pli.cante 
foi condemnado tanto no juizo da primeira ínst~n· · 
cia, como no da rel11ção de Pernambuco, CUJaS 
sentenças têm. pas~ádo em julga'io, e que. não 
obstante isto, ainda· não tjvcri'i() ~xecuçi'io, é de . 
parecer que se indcfil'a ao seu requerimento. 

u Paço da Ct\mara dos . deputndos, em B de ' 
Junho do 1830 ...... A. P. Limpo de Abreu.-Jose 
Antonio da Silva Maía.- Antonio Pinto · Ohi· · 
cho1·ro da Gama. j, · 

Approvado . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO D!A 

" Forão presentes á -commíssão de pensões e 
01·denados os requArímentos :-1.• De Alexandre 
José · dos Passos HerculanÇI0 emprrgado r:m por· 
teíro da casa do conselhq gera da província de 
!rlinas Geraes com o salario . de 250H, os. quaes, 
em altenção aos serviços prestados ·na qualidade 
.de juiz · de sesmarias e aos seus . trabalhos geo
desios,. pede lhe sejão .elevados a 400H. - 2.• De 
:Man·oel José Alv13s .da Fonseca·, t)lesoureiro da 
intendencía geral . da polícia, que c·m razãJ do En ~rando em cliscussão o, ·art. 7• d:o projecto 
desfalque . solfrido nos - seus emolumentos, · por de decreto n. ,10 sob1·o a · extincção do commis· 
virtude de varias providencias e medidas legis- saríado geral do exercito, tomou a palavra . o 
.lativaq, ,_ requer :que . so--lbe asRigne o C>rdenado de disse 
1:0006000.- 3.• Dos fieis dos armazena da a](an· C>· sr. ç 11 n}Ia. Ma:tt~~> :~ sr: pr.esidente, 
d~ga .desta cóne pedindo melhoramento n·ó esti- antes de . entrar ·na discussão do art. 7• desta 
pendia de 300R que actunlmeute •·ecebem, visto lei, deyo r}a_r 11 ma s~tisfação .ao _ Sr . . deputado 
hav_erem outros empregados da .m6sma- alfandega sobre ·as arguições quo fez em um discurso. que 
alcançado .vencimentos supct·íot·es aos que ante>~ 9.-, . .. Hril(iO ·contrn miq~ ; tU ataquei a moterta, .e 
tính,i.o por meio ·. de - gratillen-çõe~ ; em diversas nunca foi minha ínteuçiio atacar a qualquer Sr. 
épocas .concedidos p.elo govemo.- 4.• Dos segundos deputado . quando .· :apr~S!)Il~ll argumentos; _contru 
e ·· tP.rcei_l'oS . eseripturarios, ·amanuenRes e . pi·ati- os menir. Nó3 temos nesta cama•·a a liberdade 
cantes do thesouro · nacional:-5.• Do deão, di- de uxpender as nossas idéas. 
gnidnde, o .mais coriegos da csLhedral de Pernam-. · · · 
õuco, os quaes têm por objecto supplicet á esta · · O Sa. PÁuLINO DE ALBUQUERQUE:-Eu não dítlse-
camara. •nelhqran1ento de ordcn:~dos ou cong1-uas, riud:\ corltm o honrado membro, se issu é · com· 
po~ serem _as qu6 actualmente gozão muito mo- IOÍ"O, declaro qúe mio disse nada contra o Sr. 
dicas e .inadequadas a todos os preços ~ A com- deputado, por consequencia pódjj o Sr. deputado 
missão suppõe que · e'sta ultima supplíea, ,, muito fallat· . como quízer. 
mais aind.a a d() ~- J•, sn.o raciocínaveis, attent<l o SP.~ CuNHA M};·rTos: -Como se disse qrit1 
a lim-itada qúiintia que os . requerentas recebem, e n.ós !IÓ _temos conhecimento. das cousns que so 
carestia sempre crescente de todos · os . generos pass1io ···.o ··Rio ue Janeiro, o . t!il mostrei que 
neces~ariós á vida, mas por outro Indo observa snbe. 1n 09· : 111 ai::~ algumn. co.u:;a, .eump1·e-me dizer 
e faz notllr rú'iosó :QUe asnr.gencins do ... thesouro · q11e P.'u dc~ejo ouvir, as informações daql'.Ollo3s sê· 
dão JIOuca largueza para accrescimo do ordenados, nhorés', q11e estiio ao facto do que se passn. tanto 
como tambem. que taes · pretençõell .não -podem dentro como fór:1 d.> Rio de Janeiro; nó3 que-
ter lugar opportuno senão para qunndose lançar rernos ouvh• . :is ·Huas. infqrmnções, porrjua . talvez 
miio de uma medida geral quo pr()veja R sorte nellàs app!lreçiio_ algumas idéas que no:•illumin'Elm, 
dii muitos outro:'! empregados que se achão em que nos 1uslruao. . . 
identicas ou peiores circumstaneins ; pois outra Agora fallando no n•·tigo : entonrlo que tlevo 
linha de conducta parso:eria injustiça relativa. pnssar salv·l\ a 1·edacção, em con:~aq.uencía de se 

. '' A'cerca do contel\do no requerimento n. 3,- acbnrem. as p~lavras - representar ao seu com· 
a commissiio ni'io pôde deixar ' de censurar o abuso mandante -•sLo é probibido, as lei>'! têm marcarlo 

. e illegalídade com que o. governo a Ne.ll_ arbítrio. _0 methodo de se r~zerem ·, a::~ q·ueixas ou -reprn-
- tem a:ugmentado; até· d·esproporcíonadamontn, os sentuçõe~ couLra os superiores: . o cap. 185 ,(., 

ot·Jenados de certos funecionarios que belll lhe regimento de 1703 diz que os soldados-podem ua 
aprazem,-n título. de conceder-lhes gratí'ftcações ; occasíão de receberem os soccorros representar_ 
mas julga que os requerentes existem · na mesma ao seu chefe contra qualq11er fraude, · comta.nto 
condição dos acima indicados. -Quanto no · . . de que 0 · numero do• queixosos não . çxceda de 
n. ·2, estt\ a · · contmissão . ·persuadida que não ·h~ quatro ou cinco, . port·tn_to . é necos::~ar._ to qu. ~.'. 89 
para elle justu fundamento: e:· tem · c .. mo inteJ· diga--:- autoridade supert~r na fórm';\ das le•s-
rameilte desti.tuida de razão n supplica do n. 1 isso é objecto de redacçao. As que1xas de:vem 
por ·motivos· que ti- simples exposição ~o negocio. fazer-se na occasiiio em que os ran~hos :fore!JI 
ofl'ereceria . a esta_ augusta camara. E . portanto ins.pecciona,los. Os chefes dos corpos .e os m!l· 
d11 ·parecer que nao tem lugar em· nenlium dos· ·ores devem fazer estes. exames, e on.tão .ouvtr 

·casos reCeridos o quo os supplicat:tes requerem. ~ ~s queixas· dos soldados para darem .· as neces· 
- « Paço da camara. dos dep'!-tados, eJ?I ·.14 de sa•·ias providencias. . . . . . _ .. , :, · 
Jnlho. de 1~0.-Evansto .li'er?·~n~a do. ·Ve•ga.-:B· . Ell approvo o artigo salva a .redacç!J.o ... . · .· .. . 
H-;Ca':f'e&ro Lel!.fl. ~. Baphst4 Caetano de Al· · ·L• 0 utlnb.o .;;...Este nrtigo.deve 
m~nda » . . . . ·. .· . o Sr, ,no - .o --·-·- · . ~· 

Adia"do or 0 poliiçãõ~ -:- :::·-. -. --. -, --. · passar .. ?õde_ aco!ltecer que o rancho para ca !' . 
« A coufmisslo de justíçn criminal · examinou companh1a nao seJa l!_om, o que é contra a le•, 

o .requerimento . de -Thon:.az . José de Olivein~; : eJ:II o n!iq póde pltss:~r; entao nós. mio 0 podemos ra:d6! 
· .quo sEr queixa do injusto proeedimo1nto que com Supp_onha-se que ou. dezeJO que os . Sl)ld 
.·ene _têm .. tido diversas , nutoritiades da · provincia possao-re_presentar mats do :que ?• o mats dodque 
de l'.ernambÚc<i, ns quaes; . á iustaucia de · .u.m 10 ;· pot• 1sso 'mesmo que á •lel vetba - se eve 
irmão '.do supplicante, o 'vigario -da Varzea .M~- fazer ~sta emenda; este argu, •. ento ·não pQde ser 
noel ·José-de"OlíveiraLima-'-aiio -só, .. pronunc•arao-- -· destl'~ljo. . . . . - d . .· . t · . . 
ao· ·mesmo fuppliennte em u~ snmn.fnl'i•• :de policia Vojam~s se .os soldad.os nno po em ropreslln ar 
como · 'socio de uma quucll·ilha de' ladrões, 111as Ro•·. escnpto : uma re{lresentação verbal ~PlÍLl!l BQ.~ -

-tambem o cond~mnarão a · cinco annos de degredo tumultuosa, e podem-se emi\tlr mãos juizos • 
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quando eslivea·om .fall mdo quatl'o, podem vir 
mais quatro para fallar, e temos desordem : 
assim tl melhor rapresentaa· pot· escripto, porque 
o comwandante fi•:a scíonte em nílencío. Disse-se 
que e.ste artigo deve ser supprimhlo porque já 
lla esta lei l Eu fiz este pa·ojecto tal qual entendia, 
~ se já ba. lei que 111arque como os. soldados 
podem representar, não obstarei a que se sup· 
prima o urtiga ; mas queN que r.os~itt) assígnar 
t.odo:~ os. queixosos, oa. metade, um. terço, uous 
terços, etc., devemo.; fazet• um soldado cidadão, 
uma companhia de 100 homens, porque. não h a de 
representar porque são· mal sustentados 1 Se 
uma terça parte não quer assignar, assígnem BS 
duas terças partes da companhia ; debaixo da 
diªciplina militar ha obediencia a ella ; mas fóra 
do1hi o suldado é com:1 outro qualquer. cidrtdão. 
Se a lei manda 5, eu requererei que todos pos;ão 
assignar. 

o Sr. Ounba :Mattos: -Bem sei que os 
soldados tudos são cidadão!', e basta. qno mo .só 
soldado faça a queixa para se proceder á avea·i· 
guação do f<tcto por e.Ile accusado : basta um só 
soldado que se queixe, 11ara se fazer a indagação : 
mas o numero do.s que1xosos não deve exceder a 
5, nem eu di~o que é preciso esperar pelo numero 
de. 5 nem de SO para fazer. a queixa, . pois .que· a 
Ma ou má qualidade do alimento niio muda pelo 
numero do,; que .. r.epresentão, portanto ··ainda 
sustento que. deve.haver emenda de redacção; a 
minha opinião é a mesma ~o Sr. deputado : o 
soldado deve ter os mesmos direitos de outro 
qualquer cidadão: m11s .para que é preciso assigna1· 
tanta· gente 'l . Basta ·um só sargento, furriel 
ou cabo para dar mc.tivo a um exame, a uma 
inspecção. 

O Sr;-. PJrcs .Forrolra :-Em these assim 
é, mas na pratica . observei o contrarin, custa 
muito ao soldado representar verbalmente ao seu 
chefe, portanto será melhor que o fação,. por 
escripto., .. EuvL.pralicnmente en1·.Pemambuco esta 
difficuldnde que necessariamente tem o soldado 
em . r-epresentar verbalmente, sendo .um só ; e 
quando são muitos nii.o têm medodisso. 
· o Sr. Rebouça .. : - Sr. presidente, este 
artigo da maneírl\ em que está concebido pôde 
tornal'·Se uma réde ccmtrn oa innocentes soldados 
pelos abusos de que é· susceptível. Melhor fõra 
que se impuzesse á autoridade que houver de 
fazer .as revistas, como obrig11çiio irremiseivel o 
perguntar com boas e doces. maneiras n cada um 
soldado se se lhe tem dado os competentes for· 
necimentos, levando ao conhecimento . _dos supe· 
riores os faltas gue houverem, mas por e$cripto, e a 
representação d10s companhins é muito perigoso 
sem duvida. 

s,lpponba-se qtie um. infel'ior ou .. soldado se 
propõe ·.representar por .toda a companhia, e que, 
feita a representação, trata de razel-a assignar 
pelos queixosos : isto logo chega ao conhecimento 
âo commandaatt>, e que faz este · se é -digno de 
uma tal queixa.?· Dá dift'e•·ente taco ao negocio, 
encabeça-o em . !alta· .• de suborJinaçio e talvez até 
em principio de. rebeUiiío;. e o . remedio ... vem a 
ser muito p.t~ioa· que . o mal. 
- Outras semelhantes representações têm cu:~tado 
a otllciaes, quanto mais a soldados. Nada de 
remedio que se converta em veneno·:. e st>ja como 
já disse do presente artigo, uma ràde para levar 
inferiores· e soldados . pelo menos a g11nrdas do· 
bradas, se l)ão a outl'os peiores castigos. E11. passo 
a mandar para a mesa uma. emenda. no sentido 
em que mç te.nho emtnciado,~que ·.a autoridadê 
que fizer as r!! vistas, fique encarregada de pergun· 
t~r aos soldado_~ so .têm. havido dess.as ··prevarica-
çoes de que falia o artigo. ·•·. . · -

Foi á mesa a seguinte emenda : -
u Q,ne as· representações sejão el[igidas ·pela 

autoridade encarregada de fazer R!l respectivas 

mostras nos princípios de cada mez, ou sejão 
verbaes ou pllr escriptu. - Salva a redacçiio. -
Rebouças.» 

Foi apoiada. 
o Sr. Llno Oou't1nb.:>:-Urn Sr. deputado· 

disse não passe o artig., •lesta lei porque· já 
ha lei sobre isso, outro diz qae não passe o 
artígl) p.orque hl abusos, pois o ·abuso de uni 
commnn.dante, prendendo por isso o ·soldado e. 
casLigando·o flcarâ impune '1 E ainda se diz que .é 
uma réJe para soldado l Não procuraremos castigar 
o .c.ommandanto qne commetter taes abusos 'l Elle' 
não póde opprimir o sol1a.do. se .o fizer é réo 
e deve ser ace11sado: · diz"se que como o comman-' 
dante abusa níio passe o artigo co .10 esth concebido,. 
a ser assim, não laçamos leis, porque a sociedade··. 
tem abu~ado. Isto niio pó:le s~r; esta lei manda• 
que o solda-lo po11sa tazer a SU'l .. representação,: 
e ch·una:·sfl isto réJe.? .Perdõe o honrado membro,-
0 f}Ua se faz aqui não é rêde, · aqui não· póde 
p1ssar esta expressão, .o soldadoé cidadão co_mo 
outro qualquer homem, logo, como se diz que é· 
uma rêde pa1·a o pobre solô.ado? Não posso crêr 
semelhante cousa I . . . . . · . . . . . . · 
. O Sr. P~uUno .. do Albuquorqu:o :·-· 
Tal vez que os arb. 6•, 7•. e So previna iss.o : 
ó certo que o artigo niio está claro, ebastaria 
q11e !.Jsse 1·edigido- assim :--E' Jiv.re a:· qualq11er 
soldado . representar por. escripto ou por palavra. 

(A8o~:e08p~da ser feito por . um, . })óde sei fr!ito 
.. por muitos, o direito do um não augmenta aqui' 
pt,r ·muitos .usarem delle, o um· soldado mal 
tratado .. é o mesmo que muitos soldados maltra· 
tados, ba~ta que appareça a representação de um' 
s.ó suldndo, niio é neccssario muitos, por conso
quencía creio que por esta maneir.1 se faria o bem 
·que se qu~r. . .. . .. . . 

Tenho visto otliciaes que se servem dos sol· 
dad.os como.de seus-escravos-; -e ·esta redacção do 
artigo nii1, estt\boa, pois q~asi se pôde dizer que 
parecendo ir fazer bem vaa causar mal, deba1xo 
!.la hypotbese de dar occasiiio de ser punido o 
soldado: . e .contarei sobre este particular o .que 
sei. O com mandante· de um oatalhi'io mandou 
prender .um soldado, porque estando este de senti· 
nella, não . quiz que .entrasse um eavallo para a 
casa da g11arda, o .como .ficasse fóra foi o soldado 
preso por. muitos dias .arbitrariamente. 

Como se disse qud a minha emenda niio tinha 
lugar, peço licença para a retirar. . . .. 

Julgando-se discutido o artigo, !oi appro.vado 
salva a redacção, o rejeitada a emer.da do Sr. 
Rc·bouças.. .. . ·· ... · · -' ·· .. ·.·· · ·-· -·--

A..nn.un. c. iand. o-.s. e.a cbegada do min._istro da justiça,_ 
foi introduzido na' sala, (I . dell·Se pt•incipio. á· 
disi:ilssão do orçamento. do · ministerio · da justiça. 

o sr.- va.sconoollo!J.:~Parece·me que o 
trabalho da commissã<;~ ~e via ser formado. pel~s . 
informações. do Sr. mm1stro, ·mas a .commlssao 
roga aos Srs. deputados que mandem a conta 
do:> orJenados.qu;~ deixão de perceber .durante 
a legislatura, afirn de que. não haja algum en" 
gano para .se fnzerem as competentes reducçõ.es. 
Depoís disto appal'ecetn as . gratificações .do o1D.· 
cial,maior, e. officiaes ordinarios . desta repa~· 
tição : a .com missão observou que essas gratifl: 
c~ções tinbiio sido. concedidas·. por determinação 
do gtlverno do presente anno; e. por isso julgou 
que niio devia approvar S$te augmento de orâe· 
nado, •. ainda que. feito. a ti_tulo rle gratiticaçõas 
supprimiopois taes gratificações por consideral-.aa
illegaes; po1· consoqnencia a commisai'ío é de pare• 
cer que os .em.olumentos. das .secretarias sereunilo 
n'nma caixa, e se distribuiio. com igulddade peloa 
oftlciaes . e obdgadoa . a servir nas · diversns sellr&• 
tarias onde forem. necessru·ios, porque. sendq 
iguaes os emoluanentos seja tambeu1 igual o 
trabni!JCI. · 
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S11ppri.mio a com missão o. ordenado do regedor 

das JU~tJças ·.porque sendo · este lugar tr.iennal e 
tendo 111formado o ministro . da justiça, em o 
n.n_no passado que o act~nl regedor das justiça~ 
twha nova graça conced1da em 1827, . já se vó 
que finda esta· graça no nnno dll 1831 a 1832 não 
haverá regedor das justiças e pela lei das relações 
é claro _que ·os não h a: esta suppressiio . não 
póde de1xar de ser approvada. Supprimio·o arde· 
nadodo. desembar.gndor do paço apodentaJI), quo 
está servindo de procurador da corôa ·; n razão 
desta sup(>ressão .parece clara, este desembarg-ador 
devin ser contemplado n~ creaçiio do tribunal 
supremo, . mas o governo aposentou-o;. istO" é, 
niio o julgou com forças sutJlcientes par.n trabalhar 
no supremo tribunal de justiça; e será o trabalho 
do tribunal supremo superior ás forças de um 
desembargador quo pôde servir de procurador 
da corôa?' E' pois claro que o . governo · niio pro• 
cedeu acertadamente; e portanto a .. commissão 
entende que este desembarg11dor niio deve per
ceber 2 ordenaJos; um como desembnrgador apo
senta~o e outro ~omo pro_eurador· da :corón, eis 
o mottvo porque a comm1ssao re:z: esta snppressão. 
Supprimio ·. tambem . os ordenados dos_. <lesem bar~ 
gadores do . paço ·aposentados, marquezes de 
Inhambupe e.Quelu7., pelas razões que são obvíàs: 
elles .. são conselheiros. -de. estado . e senadores, 
cargos . estes vitnlicios, e parece á commissão 
que niio. devem receber estas apose!Madorias nPtn 
foi. jámais intenção da assembléa ·get·al approvar 
estas aposentadorias. (Apoiados.) Supprimio tam· 
bem 011 ordenados dos empregados da extincta 
mesa da .bulia_ da cruzada, porque a· lei . mando_u 
conse1·va_r os.ordonados aCJs eínpregndos vitalícios; 
ora, que empregados .vitalícios· havião· no tribunal 
dl\ bulia da cruza_da? As bulias só ·durúvão, por 
6 annos: era. um tribunal tempornl'io; e. por tal 
motivo· ,não .se podem conservar P.sses ordénados: 
nem mesmo . se1 com que . direito algnus delles 
podem reMber tnes ·ordenados sendo frades. 

Quanto à intendencfn garal dn. polícia. n com" 
missiio . jlllgou que devia . supprimir .todo._ .o .orl}a
mento de_ despezas, porquanto. a .lei determina 
que ali despezas o.la intendencia não .. excedliil em 
caso algum á sua. receita, por isso tendo. tirado 
a quantia de 41:000$ para a illuminação da cidade 
deixo o a quantia restante para a .· desP.eza desta 
repartição •. Talvez fosse melhor baixar uma reso
lução nesta. mesma lei pnra não_ se proverem 
os luga•·es que forem vaglindo nessa secretaria 
nllm de so fazor uma reforma, em quanto não se 
consegue. ~ s11a_ abolição,. como parece ser iudis
pensavel uma vez que se :;anccionou a lei das 
camaras e .juizes. de paz. . . . . . ... · .... _· · · ... · · 

Oontinuão as suppressões nas · outras províncias: 
repito, l!_ão estaviio bem ex.actas : e eis porque a 
comm1s~no . espe1·a .·.quo· ú!i Srs. deputados . dêm os 
esclarecimentos necessar10s, para • que • se fllçi'i•> _as 
reducções com toda a exactidiio, ha _mesmo nlguns 
senhores; . cujos ordenadó;; se redtt:r.irão nos em· 
pr<lgl'ls que actualmente servem, e que. não estão 

• empregados, e·outros senhores que são despachados 
· desembargadares; aqui as 'reducções serão ínniores, · 
mas melhor· será ql\8 os qua percebem esses arde~ 
nados eiJclareçãQ ·a commissão. Na tabella ·da 
prõvincia de Goyaz supprimio a quantia de l:OOOH, 
para ~isita, do bispo; _esta quantia foi· concédidn 
pela inesa··da _conscienciia· e ordens .antes.da·lei 
quE! creou ·e 'fb.oo a congrua deste bispo; por i~so 
parece se·deve. snpprimir;mesmo para não· haver 
a a,n?mnlia d~ ter. esse .. bispo uma · grntitlcação;' 
ou aJuda de· custo para visitas ... que· niio . têm os 
outros bispos. · . · . . . · · . · . ·. · .. · .. . · · 

Empregados do tribunaes extinctos. ·Parece,me 
que mtdtos dàlles se achiio empregados, mesmo 
no oroamento ae not11, .. e ·'faz esta· c,bservaçilo·, 
matt · .. a -commiaaão nllo-·- so acha ·habilitada ··a 
ta1er um I\ reducçllo exacta, por não tor os ·devidos 
Olol~rocimen_to•, o Sr._minist~Q. poderá esclarecer 

á commis~iio afim de se poder fazet• esta r~Jducção 
com exactidão. 

Despe:.:a com a santa igreja catbedrnl, e capella 
imperial. 5S:OOOHOOO.-Entende a .commíl.l_são que 
esta do!!peza pnra este orçamento devo ser assim 
npprovnua, J2CI_L'iJl,le -~ aquP.lll.l mesma qo~ foi feita 
o nu no p •ssadll nesta ca.;n com a assisten•:ia do 
SI'. e:x-rninistro do imperío: .aqt_IÍ se mostrou 
que talvez estes 58:000~ fo~sem ·mais que sufll.
cientes ntto só ás precisõds da_ cnp~lla, . mas 
inquestionavelmente muito ncim·a do necessaric.. 
para o luxo da igreja, o que assim talvez se 
pudessem ainda reduzir esses 58:000$. Parece que 
o governo devia diminuir os numerosos empre-' 
gados que tem n capella, mas elle. os vai pre~ 
en'chando corr.o _lhe apraz, .á. vista do que se 
diz nn. tabella, para festividades d:\ igreja 'pôde 
convidar a musica as:~im como fazem as outras 
igrejn~ ; o que a camara não . póde deixar de 
approvar esta reducção. 
.· Apparece ._aqui uma pequena · duplicata, sobre 
a qunl o Sr. minist•·o -i:Ja justiçn .pOde esclarecei 
a com missão. Ve•se. no ·orçamento da ·Bahia, • ta~. 
bella n. 7 do mini;;tro do imperio e. na tabella 
n. · ~ do ministro} da justiça; a dovlicata parece 
pequena, é a ordinaria aos padres capuchos para 
a missão ·das ·aldêu do Itapicurú; C•ural· de· 
Bois etc.,._· parece· pois que se· repete na tabella· 
do impdrio :_ aqui esta despeza diz tambem capu·
cbos, e m~smo para. a missão -das aldêas do 
Bom:- Jesus,- Itnpicurú, · Carral etc•;· e· vai a~é -ao· · · 
fim repetinJo despeza: logo, parece ·que houve 
duplicata nos o.lous · ministerios, .·proveniente. talvez 
dos· erros das juntas de faze.nda; e assim creio 
que se d~ve, ou supprirnir nesta tabella ·ou na 
do imperio, a commissiio ·fez esta observação 
para ·se puder. dirigir na redacção da. lei, e . a 
eommil'são .. tambem tem por muito .conveniente 
que . se. aupprimiio as ordinarias. que se dão na 
província du· Rio .du Janeiro aos padres capachos~ 

São e~tus. as obsàrvuçõas que tl com missão tem 
a faz~r. Q.tauto á duplicata, que é pequena,· 
tlesej,,va .o.uvir .ao Exm; Sr. -.ministro . da JUstiça· 
pnra saber o que se deve fazer na redacção · 1t\ 
lei ; se deve supprimir-se • a duplicata nesta 

· tabella da repartiçãQ da justiça ou na do im· 
perio. 

Forãr. á mesa as seguintes emond&s: 
• « B~ducçi'io do . o1·denado do intel!_dente geral 

dos d•amantefl nos 4 mczes da sessao 1:066ti666; 
-,.Miranaa Ribeiro •. >> 

Apoiada. 
« Snpprimão·se 1338333 do meu orJenado· nos; 

quatro mo?.es como oftieial da secretaria · de 
est!ldo _dos·. negocias ·· da justiça. - Fe_l.l'eil•a de 
Oasti'O.. >> - · 

. Apoiada, .· . . . . . ._ .. · ... 
cc Quo se abula· o ordenado de 4úOS do miDtS· 

tro do_ culto de Nova-Fríl:n~rgo.- IJem•iques de_ 
R!!zende; >> · · ' 

Apoiada. 
cr Que se supprima 6008 com os ·. coadjíttorês 

de. Ceará q11e não exis.tem, e nem existirão nunca; 
e· tambem 160/f'das congrnas. dos ·vignrios de· 
Arronches e Soure, cujas freguezi~s estão de·fl\cto 
aniquilladas por falta de' popnlaçao . .:...AZencar. » 

Apoinda. _ · · · · · .··· ... ·· · ... ; 
o sr. l)J:euo :M:attos :·-Penso que· algu-. 

mas das .reducções .propostas são ·necessnrias, 
mas desejárn OJ!YÍr mRJS algum~s- razões1~p~ra que 
disse me convencesse. .. . ·: . . . : . ,_ -.: · - ' 

Principio pelo ordenado do regador da justiça, 
o. Sr. ministro. podia sobre isso informar-me. 
Disse o_ Sr. deputado . qutl esle lugin era triennal• 
se eom eiYeito é triennal têm da acabar_ os_ seus 
vencimentos no anno de 1881,- e assim não deve 
continuar. mais. · · " · · 

O Sn. l\1:JNISTitO DA. JusTIÇA. satisfez ao Sr.:.a~~ 
.putado, · · · · 

-· 
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O Sn. M&LLO MATTOS:.....; Logo, a iiiustre com·· 
mls~iio .no Juga1· de regador ela justiça da casa 
da supplicaçlío disse que. a sua nomeaçíio é 
triennnl, c que a nomeação do actual fica elll· 
quanto .se não nomear outro ; . cu fiz esta obser
ynçiio por que ohservo quo nas despezas aqui 
votadas para o Rio de Janeiro, na casa da snp• 
plíCilÇíil) vem_ notado o lugar de regedor da justiça, 
e na re~ucçno quo se otrerece pela r.ommíssão 
8Uppnmlo·sc e:lte lugar, ou o manda exercei' por 
outro; mas isto é questão é·. parte, se deste 
lugar et~t.á aus.ente a . p'essoa que o exerce por 
est·1r promovida a outr.o lugar. nquclle ó o Reu 
oiDcio; q11alquer dia póde sahír da secretaria de 
estado, e ~ornar ao seu lug~r,, assento que esta 
despeza nno se póde suppr1m1r. com a reducçiio 
deste lugar, porque por ora se conside1•a existente· 
por con~equencia não posso.apoiar esta snppres: 
são. de ·lugar porque o cons1dero existente. 

Segue·se a suppressão do ordenado do barão de. 
Itapo1i, .ordenado de desembargador do paço àpo· 
sentado por estar.serv'ind.o de procurador da coró·1 • 
mas os Srn •. membros .da commissão estiio eni 
contradícção; diz o . Sr; · deputado que elle não 
tendo forças para exercei' um lugar, .foi sobre
carregado de. outro mais". trabalhoso· como de facto 
é o de ~ro_purador da coró.1; eu ·~~o s~icomo seja 
contrad1cçao ·do· goJverno, mas IOJUStJça,- porque 
no supremo tribunEol o ordenado é 4:0009 vejo 
uo nrt. 163 da constituição que deu autoridadR 
!''' g!lverno_ para aposentar no supremo tribuna\ de 
Jll&tJçn, c e .. que n.a .1• organiRaçiio ·poderiiio ·ser. 
emprl'gado!' GS m~mstros daquelles .que houverem 
de ser abul•dos, lllnguem póle. dnvidar disto. mns 
é da escolha do pode1· moderadvr; este bom em 
foi ~xcluido de dcsémbargador do p~ço, ·ficou n<> 
lugar de procu1·ador da corõa, nt'io fo1 contemplado 
no .supremo conselho, assim como muitos outros 
nio (oriio. contemplados : a quo culpa tem este 

. ~ue mlo pediu a aposentadoria.? o~ lugar de dasem
bargador do paço á de1:200$, o de procurador da 
corôa é de 2:QOOH! que niio J!reenchem os. 4:000$
se !usse com Justiça promov1..to . ao .tribunal su~ 
premo.: ... orn, se este . homem · não requereu a 
aposentadoria .e a escolha .dos membros do con· 
selho supremn dependia sómente da vontade . do 
impe1·ador e elle. não foi contemplado. não .devemos 
<I. ar algum" compensação c<>m. o lugar de procu
rado!' i:la coróa? Quando mesmo muitos desem· 
bargadores . acbiio·se com mais de uma vara? 
Muitos desembargadoru têm e·xereicio na casa 
da supplicação, como é por. exemplo o desemb&r· 
gadur corregedor do crime da cõrte e casa; dâ·se·lbe 
mais uma gratificaçii:o pelo maior. trabalho; da 
mesma maneira succede com 'alguns juizes ou 
ouvi4or~:~s; o do Ouro Preto, supponhamos, ,tem· de 
ordenado 400$, tem 400$ como iutendente do ouro,· 
etc,, e .. h.a· algun!J que .. , recebem S ordenados: por 
eonsequencia sõ · a. razão da. aposentadoria . no 
desembargo .do paço não é razão para ser privado 
d~ ordenado de procurado~ da cor~a: ~ porta1.to 
nao. vot() po1· esta suppressao. Ass1m como desejo 
gue o . Sr. deputado membro da comrnissiio· me 
1nforme quE! fundamentos. tcve .. para · supprimir a 
aposentadoria dos desembnr~adores do. paço mnr· 
quezes de Inhambupe e de Queluz: · 
.. <! Sr. Vascon.ceHos:- Já . expuz que a 
razao e1·a por serem desembargadQres do . paço e 
passarem para conselheiros de estado·; deixarão 
P.ois de ser dese~bargadores do paço,' e logo .que 
se iJ,stallou o tnbunal supremo tornarão a appa· 
reccr, cmno .dcsembargad(ltes do paçtr'" - os 
no que. não erão · contein.plados desde que· pas· 
sariio .n consollleiros;.,cie estado •. Foi a intenção 
da R•sembléa geral-quando mandoa conservar os 
o~denados do~ ifesembargad<Jres do'.paço e dos mi· 
Dlstro~ empregados no tribunJAI que. se extinguiu, 
melhorar tanto .11 COndiçfiO ar.s que. fiCtiSSeni emprc· 
~ados q11e tinllão serviJo a muitos annos como 

os t;~ue tl.cassem sem meios de subsistencia, e niio 
pcd1a comprehender estes de que se trata a serem 
desembargadores que já exi.stiíio no conselho de 
estado. 

O Sr. Mollo Mattofl: -A. l'llSpeito dOSOL'· 
danados de empregados da bulia da cruzada . con.• 
.c.or.l.i.o .sómente na suppressiio dos ordenadds dos 
frades de Santo Antnnio que percebem ordenados 
e niio no . dos mais~ .Neste mesmo orçamento deve 
vir .a .. reducç~o __ da . congru.a .. do. bispo capell(iO·mór,-· 
P.or,tue .. é .senador c tem 2:000# de congrua na ea
pella imperial, todos os que passiio 11 ser sena· 
dores ou. deput11dos não P'J~em accumnliu dous 
ordenados, . porque diz a constituição quo em 
q uaJquer . deste~ lugares . cesKarâõ os ordenados e 
os exercícios de BU•IS Cuncí;ões, e por consequeneia 
deve-.se fazcr.a ~ompetente red.ucção, temos tam· 
bem. outros Sl'il, deputados que são· ecclesia~ticos. 

O Sn. DuÁnT.E SILVA:....;.. Ja se !uz; 
.OSn. MEi:.T.O MATTOS: _;.Na Bn.hia.temas. entre 

outros .. o Sr .. conego Soares da R•)clla·, que é de· 
putado, e ·por_ ccm:~equencia. deve,se acduziJ' esta 
despeza .. · · ·. -

Q Sa. LINO C!>UTnlHO:-Crel~ gue ~os êonegos 
não se pôde tJrRJ', porque. é do rituario .. que 
.quando algum· falta · 0::1 seus.· yenchnentos se re:. 
partem po1· todos. 

O Sa. MELLo MA.TTos: -Então se se deve con· 
sei'Var a congrU:a- do l5r. conego Soa~;es da Rocha, 

. t 1 mbem ctev~ ·se. conservar. :' do Sr. conego Fer
nand~s ·da Sllve1ra. que tambem é deputado; · : · 

.'YeJo mais gu~ a commissão niin . Rupprimio re· 
latiV~ á ,Pr;ovwc1a de Sergipe d'El·Rei. a congrua 
do .v1gauo de N. S. do · Soccorro, ora, este vi· 
gano é um dos que estiio na ordem de não lhes 
darmos ordenados, porque está com sentença da 

. desterro pal'a fóra do .iinpe·rio e n.iio póde per•. 
cerber ordenado, fiz esta ~ reflexão porque· me 
consta qu~ e_stá percebendo cordenado de vignrio 
dtl freguezta, que me parece é· 25H, . porque .não 
é vigario, nem . cidadão, nem. co usa nenhuma. 
··.·.··.Vejo aqui o bispo de\Goyaz -com propinas para 
concertos da cathedral, e . não sei a razão porque 
quando se tratou da secretaria do imperio, quand() 
se ass~ntasse ftxar·se uma quantia pa1·a obras 
publicas, .devião se comprehender todas as · do 
imperio ; e nii:o sei pois porque se hiio <te dar 
soos.a.este bispo, que necessariamente ha do.ter 
admm1stmdorel! e iuspectores, e aflnal o dinheiro 
ha l.ie sumir se e nada de obras, portanto julgo 
que o m~lhor é supp':imir .esta quan~ia, bjjr_~_como 
a q11ant1a· Pl:\ra- as· v1;:;itas; -.mas veJO aqu1 lam· 
bem que o b1spo do Pará tem tambem para visi
tas outra qua. ntia e. uma vez q. ue se supprlme lima 
deve supp1·imir·se outra, e o que me faz mais ad· 
mirar lv.ver que o tal bispo do Pará tem tambem 
~6$ paraproJ>inas d.os peixes, não sei o ·que quer 
d!zer isso,· e desejáre. saber: que inspecção ttorá o 
b1spo. sobre os peixes. 
~O .Sa. Lmo CouTi:Nll:o : - E11 explico : h a . um 

VIVeJro. para o. qual a.· nação pagav1l a uns . ca~ 
· b?clos.para ·pescarem, e dava,muito .· dirihefro: .. eu 

Vl. a. couta nesses bons tempos, .e. pagas as pro· 
pinas entravão 30 mil. cruzados. para o thesouro, 
salg•Wii()·se, vendião-se por' conta. da- ..fazenda o 
bav.Ja um e. sinecnre.: o 1ntendente tinha ... não sei 
quan.~as. tainhas· das q. ue fazem. pesc.adas, e.como 
quer~:\ ~er o . trabalho de .as salgar, . ajustou·~se 
c.om a Junta da fazenda pnrn lhe dar um _tanto; 
.G--o~ tambem tinha tainhas.e.fez o mesmo, 
~ em fim -.o capitão-general tinha tainbas e o 
escrivão. da j11nt11,. e até o bispo . tambem. 'inha 
tainhas. e ajustou·se com a junta da fazenda para 
lha dar esses 266$0()(), · .. . . . · . 

9 Sa. MELLO MA.TTOs: _:Reqlleiro que se sup· 
prrmlio s~melhnn'tes causa~, não só ao bispo como 
a lodos os · mais• ·· · : · ' ·-
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SESSÃO EM ·J4 DE JULHO DE :18~:10 l19 
Vejo tombem que' o bispo de Pçrnambuco tem' cnn.to do réis a este desgraçado bispo, · pois que 

a sua propina para cast1s, mas niio sei se elle mmtas cou~ns passiio neste orcamentu, t-tfvez com 
paga casas.··· menog r ;tZII•J . o menos fundadas em justiça • . 

o ~n .. GERVAS~<?:- Pagn. ealii!-S, não obsto.t\le ter o St>. n ua.rto Sllva.: -Vou fallar aras-
o pa acao_ da amtra nn . B •a·Vastn. _. _ _ :-- 7 pelto _d~ _algumas emendas, e . já um membro .da 

O S~. MELLO MATTos:~ •• , ontãu risque-se esta co.mm1ssao fez :v~r -~ esta augusta ea.mara, que 
qu~ntaa .Porque póde morar nesse Pfllacio, não é algumas . cnusa; tmbao escapado á su~:~mdngação: 
mu1to .. distante, e elle h a de ter a sua carruagem .com effeltll al~um!\ cou~a ha . a !azar a respeito 
par.a andar, .. por-.conseq.uencia--niio-- necessita--de-- ... d!L.senadpres .. Ldeputado~-- qu~-- escapou-. c"·-- -- -·-- · 
.Jnaas caS>I. . . . . . : : . :Fallnrel ácerea .d 11 eolonaa su1s;a; a eommissão 

-M~ndarei 4 mesa as minhas cmenuas. tl!v~ em. ví.st~ est;,· _!legocío: mas não se atreveu a. 
Fo1 á mesa a emenda . se~tuinte comprehendid·a d1etdir, e dare1 a razao: aq11ella Clllonia foi nttt·a-

cm. 8 _partes. . . . · .· hida ~ co!'.Y.Ld~!l.:Pelo governo por contracto, com 
· Lerao,se_ as . seguintes emendas.· . '" :..~Jlbng~çao d~ .se _pagar ao se11 ministro, e que se 
· cc Ao . orçamento da justiça em 14 de Julho de con.sentasse que vtvessem 41ft sua religião, injusto 

1830. . _ . _ _ . ser1a. ql;le_ a~ora tendo nós adoptado a nossa 
" 1• parte.- Qu9 se não supprima 0 01·denado eonstatUIÇJtO liberal, tendo. auoptado a . toleraneia 

do .regedór . . · · ·. · . . . · . . _ _ · . . . dos .cultos,houvessemos de . ab~ndonar esses ho-
" -Que se não supprima ·o ordenado do desem· men:1 que · mett~IJ!OS . no s<?io, e que _se deixe do 

bal'stador do .pttço aposenLndo que recebe' o barão pagar a esse mtnastro. · · 
de Itapoã. .. · .. . · . . . . .. _ · A· ca.mara t~m.~ este nego_i:io em consideração 
.. << ~· _pru:te . ..;.,; Que . se não supprima os ordenados c .O.:.mtnha .. opmaao - ~ que . uno. se .Jolere . nenhum 

que recebem os officiaPs tia.extíncta .bulla da crti· · m1na~Lt·o de religião alguma .pago pelo &:itado, 
zada, . á · excepção dos 5. ecclesiastieos con~iderados entret~ntn esses · contractos atraza,tos dev.e.m ser 
no orçamento. ._ . .. . _ cumprados. Quanto a ~ss •s emendas relativas aos 

<<: Sa_ ·parto.--: Qno . s_e_,_ reduza :. aos .4- mezes .. da 1nedicos ~a:i r~Jaç(jes, . e~t•>_u ean duyjda de .. _v_otár 
sessão a cong·rua do bispo· capellão-mói: como porque nno se1 .. ~e alies caidiio nos el)fermos dos 
senndor, · .. . . . ·.· · _ . . . . . . . . .. . ·cadê as, ou .. se sno . só mente para curar os descm. 

" O .. mesmo sobre o conego da Sé da Bahia .bargadores. · · 
Antonio Fernandes _da Silveira como_ 11enadór • ... : ..... O Sn •. _MELLO MA.TTOS :-São para eurâr -os 
· << .O mesmo ~obre o arcediasto da Sé de M orianna, _ desembargadores. · · · ·· · 
Marcos Antonto Monteiro de Barros como denutndo. . • . . · . · · . . · · 

<< 4•: parte. -Que so supprimiio 163$920 . que . O Sa. Daun;,; S~VA . -T_ambem dare a alguma 
{l&rcebe o . vigario du . Soccorro o pada·c Antonio ' cous~ a r?speiLO da r.e<lucçao d~ qu.an~la dad.a a? 
Jo11é Gonçalves de Fíguairédo; por nrio s~r eidadiio. Sr. b,lspo:, . esta q~antla· estava dastnbatda a -t1tul_o 

<< 5• parle.- Que se supprimilo 418 SO$ dados de vasata; mas ·uuc. era se11ão para augmentar 
ao bisp_o de Pe1'11nmbuco para as· casas. . . a · ~ua col)gru~. . . . . . · . . . 

« 6• parte ,-0. mesmo a 1-espeito d!>s S()S d_ados _Fallaret a 1espeato do vagarao que _se ac~a crt· 
.. a· titulo de visifas ' lio"blspõ dnPIII;B: asslni como mano~o-: A- C2mmJssalo- não- cst~ !10 :facto desse 

O!i· .266_8-100_ das_ ·8rop_ in_as chamadas_ -_ do ___ peix_e_. .. ne __ g·' ___ cao,_. e na_Q s. e_• c_omo esse cnmanoso_ estã pe_ r_ ~ 
<< 7• pru·te.- uo se supprimilo 011 400$ dados cebondo essa. cllngraa. 

_110 bispo --de _Mariunl\a a ,lilulo __ do ~ COSIIllo . _!!_ 80S . O S.r.• Ro:-:on~o_ _:~':J.'ern~se s~pprirnJ.J() aos 
para esmolas_. . . . . . · · · · · . ·_ . prelados ecclesaastlcos . cousaa. mui peqaeuas ·o H-

.« S• . parto : ;_ Que se tira da admlnistraçiio do mitadlis que o 'ROV•Jrno não conciJdla . por favor, 
b1spo dd Goyaz os obras e concea·t~s d4 cathedral, que cstavdo dada~ em consequencia de contractos 
pnra o que >io diio 8008000 ~ - O deputado Mello e de mutuas trunsacçõe.s: tirou-se ou quer-se tirar 
Mattos. n· · · · . · ·. . . · aos bispos certos dinheiros de visitas· qu·o .. estão 

Apoiada inclusivamente dll 3• até 8•. dados p·o•· lei, e entretanto dá·se a um ministro 
o sr. oan h a. 1\:ta.i.to" : _Devo dar uma do · relígliio protestante 400H contra a .constituiçíio, 
r ií o '11 t d t .d . b d o quo ni'io se dá. a 11811hum paroeho da religião 

exp tença 0 n I 118 ro · epu a o quo. oca ou · e catbolien : ha muitus .frtlg-uezias eomo a de Arron· 
_fali ar : dísae elltl que se d~Jvem elimlnur os SOOH chcs . que nüo tõm 4008000. · . . · 
pat·a;as obras da cathe.tral da província tle .Goyaz, N:t _ a_ asembléa · con~tHuinte ·quando se_ fullouna 
so se quizer abnau.lllnar a obra e acnbar com o 1 ·· • 
culto . !li vi no eliminomos .essa quantia. __ · lo erna;caa religwsa, por te1· apoiado uma eménda 

que razia . exte~~iva a tolera'!c!a até aos ·jutleos; 
O Sn ... OASSÍAXO: -O que cu . quero é que se se allegou que ta contra arehl{_ti'io, e por una pàpel 

tire da .adminlsta·ação do bispo. . particular fui censnrado. Entao disse que se os 
O . Su~ CUNHA. MATTos : -O bispo ni\o . tP.m ·ins- protestantes concorrem parn o culto ehristão pedia 

pectores, .é. élle mesmo que dirige aquellas obras, _,l _ igualdade que o culto christão concorres;e para. 
apE>zar . de . ser . um desg~açado cego • . · Parece que o protest 1nte; no !Jmtanto a -constituição êliz que 
a Ceftueira · está em contradicçiio eon1 · o dirigir a nligiiio catholica é a . unica mantida; Disse-se ·. 
as obras: todavia elle : as dirige •. En estou 110 que ha contrnctos; não sei qu11es são esscls con- . 

· facto '- dos esforços daquelle :virLuoso. prelado : sei · tractos . . . . - · · - • · · . ·•· · . 
. . que _se· . interessa na sua . igreja ; . tem feitJ mui o meu voto é contra colonia3 . permanentes com 

grande obras, tem levantailo edUlcios ·na. cathe· que a . nação faç11 -grandes despez11.s, e julgo _qne 
dral tirando para · iss_o Cl pito da ·sua boca e da a despeza devo cess·ar pnssados annos. subsistindo 
sua familia.· E' digno de toda ' n··-estimaçiio; é um . de seus trabalhos, porque do contrario é muito· 
dos prelados mais ·. · patriotas, mais· virtuosos_ e prejudicinl á naçjio. Na· America ·'ao Norte·· ba 

' bemfazejos ·do . imperio, e todos . os senhores quo pl'otestantes que pa~;tão · entre si. contribuíções·para 
aqui . o conhecerão . em quanto foi :vigario _de Ma- pagarem a seus -. mmístros. Concluo pois . qus a 
cacú estiio no facto -das qualidades . daquelle boin cons~ituiçiio · sú ma.nt~n~ a : religião do estado; e -
J>relado : elJe .::,não é ;_ de~perdk_l149o _e nair_·_,o_ bra •. s :: ;;debaiXO . . destes -. priRCiplOS .-VOtO contra Olf ·40011 -
tem guarc!ado a melho1· fiscalisação. d!l"dtnnr ·esse ministro,. · peta qae:Se-aupprima 

Pelo que respeito âs visitas perguntO: · como ha esta .quantia. 
de este prelado f11zel .-as annualmente' e dar· uma o sr:oaarto su.-va.:..,.Sõ responderei a uma 
grande quantidade de esmolas ' por esses sertões? idéa do honrado- membro, em9uanto se funda na 
:lr. presidente, no Pará o bispado· _é rico, tem colistitaiçãro. -Este contracto ·ex1stia aútes da co1i· 
uma chancellaria rendosa, mas em Goyaz niio ha . stituição, e por. consequencla . deve ser cuanprido, 
nada a~so, .e portanto susten._t.Q_ qa1e se : da.ve dar e ·se · acaso se ~- . ti•'l!L:.-º.:.-Qtdanado:...dê.<s'e-lAe- ~ :, .. - ~·-

, ---- .- - ··--:- . ;, .. - -~ ~ ··- · ~ - ····-:--.... - · - ·- . ~~ . . .. ·- · . . ··· · : ;·· 
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1~0. SESSÃO El\1 U DE JULHO DÉ 1830 
den d s não é cri_víli· hnje pensar o con· eomo uma pensão, pois que o estado se comp~o· ~~~~0~r n o ' . · . 

metteu. · . · · · · Qunnto á iutentloncia geral da policianiio posso 
.o Sr. MlnJ,.tro d-1 Jn ... tJQn :-Aind' du· conceber que pela app1·ovaçã_o d_a l~i ~as c~ma~as. 

vi doso jjStou em quanto so quer pela lei do or· . esteja cxtincta, eBa tem sua J~ms~I<J9U_,? pnvahvl\ . 
çamento ·. revogai' lei~ sanccio'!.adas e oxe~utadns sobre a polícia, e se com a 111&tttu1çao das . cl\· 
hamuilos aunns, de CUJa cxecuçno estão os c1dad_í'ios maras e doa juizes de paz cada um ·de nós ~e 
brazíleiros dcpendentea. o~ empregados pubhco~ n11o acha sermro de 1H~ 1l no jte, o que .acontecena 
têm attrahido ns p.restações. que_ o governo lhes se ella · niio 0 existissfl; e ígua)ment1 o .corpo de 
di\ sanccíonadas por uma let e nno é es!a 1.1 época trilpa da policia? E' nece~~~tt·io quo a camara 
de dispuiar se estes ordenados e pensoP.R dadas attenda aos males dos faccionorosos e á segurança 
pelo estado (oriio pOr titulosde gene~osidode !lU publica. 
por serviço!! de bencmeritos. Entrarei pois nesta Quanto ao vigario de Sergipe não sei se elle 
duvida á vista ·da constituição, e a lei do orça· percebe tal cong1·u11 , ·mns o que consta é que 
men~u é para fix11r a~c despez!ls ordinarias, isto se obtem uma certillão de~se . pagamento, que é 
é, aquellas que porl<:m s~r !e1tas CIU de1xar de se feito áquelle quo fa:t. 11.'3 suas vezes, e é qunnto 
fazerem; mas as que são ~:trectivamente realisadas, posso assegurar. · . _ 
que siio inevitaves, não entrão no calculo dn or: Pelo quo tocn á Nova Friburgo, o governo nao 
çumento, assim . como outras despezns que niio t~m em conta se esse viga.rio é protestante• ou 
podem entrar .no . orçamento, por exemplo, se niio, .é, um homem _que ve!o por um col!tracto 
nascesse um príncipe .la casa imperial, segundo que se ha ·de cúmpnr, e o d1rec!or tem certificado 
a con~titniçiio , o m1nistro deixaria ~~· pre~tar o . que elle exerce as sua~ . .fuo.cço'!.s. . . _ 
que ella determina .? Ni'io, e onde senn~ abonadas. · · Quanto aos medicos . das ·. relaçoes, elles es~o 
essas de:ipezas? De certo em um cred1to supple· .determinados por --lei. E' verdade qu!J ·a relaçao 
menta r, assim como todas as · de.speza~ - eventu,a.~ s . do · Ri·l de Janeiro niio 03 tem ; entretanto a . c~· 
que não entrassem no. calculo, portanto, debn1xo, 1nara tome isto em considcr11ção. Turnbem nao 
destes princípios clil•ei quo de uma ma~ch~ .con· . posso deixar . de fali ar a favor dn província de 
traria reslilttio duas co usas e. ambas preJud1c1aes, · Goyaz .. emquanto ãs :propinas . do bispo, ··. -porque 
ou o orçamento niio .passa,. ou o senado .terá do seus rendimentos siio nenhuns, uma vez que se 
pór muito.s eníendas; ora, niio pas~ar a lei é jillgue necessario haver visitas, é necess~rio dar 
pessima conso, e faltando o. temp_o prot·ogar-se . a dinheiro; e 0 contrario é o mesmo que d1zer que 
sessão tambem · .. não . é mu1to utll; .c destes 111· nãn. haja _bis.po. . . . .•. .· .. . .. . 
convenientes, um .é digno da ·attenção da camarn. Torno .pois a dizer que .muito duv1doso estou 

Supprime·!ie na. tabella a prestação dadl\ ao ofl!.· . se a lei rio orçamento póde revogar leis em e~e-
cial·mnior, ele., mas ó conscq~oneia noces~~r1a cuçiío, · · • · 
que CJUem quer ·as cousazt apphca-lhe os me1o~, · . ·. . ·. .... . . 
e cada um dos Sr". deputados conbece.a carest1a o Sr. · P.u1Lo. Co.va.tcon.tl :"-.w.<iveu . o 
do Rio do Janeiro, e que é impossível subsistir ·Sr. mini~tro a questão s~ .nesta le! se podiã<! 
com um pequeno. ordenado, e muito diversa é a ·abolir ordenados e,;tnbelec1dos por. le1 • . Que a le1 
épr.ca dn ·bojo da que foi h a tr.;s annos. Elles do orçament•> é. u:na lei,. não ha duvi•ljl,·· po.is. que 
J'e.pr.esentaruo. n .necessirlado extrema, ou de lar· -el!.L passa por ambas nll camat·as, .e. é ·suJeita á 
~rarem os lugares, 0:1 de terem alguma melhori!l, sallcção, por conscquencio, pó~ o. ~evog~r quaes
·Os emolumento11 da secretaria sno diminutíssimos; ·.quur leis ; esta::do eu nestll op1111ao, seJa-me per· 
o ordena.io .f\ tnmbom diminuto; o em conijoquencia mittitlo . dizer que não conve_m cst~ murcbs, quanto 
.entendi.que .era .Mcessarlo dar eua .ajuda de custo mais que nós em ·uma le1 de · 1m posto · .. devemos 
que exigia .a ducencia o n justiça. conservar a attribuiçiio privativll e não ter emendas 

Qunnto â roducçilo d•>:l 10 rnagistradoR do trl· noA~~~!~~· mais que as suppressões sno insigni· 
bunal 11up'romo que lliio senadores, isto csl1\ ~>l11· fi r: 111 tes, ·rartão-nos 0 tempo, 0 nns . p<~em na con· 
cldado, e S•l entra aqui é para niio f~:zer cou'H t.•u;;ancin de pa~sarem a:~ . cmenllas do.senado ou 
de · frncções, e dt!BSR& rracções ó IJUO o. g.>veruu .,., 11110 have1• le• d•> orçamento; Além d1sso o em· 
faz despezas eventuaes, que se ni\u pode•n cal· d t ualquer officio tem uma 
Cu! ar. Co .. nlo por ex em pio : 8"ora o .. v. J"al·io d. a Sé prag:l o que · en ra p~1·a q · . . _ 

" e segurança de se lhe dar ·um ordenado, e nno 
do Rlo de Janeii'O ro·prcscntn quo o forro da .sua deve estar na contingencia annual de ficar sem 
Igreja estú vindo abaixo. . . .. . . elle . . ,, . .... - -·- - " . - ·.·· · .· · - · 
· Ein~uanto a. outras suppreaa.õea é mis~or· ilotllr . Os . modicos das rrlações certamente são ociosos, 

que · dous. empregos . ae podem c~ercer nao sen~o e tal despeza . podia -se I!Upprimir, maa existe 
incompauvols, e por consequencta .nno ha razuo uma lei c talvez o senado .niio concorde, por isso 
de se tirar o o1·denado do procurador da corõa, seria. melhor que o ~rçamonto niio fallasse nisso. 
que é otlicio diverso do desembargador do paço, · Entendo quo se deve fixar alguma quantia para 
e o soberano exerceu a autoridade qull lhe conferia 0 sceio .das .cadêas e seus concertos, .· porque as 
a lei, como tambem a. constitu!çiio·; po1· c~nsequen- municipalidades . nii~ têm dinh~ir~, e por isso eu 
cia aposentarâõ·se na conformidade da le1, e quanto entenderia que. dtlv1amos mult1phcar as comarcas 
ao ordenado do desembargadormarqullz de Imham· ao numero de ouvidores e juizes de fóra, sem 
bupe, etc., cumpre dizer uma palavra. haver uma immtmsidade do. cadêas; fallou"se na 

Em todas ns carreiras· publicas aquelles que por intendencia da policia, e a7esle respeito. eu tambem 
motivos de serviço se i:npossibilit~o cbt_êm ~empre concordarei que ella n.ão esteja .alíolida; ma~ CJUe 
o premio de seus serviços, e serta de . JUSttça que ne.::essidade haverá do baver .um cbefeda pobc1a? 
estes homens tendo .pr.1·corridoa escola da ma- o .. ouvidor da comarca podia supprir ·~escusado 
gistratura, chegando ao . se~ . augo;;, e exercendo e1·a haver um intendente geral do Braztl,.quando ~ 

. outros empregos de a.lta c,OI}Sideraça<>, houvessem · elle não pôde s. abet· s. e não o . q. u. e ·se . passa .. no 
·de ser privadas do beneficiO àa .le1? Po_r ven~ura Rio _de Janeiro, mas isto deve ser por . . uma 
o milítar passando ao au~e ,da sua carre1ra, a1nda · I~ i. · . · · · ·· . 
que passe 11 !liDpl'ego.s ~C!_.VIS cni'Lo teu1 a ~ua re- · · Leu. se n seguinte omeriilé:: . . . . . 
forma? E enttio ·como h ao de ser os mag1strados ,, As. despezas · do mlnister1o da JUStiça ficilo .fi· 
privados deste beneficio? · · · - ·-· xadas em 600:000S, .comprehendendo concer,toa·dll 

Toquemos outro ponto: per ventura por serem cadeias, etc.-Lui.: Oaualr.anti. » · 
frades devol'l\õ ficar pri'l"ados do bene_ftcio dR nação, Apoiada. 
não tõm elles pre~tado os seus serv1ços? Portanto • ·.. - · . . . . . · .· · . · · · ·· · · · A · · i tal 

·.se a cama~a tem estabelecido a.regra · dedeixar . o. Sr •. Ml~i.t:ro d~ J118tlQa.:- cap . 
os empregados dos tribunaes extino:tos CODI~-'-Iml>!riO n~_te~- ~~-~--~"'ªêa . e!P.a.o.Q.~I!> ... C!>~.=- · __ ._. ·--· ·-·-· :-.:~ . ....,..,-·-. -· - ·- .-·-- ,·-···--- .:..-... ;:-·· .-.-· .~_,.~_-..-.. 
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m_o.dA .e. s!Ifflciente ·~!!_ra os presos, e asgim elle~ 
sao .d1v1d1dos . por d1versas cadêas. Ha na ilha das 
Cobras ·uma prisão horrorosa; abominrwel aonde 
não podem existir homens, e em sumn11i. é preciso 
fazer uma nova cndêa . . As outras províncias achiio· 
se .no m~s.!"o estado, e é mister crear quanto antes 
uma pnsao quo .reuna segurança e commodidade, 
e a camara deve tomat· isto em consideração. As 
.províncias pedem .por · outro lado divisões do 
parochias a ellas .estão deitadas debaixo; é preciso 
occorrer a .e.s.tas urgencias . A necessidade de uma 
nação não corrosponde á de um particular, este 
faz a su-a despeza conformo o seu dinheiro, aquella 
ha de fazer tudo quanto fór necessario. (O ta~ 
"1fig'·4p'lto 4iz gue nllo out:io g1·anae parte do 
à&st:urso de S. E:c.) 
osr .. Pau1a.Souza :-Não pretendia fallar 

nesta questão porque me parecia não ser mister, 
porém no · discur~o do . Sr. ministro escaparão al· 
gumas proposições que devem . ser rebatidas • . 
·· O Sr. ·ministro da justiça ropetío hoje idéas 
analogas. ás que .têm sido .repetida!'! aqui pur 
outros Srs~ ' · ministros; o bem que já têm .f!ido 
rebatidas, todavia. julgo de meu dever rebatel·as 
de novo . Julgttmos que .síio filhas dn boa fé (de· 
vemos julgar bem do governo), porém de boa fé 
podem produzir. muito maL Os Srs. míJ1iSil'os têm 
querido entender a constituição em dous. artigo::s 
essenciaes, que são a fixnçiio de forças e despezas, 
d.e um modo . tnl que annullava o nosso governo 
representativo, . 

Disse .o Sr. ministro que p'or. esta lei do . or· 
ça.mento n~o se podião abolir cousns fixas . por 
le1. Esta levdo orçamento póde . deNgar .qualquer 
outra lei, mas é · necessario .quo o poder lcgi .o~ln· 
tivo· ·,tenha toda a prudencia, para quo nastn lei 

.não feça cousns desarrazond·1s, . mas negar que n 
lei d~rçam~nto ~em ·!' potencia do. derogor outra · 
:qua··· I·J· r . le1, ... é .1m .. poss1v. el • . -Dema .. ls, . ob~orvtJn. •o.s . 
nos .Q ros .governo~ o~ orçamentos; onrl•l Rempro 
'se ve· alterando ou rliminulndo etc. So Isto 111io 
fosso ·lllle.im . Mo seria . precl~o uma lol do. cirçn· 
manto ' com .SO eA() .artigos, b1stovi1o AÓ dous ou 
tres. artigos. VeJa·so o orçamonto dll FJ'IIOçn or· 
ganisado em . 30 ou •10 artigos,. porf(UO foriio 
muitas cousas nlteradas ou Rupprlmldns, rnultnR 
cousns difl'crento11 .lnstltuldnll por lnis, corno no 
orçamento do 1817 em quo h o v lato ·lO arth:o~; . tOm 
havido leis quo flxorl!o despllZil . o recoitn, havendo 
duas leis, uma pnrn atdeRpoza tJ•llltra pnm a receita 
com •lO o tnntos artlgo11. O mesmo nconteco nos 
outros paiz.es constltucionnoll na occasiiio do:~ or• . 
çamentos alter11~.se muitna cousas, quer·Ro sim no . 
orçamento summa prudonc:la no · h1gl11in.dor para 
nüo ,prociu#r ~~·gllll,l !lllll, DI!BIJO p"r~lc:uinr cQn· 
corda eu. . 
· Disse o Sr. ministro que se passar o orça
mento da maneirn que queremos; no senado ha 
.de ser emendado . . Emende embora, salvo se. Jór 
sobre o que nos é privílegindo, sobre os impostos 
que o senado .ni'io póde .e.mendar. Se fó.r em ou.tro.s 
artigos . accessorios, muito bem: o senado emende 
e V()lte a esta .. camara para nós approvarmos ou 
rejeitarmos, e então .tdrá lugar .· a execução do 
art, "61 • . (Apoiaaos.) se· este não annuir á sua 
execu.;ão, a responsabilidade moral recahirâ sobre 
o senado. Se o orçamento .· não estiver concluido 
ao tempo da · en'eerração, e os eonselhe"iros cia 
corôa . não_ aconselharem P!lra se prorogar a ses.siio 
a cUlpa . nao será dos legisladores, sim· .dos. con· 

. selhe•ros da coró.a • . (Apoiados,) Se niio passar · 
o .órçàtnento o govern·o não: póde fazer ll d(lspeza 
nem .· cobrar · impostos . (apoiadosj; pois · .. estes . n.ilo 
se . podem:- pagar som · a · autorisnção .-estobeleclda 
pela lei do . orçamento. (.Apoiados.) Tudo que nilo 
·seguir este trilho é invasno . de poder, · e se nos 
achamos . tão fracos que nj.io · possamos executar 
a :.constituição, 'e!ltiio n_ão.- somos nação • . . (Apoica~ 

.dos.) :' 
~. , .:,_ ' _.,:~-·H,.! ,. ,.·~· ----·' 

- ····· •• 'l'CÍMO .· 

Ni'io posso pois persuadir-me que 03 conselheiros 
da coróa que principiarão com t~io bons a11spicios, 
queirão perder esta popularidade de opinião · que 
jâ ti verão. Não posso crê r que olics tentem cobrar 
impostos sem autorisaçiio pela lei do orçamento. 
O governo apreseiate o seu orçamento á camara 
dos deputados, estes fação o quo entendlio e depois 
vn ·. ao senado paa·a set· emendado como quizerem, 
comtanto que nii.o se ingírii() em nossas attri· 
buiçõas, pois dahi reRultaria o convidarmos o 
s~nado a pór o art. 6L du cçmstituiçii.o em pra· 
taca. 

E' certo . quo já se passou um anno sem lei 
do orçamento, e que. os brazíleiros contribuirão 
com. os impostos, fortíssima prova da sua pru· 
denc1a e bom senso;· m11s que cump1·e .não reduzir 
á extremidade de . perder • . uma vez quo se reitere 
a r,,Jta desta lei. (Apoiados.) A con~tituição ha 
de puís marcha,·, quaesquer que sejfio os tropeços . 
arremeçados nci se.u caminho; por conseguinte · não 
vejo razão que apoie a~ opiniões -que . aqui têm 
emittido os Srs. ministros. . 

Quanto ás outras objecÇões feitas sobre o dinheiro 
p~ra cadéas, o Sr. ministro póde apresentar no 
seu orçamonto . as quotas necessarins para esse 
fim, e se algumas mai~ despezas imprevistas 
occorrerem, terá . então lugar o . credito s11pple· 
mentnr; uma .vez que falhem os calculo!'! feilos 
no orçamento, e assim se niio continuará, como 
até aqui, gastando com mão prodiga. (Apoiados,) 
T.emos tid<) jA duas leis de .orçamc!nto em 27 e 
28, e é do notar que sempre se tem excedido 
o marcado na lei, se ago.ra assim acontecer, n 
assemblóa que · tem todo o interesse na boa ordem, 
niio recus11rá, como digo, um credito supplementar. 
Mns será bom que os .Srs. ministro:~ actuaes se 
niio juignom nutorisados para · despender a seu 

. bel-priiZ<Jr os mesquinhos recursos dn naçiio, e se 
lomhrern que ha um detlc.it · e umn uivid.a d.o 
itlttiLOS ·uiilhÕes; O .. por IssO Í\ objocçiiO :lo neces~ 
Siundes hnprovistas J1ii•1 ll)iJjta. $0 pui~ O e.XCOS:IO 
que . ~.o encontrar no r:xamo dM contas fór justo 
11erá approvado; mas ou . nrio quar.1 tratar t.le 
contas porquo. c lias no Brnzil híio ·de tod11S ser 
snncéionadas, porque senJo os ministros orgil<:s 
da cnmara marcba1·áõ no sentido da constituiçíio, 
e oi~ pnrque se nppwvarüo sempl'<J as contas, salvo 
om tempo de anarcbia. . , 

VQtnrei só por pequenas emendas o queria que 
M orçamento dc:na repartição se fnllasse e sup· 
prlrni>~se · muito pouco e guardassemos IJ.i grandes 
ro.lucções dd contos de réis para as outras repar· 

. tições. A guerra o a mariuhn absorvem quasi 
n terça pnrtd dn renda do BL·nzil, as::oim me res· 
trlngirei de otrerP.cer emendas . de consideração 

· sobre o presenta, pois tem mui pouco que emendttr. 
o Sr. Lin.o cioutln.bo:-Sr. presidente, 

se .o ministro da ma1·inha defendesse o seu posto 
mos.trando .a inutilidade das suppressões parti· 
culares em diversas ptu·cellas, afim de se llie dar 
aq.uillo .que pedio no seu . orçamento, .eu nã.o me 
levantaria. O Sr, ministro disse que · notassemos 
bem que a supprimir cer.tas despezas que estão 
em costume e mesmo por lei, o senado não appro· 
vará, e · que neste caso · vindo as emendas· para 
a camara dos deputados, e . não sendó appr<)vadas 
ficarí11mos ~em lei do orça01ento. · . ... ·· 
· Ora, Sr. presidente, grande é a nossa fata-

lidade I Que sampre .nos hão . de vir . com seme· . 
lhantes .argumentos! Havemos fozer o contrario . 
do q11e eentimos, só porque o se11ado nilo ha de 
cõncordai· · comnosco ·7 NóS" 'hllVem()3 · CL\zer ~o· qlle 
entendermos e ' mui Hvremeil.te, u sen11do que óoro 
como· qnízer, estil 1! - a ... marchil · constituciónlll, 
nenhuma camal'n vota segundo . o entenddl' da 
·outra, sim segundo a justiça e a razão •. Em ma~ 
teritl de inlpostos, de . cont.ribuições e despezas 
rtcicionaes a camara dos deputados têm a inicia· 
tiva, e o senado· nada póde fazer , a resp,eito . rlo ·--- .. , . . . . .. l(l ' ·.·· 
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impostos e contribuições: o Sr. ministro da justiça 
diz que podemos passar sem loi do orçarMnto ; 
deRgraçadamante já assim aconteceu, o com isto 
foli{OU o rninisterio pnsondo de tt•iste memnria, 
para gastar á vontade; mas a. cnrnara dos depu· 
tados fazendo a HUa nbrigaçcio fica livro do 1'ospon· 
snbilidade mol'nl. Todos conhecem o nosso zelo 
em. poupar o dinheiro da .nação, o em manter 
a economia om todos os ramos da admínisLra({iio ; 
a naçtio está ás pqrtas da miserí11 ll da deRgraça 
(apoiados), cauegaua com uma dívida enorme, IJ 
essas rendas quo recolhe tlciio extraviadas em 
boa parte pelo máo rnethodo do arrecadaçi'io I Como 
pois não havemos querer economias? 

Disse-se que se não .ac.abarmos a lei do orça· 
mento não teremos prorogaçiio, porque não é 
bom haver prorogaçiio. Eu niio digo que pretendo 
a prorogação, bem se sabe quão incocnmoda se 
torna a . nossa tarefa quando é espaçada, po.rém 
se a patrb reclamar o nosso trabalho por mais 
tempo devemos gostosos .continuar para o bem 
da nação, c niio sei qual o mal que· daqui possa 
resultar. 

Disse o Sr .. ministro: a cam:wa niío pódo pela 
lei do budget deitar abaixo o que está m~rc tdo 
por lei. Sr. presid.m.te, se· por ventura,) imperio 
âo Brazil fosse verdadeit·amente con~titucíonal em 
obras e não cu\ viis palavras, ni!o havia ser com.o 
qu~;r o Sr .. ministro, Nn-Jnglatcrl'a mio se paga 
h trop1 nem a outrem qualquer som lei do budgot. 
A nação fixa annualmente o qrl:lntítativo numcr·ario 
para se dc:spender: diz a !ai: o r<Jgedor dlljustiça 
tem 2:000$ .. , porém se -não se dect·etnr dinb11íro 
para se pagar, existo) a lei mns niio ha •linheiro. 

Emquanto h despeza extrnordinarin niio pa•Joce 
duvida que o.Sr. ministro concorda com n camar.,, 
qne nhi se p6Je cortar· quantlo · ellll o julgar 
llcces~nrio, sem embaraço ulg11m. Vamos ver so 
hn re<lucção no que ó mnrcndo por lei. 

Diz.·. a .·.pri·u·l e .. ira parti.!, supp.rlmn-~o a gt·atillcnçíio 
do oficial· maior o. dos ofllci.aos d t s~ct·etarin da 
justiça:· ·i;;to ó mnrcnclo orn lol? Em auo 110 
e~triba cstn grntiflc.tçi\o? l•'oi o Sr. ministro quo 
a deu 'l C.im quo nutot•!lhdo? E' no C•lrpo l~gls· 
lnti\'0 quo con1poto r.~lln attt·ibuiçtlo, !og.1, u c;lmnrn 
pôde dizer niio nppt'0\'0 isto, o n1io tlt!strúo ltll 
nl~umn. Bem çonhllCO fJUI) n grnLlflci,Çilo tttlo ó 
mul concodldn, qno 1í anui to r•recr~n n cHto.- c•OlclruJII 
do Kccretndn ; por•Ílll •Jlle~ dovlllo 08porlll' poln 
rounii'i.o da RIIKoanblúa pnrn ruprcsontnr 11ohro htto, 
e o11a detormlnat' •. (,lpoiados.) Portnnto nilo hn,•in 
rnziio t.le I]Uelxn unt tlrtU'•IIo estn "'·atlficnçrlo; 
todavia conconlut·ei em quo se lhos niio suppriluu, 
porque ollos tõm muito pouco ordenado o ó n 
llecrctaria quo faz. monos. emolumentos. Por ·osta 
rnzí\o ou já Jiz ·um projecto do loi pru·n reunir 
toúo:1 os emolumontt1s llm uma· caixa, o so t•opar
tircm com lgnnldade por todos os oDlciaes de 
secretaria. 

Vamos á outra rcducçãl) (leu): ois·aqui que tl 
c.ommissuo não cortou cont.ra a l.oi : a con.>tituiçiio 
mand1\ que os empregados publicas durante. o 
tempo que estiverem no cl)rpo legislativo niio 
cobraráõ ordenados, logo, a este Sr. que ti depu· 
tado, supprimio-se · legalmente .. Supp.rimio.,;a o 
ordenado do regador da justiça porque é trien· 
nal etc. 

Redueção de ordenado do barão de Itapoã como 
procurador da corôa. Voto contra esta suppressão, 
pois nada se economisa. Se deixar de ser .este 
procurador dn corôa, nomear-se-ha l)utro a quem 
se dará o mesmo ordenado, é verdade que este 
homem foi aposentado por não po.dar._trabal)).aJ',_, 
entretanto ·o goveriiõ ... o .conserva em· outro· muito 
mais trabalhos!l ; c que é um . c0ri~ra·S!lnSI) com· 
mum. (Leu.) Sr .. presidenta;· o que temos n6s 
felto aqgi quando extinguimos qualquer tribunal 'l 

_ _';remos coQjlervado o ordenado áquelles empre· 
.sados que ··aiio vitalicios1. ora, se assim temos 
praticado, pa~;a que. irem.os agora dar · ordenado 

a ·esta homem que não tem. carta vitalícia nem 
e emp1·ego vitalício? A mesma lei que extingue 
o tribunal ,dn bulia. declara que nilo vençi'io orCl(l· 
nado. Emquanto !lOS outro>~ senhores ·que ·.são 
conselheiros de estado e que farão aposentados 
em desembargadores do paço, já em o anno pre· 
teríto a camnra se ueclarou mníto contraria a 
estas aposentadJrias: foi "\llll dos· beneficios com 
gne bt·indou 1\0S seu.s amigos o Sr. Lucio Soares 
Teixeira de Gouvüa. Ora, Sr. prdsidante, deverirl 
aposentar-se no conselho de estado e niio em 
cl9sembarga.dores do paço; ·pois um homem que 
chega a ser . tenente genera . póde ser reformado 
em mttrechal o. ganhar o solei o de marechal e de 
ten&nte-gen.eral? Isto niio póde ser. 

Supprimio·se a despeza. da intendencia geral 
da policia; e isto· não· ó . contra a lei ·1 A lei diz 
qull a despeza da intendencia geral da polícia 
se.ia feita pela sua . renda, como pois vem lá no 
ministerio da jr1stii{O. marcada esta despeza quando 
a lei manda o contrario? Emfim, não se (Iuiz 
sanccionar ·.a lei da aboliçiio da intendeneia ~eral 
de policia, que não sei par11 que .serve, o gastão·se 
nell11 200 e. tantos. contos de réis, q11ando não 
l1a segurança in•lividual, nem providencias contra 
os malfeitores. 

O arg11mento d•> Sr. ministro qne os. ladrõe!l 
estlio rnui aud1zes, niio sorve ·para ·con·servar·s" 
esta intondencia. (Apoiados.) Note-se, Sr. presi· 
dente, f"JllO foi dei! ta reparllçiio quo, segu~do dizem, 
se deriio 5,000 posas ao jn!ame redactor.da Ga:eta 
.elo .BI'a~il. q11e oscrovta contra a sogura·nça dos 
cida,liios. o contrl\ a eonstitnloilo. (Apoiados.) .Eis· 
aqui conl'l se tem daspendido o dinheiro da 
naçrto, o~te tribunal devo acabar por todos os 
moLivos, nt!Ue nilo so on~ontra segurança alguma 
a favor dos ciJad;ios. Portanto, Sr. presidente, 
nada do q1to a illudtre commissiio rez é contrário. ~ 
lo!, sito despez11s que se. devem necessaria_mente 
co 1'ta.r ·.o .supp1·imlr; ·. .f- · · 
·OS&'. Dnarto su,·a:-Dlrel dtu\8 palavras 

sobre o estado rnisoravtll das cadóas; ostá quantia 
pnm nnrro o maio oito ó o;tcas;iva, .. porquo de!o·so 
trat11r desdo ]4 do concet·tnl·ns. e ó um obJecto 
quo proclaa o lmmodi,atn !'&Soluç,io, ou soja por 
um credito supp\omo11tar; ou ap[Irovando ostns 
dl)spO?.IIR corn us nntot·iot•os •. O governo qne taça 
desd11 jt~ os~aa despezns f(UO silo precisas: não 
opponho·mo n qno sejn, mas na t'órma das ta· 
bollas. 

O Sn. Ltso Oou1'INttO:-Soria melhor que o 
Sr. miniRtro propuzesso para 11rranjo e concerto 
dns priaüe11, Q .nós app1·ovassemos o quantitativo 
pr~;cisJ para isso; eu pedia isto mesmo uo Sr. mi· 
nistro. 

· O Sn. CASTRO E SrLvA.:-Est:"l proposta podia-se 
fazer extensiva a todo o imporia. 

O Sr. Vasconcellos:-Sr .. presiJente, a 
emenda pela . fórma que está concebida não póde 
ser approvada (apoiados): olla diz (leu): fica a 
arbítrio · do governo o distribuir pelas provin· 
cias. 

O Sa. r~urz CA.VALCANTI:-Eu disse nas tabellas 
nominaes. 

O Sa. VAsCONCELLOs:- Já se venceu qne se 
distribuísse pelo imperio, para . o. R. io de Jan. eir.o 
deu·se SO:OOOHOOO, onde entra a despeza das cama
ras. municipaes, por isso se o Sr. deputado dis
sesse o quanto des.tinava para as .cailêas gu 8e 
autorisasse a commissiio a fàzer essa distribuição 
pelas províncias, então eu approv.1ria essa eJilS!lda 
(apoiados), ·e. talvez que não seja nocesiuiria esta 
resolução em separaâo; ll co.mmissito tem. tençíto 
do apresonta·r essn idéa, em Janeir.> principia 
a extJcuçlto dessa lei, e não ha ficar até Junho 
sem orçamentõ, por consequencia · passando ·esta 
emenda do Sr. deput~do, principia o governo a tra-
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tar disso . incontinente, mas uma 'vez gue ·a com· 
missão tique encarregada de .fazer a . distribuição, 
não ha embaraço nenhum em approvar-se a 
emenda. 

O Sa. Luxz OAV.\LCANTI: -Eu niio guero 
aquulla . redacção, e quiz fazer um. augmento . p11,ra 
as cadêas, são despezas do . orçamento, e desde 
já. fica . autorisádo o governo pnra fazer esta 
despeza, 

O SR. PAUL.\ E SouzA:- A. commlssiio já votou 
sobre uma indicação~ veio ·o parecer da com· 
miMs.iio á camara, mas a camara já votou, para ntto 
:ficar o anno sem orçamento. 

Julgando-se a materi11 disc11tídu, e sendo lies· 
pedido ·o ministro, procedeu.se á votação. . · 

F o ruo approvadas .· as reducções da com missão 
do f11zenda, salvas as · emendas, e igualmente . o 
foriio as ·dos Srs. Alencar, Miran•Ja Ribeiro, 
Ferreira da Costa , Mello Mattos ·na terceira 
e · quarta partes; e na ~exta sómente na purte em 

que principia- assim como etc. -do Sr. Oash·o 
c Silva na provinciadoRiode J'aneiro a s:nppres· 
si'io· dns addíçõeR relativas aos . carmelitas o. lleue· 
dictinos; na da ·.Babia as relativas aos carmelitas 
calçados e· descalços ; ila . de Pernambuco as rei a· 
tivas ao medico, cirtírgião e barbeiro da relação, 
&. aos conventos· do :-Carmo, Jos bonedictinos e ao 
da reforma de Goyanna; na da Parahyba a relativa · 
ao. convento .do Carmo; na do Maranhão as rala· 
tivas &o medico, cirurgião, sangrador da rela9iio ; 
na : do Pará a relativa ao 'o11vidor pfllll' administra
ção tdo · pesqueiro da ilha de ·. Joannea , e a do 
mell'inho, escrivíio da ouvidoria ·pela mesmaadm.,_ 
nistração; na de S. Paulo a rehtiva ao prior 
do convento do .Carml) da villa de Santos; ficando 
rejeitadas todl\s as O\\tras suppressões desta emen;. 
-da, e da do Sr. Mello e Mattos ; e tllmbem .as 
emendas dos Sr:J, Henrique& de .Rezende o: Luiz 
Cavalcanti• · - · 

0 Sa. PRESIDENTE apresentou sels .tabellas oad• 
recidas pelo ministro du jasLiça explicativa~ do 
orçamento. de sUl!; repartlçãp, !cl relativas s6rnont•J 
a . algumas -prov·inciáe;- as quaes !o rito remeLtldns 
á commissito .de .fazenda. 

Deu para. ordem . dó ·dia segtlinte : Continuaçilo 
da discussão do projecto n. 40. Seguntlll dlscu~s;tl) 
do projecto n. · 2. Terceira discus>4itu do projecto 
que extingue o estanco do páo·brazil . .. Prl
meil'a d.iseussí\o . das duas propostas do mruiatro 
da justiça sobra as relaçõtls e j11izes que dev~tn 
supprir as vagas dos que set·virom niiBrelações. 
Resoluções ns . . 47 e 61. Terceira discussão do pro· 
jecto sobre. fianças · nos casos ct·imes. 

Levantou-se a sessão. 

Sea•l\o eiD U~ de .J~l,bo 

PRESIDENCL\ .DO .. Sa • .. SOARES DA ICOOHA 

Pouco depois das 10 :horas, fazendo-.se a cha, 
mada, acharão-se presentes 80 Srs. deputados, 
faltando com ·participação os Srs, Paula Barros, 
Lino Coutinho e · Candido de Deos; , e sem: ella' os 
Srs. Lobo, Getulio, Xavie.r . de Ca.rval!lo., Lessa· .e 
~êdo. · · · 

o Sa. PRESIDENTE declarou abertti a sessão; 8 
lida a acta da antecedente . p~k._ªr. secretllrio __ 

· Banetoofot"àpprovada: -- ·, - ·- ---. 

EXPEDIENTE 

O Sa. SECBET.lato l'dAROELLINO l>E BatTo leuóá 
sol{\}intes oftlcioa: . ' .. ··. . . . . . ' . ' . 

Do . secretario .. do senado, cnv1o.ndo um .prOJilcto 
de resolüÇão daquella camara, que npprova ·" 
cr~~çiio 48 cadeiras de primeiras letras em. dt-

versos lugares da· província de Santa Catharina~ 
-MandOil·Bil imprimir a resolução. . 

DJ ministro de estado dos negoci!is da fazenda, 
enviando duas representações das commissões de 
liquidnçiio do · extíncto banco, que oxpõe os em· 
baraços demoradores c}~;t . execução da lei .de 2.'3 
de Setembro do 1829.-Foi · {I commissdo especial 
do exame das operações do .. banco. 

Do mesmo ministro, enviando informações dos 
contadores da . 3• e ·in rep~rtiçiio do tl.le~ouro s.obr.e 
as contas do eommissario gera\ do exercito, e 
partici panda ter o g•JV6rnà mandado sqspender o 
corr.míssario .o examinar as suas contas com 
urgencia. -Foi á com missão especial das contas 
do . commíssariado. 

Do mesmo minístro; _participando ter expedido 
ordens para sa fazer lnventi\I'ÍO dos documentos 
do com míssario ge'fal, relativos ás deHpezas dos 
tres mezes de Janeiro n Março de 1826.-Foí .h 
commissiio . especial das contas do commissariado. 

Foi ú~ com missões de justiça . civil e. criminal 
uma representação de alguni\ moradores da pro· 
vincia do · Pará, ·pedindo a creaçíio do uma rela.· 
ção para aquell.1 província. 

Foi á commissiio do j ustica civiL um requeri· 
mento de Bernardino J.>sé Bittancourt. 

J.<'oi, á eommissão de constituiçiio .um rcquer.í· 
mento de. Floriano José Fernande·1, preso á bordo 
da p•'eziganga. . · -

Foi a imprimir o relatorio da commissiio do 
guerr.t . sobra. as informações do ministTO da 
guerra. . . 

Farão approvados os seg11iotes pnrecer.;s dn 
commis;uto dali camnras municipae~: · 

1. o ·Pedindo ao governo informações . eircum • 
stanciadas sobre a represeutaçito da camara muni· 
cipul . da cidade da Victoria, úcerel\ do imp.,sto 
e moMpolio no consumo dos vinhos do Dout:o 
oaquella cidade. .. . · · . 

2.o Paru se communicar · ao governo quo . Cnça. 
rllver.tor no renrlimcnto da cnmorn municipal da 
vllla do Nova Friburgo, o quncsquor outras em 
i!l~nticr•s clrcllmstonc.ias, ns lerçns -purtos do mesmo 
rondimentu quo o.losde 1821 a 18:!8 rorllo ficando 

· Ctn P"dllr ·dos respectivos tho11ourtJios. · · 
a. o 0trdrocondo um projocto Li o J'esoluçiio pnra 

so nppr0vnr n convunçilo d.~ limites t~ita entro 
a11 camaras munlcipaas Llo Cantagallo o Nova 
Fribnrgo.-"'Mandr>U·SO Imprimir a resolução • . 

4,o Ndo inLorpondo juizo sobro poderem .ou 
niio servir nos cons~lhos .do gover!'o das _provm• 
elas conjunctnmento ~arontes mui proximos. -
Man dou·so á couunissao de justiça civil. 

Ficou adiado por . se pedir a palavra sobro a 
sua materin o parecer da Ç\IIDIJlÍSSii()_ da$ camnr.as 
niunleipaeii, que pede esclo.recimentos ao gov.:rno 
sob1·e alguns terrenos .e .predios destinados para 
a colonia. suissa, e agor11 · pellidos pela camara 
municipal da villa de Nova Friburso , para SIJr 
patrimonio, .e pede ~ais qae ~e . reco~me~de .ao 
governo encarregue )á a adm1mstraçao mtern~ 
de taes predios -á . dtta camara. 

« Foi vista na. conunissão especial das cama~as 
municipaes a represent.açiio ·da camara da Villa 
de Nova . Friburgo, perlln~ a est~ a1:1gust~ camara 
a approvação _ d1\ c'!n.vençao de_ hm1tes fe1.ta entre 
a dita camara. muuiclpal e a vtlla. de S. Pedro 
de Cantagallo, t>Or i~so que sendo duvid~?_sos os 
verdadeiros limttes dos d<>us termos por nao f11zer 
delles menção o alvará da creação das ditns villas 
_reaultav:ão dahi muitos _j.nco~YJ).nientes...-:A,-oom· 
mlã. são .obs ... llr'l .. llllcio ·q··· ."e a.·· dita -.: convençito .:.f.Ora 

· feita ·com o aceordo dos dous municlp_los, e pllr 
meio de commissarios por ellea nomeados e ap· 
provados ; e reconhecendo .a necessidade de 1lxar 
por 'aé:to legisla~lvo os limites doa .. doua te. rmoa, 
é do parecer que seja approvada pela seguinte 
resuluçiio: . . . . · . - .. . ... . 

.« A assombléa g_oral legislativa resolve: . 
« Artigo unico. b'ica approvada a o?nvençilo, de-
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limites dos tormos da · víllti de S. Pedro do Can
tngallo e da do · Nova Friburgo, feita o · ajustada 
entre tiS camarns respectivas aos 2 do . Soltembro 
do 182!>. 

cr Pnco oln cnmnra dos deputados, nos 1<1 de 
Julho. do IilaO. ·-Aw•elíano · (le Sou: a e Oliveim 
Coutinho . - Antonio Ma1·ia de ll!otua. -José 
Ool'l'i!a . Pacheco.» · 

.Foi approvado; e mandçHt·!Je ímpriinir a reso· 
lução. ·. 

cc A commissão especial elas cnmaras muntCl· 
paes vi o . o officio que em dnta de 8 de Agosto 
do anno proleríto dirigio o prosiden~e çln pro· 
vincin do Ceará ao ministro e secretario çlo estaçlo 
dos nego cios do imperio, e quo por este foi cnviac:lo 
a Pstn augusta camarn; no qual expondo flquelle 
presidente t"rem sido .eleitos pnra . membro do 
conselho dn go1verno da dit'l província dous irmãos 
o para supplentes . um primo irmão daquellel:l e 
nm cunhado; pede. esclarecimentos por lhe pa· 
recer incompatível quP. um tal conselho seja 
compo,.to rle membros tiio conjunctos em .paren· 
tesco, sendo que a lei é omissa a este respE'ito, 
A commissiio é de pnrecet· quo este . negocio ni'io 
tem relnc;:io nlgumn com n!! cam11ras municípae~, 
e que ·por isso. deve ·ser · remettido ·para a com· 
missiio que fõr n competente. 

cc Paço da cnmara dos deputados, .nos . U de 
Julho de .1830.-Aureliano de Sou;a e Olivei1·a. 
-Antonio Mal'ia de Moura. -José Corr~a Pa· 
checo.,, 

Foi approvado, e se mandou · á cómni.issão de 
justiça civil. . 

cc Foi presente ·á com missão . especial das cn
marjls municipnes o officio incluso do ministro do 
imperio, remettendo · a esta nugnsta camnra outro 
da camara da villn do Nova Friburgo datado de 
16 de . Juneiro do corrente onno, no qual muni
çip!() e;ponc!o . qua!lto sãq lht~it.ad.ás ns ·suas ren. 
da!l, pede se lhe çonceda as terças partes dos 
seus rendimentos que dt)sde .1821 até 1828 forlio 
1icnndo :em poder ·dos respectivos · thesoureiros, 
com o pretexto do q11~ d!spÇie a ordenac;ãoliv. 1•, 
tit. 70, Si 3•. O ministro . do imperir> tendo man· 
_dado informar .o proveuo1· da com!lrCI\, e não 
achando bem demonstrado que ns .terças partes 
dos . rendimentos das antigas cam11rªs (!e vão re· 
verter a ellas e não ao tbesouro publico; remetteu 
este negocio com a informação .do · dito provedor 
aó conhecimento o resolução da assembléa geral. 

cc A . com missão porémjúl~=:a desnr:cessarin qual~ 
quer medida legislativa a este respeito;. porquanto 
como . bem . informou aq11elle provedor, .:1 · arre
cadação das terças partes dos rendimentos das 
ça~~rª? fo.i mand.nda Sl1spend.er no Brazil por 
um~& re~oluçno regia; de que faz mençjio a pro" 
visão de ~9 de Janeiro de 17(i.l, não constando 
que .fosse revogada, e a.ntes .tendo sido pratica 
imm~morial pão s.e ~obrar . jámais a contribui.ç.iio 
dns terças, nem por elías procura1·cm os prove~ 
dores das coroare~~~ a quem s11a arrecadação era 
inc·~mbidn ; . ser.do ta moem certo que n . assem· 
bléa geral legislativa danc!o rrova fó.rma .ás ca
maras e procurandoaugmentar sell!! rendimentos 

. para melhór · desempenho de sucts funcções nada 
curou a respeito dessas terças, ·sem duvida porque 
reconheceu não. existir direito que as ·exigisse. 
Portanto é a commissão de parecer que indepen· 
dente de neto legislativo . se communique ao go
verno façm . reverter no rendimento . da sobredita 

· -·=·cnmara as terças pn·rtes cjüe deí!de 1821 até !82$ 
forito ficando llm P•>der. dos r11spectivos thesoU· 
relroa, praticando o mo!& mo a respeito de Atii\eli· 
quer outra .. om hl••ntla •oa clrcun1atuuciaR_, e Cuiõird·o 
reapun~r&YII. i& 1111 lht!RtoUl'fllroH l)IH! iudavirJ,.rn«nte 
e a prAt~xtn rln o.liMpn•t•• 1111 HUfH'I\IIIIlnalonli•lll 
ord .. nuç·''" r~ttl YR!'Iooo ,.111 ~I n-.uu; rplnnlÍIIII , 

" p,~~u ·t.lu I'IIOIHrn dn"" dt•f .,lltu.r ·o~, 1'111~~t·· J.t .,1,, 
Ju1uu u•" l::i'l'J.- ~lr>1 'dtmw ti~ ~utl3" c: Ot!voJii'Cl : 

Couti1~ho. -Antonio Maria de Moura. - · Jósd 
Co1·r~a Pacheco. n 

Fui llPPrqvado. . . . 
cr A . C'amarn municipal dn cídad.CJ 'da Victoria, 

capitQ,\ da província do E~píríto·Santo, expondo 
a . esta augusln camam a impossibilidade em que 
:;e ncha de St\tisf~?;(lr aos 4everes pre~críptos pela 
lei tlo 1• elo Outulm:> de 1828, pela limít11da renda 
do seu conselho ql,l.!l apenas monta a :JOOII, relata · 
qull em ·t61G não havendo ainda naquella cidade 
su1Iiciente consurno dl! vi!lb!J!l do Douro, d.onde 
r6sultasse um · rendimento . de direi Los . capaz de 
sustentar o presidi? que a gt1arneci!l, . foi· lhe orde
nado pela cnrt?. re:;ia r1& 28 (}e Outubro do dito 
nnno qufl impuzasse um tri_but() (lquivlllente ao 
que deveria r end.lr o consumo dos ditos · vinhos; 
c que dest·1 ordem reiterada pelo governo ·do es· 
tarlo l'esultou . impôr·ae a · quantia de 80 · rs. em 
canada de aguardente GUe se fo1bricasse na terra. 
Q11e com o correr .. do tempo degenerou este im· 
posto om oppressivo monopolio que .é arrematado 
por triennio e sua importancía recolhida ao cofre 
da fazenda publica da provineia, .sendo o ·arrema. 
tnnte o uni co autorisndo . para 'exclusivamente com
prar aos fabricantes por preço taxado e só elle 
vender nguardente ; resulta11do dahi gravíssimos 
males. Conc!ue a camara pedindo que emobser~ 
vnncia .do § 2,1 do art. 17!l da constit'liicão, seja 
abolido o tlJto monopolio existente naquella cidade 
e mais villas da província ; obrigando-se porém· 
aos compradores e vendedores de aguardente a 
contribuírem ·. annualmente · com·· um · imposto · a 
ti.tulo de licença para as · .despezas .das . carilana 
respectivas. A commissiio é de ·parecer ·que se· 
peçiio informações ao governo circumstanciadas 
a es.te respeito, · ein vista das quaes dará então 
o seu. parecer. 

cc Paço da 'ca1nari\ dos . deputndos, aos 14 . de. 
Julho . ele 1830.- Au.reliano àe Sou.:a .e OliveiJ•a 
Cou.tinl~o.-Anto,~jo Mai·ia ·de Moura;-.José 
!JOI'I'éa Pacheco. » · · 

·. lo'oi npprovado-

ORDEM DODIA 

Art. S• do projecto de lei n. 40, 
Pec:lio a palavra e disse 
o Sr. :u.ebouQasi-Sr. presidente,eu quizera 

quo a esta emenda do Si:'. deputado ·se accres
centas~e-e áquellcs que . tiverem família.- E11 
quizora sim que se ucerªseentasse estas pala
vras porque fóra dos soldados que são casados 
ha outros que tê.m família de . miii, . irmãs, etc. 
Ett mandarei uma. . emenda para comprehender a 
providencia dada tambem a estes q\ll! tiverem · 
miii e irmã~. · · · 

o ·sr. Ole:m.ou:to .t>oJ,"e!ra :-Sr. presi- . · 
dente, a emenda poderá . passar, porém o artigo 
comn estava com pequena redacção é o melhor, 
aquelles .que vencem fRrínha, porque os officiues 
nã.o v.eneem etapa; por. consequencin se se quer 
que os officiaes venção etape, passe a lei como 

. es.tá, ,mas se .se quer. que s.eja como até ·agora, 
deve ser com nmn emenda . . · · 

· . Farão á mesá ns seguintes' einendas : . · 
. cc · Ao art. 8•. -Em cada um .dos corpos haverá 

ra!lCI:l!> geral para o qual siio ·.obrigados a con
correr todas as praças que entl·ão em pret. Ficão 
el(ceptuado!i sómente os indivíduos ·. aqui declara" 
dQ.l!, 110 caso dll assiin o .. quererem : o .sargettto·-· . 
nJl.ld!lnte. o sªl'SeHtO quartel·.m.estre, os .m.uaicos 
do ' pl)rtido, os. Cl\mar.ada.s d~ olli.ciaes, to.dos os 
cns~llo!l, gul}r ai_lj(iq cab~s e anspeçadas, quer sol- · 
dndos,- Vtei,·a Souto. u . · · 

l~ol · npnia·ln. · . ·.. . . · 
ic AccreMutmlu·lie 1\ lltnt!nda npoltlda do Sr. Vieira 

Snulu-u "~ C]llt! Uvnrnrn fu•11ilin .. 'lliOrooodo • .,.. 
Sui1•11 11 r•••doo•'Uo\n, -Udb••'IIÇtJ.v, u 

Fui upul.,:Jo~, 
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o Sr. Ounha .Mattos :-Sr. presidento, 

ó pela tnbella .de 28 de ·Mar9o . da 1825 que ex.is· 
tem essas etapas . A commíssão de guerra recebeu 
hoje um requerimento dos ·omciaes de S. Paulo 
pedindo . e tape; e a mesma com.miesão. hB dq dar . 
o seu parecer ·a favor dos o1Jlc1aes ; . e necessarlo 
dar-se-lhes mais alguma cousa para comerem ; 
no Rio d.e Janeiro todo o soldo fie vai em alu' 
gueis de casas ; um alteres com ~-do soldo não 
tem meios ·para pagat uma casa em que more, 
nada lhe ·1lca para comer, só .ee querem que 
sejão ladrõas, m11s e)les não são os que vão 
ntacar os cidadãos, . ~ justo que se lhes dê a raçiio 
de uma libra de · c9,rne por dia para~sustentar.se, 
sua mulher e 1llhos. 

A commissão. apres~ntou a sua opinião a res· 
peito das e tapes em geral, o ha . da dar o seu 
parecer sobre as dos officines em particular. Certos 
ofiiciaes generaes em campanha têm .· 12 rações de 
etape, isso é muito justo, mas .em tempo de 
DBZ deve ter uma só ração. . 
- A emenda do Sr. Vieira Souto é neccssarla, 
aos casados mal comportados não se póde entrega~ 
a sua etape, deve entreg;•r~se á 11ua mulher ou 
obrigal'O ao rancho. Não ha soldado algum que 
na occasião da maior necessidade deixe de . dar 
parte .do ... seu rancho á . mulher e filhos dos seus 
camaradas que niio têm ração. Pelas leis f'ran
cezas ha · o ·iireito de frater, e. em todos. os 
.ranchos se p6de admittir uma pessoa~m cada 
_dia por convite de um .camarada. 

A emenda do . . Sr. Vieira Souto !leve passar e 
a re1l&xão que fez ·o Sr. deputado Rebouças 
tambem é de . muita consideração a favor. da
quelles que tiverem família. 

<.;·Sr. OleJDente Pereira :-E-n disse que 
seria necessario .dar etapas . porque os offi.ciaes . 
recebem só farinha e ó preciso que a camara. 
esteja -ao ·tacto ·disto; eu votarei · pois para -que 
os · officíaes tenhão etape, e a e houver ·emenda 
E}ile ·exija, votarei por ella. . · 

O Sr. Pa.u.Uno . de Ã.lbuqu.erque :--:o 
Sr. presidente, o·s officiaes, como jâ disse, rião 
percebem etape que este artigo quer dar. Tem-se 
iJíto que os ·officiaes devem ter etape, mas acho 
fsso sem fnndamento, porque.foHhes au~mentado 
o soldo,- e suas famílias, as suas viuV>1S e filhas 
têm a metade dos seus soldos. (Apoiados.) Além 
disso um official tem . augmento de soldo . nos 
seus accessos, em seis . anuos vai ·um homem · a 
coronel i as circums.tancias do Brazil são terríveis, 
olhemos· a um futuro desastroso . que nos ameaça, 
e quasi n metade das rendas nac1onaes se absor
vem oa classe militar ; é porém necessario que 
qualquer classe -·que pertença á nação não seja 
mais privilegiad!l que outra, todas têm os mesmos 
direitos ; por consequencia o artigo · nio póde ter 
lugar nesta lei. . Essa etape era dada no tempo 
de gaerra1 · no : tempo de · paz .não · a . deve ter, e 
a .um . aoldado . '3m. c:ampanha., como acontecia . no 
exercito de Portugah que muitas vezes em marcha 
não cheg•Wii<? as bagagens a· tempo e pas>~av~o 
um e dois d1as .. sem comer, . e estas etapes nao 
'se pagavão, . por isso é . melhür que se dê em 
dinheiro áquelles soldados que .. quizerem, até 
cnpitão •. Os uossos soldados precisão ser paiB de 
famiUa, nós não · ~odemos ter. machinas de guerra, 
um soldado- braz1leíro é casado, ·é :pai de fa.milia, 
não é como em :Portugal;. o nosso si>ll:lado não , 

. deve . ser destacado· de---sua . familia ·quando .um 
coroneL._quize.r a. ~.eu capricho .. ; antes .. querem _,:o· 
t1'abalho braçaLdo qu.e s-erem soldsd~os .·com 160 rs. 
de soldo, :e :· ser.vem forçadamente .; :Voto contra. o 
artigo. . .· . • . . . - • · · - . . . 

Mostriio .alguns senhores que .. ba .muito soldado 
casado que '8 d11bochado e não se impnrta com 
a mulher, um sol<iadu solteiro, um . ftlhotaJ.llil~a 
pôde co.mllr . e po. l'•jiiP. .que. r fazer uma .apo&og&a 

·ua ·.do · SBlltlir ·o dmheiru naquillu que o seu 

chA!e quizer, a dar isto ao conselho de admi
nistração é natural que haja uma sobra, o qns 
!areí della, que . é· tirado um real por dia, que 
é meMs do quo aq•tíllo que ·se paga ás caixas 
de amortização, e que . 6 ·a favor do chefe · para 
ter mi!SÍCI!,S, para passeiarem nas ruas. 

A lej d'as milícias é mais livre; o soldado de 
linha é um çid~dão brazileiro, mas de facto elle 
o . não é, os commil.ndantes das armas são des
potas todos (apoíacioí, e o solçlado não .te.Jr. para 
onde recorrer, ,se o soldado p~desse recorrer ao · 
ministro da guerra . não bave.riiio es.tes abusos, 
eu sei de chefes que estiio fazendo dos soldados 
seus feitores, e um soldado que ·não agradou 
porque tirava as . bananas da chacara manda·se 
cast1gar, estes commandantes que têm feíto tudo 
isto, e que fazem as rnilicias .· nos fazerem des
pezas desnecessarias, ·têm sídü autorisados . P().r 
estes homens chamados commandantes das armas ; 
portanto o artigo não deve passar; e .peço lí~ença 

·á camara para retirar a minha emenda. . ' 
Foi retirada a emenda ao art ; 6o, que ante

. riormcnto fOra .apoiada, e reservada para a . dis
cusoão do art. 8.o ·. · 

o Sr. Duarte snva: -Sr. presidente, 
eu não sou d!l opinião do ::Sr.. deputado que se 
O(>pOZ a que ~)assasse a lei .Como está, por isso 
nao queria !aliar sobre as etapes, não só dos 
ofiic .. iae. s q. us .. as. ve.nc·e··m· .... n. a . ~ .. órm·a··. d. a .·.le. i, .. com, tambem das que se querem dar áquelles que _as 
vencem . nas suas respectivas · províncias s que 
estão em destacamentos. 

Não tratando a lei de quem as . não tem, mas 
sóme11te dos qu!l as têm, .é preciso que passe 
o artigo com a · emenda do Sr. Souto i suppri
mk agora as etapes, não se . poderá fazer em 
toda a .parte, é uma disciplina que longe de 

· beneficiar vai da!'. ttm g()lpe .~ .il!la in(eliz família, 
há abusos, mas t1rar-se as etapes não póde ser, 
nem todos os soldados têm outros ()fiicios para 
viver, quando os . tenhão nem sempre o.s podem 
exercitar. · , . 

o sr. ou:nna :M:u;ttos :-,Todo o discurso 
do Sr. deputado re(iuz'se ·a mostrar que em tempo 
de paz não devem os oruciaes ter e tapes •.•• 

o Sa. PAULINO DE ALBUQUERQUE:- A lei con
cede etapas e eu não podia dizer isso, disse que 
se .pag.1sse um rancho para o soldado . mão. 

o Sa. CUNH.l MATTOS:-, . ' e trouxe para isso o 
exemplo . dos exe1·cítos de Portugal e das perdas 
das . bagagens. El! como . militar- e membro da 

· commissiio de guea·ra entendo que os ofiiciaes 
devem ·receber . etapes ; mas díss!! P. Sr. deputado 
que . em tempo de paz nem os soldad(ls devem 
ter etapes, e por isso os otllciaea durjlnte o mesmo 

· tempo tambem não podem receber -estes soccorroa. 
Eu não venço etapas ·quando estou desempro· 
g11do em' consequencla do decreto de 8 . de Mato 
de 1821 que declarou o de 22 de .Abril do mesmo 
anno que . as· concedeu ·a todo o exercito. O 
decreto de 28 do . Março de . 1822 conferio-aa 
perpetuamente a certos otliciaes e a outros··· só 
em determinadas occasiões, isto . é inj ustiçB ma• 
nHesta ; se uns officiaes empregados têm direito 
a e tapes, os outros que . se ·· aebão . em iguaes cir
cumstancia$· tambem as devem receber; ou todos 
ou nenhuns; o bEmetl.cio do decreto de . 22 de- · 
:Ab.ril de_~l__j_§_uperior ao de 28. ®:,~ço. ds 
1825, e · en:-auvid.o quo esta camar!l deixe .de votar 
a· favor da offic&alidade do t'Xerc.•to. .- _ .: .. _ .· _ .. . Sr. ~presidente, jã mostrei -Ql:le a classe dos 
officiaes era misérabíllssitna, dizer-se que é uma -
classe privilegiada I Oh, Sr. presidente, pelo amor
de . DdOS, não posso ouvir .tal ; mas .diz o illustre 
deputado, os officises militarei! têm soldos mui 
11randos . porque gozfio de .seus . vencimento-s, etc. 
Desejaria qub o Hlustre depu~ado recorresse á 
~i:!toria do11 acoreacimen~os de 1,1oldos e · então 
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veria quo os do dia do hoje süo muito m'ais 
insignillcantes do que os dos tempos passudos, 
attento o valor dos generos: ó neceRsarJo couho· 
cer al,ll'uma cousa da historin militllJ' o mesmo 
dessa historia particulnr dtJ soldos pnra se ver 
que os actuaes são bem ínsít:;nil!cantcs; compil· 
rem-se os soldos dos officiaes do imperio do Brazil 
com os dos oftlciaes de todas as nações do mundQ; 
os ofilciaes do Brazil .niio passão de det:igrilçado!! 
ou do misora v eis, se elleri não tiver~m . algumq 
cousa de suas casas, se não f,,rem ajudados por 
suns mulheres, por seus filhos ou por SUBI! 
familias, se l)ão possuírem alguma cousa além 
dos . seus solJol[l, . serão sacrificados a morrer de 
fome. Não. sllbemos .quae,; são os preços dos 
generos neces11arios para a vida 1 Não sabemos 
qual é o preço . dos uniformes indiRpensaveis para 
um militar? Não sabemos qual é o aluguel das 
casos no . dia de hoje 'I Por ventura . todos os 
m1litares têm propriedades Huas parn que possão 
subsistir recebendo um insignificante soldo'! Eu 
vejo de mais a mais que os militares das pro· 
vincías são melhor fnvorecidos . dl> que os do Rio 
de · Janeiro, os .o11lciaes estão clamando to·Jos os 
dias .pelo augmento . do . soldo, . assim como os 
outros empregados publicas estão cl11mando por 
nugmento de oraenado . visto o grande rebate do . 
papel nesta capital. Póde-se por ventura dizer que 
~L cl.as.se militar · é uma . classe privilegiadn 'I 

Tambem se di:>se que . os conselhos de ntlmi· 
nistrnção estão · muito mal · administrados e que 
os chefes empregão o remanescente dos fuuaos 
!los corpos em bandas ·de musica para .. faZAi'êm 
galanteios ás suas bellas I Sr. presidente, é verdade 
que assim acontece, é verdade que desgraçada
mente assim succede, mas quem tem a culpa di&to ? 
E' est.alei que estamos discutindo? !Mostrar,do·a.) 
A l«li não é a culpadn, a culpa vem da falta de ins· 
pecções aos corpos, quonto, Sr. presidente, não ·estí& . 
a Inação despendeodo em musicas ? Um4 enormis
SÍillll l!()mma I ·.cada banda de musica dos corJlOS 
da guarnição do Rio de Janeiro vence por dia 
<1$600, vejnmos ~uautos ·corpos existem no Rio de 
J.an. e.iro, . e ... m ... uluplique·s. e todos e.stes corpo. s. por 
4$600, e · depois por 365 dias, e . veremos a que hor-
ror de contos de réis montão as musicas dos cor~ 
pos : a commisBão de guerra não se esqueceu de 
acabar com isto no seu relatorio, não se esqueceu 
das reducções necessarias ; nada de musicas, Sr. 
presidente, que musica mais elegantP., que mus.ica 
mais gnerreira qne o pifano, e o tambor, que mu
sica maid elegante . qne uma banda de cornétas 
bem afinada~; · p11ra que servem estas musicas, 
Sr. presidente? De fazer talvez oitenta contos de 
d1.-speza · á. nação, é uma verdade reconhecida·- por 
todos · aquelles que são militares que as mu
sicas devem a~llP!U, têm . havido abusos, eu re:. 
conheço; poré!Xl na minha mão não está re~ 
medial-os. 

Igualmente passou-~e a .dizer que CJB soldados 
são cidadãos que dl'lvem viver da sua industria: 
qlle o soldado sej!' · cidadão reconheço eu, mas 
~11e elle possa no teJnpO presente viver da Slla 
mdustria é .o que não concedo: se eu visse que o 
soldado podia subs~!)tjr pela sua industrla, como 

. em_ outrõs paizes, e como em outro tempo acon-

e .bão de ser despotns, homens mãos o tyrannos? 
Q11c niio ha nenhum que seja, fosso c possa ser 

. homem honrado ? Todos forão rnáo11, e todos hão 
de ser mãos, mas devcromoA dahi concluir que 
esta lei trará · um tristo resultado; 
. Eu sou mui tosco, não tenho grande intelli
~tencía; as faculdades da minha alma siio mui 
limitadas, os meu~ talento!! mui acanhados, mas 
meditando sobre todos oil artigos · desta lei não 
vejo que possa della resultar nenhum mal, n.om 
nenhuma desgraça. . • 

Um illustré deputado quo presente so acha, de
cla.rou.nos, que pnr se pót· em execução uma consa 
semelhante no . Rio Grande do .Sul as tropas estüo 
abençoando a medida tomada Sr. presidente I Não 
vejo que daqui pos~a resultar algum mal, bonetlcios 
muitos não nos illudamos. scnhures, niio formemos 
castellos no ar. não digamos se se podem suscitar 
gran•Jes desgru.,:.•.s por . se pagar em dinh~íro nos 
corpos o valor das e tapes, c outros vencimento:~, 
que lhes comp etem. . 

Tambem se npontoa. o. proverbio, que . quem 
bole nn manteign fica untado: Sr. ·presidente, o 
manejo da Jazendo alheia .sempre é bom ~ certo 

. hcspanhol sendo · perguntndo pelo príncipe da paz, 
sobre a. pretençito quo o troultera á córte; respon· 
deu-lhe -Senhor I eu · dllsejo um .. . officio dtJ ma· 
nejo.- O mnnejo de dinheiros é grande cousa, e 
jiia· i~so o solda·JO se queixa do sargento, do fur
ríel, do capitão e do coronel, . porque· aupp~e · 
que todos elles fazem manejo, que todos · elles 
tlcão ~nt!l<los, .mas _ .se .houvessem restrictas re
vistns, se bcuvessem in11pecções taos qua~s . devem 
ser t'eitas, acabariiio . todos es:~es maneJos 'como 

. deseja o illustro deputado . Esto projecto não póde 
trazer comsip;o o Cuturo deaastroso;'·~~que o Sr. 
deputado tanto teme: esse ruturo desastroso Sr. 
presidente, h11 de vir da. falta de · economia dos · 
i:linheiros publicas. ·Por estu ·lei diminuem as 

· despezas, as et'lpes vi\o ficar muito baratas, vão 
ficar taes-·quileil devem. subsistir. Não .se estâ 
gastando 225 réis por ctia em . Cl\dl\ etapa dOS es-
t·r·a· n·g·e·iros que···se ... a.ch .... iio. n. Q in.Iperlo: 1sto é. possível 1 E o que c!i!lpõe est.a. lei ? Mand~ pagl!r 
a dinh.eiro .aque.l.le. s . m.a.nt.imen. t. o.s que e;;tao ar~l· 
trados na tabell11 das etap.es, p~r eons~qu~nciR, 
Sr. presidente, esta lei é .muLto utll, mu~to J~lSta, 
e muito necessaria aos soldlldos, e muLto mte
resse ll fazenda publica, não temamos que della 
venha esse futuro .desastro11o qlle se apresentou 
na imaginnçiio ·do illustre deputado . . 

:Foi approvado o artigo .com · a emenda additiva 
do Sr. Rebouças, rejeitada a do Sr; Souto. 

Leu-se o seguinte artigo addilivo : . 
u Estabelecer-se ·hão conselhos de administração. 

semelhantes aos que forão creados ·pelo, alvarâ 
. de . 12 de Março de 1810, em. todo~ os reg1mentos 

e .batalhões em que ainda os nno houver .. : e se 
os .corpos forem menores de seis companhias, 
constaráõ os ditos . conse\hos daquelle numero 
de o11lciaes, que ·o governo arbitrar.- Salva 
a redr~cção.-:Ounha Mattos.,, 

tl!cia no Bra1.il, nós seríamos felizes, mas, Sr. pre
Sidente, a respeito :de alguns soldados nossos que 
se achão alistados, é melho_r call\r-me .••• Disse-se 

.tambem que os commandantea das armas são des
P'>tas, são tyrannos, queJD tem . a culpa de .suas 
!rrannias '/ E' esta lei qne estamos discutindo 'l 
Tem ell11. alguma nna\og\a com as tyrann1as dos · 
c.ommandantes? Sr • . presiclente, se .são . despotas 
e tyrannos, se sito hom-ens jl:liquios cr.ei.o que a 
ou~ra . pe111oa e,nito . a nól ·compete castigal·OS, e 
com pato · ruzor· melhor ·escolha dll commnndantea 
mil1Lnru11, '""" dlz·aa quo ·n gonornlldade doa com· 
ntandant1111 u \'elltlln\a, e p'>r \11ao l~ dtVCllllO»lluppór. 
quo toàos 01 · pa•saàoa, predentes o tuLuro1 allo, 

o Sr~ o .unha Ma.ttos:-Mandei A !lleSIPo 
um àrtigo additivo, Sr. presidente, porque esta 
lei . não. p?de }er execução em todo o Brazi~, 
uma vez que nao se ·creem conselhos de admi
nistração em . todos os corpos. Nos do .Rio de J11· 
neiro · ha estes conselhos a e administração, porém . 
nas outrar.~ ·prvincias não. existem iaes . conselhos, 
a não ter havido· alguma · or•lem. que ha ·. pouco 
tempo os .mandasse crea·r . (Leu.) Oro~ como_ em 
algumas pr()vincias ba corpos que não · cbeg_ao a 
ter seis companhias, . e por conaequencia,. nao se 

·pó de tornam; um conselho de administrAção igual 
ao que rol decretado em 18.10, ha . de ser neces· 
anrlo ·estabolocor pequeno• c:onaelhoa, compoatoa 
doR commnndnnte11 dn cornpnnhlos; o .nilo sor 
ali•lm ~~ta lul tio" nnlln, 11 nlto aa p6.Jo ·. vol'l· 
tloll&'. l'A1voz 11111'ir1 mulhu&' r~uo tuiiiOill organl1ado11 
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de outro ' modo, mas por evitar uma nova dis· 
eussiio no caso de Sll estabelecer conselhos por 
syst,Jma difi'erente ao de 1810. 

E~te. artigo additívo óin~íspensavel porque a não 
a~rmttlr~se, é_ nulla a le1 para todas as provin· 
elas, excepção dll ao Rio de .Janeír.o . . e S. Paulo. 

O Sr. OlcJncntcPerelra:-Oartígo de que 
se trata não é de primeira necessidade, Já no ar• 
tígo se diz, que haverão se os niio h a. Quando es: 
tive no Diinísterio da guerra muitQs comman
dantes representarão a nacessidsde desta creaçiio ; 
pelo que respeita. á inspecçiio, já se tinha dado 
princípio a - ellas no anno passado, tombem se 
procedeu . nas outras províncias, principalmente 
na província de Minas, onde estava uma iospec
ção muito grande, havia com eJfeito . mui LI\ .rela
xação, havia falta de livros, etc. Isto não per
ten.ce ao governo providenciar, ao ministro 
da guerra é a quem . compete o fazer, todavia 
votarei pelo artigo. Faça favor V. Ex. de-man
dar ler, pois me parece que ha uma paluvra não 
muito _ ~xact.a .. (Leu,se.) .Niio queria ver em uma 
lei esta palavra .,... provisoria- todas as leis são 
pr9Vi~()ri!iiS, emq:uanto se não derogiio, é a sup" 
pressjio ·da palavra..;.. provisoria - que requeiro. 
o Sr. Oun-ha.-Mat-to•:-Póde se tirar a pa

visoria- provisoria . ..;..·Eu puz a palavra proviso
ría; porque os conselho_s administrativos actuaell 
precislí•> uma reforma eapitnl, uma reforma mais 
J:Udiciosa. O ·conselho administrativo deve ser or
ganisado do · outra maneira, e estabelecido em 
outros princípios. Eu não sabia que existíão 
estas ordens expedidas pelo governo, e as pro· 
videncias, de que falla o illustl'e deputado lem• 
bra-m·e ·o que disse muit11S vezes nest"- comnra o . 
Sr. deputado ·Souza França - .do que haviiio ·or
dens de gaveta, ou ·leis de gaveta- as quaes niio 
apparecem, ·A são -ignoradas . pelo povo em detri· 
mento do governo. 

Eu .. tonho n ·curiosidade de copiar · toãas ns 
e>rdens sobre a administrnção .do · eJtereito, até 
ag(lra não encontrei com eJTeito· ns de que trata 
o illustro deJ>utado, se eu as tivesse .visto não 
apresentaria hoje ·o m('u artigo additivo. uma 
vez ql,le ellll era ocioso. Se o . 81', d4'putado sabe 
quo com efi'eito existem jA estes conselhos admi· 
nistrntivos em .todos os corpos, e . já se deriio 
essas pro;idencias, desnecessario é o artigo. 

O Sn. ÜLEl!IDITE PEnEIR.\:-0 que eu disso ' é 
que, o em alguns . corpos não é geral, assim . como 
se tem Jeito _nos __ outros corpos-; . eu . disse que 
em . alguns corpos se tinhão instituido esses con• 
selhos, não Joi ordem g()ral, 

O Sn. CoNHA 1\IATTOs (continuando):- Como 
não foi ordem geral, é ·necessnrio artigo additivo, 
e muito mais é neces~ario para esses corpos que 
não têm seis companhias. · · · 

o Sr. OUvÓirB A'lva.rcs:-:- Sr. presidente, 
na discussão do artigo G,o propuz para todos os 
corpos d.o exercito, consellio. âe administração, 
para batalhão ou regimento, · e 'disse ser de . opinião 
que este conselho de administração ·rosse composto 
em· cada companhia de um capitãó, dous subalter• 
nn.s e dous officiaes, e que estes offi.ciaesdeviiio ser 
es_colhidos todos os mezes por escala; disse tambem 

· que d,;via haver em cada corpo uma junta eventual 
de 1iscalisação, composta de toJos os .·officiaeil com- · 
mand_antes de companhili; conjunctamente·com o co
ronel, ~otretanto ·voto por este novo artigo, que vem 
unicamente alimitiu que haja um conselbo de admi· 
nistração em-cada ·:.um d<>s corpos, e -nada · mais ; 
depois se· ·apresentarA o plano, que deve ·ser ·o 
verdacleiro projecto de ordeliançaoupeloministerio 
ou por . esta camara. Emquanto a haver no:t corpos 
uma .ou : .. · duas . comp11nh1Ss, parece-me que esta 
camara deve ·tomar . em consideração esta desoi:'· 
dem, e lia nilo deve existir mais. · ··.. · · . 

Foi approvado o artigo additívo, e venceu-se 
que passasse o projecto para segunda discussão. 

SE;GUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

I<'orão approva,(!os em segunda disenssão todos 
os · artigos do. projecto,. e venceu-se . que . passa,se á 
terceira discus;ão sem debate. Pedindo a palavra 
disso · 

O .sn. CAtiNEJno DA. CUNHA.:- Requeiro a ur
gencla para entrar já . em terceira discussão o 
pro.iecto QllO acaba de discutir-se. 

Fo_! apoiada a urgencia, e entrou em dis· 
eussao. · 

O Sn. PAULINO DE ALBuQUERQUE :- Parece-me 
que jA terceira discussão não póde ser. 

ALGUNS SRS. DEPUTADOS:- l:'óde, pôde. 
o Sr. P<~ula c Souza :...;.Sr. presidente 

acho que não ha tão grande urgencla para s~ 
fazerem duas discussões no mesmo dia ; o regi· 
mento autorisa ·que $e . p()ssão (azer no mesmo 
dia as duas discussõss, logo, o Sr. deputa_ do disse 
muHo bem, que se podião fazer ; mas não en
tendo que seJa este negocio tão urgente, ·que nos 
~bri~ile á d_i~pensa _da:s . f~~~as regiml.'ntlleS, p!)r 

. ISSo tnésmo que é uma le1 que passou na outra 
legislatura, e passou tal qual, e por isso mesmo 
é que não voto pela urgencia, . para irmos com 
as fôrmas do regimento . para_ que pareça tu.JQ 
filho ·dn madureza e da reflexao. · . 

o 'sr. oarnnlro da. ounha:~Jalguei que 
não podi.1 entrar em da vida .n urgencia desta lei; 
poré1q a~:'lim não súccedeu, e o motivo ·por quo 
nssim pensava era o pleno conhecimentos dos 
Srs. deput'ldos, do estado d11 perturbação em 
que se acha tOdo o Brazil, a falta de melhor or
~tani!J!l!Çã(l dos corpQ!! policiaes; a ne.cessidade 
desta medida. foi reconhecida pela transacta .le. 
gislatura., na proposição e approvação d.a. mesma 
lei, que infelizmente pelo IDAO fado -. que tem 
sempre presidido a.os n!l_g(l~Í9B !19 · lka.zi_l, não foi 
~ailccionada ; iguàlmente a ~ecessidade .da mesma 
lei é .reconhecida nesta, pcirque já. te!ll sido ap
proy~da em duas discussoes sem a mínima op· 
posu~ao. 

Niio é -sómente o Rio de Janeiro; Sr. presidente, 
que · a reclama, mas todo o Brazil, e. com mais 
razão . ns . províncias do norte, onde o roubo, · o 
assassínio, não encontrando nas· autoridades uma 
en~rgica e salutar repres~ão, tem levado o te1•· 
ror, a constern~ção e o susto . A habitação do 
cidadão pacifico e . industriosa, sendo mister 
aquartelar-se, pagando guardas Jlara segurança de 
sua propriedade e de sua ex1stencia. Ha em 

. Pernambuco um corpo de tropas de .. policia, 
porém tem ella . contribuído . parn o socego e 
t1·anquilidade da · província? Pelo contrario, · é 
fama publica, que muitos soldados, e . mesmo 
alj:tuns officiaes. deste corpo têm protegido 011_ la. 
drões; Cormigã<> pelos arrebnldes da cidade grandes 
quadrilhas desse!J faccinorosos, e se acontece .ser 
algum preso pouco tempo existe na prisão; porque 
acha logo um protector, e ·alguns ministros, como 
por uma sympathia para com essa boa gente se ·hu
manisão de tal sorte que sempre ficão impunes, 
e tornão ao seo lucroso. officio, surdos aos la• 
mentos e ás. queixas de sua.s victimas. 

E' · portanto; sonhore!:l, nesta p·arturbação geral, ·, 
nesta crise · {llnesta; nesta época desgraçada em· 
que triumpha 9 çrigte, e- a · virtu.d.e .. só encon.tra 
ol!pre~s(lre:i nos delegacios do . poder . q.ue . se faz 
jndispensavel a approv!lção " desta le1;, sendo a 
m~u ver um pretexto :J01n Iunc:lamento, ·o qut;; 
lllguns senhores allegão que -séno:lo 'approvad·a com 
tanta precipitação . nesta . cnmara, não aerA no 
senado, e menos obterá a aancção, ·O· quo não 
espero, porém quando infelizmente assim a.conteça, 
cumprimos nós os ·nossos deveres applic_ando 
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prompto remedio a um mal que diuturnamonte 
se augmenta em prejuizo da aocíednde, tornandl) 
tão insolente o crime; que depois será assaz 
diffieu1toso de · o .reprimh· o castigar. . . 

Afinal niio !oi 11pprovada a urgencl,. 

TERCEIRA !'ARTE DA ORDEM 00 DIA 

Entrou em terceira Qiscussiio o seguinte pro· 
jecto : . . . . 

« A assembléa geral l~gislativa decreta.: 
cc Ar~. 1. o A . madeira e . tinturaria àenominada 

pau-brazil, ftca livre do- commercio exclusivo do 
governo. ·.. . . . 

« Art. 2.o O pau-brazil que se exportar em 
bruto .dos portos do Br&zíl, pagMá 40 por cento 
de direitos de aahída calculados pelo valor cor-
rente do mercado. . · 

(I Art~ a.o o pau-bra2il ·exportado em extracto 
p&gará 10 por cento tão. sómentll de direitos de 
saliidas nu fórma do artigo antecedente. 

« Art. 4.o 0,; extraviadores dos direitos res
pectivos tlcão sujeito" ás l~is existentes sobre os 
extravios dos direitos das alÍ<\Udegll.~' .. 

o que atá o presente inda se não praticou, e por· 
que ? Pelo nenhum interesse que lhe result:oría 
rlesso trabalho. . . . · 

Alguns Sra. deputados approvando o projecto, 
julgão multo ouel'oso o imposto de .40 por cento, 
poróm .é mister rr:ftectir que . inda aas1m é um 
favor concedido aos propriet!lrios L!~sses terrenos, 
além de que o tributo vai recabír n9 oon&llmidor 
estrangeiro ; e accresce que sendo .a· toxa de 40 
por cel'lto venJido om brut,l, e ló ;por cento se 
,,- -vender . em extracto, isto· o obngar4 .~ esta• 
beleccr este methodo augmentando-se a índuatria 
brazileira. Até hoje o pau não pertencia B ni.n~ 
guem, sim 110 estado, porque quando . se d13rio 
em sesmarias 11s terras que o produzido to~ logo 
prohibído ao propri6tario a sua posse, lo$o, nlí.o 
se póde tambem dizer qtte s imposição é mjusta. 
A.baixa que tem soft'rido nos mercados da Europa · 
procedeu da gt·snde remessa que tlzeriio ·as junta, 
provisorías dos RSJVeroos das pro\'ln.~ias, :e mesmo 
da que tem feito o governo, sendo muito mais van• 
tajoso que se tivesse adoptado vendel·o no Br;tzíl, 
como se praticou na Parahybn, que comprando o 
quintal a 2H1 vendeu ·a 20$ e a 2lH, sendo risco, e 
sem as dospezas do frete e de commíssõas. u Art. 5,o Nos casos do art. 4o, não tendo os 

extraviadóres meios para pagar a pena pecuniaria, 
6erá esta. commutada em 'tantos dias de prisão, 
quantos . corresQonderem . á guau~ia de . ~QOO, 

ti Art. 6.o Ficão revogadas todas as leis .e ordens 
em . contrario, 

Se a lei passar como espero, ver-se·ba que 
muitos proprietalios o hão .de cttltivnr, e quando 

· no Brazil . se e.Stab·elecerém tabrieàs, teremos essa 
tinta sem que seja . preciso vir de f6ra. 

EmJlm,. Sr • . presidente, por todas estas consi
derações e .motivosde'9e:se apprpvar o proje~tQ .. 
sem o recato de · que o ·grande imposto possa 
inutHísar a lei, e menos diminuir as rendas . 
llttblícas, antes, como etJ julgo, os ha de augiMntar, 
e menos pr&judícar o · proprietario ; ·porque. este 
qnerendo, . póde pagar sómente 10 . não · vendendo 
em bruto mas ern extraeto : portanto voto pelo 

« Paço dfl camara dos deputados, 7 de Junbo 
de 1830.-:-G- Pires ~en~e~ta.-, .F,•.ancisco àePaula 
;Sou;a.- Diogo ·. Duarte Si!"Pa.- Bem.ariJ.Ó LobCJ 

· àe Souia • .- Berna1'do Pe1·eíra àcl Vasconcellos. 
- M. F • . R. de Andrada • . 11 · 

o .Sl". · o amei r o da O unha: -Sr. pre· 
sidente, o projecto é de utilidade publica, sendo 
preciso considerar-se . que continuando o córte do 
11au-brazil como até ao presente se teat praticado, 
~m .mui. ,breve tempo será aniquillad!l esta ·rica 
producçiio ; p'lrque o antigo governo portuguez 
,eem o .. verdadeiro conhecimento dos seus propríos 
jntereas.es estabeleceu um. metbodo c,l.estruidor, 
dan<lo .as terras .. que produzem esta ·madeira a 
üns, ·e a .faculdade de .cortar a todos, é pagando 
por esse trabalho uma quantia tão dimínutn que 
sómente a gente mais . necsssítada, ou (!Uc n:io 
tinha .l!b!lolutamente outros recursos ·se emp1 o· 
gava neste serviço; e por isso nenhuma economia 
empregava no aproveitamento de tão · preciosa 
producçli:o ; e . como o . ·proprietario não podia uli· 
lisar-se do terreno emquanto nelle houvesse (\ 
paU·brazil, resultou que este mesmo. que devia 
zelar a . sua . conservação era .o mais interessado 
em sua destrttição. Não contente ou satisfeito esse 
estupído e m~o .governo, peiorou o methodo que
rendo inda pagar menos, e por isso o manâou 
pór em contracto, que · existio em minha casa por 
algum tempo, e pot' .esta razão posso !alla.r sobre 
a mataria, e com al~m co:nhe.cimento : deu uma 
bitola, medida ·esta que .Jccasionou refug11t grande 
quantidade de pa~ 11~() . · sõ . na compra que fazia 
o contractadvr, como igualmente nas intenden-
cias. . 

Na assembléa constituinte apresentei uma indi· 
caçã0 sobro este mesmo objecto, a qual foi una
nimemente apoiada 11 approvada, e então expw: 
os motivos que· tinha para_ uma providencia, 
atim de não extinguir-se inteiramente o pau-brazil, 
e as minhllS idáas se . conformavão e ainda se 
coníormão com as medidas propostas no projecto 
e!ll diSC!l!õSi1C3 ; isto é, dar.se ao propríetar1o a 
faculda4e de cortar .o pa11 e v.:.endel·o por sua conta 
pagando um impo.ato n naçao, pc.rq11e as11lm ao 
conseguem doua · flns, o primeiro o alíjflllonto dll& 
rendas publicai, e · o attgunilo · a cou1urvaot1o 
desta producoilo, auccedondo . naturalmouLe~ quo 01 
proprletarloll lulo culdadot~itmente nAu .11ll ael1tr o 
que oxlate, poré&n hlo oultlval·o em aua• . ter&·aa, , 

pr.ojeeto e por todos os seus .. a. rti·g· _~ o.s •. p. e ... r .. do·a.nd .. o· me o meu mustre amigo o Sr. Ernesto de não 
c•mcordar com ·suas opiniões neste objecittl. · · · 

Q Sr. :Ernc•l'o:- Sr : presidente·, ha muito 
reconheço que este pr()j~cto ·.é muito util, . mas 
diz DO . art. 1° . (leu), 9. 00 Bfk .. 3 •. o .(LeU.) 
Est!l · differença de ditei tos, quando a exportação 
fór em lenho, . ou quando · fór por extracLo, 
teve em . vista. anill\ar . a industría, e o extractor 
do . pau·braziL ; acho que isto é contrario aos 
\'~ rdRdeiros princípios economico.s; é verdade que 
ti mttíto mais 'lltil á primeira . vistr& que se ex
portem os r:xtractos, porque mais facdmente se . 
podem transportar, pol'ém esta '!lctilidade d.eve 
ser ·reconhecida pelos particulares, e nii.o emittida 
pelo poder legislativo ; cada particular deve . ap
plicar-se · ao · ramo de industria que achar mais 
util aos seus interesses, e quem conhece melb.or 
esses interesses; o particular ou . o governo? Em 
!!Oil&equeocia · julgo que devem · ser iguaes os 
direitos ~ . · · ··· · · · · . · · 

o art. 2o quer que se paguem 40 por eento, 
eu vejo no ultiino relatorio • do · ministro da fa
zendll, dizer que não póde . continuar com. a 
remessa do pau-brazir para a Europa, porqttelá 
os seus mercados estao sobrecarregad()s deste 
genero, porque ha superabundan~ia desta madeira, 
e consta-me que nas tinturarias se procura 
meios de supprir o pall·brazil; por c:onsequ~neia 
este genero ha de descer pela abundancia que ha, 
e se o governo ou o corpo legislativo ordenar 
que se pague .o imposto de qunsí metade .do preço 
da mercadoria, por certo decahirá muito, porque 
ns producções brazileiras não hão de ir para a. 
~uropa,. por.}ue ha~erá quem ... Uie p.a .. gu. e .... aqui a 
sua mercadoria cotn: interesse · igual ~o que J~ 
polleràõ tur. Logo~ .deste -grande impostl) se se· 
RUirá prcclaomante o contrario do qu<i o .pode!: 
leRlaloLivo preLonde, ·e • vem á ser quo em lugar 
cta au anhna. r .. ".· cultura deato Ren~ro, . elle decahi.rá, 
pola ao ot~rto o ramo dll l111luatrla nllo · podera 
<~on\.hum quanllo o. pr•oo .do ao~& procluoto fOr 
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menor para preencher n despeza da exporta cão, q'!lo , eu concordo; mas o artigo , quo estabelece 0 
por consequencia . estes princapios · ano evidentes, d1re1to de 40 % fomenta o contrabando; e talvez 
·e por isso opponho·me . á esta difYerenc;a, pois esta a causa por que a Inglaterra teni dado 
julgo excessivo o imposto de 40 . por cento que é ~aíxa ao pt\o -brazll: o al~o preço faz que · os 
quasi metade do valor, e mandarei uma emenda anglezes ·que estão no Braztl tuem o· extracto. e 
para que &ato impo&to s~ja de 10 por cento .unica- . o - !"andem clandesH!I!lJJ:I'.mte; . por consequencia 

. monte, .ou seja exportado em ba·uto ou em ex· c~c1o_ que , para .ev_Jtar o contrabando é pre· 
·tr.tcto. · · · c1so reduz1r o d1reato qe exportação â 10 ::.u 15 
· . O Sr. Rebo~Qeu:-, S1·. presidente, eu voto por · ce.nto. · 
pelo artigo. Parece-me q•1e est11 lei coinfJ es~á Era taipb~m necessarío que so declara&se que 
assenta em· manifesta justiça . . O pllu·brazil até os propraeta~ios das terras silo os propriotarios 
agora niio póde ser cortado e vendido pelos pro- do ·. 'Páo-braz11, . porque como o . povo estava na 
prietarios , dos terren.os que o têm .. Sessenta pot· posse de cortar péo·brazil, então haverá um com· 
.cento. paga de sobejo o ta:abalho de. derribar uma bate entre os senhores da11 terras e aquelles que 
made~ra em · bruto, e ass1m condnz•l·a .ao lugar esta vão na. posse de entrat· nas mesmas terras, 
do mercâdo, pois .60 . por cento ficiio ao propríe· e era n causa por que o páo·brazíl Re ia acabando . 
.tario ·.pagando os 40 . por cento que como impo· Os . S!!nhores das terras · não tinbão interesse em 
sição aqui se e5tabelecem. · Deixo ()e produzir que houvesse páo-brazil, porque er,, o meio .de 
outras razões, _e.mquanto me ·•·efiro aos Sra. depu~ não entrarem nas suas mattas causando-lhes pre- . 
tados que são do .meemo _voto. _ _ · juizos, e· por ·outro lado os que ião cortar o pão. 

Tambem .. acho muito ·ajustada ·a imposição· dos tambem se ínteressavão pouco, porque cortavão 
10 por cento . sómente . na exportação . da . especie · até . á ·raiz do J)áO sem se hnportare111 .. Qu.e o 
ccolorante, ou extracto do mesmo pau,brazil'; ' em · pão tornasse . ou · não a ·· crescer . . Consel@inte· 
attenção ao valor do trabalho ·que se emprega mente o meu voto. é que o direito seja rl)~uzido 
em· machínas apropriadas e .· n'um . processo clii" a 10 %. · . . : · · 
mico como convém; e nté com preferencia á o sr. A,lye! :Branc.o :~0 projeeto deve 
simples . exportação .do pau - em bruto, para pru~ - passar com rcstncções, porque de facto póde ser 
mover este ramo de indust.ria n<> paiz, aproveitar · de muita utilidade, porque vai destruir um mo· 
cá· o seu producto, e evitar o contrabando · que nopolio; enLretanto parece-me que emquanto aos 
da fécula será tonto mnis facil, qua11to desejado d'reitos dev haver ed - 0 - e to 1 · ·-
se ... os. _direitos forem desmesurados. · :, · 1 

-•· ... e ... · r ucça • vo pe a opmu1o do íllush'o deputado que seja_ 10 %. 
· Só _tenho que observar contra· o art. ·5• que 
me parece litteralmente alheio da intenção .do seu O s~. Duarte Sllva: -O pão~brazíl ea·a 
illustre autor, o · qunl por Cf)rto teve em vista da nação, e ·pela . presente lei transfere.·se para 
substittlir :os . dias de . príziio com re!erencia ao os .J)roprietarios do terreno, 'e quer-se providenciar. 
valor de 2N até preencher o computo da totnlí· o vício ·que .. pôde resultar da venda, e .o -meio 

· dade , do direito · e:Jttraviado . . Para r.emediar o· lembrado !oi tributar esses novos proprietarios 
inconveniente manifesto; mandarei uma emenda. com 40 %·,e emquanto á esta taxa, clla póde ser 

· Forno á meza as . seguintes _emendas: . ... .. . . _diminuída __ como ... a camara . . julgar. '···· - - - · 
; ·" Aos: arts~ - 2• e s• -·substítua-.se : _,o pau"brazíl ·E '· uma · verdade conh~cida que a industría 

qne se . exportar, ou em . bn1to -- ou em. ettracto, niio ·· carece . de outro auxílio senão que . esteja 
paga ___ rã . tã_o_· s_õm_. ent_e ___ · __ l_ O p_or ·_ c_ento de .direitos de ~esembaraçada, .. e que ... seja favorecida · no seu 
sabida.- E1·nesto FerreJra França, , - ·· .. ·· cpmf)ço spmente; assim se . explicão alguns econo· 

Foi -apoiada. · .. · · .... ,_ .· ·.· mistas. 
« Qüando não passe esta igualação; proponho Ora, a grande quantídad& de direitos é inne~ 

que se reduzão . á. 15 por cento os direitos de gavel que favorece · o extravio, e a menos quan-
snhida do dito pau em bruto.-:- Ernesto Ferrei1•a tidade . faz que não bnja tanto interesse neile ; e 
França. 11 · · · muito extracto · de páo-brazíl se tem tirado . por 

Não foi _11poiada. contrabando, e se com ell'eito agora ·os direitos não 
u No ort; 5o do modo seguinte, da palavra fort!m limitados, niio perceberá a nação utilidade 

commutada om _diante.-Em ta!ltos dias. d.e priziio alguma deste pão~ A commisiJiio· julgou .e muito 
· quantos . correspõnderem á -quantia da condem- bem, que. o imPosto sobre o extracto devia ser limi· 
.nação; co_n __ t __ ando-se , Ct\_da u_ m _ ·dos . dias á .. razão . tado.por causa do extravio, porque o~extracto pôde . 
d 2"000---- ·R , ·- · conduzir;·se-em volumes mui pequenos, e nisto eu 

e - 11 • ..,. euouças. » · · · estou· concorde; mas -quanto ao ímpostojtllgo que 
Foi apoiada. .... : · .... · .· .·· · .. · - • · · ·· · • · ·_. · o. páo-_brazil .poderia .na·g·aa· menos direitos <loque -« ·Que se addiciono ao art~ 1° o seguinte : · : .. 
« Ella é propriedade dc.s senhores dos terre.nos aquelles que a commissiio fixou; · · . . . 

que- a produzem, e ·não será _cortada _nos terrenos · · o s·r~>' :Rozende :·...,..Se · .. se · quer prohibili a 
proprios 'da 'nação sem autorisação da assemblé~ exportação do péo-brazíl, próhiba-ee· muito em-
geral . ..- Hollanda Cav~alcanti. » bora ; mas . . se se quer. proteger ~ssa producçiío 

Foi apoiada. • a taxa de 40 % .produzirá ell'eitos diversos; isto · 
. « O direito .do t~au em brutó será de 20 por é, nec_essariamente a. exportação ha de .faz.er-se 

cento.- .Araujo L1m11. » . p_or contrabando. .• · · . · . . · . .. . 
. Foi apoiada. · ' : ·•· · ·. ·· · · · -., ·' • O páo-brazitni\o tem progredido porqueo,era 
u.Ao .art . . 2.•-:-·o pau:brazil que · se exportar livre -a ~cada um entra: nas terras alheias :onde· 

. em bruto .. dos portos - do -Brazil pagará ro por havia esta planta, .e como .se interessavão pouco 
cento de direito de · sabida calculados pelo valor · arranca vão · até á . raiz, ao :mesmo · tempo . . que. os 

--corrente .do mercado. - '. ' .. • • · C , · .- ' · : · . :proprietarios pnra se . verem livres .de .semelhantes 
. : · u:Ao art. 8.0-0 -pau-brazil exportado em extracto . mvaaões nas suas . terras; que .de •ordioario :sem- . 

será :'isento· .. de direito dll ·exportação.-.;-Salva a pre ficavão pr-ejudicados pela .. destrtiição,- que ao · 
· redacção • ...,..Baptista .Caetano. ». · - · mesmo passo os mesmos .. . cortadores .llles fazião 

: Não · foi apo1uda. - . . .· . -. · :.. , ··· •: -· - nas suas .. plantações;· pouco. cuidado ou :nenhum 
-· o sr_. ·:Reio~d.e : ·.:.Tem~sé querido incuie~r. tinhiio ein que renascesse .. semelhante planta, -
que ;"o· pau~brazil é .. privativo ·da nação ; mas antes 'procuravito _de:~truil·a: 'por. c.onae~uencia · 
eu tenho·ideas contrarias, e em--toda a' Ameríca I! Jnquestionavel que a . taxa. de 40 96, . equlv:ale a 
ha pau-brazil, >e ··os inglezes 'jé, descobrirãl).'uma - · uma prohlbição em se negociar com o' páo·brazU, 
composição .·que suppri~ a tintura do pau;brazil ; · e . os agricultores · 'conlinuilráõ .· .· a · fnferelaaa··ae 
creio ·'que· ·o eatracto' do café , tambem. o .auppre·. pouco · nestl\ · producoilo.; e . a\nda .que. respeite 
_·.o obJecto · 'dá '.lei . é''tfrar~se ·este monopolfo;no muito as luzes de um __ honrado,membro que:dlsae 
, .... ··· · · To1Íio ·2 ··· '· •· ·,, .... ·. ··· ... : ... ,._ . · · · · · '··· · · · ·. · ' · ' ·· ·-·'· ,._ .. . ' 17 ~ --·,, ·' 
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que esses ilireitos vi'it) cnhir sobre o consumidor, 
direi que a ·mo,;ma razão podia valer conlra . o 
direito do algodão ; e por mais que s11 ui~a por 
taes theorias quo ·o dit•eito recahe sobro . um 
consumidor, o uegocianto quando compra o go. 
nero · jA o paga com nUouçiio aos direitos, frero~ 
o risco quo póde correr; port:mto a razrto nlto 
vale, e 11<> que1·emos proteger esse commt.rcio do 
pâo·brtlzí! é ne.;essario dar um inlcresS•J quo 
promova n cu.ttivaJ-o afim de que semelhante 
genero . possa entro r . em concnl'l'encin .no ·. rue r. 
cado da E;tp;•opa, quanto mniR quo nno so 
ignora a deRcob~rtl!- que se tem feito de extractos 
de Cllrtos páos, q!,le ri ralisüo com o extrncto do 
pào· brazil. 

Voto pois contra a tnxa de 40 % ~ 
O Sr. Arau;io LlD1a ·:-Eu VCJto coutre. o 

projecto na parte que mnrca · a taxa ;de •10 •{o; o 
a primeira razõ~ cjue ten_ho é obvin ': todas . ~s 
vezes que os dtreitos sao carregados o pezao 
sobre umn merc·adoria qualquer. o seu eJTeito. ã 
a cessaç:io ·da industria, ma!! nós que ntio que· 
a·cmos que ces~o o . pr\o·brazit, devemos fixar ;umil 
taxa rt~zoa,·el,' e a segunda ra:~:iio tambem é obvia: 
é reconhecido quo quando .o trib11to é . pqzaúo. 
elle .convida o contrabando, por isso que tt·az 
comsigo grande interesse, o que niio nconteearâ 
pagando·so urna taxa modica. 

Alguns. · senhores .. · disseri'io que em . nnda se 
oft'ende o direito particular, visto que não . era 
livre ao proprielario cortar páo·brazil, o qno nuo 
.s.eud.o ofl'eudido , em seus direitos · o projecto ora 
util; mas aqui fnco nma observação, · e ó quo o 
governo antigo .considerou conveniente esse .mo· 
nopolio que se ,reconhece ser. prejudicial, e que 
por : iss.o a taxa (los •lO •/o nada . vai influir no 
proprietario·: mns argumenta•se com um projulzo 
para de>.mancilàt' um beneficio que se . quot• f11zt11'; 
não .o .julgo a . proposito, porque . entiio poslti· 
vament.e ... póJe.sa . dizer que é argument{lt• do ·um 
erro para estabel~cer . um . principio qualquer ; 
por . cort.sequencia quando st: quer tazor livre o 
córt(l do páo~brazil, é para augmentnr 'J beno· 
.fic~Q Q1le· póde resultar llossa· IJro_ducçiio ·da noss.n 
terra, por i:;so semelhante tax!l nao pódo cooperar 
pnra elle. 

Agora clirei que os arti&tas da Europa a~an· 
donárã.J ti n9ssa producçiio; visto que o preço ller·4 
demasiado alto, o elles têm com que substituil·o, 
pois quA se têm de~coberto extraclos que oqui· 
valem ao nosso do · páo·brazil; por consRgUtuLa 
está claro que o commercio deste gonerll ficarA . 
p:muysado. ·. . . ·. . . . . . .· · ·· . 

Farei ainda mais: .. uma .CJbservação • . Nós temos 
visto iüíções trabalharem a favor de uma.indulitria 
até com prejuizo . seu., .· .. para que .as outras ·. nilo 
se aprovettem da decudencia dessa : industria, c 
por consegui ri te talvez - ~ . conviesse tirar · to i o ' o 
direito sobre o páo-brnzil, afim de que elle fosse 
procurado . Com .. prefertincia a essas novas tintas 
que se têm . descoberto, porque talvez resultas&& 
diminuir o valor e a 1r1d11stria. dessas •· tinhs 
novament'e descobertas, ·. Não . se julgue · qutl .n 
abundancia . do páo~brazil é qt,ie .tllJn feit.o .niio ser 
procurado e preferido no mercado da; Europ·l .; 
mas . sim por . causa · do preço por que · o : governo 
o tem mandado vender; mas Iogll que elle desÇ•\ 
do .. preço, ·elle será ·· comprado com pre(erencia, 
uma vez que . offerece. mais vantagens que outra. · 
qualquer tinta que :O substitua.' , · . . .. 

: Ccm.cordo pois que o ext1·ncto pague os 10 °/o. 
mas quanto ao pda·brazil, julgo qu,e seria bas.• 
tante que pagasse · 20 ·o/.. . . . . _ 

<) ·!!!i:.:.• , cas't~~ .Ah·es- : - Disse;se que a 
propriedade do . pào-brazil .era. do governo, mas 
eu ·não o ... e.ntendo ".assim .. . O g~,verno · reaer.V!lVR 
para ai o · commerelo, . e o propnetado tanto , era 
senhor: do centro da torra como do quo exlatla 
·zía auperdcle. Q proprletario podia cortar o pl1o 

quo lho fos~e necessario, mas e1·a·lhe prohibido o 
cornmorcint' com el!e. Ora, pela nossa constituição 
quando> 1.10 · facultou a to!io~ os cidadãos o usar 
do todas lli qu·1lidades de industria, acabou essu 
monopolio, e esta lei ·não .vai por isso estabelecer 
.úireito novo. . · · 

Dlz·sil .tambem que · os particulares ·aehárão 
Interesso em vender o 'Oáo~brazil pngando 40 •/o 
do diroitos; nlRS . OU deduz{ meuS argumentos . á 
l'atione, e.lla confissiio do goveruo que di~so já 
r·xistiito muitas plantas d~ que se tir.avi'io as 
meRmas tintas que pôde ofl'er~cer o páo·brazil; e 
pcl•l mesma confissãó do J:tOvernr., o ministro·. da 
fazenda declaroll que ·na Europa . regorgita-se na 
abundancin de pão·brRziL . · · · ·.· · 

Ora, . o ·governo que o devi i\ exportar em navios 
sous que niio pagava ·· direitos, 'diz que não acba 
compradores : como o 'particulilr que ha de uagar 
os direitos de. 40 •/o; e t~ansportal·o á sua eusta, 
achará na Eur•1pa interesse? E' impossível; logo, 
samelhante taxa . importa · sõ uma prohibiçiio de 
se commerciár em pâo·brazil. . 

o sr. _ oU.stoMo. nia.s :..:.sustentn o·. arti~Õ 
tal qual, pa1·a que pague .o ·pâo-bra:~:il .40 o/o; 
Quanto a dizer·se que o proJ)rietario era senhor 
do cnntt·o da terra, · o ern tambem senhor .da su
perficie não posso. concordar, . porque .então ' lá 
se illo ns minas dos diamantes e ,ouro, etc., mas 
ns sosmal'ias forão . concedidas com .a clausula. 
de que o páo·bpzíl era do ·governo • . · · . .. . . 

Nações 11ue passiio . por .muito. instruídas ·têm 
. formado umn marcha · _contrar.in .. aos 'prinei pios 

qt111 11e têrn omittido .· aqu,i.. Na .ilha . de Geylio 
· cot•tarito-so muitns eanelteiras,'para . que <não de
cnb ÍSRe O preço . de~te _BCMro ; .. por COO~equencia 
logo ,que_ o páo·bro.ztl nao pague 4fJ:G/o• nao·naverá 

. vadio que deixe .. de . ir- cortar · ,pào·brazil, ·_ o seu 
proço tlcarâ muito . .limitado, . e ,. então será um 
modo <le ncabs~ de. uma. v.ez .. com este ·genero que . 

· ·nito cl·' rnuito · commãrn em qualquer paiz. . , 
.Voto pelo quantitativo dos 40 %, .e 10 oj • .. sobre 

o extt·acLo. ·. · . . 
o .. Sl" .• · · Oalm~n.: -Eu pdncipiarei dizendo 

que não .vim~ prepat·ado para . esta discussão, 
aliás • traria .documentos :.pàr·a dar botlil esclareci,.. 
mantos 1\ estll camara; todavia recorretai. á 1lliD}Ja 
momor.la. . . . . .· · · 

Levantei·me para sustentar o proje~to e para 
declarar âquelles senhores·que o têm combatido, 
o mesmo dizer ao · meu i!lustre . amigo que · eon· 
trarl(lu o artigo do projecto; que elle niio . tem 
ai dó considerado debaixo·. do ' seu verd•ldeiro ponto 

· do vista; . e . que .,. tem . sido --· ataeado , como ·um 
prolelito qua cnntraria ·. n industria. . . · · . 

Direl pois que quando ·estive no .ministe~ío da. 
fazendo, vendo · a ~ má v~~~:da <que ·. se _!az1a. ~o · 
pl\o-brazll, manJet ao .mtnrstro que · entao exrstl!& 
em Londres, que .procurasse • Lodos os eselnreet· 
men~os dos d'iimieos-e ::professores; para se saber 
a ·· · c11usa·· t.la depreciação do · páo-brazil; estes 
papeis vierão e conheceu~se .: que ·as causas .erão 
tres : a primeit·a no tempo ; das . nossas commo
çõea politicaSI, . dUl'erentes jul)~as e .contrabandistas 
rernetterão para a :Europll pó.o;brazil sem .conta, 
nem. pezo, nflln medida:·. mllS :aste- mal· não .foi · 

. grana o. Na. I .ng. late· r· r· a .. '. tod. os .. ·.os ·h·o· mens ven.d-? a demnsiada quantidade de páo-brazil, e pela b.a1xa 
do . seu preço; concorri\r~O· e ·co!J!prárão. ·grandes 
quantidat.ltls; porém depols -:acbarao·se enganados, 
porque . comprárão ·.muitó 'pão de junqueira; ··e 
daqui nasceu uma desconfiança, d!' : ~a!iei!_a qull 
já não se arri~eão. a , comprar eet~ páo i!SUII,G · ~e~ 
pois d.e expertencra: . O. que fez que o SEI'U. pr:eç(l _ · 
do c li n asse .-mais. .fot.,que . ni UI tas pessoas :.:lP ven· 
tàrilo que o páo~b'rRzil :já . não "era ó mesmo, .que 
as .tlol'estas do . 'Brazil . tlnbão .·. sido derrQt.adas 
pelo mlio .11yatema; ·::e: esta . {ie,quena .· ~ntriga· com· 
merclal laborando te.z decahtr mais .. o .seu· preço: 
aecroaco mala aa ·grundea· · descobert~s ' que:se têm 
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feito. de · outros extractos que substituem o páo· 
bra1.1!. . . . . 

A' vista pois dei que hei expandido, · cumpre 
suHtontar o !~osso credito na Europa fazendo coin 
que nii.o sa1a senão o . extracto, porque deste 
moJo . não haverão contradandistas. Ora, nós 
devemos . acabar ,com este, .monopolio ; elle nõ 
esta~o nc_!ual é nullo, .. e posso asseverar · pelas 
nvertguaçoe.:J _q_ue .fiz, qu~. no .espaço de .5 nnnos 
o term? méd1o da extracção .são ,900 tenelladas, 
o nós ·Já temos no mercado .. da Europa pá:o·brazil 
accumulado para tres annos, segundo as contas 
apresel!t~!las pelos corretores; 

Pal"ece que devemQs · pr~venir ·que se . continue 
a fazer grandes re~essas para n Europa, afim de 
q lle 'o ' 8811 pr~ÇC!_ nao ' decaia, e daqui concluo 
que os 4~ ·0/o trao obstar . a taes reme:>sas, e que 
somente . se P!ocura .fazer , o extracto afi·m . dé que 
mesmo se. ~ao . remetta. para a Europa ];)áo de 
out!_a qualidade que . ,não . sejn o páo•brazil.; 
e nao conheço outro . ll'!Bio mais. obvio para se 
obJarell! semelhantes.resultados,senão ()que indica 
o -•:artigo deste. proJecto, q11e julgo ·deve pa~sar. 

O Sr. ·<E~es'lio :_..A meu ver niio me COn· 
vence n . !lecesstdàde de sé carregar a exportadio 
da madetra pAo:brazn~ .e disse : o §Ir. d.epuJ~d9 _ 
q~e desta manetr.a se · vmha a promove\" a indu>;- . 
tru1, eu .respondo ao illustre . deputado que · nós 
nii.o. estamos . no. ~éo, e. qna ' não é necessario 
cns.mar aos mdlVIduos qual é a ind•1stria que 
ma1s lhes convém, se ·é a exportaçiil) ·do páo·brazil 
. ou s~ é o seu , extracto ; ·· os indivíduos . q11e com· 
mer~1arem nestes · .ramos · teriio cuidado · de · s~ . 
~ppllearem áquella que •lhe · oll'nrecllr . mais . into· 
resse, ~ .o. '!tais é ~ma . barbaridade, e contrario 
aos prmclpli)S . · mats . evidentes da sciencia se 
ass.im é licito exprimir·me. . · · ' , ' 

A}':!dustria não .. consta ~enii~ em aogmentar 
a :u•tl!dade.-~o- O~Jecto · quo ·Jã ,- tmha.:·nJguma; ·e 
se a mdustrta _nao carece ; ~o ser promovida ·de 
·prompto! nós nno o devemos · fazer. Supponhamos 
com efl'e1to que .o pau-brazil • vem a ter mais 
e::tracção, immediatnmente llão deformar-se· di vi• 
soes de.emprehendedores de iildustría~ .'Uns appli
c~n<lo~se a cultivar a . madeira, outros. em extra
hll·a, ;Po~que aquelles ·se:não acharem .utilidade 
no pr~me1ro ramo ~e · ·applicar4õ :á indu~tria de 
extr_ah1r: mas ~ me10 de ·fazer com · ·, que · 11s ci . . 
?adaos. se appbquem aos ramos de . industria é 
tndustnal·o pelas negociaçõ.e3, o fazer .:om que 
Of!. genero.s. p~od1:1ziio · maiór · somm11 .. de ·bens, e 
nao proh1b1r mdtrectamante que se n ppliquem a 
este ou. áquelle ramo .. Supponhamos me.so-.o que 
foss.e conv~nient~ que nós promov&asemos o ramo 
de -mdustr1~ ma1s proveitoso, . quem conhece·. o 
'll}elh!'r senao . o p~oprio industrio~o; pera éxpo
·rJencJn · elle . se·apphc.ará ao que m1us lhe convier, 
e p_or consequencin so .·o ramo -da industria. que 
ma1s c~m"V.ém é. em .extrahir :o colorido ; el\e 
·S~: ~ed1cará ' sem ·· q_ue seja · preciso augmentar o 
-dire1to .da exportaçao. · . . . · 

Co11cluo . pois votando . contra. o :artigo. 

. QUARTA PARTE DA _ORDEM DO DIA 

. Foi npprovada a resolução n. 47 ·do anno paiJ:. 
sado, approvando ·.a pensão de .. 400HOOO conceci'ída 
~e!o governo á .D. Maria Dorothéa da Silveira 
:S~If'a~. em remuneração d!l servíçail . d.e .s.e.u ma-
rid.9 fallecjdo José Venancío de Seixas. . 

. QUINTA PARTE DA ORDEM DO DIA. 

A.pprovou-se 11. resolução n. Gl do anno paa· 
sado . 

SEXTA PARTE DA ORDE~1 DO DIA 

· Ent~ando em 2• . discussão o projecto do lei 
sobre as ~anç•lS nos casos crimes, pedil> a pa-
lavra e d1sse · · . 

o Sr .. :R.ebo~Q<n:-Esta lei, . sem duvida, 
Sr. presJden~e •. é_ a regulamentar .do § 9• do art. 
179 ..!. a const1ttuçao • . Como tal deveria tomar.?por 
base. a~ prOJ?rias. palavras do .!ndicado paragiÍI.:>ho, 
mas nao é tsso o que eu veJo no :lrt. lo. deste 
projecto. de lei. em. discu;;siio, ante11 umM ontras . 
palav~as ~ue talvez nem sejiio equipolente;~. 01Je
recere! po1s uma emen..Ja· a este pi·iirioiro ai'ti"o 
ou . o substitui~ei com um outro para quo fiq"h~ 
com .11s propr1as · pala\"ras • que a . constituiçiio 
ndoptou: em vez · de se .dizer- ninguem se rã con
dllzido ~ pi'iziio, etc. ,leu o a•·t. ·1• .da lei.) Diga· 
se: 11 A;mdn co~- culpa formada ninJ;:uem ·aerii. 
conduzido á pnzao, ou nelln conservado estando 
jà prezn, se prestar fianÇa , idanea, ótc. ;, . . . : : 

pdp?is ,disso, no artig~ se . diz!-Exceptua~sê, 
pr~me! .1·o · (leu). A.t~ho n~mto . mal entendido e·ste 
pnmen;o numer.o. Se ah1 ~ú estabelece 01n regra 
quo .. mnguem será levado á . prizão p~Jr casos 
eriminaes , .. eo!"o logo se ·e~tabelece por · excepçiio 
da rogra aqu1llo que_ destroe a mosmo. · regra? 
Acho q_ue esta .P.a.rte nno deve. ser comprehendida 

. no .. art1go. Aqu1 se~ tt·nta dos ·casos erri que deve 
ter . l';lg~r"a fi~nca .: • e So>b_re os indicados; j~ pela 
cÇ>nst1tu1çao ex1ste determmado que se niio carece 
de fiança; "!em os r~os em .casos tlies poderáõ 
ser pronuoc1arlos ma1s . do que a simples livra-
mento. . . · . 

Co.ncordo em quD as · excepçõea, da regra de se 
conc•1derem lhnças . fiquem estabelecidas ou da-

. tf'rminadas . como estão no . ~ 2°; · uma vez que ~e 
· liguem M .moditlcações que proponho e aqui. ofl'e· 
r"c.o: (Leu.) E;~te artigo é de certa ' maneira ,in
constitucional • . A constituição om re!erencia á lei 
falia .de casos, este artigo abrange até circnm· 
sta.ncias. e estadQ e,lQs p\~acesso.s para excluir .... Du 
inutilisar ns fianças. E'. sem duviJa inoonst'tll· 
CÍOI\al; tl\aS como 11. u()utrina ,que se teve·. em . 
l'ista · é indispsnsnvcl, eu o tenho ratiJlcâdo com 

· uma outra redncçiio do modo ào~tuinte.; (Leji:) 
A ·constituiÇão refeÍ'indci~se á lei diz: «nos c·asos 
0111. qM a leia ~admitte. '' Coino aásim ha·. a e· a 
llropr·.~ a lei. usar da mesma phrase de térce. iró? 
Eu· não , concordo .. com este outro nrtigo (leu) 

, sobre o grau da · pena para que tenha lugar ' a 
fiança. Quizerà reduzir o maximo, da pena 'para 
ser o m~so de fianç·1 . a cin·~D .annos 'de:c prizão, 
ou equivalente, . · prevenindo ·assim· ·o. não· ter" o · 
nosso eodigo penal adaptado . exclusivnrriente - o 
systema correccional penitenciouio. :_ ' . · · . 

-, .Ao meio . dia . o um quarto .interr.ompeu•.se a 
d1scussiio por entrar .· o ministro .de estado da 

-~ustiça, · e em. sua presença tiverão ·primeira . dis
.c.ussão· as duas . propostai ·:do governo .sobro as 
-relações . a sobr~ a prirri~ira iniltaneia ··nos lugares 
aonde ha .relaçocs. Rettrar..do:se ·o mini;;tro, ven" 
ceu-se que ambas ns sobreditas propostas fosdem 

.convertidas .em projecto de leH. e: tornando-se á 
·,discusail:o interroD)pida; fallarão sobre . a mataria 
·li~ Sr.:~ ; Gervasio, Calmon, Araujo : Liina o Dua-rte . 
· Stlva~ porém nada se Jlóde c:olhiir. das notas :4o · 

Acho muito grave a pena de ., oito aimos' .de 
trabalhos publiCOS .&U farçadQSo e .a , sua: ÍncOIÍ• 
veniencia , melho.rmenfe se verá . quando . tiyer· :de . 
fallar . sobra ·as ol)rigaçõ,es e . responsabilidlldeefta· 
cLiva do ,fiador • .. Diz· o art.2° . .. (Leu.).Isto> é: iiu1d• 
ínissivel .~ o . dire,to .·antigo, : cnniquanto •tenlia 
de ,, barbaro niio perD)ittia :.tal. Nem a :.eqiiidàde ,tâ~::r~~~a~d~~~~ ~~ · votaçã~· .. for~~ ~~ieit~~as · 

.os emendas dos Sra. · Ernllsto · e :Araujo Lima, e 
approvndas as.emondas dos Sra. · Hollanda Ca
valcanti e Rcbouoa~; o . com : ellns ndopt~do · o 
p1•ojecLo . quo :ao mnndo11 á · conun issão de : reJacção 
.para ser · enviado ·ao senado. · 

pe.rm .. itt .. ~ .•. ne···m a .. socie .. d.ad. e.jám .. ais ... c. o'n .. se·n.til:ill . .. que o fiador soffresse a pena corporal-do atlanÇalio. 
. O homem que .aliança não tem do certo ,com· 
me tUdo o cri ma do· s!lu · fiàd~r, ,.quê. fàgio, subtra~ 
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hindo.so ao . immediato sojl'rimento da pena do 
seu crime. Admittit· fiança por dclicto de pena 
até oito annos do. trabalhos forçados e estabelecer 
que o fiador passe por essa pena, quando nito 
entregue á justiça o réo. adançad(l, é o· mesmo 
que quat·er que ninguem se pres. to ás obrigaçõe. s 
de tiador. Quem se obriga por outrem é sempre 
por algum sentimento ínnocente, ou levado ·de 
alguma persuasão. fundada em e~emplos de boa 
té ató 13nti'io dados pelo réo, ou verdadeiros ou 
suppostos. E pois, por um sentimento ínnocente, 
por uma beneficencin, se ha de so:trror a pena 
de um etime atroz? A.quelle que p:!J:' índisc.ripção 
ou leveza 11fiançar a quem não deye afiançar, 
fica bem castigado com a respon.sabiljdaJe eJfe, 
ctíva das obrigações civis, pagamento de perdas 
e dBmnos á parte o:lfeudida, condemnações pecu-
niarias á justiça, etc. · 

Demnis disso, o réo que foge não fica impune, 
se c caso da fiança não pôde jámais ser de 
maior pena do que a de .exílio que é, se não im· 
medíata sem duvida, mediata á capital. Essa 
pena se aggravará pelo risco de. ser preso e 
entregue em todo o caso á justiça; o que serã 
mais de realisar-se pelo interesse do fiador em 
irresponsabilisar-se , e pelas vista.s dos juizes de 
paz, a. quem incumbe pc.r seu devei' e amor á 
progressão das novas instituições que lhes darão 
~:;er, o vigiar sobre os forasteiros, desconhecidos 
e vagabundos. Pela propria lei se manda trans· 
míttir a cada uin desses juizes de districto as 
listas dos criminosos; e dir-se-ha, Sr; presidente, 
qu11 .o réo transfuga não sea·á preso nem pela 
solicitudA ·do fiador, nem ·pelo ·ofllcio da just1ça? 
Passe o artigo, mas ext'lu. in. do-se-lhe as palavras 
-na falta, etc. 

Pelo direito antigo e ainda mesm.> em vogá, 
os magistrados soore as fianças exercem uma 
especie de jurisdicção ·. mtnos. restricta do que 
disericionaria ; elles concedem fianças· até por 
casos cBpitaes, uma vez quo as provas existentes 
não excluiio toda a possibilidade de innocencia 
do réo, ou que elle provavelmente se possa jus
tificar, e .ainda mesmo ·não ter pena ordinaria. 
Tire·se·lhes muito embora o arbítrio, mas·. nem 
annul{eroos indlrectomente o optimo do ~ 9• 
art. 179 da constituição; nem queiramos sacrificar 
victimas fazendo que simples fiaclores sejão réos 
convictos por substituição dos 'afiançados. (Leu 
as emendas.) 

Outro defe1to. O artigo da constituição no.~ 9• 
a . respeito quando diz : -ainda com culpa for. 
mada (leu), l!lupponho que pretende que o índi· 
viduo ímm!jdiatamente que . é · preso, deve ser 
levado á autorid1tde. e não ser conduzido á. prízão, 
se ,.logo. á ·mesma . autoridade o:trerecer um fiador 
idoneo. O presente projecto não previne uma 
llypothese, a mai~ obvia e frequente. qu~ padece 
semelhante lacuna, e é para a suppr1r que tenho 
arranjado um segundo artigo em harmonia com 
as disposições· da lei de 80 de Agosto . de 1828. 
(Leu.) 

Eu me devo persuadir de que esta lei não tllm 
por fim derogar o direito que garante em geral 
as ·mulheres de ·serem fiadoras; nem dispensar 
das leis que coherenteiJiente não obdgão a me• 
tade dos bens de raiz da mulher por fianças do 
marido, como então se diz em um dos artigos 
deste projecto de lei, que os bens do fiador ficão 
legitimamente bypotheead()S ás perdas e damnos? 
Até mesmo o· não poder o marido hypothecar bens 
de raiz sem accorao da mulher, e esta· em ne
nhum caso será muito salutar, para que homens 
de boa fé não se compromett~o frequentemente, 
S!lcriflca!ldo seus bens . e commodidades por fac
cmorosos e malvados.A minha emenda te11de a. 
supprimir estas palavras. · · ·· · 

O art.' 11 falia em-.conselhos municipaes.--El1 
.o emendo para que se diga o que é .exactamente-
eamaras municipaes. · 

Os arts. 18 e 14 deito sendo desnecessarios. 
.Na mesma razi.'io está. o art. 16. (Leu.) 

Art. 1!3. Q11erio. gue ás palavras-E<~criviio das 
camaras,-se substlt11issem estafi:-E~crivües dos' 
juizas de paz.-Difficultosissimo fóra sem duvida 
o acbar a J?ropositl) escrivães ·das camnrlls, que , 
devem morar· nas cidades, capitaes e nas· villas ; 
entretanto que· escrivães de juiZilS de paz ,achiio· 
so ·em todas as parochias. Dell)ais disso, os · es· 
crívites !las municipalidades que siio corpos admi:: 
nislrntivos e peculiarmente legi~lativ.os, não sii:o 
afeitos a negocios judiciaes. . •· · 

Este a.rt •. 20 da maneira ·em que está redigido. 
Forão á mesa as seguintes emendàs que forão 

apoiadas: 
cc Art. 2.o Para se cumprir o art. 1• desta lei 

nr. parte respectiva,. a não BOI' conduzido alguem 
á prizão, ·se prestar fiança nos casos que ftcão 
determinados, o official de justiça, ou cidadãos 
ell.ecutores, na conformidade do art. 1•, g; 1•, e 
do art. 2• da lei de 30 de Agosto de 1828, serão 
obrigados !\ conduzirem o prezo directamente á 
presença do juiz a quem competir; o qual Jogo 
aceitará n 1illnça se lhe fõr o:lfereci~!l, na .confor
midade dos artigos seguintes. .. .. . . 

« Do a·rt. 2•,. que ficará sendo 3•, se. passar 
o que tenho additado: supprimão·se as palavras 
-e M t't\lta, so:trrer as .penas em. que elle ... fõr 
condemnado. . 

cc No art. So (que ficará ~endo 4.•, dada a 
hyp.othese indicada) • em vez de se dizer-.. para 
concederem a fiança .sendo-lhes pedida--diga,se 
para .. aceitarem a ··.fiança sendo,lhes . pedida. 

« Supprimão-se ns ·palavras ~ e suafl mulheres; 
se forem casados. 

cc ·Do art. 4° supprimão-se as palavras- do • 
thesouro da camara. .. ·. · . 

«Do. art .. 5• supprímão-se .as palavras..;.. e 
habito de afiançad'o em que commetter, , 

'I< No art .. 7.• Em vez ·de~ poderá aggr~vllr·, 
etc., .,._diga-se- poderá · aggravar ou usar. de 
recurso competente. . . · .• . , 

11 Nos arts. 11 e. seguintes, onde se diz:- con, 
sel!Jos municipaes -diga·se- camaras municipaes. 

((.No art. 12, depc.is das palavras- exécutar~se· 
ha sobre. o· fiador-.accrescente-se ·-na conformi· 
da<fe .dQ art. 2• ou 3" desta lei - .supprimindo as . 
palavras..,.... e taes penas, etc. . . , -

« Supprima-se o art. ·18. .:.o;';F 
cc Supprima-se o art • .14. . ~~ ·: 
« Supprima-se as palavras ..... em que o afiaJigado 

fór condemnado, etc. . ··>.~·,,( 
« No art. 19. Em vez de_. escrivães das'' ea· 

maras respectivas,- diga-se.-- escrivães dos juizes 
de paz respectivos. . · .· .. 

« No' art. 20.- E não o fazendo no sobredito 
termo, se pr.ocederá á execução á sua· retelia
supprimindo as palavas - 11erão 'Presos, excepto 
se prestarem fiança. . . 

<< Na 2a parte do art. 20. Supprimio·se as pa~ 
lavras- em todos os casos.- Rebouças»· · .. 

Forão; apoiadas. . · 
« O art, 1..• Seja redigido com ns mesmas pa

lavras do art. 179, g; 9o da constituição. ,. .. 
11 Ainda com. culpa formllda -ninguem serã con~ 

duzido· á prisão ou nella conse1·vado, estando já 
prezo, se prestar dança ídonea '--(nos casos de-
terminados nesta lei..) » · · 

Foi apoiada. 
« ~ I.o Os ditos .casos são todos aquelles a res

peito dos quaes a lei. não tiver. determinado maior 
pena do. que a. de 5' annos de prisão, ou do que 
aqu.ella que .lhe fõr e. qu. iva .. lente. » · · .· .. · 

Foi apoiada, ·· · ·. · ·• · • 
u ~ 2.-. Não sãQ nesta lei contemplados,. nem 

os casos a respeito dos. quaes. não houver expres· 
samente maior pena do que .a de 6 mezes d!l, prisão· 
ou desterro para fórn da comarca, porque nestas 
ca11os o réo sempro :se _livrará solto ; . nem os casos 
a resp.eito dos quaes. houver por 'lei maior pena 
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SESSÃO EM.16 DE- JULHO DE 18"30 
do que a da 5 annos da prisão, ou do que aquella 
que lhe fôr equivalente, porque então livrar-se~hiio 
os róos. presos.- Ilebouç«s. , 

Foi apoiada. . · · · 
Tocando a hora ficou a discussão adiada. 
O· Sn.. 'PaESIDEN'TE deu. para. ()rdem .do dia 16 

de Julho : Primeh·as discussões dos projectos de 
lei. ns .. 9!, .81, 10'2, 70, 103. Continuação da dis· 
cussão adiada do projecto de lei sobre "111:1 fianças 
crimes. Ao meio dia, quando -vier o mínístr0 (ia fa· 
zenda, pl'Ímeira diacussdo das propostas; do governo 
s. o. br·. e. a. typ·o·. graphia na. cíonal, e sobr·e· a der .. ogação 
do art. 17 da .lei. de .23 de Setembro de 1820. Se· 
g:mda discussão da proposta do governo sobre a 
appellac;ito ex-ofiicio das sentenças contra a fazenda 
nacional. Se houver tempo, discussiio dns rola· 
ções ns, 5, 89, 38. 

LevantGu·se a sessão. 

Sessão em . t 8 .de .Julho 

.PRESIDENOL\ DO SI!.. 80ÁRE3 DA.. ROCHA. 

A's lO horas .. e ... 10 minutos, feita .a chamada, 
estal"ão presentes 82 Srs deputados, faltando com 
causa os Srs. Deos e Silva, Pa11la Barros e Lino 
Coutinho; e .sem •. elln os. Srs. Moura e Clel!fente 
Pereira •. ··. .. .. · . • . ····.·· . . . . · . 

Aberta. a sessão, e· por não estar aindà na sala 
o Sr •. _secretario Luiz Cavalcanti que redigio a 
acta · antecedente, deu o Sr ... 1• secretario conta 
do expediente. . .. ·•. . ~ 

Officio "do ~inistro dá. marinha, respondendo que 
o ·governo amda. eontmúa n .. dar concessão · aos 
navios para.· não levarem a seu bordo capellão 
e cirurgião, fundando-se não. em lei :positiva á 
tal resJieito,·porém na necessidnde quando ha falta 
'de indivíduos que ·occupem.taes praças.-Foi parir 
a secretaria. ·. ... . . . . .... · . · · 

Officio do ministro do imperio, participan.io ter
sEI· exQedído ordem á.. camara · muntcipal respectiva, 
atlm de reoietter o compe.tente diploma a -quem 
competir, para preencher a vaga que deixál'a na 
camara o Sr. Manoel Joaquim de Oruellas;-Ficou 
a camara inteirada. 

Officio. do. ministro da fazenda remettendo os 
documentos relativos ã pretenção de Cesariõ Joa. 
quim .da Costa, fiel das fieiras.da casa da moeda 
desta cõrte. 

Officio do 'minis.lro da_guerra, remetlendo con
sulta ·originar· do conselho supremo militflr de 21 
de .. Junho. passado, · que .. servira. de ·fundamento 
para ser reformado Felix: Gonçalves de Souza em 
capitã() de 1• linha com o vencimento .designado 
na·.tabella de 7 de Mnrço de 18'Zl. -A' com missão 
de guerrà. ·... ... .·· ... ... _ . 

0.11ic:io. do" mesmo ministro. em resposta; remet
tendo. a relação dos individuoshespanhóes vindos 
de pruximo para o .Brazil, que ~ecebem actualmente' 
duas terças partes dos venc1mentos que .. tinhão 
ua .Cisplatina; declnrando ao mesmo teJ!!pO: que 
o decreto de 20 de Julho de 1822 ~exped1do pela 
repartição do impei-io, é a. base.sobre que assentão 
taes concessões. .·. · .. · · . · • · ·. · 

Re-querimento dos negociant•'s desta· praça e 
consignatários dos nssu.cares•de.Santos, represen· 
tando ·contra··o edital de 12 de Novembro de 1829, 
publicado pelo. ministerio dos negocios da fazenda. 
-..A' commi~siio ·de pe~iç?es. · 

,P.\REOER 

· « A' cornrnissilo dà constituição M presente' o 
req.u~rimen.to. do tenent~·coronel José de-Sã_ Car· .•. 
neuo ·Pere1ra· de Castro; em ·que· pede ser reco- · · 
nhecido.:.cidadio .brazileiro por •t'er· sido· tenente-· 
cqronel· do· .estado'm~ior. ·4o · e~er.:ito, de~ois 4e 

servir de com mandante do 1• batalhão de caçadorês 
em Pernamt>uc0, donde foi. mandado . sahir pela: 
Jlrepotencía do gen~ral Luiz do Relto, quando em 
Portugal so proclamou. a. constit11içao para a pro
víncia da . .Bahia, onde se lhe negarão 'despachos 
para esta córte, perooittíndo·se·Lhe apenas 1r para. 
nquelle reiil!J onde foi sempre considerado official 
do exercito brazileirp; como tal suspeito ·e até 
deportado para Gabo- v e r de, donde não pôde .re
tirar-se senão depois do JaUecimento do Sr.; D. 
João VI, tendo antes jurado a constituição do 
imperio por meio de procuração. 

cc A commissão eu tende que não. podia deixar 
este official .. de ser considerado cidadão brazileiro 
e ató benemeríto pelo muito que tem sotftído 
pela causa· do Brazil; ·muito mais tendo. esta au
gusta camara approvado o parecer da commissão 
de guerra, que julgou. dever o mesmo ser reintegrado 
no · posto qUe exercia' antes da sua retirada para 
Portugal, e no. que o governo concordou apezar 
de o ter até hoje desempregado, sendo por essa· 
causa preterido t!Lté pllr o1Hciaes que,o supplícante 
em outr.o tempo propuzera. · pa.ra . alreres .. · Portanto, 
é a commissi'io de parecer quo neste sentido se 
o11icie ao governo remetendo"lhe todos os papeis 
e d~cunientos que farão . presentes á mesll!a. com" 
missãó; niio sendo ·de. esperar que o governo ã 
vista . de tão ponderoflas . razões, ·e da. justiÇa. do 
suppli.:ante deixe de .o reconhecer. cídadito brazi
leíro,. e como tnl admittu:.o a ser eR1pregado •.... 

cr Paço da camarn dos deputados, 9 de · Julho 
do 1830..-D. A. FeijcJ.-J. M. de Alenca~;-E. 
F. França, vencido. 

Fui adiado por-'opposição. . 
O Sa. 1• S~o:RETA.Rto.leu os seguintes parecerás: 
cc Aeommíssão ecclesiastica a quem .foi presente 

o officio. do. ministro dnjustiça, ao quatacompa~ 
nhou & cópia do decreto.·de 18 de Maio de'1829, 
em que se apresentou com a sua _respectiva con
grua o padre Manoel Gonçalves Victoria, etc. » 

Adiado por se pedir a palavra. . .. . . ... .... - . _ 
· -cc A. commissão encarregada ·dos·· negocias . rela

tivos á<J camaras municipaes, tendo visto e exa- . 
minado as · differentes posturus das camaras desta 
província, que têm sido Sllbmettidas á npprovação 
da assembiéa geral na tórma d" · art. 89 da lei 
do 1• de Outuoro de 1828, e achando que uma 
~ande parte del\as não podem ser approvadas, 
Jê. por conter arti~os que importiio legislação geral; 
e !óra da adnrimstraQãO pecul!ar das camaras, e 
já por conter outros . inteiramente contrarias á 
legislação actual, reconhece q11e o remedio seria 
emendar . esses . · artig«>s, . pondo-os em harmonia 
com os restantes de c:ada ·postura, e mesmo re· 
fllndir· algumas totalmente, e propól-as depois ã 
approvac;ão da assemb!éa. geral por meio de ama 
resolução, quo soffrendo a discussão .. das duas 
camaras obtivesse a.· saneção imperial. A com
missão não exita em se dnr .a esse trabalho, e 
mesmo já o começou: porém considerando por 
um lado a urgencia da approvaçiio .de .taos pos
turas, e vendo po1• outro que a· discussão daquella 
resolução temde se estender aos artigos das. postll· 
ras (pois que a assembléa ,geral não as. approvarã 
sômente na fé da com missão)· resultando a·m con
sequencia a. grande demora da sua: approvaçiio; 
tanto mais preJudicial quanto é certo que na tórma 
do · art. 72. da lei do 1• de Outubro de 1828, ellas 
sõ têm vigor por um anno emquanto não forem 
confirmadas.;. considerando mais que o limitado 

:espaço ·da ·sessão annual ·das .camaras Jegial!ltivas 
não póde ·ser. distrahido de objectos., mais trans• 
cendentes.para ser.empregados na. discussão.,sobre 

·as posturas das. camaras, municipaes. desta pr(Í~ 
vincia, e na approvaç~o ,de. suas, contas;, por ~odas 
estas razões achando-se a com missão, émbaraçada 
·a este respeito" e.: desejando, adaptar uma ,medida 
que concilie os incqnvenientes que se)ho antolhão, 

. te!ll a 4onra de ~ropõr á consíderayão desta· a-q· 
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134 SESSÃO EM 16 ·DE JULHO .DE 1830 
~$til camnra o seguinte projecto de. resolução, 
da que pede a urgencia. 

l'ROJECTO DE RE30Ll.1ÇÃ:O 

(\ A nssembléa geral legi~lativa resolve : 
<<.Art. 1.• As posturas rlns camaras municipaes 

da província do Rio de Janeiro serão revistas, 
alteradn.s ou confirmadas p.or uma com missão míxtn, 
composta de cinco membros . das duas camaras 
legislativas, nomeados pelos seus re~pectivos pre· 
sidentes,. logo que sanccionada fór a presente 
resolução. 

<< Art. 2.• A commiasã() mixta tendo procedido 
em conformidade d.o artigo antecedente, rcrnetterá 
as posturas confirmadas ao ministro do.s negocias 
do. imperio para serem enviadas ás camaras res· 
pectivas. · « A.rt. 3.• A mesma commissiio fica semelban· 
temente encarregada do exame e approvação das 
contas das ditas Cf11l)aras; . devendo para este fim 
ser nomeada . no principio de cada sessão, em· 
quanto por acto· legislativo não fôr de. outro modo 
providenciado. 

« Paço da camara . dos dsputi\dos, aos 16 de 
Julho de taao.~.d:r.weliano de Souza e Oliveira 
Coutínho.-Anto·niiJ Ma!"ia. de Mow·a .. -:JoséCor· 
r~a Pac'h.eco. •• 
· 'fendo. a <:<>mmi~são pe:lido !' ... urgencia .sobre este 
obJecto·, !ot &.potada e -venc1da; e entrando em 
discussão, não obstante haver-se pedido a palavra 
sobre· ella, disse . 

o ·Sr. _:F~#otra. F.ra.noa :-Eu desejaria, 
Sr. 'presidente, tornar lt ouvirJer o parecer da 
commisaão, pois não entendi bem. Notei só que o 
corpo legislativo se delega em duas commissões 
reunidas de ambas as .eamaratr,. composta cada 
uma de cinco membros. Leiamos a r<!solução. 
(Leu.) . . ._ · ' 

Ainda temos mais, são até nomeados pelo pre
sidente I, Se o corpo legislativo pôde f11zer isto 
para que mandar a alguem que o faca?. A auto· 
toridade do corpo . legislativo . não .. se pôde de· 
legar, a lei . h a de ser feita. pelos eleitos da nação 
e não por aquelles _a quem .estes .. mandarcm, 

Esta outra parte (leu) está boa e fundada em 
lti, g~sto muito de ver aquí:"""pr.o:visoriamente
como na constituição._ O poder . moderador pôde 
mandar põr em pratica as resoluções do~t conselhos 
que forem uteis, e que pelo correr do tempo não 
~uderão se~ . consideradas. pelas ; cam~ras legisla· 
t1va.s, e re)ettar as. que Julgar mutets: mas não 
as que fizer a camara municipal. 

Quem é o conselho geral da província. do R.io 
de Janeiro? A camua. A. necessidade que temos 
de um .conselho geral para o .Rio d~ Janeiro é 
visível, e isto já. a<Jui. se propoz, o se rejeitou 
não sei por que .. Disse-se que se oppunha ao 
espírito da constituição; mas. nesse caso.· a ser 
assim oós podemos já· começar a emendal·.a no 
que fôr incompatível com . o bom andamento .das 
cousas. Um conselho de província . é aqui ncces· 
sario para . tratar do qM fór peculiar á pro
víncia e não devemos tratar do interesse geral 
da nação. (Apoiados.) 

E' o que me lembra expór para estas cousas 
não poderem passar. 

Interrompeu·ae a discussão emquanto o Sr. Luiz 
.Cavlllcanti leu a acta da se11sito. antecedente que 
foi approvada ; proseguindo a discussão, tomou 
a palavra e disse . 

O Sr. Holland.a Oava.loa.ntl (Leu o rela· 
torio da commiss4o):- A commissão .não evita a 
tlecesslda<!_e deste trab~lho,- _e até já o começou ; 
mas propoe. esta . med1da. . conhecendo que .. · a •· dis· 
eussão deve . estender·&& nos artigos das. postui·as, 
nascen<!o daqui uma demofll mui· prejudicial, 

- demora que não se pôde até calcular. : 
o SB. V.A,SÇl)~OELLOS: .... sr: (lrusidonte, este' pro. 

. ' 

jacto quo a commissiio apresenta deve·se mandar 
impl'imir para entrar em discussão ; · e Jleço se 
ponha á· votação se ~ mnteria deste pt·ojecto é 
objecto de deliberiiÇiio. 

O Sa. HoLLA.Nn~ CA.VA.LCANTI:-Se é mister con
siderar o projtJcto isolado e indepAndente do pa· 
recer da commi11s:io, então trate·se disso; No:tempo 
çlo ~ove1·no absoluto era o povo por via d1• ·seu 
procurador <l ue. fazia . as postl,lras das cama1·as ; 
como so · qullr ugora tirar esse direito ao povo e 
lVI município ? Se esta asseml:lléa . que. é congre
gada para .. tratar do interesse geral .da nação 
fór ingerir·se nesses negocios, vér'se-ha muitas 
vezes embaraçada. Este poder municipal não .se 
deve tirar; por conseguinto á discussão deve versar 
sobre as ·.posturas das camar.as municipaes, ·e 
JlÓde ser . que passe a idéa. de que a approvaÇão 
das posturas pertence á>l respectivas .camartls, e 
que podem apJlrovar toda!! as mais que estão·.ao 
seu alcance. E' isto melhor do que a lembrança 
de serem estas posturas approvadas annualmente ; 
se as ·fizermoil passar por uma 'lei ticão eternas, 
e isto não convém ao: município;· -

() qne acho melnor é que approvemos inteira• 
m~ut,!!. Insto que s·e discuta. o 'Parecer .da . com· 
mxssao. · 

o sr. Au~eun:no i :__Sr. president~, se o 
projecto de lei é anti·colistitucional, então a .lei do 
1.o dll Outubro de. 18'>..8 tambom o .ê. OSr. depu· 
tado disse que. é absurdo . nomear a. asse.mbléa 
uma com missão mixta para approvar as .posturas 
df!S ca.maraP municipaes; por_ém, Sr~ presidé1lt~, 
nao se1 se nu: presença da .lei do l• ,de Outubro 
de 1828 . se pôde dizer isto,. determinan<fo ella'que 
as p~st!lra~ das camaras municípaes; fossem, .. nas 
provme~as . approvadas palos conselhos .geraes etc; 
No. art. 00 .de.te_rminou ml!i, yagamente que· as 
camaras mumc1paes . se . dmg•ssem a ·assembléa 
g~rlll o. nas. disposições r~la.tivamenttt:ã posturas, 
d1z · que as camaras ; mumc1paes na· província do 
Rio .de· Janeiro se dirijão á assembléa geral, 
como ·tem dirigido as. suas posturas;. e não· está. 
bem expresso .o quo compete approvar a asse.m~ 
bléa ; ora, a lei não podia querer que a. assem
bléa geral approvass9 as postu1·as das camliras 
municipaes, e ainda mais exami••ar as suas contas; 
mas a. camara _assim tem entendido, e por isso 
a. commissão se vi o embaraçada no ·meio de . ap· 
provar estas posturas, porque .alguns artigos são · 
contrarios .ao art. 3• da le1 do 1•. de ·ou.tubro de .. - · 
18213 que marcou as suas· attribuições •. · · 

N enhumn das postllras daa camaras municipaéa 
tem ·sido approvada, e todas · têm siJo remettldaK 
á assembléa ; e · por · isso ellas · nito ··podem ser 
appr.,vadas como estiio ; aléín disto a.assembléa 
não .. pôde ser dhtrabida pari\ objccto tão especial 
e para cada uma das enmaras : e nilo sol .. que a 
assembléa possa approvar sem entrar eui mlnu· 
cioso ox·\mo destas posturas, que alg11maa têm 
cento.e . .t11ntoa artigos o qlle a aasembléa .nilo pôde 
examinar. · ·. · 

Eis porque n oommlaalio proóoz este melo • •a 
é· lnconstltncional. tumbem .·o . ó . n. lei .. do· 1~ de 
011tubro. que .. asillm o determlnra. Senhores, a com: 
missih trabalha sobre oa drulo• que t6m, e 1obre 
a legislaÇiio 11ctu. al, . se se trataasa aqul.de. revogar 
esta lei, então sitn. A auembléa geral niio póde 
occupar~se com estas approvaçlíea iie contas mu~ 
nici~;~aes, de tantos. e tao variados artigos. Na 
re~e1t'' vem tanto q11e ·.recebeu de fuilo, .tanto de 
fuao, na despeza, tanto que gastou· em tàl, tanto 
em t~l ; e portanto não sei como se possa" ap· 
provar isto em globo ; . po.rOisso acho que & objecto 
alheio <la assembléa geral o approvar estas conta. s; 
este é o resultado da lei. do 1• de . Outubro. de 
1828~ . . ; ' :.· ' ' . ·. ·. . : ' . 

o Olltro. art. 9S'~'diz:-da:! contas se.'.d~ssein nas 
provi.·-.•cias·n.~s con. sollios g~raes·., e qúe·na.pro. Vi.·.ricia. 
do Rio do J:meirll. se .. dirijão . á assembléa ge1:al; 
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. S·ESSÃO EM 16 OE JULHO DE 1830 
.....:mas parece-me que é sobro .as contas do res· foi mã na parte que sujeita o ~overrio. eeo'nomleô 
ponsabilidàdtl e não sobre ns de :contnbilidada' ; . e municipal dus chludes o villas . a , uma . outra 
por _isso a conunílis.üo · pede esta medida para autoridade sem SE!f a C!l!Jlllr.!l m.uniclpal. . . . 
conciliar csteillnconvenientes, para evitar ã com· · Eu noto, Sr . . presidente, uma co usa essencial, 
missão as duvidas que tem ; e foi está o meio tudo tende a municipalisar o mundo, . áo passo 
que ella achou de ,.evitllr o maior . incommod·o à que a nossa consUtuição providencia de · .uma 
camarn, o assim 'ficnr ·a commi.;são esclat·ecida q_ ual maneira que nada tencte · ~ _es,a~ fim; isto é pura 
~eve ser a .m.arcba deste objecto. · . · . vét'dadii. · ·- · - - · . · ·. _ 

o s~. El':noiato ,. F~a.nça.: ~Não. en.tro na Direi a] gama lousa ao .. h()nrado membro qJle 
indagação se é cons_titucionnl ou inconstitucional. dis~o que .. aqui SP. devia .estnbeleeer um conselho 
As ._cama1·as_ munieipaes .. sii.:~ constituciQnaes, por~ de província conforme ·_ a ._· cut11gorja · .. !lo .. chefe . do 
q·. _u __ e_a. - co_ nstit_ ú.i, ç .. ii. __ o a.ssim_· ·.o di_z_. no_nrt. ~--117; _(Leu.) poder executivo ,no. Rio de Janeiro . . Se no Rio 
Oru, a .lei . do 1o de .Outubro dá estas .attribuições 00. Janeiro não se tem ~reado . Ull) _ presidente é 
às caínarãs munlcipaeii • . , ... _ _ . , _ .-. . . , por lnfracçi\o da .constituição do art. 165. Onde 
. Quanto ao pa&·eeer da cori\missão. digo que in_- so vê a exeepçíto desta província? 

fringio a constituição. ·· Cóino .. se pede a urgencia o Sr. Ferrei~& d.o M:~ue : - Sr. presl· 
so_br_e_··. uni pr_c•jecto · .. dii r_eso_l.uÇão que . q. uer __ fazer dente, pouco direi, porque. a maior parte das 
o -· corpo , lef!Íslativó ' delegar o podet· . que )h e é minhas idéas · foriio jà prevenidas ; -com tudo não 
delegad'ó ?_. ,Quàndo ,étfàpre_soritei, o .meu proje~to posso .ouvh- dizer que . a lei do ·. to ·de Outubro' é 

. para .l\e . crear o conslllho geral no Rto de Jano1ro inconstitucional : ella é .ftlha deste: ·art. -167 -da 
não . se .·appro'vou; e .. . como · s_e ·.ha do . approvar, .constituição; um . Sr. deputado . citou este artip:o, 

.. agor~ . üm , prol·ecto_,iiue fere . a ~ eoniititúii;iio? Eu mas esqueceu o art. 169. que ~ originou esta lei 
voto, contriJ e! e. . , . . < . . . . .·. ' · .. ·. • do·_Io M Outubro relativamente 4s províncias, no 

. '".O 'Sr; - :R.eba'~~~-:.;,_ EÍl ~r~io que · est~ pr~· Rio de Janeiro por e!lsa mesma lei flcou isso A 
jacto• deve·se imprimir . para · seguir 0 processo assembléa geral; ·agora reeonheee·se. o inconve· 
QUe o regimento tem determinndo. , (Apoiados . ) · niente que ba· neste artigo~ · ·.· ._ . · 
Estl'l .. 6 ·a ordem. -Entretant<l est~anho que se diga . Em parte e a concordo com 'OiLSrs. deputados 
que .a• lei 'é '· inconstituclonal, e · isto-por -dous mo-' que dizem não haver inconvenient~ algam em·que 
tivos; (o: primeiro .•é ser falsa' semelhante . asset.· R •asseniblén geral tome conhecimento. dessa ap-
- · 20 tà. · · d' . · . J)rovàção ; mas qual é c• meio ·· de -. em6ndar •este 

çao·; o es ' em :ser pengol!o 0 · Jzer.se que _· defe_ ito _? E' ... um_ a. · r. es. olll"_ .ão e est_,_a .. é. _a ·que .. a. •co_.m .. é inconstitucional"uma ·lei. · A· •das: camaras ··mu·ni~ " 
cipae8; , a , do tode 'Out11bro . é muito constitucional• - missão propoz; quando entrar em discussão ·t.l· 
(Ap_oiados.) · '. ; , ,. "~- - , . , ., ,, . _ : .. , , msír·se·lia: aúrJlíberação. quefór mais um; . · · 

.

.. _ .. A .. c'ónstituii.ãom· ·a· iid' ou' ·cre·a'rc·a·_·m· _a· ra"s'_._m __ u. nJ·c-J' pa·es. ·, · Não , deve pois entender-se que .a;;,; lei ·do , to de 
v . Outubro é :nnti,constitnclon·al nem o meio que-se 

não s6:'para'terem . o. govérno éel'nomico do .muni· propoz, pois a-com missão propozum meio legal. As 
c,ipio;· ... como .: jía~a · fazerem· ·as · :etins p-osturas .. ou leis . nilo são perpetuas e t •)dos sabem -que podem 
leis: ·rolicii\es: Onde · 'estã · Íl : inconstitueíonalicfad~ · ser alterad_ as _ou. revog_ adas. _ . · 
da lei . de !!O dé Outubro qilll prescreve e ·aesen- -

· .. volve ·:o · que·-a , constituição ··determina? · Mesmo , o Sr. ·:a:ôuauda ca'va.l.oa.n-u: . ..-. A. um · 
quando determina ~ que as · posturas• • feitas· pelas S'r~ . deputado ~no calor da . diseuasiio. eseapoll dizer 
eamaras municipaea não _valbão · por mais de um · que não · de'vemos reputar as leis e a constituição 
auno sem . serem · approvadas; a · lei .•do • lo ._·de &trllceptiveis de · eme&idas ou: rçfutaçito. ··: Então · o 
Outubro obra coherente. em tudo com a consti- que somos - DÓS aqui ? Somós : os . que. temos o 
tníçiio·:o.:multo sabiamente. · As -leis da assembléa . poder de · fazer,· cercear, ' ·reformar ou . abolir as 
geral. têm sancçi\o, ns leis das nssembleas provln• leis. •A. constituição mesma nos . preseréve o meio 
cíaes· tambem -a :t&m :; :e. só as posturas ·ou · leis de reformar quatqtier dos -· seus artigos, · e como 
.dos :municípios · .deveriiio · ficar . sem uma especíe não terá · então qualquer Sr. deputado o direíto 
de_ sàncção.? O. contrario do qu& está tão assiza· . de raUar ' contra qualquer artigo (f:l constituiçito'? 
damente prescripto . na . lei . f6ra dAsharmonico .e . o Sa., REiaouÇ.u:...:.Pela ordem: . Sr. : pr'ésideiiÚ, 
perig~li!l; 11M, . ~ois, ,. t.êiido. ,oà c~rpos . munié_i~aes requeiro que ninguem tenha· aqui o direito de Callar 
âo - leg1slar S!Jbr!! . m~ater1ns !conomJco-polltJcaa co'ntra a con~Lituiç_no, ; · · · · · · · · · 
( cujoa .conbec1menios ni'io estaC' assaz generalí~ 0 s H c · s · d 
sad\lS,} , seria" te~es:idade. talvez e~~reg'!-l·os - a -"si · n. OLt.ÀNDA~ AVALCAN1'I .:- r~ ..:. Jiresi ente, 
mesmos, . e · Oll cldodilos da .mamclpahdade 008 · Lêamos o constitulçito. (Leuoart. l74.) Ora, as eu 

· aeua ·provnveis ·erros ;: _ A.s _ posturas das . c amaras ·-· posao reformar a constituição; .eomo . ·nilo · poderei 
com_ ~re_bendidaa no cJ:r&:ulo dn provin_ cia . do_ Rio · fallar·contr11 qualquer doi seus. artlgoa? Ela .o que 
d 1 -·d · ,.. · ·1 ·.d é a liberdade de ser representante · de . uni _· povo 

e aoe ro, . ov6m ser. rov li tas. e. approva 88 por llvr_e : é a maior gar_ anti a que tem o Brasil; e onde 
nós, quando dlgm1a forem ,da no,;sa. approvaçlio, t b 1 d 1 EII d 
já que .por falta lle ec.naelbo ·geriJl nes~n prov:ncil\ se mos ra a so sran a . a naç o. . a mu a , •• 
quem- faz aqui a11 auns vezes é a.assembléa. get:al~ suas instituições como quer pelas formulaa pre• 
· Vejamos 0 modo do . vet•itlcar. abreyiadamente. &criptas .no cod.lgl). sagrado; ~se tArnoa .eiiQ llb,er-
es1a approvaollo , e , nos reservemos . totlllmente daJe para com· o arti~o da constituição, multo 

"! em dlzea• a rnonor , cousn .em··aesfavor da constl· maia a temos para fallar contra, ns lelt .que .nilo 
tu_~ilo 011 __ . de _alAuina lei, prl_n_. cipalme. nte_ . __ n_ua_n~o julgarmos .uteis~ : Se . nõs reconhecemos . a ler~ que · 

· t t d -"' - passou ·sobre· as,. camaras .. 122Unlclpaea · por: · uma 
a e ·que .. ao ra a emana a m~ama ~onstat11açao das melhot·es .Jeis;. e mesmo .nssim nàodeíxno 'de 
e : ea,tA~ em 'udo de .. accordo co_m . os. seus príncl· · ba'vet· artigos _um pouco ein dosharmo'illa.;~.cóm a . 
pfos. < , ·· . . •. •. . · , • , -:- · · •. · • - . ·. _· < · n~ssa _ ej)nst.i~u~Ç{tó,, .; ~o_~o ~ p9d~remo'á ~iz~(:,qúe , 
,- o •r•· Auroltano ~-.. Eu •só • dit~sã ~ ·que :ae • ·o · nao ha . lels· InconstJtucJonaes _?.Na reahilaile nós · 

. projecto .éi!JCOnstituolonal ; tamb_em _ aquell~ lel_'ero . Romos muitos novos na ·carreira · :repi:ésélit'atlVa,_ 
inconstltuctonal .; -j!l- · apreaente• '- um.• parecer· ' de " qualquer · exprc'ssão ·menos : ponderada· :excita ' 48: · 

.com missão; -:o• no relatorlO · di11se .. que•a ,lei:- d" 'o;} o •de :clamações; eu por · mim : sou · fraco·; 'declamador~ 
Outubro· de:,'lb28 niio 'devia ser ··alteradà. Eu soa ·não só· tãm as min~as . opiniões •sido aqni•·deba•-
um dos· qUO·! talvez •·.:. se. tenba> apr_esentado : llQUl tidas_ c~ mo. no_:-_pubbco ';:·mas C?DhliÇO !L ·Jorçil' de . 
com ' mais: patriotismo, · e . não :disse que :•a .dei era nossus tnst1tu1çoes.: _ . _ - : .. : ·. ·' -. ,_. _,. •' . 

. inconstitucional, ·disse. que ; se r: o é i· _tambem . á \ .: ~ );, ,lei . (.1,!-ó!s::.:fiU,p,er_!e!ta ; "este~ ar,tig!l; ~ar(~~~ 
inoo~s.titucional ;·a ·' leb :·qne abraf!g!l esta· projecto. maras mumc1p!les; ·.~no :vai de:: aceordo com ·a 
',.o sr. · 'Éii-Jil~\i'tó :Frá~oà:: ·.:.:..A 'i é i ''do . ]o 'de · : noas·a· ·constituição : com.o :mui ' 'bem. disse •"<5:;hon;,; 
~utub~O fOi ~tlito,_ ~til e proveitosa';: e'• a ·coÍlstltüjóãó_ rado ·membro i .· qu~nd~ todo .. O, Dl~Dcl~· :p_are~e' ln,il~ . 

>~ . " 
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SESSÀO EM .. 16 DE JULHO DE .1~30 
nicipalisar-se, parece que a lei quiz tirar-nos 
essa rnunicip!lli•JtHlo. 

Observe-se a Allcmanha · paiz despotico, ahí as 
municipalidades têm um poder independente. Que 
mal nos póde por outro lado provir de que as 
posturas tenhão algllrn defeito.? A municipalidade 
será a prirneh·a em rectific~tl·o ; por isso se lho 
dó. as attribuições de. reformai-as sem intervenção 
de outro poder. Portanto, disse-se com muita 
razão, que a lei não proyideóciou bem n. ret~peito 
de tomar contas, é necessario que sr.jiio c.ommet· 
tidas a alguem emb(Jr~ (osse um eleito do povo 
niio digo um juiz, mas uma pessoa propria para 
tomar essas contos do município~ . 

Sim senhores, somos estranhos ás vantagens 
particulares de alguns municípios ; como pois que· 
:remos intervir no. f:!Ue nos não pertence '1 Porq11e 
não daremos a todvs o que lhes pertence '1 Eu 
mandarei a este ·.respeito uma emt-nda de resolução 
para-obviar a discussão; e assim crelo 1lcarà tudo 
accommodado. ' . 

' EllmND.\ DE RESOLUÇÃO 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« A<J posturas e contas· das . çamaras municipil.es 

da eórte o província do. Rio de Janeiro, serão 
submettidas á approvação de uma .co~missão com" 
posta . de 5 juizes. de . paz, dos ·mais·. Jlroximos 
aistrictos dns camaras respectivas. ;.;.;.Hollanda .Ca
valcanti.» 

Apoiada. 
o. Sr.· Rebouoas:...,.Oillustre deputado que 

acabou de· fallar, a quem aliás respeito pelo seu 
libe1·alismo e pela destimidez · com que se · tem 
portado nos negocias da patria; parece-me que 
não foi muito exact.o.nas proposições que avançou~ 
Disse que eu dissera qlle não se deve !aliar da 

. constiluiçiio,. e que. isto me .escapára no calor da 
di:!tussiio; persuado-me que tenho a .cabeça. muito 
fresca para me encolerir.ar em uma disc"Cssão como 
esta, · em·· ~ue ·nada· h a occorrido para causar calor, 
senão a proposição ·do illustre. deputado.(quando · 
avançára) que nós tem11s. o direito .de tratar dá 
constituição, citando até um artigo da mesma. con~ 
stituição que diz nos · autorias· seja pnra esse 
fim.; convenho com a· autorisaÇiio; . mas q.uan•lo 
se nos autoriõ~a para isso, é depois que aqu1 app~&· . 
rece uma proposil;ão por escripto (!j qualjá poderia 
ser feita na presente sessão) para isso na legís· 
latura seguinte;. em summa guardados os art. 174, 
175, 176 e 177 da. constituição.· E' nesses casos 
que n6s podemos discutir sobre· algum arUgo .da 
mesma constituição ; mas · fóra dos casos dos 
artigos . indicados me ·parece que posso bem dizer 
que não tem lugar ·nenhum. o · fnllar-se da con · 
stltuiçíio. Por cons6quencia peço. ao. Sr. presi· 
dente que nilo deixe passar prollosiÇões taes e 
tão mardfestamente anti-constituc1onaes e contra-
rias aos. uossos poderes. · 

o. Sr. Forrou•a . da. Ve1~ra:-Sr. presi· 
dente, eu niio vejo motivo pa1·a tão longa dis
cussão ; e creio que nós devemos tomar. deliberaoão 
sobre o ultimo resultado do relato rio da commissiio; 
ella propõe um projecto'de resolução,.resta saber 
se é ou não objecto de deliberação para entrar · 
na ordem. dos· trabalhos: se acaso·. a discussão 
fosse deste m·odo ter-se·hin tornado mais succinta ; 
é ó que tenho a observar. · ... · . . . · 
';o. Sr. Vasco:ncoll~s:..:..Não queria .. fàllar 
sobre a. materia por entender que esta discussão 
é :.tõra .da ordem ; mas como . a vejo continuar 
passarei a expÕJ: a minha opinião .. Eu não vejo 
ua constituição .. llrn .. artigo .. que .. de.clare um poder 
a· auturidade municipal; não ha. um artigo pelo 
qual .. se maniféste que. a formação dlls po~~uras 
das· .. cama r as municipaes . fossem na conrorm1dado 
~!'.lei •. · · ·· · · ·. · ' · ' ., · ·. · 

o S,;, :P~ula. o Souza.:-Antes de come· 
car; elita. discussão, eu previ a direcÇiio . quo iria 
Lomar, e pedi ao Sr. pre~idente uma ex.v.licação, 
mas não fui attendido. Tem·se com e1fe1to gasto 
muito tempo em questões extemporaneas, e ,;m 
respostas igualmente super11uaa. 

Suppõe·se que se approve ou não se· appro-:e 
o parecer. ma" de que se deve tratar é de 
mandar imprimir 1\ re.soluçii.o; a haver· previa 
discus~ão de se rejeitnr, tambem ·era super1lua 
porque se podia foriJ)ar um novo prCJjecto; como 
se. fallou 118 materia . eu direi tambem. a, minha 
'opinião. 

Eu. entendo que níio poderá provir mal· por 
diz.;)r qualquer Sr. deputado que. a constituição 
tem este. ou aquelle ·defeito, ella nos· lein dado 
os meios de emendar. se assim. o· exigir o·· bem 
publico ; mas é tambem verdade que no· estado 
em que nos ·achamos, tc11do a constituição ba 
4 annos, e tendo 'ell~ inimigos' é preciso que os 
reprfs.enl.antes · .. lhe .. tr.·ibute·r·n 'um re. s.p. eit.o p .. arti· 
cular, ~regundo· disse um Sr. depütado; aliás se 
começarmos ·a dizer. es.te artigo, é máo,: ·a'}uelle
tem estes e &quelles defeitos. ·damos oceasião 
pa!'a que nossos inirrligos ,-digão: a constituioão 
não presta. deve ser eme.ndada ou alterada ; 
ignoramos acaso . que · .. este era .. o· plano. que ba 
pouco se tramava para. derrubar o. systema .con~ 
stitucional ?Os nossos.inímígos·siio ardilosos, elles 
querião . uma· constí.t.uiçlio cltimeric11. e ,nulla,' um 
vão· phantasma para·ã.,sombradella nos opprimí- · 
rem .. Não é pois, armar os inimigos . do systema 
representativo declamanúo :contra n constituição. 

Finda a . discussão .foi . approvado que'. ie :im
primisse o projecto . de. resolução com a emenda .• 

A . commissão de fazenda• de · '1 :nenbros man
dou .·à meStl para, entrar . em .Sa'. discussão a fixa
çã~ das de~pezas do ministerio dos negocios estr,an-
ge1ros. · .: , . . , · . 

Veio truribem ã mésa a seguínte,declll.ração'de 
voto do Sr •. deputado Manoel doAmarak .. ··.·c •. : 

« Declaro -que na sessão de_ 15 .do . corrente 
yotei a favor das emendas do Sr. França .!!'ilho 
etc. » .·. , . . . . ,· , ... ,. · ..•. 

Tendo. chegado o Sr.·. ministro~'dad'azenda· foi 
íntrodnzido na fôrma do regimento. ;':. . 

Aberta a disc11ssão sob.re. a Jlropostn do governo 
suui·e a reforma da. typograpliia nncional, pedio a 
1'-l.~vra e disse . · 

o Sr. oustod.lo Dla.•:-Eu es~erava'qu~: 
algum , Sr.' membro da. eommissão defendesse ... ó 
seu parecer. Já ha muito: tempo e11 tul' o que 
pr<>puz a venda de;;se. estabelecimento e desejaria 
se vendessem todos os que são da admlnlatraçilo 
do governo;. por Isso ·sustentarei· ct:nfne·mfnhas 
dobeis . forças . a· minha proposlçilo. ·.Como ·hoje 
appar~ceu •· o ,parecer. da eommlss«o, dávemoa'dar· 
lhe du·ecodo e aco.bar com ,esta. typographla que 
se .acha multo mal administrada; e com pôde ella 
ter boa ·admlnisLraçlio '1 De .mrüíeira alguma:. admf· 
nlstrações do governo silo quasl sempre assim,. 
e assAmelhão~se âs · ecclesiasticas·;. um desembar· 
gador julga.se .proprio. para tudo, ·assim ' como 
vemos ·um ecclesiastico · acarreta.ndo. prlnciJ)ios"J;> 
de' .reUgiii~. para onde não aio a· propositoi_'Esta 
typo~Jrapb1a. é onerosa à nação;· porque:· nl_ugado 
o· edllicJ.·o render-nos.· h ia. · ... mu. i to .mais'do que ella. 
São além disto pateutes os n1ales que dalli''nos 
têm provindo, que nos ·têm muitas vezes·empatado, 
e se ella. não faz .mal é quando não póde. 'Tem·se 
paralysado a· impressão dos diarios desta.:camara 
e a impressão dos orçamentos.dos annos preteritos, 
emfim. é mister abolir o estab.elecimento:. As ·outras 
imprensas· entrandq em concurrencia hão de .querer 
por · especulaçã~ tomar. a: :seu cargo e , por· preooa 
razoaveis: as 1m pressões ·do.; goyerno ·etc· •. , : .sa" 
pendo aliás .que;,ha.>muito .. ;a fazer; .assim: niio 
vejo .. a menor :útilidad11 ,da continuaçilo da ,typo-
graphla . nacional:,:: · ·· · ·. · , ' . ,:,. , · , ·· · 
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S~SS!O .IUtl J 6 DE J lJLllO DE 18:10 :13i 
o 81' .. J.\Unhrtro .da Fazenda:-(Nllo se 

pôde colher o seu discurso). 
O Sr. Vasconcellos:- A commissão en· 

tendeu que era melhor vender . a typographia 
do que reforma\' a sua. admini~traçiio ; todavia 
a commissiio tambem reconhece, como o governo, 
a .r..ecessidade de reformai a, umn vez qúe ella 
coutinu•r por conta da nação. 

O .Sr .•. ministro no. seu. calculo mostrou que 
havia .grande lucro· na sua conservação; mas o 
s.-~ .ministro não comprehendeu o valor das casas 
nem o valor da typographía e tambem o. que 
nos ha .de acontecer· com esses empregados que 
daqui n dous dias bão de querer aposentadorbs 
ou· pensões para suas m11lheres . e · filhos: . por 
conseguinte' fazendo,se. a c~>nta a todns essas des· 
pezas, . ver·se·há .que a d·espeza da typographia. 
e. superior ao lucro q.ue o governo tu·a d!llla. 

· O mesmo · governo: jll reconheceu qutl se houvesse 
outra typographia se devia ·abandona~ a uacional, 
opínião d.o ex·minístro .da .fazenda. Maguel Calmon 
du Pin em.1S28, quando então hnvião poucas lypo· 
grapbias uo Rio de·. Janeiro, o. que .não acontece 
hoje, e que passando essa. typographía· naciQnnl 

. para : mãos. de . particulares é. ~e e~perai' que o 
governo não soffra atrozo. ,na 1mpres!ao de t~eus 
papei ... Devemos ,ter mais t;m attençao. os . bons 
resultndos.· que se seguiráõ. de se imprimirem Oil 
papeis, :tanto. do ~overno como das ca~aras em 
outras typograph•as, . qw.l de .certo tcrao mai"r 
publicidade, pois que. ora· mor.rem na typograpJlia 

· 'na.cioi:al; e senão .. apl'fsente·se a c~nta. da yn· 
portancia. dos pape1s · das . camarns. Jeg1slnllvas 

· que têm tõi,do vendidos pela lypogrnplna.? Ao menos 
todos .os papeis que têm por tlm a sustenta~;ão 
da constituição, lá se.'no\o Imprimem; 

(0 illust1·e . Ol'aclol' continuou, porém nllo se 
póde colher o resto áÕ discurso~> 
. o Sr; Hollanda. Cu.v3lcant!·:""" O que 
nos convóm ó 11 publicidade dos Impressos da 
·naçiio .com e:xactidão e 1.1té · dl~tríbuidos gratls JlOr • 
'uma grande parte de lndlvlduos da soclot.la!le. 
Em todos · os ·governos aonde progride o ·. nosso 
'systema .existem essas tyr_!)grnpblas por- conta 
do · governo. porque a sua utalldnae é lncnlculavel. 
'E' verdade .que o governo -tem abusado na adml· 
nlstraçiio ~ssa typographla, ella acha·ae com· 
pllcada ct)mo Rrande numero do empregados que 
longe de· facilltarom o trabalho o estorvdo. Tam· 
bem ú. facto se occupa1· maia em Imprimir papeis 
antl•conatituclonaes, e ntó. me dizem que se lm· 
primem gratls. Entretanto a sua rná administraçrio 

. Dito induz que nlio seja utll· ao-n~s~o ~~~stema con· 
s•1rvar esse estabelecimento: o m1mster1o até pôde 
apt·oveltar·Ee delle, Isto é, ter uma folha sua para 
·.levar a admlnlo~traçiio équelle fim. a quo d. evo c.hegnr ; 
apresentando suas idéas de reformas. na admí· 
nlatraçio, segundo fazem todo~. os .. governos que 
'silo .. nacionaes, oflm de mesmo d1rig1r a assembléa · 
para se não dizer que nos temos occupa~o em 
proposições pueris .. E pergunto, qual é a d1recção 

- que o governo' tem dado ás,camaras atlm de pt·omo· 
ver a utilid.iide .publica? Nenhuma. Senhores, antes 
. de qualquer proposta de. refo!ma que aqu.i ~o :aPr!'· 
sente elle . deve ser prevemda e· haver d1scussao 
'publica, para conbeci~entoi dos, representantes da 
nação: isto. o go-vernp pódef~z,er e~ u~u1. folha su11,, 

;e , aquelle governo . que _nao a .tem é •. fra~o; · .e 
mais · fraco é quando . nao. pr,omove os meaos ~a 

'uníão do. governo com as .camaras que até hoJe 
·não. a .yejo .l!enão. en1 .palavras,. e al~umas -.espe· 
ranças que tinha a tal respeito se vao perdendo. 
Concl~o. pois,. votando. ~ontrll ~ .venda da typo· 
graph1a, à. v1sta de . muttas ··. uttla~ades . que. ~Ua 
'o:fterece com uma boa refot·ma: e nao. prec1so .catar 
'"nações~ que tem ·estabelecimentos: de semelhante 
nature·za por conta do~ governo. .. , ;.. . . ' _ , 

· · se·· . passar a prOJIOSta á 2• · dJscussao., entao 
farei'algumas re1Iexoes jA · emendando'alguns·~rti· _ 

. . TCIMO 2 . ' 

gos, já rejf'ítando outros: o que digo .é que a 
earnarn reflicta com madureza do interesse que 
resultara ao · systema deste · estabelecimento por 
conta da nação. . · 

o s:r. custodl..> nuu:- Não posso con· 
formar·me com as razões que se ):lãl) e?tpendído., 
e pre::iso ··é fazer Uma· conta exacta do que se 
tem gasto ; estou persuadido· que o comput" de 
tal quantia nos fará bem. depressa afastar da 
idéa de conservar n trpogrophia. ·. . . . . . 

Consta·me até que o quintal da casa está todo 
semeado de letras inutilisadas,. não sei se isto 

-é verdade não assev.ero; mas o que assevero é 
que se têm feito grandes compras, segundo disse 
o E"m. S1·. ministro. · · 

Purtanto tendo eu meditado sobre este objecto, 
para descargo de minha conscienc.ia · não posso 
!leixar de votar contra esse estnbelectmento,· appro· 
vando o parecer da commissãó. 

o Sr. Luiz oa.valca.ntl:- A commíssão 
não adopta a proposta, mas o1ferf'lce uma emenda, 
a ella, e. isto . me parece·. niio ter. lugar, porque a 

·proposta devia ser convertida em projecto, e então 
rejeital-a e propór·se um projecto de lei segundo 
o. medida ~qile u -commissao propõe. .Tum·.se es-

. tabelecido ·o principio. geral que .. o ... governo não 
deve ser industrioso ; mas eu . creio que ha ex· 
cepções, e niio temos nó11 o correio assim como 
toi.lus Bil nações o têm? E. para que? Para o bom 
expedi ente das correspondencias; por consequencía 
tacnben1 o estabelec•mento da typographia sorá 
neces~:nrio para a maior promptídão do expediente 
da impres•no dos papais, tanto do governo como· 
da!t camaras legíslrativns. . · ·. ·. . . 

A typographia além de muitas utilidades que 
della se podem tirar, coopera para o and!lmento 
do systema, e se nós carecermos de occorrer. às 
trpograpbia::~. particulnres· torn~r~~e~hão. monopo· 
l1stas, .e o ·gôverno fará uma traphcada despeza e 
tRlvez ser peior servi•Jo. Por consequencaa não 
sou de voto que se . \'enda a typographia; nós 
não tratamos tanto ·da economia como .. de. me. 
·Jhorar· o serviço· ·publico. · 

Se a proposta ·entrar. em segunda discnssã() os 
seus artigos serão emendados e alguns suppri· 
1mdos, sem que por isso .se deixe dd adoptar a 
propo!'ta_ em geral. Voto· contr,l o parecer. da 
comn.assao. 

o l'iilr. Evart•to:- Sou de ·opinião de.al· 
gunJ senhores, que primeiramente devemo~ tratar 
se·. acaso a . proposta deve ser convertida em pro· 
jecto .de lei. . , ·· -·-

A conservação da typograpbin não convém pelos 
abusos nella iutrodúzldos e mesmo o serviço pu· 
blico tem solfrldo pela má admlnistraçilo ; todavia 
não .·. posso tambem approvar a icJéa. da com missão 
de· que seja . posta .à venda, porque além da ràzito 
da ... escassez de · capitaes que ·h a no ·nosso paiz, 
ficava. o estado inhibído de poder ter .a faciUdade. 
de. mandar .imprimir os seus papeis nella. 

Quanto a dizer-se que as O!Jtras typographias 
· substituiríão, talvez assim não acontecesse,. ellas 
estão oneradas. de trabalho, e . bem que sej~o . 
muitas são~ "Bm ponto. pequqno ; e se, ellas. ho)e 
se otferecem ·á camara com maior pro.mptidão, é .em 
razão da typographia nacional; mas. logo que.ella 
deixe de existir. não se .cançarãõ, nem imprimiráõ 
tão barato .. Portanto nada resta. a me a- ver, senão 
o meio do arrendar essa typogr.aphia, com .. a con· 
dição d.e .serem. nalla impressos. os papeis do 
governo e.das camnrns ,;. assim o g9verno receberá · 

·um lucroannual,. e.• terá .um. meto .. de apresentar 
· co.m a maior. pre~teza no pub.lic.? os~ .seus papeis 
jmpres.sos ; ·mas .1sto só .· Sflrvm'l· para .. a segunda 
discussão, o que agora c.onvs.m saber.~. ae a·, prt?· 
posta .deve ser. converltda em· proJe.ctl). d~, let. 

o Sr. ·VasoonoeU.oa:~O illuslre deputado 
que· acaba. de fallar· combateu•'a P.rop~?s.ta,.do;go. 

.. ' . 18• ' ..... . 
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verno. o parece-me quo hn de votur pelo parecet· 
da commíssiio, por iss(\ que o illustre deputado 
não quer que se vendn. a typographia, mas Him 
se arreude; logo, não quer Te forma e vota contra 
a proposta do governo, e só. tem lugar a opinião 
que emittíu quando. se tratar da medida quo a 
commissiio o!l'erece. . 

A c.omnlissão r~jeih a idéa da reforma, quer se 
acabe de uma vez com essa typographia e o meio 
ó v.endel-a. · 

Disse o illustre deputado- não haverão capi
taes disponiv~is para a compra della- não. sei 
bem. n quanto montn.1·á a. sua importancin; ma!! 
pelo que se acab11, de expór, estou convencido que 
a nação tem tido muito prejuízo com semelhante 
typographia,. e isto. cada vez mais me confirma 
que di!'Ve ser vendida. Pois se h1t. um capital tão 
exorbitante empregado ne:~sa typogrnphia que uma 
companhia recuse comprai-a, segno-se .Q.ue. a ,sua 
des.peza excede muito á ·sua receita, e este ar-

. gumento corrobora a. O!>iuíão .da commissão. de 
uão querer reforma. Cértamentll exigindo-se· á 
vista todo o . pagamento seria difficil, mas o go
verno póde .fazer a v~nda em pequ1lnsstypogra
phias; e regular-se segundo as circmnstancias ou 
mesmo fazer a venda da .typographia (caso a niio 
quizesse dividir) em pequenos pagamentos a prazo. 

Por cansequcncía eu não acbo uma unica razão 
que sustente a propostil. dn governo; e embora 
se dê outra providencia difi'erente dn que a com
missão ofl'erece, comtanto que o. governo. fique 
separado uessn administrnçlio que niio ·convém de 
modo algum co1.tinue debaixo de sua direcção. 

Outro Sr. depntsulo disse que era muito con
veniente ter uma. imprensa e comparou o estabe
lecimento dos .coneios com a iypogrAphia; mas, 
Sr. presidente, de oruinario argumentos de com
paração não são conclltclentes ; ora, os c:,rreios 
siio sustenttldos pelo governo em raZi\!> . d~& garantia 
que ~lle presta ao segretlo das cart11s, o que niio ;;e 
poderia esperar se esta especulação· fosse por conta 
ae qualquer particular; mais isto niio acouteco 
com a typogrnpbía, logo, niio sei como pot· .. e.s.te 
argumento Ke deva concluir ·que o góvel'llo sustente 
a typographla. 

Eu já disse e a commissão entende que a ty· 
pogrnphia está muito mal administrada; mas que 
no caso do se conservar deve_sofl'rer uma prompta 
reroa·ma. Entretanto acha a commissüo preferível 
a sua venda, o á vista de tudo .quanto se tem 
expandido a idõa da. com.missão é a economica. 

o Sr. O~lm.on.:- Principiarei por declarar 
ao illustro deputado que· se· referi o á minha opí
nli\o uo •·clatorio de 1828, que eu estou mui pre· 
Reme. tlo que· ontiio disse. A nece~sidade da re
forma da typograpbla .·foi . igualmente a .minha 
opinião em. 29, . e om ·. consequencia apresentei. à 
consideraçtio. das 1:amaras esta proposta. 

~ratarei agora das objecções que se têm ofi'tl· 
rec1do para a sua reforma, e de certo as. razões 
nll~gadns assentão sobre calculos· de economia. 
A Ia objecção é a despeza excessiva; mas quanto 
a isto já o Sr. ministro · mostrou evidentemente 
que ella apenas recebeu do thesouro 7:400$. e quo 

'saldou as suas despezas com o producto dos papeis 
qu_e imprimi o : .resta. agora fazer. o' calculo de 
quanto s.e gastará com a impressão dos·papeis do 
gov_erno e dl\s camaras ·nas typographías parti· 
culares ; cuido que a este respeito a commissão 
~stá .ao fact~, e· é innegavel que a typograpbia 
1mpr•me ma.1::1 barato o que é ·de· sua nt<tureza, 
e todos sabem que não entra nos calculos da nação 
intere!lse commercial com a typogra·phia;· Extin
guindo-se a typog.rapbia ver-se-h a a que ponto póde 
chegar o capricho· de um ganhadol' que tenha uma 
typogtaphia completa, porque nós sabemos <{Ue 
estas que .existem .não têm elementos. para ma1or 
expedien~e. Por consequenc:ia a objecçii.o da maíor 

dospezn nss.mtn contra a má administração, o· não 
contra o. estabelecimento. 

A objecção dn demora da impressão· tambem 
!'er,ultu dn sua má administração, nada tem com 
o estabelecimento ; e quanto a outra objecção de 
falta de publicidade e do não haver venda dos 
papeis nacionaes, tambem recabirá sol:>re a · a.d. 
ministraçíio: mas note-se que· na impressão na• 
cional imprimindo-se um papo! do intqresse que 
tem um grande lliBl'w.ldo, Jogo um especulador· o 
reimprime, vende mais barato, e todos sabeD1 gue'a 
reimpressão custa ménos. ·· · . . · 

Consegaintemente t11do quanto se disse contra, 
diz r11speito á administração, o qne mostr11 bem· 
a necessidad!l do uma reforma. Direi mais uma. 
palr&vra quanto ao que' se arguiu da falta de 
publicidade ; . se· os papeis são de. interesse f!:er'al, 
porque razão os· impressores particulares nao os 
reimprimem. para se approveHarem da sua venda? · 
Por exemplo, as pautas das atrandegas não forão 
reimpressas e niio se venderão em tão eonsi
del·avel quantidade, assim. c.omo tem acontecido 
em outra cous!ls? . Daqui se tira uma das con• 
sequencías : i'll os papeis não são vendavais ou 
lls typographias. não têm tempo para cuidarem 
nossa especulação ; portanto. supponho mesmo que 
haja falta de in"teresse. proprio na administração 
em promover a venda desses papeis, . semelhante 
objecção não pó do assentar contra. a instituição, 
e por isso julgo a proposta. mais digna de con
sideração d'l qua ·a emenc:llt da commissão. . ... ~ -

Quando eu estive no ministerio quiz melhorar · 
essa administração; mas achei-a. montada. em 
instituições vi.~iosas gue esta vão fóra · do· ' meu 
alcance reformar ; e .foi uma das. administrações 
que apresentou uma l'esistencia · pi:l'üiío' decorosa, 
e não tive remedio senão .soffrer pacientemente. 

Appnreco um terceiro arbítrio de arr.endar-se. 
opinião que pareci'> eonemar, e em verdade pa~ 
recfl agradavel; . mas tenho uma obj'ecção · muito 
forte, e vem a ser a difficuldade de arrendar uma 
officinn aonde ha machinas 1ue se arruinão. O 
arrendamento de necessidade ba. de se1· de um dos 
dons mo..! os; garantindo o. arrendndor os .;>bjectos 
arrendados on então não.dando garantia alguma; 
mas então qualquer arrendamento. não póde. ser 
feito senão por . muito 'baixo preço, ou então no 
fi.m do .arrendamento succederá,-que atypographia 
esteja tão an·uinada que não se possa ne~ ven~. :,.,; 
der nem arrematar. . .· . · . ,·., ,~ 

Entendo que a proposta do governo deve passar_, 
e .não me cançarei em provar a necessidade de 
um. estabelecimento typographico em um governo 
representativo que . .tem por alma a publicidade 
de st-us netos; os honrados membros estão bem 
ao facto .do .que ha a. este respeito nos• .Paizea 
constitueionaes. · 

Afinal julgando-se a mate1·ia sufficientemente 
discutida, o Sr •. presidente propoz ã votação se 
t'Je dava por finda .a 1• discussão, e se passava 
para a 2•, · e · tendo. sido approvado pediu a pa-
laVl'a e. disse .. · . · · 

O Sa. CosTODIO .DIAS : - Estou confuso · nesta 
votação; e creio que ainda. ·não temos ·concluído 
a primeira .. discussão . para·. passarmos a segunda, 
sem estar convertida a proposta em projecto de lei. 

o .Sr. Vascon;,"'uos: -:-.A commissão deu 
o S!!~ par,!!cer e rejei!ou. .a proposta ... d. o gov~rno ; 
,por 1sso JUlgava ma1s acertado • que ve-rsasse ·a 
votação SObl'e O pareeer da COmtnÍSSàO j porque 
no caso deste f!er r!3provad~ enten4ia_-se .. cn.tão que 
fiCI.\Y~ . co.n.verttda ·em pri>Jecto. de le1 a proposta·.; · 
e podia agora mesmo. eiitrar em . discussão. 

Eis o que me ·parece estar marcado pelo regi· 
m.enlO• ... , . . ·. : 

o. !Sr. Evar!•to : -O que se propôz á vó
tação foi se se • approv11va . ou .·não a . proposta . do 
governo_; todavia .. o Sr •. presidente . propoz com 
tanta rapidez que a mór partu dos.Srs. deputados 
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niio entenderão a votação ; porque· a ter-se ouvido 
não votarião contra a constituição que diz : as 
propostas . podem ser aqui decidida!! dapúis de 
serem convertidas. em projecto de. lei. 

o Sr. Maia : -Sr. presidente. Este objecto 
não é de. pequena considoracão, é ponto consti· 
tucional. O que o Sr. deputado acaba de expendar 
é muiLo. exflcto. Propos.tas do governo não podem 
e.stat· em discussão nesta eamara sem esta1·em 
convertidas P.m projecto de lei. (Apoiados:) Por· 
tanto dev.e simplesmente . propór·I'!O á votação· se 
s.e approva ou não . o parecer dR commissão; a 
não se approvar a camara determine que se redllZa 
a proposta a projecto de lei. (Apoiados.) ' 

O. SR• PRESIDENTE propoz em consequencia no· 
vamente: 

· considerava injustiça; a parte contendora aínda 
só estava sujeita . á. alternativa de se ioterpór! 
ou .não esse recursó. A na~ão tem um procuradot·. 
fis,:al, tem um solicitador, quando elles acharem' 
quo a. sentenca é injusta que llr.>Pellem; porém 
nunca seja o juiz obrigado a appellar sempre, 
ou haver-se por appellado, So acaso . o procurador 
~scal não fizer o seu devel', ou o solicitador fõr· 
ne~ligeute, seja punido quem prevaricar ; quando 
o juiz proceder ·mal no·· julgament•• da· ~:ausa 
fa~a·se-lhe efi'ectiva a responsabilidade . legal. 
Appellai'·Se por tudo, por 1/IOOO.como por coutos 
de réis. I I I. O lo artigo é· pois manifestamente 
injusto: eu, St·. presidente, voto pela sua suppreesão 
e a proponho. 

El\II!:NDA, t.o Se se devia rectificar a votação.- Decidiu-se 
que sím. 

2.• Se se approvava o parecer d!l. commissito.- • <<Que so supprima o art. 1••-.Rebouças.» 
Foi ·rejeitado. · . . . . Foi apoiada. 

3.•. Se a proposta do' governo devia ser conver- Dando a hora prorugou-se a sessão por mais· 
tida em projecto de lei.'- Assim se resolveu-.· 10 minutos para preencher o tempo; e continuando 

4.• Se se devi r~ dar ·por firida a Ia discussão para· . a c!is.cussão, disse 
passar á 2&.-,-Venceu-se pela atlirmativa. o Sr, Xavier .. de oa:rvalbo:-Sr. presi-

o Sr. Evaristo:,...... Sr. presidente, éomo dente, a fazenda publica já gosa . ele mui.tos' 
mombro:da commissão de .pensões devo explicar pdvilegios,- e· se formos· conceder-lhe mais este, 
os ·motivos que induzirão u commissii.õ a ·apre· q•1em supportará este collosso? Os recursos do 
sent·tr este parecer. · . imperio do Brazil são muito diflicultosos por 

Diz a constituição'- virâõ á approvnçiio. da as- conseguinte como ha. de o contendor dísptttar c.o.m 
sembléa .. geral as mercês peeuniarias que 0 ·go· a--fazenda ·publica·? Não ·posso-atinar com o bene-
verno .. houver feito e que não forem fixadas .. por ficio pro\'eniente desta l'esolução, porque não me 
lei . ..,- Porta<nto as pensões sujeitas á appl·ovn<;ão Earece combinavel a comparação da fazenda. pu-
da camara, são aquellas que não têm fundamento. líca com o menor. Julgo este artigo injusto 
em lei; por conseguinte não es.tanuo .esta de- c sem uLílidade; é um onus fundado em injustiça 
signada por.lei. cabe á assembléa 0 appro·mr ou e por isso voto pela sua . suppressão. 
desapprovar. Segundo os documentos que foriio o Sr .. M"Ia.:-Tambem voto pelasuppressãÓ 
apresentados e as. informações que a cnmara. pro· deste artigo, ap~zar de reputarindispensavel que · 
curou .. obter ; .. este f"llecido .. · se1·víu· por espaço ·de a legislação . tanto em crime, como em cível mande 
mais de 50 ítnuos, com zelo, !lonra e probidade, appellar e:~;~ofJlcio, · . ·.·. · 
e a .. vi uva ficou em·. indigencia; .todavia a com· Este artigo é. contrario á jastiça, porque appel·.· 
misRão não apresenta .como juizo seguro est9s !ação arbitraria é a de sentença. de decisão de 
circumstancias,~ sim como provavel. Sll a c:tmara juiz inferior para autoridade su-perior, quando 
julg>U' que o parecer da .. commissiio mio deve ser se suppõe que encerra alguma inJUStiça. Como é 
approvado, não . me opporei determinadameute ; possível que seja o juiz que dá a sentença obrigado· 
mas desde jó. declaro. que. neste caso nenhuma a nppellar della? li:' confes:>ar que a sua sentença 
outra mercê -está em circumstancias de ser ap· não é justa. Em segundo lugar. é contra princípios 
provada. geraes. Não ha cou.-a alguma em que seja inte-

Abriu-se a discussão s'lbre a· proposta. do go- ressada. a fazenda publica e que.· não seja repre· 
verno pnra ser derogado o art. 17 da lei de 23 sentada por outro ; em toda a. parte . do imperio · 
de Setembro· de 1829; julgou·se bastante .disc11- ha p1·ocuradores e solicitadores .da fazenda publica; 
tida e· sendo posta é. votação, venceu·so · que e na conformidade da .legislação existentes aonde 
estava finda a 1• .devendo passar para 2• dis· os não ha, te·m o juiz obrigação de app~ollar. as 
cussi'io. causas da fazomda pql:llica. 

Entrando em 2• discussão a proposta do governo ·Portanto · não ha . necessidade desta . caute-la,. 
convertida em projecto de !e1 sobre deverem o:3 pois os procuradores da .(azenda .. publica têm 
juizes apr->cllar e:~;-otJlcio das sentenças que de1·em obrigaçiio de appellar daquellas sentenças que· 
contra n .fazenda nacional, pedio a palavra. forem damnosas á fazenda; e quando n:~sim não 

o Sr. R.ebc>u.Qas::-Sr. ·presidente. A con- fação, ha lei de responsabilidade. 
stituição di.z que ner1huma lei se fará sem utili- o Sr ... RebouQas:-Sr. presidente. O poder 
dade publica ; e a lei que se propõe não tem é· quem nomêa os magistra:dos, póde e até deve 
tsse fundamento, antes é fà.ndada em manifesta nomeai-os bons_; eis a 1• garantia em favor dá" 
injustiça. · · · • . . ·. - fazenda publica. O poder nomêa solicitador, pôde 

Toma· se por fundamento ·desta lei; e por con·- e deye-o escolher bom; outra. garantia. ~ f:lvor 
. sequencia deste lo artigo certo · acto praticado dn fazenda publica. ·O poder tem por attribuição · 

por um· juiz contra a fazenda-. publica; entretanto su~penJer m!lgistrados, e fazer-lhes e1fectivil· a res- · 
que~ se não cuidou talve;: de fazer o que. ·se ponsabilidade dos crimes, ·outra garantia 'màis •.... 
devia' a esse juiz, que era castigai-o. Por acaso Emfim, cpmo vulgarmente se diz, o governo 
o· r>lcto . da. l:'lalversação do juiz cont.ra • a fazenda serra. de cima: e pois. como· não basta a appellação : 
publica ,est11b.elecc um.. direito _contra ._to-das· -a.-J-"'~&pecial- qunndG.-G~a&&·.fêJ'-Para' isso, ·e -os-se~' 
partes . que contenderem com a ·mesma fazenda ngerites · acharenr .que . a sentença e·· reformavel 
publica 'l. Parece·me ser injusti~a manifesta o por Injustiça? ... .. . . . . . .. . · · 
quo se pretende, fazendo · np))elht.VIIis .. absoluta- . Seja. a parte, que . .só tem ern seu favor. ·aua 
mente todas lls causas; em que fór pat·te a. fazenda diligencia, l'lómente constran~ida. a seguir a. de· 
publica, para quf:' qualquer que. com ella contender man<l•l, deixando o seu dom1cillo qnando a nppel'
seja constrangido a acompanhar, e defen.fer· um · lação fõr provavelménfe interposta sobre causa 
recurso; pernnte · mais um jnizo .de 2• ·instancia. justn, e ntio fiquem os agentes da. fazenda· publica 
Oel·lamente o podei'. d~spotmo. tnllcmbt·ança nào.l ír~esponsa.veis.p~ra .cc.m a. '!!e.sm(\,p~rtt~: P,ot'uma· ' 
teve; , ,~o~tentavu,~e da appellaçii~ q~ando , se lef q:xe a.utor1~0 a app~llaça~;~exnpre·e .eur~Pd():, 
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o . caso, quer tenha ou nii:o ex i to. Os recursos 
legaes· nnnca. se concederão puramente ao evento. 
Demais o juiõ~ e o solicitador da. raõ~enda publica 
serno . mais . par~ serem injustos do que benignos 
para com as partes demnndadoras, ato para gran
~oarem nas acções activas os .. tantos po1· que 
lhes são dados quando fazem execuçiies e arre
matão bens. 

Um Sr. c.leJlutado que defendeu o pr:>jecto 011 
:utigo que tenho . ~mpugnsdo, quíz comparar n 
fazenda publica com os officios que têm resti
tuição. O argument() nii:o é nnalogo eomo pareceu 
ao seu autor; todavia a cnnsa do orphão ·mesmo 
pelas leis actuae~. · q\IC se deveráõ r.eformar 
segundo a constituição não é sempre appellavel, 
e a re'stítuição de que faUa a ord. li v. · 3~ tit. 41 
só deve ser c:oncedida com causa . 

Ainda estou e . estnrei pela suppr~ssão que 
propuz, porquo a iujustiça · qua teve por causa 
a proposta do governo, e q11e envidt\ o artigo 
ainda ·nno Coi desvanecida .. 

Findo o tempo marcado ficou a discussão adiada 
pela hora. 

o Sa. PRESIDENTE declarou pura ordem do dia, 
Leitura de requerimentos, propostas, inL]icações 
e· _parece1·.es adiados. . 

Levantou-se a sessão depols das !luas horas e 
\l!ll qJiarto. 

Sessão em 4'3' de Julho 

PRESmENCIA DO SR. SOARES DA ROCHA 

A's 10 horas procedeá·se á chamada, e achan
do-se. presentes 78 Srs. deputados, faltando com 
causa os Srs. Paula ·Barros, Bello, Li no Coutinho, 
Alvares .Branco e Deos e Silva: e sem ella 03 
Srs • . Ribeiro do ·. Andrnde, Lemos, Au1·eliano e 
Clemente Pereira. · · 

O Sa. ·· PRESIDENTE declamu abertt~,· a sessão, 
e lida a acta da antecedente pelo Sr. !:!ecrctario 
Souto, foi approvadtl; 

EXPEDIENTE 

0 Sa: lo Sr;:caETARIO MARCELLINO DE BRITO deu 
conta dos seguiutes officios : 

1-• Do secretario do senado, acompanhando a 
prop..:.sição do .senado quo marca a fórm1\ para 
se obrigar a cnmprir os njustes que se fizerem 
com trabalhador~:s brazilei ros ou estrangeiros-
Mandou-se ilnprimir o projectó. 

2.• .Do mesmo secretario · acompanhando outra 
proposição pela qual se estabelece que os escriviics 
dos juizes de . paz das freguezlns ou capellns f61·a 
das . cidades · on villas sejüo no mesmo tem pó ta
belliiies . de notas nos se11s respectivos districtos 
cum11latívamente com os tal>elliiies do -termo. 
-Teve o àestino do antecedente. 

3:• Do ministro . da marinha em resposta ao 
que lhe Jõra dirigido em data de 5 do corrente 

· tnez, e em que se lhe. perguntava se o commnn
dante geral do corpo de arLilharia da marinha 
ordenára aos chefes dos bntalhões daque!le co1·po 
para que se não promovesse nem aos postos de 
officiaes ·inferiores .. os homens p'lrdos que alli ·. 
houvessem, ainda que com capacidade; partici
pando quo, se bem uma tal ordem fosse remettiJa 
a · um só dos mencionados chefes, a . que delta 
niio conste aquella cin:umstancia, todavia fõrn 

- · -· ·~~\'ÍS1td1T" aquelle commaaduuto pa 
qu.e nas promoções . hoja do se. regular como 

· cumpre, tendo unicamente em vista o .mere.:imcnto 
.dos .individuas, o o bem do serviço.- Foi remot• 
tido i\ secretaria. 

-1.• Do minlatro da fazenda pa(llndn que 10 lhe 
marque dia o hora pnra aprest•ntnr &\ .cnrnarll .Uilia 

.. proposta.-D,lsignou-se-lhe o dia 19 pelas llltoras, 
pnra o que se lhe devia officiar. 

Deu conta . ig\ll~lmento de varias l'equ"erimentos 
que tinhi'io sido dil'igidos á camara. 

DllS habitantes du província do Rio Grande 
do Sul.- Foi remettido à 1• com missão de fa· 
zen da. 

De ·João José Rodrigues, 2• tenente da armada 
nacionaL- A' commis~ão de petições. 

De José Joaquim Calaznns, porteiro da secre
tar;.\ da gllllrra.- A' commissiio de pensões. . 

D;r Lt!iZ B.artholomeu 'Marques.-A' eommissiio 
a que . estiver nffccto o negocio do snpplicante. 

Do tenentc·c()ranel Sebastião Gaspar de Almeida 
Bota . .:_ A' tiommissào de .constitu1ção. 

. ORDEM DO DIA . 

<c A assembléa geral legislativa decreta : 
cc ,;Fica abolido o impc•:~to de 600 rs. em arroba 

de carne charqueadn. que da província de S. Pedro 
do Rio Grande do. Sul se exportar para os portos 
estrangeii'OS. ·. 

<c Paço da camara dos deputado;, 17 de Julho 
de 1830;-Macíel , 

. Julgou-se objecto de detiberaçíio, e a requeri· 
mento _do seu autor foi remettido â. 1• .com missão 
de . .fazenda. · · · ···· · · 

PARECER 

" A· commtssao de marinha reconhecendo· . a 
inutilidade · absoluta que · ha~de conservar durante 
a paz grandes estabelecimentos de marinha mi· 
litar em alguns portos do imperio, tem a honra 
de apresentar á eonsicleração . dest·• augusta ca-
marn o seguinto projecto de lei : . · -· · . 

cc A nssembléa geral legi~lativa decretá : 
".Art . . Lo Ficiio extinctas c abolidas as ínten· 

dencias da marinha·, e o,; arsenaes desta repar
tiçlio nas províncias do Rio Grande. do Sul, Santa 
Catharína, S. Paulo, Perntlmbuco, Gearâ e Ma-
ranhão. . · · 

u Art ; 2.o No porto ·da capitttl de cada uma 
destas províncias haverá um official superior da 
al'mada nacional e imperí~l, com a .denominação 
de capitão do porto e agente naval, com os ven
cimentos que llle pertencet·em, como s.e estivesse 
com·mandando ·. navio de guerra. . · 

u Art. 3.o Ao.s capitiies dos portos .licarâõ com-
petindo as segLtintas attribuições : . . . 

" 1.11 Promover e fiscalisar os fabricos o abas
tecimento dos navios :!a armada do imperio que 
forem ao seu porto. ·.·. · -- · · 

cc 2.a Fiscalisar o promover a policia dos portos · 
relativamr::nte a lastros, -amarrações, entradas e 
sahidns, prec!lLlt,;Ões sanitarias, balisas dos baixios·0 

e canaes, soccorros a incendios e . naufragios. 
cc 3 . a Fazer as diligencias que competião aos 

~nte.ndentes da . marinha sobre as matriculas da 
equipagem dos navios merca/ltes. .. · 

cc 4 ,• Assistir ás vistorias das embarcações da 
armada nacional e das mercantes · quanc:lo lhes 
fõr r~q_uerido, ou necessario por causa de avarias. 

cc 5.• PO:ssat· insLrumento de tonelagem e signaes 
das emb!\rcações construídas . de novo ou nacio-
nalisadas. · 

cc 6.â F11zer um .diarío nautico das embarcações · 
nr~cionat!s e estrangeiras que 6ntrarem ou sahirem · 
dos portes rel;lpcctivos, indicando os nomes dellas 
e o dos commandantes, sobre-cnrga e n1estres; 
a tonelagem d!l c.a.da uma, . lugares .de onde vêm 
e para · onçle ·.vão ; numero da · equipagem. fi dos 

--ptl11sageiroll e suas q_ualidndes ; estndll sanitario 
!los -portos d.:>nde salurão, e dos navios com quem · 
se communlcaruo d11rnnte .a v.lagom ; :dias · .. de 
nllvegaól\o quo . nzerilo; .e notlciPs de nlgauna 
de~•aobnrta lnteroa~nnto t\ .hy•lrnr,rnphln. o gaogra· 
phln li•lrjnl••ldn~ ,JIII'RII~Il 11 vln~tom, E•Lo dl&&rlo 
lltsrl\ t"UIIIIll~ldu JIOI' OÓJlll\ 1\IIIIH!ll\dl\ (10101 OAplt!to• 
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do po1·to, mensalmente á secretaria de estado dos 
·negocios dn mat·inha parn ser depositado no ar· 
chívo naval. · 

cc 7.• Examinar . a idoneidade das pessoas que 
forem recrutadas ou engajadas para -o serviço da 
armada .. 

« S.n Fazer rnemorias annuaes sobre o estado dos 
portos .· e seus · melhoramentos ; observações do 
andamento da.s arêas ;. elevação ou abatirn~Mto 
dos bancos e recifes de coracs e outras materias 
ao longo da costa. .· · 

cc 9;.a ForiJlar os mappas estatísticos navaes das 
províncias em que . servem, com todas as indivi· 
duaçi3cs possíveis. . · . . 

« Art .. 4.o Os livros e papeis das extinctas in· 
tendencias, depois de inventariados recolher-se· 
hão ás secretarias das juntas .cte fazenda. 

« Art. 5. 0 Os ofiiciaes . de fazenda., os. mestres 
e outros indivíduos das extinctas intendencias, 
que tiverem pt·ovimentos vitalícios, ou que possão 
ser considerados como taes, passaráõ . a servir 
nos trens . militares, ou em outras repartições que 
o governo julgar adequadas ás suas cilcum·stan· 
.cias peculiar.es; .. 

« Art. , 6,o Os generós . que actualmen.te existem 
nos arma.zens da:~ e:x.tinç~a.s intendencias serão 
recolhidos· aos 'trens· :do eier'cito, e para serem 
empreglldos como convier, fazendo :se . com tudo 
venda em hastll publica da.qQelles que f~rem des· 
necessarios . plllO .. esta~ o d~ deterioração . .. em. que .se 
acharem, ·ou mesmo consumo pelo .fogo, . ou por 
qualquer outra ·fórma, dBquelles que estiverem 
de todo · arruinados, verificando es~e estado pelo 
exame a que as juntas de fazenda. dev:em mandar 
proceder .. com a maior circumspecçiio por . pessoas 
entendidas e de reconhecida probidade : do que 
se lavr&rá termo onde assignem todos. 

« Art. 7.oOs fabricos dos .navio~ !ie guerra 
serão ·feitos em estaleiros particulares por emprez:\ 
quando fõr possível, ou por ad.minisLraçijo pelos 

.operarias ' dos trens militares, se a . en)p,rez.a não . 
p.uder ter lugar; . . · 

cc Art. ·a. o Os fabricos .eai · um e outro caso 
serão fis<:alisados -pelo cápitão do poi"to, de ac
cõrdo com o inspector do tr.em de guerra sobre 
os mater!!leS; . . . 

cc Art. 9.o Quan,to seja necessarío fazer fabrico 
em algum navio da armada nacional, o capitão 
do porto de accõrdo com o inspector do trem de 
guerra, e ouvindo os . mestres e perito3, or~a.ni" 
sará' uma. memoria dtlscripti va e circumst•mciada 
do estado .. do navio, o concertos de que necessitar: 
- declarando nominalmente cada uma da~ partes 
e peças arruinadas, suas dimensões e mais piiL'· 
ticularidades ; -orçamento detulhado dn qunntl· 
dade e qualidade das .madeiras e objectos necos
sarios para o coneertQ, o da .média illiportancia 
deUes, . d.os jornaes .· e de todas as ma i ~ dospezns 
provBve~s com os . materiMs e miio de obra,jun· 
tai}do·lhe, . se prflciso fõr, desenhos que esclareção 

. a memoria, na qu11l deveráõ est11r. claramente 
enunciadR.:i .to.das .. as .condições indispensaveis afim 
de que . haja segu1·ança e cumprimento de con· 
trac.to, "tanto da parte da fazend>l. Mcional; como 
da ~os empre:Hlrios ·. que se não poderáõ eximir 

· cJa exacta .e pontual observancia daquillo ·a que 
se· honverem. :obrig.1do; · . · · . . · 

cc Art. 10. Estas merilorias assignada.s pelo ca~ 
pitão do porto ·e mestres ou peritos que houve-

. rem ... sid~ .. · ouvidos; ' depois ·· de . app~ovadns •. pela 
junta ·· da· fazenda ·serão. · ·anncnciada.s; abrindo-se 
por eaitaesda mesma junta o:concurso á ·en1preza, . 
que_. será c()nsignadR áquello dos conc!lrrentes que · 
-por menos , se obrigar ,a . .fazer o · fabnco sem ai te· 
rar o projecto descripto na memoria 'de que . trata · 
o artiga antecedente. . ... . . .... . ... ·.. . .· .. : · 

«.Na falta de concurrentes á em preza o fabrico 
será feito na conformidade do .. art. 7, .. seguinJo 
pont~almente o mencionado projecto~ · ·· · 

cc Art. lt. As réquisições . de generos de cos· 
tearnetl to Jeí tas' · pelos commandante~ dos navios 
de · guerrl\ serão .rubricadas pelos commandantes 
dos portos e por despa'chos dos presidentes · das 
províncias fornecíJos pelos trens militares ;-e os 
man~iroentns }?arn a viagem e as rações diarias 
set•i'io proroptillcadas ·por arrematantes ou com· 
pradns pelos almoxarifes. dos trens, quando a 
primeira proviclcncia. nã:o puder ser adaptada·; . 
ci:~gindo;~9 a est!l respeito o mais que fór . <pos· 
sivel ao qu~ fi.cn disposto na l~i de reforf!la.do 
arsenal c mtendencia · da mannha do Rto de ·. 
Janeiro. · 

u Art. 12. A escriptllração da . receita e despéza 
naval será !eitn nos trens de guerra ent livros 
separados .da do exercito, observando-se o sys
t.ema de livros e 1uappas . que se adaptou para. 
as classes do . almoxarifado da intendencia da 
marinha .dtl . Rio de Janeiro. A contabilida'da 
será. . examinada nas juntas de fazenda •das 
províncias rcspecti vas, como se tem feito até 
agora.. . . . . . . . . · . . . 

cc Art. 13. Quando em alguma das províncias, 
·declaradas no art.. 1° o f~necimento das pro· · 
visões .para ·O . serviço naval . deva ser tal .. que 
tor11e lndispl'lnsavel · n ereação · de .uma ·classe ou . 
armazem dessa e!lpecie in.:orporado ao trem 'de 
guerra, o ministro o secretario de estado dos 
negocias respectivos o proporá á assembléa geral 
legislativa motivando a ·• proposta, . podendo .··· Jogo 
contemplar no orçamento . o accrescimo da . des· 
peza. com ordenados na razão de um . fiel com. · 
3008 annuaes na.s · províncias de primeira ordem_ 
e com . 200$ nas de segunda ordem: Estes fteís 
prestaráõ fiança na . conformidade do qu_!l 1lca 
disposto na lei .. de reforma do .· at·senal e mten· 
dencia da marinha da. .cõ.rte. 

cc Art: 14. Qúándó ac·Jtiteêer qtie os navios da 
armada nacional arribem ou se estacionem .nos 
lugares onde não existão capitães de porto as 

· req~isic;ões dos co.rnma.nd~t,nt~s Aelle!l, Q.u~rp.~ra · 
fabttcos e costeamentos geraes, -quer para sal>sts~ 
tencía diaria d11s · guarnições serão prrnpti1lcado$ 
pelos commissarios. dos ditos navios com lega· 
lisação dos p~eç:os pelos juizes territoriaes 1:1 doi~ 
commereiantes de melhor nota; e os ditos com
missa rios pnssnrtíõ letras da importimcia das des
pezas que houverem feito, contra os a.lnioxarifes 
dos trens, pagaveis no prazo convancionado. Estas 
"letrus serão .11scriptas pelos escrivães deis navios·. 
e a~signadas por estes ·e pelos . . seus CUIJlm.an.· 
dantes e comm1ssarlos. 

<c A1·t. 15. N\l caso • do . artigo a.nteeedente . os 
commandante~ dos · navios·de gtterra .· enviaráõ aos 
capitães dos portos a~ .relações dos generos que 
requi~llártio e · lhes · rorito rorneeldoR o · pre~os 
por qut~ lhes yendêrlio, · nftm de serem confron" 
tadoa cont as letras sncadas pelos sobredito•. 
eommissarios; e para n coutrontnçilo das · requl· 
siçõas com as lotraa o capltlio do porto . ae 
er.1tenderá com . o inspector, e11crivlio e almoxarlfe 
do trem milit:u·. O ma cópia· lln requlalçi'io será 
remettida pelo capitão do porto .ao ministro da 
marinha, para f11zer controntnl·a .na íntendencla 
do Rio de • Janeiro· • com . os. liv~ca de soccorroa. 
ou de-,carga e ·descarga do .commisaarío; . 

cc Ârt. 16. Os almoxarifes ·do trem de guerra, 
logo que aceitarem as letras ·fal·o•bão constar 
por. vin. dos . respectivos inspectores ás ]untas 
de ·fazenda para ·lhes fornecerem os dinheiros · a 
que ellas montarem. · .• ... •. . . ·· ·· ... · ' .. ·· ··· .. · ..•.. 

cc. Art ; 17. Quando os- almoxarifes .dos trens .de 
gilàiu; no desempenho · d~&s funcções do seu ·cargo: .. 
tiverem si do .· dignos de ·atteriçiio0. · e --com:·zelo; · 
honra e aetividada se houverem comportado nas 

· commiaaões extraordinarias a.ccreticida.s·pelas dis.; 
posições desttl lei, o governo .arbitrará urria 
gratlllcaçilo monsal Pl'oporclonad:l á importáni:ia 
dessa~ t adigas, a qual só lhes poderá eer paga 
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. depois que o orÇamento r~~pactivo houver sido 
approvailo pelt> corpo · legi:~Iatív~ ; o .. a . dita gra· 
tificn~iio, para que possa continuar a ser-lhes 
pngn, cumpre qull seja introduzida nos orçamento>~ 
seguintes, motivadas essas parcellas com as 
razõe~ qué a isto obrigu<:m o governo. 
. cl Art. 18. Os capitães dos portos não per• 
cebaráõ emolumentos alguns . pelas díli):lencías, 
quer publicas, quet· particulares de qu.e 1lcão cn• 
carrep;ados. 

« Art. 19. Para expediente do servico os ca· 
pítães . dos portos das províncias de !:) . Paulo; 
Pernambuco e Maranhão terão á,s .suas .ordens 
um 2n tenente da armada nacional com o venci· · 
mento de comma.ndante embnrcado, e um ama: 
nuense com o ordenado de 400$. 

« Os das outras províncias terão 1\s suas ordens 
um · otlicial inferior do corpo ·. de arLilharia .de 
marinha·, e um amanuense com o ordenado de 
20011 annuaes. 

«'Nenhum outro interesse ou gratificação po· 
deráõ ter, quer paga pela fazenda nacional, quer 
pela particular, o quando no segundo cnso ba 
Já iufracçiio provada; os que pertencam á clr.sse 
militar serão punidos na cllnformi<lag~ da;:~ · Jeis · 
respectivas, . prQcedendo conselho de guerr.a que 
se lhes !arâ como a extraviadot·es da fazenda 
pablicR: os amanuenses porém perderáõ os seus 
empregos para sempre, nomeando-se pf!.rU. logo 
successores a um e a outros. . 

« Art. 20. Os capitães dos portos e os inspe· 
ctore:~ dos trens de guerra, serão ouvidos 11as 
juntas de fazenda sempre que . estas o jt~)guom 
.conveniente-, . ~ott ·mesmo · í'!lles ·o · re-qucirão em 
casos do . import.ancia; c tomaráõ assento abaixo 
do ·ultimo deputado : mas · não serão membros 
della. . . . 

" Art. 21. Os capitães dos · pc•rtos terão um 
eacaler · equipado .· com um . patrão e 6 remadores 
para o serviço dos portos. ' 

'' Art. 22. Em todos os portos onde )lpu-v~r 
cap.i~ães delles, baverá tambem üm patrão-mór 
que será mestre de fragata, com os vencimentos 
re:;pectivoR de embarcacfo; podendo ter accesso ao 
posto de 2° tenente da armada nacional, qua~gp 
s.e ... tenhão . not•lvetmente distinguiilo; - · _ 

'' Art •. 23. Os . patrões-móres e · praticos dPll 
portos e costas, e as . equipagens dos barcos e 

· lanchas de soccorros pertencentes á razenda na· 
cional, . serão subordinados aos capitães· dos 
portos, e . o>~ · jornaes destas equipagens serão 
pagos · pelas !olhas de marinha dos trens de 
guerra. 

(( Art. 24. A camara dos deputados antes de 
.encerrar a sessão annual, se o' julgar conveniente _ 
aos interesses nacionaes, nomenrá com111issões 
especiaes de exame, cnda uma de. tres membros 
escolbi.dos entre os deputados que •·egt·essem pura 
as . suas . províncias, . incum!Jindo·lhes quo exa· 
minl!m com circumspecção, niio só es~à como todas 
ns niais repartições . publicas, sua administração 

. e contabilidade; dando na seguinte sessão annual, 
logc . que .abertn seja, conta e informação exacta 
á camara de quanto julgarem digno .de ser offe· 
recido á . consideração della; propondo reformas, 
melbor!!-lll~ntos _ o alterações ·, convenientes, téndó 
sempre em vista os orçamentos e tabellas de des· 
peza do anno antecedente. . · 

cc O governo expedira ordens necessarias para 
que se {acilitem todos. estes exames, bastando 
todavia na falta .destas ordens que as commissões 
apresentem ·a· autorisação da . camara n~signnda 
pe.lo : presidente e 1• e 2• secrP.tados, para que ,os 
cbet'es.~al! repartições lhes franquêem .tudo quanto 
ell~s .qui:l;erem examinar, sob pena de perdimento 
d~ émp~egQ, O.s .commissarios poderáõ levar C(lm· 

. s~go no · acto · dos exam·es aquellas ·pessoas .enten· 
d1das nos objectos .que examinarem. 

«Art. :W. Ficão revl'lgadas toda$ tlS ·reis e 
or~e~s . em contrario. • 

• 
" Paçl) da camara dos deputados, em l2 de Julho 

do 1830.-José Joaquim Vieira. Souto.-,R.'J • .ia 
Cttnha. Matto.ç .-J. M. Pinto Peí;r,oto .» 

Julgou . so objecto do deliberação, e mandou-se 
imprimir. 

I!'ROJ.Il:CTOS DE LEI 

" A nssembléa geral legislativa decret.a.: 
« Art. 1.• Oil ordenados dos empregados publicos 

em nctividado d.e serviço du capital e província. 
do Rio de Janeiro, menores quo !' somma dll · 
l:S00/1," serão augmentaJos provisoriamente da 
maneira seguinte: "1.• Os ordenados que montarem de 40onooo 
inclusivamente terão• de augmento outro tanto 
OU 10/10• ·. 

« 2.• Os ordenados de .4oOS, 500$, 600$ at~ 
1:200SOOO, serão augmentados na razão da 9/ 10 , 
8/1o• 7/1o• etc. 

" 3.•. Os ordenados . intercalam& te.riio o aug· . 
monto ·que proporcionalmente lhes competir . na , 
tabella preeedente. · . . 

" Art. 2.• . Os empregados publicojl que_ pela 
accumnlaçíio d·3 empregos; vencerem ma1s de 
um ordenado, só · terão · direito ·no a1.1gmt1nto do 
maior destes ; no caso porém da que a totali·' 
dada dos seus · veacímentos · n&.o exceda ª qJ,~antia 
de 1:300"000. · . · · ·· . ··· .· . -- ·. 

" Paço da carnara dos depntadoil, li de Julllo 
de 1830 • ..,- Baptista de· Oliveira. 11 . ·. .· · · 

Jalgou-se objecto de deliberação, e _malidou-se · 
imprimir. .· · . ·. · · · -- - . . · 

" A assembléll ger!ll legislativa resolve: · · 
" Ficão crea1as na cidade. de Belém, ·capital 

da província do Pará, uma aula de !rancez ·. com' 
· o ol·denado de 500$, uma :\ula de geometrin .com 

o ordenado .de 6001!, e uma de língua latina na · 
vil! a .de Santarém da mesma província · com · 
o orJenado do 400$. · .. . . .. . ·. . . 

ct Paço da c~mara dos deputados, 17 ue Ju.lbo 
de 1830.-M!!no<~l José de Araujo Franco.» 

Julgou-so · objecto de delibeuçiio, e mandou-se 
imprimir. . . .. . . · · __ _ 

cc A- as~am bléa geral - legislativa decreta : . . 
11 Art. Lo Ficã,, extinctns as fabricas de ma· 

deira do piaçaba, pesqueiros .e cacoaes da província 
do Pará pertencentes á nação. 

« Art. 2.~ Todas estas fabricas serão :vendidas 
em hasta . publica. · · ·. . 

cc Art. 3.• Ficão revogadas todas as leis e dis· 
posições em contrario; 

" Paço da can1ara dos deputados, 17 dP Julho 
de 1830.- Mcuioet José de A1·aujo F,.anco. » . __ 

JulgOil·Se objecto do deliberilçiio, e mônaou-se 
imprimir. . · 

ct A. assembléa geral legislativa resolve : , , 
" Art. l.o Os juizes de paz ftcão" autodsad(Js 

a fazer chamar nos casos da 'ter de. f>mpregar a 
força armada com urgencla a gente .necessaria, 
q11er d.e 1• linha, . quer de mUicias .ou de orde1iança, 
dando immediatamente paj-te aos seus respectivof1 
chefes .. para sua . intelligoncítl; · 

"At·t. 2.• Aquelle que niio obedecer ao chnma~ 
111ento .dos juizes de paz, autbenticamerite ·verifi· 
cado · e ·com . a declaração do 1im . ·para que é 
chamado, além da pena de desobedieneia, · ficará 
rcsponsavel peln frustração da diligencia . em 
confqrmidade das. leis penaes. . . · .. · .· 

"Art. 3.• Os milicianos ou · ordenanças ' que 
forem empregados em qualquer diligencia dos 
juizes de paz, . afim de manter a seguranç•l pu" 
b,lic~A, ~erão pagos como os .. militares de 1•1inlía 
na prQporção dà. graduação que tiverem, . e. os 
fil~ol! ou .viuvas dos . que .morrerem ·em ·diligencia · 
ou p()r . causa della, serão contemplados .como 
filhos ·~ · v.i.uv'as de iuilitaros de 1• linh~; . pàra 
perceberem quaesq•Jer vencimentos em .conformí· 
dado das l.ei.s. . . .. .. . . . . .· · .. . . . ,. ··.·. ·.· .. 

11 Art . 4.• Nos . lugares onde . não hogvenm 

.. 
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cadêas . fortes o segu•·a~. é porJnittido aos "juizes 
de paz fazer conservar· os pr~sos debaixo de ~unrcla 
todo o tempo iudispensavcl pam veriflcnçiio un 
crime e diligencias legaes, até serem rémettidos 
ao lugar competente. . · _ _ · · 

(( Art. 5.• Os presoR cujos crimes já estiverem · 
Vl':lrifleados, e forem daquelle.s em qne tem lu~nr 
a prisão ·antes da culpa formada, .podem ser romet
tíllos em ferros quando não ·houver . outro meio · 
para . sua .detenção. 

<< Paço da-camar_a dos deputados, 17 de Julho 
de l880.~Carneiro da Cun1J.a.11 

<< A assem!J1éa ger!ll legislativa decreta: 
r< ·Art. -1.• As posturas cl.as camaras municipaes 

ela província ·onde estiver a · capital do irnperio 
seri\o revistas, emendadas, revogadas, rejeitadas 
ou . conlil'madas -por urn·conselho especial de pos, 
turas e conta~ , ·composto . de ._ tàntos conselheiros 
quantas . forem as camaras. municipas da mesma 
província. · _ _ _ .- .. _. ____ . _ · 

« Art; 2,• Cada . uma . das camaras ·· municipaes 
desta ·província eleg.lrá por escrutínio · secreto 
e á pluralidade de. voto~, um dos seus vert~adorcs 
pará · membro d•>' ' co.nsolho especial, .. dando-lhe 
certificado .ailthentico de sua .nomeaÇão; assignado 
por.. toda a camara. _ _ . _ .· _ · _· 

cc Art:. :s.o Todos os_ membros :eleitos se reuniráõ 
· na : capital. da província, ·impreterivelmenttl no dia 
6 de Janeiro de cada .anno, nos paços da eamara 
municipal onde presididos pelo presidente della 
elegeráõ. _ dentre -si e · -á pluralidade '-do -- votos, 
um . presidente · e um secretario, ·_ que serviráõ 
durante n sessiio. . _ . _ · ·" _._ _ · 

« O presidente da camara rriunicipàl se rdiraci 
·logo que flnalisada' _ r<n• -esta nomeação, · entregando 
ao conselho .especial, as:lim installado, as posturas. 
que cada_ camara -municipal da . província lhe 
deve ter .remettido em tempo .fechadas e lacrada::~ 
com sobrescripto.-Para o conselho especial de 
posturas .. e . contas ..... ·da . camara . municipal da 
villa de .... . · ·· ·.. ..· · · · · · · 

« Art. 4.• A sessão 'annual durará sóinonte o 
te.mpo .. necessario.para tr.•tar dás posturas e contas 
dns camaras muuicipaes, não _excedendo a mais 
de dous mezes. · · 

. _ c< As _ s!!ssões diatias serão successivas em tod9s 
os dias~ que · nito Corem domingos e . dias santos: 
principiarâõ pelas nove • horas da manhã (quanao 
nllo se encontrem ·. com as da camara mllnicipal, 
caso em . que .serão .celebradas h torde), não .po
dendó durar .·mais de quatro horas contadas ·de 
minllto a . minuto. 
~-. a .A. lei. do _lo. :ue Outubro de .1828 servirá de 

·•regimento ao conselho especial em tudo quanto 
fõr · resp.ectivo aos . sells trabalhos, andament<> e 
qualidade delles. . __ _ __ _, 

c< Art. 5.o O .. presidente . do· conselho especial 
por ._ oftieio ·assignado pelo secret11rio, participará 
ao ._ministro e secretario de estado dos .negocios 
do imperio, .a insta!lação .do conaelho ·o encerrtl· 
mento da sessão. · . .·.·_·. .· . . · . _ ._ . 

« Art. 6.0 O conselho . especial tendo procedido 
. em . conf9rmidade _. das.: disposições desta . lei; e no 
caso __ de que confirme ns posturas, remettel-as·ha 
a cada uma das camaras respectivas com a seguinte 
fórmniA~<c A _camara municipal -da villa de ...• fez, 
e .o conselho especi:1l de posturas . . e contas n·a 
província •. de... conlh~ma as posturas seguintes.,, 

" No . caso de . que o conselho especial .emendo · 
algumas das posluras, dirá. demais á. · mesma ·. 
camara : .:.. u O conselho especial etc., remette ~ 
camàra municipal da . villa de ••.•• :·. us ·posturas 
que . por ·interesse -_ do . seu _ município Julgou con
v~nlente émendar.»-E quan'd~ as .revogueou_rej~ite 
dm\.: ~ a O _conselho espec1al etc . , remette â 
camara ·muniAfpal da villa de .... as suus postu
ras, :que julgou por interesse do . seu _município 
conveniente revogar .. ou rejeitar;» • . . . · _ . : 

a Art. ,7.~ ,Ao consélho .especiàl1lcará igualmente 
c'ompetindó ·o ·exaine _e · ápprovação . das· co&itas da11 

r,nmarns municipaes; podando glosar âs pareell~s' 
que nchar 1lxcassiv11s, ou ill egatm·cnte fe itas ;' 
decln•·ando logo t'l-camara respectiva quem fica 
obrig11do á reposi.;ãu das quantias glosada"'. ·O ' 
c:mselheiro nomeado por essa camara niio votará, 
podendQ _ to<lavi.a dlsc_utir e informar. - _. · 

rc Art. 8,• O conselho e.specinl niio se p :lderá' 
por fórma_alguma intrometter em tratar de out&·os 
negocias que _ não ·sejfio meramente ·· posturas ·e 

.c!?nt~s das çamara.s munici.paes da. ' sua _ . pro
V1nc1a. -· - · · · · · · · · 

f< A•·t .· 9.• No serviço das se.s.sões e expediente 
dn con~elbo especial eerão empregados o porteiro; 
contínuos, .esc•·ipturarios e _mai" pessoas que· 
servem nas sessões da camara munie~al da capital ;' 
e todas _ as . despezas com 0:1 ordenndos desses 
empregados o com o expediente será . feita A custa 
da~ rendas das camaras e .rateadas igualmente 
entre ellas, depois ·de terminada a sessão annual 
couforO)O a conta_ legal apresentada pela camara 

· da cap1tal. . - . . · ·. 
<< Art. 10. Ficiio revogados o § 89 d.a le.i .do .lo 

de Outubro d·e 1828;- e todas as leis e ordens _em 
cont1·ario. · . . · · ' 

« P•ICO da . éamara dos deputados, 17 de ·i alho 
de 1830.-:-0 deputado Vieira Souto:» __ . ... . -• 

';lulgou-~e .óbjecto· de deliberação e manJou-se· 
imprimir • . _ · · _ . · ·• .-- : · 
· c< A ._ nssembléa. geral legislativa resolve : · 
« Art~ 1.° Ficiio creada~ RI\ cidade da Fo.r.t '1h•z!l"; 

capital da - pi'e>vincia 'dó ·eeará, _ as cadeirils . de 
philosophia, _ rhetorica, geome~ria e _ francez, com 
o ordenado _d.-. GOOR cada uma. 

<<Art. 2.o Fi..:a ·igualmente creada na -villa ·do 
Crato, cabeça da . nova comarca do Crato, ,uma 
cadeira de grummatica latina com o · ordenado 
de 4008. . 
· <f Art. 3." O ordenado das_ m11is cadeiras de gram• . 
mRtica latina· já creadas ria m.esma _ provh1i:ia ,será 
igualmente elevado .a 4008, _ _ . 

<< Paço _ da ·camara dos deputados; 17 de .Julho 
de 1830.~J. M. de A.lencar.u · · · 

Julgou-se ·· objecto de deliberação e mandou-se 
imprimir; · · · . - · _ · 

« CoJnstando que o nuncio apoatulico ac.aua· de · 
fazer nesta _ cõ.rte um processo judicial, por. quo· 
levárl\ elle ou . sous omciaes duzentos e t~ntos 
mil réis, que se_ diz _ ser sobre certos quesitos in: 
formatorios a respeito do bispo eleito de Pernam btico 
requeiro que se saiba do governo : _ . 

· u 1.• Se . com eft'eito o nuncio procedera nesse· 
negocio com fórma judicial, e se obteve pnra isso 
benopbcito;· · ·· · · - _ · ·· · · · 

" 2." Se levou os .refdridos emoluauintos~ e 
fundado em que lei. · . _ . -

c< PaÇo df\ _camara dos deputallos, 15 .de Jú.lho 
de 1830.~D. A. Ft:ijó~ >, · . · _ - .. . . _ -

Foi tlpprovado : . tendo seu . autor pedido licença 
para retirar não .a obteve. · ._ · _ 

PaOJii:CTO DE X.El 

c< ·-A assembléa · ·geral-·legislaUva 'decreta ·: 
- cc Art. l.o O sal exportado da província ·do Rio 

Grande do Norte é isento de tooios .· os direitos 
de sabida e de entrada, em quaesquer portos.do 
Brazil por espaço de 8 annoa. . :.· ·._· · · · 

<<Art. 2.o Fica subsistindo o_ dizimo .estabelecido 
como unico imposto sobra .tal pro dueto. ·. -. . 

cc Art. 3.o As mercadorias importadas em. retornO 
pa'garâü .sómentl\ metade doa direitos. . - .. . - .- . 

« Art. 4.• Pau1 o referido · trafico serã livre . o 
commeicío • de cabotagem · aoi navios · estrangeiros 

- por espaçó de 4 ann()s. · · •· . . o . .• - . • • -

<c--Art. l),o ~'leão revogadas todas · ss le1s .em· 
contrario. -Paulino de .Albuquerque. » . · 
. Julg•\Udo·se · o!Jjecto de deliberação malidoú· ae 

im rimk~ · ·_· · . · · · . ·_ . , " • · ·, :· ·; ·· ·: 
·~a830U·Se a ler val'ios : requerimentos ~ ·a :.sa.b'er,: : 

·· a' Requeiro que a coâuniss~o 'de-jlistiç·a> c~iailil'iíl' · · i . 
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d~ 0 . seu parecer ãc.eren dB prisão que o .ouvidor 
da comúca -do Crnto mantlou .fazer no juiz de paz 
Antouio Ferreira Lín:a.-Ocloríco. 1> 

Foi . approvado. 
11 Tendo sido arbitrariamente prolle~sad•> e prêZO 

pelo ouvidor interino · da comarca de ParannguA 
e Coritíbn da província de S. Paulo, o· presidente 
da camara municipal da villll de Cnstro por este 
haver emittido em l[le!ls~o da mesma cnmara algu· 
mas palavras que aquelle ouvidor julgou ofiensívas 
da sua melindro~a dignidade, sofi'rcndo por isso · 
os íncommodos, injurias e pHjuizos de uma dila
tada prizão apparatada <Je umu. duplicada guardn, 
de que se não vio isento senão depois de passar 
por .· todas as ehican11!1 . de um livr~mento no 
mesmo juizo : e tendo Hquel\e pres1dent" e a 
respectiva camara levadQ ~~onte o governo da pro
víncia documentada queixn do facto ha mais de 
anno, _ainda goza aquelle magistrndo rla impu
nidade de ·seu delicto : por isso requeiro que se 
pergunte ao govern<~ que providencias têm havido 
para coarctar semelhante . abuso qu·~ . se · passar 
impune, decepará 110. berço a instHuíção muni
cipal, cujos membros aterr~dos_por um tal. exef12· 
plo, mórmente em.lugares tno <11slant.e~, de1xarão, 
pP.lo terror, de cumprir com seus devt:res, logo 
que estes se encontrem com o cnprixo de autorida'des 
arbitrarias. · .. · · 

u :Pai;o da camara dos deputt1çlos, .16 de Julho 
de -1830.-L. P. de Sá Rílias; '' 

Foi approvado. · 
Requeiro que se recommende ao ·governo que 

mande provêr ás cadeiras de _prh:n~íro\.i! "letras 
das vlllas de Rezende, ·S. Joiio . do Príncipe, 
Pirahy e Valença, que se · achiio vagas h a m~i~ 
de 6 annos. 

cc Pnço . da camara dos deputados, 17 de Julho 
de 1830.~Fernandes da Silte.ira . . » 

Foi approvado · salva a redacção. . 
« .Requeiro que se peça ao governo .o titulo que 

autorísn. o pagamento ao ministro pro~C}9tante d.o 
Nova · Fribur~o. -Dua1•te ·Silva. n 

· Foi approvado ~ . . 
« Dependendo 1\ receita pubhca da bo!l arree.a- ·. 

dação nas alfandegas; e · est11 de um bom Joral 
que regule a marcha do s_eu expediente : e sendo 
reconhecidos . os defeitos dos foraes das alhnitllaBs 
de Lisboa e Porto por qua se regem a:~ alfall
dej{as deste imperio, e não se podendo orRe.ni,,,.. 
outro · qualquer sem a inspecçuo presencial do 
expediente e arranjoR internos da actual alfan
dega desta córte, requeiro· que se nomêe . uma 
commissão de tres membros . afim do que, exnmi
nando pessoalmente a àlfandega . desta córte, 

·informe a esta nugusta.camara dos melho1·ameutos 
de que é suscephvel; ·e que se .officie· ao governo 
para dar as ordens necessarias. 

11 Paço da eamara dos daprlta.ios, 17 do Julho 
de 1830. -Gervasio Pi1·es Fel"l'eira . . n 

Leu-se outro do Sr; ·Pires Ferreira e posto em 
di.scussiio disse·.. . . 

O Sa.HoLLANDA CA.VA.LCANTI:-Sr. presidente,nã0 

entendi bem esse requerimento, creio que pretende 
que se nomêe uma Cornmis;;íio para rever o foral 
da alf~ndega; mas parece-me que nii0 h11. !Qr.al, ha . 
exped1ente. · 

<.' Sr. ·Pires Forre.tra:- Não se põde. 
d11vidar que é necessario' um novo methodo na 
arrecadação da alfandega para augmento da 
receita da fazendà publica, e · o Sr. deputado 

, tambem sabe que só á vis.ta desse roral . da alflln
dega se poderá reformar. Este que !ctu_!ll'!l~.l_lte 
serve · é o !oral --.das alfan4eglls .de :-Ltsboa e 
Porto qüe passarão para a e.l~andega- ·do Rio de 
Janeiro. . · · . · · . 
. o Sr. 'Luiz ca-vai~nriu :..;.A' as.sembléa só 

pertence tlscalisar o que .diz ··. respeito ·· ã · divida 
publica do banco ; mas isto . de anecadação de 
t~ze~da pertE!IlCe ao governo, e não vamos intro-

metter-nos naquillo que nos não pertence. Essa 
commissfio vní á nlrandega, n quem se ha de di
rigir, isto é i,ngerir·nod em administrllÇÕes que 
no~ não pertencem, 

o St•. 'nuartc c su"a:-'So se trata..de mf1• 
llforar a administra~iio da alfandega, é intlíspen
savel que haja umn inspecçiio ne~sa . alfandega, 
seja de .membros desta casa ou seja do governo ; 
á uma cousa neeessaría porque a administração 
da alfandega ·depende mais de praticl& do que de 
thcoria, e tanto é assim quo quando o governo 
quiz fuzer estas pautas, primeiro nomeou 'Urna 
com missão de exame, e é sobre o .seu parecer qne 
ellas .se fizeriio .: já houve portanto uma regulação, 
e n querer-86 fazer nnva, é indispensavel que 
haja uma commissão do .inspecção na alfandega, 
e . esta . tanto pôde. ser desta casa como de fóra ; 
o ser nece~stlfla é indubitavel. 

o Sr. Vasconceuos:,-.Sl·. presidente, pa
rece-me que o íllustrc deputado autor do reque
rimento · pretende ·que se · vão examinar o;~ · traba
lhos da alfandega para apresentar uma reforma 
sobre o seu foral, úu nprc.scntar um Joràl novo: 
isto ó~ examinar como · viio os trabalhos . da 
alfandega, pnra poder .com mais segurança apre
sentar um projectt'i de foral para n alfandega ; 
sendo assim, o sendo . inquestionav.el :que faltiio 
conhecimentos praticas desta repartição,. parece
me que se pôde autorisar uma commissiio . para 
fazer este exame. · · 

E11 . votaria pela .creação da eommissão que élle 
propoz -para · que vá fi~calisar aquella r.epartiçiio. 
A' vista da constituição niio ·, se ,J>Õde . negar o 
direito que tenios de tlscálisar as repartições do. 
estado. Na Inglaterra ha .eRta prllticll, quando o 
parlamento vê que tem p6netrado . a corrupção em 
qualquer das repartições mais importantes do 
estado, nomêa uma ·. com missão que vá examinar 
e$Sa . repartição, tem esta. com missão até O direito 
do · chamar testdmunhas para ouvir os empregados 
e pnra · q1te fiquem índemnisados aquelles qtte 
jurarão contra . O$ • se'us .. su periore~ . ou de seus · 
chdes; á commi~~ão so franqueiiio . .todosos meios 
dr, exigil· segredo, e estou persuadido . que esta 
ftj;calisnção faz parte do direito .de .. tomar contas, 

Voto pelo requerimento ainda quando fosse só 
par, iuRtituir uma commissão para examinar tudo 
'.pe existe na alfandega; approvo o requerimento. 

o Sr. :a:ouanda OaTalcant:l: -Sr, pre
sidente, quando · entendi . o . requerimento, julguei 
aue melhor era niio dizer ·palavra, contentar-me 
em calar, embora . se ven·cesse illi camara, porque 
quem nos ha de convencer · da sua· útilidade . ha 
de ser a experiencia. Havia nomear-se uma com
missão da camarB quo no tempo das sessões não 
podia trababalhar ; era . necessario que esta no
meação recabis~e em membros que · entendessem 
da -mataria, .e que tivesse.m v.ontado de .trabalpar, 
o que é .um pouco :. difficultoso, n pratica ·nos tem 
mostrado · que e alguma cousa difficultOso nome11r . 
eormniRsões desta natureza, de · membros que 
entendiio e · que desejem . trabalhar, pois o . nego- . 
cio é.' mui .arduo. Não qul:'ria pois · fa11ar sóbre 
esta' innteria, todavia a v6rdadeira medida que 
se devia. tomar, a meu· ver, niio era um Teque
rimento ; mas sim passar uma resolução or.de
nando que .&s alfandegas tivessem uma insJlei:ção 
e que o governo nomeasse -uma ·cammissão de 
pessCias hnbP.is para inspoccionar · os ' trabalhos da 
alfandega, apresentando o resultado dessn inspe!l
ção á . asilembléa geral, logo que el.Ja se reumsse. 
Assim irie.mos . .ao nosso fim; o . goyerno procuraria 
pessoas c~pllZ!!S e intelligentes, · e não.· .vejo · ne
nhuma dttliculdade em procurar .mombros da 
camara para os · empregar nesta tareftt no t•impo 
do intervallo dBs sessões~ para ao depois a camaia 
poder fazer nlgunía yeforma a . este . respeito; re
forma que , acho •· muito necessnria e muito conve-
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diante • . Só· o· meio julgo não ser adequndo, por 

· um requerimento, porém sim por uma resoluçiio 
n11 asserobléa geral. 

Entretanto não. instarei contra o requerimento 
embora se approve, experimentemos; a experiencia 
nos .convencerá não so do resultado desta, IJlaS 
dnquella do . commissariado, ella .nos mostrará n 
~;ua utilidnde. 

O Sr •. Gerva.liJO : - Além das ra;~:ões que 
apontou o Sr. Vasconcellos, accresce q111l !li! la camara 
tem -nomeado com missões especiqes para examinar 
algumas reP"nrtiçõc,s de fazenda: primeiramente 
a commíssã() para exl.lminar a caixfl . de amorti· 
saçiio, e outra eommissão especial para o banco. 

Aqui o illustre deputado o Sr .. H(•llRnda Caval· 
canti disse, sobre set• preciso que haja quem tenha 
conhecimento e . vontade, creio que a nenhum 
Sr. ·aeputado f~tHa vontade de trabalhar em bene· 
ftcio da nação. Não s'e segue cjue pela experieneia 
passada se tire a conclusão de impossibilidade 
par11 melhorametito algum, e então se vamos 
assim estaremos sempre nas mesmas circumstan
cias, porque· não se ·póde orgatiisar um · foral 
sem conhecimeuto . pratico da experiencia, e 11e~ 
,nhum Sr. ·deputado· deverá ir de per si examinar 
esses trabalhos, o que não convém á sua digni· 
dade ;. é preciso . autorisar a uma commissã.odesta 
augctsta camara, e tudo o mais não serve nada 
ao caso : . é .obvia a necessidade desta commissão, 
tique o Sr. dflputado nesta intelligencia. 

Aftnal .approvou-se · o requerimento. 
Forão. approvadas as •seguintes redacc;ões: 

PROJECTOS DE ·LEI 

cc A a~snmbléa, geral legislativa· resolve: 
« Fica approvada- a pensão de 40011 annuaes 

conferida pelo governo em resolução de consulta 
do conselno··.da·fazenda, a .. D. MariaDorothea da 
Silveira Seixas, em t'emunet·ação dos serviços de 
seu marido José Venancio do Seíxc&s, de quem 
se babilitoll herdeira. . . . •· .. . -

cc Paço ·da camara dos deputados, 8 de Maio 
de' 1829.- J. R. c. Dormunà.- M. I. de Sou.:a 
França.- Luiz Cavalcanti. 

« p,,ço da .enmara dos. deputados,17 de Julho 
de 1830.-D. A. Feij6.-A. P. Limpo de Ab1·eu. » 

Foi approváda ·para se mandar ao senado. 
cc 'A .assemblé11 geral legislativa decreta: 
11 Art •. I, o E' livre a qualquer o commercio, até 

agora exclusivo, da mad~ira, de .. tinturaria denomi· 
nada pão-brazil. 
· cc Art. 2. o A prqpriedade desta madeira pertence 
ao senhor do terreno em que fôr produzida. 

« Art. S. o O·. páo-brazil que Jõr produzido em 
tenenos naeionaes, serâ. cuidadosamente conser· 
vado .pelo gove1'no que não poderá mandar cor· 
tal-o sem que para isso seja autorlsado pelo 
corpo legislativo. ·.: · · . · ·· .... ··· • · ·.., 

« A:rt; 4 •. • O· pào-brazil · pagará éle. dh·eito de 
sahida · nos portos· do. imperio 40 %. ·se fôr expor· 
tado em bruto~ e 10 % sómente quando fôr expor· 
tado em ·extracto. Estes direitos· serão .ealcula'dos 
tanto em Um c0m9 em outro caso: sobre ·o Valor 
corrente uo· lllereado. ·. ·• ".' .. ·· ·. · · 

·<c-Art. 5.• Os · extraviadores dos .direitos estabe
lecidos :·no artigo· .. antecedente ·ftcão sujeitos.· ás 
penas .que· as leis· comminão aos ex.traviadores dos 
llireitos das alfaodegas. · · · 

cc Art~ 6.o Quando os extraviadorei! não tiverem 
meios.cpara-satisfazer á pella. pecuníaria em .. que·' 

·.rorem condemna·dos, será esta· comutada em tantos 
dias de prisão, quantos corres ponderem á. quantia da 
condemnação contando"se cada um. á razão de 211000. 

« Art:. ·7;• 'Fieão revogadas. todas as• _leis, alva• 
. rás, ·decretos ·. e· ·lllais disposições em contrnrio. 
. · « Paço da camara·.· dos. deputados, :17 dê'·Julho 
de.lBSO • ..:..A.· p, Limpo deAbreu.-:D; A. Feijó;» 

Approvado pà~a se mandar ·ao. aeo'ado. · 
~ •.u 'A .oas~embléa\' geral ·legislativa ·résolve: ' 

· :· \I ·' i-dMo '0'· .. : • ' · · · · · · ·· • .·. ·· 

ct Art.' 1.• O co~he~imentc e decisão de quaes
quer embargoa oppostos na chancellnria das .or
dens militares, pertence á relação da província 
do Rio . de. Janeiro. 

u ·Art. 2.• Aquelles embargos que nas outras 
pr:ovincins tiverem sido ou forem oppostos a cartas 
ou diplomas quaesquer, que tenhão emanado da 
extincta mesa da conscieocia c ordt'ns, serão 
decididos . na relação da resp·!etiva provincin. 

cc Paço da camara .dos depL.ltndos, ·to cie Agosto 
de l$29.-Antonío .Augusto àa Silva,.-J. R. JJw· 
munà • .,.. João de Medeiros Gomes. 

« Paço da cnmara dos deput,aclos,-D. A. Feij6. 
.:..A. P. Limpo de Ab1•eu. .· · . 

Foi approvado para se mandar ao senado. 
Leu-su a seguinte indicação : 
cc. Indico. que o governo mande proceder a um 

bem circumstanciado exame : . 
cc 1.• Dos empregos civis que. se hão creado no 

imperio desde a épocn da independeneia para 
cá, declarando-se quaes as autoridades que . os 
crearão, ... ;:t .or<lem que -autorisou tal creação, a 
nature?:a do emprego, sua utilidade ou inutilidade, 
seu ordenado ou gratificação. Não se comp1•ehen· 
derúõ aqui os empregos c1·eados po1· leis da as
B_!!mbléa coít.sUtuinte .o assembléa geral legisla· 
tlVa. 

11 2.•. Dos .co1·pos .militares .de 1• e 2• .linha 
creados depois da mesma época, a ordem da sua 
c reação .. e. _coulirmação .de· suas . propostas; ·e dvs 

·corpos. J!l creados antes dessn epoca; quaes os 
ofticiaes illegalmente promovidos e niio confir· 
mados. · 

11 Para esse fim e para a revisão. das· conta1:1 
das juntas de fazenda e do thesoUI'O, o · governn 
instituirá commissões.de exame de. pessoas babeis 
acima de toda a suspeita de parcialidade, sendo a 
sua nomeação n11~ províncias.·. 'Pelos presidentes em 
conselho e n·a cõrte pelo governo,suomettendo-se o 
r.esultado de todos esses trabalhos ao. conhecimento 
da assembléa gerlll.legislativa,.;_Cczstro e Silva. " 

Teve 2• leitura e foi remettido á coa! missão de 
· gueu.a; · · · · · · 

PARECERES 

11 A commissão de- pensões e ordenados. tendo 
examinado os requerimentos juntos de Joaq!lim 
Nunes de Carvalho e de Anacleto Venancio Val· 
detaro, segundos escripturnrios do thesouro nacio· 
nal, e conhecendo que a pretenção dos supplicnntes 
nada tem de commum com o trabalho de que 
a com missão está encarregada, _é .de parecer que 
os- ditos requerimentos sejão · remettidos á com~ 
missão de fazenda para os tomar em.consideração. 

" Paço da·. camara dos deputados, 15. de Julho 
de 1830 . ..,..l:l. H. Cal·nei,·o Leão . ..,-Evaristo· Fel-rei!'O. 
da Veiga.~ Baptista Caetano ele· Almeida;-José 
Paulino .de Almeida e Albuque!·que. » 

Foi approvado. . ·. · . · ' ·. . . . 
« A. commissão de justiça ci'\'il. vio o .requeri· 

mento de . Maximiano dos Santos Marques; serven· 
tuario vitalício'. do óflicio de porteiro da chancel· 
laria da relação da. Bahia, em que pede se lhe 
faça. extensivo o alvará de 14 de Abril de J~l, 
que· augo1entou o ordenado e emolu~éotos' do 
porteiro da chnncellaria da suppli,caÇão •. d~sta 
côrte; por concorrerem .nelle. as .· mesmas· ·razoes, 
e é de parecér que o supplícante espere . pelo 
regimento dns · relações, em cujo projeeto .. se acha 
pr~videnciado o que diz respeito ao oftici~ .de 
que.setrata .. ·. · ...• ~ . .•. - .'' · 

c< Paço da. camara dos .deputados, 17.·de Julho 
de. lBSO.-H. J, B. Paim.-J: ]f: A. B ... Muni: 
Bar1•eto. » 

Foi approvado. ·· · .· .•. ·.. . . . . 
"A illustre .commissão de marinha concorda com 

~o párecer do mi!listro e secretario de estado dos 
:negocias da marlllhn, . sobre a .venda dos eser11voa 
do. naçiio··empregados no arsenal da marinha deatn 

• cõrte, · e · cons!t!erando n 'ccmmlsai'lo · ·,w. faz.~mla 
. 19 . 
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146 SESSÃO El\1 17 DE JULHO DE 183() 
quánto interesse osta medida, tom a honra. de 11 Paco da c11màra •los deputados, 16 de Julho 
propó1· a s~guinte resolução , de 1830.-EI·nesto Ferreira França. » 

te Artigo unico. O gr,_verno_fará vender om basta . Entrando .. em discussiio, disse 
publica os r~~c.ravos da na.;uo empre!l'ndos no ar· osr. nua.rtc Sllvn:;...Sr. presidente, estou 
senal da mllrinhn desta · cidade, o consumirA ns pelo parecer ·. da commiasiio pelo que rospP.ita ao 
notas do· banco que forem dadn~ •Hn pagamento. abuso da parte . do governo, e escuso de mo ex:· 

u Paço' da camara dos·. dP.putados, lô dol Julho · lt t t • d 1 -
de1830.-B.P. d. ~ _V~.t.s.concellos. -. Mc,~des v~_·anna. pre;;sar. ma1!l . a este respc o, ra _are1 a reso uçao, 

qur. faz el111? Vai fazer pc.uco menos que fez .o 
--D. Duarte Silva.-ill. F. R. de And,·ada. " gove.rno, isto é, vai A!lr um privilegio exclusivo 

Julgo11·se objecto ·. de deliberação, e sendo dis· por 20 annos a essa sot:ieàade para poder pescar 
penRada d~J irnpressiio a reque1·imento do Sr. Va~- nas ilhas de • Sant'Anna, e que nenhum outro 
concello!l, ticou .para entrnr. ua c.rdem dos tra. pescador possa nrrib~r a esses sitos. 
balhos. O SR. FEIJÓ :-A ·commíssão diz que ninguem 

11 A' commissão de constituição foi - presente o fica inhibido da Ir pescar ao mesmo lugar. 
officio- do ministro da marinha, acompanhando a 
cópí11 do dl!crcto do 17 de Seten<bl') do anno O Sn. DuARTE SILVA :~Continuarei dizendo qüe 
passa~o. r-elo qual se cnncedo a Domingos José o pobre pescador que . quizer ir alli pescar . de· 
Antunia Rebello e seus HOc i os, podArem estaLelr.cer mandará . a mesma graça -ao . governo, o que é 
nas ilhas cle Surota Barbara e Coróa Vermelha . muito prP.judicial, por ·consequ11ncia voto coritra 
dos Abrc.lhos, umn rubrica de pescarin·com íseriçiio semelllnnte resolução; ella não traz favor nenhum 
por . 20 annos de·. pa~ar direitos de entrada e á naçiio, t:~lvez diminúa a pesca, e nós não. temos · 
sabida das e•nbarcaçíle~ •1ue · se emprllsarem e falta de pe:<ca. · 
pertence1·em :\quclle . trafico, bem como do dizimo O Sr~ Ernesto :~Direi · muito . pouco; e ·só· 
d,;> pe~cad .o : fa?.~ndo dependente dn . npprovaÇão mente explicarei o meu vqto -que fiz em separado, 
da assen1biéo a graça da iilenr,ão. · · elle consta de duas partes: a ta trata sobre a 

" Consid~nwd<) · o. c•lmmissiio mui seriamente infrncçiio da lei, · para o que basta ouvir ler os 
e11te n<'gncio, nRo póJe dt.>scobrir entre as attr.i· officio.s do mesmo ministro; e a 2• parte versa 
bui.ções elo poder executivo nlgumn- que dê facul· sobre anímar-se esalt indastria, e · entendo que se 
dtHie ao guv.;rno pura semelhantes conc.1ssõe~ ; e necessita de atguma providencia, porém cuido que 
sendo inne):l&vel que pelo~ 1:> J,, art. 15 da con· é melhor uma providencia, "tt. não casuística, p_or-
stituiçiio pertence á a~scmbl~n gel'tll o regular.a gqe le.rribremo•nos que uma disposição casuística 
adm.ínistraçiio dos bens naciouí1es, e decretar a levP o mes111o lempo que uma disposição geral, 
sua alienn.,;iio, claro está que o ministro ultra- pOI' consequo:lncia julgo que devem ir· os papeis 
passou os li111itcs das suns attribuições expedindo para a com missão e ella propór uma medida geral, 
tal decreto, quando nada mais 'lhe curr.pria seniio urna vez quo se ·pretenda .animar essa industria. 
transmittir vréviamenta o negocio á deliberação Este é o meu v.oto . · . · 
da assembléa geral. . . ·. . · o Sr. R.ebol.1Çá." :..:.sr; presidente, oS~. de· 

" Niio pôde comtutlo a cotiimissiio deixar . de putado qno impugnou a resolução proposta, : im· 
reconhecer as .. vantagens <1ue . ao :arazíl . devem pugnanoio · o : parecer da éómmissiio, tomou por 
resultar de se crearem desde ji\ naquelles lugares fundamento uma bypotllese que. não . existe. Elle 
estabeleciment.os desta· natureza, como muito bem propõz que se _concf!dir, um direito exclusivo _a 
mostrão as judiciosas reflexões expandidas no ess.a companhia de emprebendedores, que pedirão 
sobredito decreto cuja leitura serecommenda · e confirmação do decreto do govérno:; mas não ba 
por ist.o se persuade .a .cou1missão .. que não 'se · tal. . . . .. . . .. · 
deve acnnba1· a. industria daquelles que primeiro Sr. presidantfl, o que se · tem requerido e a 
se quizerão aventurar a ii'io incerto;; estabeleci· commissão propõe é que .se .não paguem 4ireitos 
mentes, l'eservanclo-se .o negocio como aliá>~ mui por determinado tempo pelo peixe que a companhia 
conveniente . seria . para ser decidido como .medida supplicante pescar e houver como {lroducto da sua 
geral, que a talt·espeito se deveria tomar; porém emprer.a; nada tem isto de ex:clus1vo;porque não 

. quo pela immensidaJe de out1·os . afazeres tarde só continúa a soJr livre o pescal' quem _até ngora 
acontecerá. Tambem nota a com missão que qual, tem · pescado e ho_uver .de querer pllscar, como 
quer que for a concessão em · favor de Domingos nem s_e . inhibe ·de q11e quaesquer .outroR s_olic.i~em 
José Antonio Rebello e socios, deverá -sempre flcnr com: justa causa· o mesmo ou; semelhante favor •..• 

·livre a qualqullr . o pe~car naque!les rnares .·e lu· Indubitavelmente convem proteger . este ramo de 
gares; bern como conceder· se a mesma grnç~ a industria, o qual póde-nos. ser muito Utilaugmen· 
()utros que allí tambem se . queiriio estabelecer. tandO a l'iqueza nacional, .se c!)m elfeito , a _com· 

" Portanto a com missão .é de parecer que se pro· panbia supplicante por methodo - _novo . . e . facil 
videncle _ ne~te cnso pela seguinte resolução··: conseguir avultado producto com que concorra no 

cr .A assembléa geral etc. .. . . . . . me.rcado, e . até obtenha prcferencia sobre o pes· 
rr Art. unico. O governo fica autorisado para cndo estrangeiro, · qual é . o bacalháo que por . ser 

eonceder a Domingos Jo~é Antonio Rebello e seus consumido . em . muita quantidade no . nosso ·· paiz 
socios, a faculdade de estabelectlr. nas ' .ilholo~ de nos desvia boa parte . da nossa riqu"za. 
Santa Barbara e • Coróa Vermelha. dos Abrolhos, A .estas .e .outrtlS r:azões attendeu o go_verilo~ 
uma fabrica .de .. pescaria com a gr·aça de isenÇão segundo se exprimira .. no.:seu . decreto, com o qual 
de direitos de .entrada e S:lbido das embarcações me : conformo, se bernque lhe negue-a.autoridade 
empreg!:.das neste tl'afico e do dizimo do pescado que . se arr~gou. Nem ·me parece _qu~ a co~t~panhi_a 
por ~0. anno:~ ; sem com tudo se entender que flque requere11 r1goro~ameate uma. aesmarl&>. co.mo. tanl: 

:proh1b1do n qualquer o pescar:. naquelleslu'gares, · bem .dbse um Sr. deputado • . > . · . . . 
e alli ~lcnnçar 1ima igua~ 1'11culdade com as graças . . Tenqo ella o d_ireito ue preoccupa.ção previne-se 
que se JUlgarem . convem entes. · · p_ar_a __ .. q. ·u_ e_. __ n_ ão_ _saja . p. e ___ r_ t.u. r!l __ ~ji~ _.d __ -e···I_)_C· o_is __ qu_ e . ti_ver-

.a Paço da cam.ara dos deputados, l6 . tle ·J~tnbo . asseiifado· o .seu. .. estabalecimento. E mesmo c·em 
----de--r830.-J, M . . de A.le.ncar.-1). ,4. Feijó.,, óutr(l bypothe;;e; sempre .deveria f'stacompanhia 

«Entendo que o ·ministro infriligio a constitui"Qiio, ter · algum{l._ preferenc1a. a . respeito . do outro :qual• 
e que emqunMo às utilidades do estabelecimento quer. preten<tente . 911e _ sobrevier, . pois devemos 
de -que se trata_, devem estes papeis der remettidos attender que se ella ·não tem llireito a um_ pri-. 
ã com missão qe sesmarias . para providenciar no vilegio. de invençn0, . ao menos . o deve ter pela 
caso de que se . trata, por uma. disposiçito geral introducção, a qut\l sem .. algum favor, como ·fica 
que_ o com_pr~henda, evitando-se assim · n legis· observado, niio poderá ser sufficlentemente •·· anl• 
façao casuJst1ca. · ·· · · - mada, visto que um .tal estabelecimento demanda 
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maior diRpendio de cabedaes no emprego de J:!la· utll e mesmo justo conceder-se este privilegio a · 
chinaM de pescar etc: Está portanto vis lo que mr.a companhia que' se quer estabelecer . ,em .um 
não existe a hypothese em que assentava a .ob· lugar até hoje deserto, e de que a nação não 
jccção posta pelo Sr. deputaâo; nem ha direito tem tirado proveito? Não tem sido assim que 
exclusivo pela · cessão dos direitos .mediante um muita• n~~ções têm animado 11 índustria ? .Com~ 
tempo determinado ; . nr.m a menor inhibiçiio de se 4iio .d.e arr.iscnr capitaes em um . novo esta bela· 
que quàesquer 0utras pessoas possão pescar nos cimeutn sem .a expectativa de um lucro corres~· 
lugares da pesca ; o exclJX.sivo só póde haver · a pondegte ao risco que mais das vezes ·correm 
respeito da propriedade consistente ua fabriéa ' ou emprezas de tal Mtureza, e sendo o interesse a · 
armação . de pe~caria ; e istó não póde ser contin- molla prinefpnl do co.ração humnno, delle se 'póde 
g~nte 11 algum'.proprietarío; tira1· gra!lde · proveito quando o interesse parti· 

o s~. :a:ona'ndt:~- ôu.v.a1oan:t1 :-E' pal- cu lar · se barmonisa com o · interesse geraL . · ·. 
pavel .e manifesto que 0 governo tem infringido Se o pescado 'fõt·a livre de. impostos como deve 
a .constituição em todos 09 pqnto$. Infringio.a ser, eu votaria contra a pr.oposta, mas não sendo 
.em coneeder o estabeleêimento desta com pan.bia sem a.ssim eu julgo de utilidade-a concessão do ·pri-
e.ntrar com direitos par.a a caíxu P. ublicà •• ; · vilegio, ' e como' quero o bem~ pouco me importa 

que seja feito por quem fõr. Com a desgraçada 
O Sa • .ALENCAR (interrompendo):- O governo guerra do sul. e c.om a secca nas .· províncias do . 

niió disse que a companhia não - pngava direito, nbrte a carne chegou .. a ·. um alto preço, e os 
só ~il!se que o ·fosse depositando até a ultima. agricultores para . sustentar suas fabricas. consu· 
dec1sao . . · . . , . . . . .· . . .. · . mirão .mais do que pro luzirão ; isto proya a 

O Sa • . HoLLANDA. CAVALCANTI : .-:- P.orém 0 go· falta que se so1lre do .pescado, e. n necesstdade 
vern_o não, tem autoridade para assim emba!aç1u a de se promover a industria. ·Demais, senhores,
rt.ce.1tacom .a demora desses impostos que estão ~sta- ilhas desertas .·· onde ató o . prescmte ningu~m se 
belecidos; emprazando"os.por esse decreto. Devemos lembrou de ir alli estabelecer-se, e que ·vao ·de 
exigir dos fiscaes destes d1reitos a sua importancia,, novo ser habitadas. nii() apresentã.o po.r .. si.mesmo 
porquanto, elles não deviiio recónhêcer . comidei 0 uma iíléa de ftwor, e em que lugar? Onde nau-
decrt>to do governo .quA vai .de encoutro corn a con- · fragão . tantas , embarcações, e . onde .nenhum . soe- , 
stituição ; bem. af!sim é respónsavel 0 ministro corro até. ~:gora encontra .squelle que luta com. a 
qúe . tal praticou, e tambem I) que .. o succedeu.no morte. · ··. .. · · 
mesmo cargo, pois devia man-dar suspender o ·de· P'ór ·.tudo pois qua~to tenho dito approvo o 
Cl'eto< ·e. orde'nar. ao 1lscal .de cobrar esse Im,postu; parecer da couimissão, e .j11lgo que .deve ser 
ois o que.deveria, fazer-se a .estar a nossn machina tomado •na devida conside1·ação . · · 
política montada. em sentido constituciónal. . . o sr. va~oo:ncel.Los : - Sr. · pre;;idento, 

Coma .,houve uma· se~elhante ánomalia é indis- trata-se se se deve ou não approvar este . pro· 
pensavel a nccusação do ministro : ha com tudo jecto. ·Primeiro, .se se deve approvar o decreto do 
ponderosissímos · o,bjectos quo. reclamão 'o nosso governo, . segundo, . se se deve '.'concede1· um prí· · 
desvello e . nos probibllm bolir n~ste ponto por vílegio a e:na -companhill: E11 me declaro contra , 
em(\uanto; · .. . - · .· · amoas as paJ'tes do .. decreto. . . . 

Entrando na questão, Sr; presidente, direi.q.ue o decreto é anti-co:nstituciona\; 0 é prejudicial 
o . que DÓll carecem-os é de uma medida geral, já á · d t · o d t d · d 
e liA foi aquiprop .. o, s .. . t. a por .. , u .... m ... · .. s. r ... • .·.d .. e .. put.ado., e .era. . . ·JD us na~ . gover~9 . ecr.e an o .asstm .. as-· pendeu: ·dos beris nacionaes, cuja administração 
que ·não< existisse . o direito· provincial_, e quP. par- pertence á assembléa da pa,ção : dispoz dos bens 
ti cu larmen te , província .. alguma paga_sse · nada. nacionaes quando deu esta ilha . a esta companhia ; 

- . JA um Sr .• deputado propõz que se fixasse em é d d · ·t t'fi · t 
lG. % 0 direito de sabida para fóra , do inlperín, ver a e que o governo mu1 o ar t ctosamen e 
substituindo o despacho OU cwa.lque.r 'direito que procurou encobrir O SeU Crime, fazendG· crêr que 

- . . tambem era concessão dada aos particulares ; 
pag11o os gone•·os n.actonaes. is-aq 11i o principio porém . não 0 fez publ.ico. Esta ilba· estando o c· 
âe finanças que · deve· regular a camara ; f11çarnos, d 1 • · 1 
Sr. presidente. um .acto gerai,· discu. tam .. o. s J. ~. n~ste cupa a por esta compan ua, os P!lrtl~u nrtls que . , 

emprehenderem esta pescaria consegu'íráõ fazel·o ?:· 
anno este projecto, que o honrado membro apre~ Isto é o. que não parece que os outros pescadores 
sentllu para não se pagarem . no imperio direitos pod.eráõ fazer,porque esta.s companhias têm .. força 

· de mercadorias do . imperio~ . e ·assim daremos im· · - d - 1 
pulso â industria e . agricultura nacional, . assim maglca, nao attendem aó que . eterroin!~o as !lis,· 
protegeremos e.m g~ral e .não . individualmente, não e geralmente. zombãu das -snas- disposiÇões . . Na 
por .. privilegi_o, a.ssim .taremos á. patl'ia .nm .. as. s.I.·.gn. a· ·minha província ·ha uma companhia . poderosa ' 
li que . não tem. priV:ílegio algum, e zombão das leis,. 
ado benefi.c1o. · · · · e tem , á sua disposição os empreg:1dos que !leve· 

o Sr. :carneiro j:la .Cu:nha:'-sr. presi· riiio -ftscalisar a sua execução; (ApoiadiJs.) . . · 
dente; sustento ·o parecer da · commis~ão com uma. P()r : consequencia~ não · se segun · di:; to · beoeflc:lo . 
emenda, is.to é, que a 'ninguem' .seja prohibida a algum :. o melhor favor que se . pó de · fazer á ·m· · 
pesca nestas mesinas ilhas . . · . . dustria é .garantir 11 liberdade individual, e niio 
.· Quando : se tratou'' de fixar ,.a força ' mnritima : ' d mister de ;·outro favor algum quem goza 'de um '· 
disserão· muitos .Srs. deputados que ·seria pre-· · to L bem, · fortifica e brilha; üeve·stl s.im- deixar, a 
ciso primeiro .. crearem-se os elementos . necessa- liberdade · ao . emprego ·dos .. capitaGs ;·a . tendencia 
rio;;, e· eu ·fui desta·. opinião, mas agora . que . mais natu•·al _dos capitaes é serem empregados · 
apparece oceasiio d~ se _appli!)ar. os meios, ·isto.! · nos ramos mais lucrativos, . os :capitat's doa bra
·é, . . ·animar e .. favorecet· a .pesca, .· essa . industria ·· '~zileiros . ninda .não · estão empregados nestas .. espe· 
mnritioia. 'qu·e · ha de . contribuir . para augmento culaçõas, e ,têm ,outra;; mais. lucrativas em. qne .. ae 
da gente . do· mar, · é uma opinião ·ao . mea ver empreguem· ; f~zer este. prete!ldi~,Q.._~6ci<?c.· é!l----
iojilsta . . Se. :o.;~v~rn.Q· usurpoú . . ntlribuições que · .deslo(l!ll"'lj'g''· capltaes . da . mdustna :maís·-Iúcrattva:.· 
lhe .não -competem silo .os .ministros respoosaveis, para · os empregar no que .é menos lucrativo, e: a •_ 
mns .não é ·motivo justo de .lle uegar ao requerente ·· ·prova é.que se eUe fosse . lucrativo ·ja : eatarlio · 
um privlleglo de cjue pôde resultar grande 'bem ~ .E' empregndos muitos indivíduos ·nelle~ : ,·.· · : \ · ... 
mister não conhec:eró estado em que se acha a pesca · Sr. , prt>sidente, tal pl'ivilegio não ,se :deve .•,pois ·: 
no Braz i!, ·Mtn por gente pobre, sem metbodo .e sem conceder ., vista desLas razões •.. Porém diase :·um.• 
industrla, aervlndo.de um ,terrivolestorvo 1\ navegn- Sr •. deputado, , se 'nós -não .•concedermo;;• elite .pri-
oi'lo os curraes fabricados em algumna provlnclns .o lo vileglo, continuaremos n, .comprar . o bacalhéo: ao· • 
norte quo tem attcrrndo as·bni·l:ns e cau. llado u perda .. estrnugeiro •. To~os este;; nt·gumentos na:scem,_destaa ... 
demultaa pequ~nas t·mbarcações. Não serA portanto · idéas erroneas . da - bálanÇ~ ·de · commerei.o . : . com:, 
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quo havemos de cómprnr o ·bncalháo ostran~elro? 
H•1 cJe tiBJ' com ns nossas p1·oducções, ou ha de 
sor com os nossos generoa, Logo, 'pois .como se 
quor qu~ deixemos aqu11lo quo dá. mms lucro 
pelo que o dú m.;nor? De tudo ~esulta. que seirís\o 
desviar. capitacs dos seus .ma1s utc1~ empregos 
com a tal pescn1·in: diminuir as prodll'Cções 
agrícolas. 

Opponho-me ó. primeil'l~ parte do decreto por 
ser anti-constitucional, e ã ultima por não se 
dever neste caso concedEu; este priyílegio. . 

Foi á . mesn u seguínto emenda : 
« Que se dig~o ao governo que a camara não 

npprov~ o seu dccr~to, . Jlem quan_to á ij!ençiio 
de direttos, nem quanto á concessao das 1l"has á 
companhia de pesca.-·vasconcellos. 11 

o ·Sr. ~Lencnr:- Sr. presidente, tem -se 
trabalhado · por impugnar o parecer da commiRsão 
mostrando-se a inconstitucionalidade do decreto e a 
illegalidade com que . procedeu o governo, conce· 

·. dando prívilt>gio.s a esta sociedade. Isto mesmo 
foi o que fez a commíssãó, que muito . express~
mente reconhecen que á assembléa geral compet1a 
semelhante concessão. Tem-se tambem Qt1erído 
tachar u resoluçiic. apresentada pela commiss1io 
de auti·constituc.íonal, ·. debaixo do pretexto de 
que fica o soverno com a .· faculdade de fazer 
aquillo que lhe niio compete ; mas não .se l~D}brão 
os illnstres dep!liados qutl .a assP.mblea, a quem 
pertence fazei tal concessão é quem nutc'l'isa o 
governo a concede:l·a. . 

A commissiio, Sr. presidente, dl) certo não en~rQll 
na metaphisica .e .tbeorias · de . economia política· ; 
ella olhou o t1egocio tal qual elle é na realidade. 
Considerou que . ns ilhus dos · Abrolhos são lugares 
deserto!! que nenhum proveito diio ao estndo_: 
vio que uma soçiedade de capítalist__as ·se 9uer1a 
abalançar 1\ fazer alii uma ·especulaçao de 1ndus· 
tría, arriscando cabedaes, »idas e _mi! con~as 
preciosas ; pareceu porLanto · á comm1ssao mu1~ 
conveniente ao estad.o .actual do Brazil que se 
encorajasse • aquella projectada empr.eza conceden· 
dO·(ie-lhe .alguns privi.\Pgios. . · · · . .·· 

A com missão · inda 'mais se lembrou da .utilí·lade 
que · resultaria no .Eirazil ~e crear-~e ~om aquel!e 
estabelecimento de . pescar1a .· um v1ve.1ro de man· 
nheiros naquellas ilhus . que pam o futuro pro
vassem a . esqnadra brazileira de gente necessaria, 
quando desgraçadame~te . agorll vemos recrutar 
para n marinha .gente de terra que de cousa 
alguma serve para . o serviço do mar •. Eis as 
considerações que moverão a çommissiio. . _ 

So constado a camar!' ·não Julga conven1ente 
semelhante concessão ; se nlguns Srs. deputados . 
julgão que ~lia é muito .. contra os princípios de 
economia política; . a~sím seja; e .fiquem as ilhas 
desertas como estavão d'~l!tes, matc~·se . no· nascü
deuro aquella í.ndustria., continuem aquelles .mor-
. ros a serem fahes á navegação .; finalmente perca-se 
tudo, e não se firão os luminosos princípios de 
economia politíca de que . tunto tê.m ostentado os 
illustres preopinantes. · 

o .Sr. RebouQ_a.s :-,-Receio muito, Sr. pre~ 
sídente, que a ophliiio que se . tem manifest~&oio 
passe em contrario ao pàrecer ·da illustre. com· 
missão, . l'edundando semelhante procedimento em 
desar do corpo .legislativo 1. Terei muito dõ ·se por 
semelhante causa . apparecer o governo mais .sabi.o 
e ·providente . do . que a camara dos deputados . a 
favor· da industria nacional ! · Tem-se nesta casa · 
reprovado reincidentemente o decreto do govern'o. 

t;e .á augusta camara parece que o .. gnverno não 
tinha auto !'idade para emittil· .. o qec~eto, ,!.>!slm o 
resolva .;· nem eu nisso eston d1ss1dente ; mas 
·attendão•se 1\s razões iJo .supplicant(l ; couce_da-~e . 
o que elle pede que é de manifesta · cortve01enc1a 
e utílidade · commum ; restri.nja·se mesmo · o. bene· 
ficio .· iu:petrado~ Negàr tudo ; negar-lhe absoluta
mente o. que pede, é • prqceder até contra essa 

economia política quo alguns Srs . deputados aqui 
têm alardeado . 

Eu me niio envergonho de conreasor que sou 
muí principiante no conhecimanto dos orincipios 
dossa scíencia; e comt11do, tal foi 11 ápplicação 
que um Sr. deputado lhe deu para f$Zer válida 
a sl\a opinião, ·quo ea não receio c.ombntel:-o. 

Dis.se o ::;r. deputado qno não faz mal algum 
que .nos prefirão no . mercado os productos da 
pe:ica estrangeira, antes interesst' que ess~ pr~
J'erencia desanime uma empresa que póde d!vert1r 
capit!.l!l!J empregados em outros ramos de mdus· 
tria, etc; . .. . . . . 

A t•. parte da proposiçiio do illustre deputado 
mo parece que não exige . respr>sta ; a 2a pa!'te é 
pelo me!111S indirectamente opposta 1\ essa liber
dade · ínuustrial que · a sciencia: pri ncipal_men~s 
consagra . . O . snpplicnute .que pretende d1vert1r 
seus ..:abedaes a este ramo de industria, é porque 
lhe acha m~ior intaresse, ollo ae· desenganarA. 

Sr. presidAnte l .E11 estou parsu~dido de que ~ 
estabelecimento de ·que se . trata ha de trazer n
queza á nação ; o se a fazenda publica.: .nestes 
primeiros tempos não tiver que arr11cadar direitos~ 
ao depois . os arrecadará em grande, se nssím fór 
util dete1·mínar. Entretnnto nada perde . porque 
nada . arrecada .pelo. que · ainda não existe. Mas .· 
tudo isto . niio .á . . para agora ; e ·.s1m ··para. quando · 
se discutir a resolução ; e a esse tempo, como e_u 
já disse1 proponhão-se limitações. Todavír&. sempre 
pondr:rarei ratificando o . qutl já tenhp di.to a ~ste 
respeito, ql!oo governo a'tendeu bemc ã petJç~o . 
do ·supplicante '}Ue lhe não .concedeu por sesma~1a 
o local pedido .para alli levantar· o emprehend1do 
estabelecimento ; e só o concedea facultando•o o 
esse fim~ Diss~·se que o governo nesta concessão 
commettcu uma inconstitucionalidade ; nego ·~· 
. A lei de 20 de Outubro de 1823, adoptando ali lets 
. existentes, adoptou as que nutorisavao ao.goyçr.no 

para conceder .. sesmarias .• ·. Q govern·o que .se 
suspendeu eli:sa au.toridade emquanto a assembléa 
geral .níi:o legislasse respectivamente, podia po,: 

. acto satl, gorjll .ou especial, ceder ás. leis, e ~ii(t 
ostar sempre •pela suspensJlo. Se pois · o· governo · 
concodesn sesnunias; fazia-o com poder e autQ· 
ri.Jàde legal ; porém o. governo só concedeu como 
se tem rnpetidas vezes dito que a compaubia 
emprehenàed•>ra levante. casas para o seu . estabe
l~cimento, . e povôe de gente industrioaa e traba- : 
lhadora lugar!ls desedos e só habitados de aves 
e reptis. . 

No qne eu sempre me tenho . con!ormadô e 
allirmarei sempre, e qus o governo se excedea n.o 
que toca a dispensa de .. direito>~, foi: nisso ·que 
el\e. exorbitou de snas attribuíçõcs portando-se 

· inconstitucionalmente ; todnvia, · Srs., não deverá 
· o acto do governo, neste . caso innocente, preju· 
dicar n parte supplicante, fazendo-se-lhe imputavel 
uma violação de poderes que a .mes111a companhia . 
implicitamente não deliCO!lhece quando . recorre á 
assembléa· geral ; A · illustre com missão .não foi 
omissa sobre o excesso do. govern•,, · ella o reco~ 
nbece, procedendo sen1pce com constitucionalidade 
e . justiça. . · ... . ... · . . 

Disse mais um Sr. deputàdo, que. esses homens 
qae· se . têm de empregaf vantajosamente .· nessa 
fabrica . de .· pescai', hão do reduzir .. á. mendícidads 

. OS que pescâo actua!m ente, e não poderáÕ flODcorrer 
com . elles. Admitto por principio . de exclusão 
.semelhante objecção, não deveramos querer que 
houvessem grandes ·e bem costeados estabeleci
mentos, porque , espezinharião. os pequenos e das~,:. 
ag11izados; nem . que hóuvessem grande9cãpíta· -
li:stas porq11e nrastnríão os traficantes. A Inglaterra 
~ bem abuu·lante em · população; e todaviaadopta 
machinas que de.ixilo em aeaservíçounuitos braços; · 
A Inr;:lnterra é sempre aqu:i citada como exemplar 
em riqueza, ci~ilisação' e industrla. · . . · 

Nà? posso portanto .deixar de votar, como vot.o, . 
pelo parecer da illustre commissão, imprima-se 
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o projeeto por ella. otrerec~do ; e quando ontrar se ofticíasse ao governo pa.ra que nos mandasso 
em discussão a· sua .mataria, ver·S~·ha . mais se a sua conta corrente com o banco, em que . a 
a mesma commissiio se portou constitucionalmente, governo . 1!6 conRtítuia devedor . de não pequena 
e se o negocio é- fundado em razão. S•>mma, ainda não se tem !J.pr~!IE!nta.do, para que 

o Sl', CfUf;1'9 A1vures : -Disse-se que não se diga que a commlssão especial do exame das · 
qualquer póde ir ·ao mar pescar; mas' de que serve transac.;9es do banco é a culpada. Fiz depois disto 
isso sem baver urn Iu~ar conveniente onde todpa uma indic_'l_ção sobre o cobre, e esta augusta 
possão salgar e acondicionar o peix~ para não camara julgou gue era. objecto c!~ deliberação e 
apodrecer ? Não IJ6Í porque . motivo se conc~de mandou imprimir n. resoluçi'to ; por consequencia 
tal privile~io a esta companhh1 que se quer esta· recommendo. a V. Ex:. ou· á ·mesa que se repita 
belecer. nas ilhas de Santa Barbara e Corôa Ver- o ofilcio· a:~ governo para fa:~:er com que o br.nco 
melha: .·acontecerá que irão . pescadores a. essas apresente-as contas correntes, e em· segundo 
paragens para salgar. o pP.íxe, e a compaohia,lhfl lugiir- a6:quem procede esta falta de impressão, 
dirá : -• isto me pertence, ide salgar Córa aa·qui. porque se é por culpa da typographia nacional 
Nós sabemos quanto pó de o interesse no coração eu a mandarei. imprimir, se a. camara me .der 
humano: _qualquer concessão. que se outorgue a licença; ninguem duvida, no estado em qu!l nCls 
esta companhia, equivalerá a· um privilegio ex- achamos a respeito da moerta de cobre e papel, 
clusivo, e nós sabemos a insulllciencia que tem da utilidade dessa minha proposta. 
o fraco a par .do Corte, o pobre n par do rico. o SI'. oa.rneiro c1a. ounb.a.: --Pedi a 

Actualmente viio allí salgar peixe os pescadores, pa!avra, _ Sr~ presidente, para apoi!'r.o que _disse 
e não se diga que agora nlli não se pesca, pesca-se o tllustre deputado o Sr. Gervas1o, e. f•)l que 
sim, e se não ba ainda estabelecimento. nessas quanto antes se devia tratar deste negocio, um 
ilhas é . porque o terreno é ingrato e . tem .pouca dos de· mais urgente necessidade;. porque· o . mal 
agua. . que resulta do cunho !le um!\ moeda . f&lsa _como 

Voto contra o. _parecer da _commissão ntssta.· a de cobre·, cresce gradualmente á proporçao .do 
parte; augmento da mesma moeda ; . e o governo. surdo· 

o Sr. Ferreiro. França:-Alguem é pro~ ás queixas da nação, e mais· iusensivel- aos 
hibido de pesca1• alli? Niio. Alguem é prohibido 'lftlus males, continb a curth!lr l!emelhante moeda, 
de fázer 11lgum estabelecimento naquelle lugar? querendo com esse triste paliativo supprir a 
Creio. que não,·_ pois então,- Sr. presiden,e, para que consomme em suas prodigalidades. · 
que ha de o governo consentir nisto.'? Creio que O clamor. é geral, e .varios requerimentos têm 
ó URurpação conceder aquillo · que não é objecto já se. apresent11do nesta casa sobré a probibição 
contencioso, Mm póde sel·O• Aqttelles lugares ainda da sahiCia do cobre, e posto que seja ÍW!Uestio- · 
não tomados por alguem, e onde o trabalho de nave! que esta P.rohibição é inconstitucional, 
pessoa alguma não tem ainda alli sido applicado porque sem mamfest!\ inCracção da lei. f"'ndl\• 
póde pertencer a alguem? Quem quizer nlli edl· mental do Brazil, não .se póde prohibir ao çidadão 
tlc11r pode fazel-o porque não tem dono; por ou a qualquer outro individuo levar pnra onde 
consequencla se o. governo dá para ino o .seu quizor, e até para Cõra do . imperio a sua . pro· 
consentimento, é usurpação conceder o que não prit~dade; to'davía, Sr. presidente, eu quizera 
se póde negar. que antes de se tomar qualquer resolução sobre 

Perguntarei mais, qual é_ .a- razão · porque esta este .objecto~ lia convidasse o ministro da fazenda 
génte que se quer estabelecer alli pede este afim de propõr o que elle julgasse mais acertado 
prlvilegto.? Pede .concessão deste lugar para se para que depois ni'io se queixasse que tomando-
esttlbelecer · -alll; esta gente pede pois o qu11 o se uma medula de repente poderia caasar uma 
governo não póde deixar. de dar; depois . pede grande alteração no cambio, nã.o só do mesmo 
concessão de direitos por tantos annos; creio, cobre comn de papel nesta .cõrte onde já é triste 
Sr. presidente, ·que a industrla só_ por si não a sorte .dos empregados. 
póde dar pouca conveoiencia, se elles podem O mal 1J rlnq•1elles que pedem· prompto e he-
poscar oito ·se_ndo . prohibido · ·de estabelecer-se rolco remedio; as pruvíncias do norte cst1io cheias 
alli, para que pedir? Se elles SBbem bem pescar, dess~ c•)breinfame, e i!m Pernambuco ·se'·eunha. 
concorreráõ sem duvida com os estrangeiros. quasi publicamente, de sorte que tendo antes 
Qual" é --a razão, 'S1·. presidente, porque a ·lei h a havido o1u.i.tas denuncias .. e-. Rendo precí_so. que o 
de conceder cessação de direitQs por tantos ao nos? presid<snte o.tliciasse ao indigno ministro; que 
Não se .póde conceder tanto, como bem aqui já por .desgraça daque~la provincia está com a vara 
se .disse; portanto, Sr. presidente, o caso · não do crime, farão .presos alguns indivíduos .em 
se funda lclgalmonte, é contra- a constituição, e cujas casas se acharão .macbinns de cunhar moeda, 
apenas·· se . funda. em t1f!Urpação e. em vaidade, porém o que succedeu? Que elles têm sido_ ·pro, 
causa que. é éommum. · · tegidos por. ssse pessirno ministro-que te1:n ex-· 

Este lugar .dos Abrolhos. está despovoado, ·não cedido a todos os seu~ antecessores na venahdade, 
ha alli estabelecimento. algum , e não sendo de na proteccão aà crime e na perseguiçãe . á- vir-
ninguem, porque razão . não p.osso estabelécer- t11de: · porém embora fossem as. leis a este res-
ma.· atli .. e fâze_r · a minha lavragemzinba? Ora, peito _cumpridas. e ho11ves_se mais energica .eoope-
sendo aasim, como ha de o. governo dizer: -.eu ração da parte de todas as autoridades, .. serião; 
te dou ·esse privilegio! Isto,· Sr •. presidente; . não a meu ver0 inetlicazes as mesmas e inutil-o.,esforço 
sei o que é, . é só vaidnde do ·governo. em· dar · das autoridades, e poucas as cadêas . para. os 

. o !JUe não .póde nega1·. Se eu aclio- que· a minha falsificadores, quanto mais que este mal.até ,nos 
industria é melhor q11e a dl.ls outros, qual é a_ vem de fóra do imperio: damais, c:omo ,punir um 
razão que eu hei de pedir privi]egio de. direit?s 'l crime que o g_ov11rno commett!l,. como executar 
O que eu acho é q~e se deve dtzer:-quem qutz~r uma .lei. que· o Q16BIJ10 ~overno· .mCrlnge ?. E como 
pescar, ~esque allt, como pescava. até nqu!.i.- se podet&-tacbar-:-t~:eJnJU1tto·o dizer-se .que o nosso 
quem qutzer-estabelecer-se naquella llha estabe• :c ,-governo c:ontri.bue para a . desmoralisaçiio geral 
laça-se; -- quem melhor sc~ber pescnr mais ga- e :Q_ara : o progresso dos delictos. · . · . _ 
nhará ; por~~ reconhecer auto~ida~e no ft~verno Eu nio temu tanto o papel porque é de. mais 
para estas concessões; isso n~o, e deve reJeitar-se difficil Jalsiflcaçio, e o m~l quo. elle produz é 
porque só é fundado em va1dade. . · .. . . : · mais sensivelno Rio, · porém o ccbre. assusta não 

A_ .fln_.al.po_.st_o o _P_a_ rec ___ er a . v_ atos,_ fot "_PP_ rov-~d. o só 0 presente, __ porem_prepara_o futuro de_sas_ troso. 
P!l_ra u __ a 1m __ pr . .im ___ Ir._ a_ r_es_ C?lução_, flcan_d_o_ preJU• que agu__ arda_ o _Brazil, de cuja e·x_ pressão sesaleu . 

. d1cada. ~ emenda . do Sr. Vasconcellos. . , . . !> governo na tran~a.:ta;legislatur~ para.pe!Iit.::.;á 
Q \Sr. Gel'va.slo: ..;..Ha tt>mpo requeri que ~aql'l~!-"a um em~resttmo ou n~y~~·--'~Eo.~tQ!I• Nao . . ' . ..~.--·~ ........ ·.. . . .. . 

.... .. .•• ........ ... '······o ..... ~·-.·-·· -·············-· 
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podia de certo um governo por mais. inhabíl que 
fosse, lanrar mão de mais funesta e extrava· 
gante medida, a não ser de proposito tomada 
parn ·.corromper a moral o lançar !L lii!Çilo ás 
bordas do aby11mo, se o mal continua e niio se 
app!ica.r um remedio · efficaz suspcndondo já o 
governo o cunho· do cobre. 

r ... eu-se o parecer da commissão de pen!!ões .e 
ordenndos, que era de parecer que a pretenção 
do conselho supremo militar, que pedia p!lra cada 
um de seus membros o mesmo vencimento annual, 
que pelo art. 1• ela corta de lei de 18 de Se· 
tembro. de 1828 é concedido aos membros do tri· 
bunal supremo de justiça, se indifHissé. · 

Tomando a . palavr;l disse 
o Sr. Hon.anda Oava.1çanti: -.Eu fiz 

na sessão ultima que se tratou deste negocio, 
opposição a esse parecer •. e julgo agora expór 
que embora se approve o parecer; o entrasse 
em discussão uma resolução que. rem.ediasse . o 
mal, e em consequencia proponho uma emenda 
ao parecer, que . é urna resolução. • 

Senhores, os commandantes militares das pro
víncias têm exorbitantissimos venc:imentos, .e· um 
membro do conselho supremo militar que tem 
necessidade absoluta está reduziqo ·.a 408 de 
gratificação mensal, e compare. m .. os ... as a .. ttr. i. buíções 
de cada um e suas necessidades , e ver,se.ha 
que não é c,bjecto de desprezo darem estes em· 
pregados rneíos de poderem subsisttr · e desen· 
ganemo-nos que emquanto. uào dermos. bons or· 
danados não podemos esperar bons trabalhos. 
Portanto· julgo que · se poderá dar ·pelo menos 
100n a cada um membro do conselho, e vou mandar 
a emenda. 

O Sr. Pau uno de Albuquerque orou 
sobre a mnteria, oppoz·se · á emenda . 'U reso· 
luçüo, mostrando que os ~trnndes vencimentos 
de um empregado não deviâo servir de base. e 
parallelo, para se angme.ntarem a outros quae ... 
quer ·emprt•gados, quanto mais que us circurn· 
!!tanciaa ·1lnnnceiras . da u.açiio · nAo permittião 
augmeotos dedespeza de semelhante natureza, que 
elle julgava até lncohere.nte, p.orque .. talvez fosse 
necebarlo diminuir 011 vent:imomtos dos comman· 
dantes militares que to>ilos o~ii.o despotaa, . e para 
Colrroborar a sua opinião dill&e.:- A· catnarl\ re· 
prQvou a pen11do> lí viuvn fio viso:onde da Ca· 
cho<~ira, . e ndo tevo outras razões mais o.lo que 
uttender que nós temos uma grande divid11 .e 
quo só depois de a pagarmo11 ó que poderemos 
atá ser generosos: por ora pl\rece·me ~ue o pn· 
recer da commi1111ito deve 11er · npprovado. 

Foi. à. mesa a seguinte resolução: 
u A assembléa geral legislativa resolve: 
n Artigo unlco.-As ga·atificaç9cs dos membros 

do conselho 11upremo militar estabelecidas na 
tabella que ucompanbou a lei de tantos, siio eltl· 
valias a 10011 mensaes.-Hollanda Cavaz,:anti.u 

Náo so ·julgou objecto de deliberação. 
o. Sr. cunho. Ma..tto•:-Voto pelo parecer, 

acho mui jnsto I 
St·. presidente, dizer-se que os conselheiros de 

guerra não podem entra.r em parallelo com os 
commandantes militares, . a respeito· de venci
mentos, é co usa digna de· admiração I Eu conve· 
nho em· que se diminuiio os .oyencimentos aos 
commandantes militares, mas havemos ser·jastos 
.e nesse caso hão de. se diminuir os vencimentos 
aos !)residentes de província os quaes são muito 
grandes , e tambem aos membros· do tribunal 
supremo. e a outros muito~ empregados que têm 
ordt~uado.s vantajosos:. O!! presidentes das pro
víncias têm veneimentos D\UÍ snperiores âs suas 
necessidades: e elles talvez possão · entrar na 
mesma linha· em que um Sr, deputado meLteu . os 
com mandantes militares,· de todfJ:i set·em tya·annos 
e ·despoticos: e eu (jírei que todos .o têm ·sido, 
á .exeep9iio do Sr. depntado presidente du· pro· 

vincia do Rio Grande do Norte: todos os mais 
tõm sido perversos, e em razito dessa tnesma per· 
ver:~idado devem de lhe diminuir s11.as . gratift
cacões e ordannrlos. . . . . 

Voto pelo parecer da commissão, e nunca se 
diga que o conselheiro de guerra não. está. nas 
mesm,ts circumstauciRs de um comml!-11~ante mi.. 
llta.r de· provmcia: olhemos para a la i e veremos 
que .o conselheiro de guerra tem .. a mesma con.· 
sideraçiio que o general commandante em chefe 
do ·exercito. 

o Sr. OdorJoo: -Não se trata sanão de 
approvar estll. parecer, ou se. se deve assentir· ao 
reqaerimento que fizerão os membros do con. 
selho supremo, e não se trata agora de saber 
so os pre~identes das províncias têm .ou não 
grandes vencimentos: portanto não roubemos o 
tempo, liguemo-nos á questão. 

o Sr. oa .. tro o. &llva. :-Esta. cama.ra j~ 
tomou uma deliberação tomando em consideração 
o projecto que extinguia o supremo .. tribunal 
militar, e por isso parecia que a prudencia exigia 
quo csperassemos · pela decisão desse projecto, 
porque esses homens hão de ser aposentados 
pela. lei, e augmentando-se·lhes o ordenado virâõ 
a pesur mais depois sobre a uacão. . . . . . .. . 

Atlnal npprovou•se o parecer da. ·commissão, e 
não se julgou objecto de deliberação . a 1·esolução. 

Leu-se· outro p11recer ·da com missão de. pensões 
recusando approvar a pensiio de 6008, concedida 
a D. Maria Ignacia da Silveira, ft!btl legitima 
do conde de .Sarzedas. · ·. · 

Entrando em diliC.USSiio, disse. 
O Ss. CoNHA. MA.Ti'Os: -Eu desejo saber se.esses 

serviços forão decretados. 
o Sr. Evnris1;o:-Pouco importa ·saber se 

o forão, .mas julgo que não estão decretados,. 
Na . o.p.iníão · · do fiscal dai! mercês não está na 
razlío de o serem. 

Eu .tenbc• urna opinião mui diversa· sobre :esses 
serviços decretados. Segundo· o regimen . c.:m· 
stitucional, o juiz supremo destes .negr,cios. é a 
asl:lemblé~, logo que niio ha. lei que .marque o 
qu. antitat1vo; me pat·ece que 11 consulta do .eon· 
selho dn fazenda não é obrigativa, . mas que 
li!!!tá sujeita (, approvação ou reprovação da 
asscmbléa; e no rneu modo de pensar, julgo que 
esta pensão não se deve approv~tr, porque este 
conde de Sarzedas ern vez de fuzer ser~iços á 
naçà9 · tyrannisou duns províncias (apoiados),· e 
de11moralisou os povos; . entretanto a camura 
decidirá. · · 

o Sr. cunha. 1\:to.'ttoM:;... Desejaria ver de
cidida a qnestão de remuneraçiio de serviços 
pelas .lei!! antigas ; cinco especies de serviço:.s 
silo remunerave1s, serviços de- guerra. dos tribn· 
naes, diplomacia e de secretaria, e havia outra 
qualidade de· serviços que antigamente erão re· 
mnneraveis, que erão os serviços de paz, isto é 
o que determina a lei de 1706. 

Eu não. tenho nenhum conhecimento das. qua
lidades dos serviços do pai desta senhora· a 
quem foi concedida a pensão pelo governo, e os 
senhores que estiverem mais ao.facto da mataria 
apreseiltaráõ a sua opinião, e o que en· digo é 
que se este homem prestou serviços acha·se nas 
circumstancias da lei, e devem ser renumerados, 
e por· consequenci~ é preciso ver se elle se acha 
neste caso. 

o SI.". Paul<l. s.ou:..:a.:-. A qiiestilo é se 
existe eilda lei, e_ se ella existisse então ·. as • 
c usado· era vir os ta questão· á assembléa, ·porque . 
só depende .:Ie sua approvaljii:O a pensão que não 
esti\•er desigMdl\ e. tax.ada por lei; por conse· 
qnencia é . claro quo se o governo. manJou. este 
nt-1(ocio aqui õ pot·que sabe que não balei, e na. 
confo~·midade da co.nstituição e:cige a a:ppro~':'çito 
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da asseml>léa. Ora, se não ha lei como dar di· 
nheiro a esmo, e . por serviços não reconhe· 
cidos? • 

Leu do . a historia da . minha · provinéia. não me 
recordo de o.utro homem que eommettess"! mais 
crimes, e que . mais injuriasse á humanidade; 
e croio que em Minas Geraes jjll~ não !oi mais 
homeín (,!e b~m. (Apoiados.) Por conseguin~e a 

. assem})lÇa nao póde remunerar serviços desta 
qualidade : a sua munificencia não deve ser para 
taes homen.s.. ·. ' . 

o Sr . . ounha Mu.tto•:- O illustre depu
tado o Sr. Paula Souza . disso quo as pensões 
taxadas por lei não vinhão . a . esta . camàra, mas 
cuido que tem acontecido o contrario, · rpor con
sequencla . ·tornarei a repetir, se es>Io . homem . sa 
acha' nas circumstancias de que trata a· lei de 
1706, tem · 1direito à. remuneração. 

Direi mais que tem vindo a esta · camara re
muneração de serviços concedidos aos militares 
pelo .as.sento do _ conselho · ultramarino> am ·. con
sequenci>\ ·da _ lei -lls · 16 de Dezembro de 1790; 
~alvez eu esteja . enganado, mas. submetto o meu 
JUizo .á'camara. · :.. . · .. · ,· 
·· o sr. :Evisri•to:-0 .illustre · deputad.> que · 
me precede.u disse que têm vindo ao corpo le· 
gislativo as · remunerações de serviços militares, 
q~e. c.lm eft'eito. s~o taxados por _lei ; mn~ _ Isto 
tg1 -.em -eonsequenc1a de uma: tluvtda que se. sus· 
cttou, se acaso o a3sento . do conselho ultrama· 

. rino · era uma lei ._para .o Brazll, e rol n razão 
de virem esses pnpe1s, porém hlto nada . têm · com 
a questão: nilo existe lei · quo designo .a pensilo 
para . os serviços . deste homem, . e . etn . minha. 
consciencla digo· que não · posso . votar a favor 
de um homem quo foi nosso tyranno. 

o . sr; :a:ouanéhi ·oav-Qtot\.nil: ...::Eat~ 
multo fresca ._ 11 volaçilo da . camiua na .rejelçilo 
do11 serviços do digno brazUelro Ouetl\no Pinto, 
behl comn do digno L11'11; J •!IIÓ da __ Oar.vnlho, .e 
quem ·reJeita taes reuiui1tiraÇi:Jefl de aerviços com 
muita· locllidadll rejeitarA oata, maa eu votei 
contra o bel .de votar contrn esta rejoiodo, sem 
me . impo•·tar ·. com o comportamento dosao . lndl· 
~d~. . . . 

A · constitliiçiio prescrevo no art. 170, e diz qtio 
ficAo garantidas as · recompouu" confnrlda11 pelos 
serviços ao estado ; aulm com o direito adquirido 
a ella11 .na . fôrma do' lei, ·e noto·se quo diz .;.. 
direito adquirido a ello111 .,... o mio .so talln se 
silo cidadãos brazl\olroa, ou se nilo silo, _o niio 
preciso de outros eaclllrnclmentoa, basta Jer a 
conatitu_içiio, · e . quurer - olltrou no ·comportamento 
desse homem, nos a_eus empreglla, •. niio compete á 
camara; · ·· · · 
. Eu ·peço a leitura _da consulta do c.ónselho_ 
(Foi satisfeito;) Ora, senhores, ó flscat .não teve 
em vista o regimento daR 'mercês a respeito de 
serviços feitos no Ultramar, n9 In dia .. e no Brazil, 
que são denominados. e _ co.nsiderados como ser~ 
v~ços mi~ita·res ; :portanto o fiscal não ... imtãn
d•a dessa ._ : ·matena. _ Se -o. · regimento das · mer
cês não · pràsc'réveli o quantitativo, ·· presereveu ·o 
direitó; · o · quantitativo foi só prescriptó para as 
patentes_ 'mi' litares até b_ ri si_ a_ de ir_ o, _ por_q_ue_ eiitão __ ' não 
se presume que no Ultramar pudessem .' haver 
maiores patenteá que a de brigadeiro, ficandó 
~ arbítrio . do 'monarcha regular o quantita~ ttvo. · · ··· · · - · - · ·· · 

Nit_o entrArei nn ~nalyso se a pansiio dê 600$ 
.é · grande; mas . julgo _ que .serviços muito· ' maio , 
res : têm ·sido renumerados com .menos;· Ullls_ isto 
não. d~ixa nullo o direito que esse homem tem 
adquirido, .ainda ._ hontem se olpprovou aqui . uma 
pensão, e .. !echariio;.se os . . olhos a rn uit11 .· c ousa. · 
Eu_, não .. quiz fallar ; . mas hei de .lembrar ai·com· 
missão . que· ,esse individuo • tinha .. tido uma com-
mando em .vida· .. · ,. . · · · · , ,_ . · 

:Voto: contra ·o 'pàrecér~. 

I 
o Sr. :Evart.to :-Díz o Sr. deputado .al-

·

ll•l_ mas co. u .. sa_ .s .11-· IJ· ue. n_ .ã<' responderei, . por s_· erem. _ fóra da questão: disse que o fisct~l não es-
tava ao facto da. m.ateria ; mas· a commissão teve 
outro fundamento, a commissão não está na 

·opinião de algoln!l Srs. deputlldos, a commíssão • 
é de parecer quo a consulta do conselho não á 
obrigatíva co~oj~ !Jisse ; a c:amn~a j)óde afastar
se della, porquo . uma vez que nao. h a - lei . que 
fixe o quantitativo, .a dírecçiio da nssembléa .· é 
ver se esse homem servia b.om pa.ra ter lugar 
a nação _ recompensal·O ; mas ·11.e esse homem 
tyrannisou os povos, cuido que nenhum homem 
sensato dirá <jll.e se deva remunerar um indivi-

. duo que ilervtu mal á naçii(), longe de nós taes 
exemplos. __ . . 

'Quanto à · reJlexão que· fez o illuslre . deputado 
de que o individuo 11 quem . ante·hontem a ca· 
mara _ deu uma pensão, ter tido uma commenda, 
foi tardia a sua re.llexão, a . commil!sio não es
tava ao facto ~eniio . dos docuiJlentos . que 
então · se . apresentarão,. reconheceu que .. esse ho· 
mem tinha .servido . por espaço· de \i(> sonos .· com 
hunra _ o probidade, portanto •a .. çommissão .. não 
podia adivinhar · que· eUe tinha Lido uma com- · 
manda,. e a commissão _ é iuiparcla.l, ella s6 
quer. que a cama.ra .. remu11ere os benemeritos da 
patria. 

Po,to a v.otaÇão foi appro vado o píneeer; . 
. O Sa. PRESIDENTE deu para ordem ·do dia. da 
seasiio seguinte: Prí me iras discua11ões dos pro
ject<~s na • . ~1 ,' 9l, ·10.2 · e lOS. Resoluções -. na. 5, 
42 e 63. Discu:~sito do orçamento da repartição' da 
fazenda. · · 

Levantou·se ·a sessi'io ás 2 horas: 

PRES_IDENCU. DO SR. · SOARRS DA. ROCHA. 

Po11co depois das 10 horas, fazendo·ae a cha· 
marJa, acbáriio·~e presente!! S3 . Srs. deput'ldoa, 
faltando com participação os Sra. Paula Barros, 
Silva Tavarea e Oandido de Deos, e sem ella 
o Sr. Antlrnda. 

o sn'. PRESIDE~TE declarou abe~ta a sessão; 
e lhlu a acta da antecedente pelo Sr. _secretar!!> 
Barreto foi approvada_ ' · 

EXPEDIENTE 

o Sa~ s~cllETARIO BRITO leu os seguintes of- . 
flcioa ~ . . . 

Do secretario do senado, enviando emendas da
quella camara ao ·projecto de ·. resolução .. de9ta 
camara sobre juizes Je paz.-Mandarão-se impri• 
mir as emendas; _ . ' 

.Do .ministi-o de estado dos negocias . do imperio, 
envio.ndo as participações proximamente recebidas 
da província .. de Goyàz sobre os su.ccessos que · 
ti_._veriiO.•lugar: pela incurSão dos índios Chere:1tes __ .e 
outros na . aldêa · Graciosa daquella provincia. · ~ 
Foi á secretaria. · · -· . . . . , , 

Do .mesmo .ministro, enviando resoluções do con
selho goral da província do Oearâ.-Mandarão-se 

ím~~i·~~s~o r;i~~~~~~~nvlando _ ·ú~a· ~epr~s'ents; 
çi\o d_n.: camarn muuicípal ·da .. vllla · do. A.racaty1 
que . s.e _queixa das .• disposições 'do _ conaelho. c~reriU 
.da . provincia · dll . Cl\nrt\ sobro· curraes de pescaria 

. no rio Jaguaribe;-Foi â . comn1issão das camaras 
Inunicipaes. • ....... · · . .. . ._ ·. . . . . . • 
· Do · ines mo · ministro, enviando . ~ · resolução de • 

consulta de 8 do , corrente mez .-:om,·a:.:remuue
ração . de serviços· .do .brigadeiro,, graduado José 
Cilstódio d.e. Almeida Bessa;.-:-Fói . á , llOiDiniSsão· de 
pensões _e . ordenados. : · · · ·· ·· · .. · · - ' 
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Do ministro da fazenda, enviando um mappà 
sobre a emissão do npolices do f1mdos publicas._;_ 
Mandou.·se que .fiensse sobre a mesa. 

Do mesmo miuistro,. enviando cópias sobre o 
coutracto e fins do empresLimo de 400 millbs. 
contrahido em Londres no ann n pl'oximo passado.-. 
Mandou-se ficar sobre a mesn. · 

Do ministro da marinha, sobre a letra de 9:GOOH 
que se reconheceu falsa no exarnP. das contas 
do commissario geral da esquadra do Rio d11 Prata. 

·-Foi ó. .secretaria. · · · 
Forão parn a Recretaria os impressos rel!ltívos 

no pr.ojecto de orclen11nça geral do exercifo ·offeré
cido pelo Sr. Cunha Mattos, que restitue o barão 
do . Rio . da Prat11 por ler sido o anno passado 
tnembro da . com missão· .externa sobre este ob· 
jacto. . - . · 
· Foi recebida com eápocíal agrado .uma fellci· 
tação da camara da villa Nova de S. José desla 
província; 

Farão ·á com missão das camaras municipaes 
duas representações da .sobred ita camara da villa 
Nova de !!!- José, uma sobre o augmenlo das 
suas rendas e outra enviando .as suas J?osturas. 

foi á .CO.mmissão de pen!!ÕeR O. Orâenadofl Unl 
requerimento de Franci .. co Raymundo do . Barro~ 
·e Mello. 

Foi á commissão . de guerra uma petiçito de 
algu~s soldados pr.esos a bordo da presiganga. · 

Foi á commissã(l de justiça civli e criminal 
o requerimento.l ae Antonio Joaquim Cardoso e 
Francisco José da Costa, presos na cadéa da 
relaçilo clll Bahia. . .. . . · · .. : •.· ·· -

Foi -, .commissil:o de commercio o requerimento 
de Carlos Bertram. -

Forí'io ·á coinmisaão . de . _potições dou11 requeri· 
mentoa, um de Antonio . Felix de Vasconcellos e 
outro de Lourenço Antonio do Re11o. 

Foriio á mesa os segulnto11 roquerimontoa: 
· cc Requeiro quo aa emendoa 11obre o regimento 
das . relações aoj1\o •·ecebldos pela cornrnlasito rôl!· 
pectiva n que co.m a:~ mo11mas emendaa.se pratique . 
o que . ae ado. "t·o·u a reapelt1i dlla emenda• no 
codlgo criminal.~RIIbouçu.r. » · · 

AJ!pi·ovndo. . . . . . . 
"Requeiro· que oata .augu11ta aumarn dllait~n" 

os . dla11 sabbndC)I. dn cada uma 11811\IUIIl .ll , . .,· .;111· 
cusa1lo . daa rcaolu~õe1 o · propoiltlll dos cons~;il'"" 
~~~raes do provlncll1~. comuçandn por aqull\las qutt 
mala lntorllllBI.Into~ e urgonLP.I rorom: ten•lo sem pro 
.om attonçno aquellna ro1oluçõea o propoatas dlll 
provlnciRI mah1 IOnRinqun• dn capital do imporlo, 
como llcjilo: Para!., }ltaranhlio, Ceara!., otc.-Bapti.rta 
Ccaetano. ,,. . . . 

Rejoitado. . . 
« Que haja uma hora de prorogaçüo om um 

dos dias da semana, . que designar nn,ecipadamente 
o Sr. presldcn·te, parf\ as discussão. das propostas 
dos conselhos geraes,-Maia. » . · 

Approvado. · · . · · · · 
. « Pergunto: se o governo .e.n viando a esta camara 
o novo · regulamento do correio, o acompanhou 
de competentes observaçõel!, praticas de correcção 
ou emendas. Se o ·não tem. feito, requeiro que se 
lhe peção as devidas elucidjlç()es a .este respeito . 
..;.Julho 20 de 1830. _;,A. J. de Lessa. » · ··· 

Ap_provado. · · · · 
<< Requeiro ·que se officie ao governo para que 

mande põ•· á venda as emendas ào projecto do' 
codigo pennl; depois de corrigidoN os erros.· · ·' 

" Paço da camara:~ -dos deputados, 19 ele Julho 
de 1830.-0 deputado Vieira · Souto. » · · · · 

Rejeitado. " 

PAlU:Cli:QE8 . 

« A. . commi~:~são de justiça i::rimi.nl!-1 examinando 
a rep1·esentaçiio que a -esta a'ugusta camara diri.· 
glriio Antonio Joaquim de .Mello, Antonio Elias 
d.e Moraes; .AIJtonio J. ··de Miranda . Fa.loilo, Ro· 

dolpho João Barata o ·. José Tavares Gomes da 
I•'onseca, presos na . fortaleza das Cinco Pontes 
da cidade do Recife, em que referindo a maneira 
cnvilosa com que di:tem · forão compromettidos nns 
devnssas n que se procedeu por occasião da appari· 
çiio de uns pasquius e pelos ncontecimentos que 
tiveriio lug••r em S. Antão, se qüelxão d(l ':jue 
o ouvidor da cumjlrcrt Gustavo Aóolpho de Aguilar 
por espaço de . 5 mezes os não quiz admHtir a 
livramento; é a mesma commissão· de ·parecer: 
que so remclta a dita queixa .ao governo ·11t1m 
de que este fazendo (lxpedir as · precisas ordens 
para (i14C quanto autes se conclua n processo dos 
supplicantes quando niio esteja 11ndo, haja de 
verificar qualguet· responsabilí.dade em que posf!!l, 
ter incorrido aquelle .ouvidor. · . 

a Paço da camara dos deputados, 19 de Julho 
do 18:30.-A.P. Limpo de Abl·eu.-A. P. Ohichorro 
da Gama.-José Antonio da Silva Maia.,, 

Approvado. . . . . . . . 
.· · a . A comm'issão de 'justiça • civil examinou . os 

otJlcíosd" presidente de Minas·Ger.tes, do ouví.,or 
da comarca do Ou1·o Preto : e bem assim as 
repre!!elltações das camaras :municipaes e dos cai'· 
ccreiros daqu~::ll!l província, que foriio remettídos 
a esta augu•ta camara . pela secretaria de estudo 
dos · neg~eios da justiça, em gue .se .manifesta 
a necessidade· . . d& so mandar abonar ·· aos·: carce
reiros · os . ordenados quo i.llles percebiio .~ ·· · do que 
forão privados; por. entenderem. algumns das ditas 
cnmaras que não · estavíio . ·mareados na lei do 
l• de. 9utubro .de ,1828, - que lhes. serve -de regi· 
menta .• A commiasão ju\g11 que este caso j~ foi pro• 
vldenciatl.> pelo governo e pela reaeectiviÍ com• 
mlaalio dos cama•· as munlcipaes em um. projeeto 
de reaoluçito que apresentou e que já fol dia· 
trlbulda nesta augusta . camnra, o qual deve ser 
tomRdo om su.a devida consideraçí'io. · -

n Paço. da camara dos deputados, 23 ·.do Julho 
de 1830.-/J. 1 .. . B. Paim.-J. ·F. A• B.- Muni: 
Barreto.~ · 

Appt•ovado. 
n A commlssllo de justiça civil a qitem foi pre~ 

sou to o · of!lcle> !f o ou.vidor .da comarca da Parnbyba 
do · Norte, remettldo . a est11 augusta .camara pelo 
ministro o secretario de . estado dos negocio& da 
ju11tlça, 0111 que propõe a necessidade de 11e crear 
111!1 outro escrlvllo p11ra adiantnr o . expediente. 
•lu.,JU.•lle )uizo, é de parecei" que s~ . eseu!Je ·. a 
pruvldenCit\ indicada, nl\o s6 porque este 'expe
âiento devo ser mui diminuído . com a nova crea.;ilo 
das eamaras municipaes e dos juizes, como por
gua o mesmo juizo, segundo o novo systema 

·judiciario que se projecta, deve .deixar de exist\r; 
" Paóo da camara dos deputados, 20 de Julho 

de 18:30.-B . . J. d.e B. Paim·.-J. F. A. B. Muni: 
Bm.,.eto. ,, · 

Approvado. 
« A commissjio de commereio, agricultura, in· 

dustria e artes viu . os . requerimentos ·de ·João 
Baptista Rodrig~es da Silva, negociante da villa. 
de S11ntos, e ~e ,José da Silvn .Guimarães desta 
praça, . em que pedem . privilegio exclusivo, o pri· 

. meiro por lia ver .inventado um novo methodo de 
carro que facilite. o carregamento ; o segundo por 
preteQder en vermsar couros ·; e porque .os . casos 
em que terão direiLo ao privilegio, tanto os in· 
vontores como os introductores, se acb.ão marcados 
na lei que passou nesta camara, é de parecer 
que esperem pela sancçiio .da referida lei. ' 

<C Paço da camara dos ·deputados, 17 de Julho 
de ISSO.-J: · A. d,eLcmo~t.,-T. cis ·Aguicu•;- · 
Mq:nOel Ze(erino ~O$ SantoS'. ll · · · 

ApP.rovado. .. · . . . . .·. .. . , 
cc l! loriano Joaé Fernandes queixa-se a es~ au

gusta .eamara que sendo . eoniiemnàdo n: priailo 
perpetua na . fortnlaza de Sa.nta ·Cruz, · fõra della 
tra. n. aferido parn bordo .da presíganga em 1825 onde 
tem .aolfrido muito maior pena do que aquella 
que lbe fóra imposta .Pel!l sentença. · '.' ·., 
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cc A commissão niio se ·póíle perAuadir. qull o 

governo arbitrariamente alterasse a Sl3ntença sem 
urgentíssima· razão; por is!lo é de parecer : 

cc Quo ·s·e · peção ao meSJl'.o esclarecimentlS a 
respeito. . 

cc P .. a.ç.l. da cama. ra dos deputn.Ios, 19 de Julho 
de 1830.- D. A. Fcijó .. -.7. M. de Alencar. ,, 

Approvado. 

O~DEM DO DIA. 

Primeira discussão 'do projecto de lei n. 94. 
cc A assembléa geral ~eç:isla.tiva decreta: 
a Art. ·1.• Todos os generos e merendarias de 

producção ou indu:itria brazileira, qúe for11m e:it· 
portadas para fó~a ·do imperio pagnr!iõ 10 % do 
seu valor para os cofres nacionnes. 

11 Art. 2:• Os sobreditos generos e mercadorias 
que houverem de ser exportados para Córa do im
perio ficüo isentos·de todos os impostos na produc
ção, e quasquer outrM pensões com que erão one· 
rados além dos. 10 •/o· 

« Art. 3.•. O theRouro nacional e as admin•s
trações das províncias providcncisráõ sobre toes 
arrecadações. · . . ·.. . , · ..... 

« Art .. 4;o · Ficiio derógadas as leis e disposições 
em contrario. . . · c 

<c Paço lia cam6ra dos deputados, em 16 de Julho 
de 1830•- Lui.: Cavalcanti. 11 . 

Tomando· a palavra, disse 
o si-. O::utro e silva.:- Sr. presidente, 

eu julgava vantajos" este projecto, á vist'l das 
nossas circum.-tancias agora niio po~so j11lgar nelle 
utilidade algnma. 

Vou mostrar fl. cama1·n quaes os lrnpostos·que 
viio cahir se elle ·pas~1u·. O 11111 brazil'liro. puga 
de direitos 5:000/1 : a . junta do commerclo renrlo 
25:000/fdo dízimos dll tabaco.(Leu.) A11sucar 2.&:000/1, 
:Rio Grande 45:000$ : cnixns do n~sucar •JO:OOOH, 
aguardente a. 1/1 P<lr pipa 11:000/1 : tudo rnz a 
som ma de 2,000:000/1 quo .. . vi'io cahlr das nossas 
rendas; Além .disso acaba-se a nossa reeoltl\ do 
diteit118 de escravt;~s novos quo anda por l,lSO:OOOH, 
com 8,000:000/1 de nossas dcspezas nuo se. pódo 
fazer esta reducção que anda por 11 milhões de 
cruzados; e.· pt'irtnnto emquanto or.tlvermos em 
circumstancias taes, não podemos deixar passar 
este projecto, e voto contm. elle. . 

o s~. Ll11Z Oa.va.lcantl:..;;.o Sr. d~:putado 
disss que este projecto vai fazer cahir perto de 
2,000:000/1,. e fez a ditferença ·dos direitos ·do on; 
tradada alfandega pelo que rendeu o nnno pt&ssado, 
mas .. não f~z a conta do accrescimo' qu·e todos 011 
amH·S ba nos· rendimentos. de alfllndegn, que 
sempre têm. regulado. na ra~ão. de 8 para ·2. e não 
sei como possa hnvcr essa diminuição de 2,000:000$. 
No projecto .eu mostrei que isto· é um · augmento 
de imposto, se quizer pôr a 12 •/o em lugar de 
se dizer ... 1o· .. por ser pouco, ponha·se 20 °/o em 
todas as províncias do imperio, e que não haja 
afllhados ;. demais isso é . para a segunda . dis · 
cussiio.· . ~· ·... . . : · . . 

A.onde o Sr;. deputado combateu foi em querer 
igualar· ao imposto; quanto .ao consumo o .pro· 
jecto não se _mette nisso, isso estã no projecto 
do Sr •. Lobo que trata disso, aqui trata-se só 
sobre a. exportação; de moao que -esta dá pre· 
ferencia aos estran~teiros. 

O Sr. Oaatro e S.llv.a.: -0 Si'. deputado 
quer novos· · tributos pa1•a · abolir os · velhos, .. ~u 
at:ho .. quo é· melhor conservar ant11s do que es· 
tabelecer novos, 1\ÍD_da quo diminuto!!; tanto mala 
que eu conheço que a neeitn actual chega para 
as. despezas do· governo sendo· .bem àrrecad&da, 
e. declaro que jáuiais darei o meu voto para 
augmsnto ou diminuição de ·tributos emquanto 
não melhorarem as· nossas circumstancias ; ·por· 
que. _isso trará .. uma odiosa · imputação ao corpo 

. . TOMO 2 . 

legislativo, raziio porqne nam voto pela supressão 
de impost•JS; nem pela creaçiio de novos. 

o Sr. r .. !no .Ooat!nho: -:-A discussão 
versa sobre a &ufl utilidade. Sou de v o to que 
passe á segunda discussão e nella fare.;pos as 
emendas que convíe1·. (Apoiados.) . . 

Sr. presidente. O 1° artigo á primeira vista 
me fez sobresaltar, posto que o 2• artigo soca; 
gott·me de algum modo. O .. Sr. deputado autor 
deste projecto quiz .nivelar os direitos de todas 
as províncias : -quanto . a mim creio que não s() 
pócle (a'1.el' pagar este tributo de 10 ojo. Uma caí· 
xinha .que vai da Bahia pari\ outra província· não 
ha de pagar os mesmos 10'•/o, e é por isso quo 
conc:ordo que passe. para. segunda discussão. 

o St'. Carneiro da 0(1J:lh.n. :~Votoque 
pa~se o projecto á segunda díscus:~ão, o então se 
conbecerfl. ser ou não melhot· adoptarem-se as ma· 
di das nelle apresentadas, embora digl\. o Sr. de· 
putado que não pretende votar por putros impostos 
e que com n diminuição que ha de necessariamente 
re~ultru· dns rendas publicas vaLcau~ar um grande 
deflcit da receita; e seria preciso substituir por 
outros, no que não'concordo porque díminuindo·se 
e alliviaudo~so aos ajtricultores do. algodão é na·. 
turul augmentar-se a sua prodncção, e consequen· 
temente as rendas nacionaes. 

Supponhamos '!Ue ngornn província de Per· 
·· nambueo pagando o algodão 30 •fo produz 40 mil 

saccas, pagando 15 "/o produz 80 mil, eis a metade 
da remia. sem vexame. dos contribuintes e sem 
uma tão maniCesta InJustiça o desigualdade, além 
de que é um princip1o certo e . incontcstavel em 
economia pollt•ca, como dizem os melhores au· 
tore11, qull tanto mais se augmentaráõ na rendas 
de um11 naçlio, .qunnLo. mais . se dimlnuirom ·. os 
impostos, o Say o· prova com Cactos e exemplos, 
além de que quando o productor níio consegue 

·algum lucro uló:n do suas despeza11 está claro 
que elle niio póde nugmontar a sua lndUIIIrin, o 
.menos omprobender do novo ari'illcando os. aeu11 
cnpitoes : .o por iltso o srando imposto .destróe 
os meios da. rcproducçilo, e . mais das vazes os 
me:~mos capitnea, polo contrario o nllivlo dos tri· 
.butos som prejudicar as rtlnda•: leva ·a alegria c 

. Hatiri!açiio. ao coraçi1o do contribuinte, anima o 
ngricult11r oppt·lmltlo, o este redobrando de zelo 
o de act!vidaole n.benc;óa o governo, .·deseja eon· 
correr para a gh,ria.de sua patria, assim. se con· 
segue por um meio il'S•ll e ju~to o ml'smo. ftnt 
sem opprimír umn. classe ·industriosa·,·· mos' pro~ 
tegendo a todos com igualdade, portllnto .passB o 
projeeto. á: se>gunda discussão, porque a sun ma· 
teria é da mais transcendente importancia ,e porque 
ass.im o pede a justiça e o int.eresse .. da. publica 
felicidade,. e então se. adoptará o que m:us con
veni.entc fór . nas actuaes circumstancias.-

0 Sr.· Pires Ferreiro.: -- Sr, presidente, 
aqui .lia 8 c.u 4 projectos sobre o mesmo. objecto; 
um do Sr. Odorico, outro do Sr, Lobo e este, 
por consequencia ncho mais prudente que se reu• 
não todos tres em um projecto geral. · . · ... 

Eu.persevero no prinpicio de que quanto mais 
tributos na importação; J!lelhor,logo que s~.adopte 
um projecto geral de Impostos. O proJecto do 
Sr. Odoríco contém o algodão, o assucar o a nguar
danle, e· pnrK que. estes 3 projectos se reunia 
seria melhor que se nomeasse uma eorrimissíto 
aà hoc para os redigir. . . ··· ... ··· · .···· . •.·•· 

o Sn. Lotz 0AVALCA~TI ~,;..;o Sr: .deputado ·quel' 
que esae11: proj~ctos sejllo . rerundtdoa em um, e 
quer que o. meu '/L\ á commlasito, entito retiro o 
que me pertence. · 

9 Sr •. Gerva•lo : --Se eu~ sou de • voto do 
projecto do illustro d6putado, se eu estou con
forme aos princiliios de que se devem ·dhn'inuir 
quanto fõr poss1vel os ·direitos de. éxportáção ,. 
creio que ·é debaixo destes princípios 'que;;,é for_ 

. 2()· . ?'' 
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mado o projecto do Sr. Luiz Cavnlcnnti. e por 
consaqucncia niio posso k de .cnconlro a en.-, ; mas 
como ha 3 projoctos, e porque temos. de ter sobre 
clles 3 dif!erentes discussões, por isso requeria 
que se nomen~RC . uma •:omrr.issão ad hoc parn 
redigir os 3 e apresentasse um quo preenchesso 
todas as vistas dos Srs. dcputado's, e assim não 
estarmos a perdet• o tempo ·~om discussões de 
alguw fôrma . anomnlas. 
0 · ~.1•. Corncll'o liJ,q, Cunha : -Ü · pi'O· 

jecto do . Sr. Cavalcanti, emqunnto 11 mim, •l~vll 
tot· a pr~:~ferencia llntro. os d,Js Srs. Brito o Lobo, 
por set' o mais simples e t\o mesmo tempo tnnis 
geral: o do Sr. Brito reduz o impoRto do :tlf(ndiio. 
do nssucar e da aguardente a 12 "/• e o do . S1·. Lobo 
niio .sÇi ~~·ata. da re<lucç:io como üo methodrJ _dn 
nnecnclat;.'io; o do ·Sr . . Cavalcanti igunla todos os 
imposloil nos ·. gencros ele exportação, mas tem 
apparecido umiL oppDsiçiio iujustn, quando gua!
quet· Sr. (leputado pôde fln l'~gunda diMuflsào 
apresentar como ()tnc:ndn o que houver do bom 
(couíorme ·. sun opiniiio) nos differcntes artigos 
dos outros; para mim ~ indifferentc que entrem 
todo~ em di!;cttssüoou quo scjiio . refundidos em 

.
um. comtanLo qu•l ~o trnte jú do ~u objccto ·que · 
é d11 um interesso vital para as opprimidas 
províncias 110 . nort•1, que não Sfli por que máo 
fado hüc, de cnutribuil· · mnís do quo as do sul 
do impcrio, como nlio se . póde ne~ar. Nii" se 
tt·atou d~ste neg()cio na Jcgislaturntransllcta talvez 
por falta dos precisos dados, o nós j?, estamos 
no tcrcei.l'O n1cz .e por · i:~no não devemoi! .. perder 
um ~ó momento nn escolha e deliberação de se 
ncloptar ·.este ou aquP.llc projecto e so é . ou não 
urgente, emíttirci, comtudo . posto que eu de a 
preferencia no do Sr. Cavalcanti, nã" dnixo tambem 
de conhecer n . utilidade dnqunlle do Sr . Lobo 
porque estabelece ·outro metl10do de arrecadação 
dos dízimos e nós S•1bemos o mísero m:;tndo em 
que se · tem sempre cqnservad.o a administração 
a as rendas uacionacs . c que de certo a . J1o~sa 
reçeita subiria de mai~ um terço se outra fosse 
a sua · administração. Eu Rempre preferirei o 
methodo mais simples !l de monos indivíduos 
empregados pela difficuldade dcrobter gente habil 
e honrada. 

Po1· . duas veze:; tem o. governo recpmmendaclo 
nas falias do throno ,.s · negocios de justir,a e 
fazenda, e posto . que todo~ carecem de reformas 
os dll . fazenda devem ter a preferencia por causa 
da triste e melindraRa · situação em que se nchão 
a>~ finanças do ~ra~íl, ameaçando uma banca
rota. em que s.er. ão. ·igualmente compromettidas 

. a fortuna . e propriedad~, 11ào sõ publica como 
particular. 

E' pre(l!~o, senhora~, attender·se quo Sll não tm- . 
tarmos jã deste negocio, diminuindo um imposto 
tiio oneroso~ em mui breve tempo este. r11mo tão 
consíderl\vel.de nossa industl'ia e de nossn agri
cultura cessará .eot seu infantil desenvólvimento~ 
Sem comme1·cio, sem · industría. o opprimidos os 
ngricultores, o. por um modo tão injusto e des
igual, devemos ·esperar que . a · miserill e depois 
a desespernçí!~· sejlio as consequencias infalliveis 
de .n iio se tomarem quanto antes .'as medidas que 

. previ não um ptal que tanto pód.e iófiuir . para . 
tertranstorno gerr.l. · . . .. • 

3.•. Sr. presidente, eu não in"sistirja mais em 
combater algumas opiniões de alguns Ulustres 
deputados e nem tomaJ:ia mais-o-tenrpo ã camara 

· - -se--n!fõiii~.t magoasse ver que não se quer nttender 
ás lmp~rlosaH circumstnncias de se tomar uma 
mo(llda quo roclair)a 11110 só o interesse dos .con~ 
tribulntea como da lnx.endo. publica. · · · · 
· Oa aAricultorea - do algodão ai'io geralmente 01 

l1abitantoa do centro das provincial ao norte; cujo 
terreno á aecao e multo dhltante du embarque, 11 
po·r·· . htto muito dlapendio.ao o trnuaporto: · .. accre11co 
o baixo pr~IJO a· que a11tl\ ·. reduzido o· algodilo .o 

por i i! tO eiJe Se VÔ na triste . alternativa OU de 
continuar a trabalhar sem lucro, o quo de· ce~:to 
hn de conanmir os 11eus capitaes e por este mo
tivo faltnr-lhe os meios do novas emprezas, ou 
de abandonar niio sómaute a sua agricultura como 
a sua resídencia, e bem se póde conjecturar nos 
pl'Pjuizos que resui trio dessa.s mudanças, além 

. de que alguns que o fizeriio experh:nentárão grande 
prejuiso em suas fsbricqs,, morrP.ndo·lbe iituitos 
escravos por estarem climntísados em .um terreno 
secco e s~:~,udnvel. . · . . 

A justic'•, senhores, e a ig'unldade deve presidir 
ás nossas delibet·ações, e por que razão e motivo 
devem uns contribnir mais do que outros, e quem 
poderá negar que as províncias do norto contri· 
bue:m mais·. O algodão paga30 e .tantos rs., quando 

· nqui p11gn 12 rs., a aguardenttl paga 170 rs. e já 
chegou occasíão em que ficnva 70 rs. para o . 
fabricunto, porque v.e11dendo a 240 rs., e pagando 
n 140 t'il, só flcnviio "10 rs.; nos· termos da cidade · 
do Recife c. Olinda paga de úm antigo imposto 
militar e do novo imposto .10 rs. em arratel, 
quando em todo o imperio sõ se paga 5 1·s. ·; além 
de . tudo h a redizimo no pescado uo sul e no 
assucnr bruto no Ceará, ba pen•õeR nos eng6nhos 
rll.l assuear é ein outras cousns. Emflm, senhores, 
basta do enfadar ·.a . vos~ pacienci•1, e .· não é · por 
isto o· lugar que tenho .fallado mais do que devia, 
m~ts sim porque julgo de meu dever advogar .a 
causa daquelles que em mia deposítárão sua 
confiança,· e porque .. estou plenamente.· convencido · 
quQ a diminuiÇão · dos impostos. contribue essen· 

· cialmente para o augmento das rendas publicas, 
para . augmento dl\ industria;. da população e ri-
quezas dos estados. .. · · · · . · 

O Sr. Hollanda oavalcan.ti :-Sr. pre
sidente, o projeeto apresentado em discussão 
parece·me muito util, . não vejo cousa m.;.is sí!J)· 
ples e . rn.l!,iilutiL; as minhas ídéas sobre imp>iiltos 
têm sido nrn pouco differentes daquellas que a 
camara tem seguido, .mas que importiio as .mmhas 
idéas se e !las Ri\ O adoptadall? · . . ·.. ' 

Eu ont~11do, Sr • . pre!lidente, que o im·posto devia 
sêr dividido em duas classes: t\ma clas~e de 
imposto nnnual e outra para Pllgamento da divida 
publicn, e terem a duração seJ;tundo a classe, isto 
é, que a lei de impostos para as despezas annaaes 
é lei annual, e para pagamento da divida publica 
dura tanto tempo qunnto .dura a divida • . ·No 
orçamento é que se Caz esta resenha de impostos · . 
que se pugãl), mas n camara niio entendeu assim · 
nem . nos annos preteritos nem no actual. 
Têm~so querido .fazer algumas reformas parêiaes, 

f•IZI.lm·lle leis . particulares de imp•>stos destaca
damet~te do orçamento, eu . observo ser esta- a 
ma1·cba da camara.· Apresentão.~e . algumas idéas 
sobre projecto .de imposfos destacadamente, um 
delles é este, nelle reconheço · todavia uma va~; 
tagem C()nsideravel. . . . . 

Um Sr . . deputado quiz apresentnr . um calculo 
sobre arrecadação em substancia dos impostos 
que esta lei vai fnzer, e o orçou de uma maneira 
rllzoav.el, eu faço .ao illustre · deputado um cal
culo mais simples; eu diria 5,200:000$ no .Brazil 
são de direitoa de · importação .dos . generos es- · 
trangeiros, não · digo de proviocia a . provincia; . 
ma~ do que entro 11 no Brazil, · pois ·quero . ir pelo 
estado · mais proxlmo da probablli~s--im
portações temos 5,200:000$. Nós regulamos um 
1mposto de 10 •/• para a exportação, ,e haV'emos 
expo·r·.t .. a.r .. um ... e. qui valente á. quillo que se i.m. p·o·r·· tar. 
Stl lló.s arrecadamos 5;200:000S determinando _que 
na e~portaçila haja um . direito .de .. 10 •/Õ~ · este 
1lireito uqulvalo 1\ % porque siio ·15 01 direitos de 
lmportaoilo •.. A.llllll tomo11 .. ttuo utu lmpoato equl~ · 
l.l·ll·· r11.ri\ ". ,;. d.n• dlreito11 do '. m. portaoi\o, que allo 
da~~ 0 /o •. O• " do Cl,!lOO:OOOS 111\o 3,UOO!OOON pouao 
mala ou rnano1, porqua . l1to . 11ilo . al11arlamol o 
nt'lo ·ao póde taaar 1111lm um calalllo uaill!-0 appro• 
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receita ·e despeza nacional , inspeccic>nando a 
arrecf\dação, dístríbuiçiio c . contaoilidade de to
das . as rendas publicas, e decidindo todas as 
quelltões ndministrativas que a taes 1·espeitos 
possão occorrer. . · 

u S) 2. 0 _A- supremn administração de todos os 
bens p1·oprios dn nação . ~ue niio estiverem por lei 
a cargo i:ie outra repart1r;iio publica. . 

(( ~ 3. o T9mur annua.lmente contas . a ~oda.s as 
Top 1rtições publicas por onde se despeJ1dem di· 
nheit·os da naç:io, mandando . passar quitações, 
quando correntes_, aos respectivos thesoureiros, ra
Cilbedores, pagadoras ou almoxarifes;. e mandando 
proceder contra elles . quando illegaes. · 

<< §j 4.o I>ropór as condições dos emprestimos 
que por lei houverem de ser contrahícfos dentro 
ou fóra do imperio, fiscalisando 1\ observancia das 

ximado. Ora, pergunto eu: os impostos. que se · 
pagão todos em consequencia d(P. exportação im· 
portão em 8,666:0ooa? Responda o illustre depu· 
tado, voja ·· :w equi;alo a e:1ses direitos? Ndo, · 
Sr. presidente, são muito menos e . diminuem as 
rendas. Facilita-se .:JU niio a arreça!Jllçiio? Faci· 
lHa;se; e qual é a vantagem da naçi\o? E' umfl 
vantagem na economia d'' empregados, é uma 
vantagem pela cessar;ão de grand:'l numero de 
dilspezas que · se fazião com esta arree~dRçiio ; 
substitue~se um imposto onerosissimo e desigual. 
E portanto este projecto é concebido de um modo 
multo simples, . é necessario pois que passe á 2m 
discussão, e oxalá .que ella passasse nestes a dia.s 
para que quanto antes possamos fixar uma l'eceita 
para podermos contar com um orçamento . de 
l'eceita para .fazer face ás despezas, e uma t•eceita 
igual, · quando agora ha uma desigualdade coqsi· 
derabilissima. · · · 

Olhe-se para isto e comprove-se pelos quadros 
. de receita, -e observe-se a desordem de nossas 
finanças, ve•·-se-ha por fim se . o · projecto dó íllu~t~e 
deputado ·.-é 'vantajoso. - · · 

que forem estipull\das. . · . __ ·- · 
. . <t ~ 5.o Fixar as condições e terminar a arre· 

mntaçilo dos coutractos ou de receita ou de 
despeza na cõrte o .província do Rio· de · Janeiro, 

. 0 Sa~ V ASCóNCELLOS pedio a palavta • . 
O SR.. ·PRESIDENTE:- Fica adiada a discussão 

pela chegada . do ; minisLr~ ~a fazenda• 
Sendo · introduz•do o m1mstro da fazenda na 

sala, se retirou depois de . ter apresentiidO a se· 
guiute propos'a do governo sobre a organjsaçiio do 
tbe~o_uro; 

PROPOSTA 

« A assembléa · gernl ·legislativa decreta : 

Tl'fULO I 

« §j 6.o Examinar o , estado da · legislação actua~ 
sobre a fazenda, e propôr". pelo· orgão. do governo 
as medidas legislativas que julgar convenierJt ãil 
para remover os defeitos, · ou supprir as lacunas 
que encontrar. · : . ·· · .. • · 

<< S) 7.o Observar os effeitos que . produzem ou 
vierem a produzir os tributo_s ora existentes, ou 
para o futuro se derramarem sobre. os dlverso:J 
ra.mo.s de riqueza nacional, e propór a . taes · res· 
peitos o que entender mais vantaJOSCI á prosperi· 
dade da nação. . • · · 

. Da organisaçll~ do trib~nal .do thesouro p~~ljço . 
· ·· . . ·. nat:lonâl · 

<< S) S,o •Exercitar toda a· jurisdicção voluntaria 
que até agora exercia o extincto _ conselho da fa
zenda a respeito de habilitação, ordenados, ten· 
~as a peneões ; do ·assentamento · dos -· proprios 
nncionMs, dos · cont,:-f\ctos das· rendas publicAs, 
e <:la · expedição de títulos ·. ou ·diploma a todos 

· os otliciaes de fazenda subalternos do · thesouro 
publico; . · 

c< § 9.• InsLítuir um rigoroso . exame do .estado 
da. ac.tual. nrrecadaçiio e distribuição das . rendas 
naçionaes da córte e província do imperio, pod,Jndo 
demittir ou aposentai' todos aqul'lles empregados 
de ftlZenda que medianLe o exame instituído 
forem reconhecidos com defeito physico ou moral 
que os iuhabilite para continu11r n sorvír, on 
forem convencillos de deleixo ou_ abuso no exercício 
de suas obrigações. 

CAPITULO· I 

Da organisaçao do tribunal 

<< Art; 1.• Haverá na capital do imperio um 
tribunal denominado . thesouro publico nacional, 
como determina o . art •.. 170 da constituiçfio. 

<<Art. -2.• . O tribunal 1lo .thesouro será com~. 
posto de um presideute, _um inspector Mral 
e um procurador fiscal , e todos estes membros 
terão o titulo do conselho e sel'àO nomeados pelo 
imperador. . ,_ _ __ _ . . .,_ 

· u Art. a. o . A- este tribunal será ·annexa uma · 
secretaria, uma contadoria de revisão, uma the· 
souraria geral e !lm cartorio~ . __ · · . · ·. 

<< Art. 4.• . O tribunal conferanctará tres d1a.s .na 
semana á est:olha do presidente; . e ail suas .con· 
ferencias duraráõ o ~empo necessario ao expediente 
das .partes. . . . . . . · · 

« Art. '5.• O . presidente terá voto deliberativo, 
e todos os .outros . membros do tribunal o consul
tivo; 1lcando responsaveis por seus votos quando • 
contraries á fazenda publica ou aos direitos . de 
terceiro. 

<c Art. · ll~• Os negocias de obvia decisão_ serão 
despachados .. na · mesma conferencia : nos qu.e. 
pedirem exame de direito será ouvido por escripto 
o proc!lrador .Jlscal ; · e nos que .exigirem exan1e 

____.d.!L.Iacto será ouvida-peto:-mesm·o""liiodo a alitôri· 
· daâe éompetente. . · -· . . · _ . 

"Art; .. 7 . . • Fica eX;tincto o ti~:ulo .do ' lugar-: 
tenente .do . erario. · · · 

' CA.PI'l'ULO II 

IJrJa• rJtlJ~ibuiç7Jes do .. tJ•ibunc:Z · 

ic AI'C s,o ·Compete no tribunal do thiJsouro 
DllCÍIIIIill: 

« -~ f.CI A sup&·oma direcçuo o 1lscalisaçüll dn 

« ~ ~Q. lnspeccionar não só os officiaes empre
gados nas dilf~rente:1 repartições de fazenda im
Dlildiatamente dependentes . do ·. mesmo·-thesouro; · 
como tambem aqu elle:! . que tiverem a seu cargo 
a reçeita ou despeza dos dinheiros · publico:; em 
estações dependentes de . out ra jurisd1cçjio, como 
algumas fabrica.- . e:_ otlh:ínas ,nacionnes que por 
esse motivo lho ficuo subordmadas. . - · 

<< ~ lL Filllll•nente proinover tudo quanto fúr 
á maior bem da naçiio. , 

CAPITULO Íli 

Do .presidente do thesouro nacional 

<c Art. 9_.o O mini.stro e secretario de estado dos . 
negocies da fazenda é o presidente nato do iri· .· 
buual ·ao theso~ · -~-- · . _ .. 

<< Art. 10. O presidente assisti~â.ás conferene!as 
do tribunal.sempre q\le o expedientl!dosnegoctos 
do gOvéi-no lh'o permi~ta . . ... ··. . - ·• 

<c Art~ lL Oo~npete ao presidente do .thesouro : 
« S) L• Levãl' é. augusta pr.esença do imperador 

todos os . negocias c:Io trib.unal .que exigirem seu 
conhecimento, approvrsção e ass1gnatura. 

« ~ 2.• ~ss1gnar .. e apresentar ann~almeÍ!té 
ntê o dia lo de · M1110 á . assemblêl\ çeral ·leg•s· 
lntil'a, junt•1mente com o seu relator1o, a _conta 
gcli'al ua receita e despezo. do thesou1·o . nacio· 
nal ptlrteucentc ao anuo que _se. _findou, ;-e q . 
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orçamento da receita e despeza parn o anno 
futuro. 

cc. § 8.o Submetter á assembl~n geral legislativa 
que~qucr planos de mclhorumento, regirn<~ntos e 
outra11 medidas legi!lll\tiva:i que o tdbunal julgar 
convenientes ao. bom publico, e dignas da consi
derocsio da mesma assembléa. 

cc ·Si 4. 0 Deliberar em tribunal sobre toçlqs os 
negocias da. competencil\ do t.hesouro nacional. 

cc Si i).o Submettet· ao imperador·, com audicmcin 
do tribunal, a nomeação dos ofticiaes de fazl)nda 
que de vão ser. propostos pelos .. chefes da:> rep.w· 
tiçõe!l respe.ctivas. 

cc Si 6.° Communic.1r ao tribunal as deterr:11ina· • 
ções do governo, e repartir pelos seus membros 
os trabalhos extraordinarios. que possiio occorrct· 
e que tivr·r por conveniente encarregar-lhes. 

<< ~ 7. 0 Expedir em SrlU nome e nssignar todas 
as ordens, instrucções, . títulos ou diplomas que 
forem expedidos em tribunal:. 

cc ~ 8,0 Assignar as quitações que forem dadas 
em tribunal, e subscriptas pelo contador . geraL 
aos, principaes officiacs da fazenda, . a saber : ·na 
córtc ao inepector da fazenda c pagador geral, 
e nss províncias aos respectivcs inspectores da 
fazeodn. . . . .. 

" Art. 1~. Todo o expediente á cargo do pre~í
dente do thesouro será feito pela secretaria do 
mesmo tllet~ouro. 

CAPITULO IV 

cc 1.• Contendo o orçamento da receita geral do 
irnperio para o anno futuro, indicando. cada um 
dos r•unlls da rtlnda. publica e o seu. producto, 
c dochu·ando qual divid•l actíva. da . nação, ·o a 
p·1rte '1110 se julga cobravel d~trantfl o nnno. 

. << 2.• Contendo o orçamento da despeza goral 
d" ímpe!"io para o mesmo anno .• !lesígnando cada 
um nos artig•lS da despeza provincial e da des
peza geral do irnperío, e o ministro ou repartição 
por que so devão fazer, declarando a somma pre~ 
cisa para o pagamento do ju1·o e· amprtízaçiio d11 
dívida pa;;siva que estiver a cargo do theROuro 
nacional, ll mostrando por fim o saldo ou deficít 
que achar. 

a Art. 16. Esta& t·tbellas serão organisadas sobre 
as cont•IS gcraes de receita. e despeza, depois 
de revistas e tiscalisadas, e sobre os orçamentos 
particulares dos difi'erentes ministros. ou reparti
ções a . cujo cargo estívet· a immediata. despeza 
do material e· pessoal do servi<;o. publico •.. 

« Art.· 17. O expediente a cargo do ínspe.:tor 
será feito pela contadoria· geral, no que pert~nce 
á revisão e fisca!isação dos balanços . e contas 
que tiverem dado as estações da fazenda, e pela 
secretaria do theso.uro no que tocar . á com muni· 
cação de ordens e instrucçõe11, tend6ntes a pro· 
mover a boa administra.;ão eco no mil\ ·~ applícação 
clas rendas -e a negocias · dos empregados da 
ftzenda. 

CAPITULO V 

:PtJ in.spector geJ•al do the.'/ouro Do contador geral do thesouro 

cc Art. 13. O inspector geral é o vice-presiJcnte ·<c Art. 18. O contador geral é o chefe. da eon· 
do tribunal do thesouro, e faz as vezes do presi· tactoria .da reviilào : substitue ao ínsp6ctor geral, 
dent(•, excepto na assignatura das ord11ns. Ven· sendo sub~titnido pelo seu ofti~al,maior, que 
cerú. o ordenado do 4:000~, e será subsLituido pelo nesse ca:~o terá assento e voto conMultivo ·no 
contador geral. tribunal; veucerá de ordenado 3:200~000, . . .. 

« Art. 1·1. Cúmpete no inspector geral: " Art. 19. Compete ao contador geral do the· 
"~ 1.• A fi!'JC!lhsação particular da arredacnção, sourn: · 

admwistração o distribuição e CCintabilidado das cc g; Lo Dirigir e inspeccionar a rovisão 011 ex11me 
rendas naciona(ls em t•Jdo o imperio, exercitando não só material, mai tambem legal de todo.s os 
esta sun. attrihuíçiio .por meio. dos respectivos b!llanços .c contas d•l fazenda que subirem ao tri· 
inspectores da fazenda, ou chefes das thesourarias bunal do thesouro, da thesouraria geral do Dl!lsmo 
das províncias do ímperío. thesouro, e de todas as thcsonrarias das provin-

" g; 2.• Resolver c l:xpedir todos os negocias cias do ímperii>, nssim como de todas as rapar-
que não forem. da privativa attdbuição do presi· tições ou estações que se achão comprehendidas 
douta em tribunal, dando.}hi! todavia conta na no at·t. l:!• ~ 3• desta lei. . · 
seguinte conferencia das resoluções e ordens que << A revisão ou oxamo. n:aterial, refere-se a das-
assim tiver expedido. cobrir o mcrito arithmetico das contas e o legal 

<< g; 3.• Executar as delibernçõils do presidente cstende·>e a indagar : 
em tribunal, cominunicandó-as · por escripto ás <C l.• Se as ren•las forão arrecadadas, recebidas 
rcspectivaR estações que lhe sejão subordinadas. e a:lmínistradas pelo modo e no tempo determi-

" SI 4.• Inspifccionar. tod:is as adminí~trações, nado nas leis e ordens que as autorisão ·e. re-
recebedorias e pagadorias das rendas publicas; gulão. . . · 
advertindo, reprehe~dc:mdo, ou. suspendendo tem- · c< 2. 0 So as despezas ou distdbuiçõe3 das rendas 
porariamcnte aquelles ·de seus empregados , em forão ·feita!> pelt- modo o no tempo. marcado . nas 
quem achar negligencia ou falta ou deftlito, e leis e ordens que as nutorisão e regulão. 
dando conta ao presidente em Lribunal, quando « § 2.o Formar o pl•lno ou fixar o systema de 
ent!'nda que devão ser corrigidos por meios ainda • escripturaçiio que se deva seguir em . todas as 
mats severos. repartiçõe!J d.a fazenda quaesquer que ellas sejão, 

" Si 5.° Fiscalisar as observancias .das. condiÇões adoptnndo como base o mathodo mercantil por 
dos contra(!tos da fazenda, a vigiar sobre a con· partidas dobradas, .fiscalisando. a sua bc>a, geral 
ducta dos executores, ou collectores das. rendas e uniforme execução. . · 
publicas, que sejã•> nrreinatadas ouadministradas. « § 3. 0 ,Fiscalisar e Jazer escripturar na conta~ 

" Si 6.• Propõr ao presidente em tribunal os doría geral da revisão todos os balanços e contas 
que devão ser nomeados para os empregos de das. estações mencionadas no n; lo deste artigo, 
inspectores, contadores, tbesoureiros, officiaes-maio· de maneira que . se possa extrahir . um!\·· conta 
res, precedendo informação dos .presiden.];terusw$1Jy~il· =cu~~nciada .e geral da receita e despaza do 
prf!.YinJilils em conselho, ·err.qtrant~ropostas imperio. 
Cios inspectores respectivos das mesmas províncias. " ~ 4.° Fisealí!!ar .tam.bem e· fazer escripturar 

11 g; 7.0 Nomear, com approyaçiio. do presidente as contas de emprestimos ou operações de ere-
om tribunal, o porteiro e col)tinuos da ·secretaria dito nttcional, j~ feit:ts, c que se fizerem, tanto 
do tribunal do thesouro, e ap?rovar as nomea~ dentr.o como fõra. do imperio. , _ 
çõ~s que para taes emp,·egos "fizerem os inspe- 'I ~ l),o l!'ormar o .. lnv.entarlo gernl da divida 
ctoroa do fazenda dns provlncl11~. aetlvn da nnofio, claaslficnntlo·a por provlnclllB e 

cc Art •. ln .. o .luspoctor. gera .. l.upresentarâ nnn·l·lal- segnn•lo lllt~ nRturoz11 e .nrljtem.. · 
ment6 até 15 de ~11\rço, o mRls tardcu·, 1\o presl- " § Q,n 1\brlt· cuutliM c•lm · 1111 lilvaraall thellOU• 
dente em trl})unal ns suns ·labelln11 seguinltlll ; •·nrlnt~ 1IU11 provl11ch111, tlobltomtlo·au du 1101lraN 
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de sua receita, depois da deduzir as suns dospezas maior, que será nomeado ú pr·oposta do tribunal 
provinciaes, e creditando-as pela importaneia das e vencerá o o.-clenado de 1:200$, e 4 officiaes e 
despezas geraes do ímperio, que por ollas He 4 amanuenses que serão nomeados á pr·••posta do 
fizerem, e que por esta lei fic1io a cargo do the· ínspector geral e venceráõ, os omeiae.s o ordenado 
souro publico, para se podO!'Il!ll bem organiur de tlOOS, e os amnnuense~ o de üOO~. Estes officiaes 
08 orçamentos determinados 110 art. 15.. . C•Jbraráõ OS emolumentos de praçagem, que até 

11 ~ 7.• :Verificar os títulos ou documentos da t;ora percebiiio os Jo extincto conselho da fazenda. . _ 
4íviiln , passiva da nação, e fazel-oa lançar no ---·-~cA.r.t._25~-Alénr-do--exped~Cwgo destã. __ _ 
grande . .llvro .. da.divida- publica-;··-· ----~---- --~- repartiçã(), compete-lhe tambem a expedição de 

11 g;_s,o Propõr ao presidento em tribunal os títulos ou diplomas para todos os empregados, 
que deviio ser ofiicial·maior c otiiciaes da sua da fazenda, qualquer que seja sua clr.sse e bem 
contadoria, .e nomea1'. com approvação do mesmo nssim n escripluração das condições de contractos 
presidente os respectivo~ escl'ipturarios. . . administra1;ões de. rendns nacionaes e seus res-

ct Art. 20. O. eontador geral apresentará annual· peetívos alvará,; de corrente. 
mente até 15 de MMço o mais tardar, ao· presi· 11 Art.- 26. Para a · escripturação que· Re deve 
dente em tribun~l as quatro tabellas seguintes: fazer nesta repartição, haverá o numero de l.ívros 

« 1.• Cont.endo o qu:ldro da. rec&it.ll. geral. d.o que o ínspector geral entender neeessarios, sendo 
imperio do :lnno financeiro antecedente, meneio· o>~ principaes aoertos, r11bricados e encerrados 
nando expressamente cada um dos ramos da pelo mesmo chefe. 
renda publica, com· distíncçiio do producto or· 
çado, do producto. cobrado, . da . de~peza de .. sua 
arrecadação ·e ·quanto·· ficou por cobrar. 
· 1c 2.'-. Declarando .ao mesmo tempo a dívida 
activs, a parta que foi cobrada e a que se julgou 
coQravel no orçamento. 

cc .s.a ... . contendo ·tambem o q_uadro da despeza 
geral do. imperio do anno que se findou, m<:ncío· 
nando expressamente cada um dos arti,qos de des· 
peza, o ministro e repartição que a fez, a .. !flls~ 
peza orçada, a despeza ·e1fectíva; declarando . por 
fim o saldo que houve ou o dedcit, a que tem direito 
de pagame_nto. 

« 4. a Mostrando o estado da divida passiva a 
cargo do thesoureiro, a parte que se pagou e 
n que fica por pnl-(ar. 

(C Esta~ tabellas serão organisadas á vista dos 
balanços remettidos no fim. de cada semestre !I() 
t.ribunal do tbesouro por todas · as· thesourarias 
das províncias e das c.Jntas tomadas ás reparti· 
ções de que trata o. art. So n •. ao, depois de hB· 
verem sido examinadas, revistas e approvada!! 
pela ... contadoria geral. · · 

CAPITULO VI 

Do procurador fi.scal 

c1 Art. 21. O procurador fiscal é o membro do 
tribunal do thesouro, especialmente encarregado 
de vigiar sobre a execução das leis do fazt:nda. 
Será subslituido polo procurador da euróa e sobe· 
rania nacinnal. Vencerá o ordenado de 2:800HOOO. 

<< Art. 2~. Compete ao procuradot· fl~cal: 
rc .§ .l.o Interpôr o seu. parecer por esc ri pto sobre 

todos os negocias do tribunal, que versarem sobre 
objecto de execução de lei• 
• « ~ 2 •. 0 Promover .o contencioso da fazenda pu· 
bljca, fi.scalísando. as execuções .della, indicando 
os meios legaes para . cornpellir os devedor.es 
remiss()s ··e advertindo a negligencia dos· juizes 
enc11rregados das. mesmas execuções. 

<<. ~ :,J,• · Propck KO · .. tribunal todas as· medidas 
que entender necessal'ias para. melho1·amento da 
administràção,. arrtcadolção, distribuição e dsca
lisação das rendas publicas e · bens da nação. . 

TITULO II 
~-~~--~--·.-- . 

CA.l'ITULO .. I 

Da ~ecrétaria do tJ'ibunal do thés~uro' 

cc Art. ~3~ A. secretaria e a repartição . por onde 
o ministro de e.s.t.ado dos negocias da fazenaa; e 
o tribunal.do thesoilro nacional, e o inspector geral 
delle farãp e~peJ.ir suas resoluções, instrucções ·e 
ordens ás thesourarias das provhicias, e ás àemais' 
estações da fazenda. · · . ·. . . · · 

cc ·Art. 2!. Esta repartiçiiotarà por. cb.efe o ins, 
JJOCtor geral, e po1· seus empregado:!" um official-

CAPITULO II 

Da contadoria ge1•al· da. . ?"evis4o 

cc Art. 27. A contadoria gerar dá . reviSão é a 
repartição, pela qual o tribunal do thesouro na-
cional e.xercita a· sua. suprem. a. ·i·n· .sp. ecç .. ã. o e .. ft·S··· calisaçiio da receita e despeza .geral da nnção. . 

<c Art. 28. Esta repartição terã por-chefe o con
tador ger;\l do th(;souro. e terá um ofiicial-maior 
com o ordenado da 1:600$, 8 primeiros escriptu
rarios com o. ordenado de· 1:200H e 8 seguudos 
com o ordenado ele 1:0008000. · 

11 Art •. 29. Nesta repartição far-se-ba tudo quanto 
compete e se inc11mbe ao . contador geral no 
cap. 5• art. 19 da presente lei, e além .. dis_so na 
.mesma. repartição, · · ·-- · ··· ·· · ·· . . ' · · ' 

cc § 1.• :)ariio devidamente emmássadas numerica 
e chronologicamenttl todas as ordens, resoluções 
e instruccões · expedidas . pélo tribunal sobre a 
dir.ecc;ão, árreeadação, contabilidade e dscalisação 
das .rendas nacionaes, e no fim do anno encader
nadns com o seu respectivo index. 

cr §2.0 Serão tambem emmassadas e encadernadas 
como no paragraph!J a11tecedente, todas as mercês 
de remuneração de serviços. 

« ~ a . .-. Serão passadflS todns as quitações que 
se derem ás estaçõe~, ou indivíduos que forem 
encar·regados .de arrecatlar, administrar e distri• 
buir dinheiros publicos. 

rc. ~ 4. • A . !ormaçi.o da folha geral do · assen~ 
tam~nto d~ todos os ordenados, pensões e tenças 
qut> hajão de. p.lgar, 011 seja pelos cofres d.\ til e· 
sout•nria .. geral 011 pelos das thesourarias das 
províncias, guardando a .devida separação do que 
houver de pertencer a cada uma das ditas tbe· 
sourarias, e extrahindo da folha geral até ·o dia 
15 de Janeiro annualmente a folha particular que 
deve subir. á iutperial assigno.t11rr., perten.:ente ·.á 
thesour.uia. gertll do tribunal de thesouro. 

c< SI 5,• A Jormnção da rolha geral do assenta
meuto de .lodos os. ~,>roprios nacionaes, com-dis
tincção das provincras a que pertencerem; de-. 
clarando·se em cada· um assento ou verba o ti
tulo da acquisição, as . respectivas confro~tações, 
a data do despacho para a incorporação e. o valor 
do objecto i~corpOJ:'!!o.l!.9 ••. _..Este ... :v:.alor . ae.r.á. escripto 
por .. extenso no texto, . e lançado· _á margem em 
algari~mo, . . . . . · · ·. < . .: 

<c Si 6, o · Est!!- contadoria· occupar-se,ha · tnmbem 
por disti"ibuiçij;o. tlo contl\dor .. ·geral, '-dos nego
cios ·da· coai-petencia da repartição que .forem .re
l!ltivos .. ao trib~nal dO thesouro, e ãs províncias 
do imperio. 

u § ?.o Nesta contadoria se.escrevi!rãõ tambem 
.os livros dia rio. e· mestre,·· e· o da receita e. des
peza do tltesuureiro geral .do tribunal do the
souro ; sendo os dous primeiros escri ptos · })elo 
otllcial·maior dtl ·contadoria, e o terceiro por um 
dos prímeirus e~cripturarios.. ' · · ·· · ·· · · · 
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« Art. 30. Campre 1\ e.&te primeiro escríptu· 
rarin: 

« ~ I.• Fazer lançamellt~ em livro para .. esse fim 
destJnndo. de to1llls ns. gutas, e reconhecimentos 
em fót·ma, quer de rccbít!l, qnor de desp;.za, que 
o the,;oureíro geral houver da fazer na fórma do 
art. 3t. 

cc ~ 2.• Examinar a legalidade dos tlocumAnt•)S 
que set·vírllm do base aos cgnbecímentos om fórma, 
os qu11es serão por elles assignados para veriti· 
caçãn da sua responsabilidade. 

cc Art. 31. Para a escríJ1turação .. do que. fica a 
__ ... ca~:go.-desta-·repartição aJêijl do.s livros diario e 

m<!Stre, e do da receita e despeza do thesoureiro 
geral, haverão os lívros auxiliares que o con· 
tador geral julgar. necessarios, devendo ser 011 
livros principaes abartoP,.Jllbric1.-los e encerrados 
pelo presidente. · 

CAPITULO lU. 

Da thesow·uria ge1•al do ·tribunal do thesouro 

te Art. 32. A tbesouraria geral é a repartição 
pela qual o tribunal do . t!le~ouro realisa a 
efi'activa arrecadação e distribuição das sobra"S das 
thesourarias das ·províncias do imperio, e de 
todos aquelles fundos que não forem privativos 
das mesmas. . . . 

« Art. 33 •. Esta repartição terá por. chata o tho' 
soureiro geral ·que· terá de. ordenado,. e para 
quebras 2:800$000, um fiel pagador, e um fiel 
recebedor, e nella se veritlc!lrá tudo quanto 
.compete RO seu chefe~ 

1t Art. 34.. Compete ao· thesoureiro geral: 
<c§ L• Fazer entrar nos cvfres, ajadado pelo sou 

fiel recebedor e á vista de guia da contadoria,. 
todas as sobras gue das thesourllrias das provín
cias do imperio fotem rcmettldas para o thesouro, 
ou por este sacadas soilre aquollas. 

cc § 2.• Fazer sabir d(_)s ditos cofres, ajudad•> 
pelo seu ftel pagador, todos os. compu tos ne· 
cessados para ai! despezas o1·denac!as pelo tri· 
bunal. 

«Art. 35. Qller o recebimento, quero.,Pagamento 
s.eriio precedidos de guias . e reconbec1mentos, e 
lançBdos pelo primeiro escripturario da .cont:l· 
doria de ·revisão com indicação das differentes 
especies de moeda, em que furem- feitas e .em 
columnas diversas os seus respectivos quantita· 
tivos em citras numericas. 

cc Art. 86. Estes assentos serão assignados pelo 
thosoureiro · geral, pelo dito primeiro esct·iplu~ 
rario, e pela parte· ou o seu procurador, quant•J 
ás despezas. 

« Art. 37. O tbesoureiro geral apresentará nos 
deus primeiros dias de cada semana ao presi• 
de~te em.trib11nal o balanço dod cofres da semana 
antecedente, e o de cada mez será authenticado 
com (ls competentes conhecimentos em fórma, e 
a~sir:;nados . por elle e pelo primeiro escriptura. 
rio que lhe. set·ve de escrivão. 

cc Art. 38. O fiel recebedor, e o ftel pagador serão 
nomeados pelo. thesoureiro geral,· que ficará res· 
ponsavel pelo que elles fizerem na gestão do~ ne. 
gocio!!. a seu c11rgo; podendo exigir·delles as fian· 
ças. que julgar necessarias .. Vencerá cada um o 
ordenado annual de 1:000$000; . . ,; i'. 

« Art. 39. O fiel que o thesour'liro nomenr o 
substituirá em sua falta_ por imp. e_dimen_to_ 1_ egit. i. mo 
nas operações da entrada e se,hida dos dinbeiros 
publicas, ·· -· --

t:A.PITOLO IV 

Do ca1·torio do tribunal do mesouro 

«Ar~. ·10 .• O cartorlol ou archlvo do tribunal do 
thesouro ó ·on<ltl duvtlm Bt,ll' dO(ltlBitllllOil onmmu• 
da e s~gurameutu tol!o~ os papulil cta. to !.lua 011 

tribunaes 011 repartições quo tiverem relação 
com a fazenda nacional. . 

cc Al't. -11. O · cartorario será nomeado á proposta 
do inspector . gel'al, e vencerá o ordenado da 
800$000, além ilos emolumentos de 320 réis por 
certidão que niio pas~ar de uma folha de papel ; 
passando de uma folha vencerá a 160 réis P~&ra 
c_ada pagina, !l 2UO réi;; •ie busc~ por anno, con· 
tado do segundo em diante, terá um ajudante 
nomeado pelo inspector geral . com approvação 
do pre~idante vencendo o ordenado de 600HOOO. -

cc Art. 42. ,E' da obrigação do cartorario: 
<c~ 1.• Ter todos os papeis vindos dos differen~ 

tos tribannos e repartit;ões da arrecadação ex· 
tinctog, e quo ficiio debaixo de sua g!lardn, com 
a in4icação du .tribunal .ou repartição de onde 
vierão, e com os respectivos inventaries, e quanto 
aos posteriormente . recebidoii, fará relações se· 
gundo a ordem chronologica e numeríca com de· 
claração da~ materi,as recebidas, e de cada uma 
da:; repartições de onde vierem. · · 

cc g; 2.o T.:r a seu cargo e fazer á sua cust•t o 
aceio do cartorio. . , 

u Art. -18. O _inspectot• Çdral .fará comque este 
cartorario cumpra restnctamente os seus de· 
veres. 

cc Art. 44. Os membrr.s do tribunal do thosouro 
poderllõ tirar do Cll.l;torio os livros e~ papeis 
que qui!iltc)m examinar, deixando recibo em proto· 
collo para este iirn destinado. 

TITW:.O lii 
Das thesourarias das p2•o!]inéias 

CAPITULO I 

Da tormaçao e attribuiç7Jes ·das thesoura2•ias 
de p1•ovincia 

<cArt. 45. Haverá·e~ cada . .uma das províncias 
do imperio uma . repartição. de fazenda publica, 
denominacla,....thesoararia dll província de .• ,. eomo 
determina o art. liO da constituição. 

•< Art. .4v. · As theso11rarlas das províncias. são 
repartições subalternas do. thesouro nacional, 
e destinadas para n administração, arrecadação, 
distribuição, contabilidade e fiscr&lisação de todas 
as rendas public•lS da proviocitl. 

<c Art. 47. As thesourarias de pr"vincia são com
postas. de um inspectvr da. fazenda, de um con~ 
tador e de um . procurador-fiscal, com . a deno~ 
minação da provin~:ia a que per.tencerem. 

cc Art. 48. 0,; contadores da fazenda de provin· 
cin, e os procurados tisc!les assistiráõ ao dcspa· 
cbo · e torào sõmsntà- vo:rto .consultivo, ficando 
pm·ém responsavcis por seus V<Jt•ls., quando pre· 
judicíaes . á Jazen·da, 011 aos interesses de tercêiro ; 
e com obrigação de darem conta. ao. inspector 
geral elo thesouro, q11ando entenderem que houve 
des::;erviço . publico em. algam despacho. 

ct Art. 49. A' exeepção das despezas determina· 
das. por lei, nenhuma outra será feita nas the· 
sourarias de província, _salvo em. cas,,s. urgen
te~ ·e extraordinarios, que não admittão a demora 
do recurso ao tribunal do thesouro, sem prejuízo 
do serviço publico; e só então as thesourarias 
ou os seus inspectores c11mpriráõ as ordens 
de despeza, que lhe forem dirigidas pelo presi· 
dente da_ respectiva província em conselho, o 
qu111 tomando sobre si toda a responsabilidade 
dará · immediatamente conta · .. dessa despeza ao 

.. miuistro da fazei!.da.....pra~cio ttre"souro ... --. 
u Art. 50, A'S:11íe3ourarü1s . de provincia serão 

annexas uma contadoria, uma thesouraria e uma 
secretarin, . com· ·a .. denomi.naçiio da província a 
que pertencerem,. e com aa attribuições e._encargos 
deolarndoa noa aeguln,oa oapltulos. 

<< Art. M, All the•ournrla~ de provln<1l<\ <leapll· 
uh•u•i\;i llall liltJRIIIIrl""• •11111rtna c lllllCtaa•telrae, o 
1111• UUh'ü,i liillll fji&YIIIJO UflliQIIOII aej1\0 lmpul!ldo11, 
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e nas cnsas das thesoura•·ia;J todos os ·negocias · 
dà sua competenefa. 

· OA.PJTUX.O li 

inspector de fazenda da provincíà, e todos os · 
sen; subalterno!! serão norno.1dos pelo inSJ'BCtor, 
sobt·e sua propo:~ta, . e approvados pelo tribtll;lal 
do thesouro. · . · 

«Art. 6L Os contadores de fazenda, debaixo da 
Dos .ínspectores de (azenrla da p1'ovincía. direcçito dos inspectores, regularáõ em . snas. con· . 

tadorias o trabalho da escripturação · e contab!· 
« Art. 52, O inspector .da fazenda de prQvipcia lid.ade das rend11s publicas das suas províncias·, 

é o chefe da thesonraria de província e qua dia· tendo por base a escripturação mercantil por par· 
t•iamento despnebará os negoeios do expe- tidas ·dobradfls o tomaráõ co11ta~ . a toJos os ad-
diente. · E~tes inspectores serão. propostos p131Q ministradorf3s, contrnetadorell, . exactores e distri· 
tribunal do tbeso ,ro sobre informação do tns~ buidoras da~ me~mas rendas, quaesquer que sejiio 
pector geral, . e só .·ser1io amoviveís por proposta suas denomma~ões. . 
motivada do m.;smo · inspector geral, prece- <c At:t. 62. CJ.Ilpete .aos eontadot·es da fazenda de 
dendo informação do presidente ·da província em pr.lvíncin.: · . 
conselho, e audiencia do inspector. qr..e se houver cc IS L• Fazer emmassar segundo a ordem nu me-
de amove·r. · . ·· · · · · rica " chronologica, todas a:~ ordens DU res·oluções 

cc Art. 53. Na correspondenciâ official~ ·requeri· e instrucções expedidas pela ~hes•1uraria proviricial 
mantos o mais pi&péis que forem ás thesournrias sobre a direcção, arrecadaÇão, administração, di&· · 
terito; ernquaoto .servirem, o .•tratamento de SI)· tribuição, ·con.tabilidade e ftscalisação ·das rendas 
nhoria, .se . outt'O maior lhes • não compétir e terão publí~.as ·da província, e · Cazel-as. encadernar com 
os· ordenados constantes dg art. 77; ··.. ·. um index· de · 11uas matarias. .. . · · .. 

. « ~rt. 54:. Ao.s inspectores da · fazenda de pro· <c ~ 2.n Fazer passar todas as quitações que se · 
vmc•a compete: · . . · .. · . · derem ás estações. ou. indivíduos que·· tenhão·sido 

. cc § .1.• A.flscalisação · de arrecadação, ad.lltin.iíi· encarregados de arrecadar, 11dmínistrar e ·destri-
tração, distribuição ··!!. contabilidade das . rendas buir. os. dmheiros publicas d'l provineia,. subscre· 
da província. · · vondo-as depois ele examinadas. . . . . .· ... 

cc § 2.• ·A . execução .· dns deliberações do . triba· ~ « ~· 8,_• Fazer .. escriptural'pelo respectivo ofiieial 
na! d" tbesouro, . communicando·as . por escripto iriaíor o diario . e livro mf3stre. . 
ás ·respectivas estações,· . que lhe .. sejão subordí· cc § 4.• Determinar os livt'os ·auxilinres quo furem 
nadss. · pt·ecJsos para fc~cilitar a escripturaÇão do mes111o 

cc § 3.• Inspeccionnr todas as administrações, re- diario. ·. ·. · . 
cebedorias. e ·pagadorias das rendas . publicas da cc Art. 63. K1 ~ conta'dorias .de f,lzenda das pro· 
P.rovincia, advertindo ou .suspendendo tempora- vincias 8fJ f<~r1narliõ as folhas ·p•wtieulares do 
rtamente . os empregados em quem achar negli- · assentamento de todos os ordenados, · pensões ·e . 
gen'cia, falia ou defeito, e dando conta ao presi· · tença•,_ que ·.s.e .. hajão de ·paga1· ·pelos . -cofres das 
dento .da província . 13m • conselho, ··quando ·preci..;. · · thesoorarias dns. provinc1as pal'a ser assignada 
sarem ser _c(lt'ri~idos por meios mais se.vsros o na pelo respectivo inspector dll fazf!nda • 

. cOrte ao trtbunal do tbesoaro. <c Art. 64:. Na. mesma . contadoria se formará.] o . 
Art; 55. Q:1 inspectores. da fazenda ·· dariio acls assentamento 'de t9dos. os .proprios naeion!les d!l 

presidentl!s ... dns . pt·ovincios em conselho · todos .as · pro·vinciá, .. · declaranJo-se .13m cada .vf3rba o titulo 
mformações e . esclnrf3cimen tos que f3Xigirem sobre da acquisição, · ~s suas confrontações, a .. data do 
~ estado ou qualquer assumpto da fazenda pu· despacho para a incorporação, e o seu valor. Este 
blica e o da cOrte .o província do Rio . do Janeiro valor será escriptopor extenso e lançado á margem 
ao tribltnal. do thesouro: . ew. a};:ari~mo. . . . . . . . · 

«Art •. 56. Os inspectores da fnzenda dE: prõvin· « Art. 65. Nas meso1as contadorias se farão o 
cia; quando impedrdos, serão substituídos ·pelos balanço da . receita e despeza da província, .e . as. 
respectivos contadores da fnzenda. . · . ·. · tabellas determinadllS nos arts. 15 e 19 na pl\rte 

«Art • . 57. Nenhuma arrematação de c;ontracto que ' lhes respeita; 
oU: seja .de receita ou de . despeza publica . da ·« Art. 66. Oli contadores de fazenda das provin-
provincin, será ultimada . sem c .approvnção ·· do · cias serão substituídos · pelos olliciaf3s maiores ·e 
preRid-ente em conselho, e na córte ·e província ·. estes pelos ~eas immediª~qj! s!lguindo a ordem da 
do Rio do Janeiro • . Sf3m. npprovação do . tribunal · snti~uidade: · ·. · · · . ·. . · . 
do thesouro, os quat!s · poderâõ mandar que ra~ · cc Art: 67. O numero dos mais empregados das 
novem os leilões, quando ~presumão que a arre· contadorias de província e seus ordenados serão 
ntatação fol feita contra leis ou instituições, . designado:; no cap, 7• ·deste. tj~ulo. 

cc Art; 58. Os lnspectores da .fazenda de prov.in-
cia levaraõ ao · conhecimento do presidente . em CAPITULO lV 
conselho da respectiva província o. balanço da 
receita e despeza do anno findo, e orçamento Dos thesoureiros ,de fa.:re~~~ c;le 1WIJ1:incia. 
do anno futut·o. · pa~:a este .. remetter para o · tri· · · · · . · .. 
bunal do tbe.•ouro, com, o seu parecer, depois « Art. 68. Os thesoureiro& . de fazenda de pro, 
de f11zer o exame -material e moral delles, e na vincia são os guardas dós cofres da 'hesouraria 
cõrte e província do Rio de Janeiro. ao inspector da ·província. Debaixo da direcção :dos inspectores, 
geral do thesouro. . . · .. . e auxiliados pelos seus tlois, os thesoureiros 

a Art. 59. Estes balanços serão acompanhados cuidaréõ em receber, · guardar .e clístr,ibuir · .. todas 
de quatro. tabellas, .. na fórma indicada no art. · l5 as . rendas ... publicas que · forem ·arrecadadas .na 
desta . ·lei, relativa a · receita, d~speza, divida · província , · · · . ..··•· . . , _,. . 
aetiva e ·passiva dá proyincla, e mais outras · · {( !\.rk69. Quer a receitll, quu·. a >despezaiicrá 
duas relativa~ á .rece.tta ·a despeza . geraLdo im· . ~ feita :precedendo os. termos decla.rados· nos ar_ta. 85 . 
p_eril> feita !_!a prj)vincifl, ll pel_a fôrma indicada no e 86 ·· ···. . . ·· ·. ·. · .··. ·.· · •• . 
c1tado art.1o. ~ . . . . ·. · , « Árt: 70. O thesoureiro da fàzenda :dà provincia 

àpresentara ao inspeetor· delta o,. balancete dos 
cofre11; ·.no tempo .e . fórma declarados no art. 27~ " ' CAPITULO III 

Dos contado1·es de fazenda ·· àe provincia 

«'Art • . 60· · O contador . de fazenda de província 
é ~o chéfe da contadoria: é. proposto pelo · trl· 
bunal do thesouro, . precedendo· informação do 

<i Art. 7L {]m primeiro escriptut·ario da conta·_ 
àoda da província fará o ·lançamento da. sua re .• . 
ceih e despez•l, e examinará a legalidade~ .. dos 
documentos . na fôrma determinada nos §lll1o, e 2• 
do ar.t. 30. · . , . •.: .. ·· · · 

· · « Art, 72. Os fieis, recebed()rea e ptlgal.!ores serii.o 
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nomeados pelt> thesoureiro da fazenda da provin· 
cia, e n quem substituiráõ nos termos dos arts. 38 
e 39. 

CAPITULO V 

Das sec1·etal'ias das thesoU?·a?·ias (las provindas 

« A.rt. 7~. A secretaria é a repartição por onde 
o inspector di\ fazenda faz expedir suas r~soluções 
e onlens. _ _ _ _ 
« Art. 74. Além do expediente n seu cargo com· 

peta-lhe i::tualmente n expedição dos títulos ou 
diploma~ dos empregados da fazenda da província, 
como o mai;l que . const'l. do art. 2;). 

« Art. 75. O wspector da fazenda determinará 
o numero de livros que entender· necessario para 
sua escriptuTação. 

CAPITULO Vl 

Do 'JWOcuradol· fiscal 

11 Art •. 76. O procu1·ador fiscal é o membro da 
thesouraria de .. província para os fins declarados 
nos. ~Si lo, 2• e 3• do art. 22_. . · ... 

cc · A1·t. 77 .. O procurador ·fiscal sera _nomeado 
pelo tribunal do thesoUI'O á proposta do inspect()r 
geral, e sol:lre inf •. •rmação dos presidentes pelo 
que respeita ás províncias. O: ,:.roposto será pessM' 
de notoria probídtlde e intelligeucia am· matería 
de le~islaçilo. . 

<< Art. 7S. ·I) procurador fi~cal da tbesourarla 
da província do Rio de Janeiro vencerá o ordenado 
de 1:400$, o das provincins dn BahiA, Pernambuco 
e u .. ranhão o de 1:000$, o do Rio Grande do 
Sul, S. Paulo, Pará e Minas Gr-raes SOilH, o de 
Santa_ .Catbarina, Al11gõas, Parahyba e Cunrá6;)0H, 
e os das demais províncias 500ROOO. 

CAPJTULO VII 

Do nume1·o e Ol'i/.en.ados dos em11regados das 
thesou1·arias de províncias 

11 Art. 79. Os inspectores da fal!anda dar pro· 
vineias, do Rio de Janeiro tflrá de ordenado 
8:200$, da Bahia, Pernambuco.e l\{aranhão 2:40CH, 
d() Mina.- Geraes, J~io Grnnde do .Sul, S. Pauto 
e PaTá 2:000$, e. de Santa Catha1·ina, AlagOas, 
Parabyba e Ceará 1:600/J, e os das mais provín· 
ci as 1:200$000. 

'cc Art. 80. O f:ontador.e thesoureiro da provin-;i•l 
do Rio de Janeiro terão . de ordenado 2:400$, os 
da Bahia, Pernambuco e Maranhiio 1:600$, os do 
Rio Grande do Sul, S. Puu!o, Minas Gernes e 
Para 1:200$, os de ·santa Catharina, Alagóas, 
Pttrahyba e Ceará 1:000$, e os das demais pro· 
víncias 800$000. 

'' Art. 81. O oflicial-mai•lr da thesouraria da 
cõrt~ c província do ~i() de Janeir·o terll. de or· 
danado 1:600$, os da Bahia, Pernambuco e Mara, 
nhão -1:200$, os de Min11~ Garaes,. S. Paulo, Rio 
Grande do Sul e Pará 1:000$, os das Alngóas, 
Parabyba, Ceara e Santa Cathal'ina 800$, e os 
das demais províncias 600$000. • 

cc Art. 82. ·Na thesouraria ·da província do Rio 
de Janeiro, além dos empregados declarados nos 
tres artigos antecedentes, hav.eràõ quatro pri
melros escripturarios com o ordenado de .l:OQ{!H, 
seis segundos com-SOOH-;: -e--quatro--terceiros. com 
600/J, um ajudante do thesoureiro com-·o-ordenado 
de 1:000$,. deus. fieis do thes()ureiro .com ooo~. 
um thesoureirQ dos ordenados e addições rniud•ls, 
outro do. sei!() do papel e decir:na das.heranças, 
cada um com o ordenad6 de 800,9, um oflicial· 
maior da secretaria com o ot·denado de 1:000#, 
dliUS otllciaes da mesma com 800/J, .. e. dous ama
nuenses com . 600H, um porteiro da .tbésoararia 
com o ordenado de GOOH, e dou·s continuas com 

o do ·100H. Dous dos seg11ndos escripturarios ser· 
vlrt\õ doJ escrivães da fdceita e. despeza dos the
sourolros dos ordenados e seno. 

ff Art. 83. As thesourarias da .Bahia, Pernam· 
buco e 1\t&ranhilo, além dos' empregados decl11rados 
nc.a arts. 79 e 81,. terão mais quatro primeiros 
escriptnrnrios com o ()rdenado d'e 800$, seis se· 
gnndos com GOOH, e quntro terc(•Íros com 400H, 
um· thcsonreiro dos C)rdenad.os e addições míudas, 
e oult·o. dos sellos dos papeis e decima dns be, 
ranças, eada um com o ordenado de liOO/J, um 
fiel do thesoufeiro com o de 600S. um P••rtRiro 
com •100S, dous continu()s ·com 800n, um oflicial
rnnior da secretaria coq1 o o_rdenado de SGO,~, dous 
officiMs da mesma com 600$, e dt>us amanuenses 
com 400HOOO. · . · 

u. D:n1s dos sobreditos segundos escripturarios 
BP.rvirâõ de escrivães da l'eceita e cli!R·peza dos 
thesc•uroiros dos ordenados e dos sellos. , 

c' Art. 8-l:. Nas lhesourárias de Minas Geraes, 
Ri'> Grande do Sul, S. Paulo e Pará, além dos 
em pregados declaradas nos arts. 79 . a 81, haveràõ 
mai11 tres primeiros escript1Jrarios com o ordtlnnd.:~ 
de 700H, cinco segundos com o ordenado de 500$, 
tres terceiros com o de 400S, um fiel do thesoureíro 
com .o ordenado de 500S, um· thesoureiro dos or· 
danados o nddições míudas, e .outro dos sellos dos 
papeis e da~ ·heranças com· o ordenado .de 500/J cada 
um, um port11iro .com 850H, e um continuo ·com 
250H, um. nftlcial-maiol' da secretaria com o orde· 
nodo d11 600$, dous officiaes da rne.sma com 400H; 
e duns amannen~es com · ·aoosooo. . .. 

cf Dou11 dos sobredito)S segundos escript11rr1rios 
ser1•ln\õ de . escrivães dos · thesoureiros dos orde-
nndos o 11e!los. · 

« Art. 8:í. Nns tbesourarias das províncias de 
Santa CnLhürina, Alagóas, Parahyba e Ceará, além 
dos empregados indicados nos art~. 79 u 81. ha
vtmio mais dous . primeiros escrjpturarios com -o 
ordon,,do de. 600H, tres segtútdos .com o de 400H, 
dous terceiros cum o de 300$, um thesoureiro 
dos ordenados e addiçõP.s .míudas, se!lo dos pape1s 
o das hPrnnças com 400$, . um portoiro e .. continuo 
~.o.m 30011, um oflicial··mnior· da secrehr.ia com o 
ordenndo de 500$, um oflir.ial da. me11ma com 400$, 
e um nmnnuense com 800$000. 

ct Um doll segundos escriptura1·ios servirá _de 
osc!·h~rlo do thesoureiro. dos . ot·denados e sellos. 

" Art. f:!li. Nas tbesourarias das províncias do 
1/.1u Grnnde do Norte, Go)ya~ •. Matto-Grosso; Ser· 
j!lpo, E~ph·it<•·Santo .e Piauby, além dos emp~e, 
gados· dec!.u·ados noR arts. 79 a SL ·haverão mais, 
um primeiro e~cri(lturario ·.com o ordenado. de 
úOOH, dolus se~:tnndl·S com 850S, dous t~r.ceir.os 
com 2rl0H, um th~sou1·eiro dos ordenados. e addições 
miudas o .sollos dos· p(lpPi~ e heranças com o or
denado do 3:iOH, um ofticial-maior da se\)retaritJ 
com 400H, um amanuen~e com 250H, e um por: 
teiro o continuo C'lm 250SOOO. 

« Um dos segundos escripturai·ios servirá • de 
escrivão do thesoureiro dos ordenados. e .aellos .. 

TITULO IV 

CAI>ITOLO UNICO 

~isposiçlíes geraes 

u Art. 87. Os presidentes. das provincias em 
COJJ ilbe daillo conta ao tribunal ao thesouro de 
qualquer abU1'1r'CJU desvio que observarem DI\ ad· 
ministraçitÇ>, Qrrecadaçiio e·dístri.buição das rendas 
dn provillt:ia, o poderáõ. susp~nder inteiramente 

.
a transaccií __ o_ p r_Pj ud lcial_a __ razen __ d_a publica, .q.uando 
o inspector da fazenda da província a não cor· 
riju. . -

<f Art. 88. Todos as disposições do alvará de 
28 de Juubo ele 1808 nos lit; So, 4o, 5o, 7o e 8o 
continuito ein vigor .fazendo parte destn .lE>i;· em 
tudo quo por. o}li\ não fica revogado, 
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cc Art •. 89. Assim qne ·forem nomeados os mem: 
bros do tribunul do the.;ouro nacioual, instituir· 
se·ha. pot· meio de d~legados babei i! e . austeros .o 
exame de que tratá o art. 9<> e sómente.depois 
desse exame, ou á medida que se· fór fazendo 
soriio estabelecidas, . Q•l !rà.o sen.io montadas as ·. 
reparticões de fazenda organisadas por esta lei 
nnq difl'erentes provinciail .d•J imperio. . · 

. " Art. · 90; Os empregados do actual erario, os 
dQ conselho da fazenda qu~ se extin.gue, e os das 
juntas dn .fazenda · das províncias terrio direito a 
serem preferidos, sendo capazes, para as rep·•rti· 
ções reo1·ganísadas, segundo a aptidão profissional 
de· cada 11m. . . 

<< Art. 91. Aquelles doH referidos empregados 
que pelo exame instituído . forem reconhecidos como 
inbabeis para continuarem no serviço serão apo
sentadoK com os seus ordenados · por inteiro se 
'tív&rem mais. de 25 annos de serviço,- e com metade 
delles se tive•·ein · menos . ·de .25 anno~, comtanto 
que não· srjão prevaricadores 0\0 inepton: e aquelles 
que . forem reputados como .· babei!! !l fic_ar~m .des. 
empregados; contínusráõ a · -vcucer OR ·. ordenndos 
que linhâo, .até serem admittidos logo. que haja 
vaga, pat·a o· que se lhP.s darão alvarás de lem-
brança. . . · ... · .. ..... ·• . . _ . ... _ .. . . 

«Art. 92. Não ·- se adinittirá . de ora em dinute 
para o serviço .. da fazendí1 .pessoa alguma senão 
por c • .meurso,. enr quo se verifique qu11. o pre· 
tendtmte tem os princípios dt~ grammatica .. da 
lin~ua . nacional · e ·· da escripLuraçiio me1·cantil, · 
umndo a isto boa letra, boa conducta moral e 
idade de . 21 annos parll cima. . . 

<< Art. 93. A nritiguidade; M caso .. deigua:Jdade 
do . merecimento ~ e aptidão . profissional, regulará 
o accesso dos officiaes · da fazenda para serem pro· 
movidós -. do · emprego tle menor .ordenado para.os 
de m:~ior, no caso p'lrém de desigualda~e dt) !lPtidiiP 
serà prl!ferid•• o mnis apto·; -- · · . 

<cArt, 94 •. As comrníssoes·· não . prejudicão o d.i-
reito c.le antiguidade ou merecimento. · . _ 
. cc Art. 95. Os etnpregados de fazenda despacha· 

dos .... .para as . di.versas. províncias do impeno, re-· 
movidos de umas para outras, ou em commissli9 
receberáõ n titulo de . ajuda de custo para des
pezas de viagem a quinta parte de seus respecti· 
vos ·ordenarlos.. . -

u Art .. 96. Os offieiaes-maiores da secn;taria do 
t~ib~ual do thesouro ~ da!' tbesouraria~ das pro
vmctas . além das. obngaçoes :. que . lhes mcumbe o 
art. 25, ·cnp. lo, tit. 2• serviráõ dú secretario& 
para . ,escreverem os despRchos ~ as netas respllcti~ ._ 

. v.as em livro a esse · fim destmado. 
<< Art. 97. Em todas n11 casas de administraçiio, 

arrecad11çiio, fiscalisação, contabilidade • e de 'f~· 
zencla; principiará o trabalbo .á.s 9·haras da .manbs, 
e tindarà ás 2 .di' tarde, salvo: n.os casos extraor· 
dinar···io·s· em _que . poderáõ . o~ . presid. ente~ provi_den
ciar a tal .respeito como ·Julgarem . necc~sono, e 
em ca!.la uma dellas haverá um livro rubricaJo 
pelo proéurlldor fiscnl da fazenda,. -no quol .se 
escreverá ·em ·fórma de mappa todos os dias do 
mez e os nomes de .todos os officiaes da repartiÇão 
afim de • que . na cbamada nominal á que se deve 
proceder; -a hora .de . principiar o ·.· trabalho, em 
presença do chefe 01~ do seu hnmediato, se possiio 
notar as.fnltas bav1das. · · ... . . . . . · 

ic ~üt~ .. 98. Nas províncias .·. maiores .. e :t'Jile_a_bem 
do serviço · publico· o commodiaade dos p_ov~s .f~r. 
preciso estabelecer em .. alguma das suás ·.prmcrpaes 
cidade:J ou :v.illas i•lguma.recebedoria ou pagndoria ·.· 
o t~ibuMl do .thesouro da :córte e provir.cia do 
Rio· de Janeiro, _·e .os _presidentes em conselho nas· 
.oukas · p1·ovincias, . poderãõ sobre . r•r••posta ·, dos 
retlpeet.hos iusf!eetotes; e d~>udo .co\\ ta. ao. tnbuna~ 
do tbesouro e:;tabelecer como melhor convier, 
o .. mnrcar .. os . resP.ectivos t:'rdeuados : ficando su, 
jeito à- approvaçllo da assen1blêa. geral legis~ 
!ativa. .. ·. 

. u A.rt. 99. Os .thesoureirps c pagadores não pn· 
TOMo ·2 · 

garáõ ordenadc:> · a empregndo nlgum civil o de 
ra~enda sem qlla esta a.p-re~;ente in!orma.çi\o do 
seu . chefe sobre a suB. freqnenein, e quanto aos 
empregados ecclesiasticos e litterarios, sem infor· 
mação das . cam11.ras mu.ujcipaes, salvo () caso 
de molestia reconhecida pelo mesmo chefe ou 
camara. 

cc· Art. 100. Ner1hum · chefe de repartiçiio de 
faz.:ntla poderá propór pnra lugar algum de ac
cesso, sem que a. sua proposta seja acompanhada 
da cPl'tidão do ponto respectivo no . offid11l pro
posto. 

« Art. lO L. A cam~ra dos deputados na córte e 
província do Rio .de Janeiro nomeará todos os 
annos uma ou mais com missões de seus membros, 
par:1 á vist'l . dos livros, listas, . follias . e mais 
ilocumentos originaes de reeeitn e despeza de 
todas as · repartições, informarem . sobro sun lega-
lidade e tudo o mais que convier. . . . . 

cc Art. 102. Este mesmo dever Cltrn{lrD nns pril· 
· viocins aos ·consclhos ger"'~ª' P.S quaos remelter6õ 
!!'tas -observaçõAs e exames ·~:~o fri bunnl do ·thesouro 
parn providenciAr ·como fôr -qti!, devtmdo o mesmo 
'tri\.Juual remettel·as fi . camara dos -deputado:;, logo 
que se reunir. ·.· . . . _ . . .... · 

<< Art. 103. Os chefes ·das . diversas repartições 
de fazendn no caso de desobedienein formal, po
cleráõ com cer·tídão do continuo autoar o oftlcial 
in~<ubordinado, e rcmetter .. o 1\U.to ao juiz .com-

. patente. · · . · . . . 
<t Art. 101. O tribunal do tiiesouro pnblico em 

suas sessões terá um .porteiro, um · ajudante e 
dous contínuos, nomendos pelo mesmo tribunal 
sobre proposta do inRpector geral, tendo o porteiro 
o ord~nado de SOOHOUO, o ajudante o de GOOSOOO 
e os continuoa o de 400$000. · · . · · 

" Art. 105.· O pa::amento · dos or!:l~nados dos 
.emp. re. g.ad·o· s ... publicos civis; .. fiscaes, Jittera. rios · e 
ecclesiasticos será feito aos quarteis depois de 
vencidos, · ·.: · ·. · · · 

t• Art. ~OG. O COI'po diplomático e, Ç()DSllla•· .ser~ 
pugo du·ectamente no thésouro publico por st, 011 
por .seus pi'ocut·adorcs, com . attençiio n() cnmbio 
iiireclo dos paizes em que estiverem servindo, 
e 11a sua falta calculado pelo cambio de I,.Qndrcs. 

c< A.rt.l07. O pagamento dos Juros e. amorti· 
saçào dos ernprestimos externos sert\ ferto pdlo:~ 
mesmos agentes dos emprestimos com os computas 
quo o tribunal do thesouro houver de remette.t· 
dircctamente, . ou pelas tbesourarias de fazenda 
das :.•rovincias. _ _ _ 

<< Art. ·los. Ficão derogadas todas as Jois, 
alvarás e . dec~etos que se .. opponbiio · A exe~~çiio 
da presente lei.» · · 

O SR. PRESIDENTE :-Julgo que deve ir a pro
posta. à commissão de fazenda. 

O Sn. MF.XPES VIANNA :-l'arece·me que o mi• 
nistro . disse que tlHta· prqposla é de um membro 
da. commissão ·de fazenda sobre a qual a "com
JDissão · não concordou, mas o ministro quiz 
apresental'a, e por isso julgo que não póde yolta.r 

. á mesma comn•issão. · . · · · · . 
O Sn .. CAsTno ALv.tRES :-C!·eio que se pod.erá 

enviar. ã. ga com missão . <le fa:r;enda. . -
o Sr.·· vascort_couos :~ A--comniissão' .de 

fazenda está éiiéarre~nda do orc;aJ!lell,to, que· nlém 
· de ser nm trablltllõí:Ié-'fmportancia o t~mpo .. urga,, 
por cof}sequencia ·talvt:z . á ·t~riinmissão não possa 
de tPl'O(tlpto dar o seu parec~r ... eob~e-, ll . .s.s·a· pro;. 
posa. . . .· . 

OSR. Hot.LANDA o. ... V.ALCANTt:-Entendo .que a 
pt~~~sta é do govett\{\ e não nos deyem importàr 
Laes colloquios, o ª comoJi,;s.iio niio tem -maí.; do 

·que fazer o se11 juizo e .dizar . se a P!'opos~a é 
digna de deliberação ou .se deve . ser reJeitad!l, e 
creio . que não é trai.Jalbo tão -complicado .. corno 

:se que•· inculctlr. 
21 
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O Sr<. VAsco:-~CJ;:Lr.os:- Q1tando dis;;e que era 

. mister atten<lor-se no trabalho de que estava 
encnrregntla a commisdiiO julJlUd quo n prop••sto 
nrio iria f1 comrníssiio para flJlllligo,iramente di_zor 
que se approvn -.ou que. M rcj~>iln, mns sim para 
se meditar~m Oil seu11 nttJgos, olTcrecer 11>~ omcndas 
que forem ncces;~nrias o drpoi,; sustentnr B•JUi a~ 
alterações que flzea·, portanto este tmbalho nüo 
é ti'io diminuto como •> illu.stro_ deputado indicou. 

O Sa. LINo CouTINHO :-As razões pomdernrl(ls 
pelt1 honrado membro quo me precedeu são Jnst·HI, 
entretanto póde-se nomenr umn commi~siio" ad hoc . 
uma vez que ·. a commislli'io de· fazondu--sii····iic})a 
sobrecarregodf\ de trabnlho. 

O SR. MA!~:- Eu ccncordo com o que dià;;o 
o illusta·o deput(\:lo, e requeiro quo se uomêe 
uma· commissiio especial para exat.uinar e!lta pro· 
posta. ·.. . . •. • 

Afinal der.idlU·Se que se nomeasse -umn com· 
missão ad hoc,_ ficando a arbítrio Jo Sr. prcsi· 
dente· a e;.colha rios seus mr.mbros. 
· Sendo de novo introduzido o ministro ela fa
zeii•la, entrou em discussão o orçamento da . l'd· 
partição respectiva .. . 
· O Sn.' Law : - En q11CI'Ía propóa· n "sta ca
marn que deixassemos a discussiio da divida pu- · · 
blica para depois que trnta~semos dos outras 
partes .do orçamento da fazenda. 

O Sr •.. ~Iinist.l'o da F'4zonda :-Eu niio 
posso convir no que acabo de ouvia· ao . nobre 
deputado, não só p.-.rquo qner que se tratil · 1• 
oJestP. objecto, quet· âe outro, em ultimo res.ultado 
o tempq que .se fliiSta é o·mesmo; ma~ pqrque o 
pagamento.da díviua·internae externa é o primeiro 
objecto de despeza 11 respeito da qual devemos 
trátar e que uão . póde soffrer dirninuiÇào :1,lguma . 
Se está qualificaua pclu cornmissão como 1• ar- , 
tigo, sê assim se convidou o ministro pnra cl.is· 
cuLir, porque raziio Stl ha de alterar nadiscus~iio 

. a ordem estabelecida? Niio vejo a·azíto sullicieote 
para isso. 

o Sr. Paulf.l. . so.uza: -Eu convenho com 
O illustre (!eputado, pOl"que exigÍl'ÜO'Sll informnçõé>! 
a respeito do ultimo empr~stím.o de •100,000 libras 
sterlínas, bem como do estadt1 di\ divida interna 
cujas infoqnações vierão à commissão: mas por 
ora nenhum dos Srs. deputados está no facto 
dellas. 

Quanto á outra razão que o Sa· • . ministro deu, 
julgo que foi convidado · para a discussão do o r· 
çamflnto da sua repartição, por conseguinte é 
indifferente· começ11r por nm ou outro ponto. · 

osr.Mi.n1Stro da Fazenda. :..:.,Não.desejo . 
discussões englobadas-; o minísterío se alegra muito 
em que tudo seja examinado com a maivr indivi, 
duação possiy-el .e com o espírito escrutador capaz 
dtl fazer con})ecer qualquer màlversiio que se 
tenhil. comn.ettido ; mas este exame nada tem 
com a divida publica quo a cnmara hoje não pMe 
tecusar de pngt~r .• p.orque o emprestirno de 400,000 
libras . foi contrahido em cumprimento á lei de 
8 de Outubro d!l 1828. . · . . .. · · 
· Esta participaçi'io já veio á cam.ara em 6 _c;l_e 
Agosto de ·1829. QuandQ .. se tratar . de sua . appli· 
cação, então convém o mais maduro exame . para 
se · couhecer se foi cumprida a lei e se o ministro 
que deu.as ordens procedeu com exactidiio ; hoje, 

·porém. trata-se d.e pagar o juro e nmo1·lisação ; 
a r~speito d.!_sto n~o póde hav~~-~iscus~e· 
as tnformaç~•sienr-ntr-- ·camnra e ella. se uno 
póde recusar a pagar um · emprestinro con'trahido 
na fôrma Ja lei. · . · 

Fit:!l11 por fim a:liada a parte relativa á divida 
publicl. ·.. / . . 

Entrando em disc11ssão a outra parte do. mesmo 
orçamento na.córte e província do Rio de Janeiro, 
tomou a palavra 

• o SJ;". VasconceUo•:- Pedi a palavra 
para expendcr ns razões que a ·. commissão teve 
para far.rlt' algnmn~ rcaucções neste orçamento e 
deHejos11 de mustrar ao · governo todos os •·ecursos 
nec1.-s~nríos npprovou tndo quanto o governC~ padiu 
e qu11nto . ora cronforrue ír lei, por isso .quo a 
c<lmmis~iio quel' quo haja a maioa· harmonia entre 
a ca:nara. o., governo, pois que ó o voto !l!lanime 
rla . cam(lr!l., e talvez algumas despezas ainda llou
vP-ssem que niio pudessem merecer a approvação 
se fossf:m analysadus como cumpria. .. · . . 

Pl'incipiarei pela tabelln do ·-thesouro; a com. 
rr.issi'io não fnllou sobre .B dc,taçi'io que julgo11 

. desconformo com o dispost!l na lei e reduziu. a 
rlespeza desta. repartição no quo custava o anno 
passado; e 11·. redueçiío ql!e f~z é de 2:672$134, 
rcducções feitas em gratificações dudas pelo minis· 
te do sem lei alguma ; isto é, um augmento de or
denado sem lei, .e n commissiio .apAzar de conservar. 
alg1tns desses augmentos quo erão de data !XIais 

· antiga,. supprimin OI! mais modernos, porquanto 
o gowmw tem a íniciativd de propõr A camara 
asse augm&nto, o que nunca pódo ser das · attri~ 
buiçõe.; do r;:ov€:mo ·privatív_nmAnte. ... . . . . ... 

Qnauto á. tnbella dos conselhos da fazenda; a 
com missão supprimíu .· o ordenn!lo tle 4 _· con![le· 
lbeiros, porquanto o anno . passado havia o nll• 
mero de · 10, . accrescendo que . a camara tem . 
reconhecido a nec.essidade. do · abolir este cimlielbo 
Ja fazenda, ·e se nem a necessidade do serviço 
publico exige um . tão grande . numero· de cons~ 
lheiros, nem . existe a esperança que continue ; 
e sngundo o quo s.e deprehende da ·proposta apre
sentada pelo Sr •. mini!ltro da fazenda, segue-se 
que . nenhuma necessidade ha ·de angmento de 
despezas. . .. . . 

A commissão julgou .haverem. nesta -repartição 
muitos empregados; . estes ajudantes .de escriptu• 

·. raríns parecem desnecessflríoll, além ,de • serem 
empregnd•)!l .. crendos por um d11crt>to .do _governo 
de z; de Março ~e J825 . . Tambem entendeu :q.ile 
uma t -ll · suppressão· não pqdia ·deixar . de ser 
approvada ·por ser despeza lllegal. . . 

Supprimiu os 200$ .que . venchio os missíona· 
rios .:apucbinhos :_ !i Qcicso. ponderar quo a nação· 
não · pódr. pagaa· a estea homens que vêm trafi
car em materias de reiigião ; nno faltão no Brazil· 
talentos neces~arios para preencher este otlicio e 
muit() melhor do que o fazem e:;ses míssionnrios 
que até ignorão o nosso idioma, nem elles írião 
aos nossos sertões cateehísar . os índios.: eis 
porque se supprimiu esta parcella, que tambem 
o tinha sido em o anno passado. · · : 

Temos aq11i · um ordeoado : a commissão -não· 
glosou eeta despeza.: eom ... A • .I . . Saldanha~- ·como 
administrador do trapiche da Ordem; este homem 
não . podia vencer e·ste or.deliildo sendo 2.o ·escriptu~ 
r!lrio do tbesouró, segundo as inrormações que-
tiVtl.. . · ·. • . . ·· . : .. ·.: : 

A com missão deseja· saber se este com- o ordenado 
lJacional é o mesmo que tratn o orçamento ·do 
imperio, creio que' é ;: . e sendo al:'sim ha. a fazer 
mais esta . reducção po.r 11er duplicada. 

TBmbem a commissão não póde interpôr o seu 
parecer. sobre. a nposentiiii.Qria destes dous em• 
pregados · com 600$ ; não se declara a data d& 
ordem em que se funda esta concessão de 600$000. 

.O Sn. ·MINISTRO DA. F,\zENDA·:- E' · de · 2& .. de 
Dezetnbro de 1829 .. 
· O· âa. Y-\S:CONCELLOS : ~ N11. capslla supprími~ 
empre·gadÕS por falta de li;i que os creasse. · · 
. ' -Nnil. tnbellus. das pei)SÕes ~ te.nç•\S ha muitas .. 
addições. que . não se poi:lein ·admiltir; umas ·niio 
~x.istem; outras silo de pensões de 1&'29 e de 1828. 
que ainda não podem sé_r contempladas n~sta 
tabell.a por não t!lrem tido. approvaçiio du assem
l,Jléa geral, por isso a ·cummissão tendo esta razão 
reservou apresental-a na discussão, p·afll que, 
s~gundo as emendas, .se · deduza ·desta tabella 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:02- Página 13 de 14 

SESSÃO E'M 19. DE JULHO DE 1S30 163 
parte da despeza das pensões ; ha mesmo muita 
falta do escripturaçi'ío nesta r•lpartíçi'ío. 

H11 aqui nesta tabella .. ~e pen~ões um ··· empre· 
gado ... que 6. estrangairo e era bíbliothecario da 
fall~cida iinreraLriz, percebendo 960H. Se era criado 
de S . .M. a Imperatriz. creio que não pódo n naçno 
pagar ordenado a este homem, logo que ella 
morreu acabão os seus serviços; além d& que 
este homem· apparece contemplado no orçamento 
de· Miuas com 4806 que tambem se supprimiu e 
não sei com que .autoridade a junta de ·fazenda 
de Mínns reduziu a •lSOH o que era de 600$ que 
elle tinha. 

Entre as duplicatas observe V. Ex. Paulo Bar
bosa dn Silva na. tabella das tençns, .n commissiio 
fez esta· reftexiio só para . mostrar o· estado de 
desordem . elll ·que isto tem. estado. A commissào 
julgou qua se .devia supprimir a despeza que se 
fazia com ·O ·bolsinho. Estfl quantia era a de .que 
o Sr. D. Joiio Vl se servia pat·a distr.ibuir por 
pessons n11cessitadas. e .. esta cflridadll se tornava 
recommendayel; mas agora que S. M. Imperial 
tem ttma ·pingue dotação dada. pelª naç1io, . P'\· 
rece,me que ella não devtl carregar com esta. des• 
peza, que deve ser fructo da generosidade particular 
do monarehn. 

Quanto ao thesouro nacional, a commi~siiCJ .. sup· 
primiu orâenados ·que já erão· contemplados· e 
alguns cuja aposentadoria ainda não havia sido 
apprbvada pela assembléa. Supprimiu no contador 
geral que vence l :600$ por. não ter merecido a 
approvação da assembléa geral, e o ordenado .. do 

·contador de 1:2oon e nà·o 1:600$ •. O secretario e 
o. escrivão da junta de S. Paulo estão nas mesmas 
circumstancias• . 
. Não interpoz o seu parecar sobre estes conse
lheiros de . fazenda, porque.· aiuda não recebeu 
informações : ignorá-se se forão aposenta.:los an
teriormer.te ao anQo de 1828 e reservo~·~Í) . isto 
para ' a discussão. Na· rnes·ma circumstnncia se . 
achãó tres ·viuvas dos continuas. A comn!Íssiio 
não. pôde atinar como o presidente do · thijsouro 
tem· autoridade para . dar esta qunntilt ás vi uvas 
dos contínuos, e · supprimiu por· illegal esta 
despeza. 

A cornmissão viu. que no .thesout·o ha 16 cor
reios: 12 a pé e 4 a cavallo; ora, quem poderá 
julgar necessarios .. para o expediente do t11esouro 
16 correios? Ninguem; por este motivo a co.mnro. 
conformando-se c•Jm o parecer da commissiio que 
foi approvado o anno passado, em . que fixnva 
S ... correios : -4 .a pé e :! a cavallo, entendeu que 
niio erão necessarios ao thesoura 16 .correios .. 

Passemos ao 11xpediente ·· d~ alfandega : temo3 
66 guardas. afiançados e 130 sem. fiança que com· 
pleta 196 guardas. Houve aqui vocação em snppór· 
que a'-commissão quiz que· se reduzisseiJl á me· 
tade ; .. eU a quer que r~>duzíio ao mesmo em . que 
esta\1,ão em o anuo passado. Estes guardas não 
ve1.1.cem todos quantia certa porque· nli.o são em· 
pregados publicos,·não. vencendo· não devem. com· 
templar os seus jornaes como diarios effectivos ; 
sobre. este objecto a coinmissão de orçamento fez 
uma, emeuda em· o 9.nno ·passado que não póde 
agot·a d.eixar de• ser approvada pela camara.....Vinte 
e quatro fieis de armazens : a .commissão .. _s.up. .... 
primiu estes 2!. fieis por julgai-os desuecessa· 
rios, .. havendo capatazias, :'l,isto q.ue .. se obrigão 
pelQs vol•.1mes :-que recolhem aos armazena ; ·.os 
tleis vencião: todos 7:200$000. ·· • · :.·· ·. ·· ...... ·.· ... · 

Sripprimíu-se ·.a somma do trapiche da Ordem 
pelas razões já aqui.· expandidas, .que . n to r não 

'illegal. 
· Vinte contos: á .cas~ .. da moeda ; não póde co· 

n.hecer o que.·.hanesta casa·. a fazer e .. o. que lá 
se precisa para se exigirem 5i:OOOS·: eis p~rque 
a .commi~são de11 20:000/1 p_nl'a qna. se. niio diga 
quo . se · uega este rt~curso ao gov~rno ; pot•ém 
attendendo a camara que todos os annos se pedem 
grossas sommas para a despeza da casa da moeda 

e n1io se ilabe em que se despendem ; e infor
mações a este respeítq s.er.iio muito para desejar 
da parte do Sr. ministro. 

Ternos a despeza cia alfandega; a commissão 
espera a este raspeito co.lhet• na discussão os 
esclarecimento~ qua lhe .taltíio. 

Obras da Parahybuna.-Esta obra é uma estrada 
que . se acha desta córte para a província de 
Minas; .ha muito. tempo que está concluida, talvez 
ba mais de anno. e meio, e por isso a com• 
missão não sabe pnra . que sPja esta despeza e 
julga q,ue não deve ser conteinpJa,ia. 

Emquanto á obra da alfaudega, não. sei qual 
seja, e sAgundo os esclarecime~ttos do.Sr. ministro 

.a com missão proporé. ou não a sua suppres~iio. 
Sobre a typogt·aphia nacional a commissãQ tinha 

reduzido 7:200S, é. a prestação que o thesouro dava 
a esta estabelecimento na pero~uasão em .. que estava 
de. que a camara Cl>nviria. em vender 'late esta
belecimento; porém como idto nã() passou, creio 
llUe se deve conservar esta quantia. $upprimio 
R ditrerença do cambio que vem no fim .da pri
meira tabeaa, · porque já. . se acha . contemplado 
n1> orçamento da divida externa, por íss•• se .sup· 
primiriio estes 220:000$: reduzindo as .despezas 
Imprevistas como sej·1, agio da ·JiloeJa metallíca, 
letras, bilhetes ria alfan<.lega 1i 25ll:OOOH, porque 
julgou. q11e nas circumstancias actuaes. não se 
podain consignar para e.Uas despeza':! imprevistas 
graudea quantias. Convém .que haja mais econo-

. mia de de$peza d" parte do governo, pois alie 
deve estar· rnelhur do que ninguem inteirado das 
nossas desa~rada.veis .circumstancias. 

Eis· aqui poi>~ . o trabalho da commissão sobre 
o orçamento da despeza do mmisterio ·da fazenda 
para a provincin do Rio de JanP.iro. 

O Sr. M:lnlst:ro da Fa:r.en.da:-Será dif· 
fiei! á .c•1rnara emít~ir o seu voto se a discussão 
continuar assim, porque em uns ·artigos. concor
dará ·~om a coanmi~são, em outro~ s.erá ja opiniãQ 
do ministro,. e votando em· globo ·não poderá 
cmittir o seu. voto, c1ecidir-se·ha por uma das 
opiniões apenas,. quando em ambas ha cousas 
quA queira aproveitar ou rejeitar. 

Responderei ao nobre orador da . maneira que 
posso sobre os ·artigos especificados na tabella 
das suppressões, e quanto aos outros procurarei 
os docu•uentos para fornecer á camara os res.;. 
pectivos escl<~recimentos .. 

Diz-se que o thesõuro pede. mais 2:672$ do que 
gastou no anno antecedente, mas a qnestão nii() 
é se peJe mais, é sim se contemplou os empre · 
gados legnlrnente nomeRdos : com os eens . rc·.il· 
pe.ctivos ordenados, p:tr:L terem aquelle vencimeritv; 
1\em a fixação ou calcnlo destes ordenados · dtí 
dir.eito ao ministro para despender a süaimpor· 
tarrcia se ni'ío existirem estes homens •. Pela con• 
(rQntaçlio do.balanço .:lo anno p1ssado com o deste 
n.nno . encontra·sa aquella difto::x·ença; isto,. nasce 
não só por mortes corno por_ intervnllos_ .que ha 
no provimento e posse dos. lugares, quando , o 
orçamertto deve ct)ntar com os orden"dos .. esta-

.· belecidos pQr l0.......,s.e no. thes~ se fizesse uma 
1p urãç1io -exact11, . 11.iio_.!lll., .. _diria . simplesmente 

quanto recebeu c-a:da empregado, mas quanto :.se 
lhe !iço!l devendo.; muitas vezes fica algum sem 
re-ceber naquelle anno, . e >am receber' no. outro. 
·part~li)tO apezar .de. que, a .despeza·Josse aqueUa, 
. rião se· seguia· q11e devesse ser, Se se achasse 
alguma eousa e~ntr<l a.leí, então· a c<>mmissão t.eria 
razão; mas ·como nada , ha contra'. ella. devem 
contar-se. O!J. ordenados segundo, por ella ·,estão 
estt\belecidos. . . . · · . > .. ·. . • . . :.· 

A eommissão não .. admiLte a, gratificação_ ao 
guarda-livros da alfandega, .ma.s augmentou,se.:~e_ ,. 
o. tt•,tb!llh?, mudou•se, a e;;cripturação, nccres- · 
cantando trabalho; devião por.tanto augmeritar·àe 
os vencimentos; .. e como . a . assembléa • n!lo. pó de 
fazer lei no inte1·vallo das sessões, forçoso foi dar-
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lbe a gralificnçi!o porquo 81'11 precisO . que nlguem QtJanto á despeza é ncnhumn, porque 119 partes 
servisse, A concessão desta gratillcaçi'io jll foi pagtio í,le nlugllel drJ trapiche tQ.nto . o.u mai11 do 
presente ã camnra e ella n1io a reprovou.; Jogo que a despeza que se · faz com empregados . da 
JUlguei dever incluil·n no orçamento. reparti~ão. 

Quanto no iuterprete nnn Rei que se possa dis· 8npf.1rimem-se tambern as fJensões d•J bolsinho 
pensar, o com menos de sqos nno é possível ter que impprtiio em 5:228H, mas pQ.rece-rne que .tal 
um homem que sa1)la 11s hnguas e que traduza. se não pódo faze1', porque a constituição no art .. l79 
()s outros . qüe ~stiio ablli?r:.l) como portei~o. etc. ,- ~ 28 -d1z . (leu) e o decreto de ü . de .Dezembro · 
em onlro tempo niio tiuh~O ordenndo, t,nhiio a de 18·~3. : anterior · é .constituição, mando!! ·pJlgar 
propriedade dos officios com grandes ernCJI umeutos; . est~s p~nsões todas ·do b,.Jsinho como concedidas 
uns morreriio. outro!! fqr~o para Portugal; e por por . serviços . feito>il por pessoas velha~ e po!JJ:"es. 
isso se julg;lrão vagos estes lugares e furão pro· A constit~içiio g•lfantio us mercês pecunial'ias; 
vidas; mas em lugar de se darem como anti· o decreto é unteríot·; logo, nada ha ~reduzir. . 
gamente; fixou-se-lhes um ordenado conveniente, Tambem eu não podia deixar de contemplar 
ftcjlndo · os emolumentos para o thei!ouro, do que no àrçament<l o contador apost>ntado com 1:600R 
resulta um m11ior rcndim11nto á nação de 15:000$ porque está na . possa · de os cobrar e porque o . 
e tantos inil réis; quo rpal fez pois o go•terno decreto de su·a aposentadoria diz ·que com todos · 
com esle meio que empregou? E deverá. agora os vencill'Jenlos que tinha , A camara pôde approvar· 
tirar os ordenados o deiJ'ar para os empregados ou não, ma:~ ou não podia deixar de o incluir. 
tão consideraveis emolumentos? E11 cre10 que n O escrípturario estâ aposentado c:>m .700S, isto á, 
caurara niio póde deixar de reconhecet· o acerto ·· 600$ que lhe competem · como 1° escripturario · ~ 
desta medid11. .. . . . · 100~ . que s,rrt.es .. .da constituição lho forã!l conce-

A respeito dos ajud11ntes da escripturação, como didós por ter ido á Hespanha. Tem 30 e .tanto_s 
é possível que o ministro deixe de tomar alguma arrnos de .sl!rviçó . ... · · . . . .; · · . . 
medida; quando os chefes das ri:partiçôes repre- O : escriviio de S. P4ulo tem muitos annos __ de . 
sentão que não podein com . o expediente, que . serviço ll fi~ou c!'m.metade do ordenado;··.tambem 
lhes falta gente, etc.? E.u m.esmo acabo . de. dar o .. não podJa tmrr .do orç·1mento· .pela · mesma · 
esta providencia para -S. Pa11lo c :Minas, e creio razão. ·. . . . . · ·· ... · . . . 
que. p. ara Peruambuco, por. que de toda. pat·te re. pre" A . . · r. es .. peito d ... ·.o . . con. selh·o· · da. - fazenda, quanto a 
sentão que não é possível dar as contas e satis· numero,· a _lei niio .. o. fixa; . e aquillo . que ·a lei 
fazet· ás requisições por não te.rf?_m .quem escreva. · não prohibe é licito fazer; e quanto .. ao ordenado 
As contas chegádio tarde é impel'f~itas; não houve dos aposentados foriio contemplados os. ordenados 
tempo para ·as examinar; · ·do desembargadores. · . . · 
Nes~a casa l1a Srs. presidentes de províncias; Não me pttrec:e tambem . máo que se tivessem 

elles que . digiio, que faU>3n'l· Eu ~ei que o ministro da• lo IOOR " cada ·uma viuvn de continuas que 
não tem autoridade de · crear empl'egos, mas eu servirão mais de 25 e 30 ao nos ·no thesouro; não 
preveni . o que era possível, mandando dec:lnrar me parece jasto que morrão. de fome . 
que , não tinhão graduação de officiaes e que erão . Sobre guar(jas <!a .alfandega direi que esta -repar~ 
.interinos. Quem que.r os f1ns appUca. os meios, e tição , ca_rece de grande reforma ; creio· que o 
esta~--medidas são . de necessidadt•. · ·· ·. numero que a mesma _ comínissão contempla é 

Supprimio tambem a com missão a despeZ·\ que demasiado; más a atrandeg .. ·é objectl) de .parti~ 
se fazía com moosenhor Pízarro; mas 11 camara cu lar cuidad() :e exemplar reformn: e espero-que · 
sabe que morreu d~pois M e':l haver apresentado se p~ss:l ain~a conseguir ·antes de se fechar . a 
meu orçamento (apo,ados), mutto:~ po..tem fallecer sessão, e entao é que se regulará - o qu.e deve 
mas o . miJ!istro, como j·~ disse, . não pó de ·.da; Sll~uir-s~,. e não pelo que está .aqui calculado. 
outra. appltcaçii() qne :lquella estabelecida por lei· Quanto aos fieis dos arma..:ens, elles nada têm. 
é necessario que apresente docun:~ento legal d~ com as . cspatazias ; os capatazes são responsaveis 
ter dispeodido, não basta que venha no orça. . pelos transportes dos volumes, mas _quem re:.~ponde 
mento. · ·· por elles depois · que estão nos .. armazena são os 

A commissão glosou a despeza de Martenhez, Jieis. . · . . . · ·. . . ·. · 
mas esta é como . muitas outras que faz o the- A, respeito da casa da moeda é necessario fazer . 
souro em cumprimento de ordens de outras repar- novo laboratorio ; · .ora. além disto contemplei ·· a 
tições; foi em consequ.,ncia de um aviso da secre- despeza que se ha de fazer com. as rnacbinas que 
taria do imperio referindo-se a um decreto de ha a asscntnr, o. q!le. outras estão a chegar: 
18':22 que diz (leu), e o qual garantio dous terços ninguem ignora a carestia da · miio· dtl · obr•• e a 
do.s ordenados q"e estavào . vencendo aquelles utílíd r1~e das machinus; mas para. _esta· declsilo . 
empregados que estando em Montevidéo v1esscm convém tomar-se uma medida defin1Liva sobre o 
reunir-se aos habitantes do Brazil. . cunhu da moeda de . cobre .; porque · pllra cunhar 

Os missionarios forão supprimi.dos; tambern niio ouro pouco basta, mas . em quanto o fabrico do 
é despeza pertencente á fazenda mas ao imperio ; cobre coutinü.a, nilo sei colmo Sll p011sa fa1er de 
vierão por contracto, ·e o thesouro recebeu ordom outro modo. . . .·· . 
pRra o pagamento em 28 de Agosto de 18~0. . A despeza or.çada para a Parabybuna é para 
~u leio o decreto. (Leu.) Esta des_pez:l veio .todo>~ · f,!zer uma ·· ponte, e para concertar oa barcos que 

· O!l 11nnos a está camara e nunca fo1 . revog•1da, por d1zem siill máoa, que . ao lnundilo, e que ndo 
isso eu não estava autorislldO ·. para tirar o sell dito commodo aos p11s>~a~eiros. Uma ponte sobre 
computo do o!çamento_. bnrcas, ou vulgarm~n.te Jangadas est~ av.aliadn em 

A commissno suppr1me a despeza com . . o .tra. 12:000$000. .. · .. _ . . . · . . . --
piche; ora, seria preci~oque e!,l_tiY.es.se."tido mata O Sr. deputado a respeito du imprensa já disse 

_ __tempo...porque recebi esra'·ta6ella de _!l_uppressões que a prestação se devia cons'3rvar. .. . . . 
no sabbado e no domingo . e~teve o thesouro fechado Quanto á eliminação ·que fez .do cambio não 
para apresenta•·· um quadr'l pelo qual con$te .. a responderei porqua per tence .a ·outra :discussão • 

. 
âi~. e .r~. !lÇ:\ .. do . re_ndimento ·actu.al ---.e ..... a .. ·~. te.ríor• .. o.· s .. P.rouvera : A ·. Deo.s .que IIS .. de·s.pe. z. à~ ... im .. pre.:vi.st.as 
roubos Jios dt~etto~ · da aguardent~ . sao al~~ .·do andassem- B~ : por · 400:000$000. Suppon~o· •.mesmo .· ·· 
que . ~13 . pôde tmagrnar ~apoiados). e .o .. IOIDlStro que se contmue a : pagar· neste llnno como · DO 
da. fazenda oio tendo-pod1(jo · evitat· .o contrabando, p•lSsado . em ··. ausentes,. sequestro, consumos ~· de 
lembrou-se .de. arrendar o alfandegar o trapiche ·da fazendas na alfandega, : . etc·., que .. . são 'dinheiros 
Ordem; para alli 89 recolherem· too.las as pipas qu'J ns partes podem vir buscar qunndo quizerem 
etc., . ~. o re!lultado foi um· consideravel benefteio temos já 86:QOa$; oro., tendo da t·omõtter GOO:OOOS 
da fazenda, 'e~ mo a camara-me!bor :verà do citud•J .para o sul, só :o . agi:~ . da moeda de. c_obre n: 30 
mappa. · · · por cento faz ·200:000$000.· Suppondo qne a ,camara - . 
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dá pelo menos l por cento para amnrtízação das 
notas em giro como a le.i marcou, isLo excede a 
400:000# : tambem nilo inclui, por.ignor.lr a razão 
do JUro, os por cento que vencem os bilhetes em 
circulr1ção. 

Q11ollto ás. d~p)ic~ções, muitas podem haver, 
mas quando dlscutu·mos ·veremos o quo ha a 
emendar. 

O sr: Vasoonceti.oii:~Esquecon·me fallar 
SIJbre .a~ cllapas par·a o c11uho do cobr·e. A. com· 
missão · interpóz o seu parecer sobre este objecto, 
porque ha. uma proposta do Sr. ministro sobre 
Q. pagamento ser metade em ·moed!l metal e me.tade 
em notas, · e julgou que d~vería ser tr.atada esta 
questão já. A. cornmis~ão vio-se embaraçada a 
respeito desta decisão se devia· ou nfio continuar 
o .cunho do cobre, este objecto devia madur·amente 
ser meditado por esta aagusta camara ' para admit
tir uma decu~ão. que vá cauiar •r menos mal 
possível. : A com missão está persuadida que se o 
govP.rno execatasse a resolução de:l828 qae mandou 
estabelecer diversas casa~ de troco, ao menos não 
haveria tão grande agio de notas contra o cobt•e ; 
poré,n o governo .. não mandou executar esta .te· 
eoluçiio. 

Se o governo está na intenÇão de executar esta 
resolução, .será. neces~ario o canho de cobre para 
que. possão .. haver meio.> .pan >1e . irem tr~Jcando 
as uotas .. no mercado. Parece-me que o meio de 
ser o cobre mais <•u menos • demandado,. é qae 
origina a ditrerença que 'fez o cobre das notas. 
Esta resolução que pareci:\ consegairia este fim, 
não appareceu á approvação do governo; apez'lr 
de ser sauccionada pelo mesmo governo. . 

Emquanto a estlls e outr"s obsérvações que fez 
o .Sr.! .mif!istro ~a~,fazenda, parece-~e que a com· 
m1ssao nao pod1a tr de outra. maneira que .obrou, · 
Ella tinha de apresentar seu· pat·ecer segando ~ a 
í:onsti.tuiçà•> do imperio ; apresenta·se .. á saa. ob
servação qae Re hàviiio creado~ novos .empregos, 
augmenlado Ol'denados, .· etc., e. sendo .iu<'Outes.
tavel que sõ á assembltSa geral compete augmentar 
estes ordenados . e~ crear. estes empregados, como 
poderá a. conimissiio ser increpada por ter aprA· 
sentado o seu.· parecer· pela . maneira .. que se acha 
concebido. Nisto a commissão :!tt regulou em 
virtude. da lei. Interpóz, seguudo ella, o seu pa· 
recer, e não pôde por i:uo ser arguida. 

A commissão julgou que era J>rec:iso que esta ca
mara tomasse cuidado no~ qne lhe competi.\; que 
devia reformar toda~ as in novações feitas pelo go" 
.a.erno ·em maniresta ofl'ensa á conslituição;. à ei Cun
damental·do imporlo e. que não devia limitar-se 
á censura. O governo violou a constituição, e 
ha de esta violação merecer simples eens11ra.? 
Por. este motivo a cornmissiio julgou que devia 
supprimir tudo. quanto r~.~~~e !e i to por u.nrco arbi, 
trio do governo ; quanto mais que ao governo 
compete o direito de. propór a:1 lel11 que julgar 
necessarlaa para guoJ a . aasembiéa geral Caça 
alterações. quo acllar neoeHrmriub e crear leis, 
novos empregos, segundo pedir o em. da nação ; 
porém .não s.e approvem deapezaa gue . são . con.· 
tra.rias 1\ . lei, por exemplo, a eliminaÇão, na 
tahell& do4hesettro que fez, tirou· algu n1aã gra
tillcações concedidas pelo gov~orno ; gratificações 
que não são concedi.das por lei~A 1_1ssembléa geral 
tem .. toda · a autorrdade .i. se. qu1zer. sauccionar 
estas coui!as • pó de faze l-o ; ~porém. a • com missão não 
tinha esta autoridade, e fez o que a camara.lhe 
incumbia; Como S<~ podem justificar semelhantes 
grat~lica'çõei!? N~o erão ellas augmento de or.de· ~ 
nados.? .. ·· .. , . · · ........ ·. ·. . . . . 

· · .. Qilanto á despeza do bolsinho, a commisilão 
declarou·· muito expressamente que não· éo.nsidet·a 
~estaiqlensões como remuneràçiio de. 'serv.íços feitos· 
A patria; .Q bólsi~ho. cr;\, a ·quántia de dinheiro 
g11e o \mona~chà reservava para distribuir. por 
~~s.soas~~~~ue . mereciilo-.. St:J& .. coniid~i:a~~o, eriio 

mâras esmolas (apoiuclos), como a ass~mbléa de
noís de ter dect·etado a deducçito para minorar 
as. despezas, havia, s'lncc.iou.ar .e.sta despeza dO' 
bolsh11io. Póde·s~ sanccio;rar; porém a commissão 
julgou que devia interp()r o seu parecer por ser 
confol'ln~ à cnnstituiçiio e á lei. O St·. ministro 
parece-me (~Ue estâ equiv()cado, e que não são os 
fieis dos armazens, mas os da capatazía que têm 
obrigação do responder. por tol!os os ·volumes que 
entrác.. na alrandega até se entregarem a seus 
donos, porqae são. este~ fieis não s6 responsaveis 
pelo transporte dos· volumes. destes armazens, · 
mas responsaveís pelo valor desde que entrão na 
alfandega até que sabem, por isso estes tleis não 
são. precisos. . · ·. 

A. respuito . dos capuchinhos, a qua'ltia qne 
elles tinhão, tem encontrado sempre opposição nB 
calnar.l dos deputados. O Sr. ministro não está 
bem informado do qae tem havido· a respeito 
destes frades. Esta camara ja fez uma lei para 
qua .. não viessem ·mais ao Brazil tanto11 frades, e 
nl\o po:~so . conceber o que vêm elle!l câ fazer .• 
Esta despeza. foi no anno passado eH01inada~pela 

: commis•ào· de o·1·çamento. ~ · .· . · .. · 
Qaanto no conselho da fazenda, é verdade o que. 

disse o. Sr. ministro, ~e não existe. lei que t12:e 
o seu numero; porém ha a _lei da ,razão, e ao 
governo compete nomear os conselheiros de :ta.· 
zenda; .mas .com aquelle numero razoavel e sutJi" 
ciente 'ao firn a que se propõe. (Leu.);Qaa.ndo. nós 
tivessemos de contar este agio muito. compensado, 
ficava o thesouro .com os .saques que faz sobre 
as provincL1s do norte. Parece-me que siio visíveis 
os. abusos de homens que recebião graças, pensões 
pelo thesoaro, e depoi~ pediiio para .serem pagos 

. em províncias aonde a . moeda .é mais forte, e por 
felicidade sua fica vão contempla().os no thesoaro, 
e iãa receber· nas províncias. Assim nesta folha 
das pensões, a commissiio diz o que estava dentro 
de .seu.s limites; apre,;entou o seu juizo sobre 

· despezas. qae consídera.V:a jllegaes e arbitrarias. 
Dando a hora ficou a mataria adi11da. 
O S.rt .. ·. PaÍi:smENTÉ deu para ord.em do dia a 

.mesma que tinha dado para e'sta sessão. 
Levantou~se a sessão As 2 horas e um quarto. 

Sessão em ~O de .Jalbo-

PRESl])E}'ICL\ .. J>O SR. SOABES DA. ROCHA. 

A's ·dez horas e. Jllll quarto,. Cazendo~se a chn· 
mada, acharão-ao present.es Sl Srs •. deputados, 
faltando com c 1usa os Srs. Paula Barros, Deus 
e Silva e P<~ulíno de. Albuquerque ; e sem . ella 
os Srs. A.ra11jo Lima, Ribeiro de Andrade. e 
Mendes . Ribeiro: e abrinJo-so. a. sesstlo leu, o 
Sr; secretario Lui:z Cavalcante a allta da .antece· 
dente, .·que foi. approvada. 

O Sa. 1~ Se:ca~TA.tuo deu conta do expedien~e. 

OFFlCIOII 

l;ono ministro ds fazenda rêmettendo os 
papais relativos ás. inspecções das fazendas dos 
ex:tinctos jesuítas na província·. dei !liauhy.--Forão 
para JL secretaria~ · . . . . . · · ... 
· 2 .•. o Du. ministro . da guerra declarando que o 

curonelJoaquin1 Pirito M!ldeira, jâ. ·eni4 de Maio 
do anno • c"rrente . fõra. dispensado do .·com mando 

·militar. das. villas .do CraLo: ·e · . .Tardim nà pro· 
vincia . do ... Ceará. - Remetti'do · á · cominissão' de 
guerra; ~. '.···· .. ~.·· :·.: -: .. ::. 

3. • Os otJicios de tres membros ·da'· commisaão 
externa pal'a ·rever ·. o projeeto . 'iie .~(denança 
ger. al . para. ? e~. erci~·J,. rem .. ·et~~nd. o, o .. s.: .... ·.exe .. IJlPl~res 
que 'lhes. trnhao s1do· confiados·."-.Par;~·· a ·se• 

~ c~étal·ia, · · ·· · · · ;.. ' ·"' '' 
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4.• Representação .da camara m.unícipal da 

'Villa de S. Jotio d'El-Rei pedindo medidas legís· 
!ativas a re:~peito das estradas. -A' commis~ão 
especinl das cama• as. mnnicípues. 

5.• Representação da mesma camara municipal 
solicit11ndo iguacs medida:; legislativas sobre 
outros objectos de u,Ulídade publica. -Remettída 
á mesma commissão especial. 

G.• Representação de Antonio Alvares c1aSilva 
jui~ .de paz ·da pa.rochia da vHla de .Pitanguí, 
pedindo dispo~ições lt•gislativas. sobre o rigor da 
orde11ação no liv. 3• tit .. 2• ~ 6•, e ussento de 
14 (!e Junho de 1788 relativos às fianças.-Remet. 
tido á commissão de justiça civil. 

7.• Rrlquerímento de M11noel Ignacío de Car
'Valho Mendonça, pedind•) que se dê impulso ao 
objecto conteúdo no officio do juiz de direito do 
jury pa1·a os excessos de liberdade d<l imprensa, 
relativo ao Sr. deputado CM,tro e Silva.~ A' com
missão de constituição. 

• S.• Repre~<entação de Antonio Muniz de Souza, 
pedindo. que se preste attenção ao poucl) . que 
está vulgarísado pelo interior .do Brazil o uso da 
vaccína, afim d~:~ >1er promovida. - Remettido á 
commissão de saude publica. . . .... 

9.~ Requerimento do juiz e mais. mcsarios da 
irmandade de N ;. S. do Rozario dos. -homens 
pretos da vUla de S. João d'El-Reí, contra o 
parucho Luiz José Dias CttstoJio.-A' commissão 
ecclesíastíca. 

Lerão·. os segaiutes pareceres.: ....... · -
" A commissão de guerra. á vista"do req,lei'Í· 

mento da ofticíalidade .ua província d<l S. Paulo, 
que · supplíca se lhes abone o vencimento · d•l 
etape que foi concedida ao exercito pel11 carta 
de lei de. 24 de Setembro de 1828, tem a honra 
de expOr a. esta augusta camara que estando 
reconhecido por todas as qualidades de pessoas: 
<JUe os suldos militares sã() Jnsufllcientes ainda 
para A-m:tis frug•tl.silstentação; qlle emeircum
stancias muito mais 'favoraveis o Sr. D. João VI 
concetJeu etapas a todo o exercito do Brazil, sem 
exclusão dos oalciaes · pelo decreto .... de 22 de Abril 
de. lS'U -; · que· este·· vencimento . tem sido conti
nuado A varias ofticiaes ou a. certas Cómmissões 
aind·• depois que pelo augmento dos soldos se 
su<penderüo alguns generos. que constituião parte 
d.as mesmas etapes; finalmente qu<:~ ainda agora 
existe uma odiosa distincçlio antro taes venci
mentos de etapas a respeito do officiaes que se 
achdo em. identicas circumstal}cia.s de serviço, 
permittindo-se a uns raçõoll inteiras, a outros 
116 a ração de farinhA e outros nem esla nem 
aquúlla, o que. é injustiça revoltante que. se deve 
aenbar.E' a commias.ào de parecer que o .vencimento· 
das etapes devo ser g.meralisado aos ofi\ciaes 
qu11 agora só recebem. uma. parte da ração, ou. 
ni'io goziio deste beneftelo, acbando·se aliás em 
eircumstancias semelhante11 as dos s~;~us camara
das; e para e:~se fim a .eommiss>'io · .tem a hunra 
de . oft'erecer o seguinte projeeto de resolução : 

« A assembléa genllegislativa rE:solve: 
'' Art. 1•. O:o~ ol!lciaf!B de ta ·Hnha que .... esti· 

verem empregados, ·aejão quae:J !orem as . suas 
patentes ou commissões,. vancerâõ uma. ração . de 
etape diaria.. da tabella que acompanl;a a lei de 
24, de Setembro de 1827; excepto nos casos. mar
eados na tabella do decreto de .. 28 .de • Março. de 
182:>, a saber :-quan•io o . exercito . cumeçal' ope• 
rações acti.vas no_s acampamentos de. instrucção, 
e quando os corpos destacarem •para fõra .. dos 
seus quarteis;7"' pois que· nessas circumsta.ncias 
'Venceráõ o numero de :e tapes que pelo.··.· so.br.e
diti) d.ecreto correspondem aos· séus post()S ou 
commissões. · .... 

11. Art .. 2.• As rações de ... etapes serão iguaes 
em g11antidades e qualidade tanto paraos oftieiaes 
e soldflcios brazileil•os, com'! pàra ·os· estrangeiros 

'que servjrem nu exercito. do imperio ;· llma vez 
·.!!Ue a respeito daqueHes que agora existem nlis-

tados não h(luvessem . eapitulaçõeil elll contrario, 
celll!>r~tdús untes da pubHcação da lei dll 24 de 
Setembro de 1827. 

c<. Al't. 3.o ]i'icão derogadas todas as disposições 
em contrario. .. . · 

'' P!lt;'- dn cama1•11 dos deputados, lG de Julho 
de 11:!30.- Cunha Mattos.- Vieira Souto,- Pinto 
Pei:iot(). " 
• Jul,t;O!!·Se Objecto da delilJeraçâ01 e ffiSUdOU•SS 
Imprtmtr. . . . ·, 

" A commissão de ~-t~erra -:endo o ofiicio do 
ministro da guerra_, datado do . 1° do corrente 
mez, sobre o requerimento de Vicente !''erreira 
Titára, 1• sargento do corpo de artilharia de ma
rinha, tem . a honra de npresentar sobre elle as 
seguintes observações : 

'' O supplícante não podendo ou não .desejando 
servir no corpo de artilharil1 da província do 
Piauhy; o ministro depois de ouvir o comnlan
dante d() . corpo do artilharia de marinha . que 
inf,,rmou favorr.velmente o requerimentodo sup
plicante,. expedi o aviso· ao ·mirlistro da guerra 
em data de .28 de_ Setembro pi'OXímo passado, 
communieando-lhe que S. M .. o Itnperado1· havia 
por bem pt·omover o supplicante aoposto que 
req11erêt·a,_ urna_ vez .. que uo corpo de· .ilrtilbaria 
do Pinuhy hou'vesse nlguma. vaga. E porque até 
o prcsenLe .se ... não. haja realisado o dito .des
pacho, affirmaudo o supplicante. que com eft'eito 
existem. postos de. 2u tenent~s vagos, pretende 
o mesmo sapplicant;, que esta augusta .camara 
tomando .em considet·ação. a sua justa queixa, se 
digne applicu as _providflncias que lhe parecerem 
acertadas. 

" A CI)JDmissiio observa neste negocio. erros 
mui notaveis da parte do ministro da marinha, 
tanto na expedição do. a vis•> . ao ministro ·da 
guerra sobre _a .. passàgem, como sobre o accesso 
do snpplicante. A pllssagem não podit\ ser. d,e
terminada pelo ministro. da marinha á··vista da 

·lei . de. 25 de Setembro d~ 1828, . e o ·accesso 
é contrario álei de 4 de -Dezembt·ode 1822,. que 

· determina· que os postos da· artilharia sejão pro
vidos em cgns~queneia de opposioiio confnrme a 
lei de 4 de Jnlho de 1764. Ora, como o. sup(llieante 
nem foi despaehadJ> por decreto da repartiçã.J 
da guerra, nem faz opposiçlio no posto· de ·. 2o 
tenente, claro está que não tem razão d.e queixar-se 
do ministro d•l guerra que · o não promoveu ; 
mas tem os mais f•lrtes motivos de queixa contra 
o ministro da marinha que o illuJio, e exorbitou 
das suas nttribuiçõe:~. passando a fazer ·despaclios 

. para o exército por um modo nunca visto nos 
annnes da administração militar; .. · · 

(< O aviso do ministro da marinha só p6de s.er 
encnrado como uma incuríal reeommendação a 
favor do supplicante para o ministro da guerra, e 
nunc.a como um despacho de · accesso 0 pois que 
estes sempre rorão conferidos por meio de decretos 
e nunca por avisos semelhantes, ao que foi ex· 
pedido em. favor do supplieante; · .. · · 

cc A' .vista do que fica .. exposto, a com missão é · 
de· parecer gue o minístt·o da· guerra não póde 
ser censurado por não. despachar o SUPJ?licaóte, 
pois que bem longe de violar as leis. extstentes, 
cumprio o que ell~ts determinarão e que não devia 
ser ignorado pelo minístl·o da marinha .de quem 
unicamente o supplieante tem motivo de quei
xar-se de qualquer prejuízo que haja recebido em 
alguma preterição no corpo .em que serve,- prete
rição .. que. no :caso· de existir deverá ser ·.illvalida. 

« Paço .da camara . dos deputados, 12 de Julho 
de 1880; --cunha illattos .-Pinto. Peúcoto~-Vieira 
Souto.» · · · 

Approvado. 
« A' commissão espacial enca1'regâda'dós. nego• 

cios relativo. s áS c.amara. s. m.·ll.ni.cipaesfoi··p. resente 
a representação da camat•a d.a .cidade âe 1\fariaima 
na qual expondü a. di.tli.:tlldade que tem. encontt·ado 
no cumprimento do ~ 2o . do. art. 66 da lei . do.lo 
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de Outubro de 1828, sobre o estabele~imento de jt\ fique applicado a este fim o sulJsidio de 100 réis 
ccmit11ríos f,)ra do recí11to dos templo~, jf'l pelo por cada nnimal o 50 réis por ·cada pessoa que 
prejuízo •IO.i povos, já pela . posso. ímlllcrnorinl pa~•io os trvpAiros e viajantes no registro da Pa-
e privilegio de sep'uituras que tem algumas or- rahybunni Jembrandl) mais t1 Clllll!lra a conveníenci_a 
dens e irmandade:;, e já finuhnente pela. gra.nde de _ser pago este direito . no alto da serra como , 
despeza que é necessario fllzer-se para esse fim j{L o foi out•·'ora, por isso que send.o igu11lmente 
com. a devida decencifl.; ·expondo mais que asta int~•·essa_ d<lS no b __ om_ est_ a __ d_ o_ d ___ a-.q_.~ u_el_la~ e_ stl'adas 
difflcllldadc. cresce pela íntelligcncía dada âq:Jelle os habitantes da província do Rio .de .Janeiro, 
parograpbo, ·. de que a sua disposição nii:o se .e.s- justo é que tambem eoncorrão para a sua fact11ra 
~.ende á prohíbiçiio geral_do· ,;e enterrarem ·os a repnros. A commissiio jlllgando justa e' funda• 
eadaveres ,1entro de. quaesquer ·igrej11s, pede ql.ta mentada. a. representação da sobredita camnr11, é 
a .assembléa geral declare. n. verdadeira intelli· com tudo do 'parecet• que este e .outr(ls. semelhantes 
gencill. .do mencionado paragrapho, explicandQ o objectos devem ser levados ·pelns camaras mu· 
verdadeiro metbodo de.san execução e insinaando · nicipaes. aos respectivos . conselhos gernes, pura 
o dinheiro necessario · para tão extraordinaria que sendo po1· elles tratados na fórma do art. 
despeza. A commissão é de parecer que 11e res; 43 a seguintes do seu regimento, e sendo con-
ponda á camara, pelo intermedio do governo, q11o vertidos. em proe.ostas possão então ser submet~ 
sendo a disposição e espírito da lei, que se. afaste tidos á approvaçao da assemblél\ geral; devendo 
dos templos · o enterramento dos cada veres pelo por intermedio. do governo fuzer·se constar isto 
grando maL que dnhi results á. saude dos povos, mesmo áquelln camara para sua intetligencia. ~ .. . 
nenhuma íntelligencía é mister dat'•Sil ao nssàz 1c Paçú da eamara ·dos deputados, 20 de Julho 
claro § 2• do art. -66, devendo prover na t'órma de 1830.-A.urelíano de Sau:a e Olívei1•a Coutinho. 
delle com a nceeilsaría prudencia e circumspecção; -Antonio· Ma1•ia. de MoUI·a.- José Oorl•4a Pa-
e levando. suas representaçõ"il ácarca destes, ·e checo. ,, .. · · 
semelhantes objectos ao respec~ivo eonselhogeral, _ Adiado pot' opposlc;iio; . . . . .. 
que as atteoderá .e reduzirá 11 propostas na .fôrma ·, Forão vistos e examinados pela commissão· 
.do seu. regimento, q11ando· o julgue conveníeute. das camara~ municipaos varios alHeios de '-di1l'e· 

cc Paço da camara 'dos .deputa doi!, 20 de Julho . r'O'ntes datas do governo da. província de Minas 
de 1830.-AUI'eliano de. Sou.:a e Olívei1·a Couti· _ Geraes dirigidos .no minlstrr> da f~z~nda, cobrindo. 
nho.-Antonío .Maria de Moura.-:- José Col'l'la, Vllrios outros das camaras mantc1paes daqnclla 

·.Pach-eco •. ,, provi11cla. que pedem com. urgencia incessantes. 
Foi approvado.' providenciai! !\cerca da moeda·. de cr,bre f11lso. que 

·• 11 A commi'lsiio espeéial das eamarl\s municipaes tem Inundado. n provincia. A commissio jlllgando 
viu a representação ua eamara :da villa de Ma· com f:tl'eito du maior .urgencia· taea providencias; 
cahé, datada de 27 de Maio do corrente anno, na mu supf.ondo competir á' eommissiio de fazenda 
qual expondo a. nee<Jssidar.le de uma cadêa, e a o apont11 -a11, até mesmo porq11e já liella se .achão" 
im~ossibilidade errí :que se acha por . falta . de projectos a . ~emélhante respeito,. é de parecer que 
me1os, · de concluir a que foi. começada logo de· lhe sejiio remetthloii. os mencionados. olHei os. 
pois da crençi'io daquel111 villa, -pede que a as· <t Paço d•l camara dos .. deputados, '20 de Julho 
semblóa geral .approve ·a taxa que impoz por 2 de 1830.-A.ul•eliano ele Sou::a e Olivei1·a OoutinhlJ. 
annos aos habitante;~ do sau termo para a ulti- -Antonio .. Maria de .Moura.- José .Cor1·ta Pa· 
mação da dtta .:atlêa; cuja obra foi orçada.· em checo. 11 · • 

11:9B2H160. Não diz .n camara qual soja a taxa, Adiado por se. pedlr a palavra 
nem sobre que objecto ella recabe. o s p · · · -

11 A commi:~siio· comquanto reconhe .. a· a neces- .. a. RESIDENTE nomeoll p11ra a. comm1ssao 
" especial qntl deva rever a proposta do governo· 

sidade de se concluir a c:adón, qus tendo 11iilo sobre.a reforma do thesouro· publico, etc., os Srs. 
começada se está arruinando, Julga com tudo f6ra c t c lb B t' t p · M 1 A das attribuiçÕdS da· camnra a lntposiç;io de taxa11 os a · · arva o, ap IS a eretra e anoe · ma-. 
que importtl 0 mesmo que n hnpoaiçiio .. do um ral. E ~1ua .n com missão de exame na .alfandega 
tributo i e ó. portanto do parecer que se poçito ao os Srs. Pir"ls Ferreira, Castro Alvares e Zeferino 
govllrno lnformuções circumstanciadas a -el\te roa· dos Santos, - · 
peito para em vista dellas .. poder- com •mnls co• ORDEM DO .. D._IA .. 
nbeclmerito .. o accordo dar um. parecor definitivo 
âcorca deste objecto. Discussão do "rojecto de lei ri. 94. 

" Paço da .. cnmara · dos deputados, aos 20 de d " 
Julho de 1830. - .~rureliano de 8ou3a e Oliuei1•a · Pe ia a palavra · . 

- Coutinllo.-Antonio Mm·ia de Moura.-Jos~ Cor· o Sr •• vo.soon.é<At.l.o• :-Sr. }'residen~e, 
rtla Pacheco. » . . pédi hontem .a palavra para apoiar a opinlll'o .do 

A11provado. · . Sr • . deputado P1res Ferreira sobre ir eilte ·pro-
. ·«-Foi vista pela.commissiio especial das C·lmaras jacto a uma commissã;), porque. é de necessidade 
munlclpnes ·a. repreesentaçiio da. c11mara. da· villa um exame, e .esta camara não poderá eritra.r· em· 
de J11ndiahy, datada de 19 de. Julho, do corrente tliscus:;ão sobre este.objecto sem informações da' 
anno, em que pede á assembléa gflral a creação commiesão-;--4iz o art. 1(). (Leu.) S~ ilô iJllperio-
.de .uma car.leira da linglla Latina .naquella villa. do BraziLaioda não .. houvesse industria estabe-
Sendo . objecto · de instrucção publica, a :corri· lecida,. nunca. desta. inodo há veria ind11stría que 

•· missão · é .de pnl'ecer: . qae .esta . repráseritação seja merecesse. o favor ; · mas · hoje que. muitos. , capi: 
.remettida para. a com missão .. competente, . afim da taes se .ach:'io disseminados em .mu1tos ramile. de 
de: Ret: tomada .. na. consideração . que .. fõr •. devida.. industr~a vão c.wregar .~stes. impos~o.s' com·: esta 

« Paço .da camara dos .deput11dos·, . aos 20 de revoluçao, que teria muttos. mconv!llllentes, .além 
Julho, de-1830 • .,- Atu:éliàno de' Souza ·e Oliveira · da .creação de grandes impostos a. cessltção~ : de 
GõutinT~o.-A.ntonio Ma1·ia de Moura.- José Cor···· lucros e amorti~ação de capttaes .. com, que mu1tas 
r~a Pachecó. » famílias perdemio ns suas riquezas e .. domin'ios. 

·A_I)_provado. · . . .· .. ·:· . .. ·.. · Eis. pois a primeira ~11vid~ <Jil~ 'me. oceorre ·ao 
· cc FoLpresente á commissiío especial das camaras krt.I•, pel .. , qual se vno· suppr1m1r .t.OlO:OOOH do 

m:Unicipaes .·.a _ rept·esentação . da ;eamara da víll~ orçamento, que vem. a ser 3-\8:000~ dó- co·nstilado, 
de Barbacena; datRda de 30 .de· Julho do anno pre· e .do. subsidio do algodão 657:000$, .,e,_é"na~· ~ir.~ 
terito;·na qual\expondo o pessimo estado das es~- cumstancias actuaes em que talvez.custem.fazer 
.tradas da ~província. de Minas, e a falta de meio~ d.esapparecer de.ficit que· se ll~o _d~ I,IÚP.P.l'im~~','~il 
que .. tem. as camaras. ·para_ prover _ a .• est.e ·mal, e; tantos. contos? Parece qu_e,n.aq, -~o- :m.~u,osz.s.llm 
.~1ed.Ei :que a.assembléa, ger~l -determl_ne que .desde ir prev_iamente a um~& .. co.01.~1~silo~ -~~? '~- ,c~~~~~.- · 
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niente que os estatutos do · governo absoluto se Não insisto em r·esjl<inder ao. qne se disso que 
destrufio de um jocto, e por issc> niio posso d~Jix:ar ha igunltlnde nos pro,•incins, que .no Mnranhfio 
seniio do pronunciar-ma-contra este art. 1°. '!'lo pogB o mesmo .que l!a B01hia ou Pernam-

Diz o · art. 2•. (Leu.) Qual é a notr1 q11e paz o bnco, etc. 
Sr. deputado nos .gc11eros quo sahirAm para fóra o sr. vasconcouo•: - Sr • . presidente' 
do imperio 'I Por todas . estas razões corno hn de não . me opponho só ·· ao projecto . pelo adiamento, 
passar · este objocto som que uma commissiio exa- vot11roi o ·voto c.ontra o projecto; não foi só esta 
mine, por isso .acho acertado o quo Jiz Q Sr. razão que . me f~z declarar mui terminantemente,_ 
deputado Gervasio, para& ir a uma commiQdâo ex a· eu apo1ei · a opinião do íll ustra · deputado ·o Sr. 
minar. . · · ·. · Gervasio; . respeito muito os talentos deste Sr. d~ .' 
Diss~ um Sr. ·deputado que o proj.ilcto ataca putado e seus co"hechnentos_ praticos nesta ma-

os capitaes e que ficnrnõ por elle reduzidos estea teria; cato e;r, deputado julgava que este projecto 
capitaes? A natureza doste imposto para que ess!l fosse n uma commlssãc para ser examinado para 
subsíJio fe>sse reduzido !1 2 °/o, mas a~ora 10 •/o que .a co1nmissiio fizesse o desenvolvimento neces·. 
nas noS811.s circumstanciafl, é por isso que pretendo sario e mesrn.q .pedia 0 .adiamento para KO reunir 
votar contra el!te . projecto. com os out1·os projectos, porque entendo que o pro-

· O SR. :,piRES FEaaetRA.:- Sr. rresidente, re- · . jecto do ·sr. r~obo e do Sr. Brito sobre o subsidio 
queira · o adiamento da dicunão sobre eate pro- do ·algodiio e.assucar devemimmedintnmente entrar· 
Jecto. . . . .. · em discussão. . · . · · · . · · · · 

Sendo apoiado o adiamento entrou em discussão. Eu, Sr. presidente, já esperava por esta tro-
0 sr. Luiz ca:va.l~an u:-Sr. presidente, voada gue cahio sobre mim, . mas nem por ÍS!!O 

como este projecto é a favor do _interesse geral me acobardei, nem me acobardare_i de emittír a 
do Brazil, . deve ser di~cutido jà e como. assim é, . minh'l opinifio, hei de · emíttíl'a sem·pre com fran- . 
diz que . vá a uma commíssão para o: examinar? qileza o dígo1idade~ nem esta augusta -camara-espere 
Eu ·de:va·· dizer, é a· primeira vezque tenhooe.:a· · qu11 eu reepoodoao qne -medizem .em.partieular: 

.. sião de otrerecer a .esta augusta camara um pt·o· respeíto muít'l ao ·íllustra . d ~>putado o Sr. Luiz 
jecto asliígnado por mim, ·se houvesse um Sr. do- ·Fr .. neísco de .Pa1Jla . ·Cavalcanti, e. 'muito.· mais a · 
putado . ne:~ta _castl . que. deixllsse· de · votar porque esta :augusta eamara para commetter · demasias ; 
ou· .fosse o ·autor do proj llcto eu me desbonrarra. o que disse. é que ·este· projecto não pôde ser 
Trato aqui do . que é melhor para a minha patria. approvado porque contém uma .diminuição .. de 

Vamos ver se o_ projecto convém ou não; Está impostos d~. mais. de l,OOO:OOOS, --c()mo havemos 
cllro que . co~\'ém, e .o . . adiamento só ·. !!<lrve para poi!! · abolir por um projecto maís de 1;000:0008 
matar · i> proJecta; O anno passado 0 Sr. deputado.· -de · 1mposto~ ·no · apuro da nossas Jlnnnças? Como, 
disse quo havia muitos pr~>jectos sobre· impostos. Sr · presidente ? Dissé"se, mas esses l,OOO:OOOS. 
e digão · seus . proprios llUtores, nenhum . estã · hão .de se perceber porque exportn-se . tanto, .a . 
como este; todos esti'lo feitos sobre diversas bases importação ha de ·aer' iguut ·é .exportação: logo, 
que se devem . refundir em uma só ; mas sobre ha de render tanto, foi o argumento que entendia; 
este particular só este é sobre o imposto de expor· ora, Sr; presidente; quem diria qua um paiz 
t·açiio. · na~c~nte, cuj11 prosperidade cresce;" como o Brazil, 
· o Sr. deputado_ que .acabou de -raUar a favor ho. ·de ·a exportaçãol . ser igual á importação 'l,_ 
do ·adiamento argumentou contra 0 projecto; e Muito mais teria o Brazn · se a exportação fosse -
com esses argumantos Bpoiou o Bdiámento, e igual ã importação? ·Quando disse' que ·não res-
de.seja .assim __ .a .. .. · _rno.r.to .. d<> pr.ojecto; p .. ois diz qu. e · peitava ·os abusos do. governo absoluto, mr~s . que 
é . precloJo que a ç_ommissíio .lho- db - maís ·.algum temia destruil-os de choCre sem os substituir 
desenvolvimento; que precisa outra emenda de com providencias acertadas, creio que fallei. 1lr· 
redacçito. Es!la está aqui, . e nito sei ·o . 'lll" v.•i m:tdo na · experieucia, . 
lazer o proj11cto á commlssito; .se o Sr; c.lc:l.'ut-olo T' tre. ·destruir não basta ter a torça necessarín 
d~z que eate projecto · ha do · alt.;rar a renda, h~ p n:a edificar, . é p1·eciso ·ter mab . nlguma; não 
outro,; gene roa que a substituam e augmontiio ; ú ;\ba\indo abusos · seni dar . providencias -para 
porque · à subsldlo . du alll•ldito 11ra muito . grande, . substituir. ·esse meio de renda que .. a ass.embléa 
porque h a _um gonero aobrecarragado niio se deve geral . conseguirá melhorar a sorte . dos brazileiros. 
fnzer justiça 'l Isto é l~tnalnr os direitos como Nito me estendo sobre estes argumentos . por 
está ga1·nntldo pela constituição? Diz <}tm deve não tomar .tsmpo ti camara ·; porque parece·me 
pagnr caJC\ um conC•JI'me os .seus. -haveres; qu~ que· todos os senhores que têm lido a historía, . 
ll bom cunhar cobrfl e que se faciio bilhetes para principalmente . alguns ·que têm ·consultado os 
emittlr de dona mil réis, . etc. E~ ta- ópiniiio ní'io desvarios dns· assem bléas francezas nos seus prin-
IJ -boa, E' uma verdade que a mudança de impostos cipios sobre i mpostos, biio de conhecer a verdade. 
influe nos caP-it.llM :·mas . ó ·ou· ndo just? igualar •lo que acabo-. de enunciar. Se sou __ ou não 
os c:1pi~aes' D1s~e·se que at•1ca aos cap1tae~. Eu amigo de abusos niio é aqui lu'gar proprio ·para 
ni'l:o digo qu& vã estorvar o nosso commerc1o em discutirmos; mas ·Insisto e. insistirei ·na mwha 
tirar de · .uma pro'Vincia . mnis .favorecida por suas opinião ácerca de bilhetes e cobres, não me altlrgo 
vantagens, o que, l}U quero ó ig1111lar estes direitos sobre . esses· objectos porq•te tem ·. de .· . entrar . em .. 
em todas as provmcias. • Para que quer o Sr. de" discussão _e então poderá ··o illustre · deputado 
putado que ' vã . á . commisslio? .Para . morrer .- o rerutar os meus' princípios; talvez :.m:esmo. eu . 
projecto ·? '· Ha generos que víio ser Pxportados e seja coa vencido,- e se o fõr prot••sto ·que hei de . 

· outros nlio ; a maior parte dos generoli de expor- seguir o acertado . parecer do illustre deputado·; 
tação _J>agão, . e este inconveniente . não · v'ália a não obstante t~meMo a grande revolução tinau-
penC\ para esto•·var o andumenio a este projecto ·ceira quo esttl p1·ojecto vai fazer, não po~:tso deixar" 
que vai igualar os interesses brazileiros; mas de mo pro11unciar, contra elle e 'psra não ser enter-
aeontou o ouro que nada .paga de exportação ; rado como teme o illustre deputado, vã antes á 
nao .paga direitos · deste .ímpost,,, e so · não paga commissiio pjlra . .ver se -lhe -pôde dar outro des· 
outros é isso dus provídenci.as · qne houverem. para .envalvi:nento . e se se pôde emendar. ; : : .-. 
cobrar os direitos do ' ·ou r() ; a· se ·. hc;uver .. mais . E•1 · diss~, :_e o j _ulgo}nquestionavel que ae o pro· · . 

. ·algum .eiistiio embora/ eu: niio. quero th·arim- Jecto -conservava · os 1m postos . so>bro o consumo; ~ 
poHtos neste ou naquella gen?.ro ·; .. distribuo · os · .oiio .declar~& os Iins a que · se dirige, porque como ·· 
impostos desses mesmos generos; . tudo quanto .se se . hão de distingtlir os impostos que hão de aabfr 
pagava por uma fórma desigual se .pagará de para fóra do unperio daquelle que . ha. de sahir? 
u~a fórma igu&l, na.2• discussdo é que · tern lugar Nilo .. poderã u . productor exportar e ·. não pagar ,o 
d1zer que se <levem diminuir"os 10 por cento. dí~imo, porque _di rã que preten4~ exportar , p~r~ · 
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fóra do i!llper!o o entretanto niioexportar,~. qual vemos contar com esse imposto do 10% ·noirgeneros 
é a .· prov1dencaa que dá este projecto '! O illustre · que não si\o da . exportação., e que . o . projecto ,vai 
deputado sustentar o.· seu projecto mui~o bem . ~IJtB_belecer? . . . . : · .· . .... . . . . '.. , 
mas não ~o fez .. carga dt>~õta insi'giliflcante réfle~ Apresento estas consider11ções á camara para- se 
xão·; porém . é uma reflexão .. que· de .. necessidade fundai' . sobre o adiamento, quando entrar em .dís· 
mot·ece mní.:rl' desenvolvimento neste projecto. cussão pedirei. a palavra. . · · . ... · . 
. · F:u produzi O· exemplo das ·barras .de ouro ; I>' · · · · ·· ·· · 

·· out·o na Cundíçiio -pag_a .. 5 %, . o·.mineiro leva 0 · o 'si:-. Ho'llànd.a. ' oa.va.tc.antl ··= ·~voto · 
seu ouro : a fundição, o arrecadador que .. aa·recadar co':lh·a o adiamento; contentar·mll·hià de votar' pelo 
os .direitos,. mas diz-lhe. o mineiro; . não podeis ad1amonto. se a. oxperiencln não me tivesse .. mos· 
arr.ecadar. porque eu quero exportar. o me11 ouro. tra~o ·que· é preciso dizer algumas verd'ldo::r neste 
Que . nota, que sig~al característico tem . esse im- recm to . . ·. ·. . · · · ·.• 
posto para ser ·distinguido o que,,,ha de ser I!X· . S_r . . ~rasidente, existem interesses di;tínct'Os' da 
portado do ·que não ha de ser exportado? Estas · i~te~r.idade e união do Brazíl nas .· dift'erentes pró
reflexõ.es .Jlarecl!rn ter .alguma torça . ao menos . ,vmc!a~ · do_ mesmo i?Jperio. Ex:istern . ·abusos ria 
para· a. m1uha fraca intelligencin _ e ~ o que· se diz admmtstrllçao ftnance1ra. se a camara.dos.· depu
a respetto do : ouro pódt' ·se .dizer·:· a respeito de .t~dos; se a maioria dos representan~es ~~~ nnçdo 

· todos os outros . generos. , . ·. · . . . -nno se esforçai' em r~formnr esses . abusos ·a des-
.. · .. Dis,;e-so mais, que ha · pro\'inc.ias .cujos pro- o~de_m. vai . em prngresso, as .rivnliclades_, das ·pro-

. · !duetos. n.ão pagão . com · igualdad(<:;. os impostos; .. :··· vanc.1as .a!'gmentar-so-ha todos os dias~· 'e ·a união 
-- \lão:seiqualsejaessa,provincincujos.pr_oductosniío do l!lJperw a.té longede ir ávante;· e :·qual .éo 

pagão mai.'l .. de JO %, e .portanto :.não sei s.e este meio que n.os autorisa a conseguir estes fins? 
. projecto . vai fazer beneficio .ou vai . ignalat· os Por ventura · e de esperar ·. que elle . nos venha . --

. direitos, o que julgo em tlnança_s .• um . erro; a ... pelas dis~ussões: da m~neifll _ porq,ue ;agi# Je'm ' . 
; igualdade nominal em semelhanteil'mater.ias . acar~: .JlMSfl.dO ·? Não, Sr. pres1dente, sabe-se,o·methodo 
:rda .sempre desigualdades e -desigualdades muito facil do estr•rvar 0:1 males que oppoein '. ao· íntéresse 
re"aes; quem tem .lido a bistorià, ; quem tem con" geral da nação; nós .infeli?.mente teino.s! o adia-
sultado ~s pt·inelpio,s .da ·. seiencia: econ<!mica, niio men.to, tem.os :. da3 éontmissões, temos quanto .ata~ 
:póde .. duv•dar que 86' sa fizer . esto pro1ecto para _qu.e .se põde :imaginar para ·estorvar estõ:negócio: 

,.igualar, .to_dos OS imp03t9S ·dahf.:j)rovém ·. talvez . senhores, nós. _temos Um meio de fácto, ·cada Uin 
um ·preJUIZO á fazenda nacional ·e ·. talvez aos par~ Sr. deputado .· aquL t'3m . ·11 ordem do · dia; conl:ie-
ticulnre~, porque . se tod9s · osimpostos flcão redu- cem,-se as v11n~a~llns ou desvantagens de cada 

. zidCJs. _a JO, %, c:>nsidero . q 11e . grande . parte . de pr<?Jecto, a. mator1a h a do propender semp're 'para 
_capitnes empregado.il em uma :indu~td", alguns . o mteresse geral da naçiio, e portanto sou de 
1lt:ào perdidos, .. outros , empatados '; e. se seguirA . _t'pini_ão 9ue se vote o nada tle Jallar; a:vótaÇão 
U?J~ ,di~inuição . na . riquez~ . nacio_IÍal. . Siió prin· . é · quem decide : tu!lo...t porque, êfíscute·~~~o,. alguns 
Clptos .··-que · .ataca este prC>Jecto, ·como pois tA'm Sa·s. deputados · dmxno-se .· levar. por esses grandes 
.comparação. com a couaa das :pensões? Se é. por discursos, por essas tnctica:\J das assem~lé.as e nada 

. ni\o . 88 .:bolir na fortuna .·.das famílias, .lliiO . se fare?JOS, e • O· bem . publiCO padece i ·.pórtanto re-
. ·. ·.âe:ve . reprlívar pensão alguma·? : .. Esta . au~t11sta que1ro. votos • . · ' ·: ···.· · --. -... · •· ·.... ' _·.-, ·· 

. . camara;tem respeitado · tmto as ,fôrtunàs das rami· Srs; . rep~esentantes I Vós ;Pr~testas.~eJii .119Ui ·de-. 
lias que não tem abolido .uma tíó pensão das que fender os mtoresses . da matoraa da· · nação I Não 
tinhüo sido con'ct>didas. antes d11 conslituiçiio; torneis o tempo, votai, nada . de discursos appa." 

. tem-se ·. respeitado a todas conferidas nntes .Aa ratosos: -v:ote·se . pró ou contra o adiamento, . se 
cónati.tuição, . ainda . niio cortou 'as fortunas dos se veneer tratemos do f•zer alguma .outra _cousa, 
particulares, elles continuiio a percober; . e como votos, votos; assl•n a .chicana nilo· esforvarA ·'os 

· Stl ,pód11 igualar .. um homem. neilta . condiçtlo com ·melhores · .bens · .C!ue queremos fazer~ · ~:: . <' ... 
aquelles que adquirirão as . sua~:~ . r .• 1·cunu . por Annunciou-se a chegada do Sr. ministro . dos 
meios . legltimos . por sua lndustrla ,? · E-1sa . a raziio negocias da .fazenda, e . . tomanllo o seu., lugar com~ 
porque de~laro 'que· voto, primo·, pelo.adlamento, __ petente, ,entrou em dlscussílo ·o-·orÇ'a'mento- res~ 

-&--ver 18e .se · póde· aproveitar·aJgÚult\ . COUBa deste · ~=~~~~ • na . pa~te_· relativa á . pr~~incia dO ~ÍO; ae 
. protecto ; e quando não possa, vo.to contra o 
. proJecto.. . . ··. . . .· • . · .. Pedio '' .;nlavra . ';' 

·o .sa. GERVABIO .pedio a palàyra. ~ o Sr. MJ~l•"tl'o da. Fázen.da.:-b,mus-
. •.O ... sa· .... P .. _&_· 8· 10ENT~·.-... o s1• .•. dep"u· t· ~.do qu_er· ... f·,tll.ar trêl orudor que , fecbou hontem a .discussão-..con· .. - .. tinuou ·. a ·suatentllr ·todas as. suppr:essõ9s:-.da·com-

s.ob.re o. adla'mento? . · : ·:·i ; ... · . ·· .· •. ·. missli~ ,ao .orçamento, considerand~ ,asc :desp~zâs .. 
: o sà: GE~VA.SIO: _-Sobre o 'ndiâ_mento, Sr~ presi~ como· lllegaes, . porque o ROVerno :nao :põde;icr.ear .. ·. 
·dente. ·. -~ , · ·. · ·. . • . :. · :- :, . . ' ·· · lugares· novos,. nem conceder gratiftcaç(ies.:Quanto · · 

·:':'QSl\. PmtsniENTE :-..Então}epa a ' p'alavra. · ~a~~i~ae~i~~ &~:!~n~anà~~g:J!i~~~~~: l~~~~~â!~g;g~: . 
· ~ - -.. ].>.s"r. ' C:;i~r~-~·s.lo:~ E' p~i~-~a~iani~nto; 'sr. · e . com · effeito-.. os uão: creou . . ·. _.•· ... . . ... ~: ... ,,,,, ;,.-: .. ·· 
· ,presidente. que vou fallar, mas Jlermitta-me·v. Ex; Quanto . é segund!_~:t~ qq..e .. 9 governo não;pó'de 

· .· que .: diga. primeiro,;:que :eu .. sou .. ;das-';:' pl'O'V,it_tci'as do :-e-ol'll:feãér gratificações, na o .é absoluta; . póde~fazel~ô, 
· n .orte , e que ninguem-é mais-interessado do· que mas .são dependentes d\l approvação ,da7camara;. 
eu ;quando se · trata . dos ioteresães· dessas p1·o- . se forem _..npprovadas, paga, se . nãtl .. ~forom; crniio 
vincias :· isto me .basta. . . .·. " . ..• ,· .... : . ... . . paga, . se a camara .. guardar sileneio .. :-~obre;,·ellas 
· .. Quanto .· ao .adiamento, como . . ti ,.que . se ha de . conlinúa a pagar~ A questão ·pois ·•e .red11z. a 'exi&· · 
tl'atar .. dêste ·· prujecto untes : de sab'er ·esta. augusta . .. minar se ba pago1montoa :illegaes, e· :se>" na gra. 
camara do estado das deapezas ._que lem a de- tiflcações que o gove1·no foi obrigado -a dnr .. aio 
cretar •. o da·. re.;eitB .quo lia -par.a· essas dt1spezaa1 ou não j111Íta11 . . E11 sustento que slfo justl11lmas, 
Não é .demasiadamP.nte prem.aturo este .projeeto? e com tanto anl\lor confiança quanto . nllo Col .- ne• 
~Accreace : que .. ha· ui :versos . proje'ctoa; a c.ommio~- nbuma ·concedida por mim, devendo declarar;,quo 

sil.o jli .;Pr .. inc ... ipiau a e.ncet.al' .. o· d . . a .nbo!içiio. do .. cobre, . eu talvez tivesse conceLiidú maiores, porque acho 
é pl'ecaso tratar: .das notas, é pr~c!so .. a.o mesmo lmpralicavel querer-se que um empregado ;sitJa 
~empo:..tratar.do . co.\)re de queas .proY,IDcl~s. do.no~te .. 'bem pagando~se-lho mal. - · ·· .. ::::•r.:•.: : •: . 

. Já •;,\)&tatl •. !llleJas,, praza . a. Peos_, ,q~e :haJa, sob,eJo, ., .· .-. d?.rlnéipiorei. pelo ·. thesouro_,;; ,ae. · ,a · -r~c~m.missjlo 

. p.or.que .se.rá::appllcado · para·,~ esses ;dt1ferentea .ob- ~ ,fitasse :. reducçao· ,de todas as ·, grataflcaçõ.es.~'&n.títo · 
· )ect'o~. ~Como., p.ois~:·podeJDpiJ Aizéri.dl'! ; .um jacto-- .. devia;fazel:a de muito maio(quaritia;f;po~:que-: tõ.das · 
,dl~ão::nl>oli!lps todos : os.iiJ!p!)stps.?::~or.,, ~yentur.a de· ·. as gratificações dos: emp~~gados ·do ~besó,ur.o~im-

• TOr-to 2 . .. ··~il~' . '· 22 . 
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portão 'elll 2:9008, quantia maior do que nquella A. ~espeito do bolsinho ouvi dizllr que . eríio 
que a eom_míssiio su,r.p~iJ?lÍO. A comm)ss_iio pois· esmoias que dava o Sr. D . . J,)no VI, e que se 
não . se gutou por pr1ne1p1os parn. snpt>rlt(llr, mas Snn M>l,~:~estnde qu.íz~sse dnr esmolas de vil\ pagal·llS 
apeuas .pelas dilfllrenças das folhas (.lo anno pas· i de sun . dotaçllo. As esmolas que dá o ImpP.rador 
sado como. orçamento. .· IIPm duvida ~iio ele sua algibeira, e niio si\o poucas, 

Ora, é çlaro I'JUe He houver suppressiio destas Qnnnto a estas . pP.n~C!es d.o bolsinho f,,riio cOritir-
pequenas gratificaçõe:~ do thesouro será nmosrno ma<ins pelo decreto .de 25 de Dezembro de 1823, 
que dizer que vão seus empregado• p·rocurslr outro Jeclnrando·se ·que ti~thiio. sido concedidKB em re· 
modo de! ·vida, . porque n<mhum Jelles, á excepção , muneraçiio de serviço$. · Ora, sendo estB decreto 
de · tres ou quntro, tem mAios de horiesta Htrbsis· . at~.t~.\"iflr á coi\!'>tituiçi\!lo garantindo ella as recom~ 
teneia; · hdns os maís sr,ffre·m grnndes privuçõe!l, . pPnsa~ p·or serviços civis e mílítilre~, e tendo ellas 
e t~l é o est!ldo desta repa.rtiçiio que muito >'1\o sido conc.edidils . por . poder legítimo, bem ou mal, 
obl'igados a faHnl' para escr:eyer em c.lifferentes entend13ndo que·' .. nilo ce.be·na camara revogar este 
casas, sam ·que· se possa colubtr este abuso pela art'rgo · constitucional. 
impossibilidade de liUbsistir com. seus ordenados, As pensões que se seguem, a D. Barbara ·etc., 
todos sabem ql]e o l1omcm que llS '• de ca~11cn e forão r.oneedidas por serv.iços .militares. Umas 
sapatos niio póde viver com 100$, 2'bon e 300H no síio . mulheres: de eoroneis, outras ··de tenentes-
Ri<> · de Janeiro. · · . · .;oroneis etc. Como pc,is se podem censurar est<Js 

. · No· conselho da fR7. r:ndn snppr·imio a e.omniíssão pensões . coneedid~s em remuneração de ser.viços . 
até consclheh·os. Eu· já disse que . quando a lei feitos? O contador gernl aposentado tem 25 nnnos 

. não marca · numero, . o governo está autoris~do dl) serviço, representou ao governo a necessidade 
para nolllear; a qtH,stiio de, sa fez bou1 ·· ou mal de. o aposent•u'; o governo deferia .n sua Pt:etenç~o 

· em nomear, não é pertencente ao orçl\mcnto, No . e remetteu ·o decreto a camara, como po1s pod1a 
orçamento sa deve tratar de pligar a quem tem . eu deixai' de .; o . contemplar na .. folha 'I 
títulos .lel:itímos pnr.1 receber. · . . ., -::' Sobre os escriptur11rios entendo que uma vez 

A gralific:açãn c:onccdida no ~U81'1la·li.:vros da al• qué a cntnara~liupprimi(l 'quatro, devia ter suppri· 
fandega não pOde ser '""nor .á. vista das obriga~. mído todos, e .:não ' deixar no;. . ,. . ... ··. .. · 

· i;ões que, se lhes impuzerão ; se'se ·julgar · com tudo A. respeito do expediente da alrandega direi que 
que não · deve passar, embora, niio passe, mas eu me parece . possível supprimir ·grande numero de 
não a podia , tirar uo orçamento quando a camara guardas, maa isto está dependente de um · plano, · 

· a tinha approvado r1o anno . passado, ·. do qual não é occasíiio de fallar agora. · ., · 
, Quanto ao interprete .. é .melhor seguir -.este sy:>~ Quanto á suP.pressão dos deis de armazem, em 
. tema;·· porque setiver titulo vitalieio 'para ser que insistia o 1Uustre relator que ·&Uppunba · que 
· despediJo ·s·erá ·· necessario . haver culpa · formada, . eu estava riial . inf.,rml\do, direi . ·que longe . dos 
processo, etc ..• qunndo a:;tora bpódo ser sem nada cnpatazes eximirP.m a ulfandega da ·necessidade 
disto: · Já disse· a respeito dfls officiaes (JUe se dos fieis. acha-se expressamente .e&tabelecído em 
seguir, que o~ ~eus ordenados forão ·estab~lecidos um artig.-i do contracto que o governo terá ·fiais . 
em cor:np.:nsação dos ·emohtmentos que revcrtetãO seus em cada um dos armazens para a tiscalisação 
à favor aa fazenda. dflsAazendas, porque os fitlis dc1s capatazes .só 
· A. despeza . coDI .o Mllr.tiníz já disse ·hontem q\le obedecem a esteil c .nada têm · com· a fazenfia. 'A 

. é -despeza . uo ímperio e não do . tbesouro •. Elletem creaçiio dellês tambl'm niio · é .do . ,gover'no; Forão 
' direito a . ·ae"r' pago pelQ. decretei do 18'>..8, que ga· . .estabelecidos :. em fC!!oluçiio de .eonsult:\ .de · 28 de". 
· rantio ·o pagamento de <l.ous terços dos respectivos Setembro de .1811; Sobro seu numero .niio me· en .. 
· ordenados 'á.quelles qu*ª estand<> emprega1los em ganei, quando , disse que ·11rão indispensavais, 
: Montevídéo · viessem par!l o Bt·,ziJ. ·porque os armàzens ·são 24.; T]ma vez supprimidos 
·- Quanto aos missionariQs -tambem niio é despeza . os empt~~i\dos; claro está que ileverâõ supprimír· 

da fazenda. 'Vieriio por t~m contracto, e .seguni.lo . t;e os alugueis dó trapiche. Entretanto convém 
me parece a esmola de 400 réis diarios era o ponderar que g·rande seria a vantagem resultante 
me rios que· se lhes pod ia ·dar . . Concordo que .temos á : na~iio . de .· ter .· casas eu as . para a arrec_ad~ção 
sacerdotes qao sabem melhor . a :Iin:;:ua. e podem : dns A'Cneros .de que houvesse d.a cobrar dtre1tos. 
por isso pregar melhor;· mas temos tantos quantos Assim· se pratica em · outras : nações, e ehtre· nós 
precisamos? Creio que l)ão. A caJa passo faltilo . alJZitmas . que ha ·têm produzido bom · effeíto. - · :-~-
sacerdotes . até para as Jreguezias, . e não admir·a, Para lix.ar o quantitativo -para a caRa. da moeda; 
porque tão· ·insignificantes são as congruas, ·e-tão a primeira cou.;a . que. haveria · a .1b:ar Sllria o 
pequena a ·'consideraÇiio pelo sacerdocio .· que nin· trab.Rlho .· que .. 'esta ··c·asa: ·tem·. de ·fazer. Deverá· 
guem se dedique áquella profissão, e talvez . ·em continuar no éunbo da moeda . fr.aca· qua existe, 
pouco . tempo se · .ím portem da · Europa sacerdotes o~ deve ser fechada 1 E' preciso re!lol ver um destes 
como objecto de luxo. . . · . ·. problemas, para :·sobre a sua re~o.luçí\o .assentar 
· O trapiche da Ordem, já di;;se ·hontom, qua tendv n crll.culo, tudo .'o m.ní:i é. diàcorrer sem fnndamento. 

' o. ministro · da . fazenda .· pa·ocurado eví.t.nr o ·· con· Etl assentei que se, não devia cunhar .mais cobre 
trabando ·da nguardent·e, e nà•> o podendo ·conseguir fraco: . Etl considero · .o cobre fraco . com·o · o maior · 
emquanto existião as pipas em trapiches ·parti• · ni'âl · que tem vindo .sobre oBrazjt · (A~oiados.) 
culares, cumprindo,lhe .fisealisar a fazenda assentou , Considerei .por isso ·q11e era·. necessario recuo bar , 
'de arrendar o trapiche da OrJem. As despez:ts que a ·moeda fraca . circulnnte, 'para emittir moeda 
se fazem , com o arrendamento e empregadt)s são mais forte e de . novo cunho ; e por isso calculei . 
compensadas_ pelo aluguel d!Js generos. - , em muito menos <que nos outros .annos a 'despeza · 

Q11anto á dtft'erença da rendtment<~, bastará diz~r- u ·Casa ·· da.·:nrn:mt1i. . . '. · · ' : . 
que no anno passado foi , de .7$:97!8, e nos oito · Temo. poré~ores, temo que na commissao 
mezes dês te anno j~ rendeu 93:000$; ··ora;-·- se .a- -:Dn projecto de .. · continuar o cunho do cobre, porque 
nação como provei nenhuma despez.a . faz . com a· vejo que havendo ' feito tantas suJ)pressões não 

. arrecadação, . e terá uma ·vantagem· extra.>rdio.>ria supprin.ri9 a ..• quantia .·. destinada : para . compra de 
·desta medida do governo, conto . é .que se p(>~e chapinhas dll t:obre t11nto aqui, como .na ·Bahia. 
censur.ar o meslll() goveruo de a have1• .. adaptado · Pdrmítta·se_ que . eu ,,ehame a .attençito da · cam11ra 

' c:orn.: o eliminar . \!sta despeu 'l S~rã porqull o sobro o mal · inr.~alcula\'el que . noi · amP.aça. Ello 
' mlnlltro .. não ·estava· ·aut. ot·iaudo:. para conceder Q.rlMlpl•IU _a ..l>ablr sobre a : Bahia o prouvera a 
sratlllcaçõell? Consentir . que a .naollo .. pordt<&&o Peus . que a o•mara ti veaae adop1.4do en"'o o melo 
trandtfparte destes rendimontoa!ou dar aa gra~ltt· quo \lrn doa ll'llll membro11 propoa , do reUrar da 

· eaçõe1 e participar à camara como f111, n4o veJo olroulnollo tPdo . o oobro1 dallltQ om troaa no'•• 
outrll . eapecliente. Quem · qner .. oa t\nt que'' oa o nov.A motd~t. í ' 14fJIIIÍ4UICII,) Uoj11 nAP Vlllll IUIII · 

· ·lnOIOI; ' . . IÓ ombaroaglo lt"' clOIHUlGI~ ii• Olll\~llGll . · 41 
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nova fabrie.a de cobre falso, os. estrangeiros por 
60$ ·em ouro ou 200H em notas tr~zem pequenas 
machínas de cunhar cobre. Ora, como ser.i possível 
atai h» r este mal e mesmo . aquelle, que resulta 
ill}. ír•troducçã.o. de. moeda .de .·cobre·, cunhado em 
paizes estrangeiros.? Como atalhar o mal, se não 
tratarmos ele o remediar já?. A :bancn rota nos 
amPaça se continuarmos detite modo. (Apoiados.) 

Sobre a Parabybuna e typographia, S. Ex. 
disse o mesmo quo na sessão antecedente. · 

Sobre ditrerenças de cambio disse. que se. tra" 
tari.a tlm .occasíão opportuna deste negocio, reser· 
vando-se . para então afim de mostrar <JUe ns 
supp,ressões .se .funda viio ·.em erro.· de .. calculo. 

A ect·ca de. Paulo. Barboza· e Roque Scbuto, 
declarou. que parecia haver duplicação, mns não 
·existia porq.ue tendo·se .mandado pagar em :M:inns 
as. perísões respecttvas, existia a ·competente nota 
n:l ·folha; e que sendo concedidas anteriormente 
á constit.uição, e em remuneração de serviços 
não podião .ser .supprimidas. Antes de eu entrur 
para o ministerio (JUanJo. algum militar ia em 
diligeneia para alguma província,. ob.Linha ordem 
de cobranç,\. de . alguma tença ou. pensão que 
ti:vesse na província para _ o_nde ia •. E•l suspendi 
esta pratica . pela. gran<le dift'ereuça quo havi_a 
contra . a . fazenda, porque .sendo ns pensões con· 
cedidas para se. pagar'lm em. papel; vínhão elles 
a recebel·as. em metaL .. Para haver duplicação 
·seria necess·ario, que se mo:~tra:~sem dous recibos 
. do . mesmo homem, e. en estou prompto para 
mostrar os livros. para se ver se houve tal dupli· 
cação,. Comparando·se mesmo a despeza orçada 
cóm. a eifectiva,- vê·se qne aquella . é · mainr. que 
esta, porque importa em 9'2:000$ e esta em 9n:OOOQ, 
porque alguns não cobriio, outt·os .murrerão, ma:; 
não· os posso elimi_na,;: da llsta porque não consta 

- por· ora. 
o Sl' .. G.orvasio:~Ainda não . pude visitar 

a :rJf,mdega desde c que e!?tou aqui ; mas sei qual 
.é a estado dos Srs. juizes ·da alfandega; entrão· 
a fazet· _ arma.zens. pequenos . para .. accumularem 
fieis; portanto é preciso fazer estiF obs'lrvação. 
Ha por exemplo 24: fieis, .. quando .6 serião bas· 
tantes, e. eis a razão porque· h:l ,extravios dos 
volumes dos armazena ; eu fui achar . em Pernam~ 
b'uco armazensinhos com um ·fiel, que não tinhiio 
mais do que ·i caixas de chopéos, e al~rtns fieis 
até não sabem ler nem cscrover e quanto a isto 
eu posso testificar.· · 

.O Sr. Vo.soo:rioellos: -Destes· fieis basta 
que se conservem 6 ou .12, c .não á necessario 
que hajiio 2!; aliás" não prestlio serviço algum, 
e .não sei que utilidade se. possa tirar elas capn· 
tazias umn vez que, niio são responsaveis pelos 
volumes CJUB entrão na alfandega, até. se entregnram 
a: seus dono>s; é . verdade que esses . fieis podilio 
prestar .alguns serviços, evitando que dentro dos 
armazans:se nãoextraviasFem muitas mercadorias; 
mas, é aonde se extraviào causas da mnior im· 
portancia: ·am se rasgã'J os volumes e. se conduz 
o, .que elles_trazem para fóra, ficiio .as capatazias 
isentas de responsabilidade, e· a.faz;enda. publica 
s91fre o prejuízo . resultante: dos .. dire.itos . que 
·devião. pagar, entretant•l que os fit!is-podião obstar 
a: -estes estrnvios; · porém é necessário.·· notar que 
ncl•hUIJIB utilidade resulta delles•; .. mas emfim 
conservem~se alguns .desses fieis. . _ : . · .: .. 
· ;;Quanto· ao trapiclié - da Ordem.> devo declarar 
ao .. Sr. ministro que as -minhas informações .. ou 
as que. teve· a commissão ·diifrlrem' muito das- que 
elle.1. apresenta; por<jue tal vez . não• .fossem· ver~ 
dadeiNs . os . calculas, .. · quando se· estabeleceu 
este. trapiche ; porquanto nüo. deve 11ervir de .no r. 
ma o rendimento no ·tn ou -2° mez, pois o S1·. 
ministro da fazenda expedi o. ordem .-a todos. os 
trapiches para irem·.·· _ despachar .. • .no :.trapiche. da 
Ordem,· e em conse·quencia houve.·,um:.despncho 
multo grande; . mas .hoje. o 1·endimento .tem dimi· .. 

nuido muito.. Accro1sce mais ser prejndlelal aos 
particulnres, .. em .. razão da accumulação .. dos ge~ 
neros. . . •. . . . . . . . 

V•Jjamos pot·ém que em 1827 o trapiché rendeu 
mais do que. depois do estabelecimento do .tra
piche d~ Ordem, e. note·s.e. que em 1828 entrarão 
5,906 pipas e no. 1• semestre deste anno 5,916, 
mais 10 !lipas BQrnente de. augmento; portanto. não 
posso descobrir a utilidade. que a nação colha . 
de .tal estabelecimento, nem sei que possa ser appro· 
vaelo sem o exame de uma com missão e de mais 
esclarecimentos e o governo, e·eís a razão porque 
a commissão insiste ,na r•liminaçi'io desta despeza. 
1•. E' illegal e em 2o ê illej:tal, porque o governo 
não podia dispô r dos dinheiros publicas; e 3• 
não tem sido vantajoso semelhante estabeleci-
mento. · · · • 

Quanto ás diversas rendas sobre que a com
missão não. interpoz juízo definitivo, parece que 
deve soffrer um g~:ande cerceamento. nesta .. admi
nistraçiio, e· no .. orçamento apresentado em . 1829 
havia 28 guardas da alfandega, agora apparecem 
42 agentes e. guardas: no momento ·em que se 
diminue a receita, talvez por l!!'l suppõr tambem 
a diminuição · do nosso commercio e quando ha 
esta diminuição, pnra que augmentar emprégados? 
Parece pois qne esta repartição dev.e-se conservar 
como se achava. em 1825, além ·de que conservando· 
se -o trapiche da Ordem ; escusado é um tão 
grande numero de guardas. De facto· o orçamento 
actual é. do.:" melhores qne se têm apresentado, _ 
a. comm1ssao reconhece;· mas tP.ndo·se . orçado .a 
despeza com cada escnler em 1:358fl. A com missão 
não sabe a razão de tal despeza talvez, mesmo que 
este expedientf' st> pudesse fazer com outros esca
leres·que tem. a alfandega, esta despeza pois deve 
·Ser eliminada. · · · · 

Temos a despeza coma escr.ipturação'de 1:538$. 
(Leu; l Acommis~ão julga sutlicienttJ esta quantia 
e nãÓ· hfl necessidade de llaV•:r mais empregados, 
e quando se · entênda qüe · deve haver. escalar, 
pôde muito bem servir um dos tres da alfandega, 
só com 1 e não· com 2 patrões. (Leu.) Eís·aqui 
pois como a com missão rêduzio toda .esta despeza 
do que· trata a tabella do expediente da mesa das 
diversas rendas. · 

Vamos ás pensões do bolsinho. O Sr. ·ministro 
disse que foJrào concedidas por serviço rnns: eu julgo 
que taes pensões chamadas do bol~ínhó, erão conce· 
didas pela muniticencia do monarcba, e por conse· 
quencia.hoje a unção não pód~ pngat· toes berieftcios 
havcndo·se consi~nadoumn pin~tu~ dotação~ Quanto . 
ás .c.mce.Jidns pol·>~~rviços militares, a commisilitO 
111ío reprov11 et~sas penSÕ•!S, MÕmllnte disso ~ue 
niio oiltando appr<'J.va;Jn's pela cnmnl'a, nito porlu\o 
entrat· no o•·çamento corno deHp••Zfl, sendo mi•ter 
pnra entrarem como d•,l:lpeza legitima o e.x•m1u e 
npprovação. •In cam11ra... . . , , 

Qrtanto n ca~a .ela moeda, a .~ommillito procede 
em inaterins de reform11, o rt~formas desta naturflZI 
com muita cauto la, · antes quer ser· tachada de • 
tímida do que. temeraria, e apezar dtlssa .extraor· 
dinaria emissão de cobre e um agio titn conal· 
deravel entre o cobre e. a· nota, seri.a nocivo 
susp•,nder o cunho· do cobre repentinamente sem· 
que fosse acompanhado de uma outra. proviiiencia 
proficua, e .a·e· não é assim porque o . Sr. Dii.niatro 
não_suspendeu..o cunho do cobre, para. ·que envio11 
este .. negocio.::· ao. c~rpo legislativo?·· .. Seguramente 
tremeu dos seus-resultados, entretanto. a com missão· 
está .pe1·suadida que se o governo ,tivesse.climprido 
com a resolução que mandou multipliéar.ás-nótas 
pequenas,. e ... se se tivessem estabelecido' 'certl\s 
casas .de, troco,. niiohwia dá, appareéer;esse' agio 
tão considerav:el, e note·se · que qusndo se,estnbe
lece!'iio.estas .casas, o agio estava a vinta.:e tantos 
o desceu a 12,. entretanto suspendeu-se . repeõti~ 
namente esta providencia, . e permitta~ae ,po[B!IU8 
eu fllç•l' estas observncões. do que o ,governo Dilo 
executt\ :as, deliber~ções dn O.SSO!Ublé'll· gerlir, ,p!)t,qlll 
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17:2 SESSÂO EJ\J 20 DE JULHO DE .18·30 
se as leis sijo defdtuosns pódo propór ao corpo direito. E' preciso acabar com esta emiasão, mas 
legislativo quae~ os seus · tlefeitos .para se emeu· a lei fixou I) · valor dali npolicos atá · 400HOOO; 
da1·em: portanto a cornmíssiio ni'L•J p.1dío. iuterpór p'lrtunto t(}dos aque\les cujM credi·t•ts ní'ío chegito · 

· juizo sobre a suspdnsão do cunho tln moeda do . u este cr.mputo, recebem necedsariamente a im· . 
cobre: ella tern bons .desejos do conservar a . portancia du divida do thesouro. Esta é. a razão 
·mais estreitn união entre a camara e: o gover::o, porque nínd•l hn este pâgamento 110 th·esvuro ;- o 
mas sendo- esta uníiio feita pela mais · estl'icta desmazêlo, desleix•) qu~ .6.e notou -podtmí ·haver-: 
nbsél'vancill da cónsLiLuíçiio e das leis. (Apoíaclos,) mas eu obriglldo- a dar contas impressas em 15 
A camara estará promv.ta n todos os sacriflcíos; do Maio, e t'.ecebendo respos.to.s dos . presidentes 
mas não querel'á uma umão que lhe seja indecorosa, de qua· nli() havia quem fizesse a escrípturação, 
\Apoiados.) Nada mais tenho a dizer sobre este o QllC havia dd fazor .T .D.eiitar _de apresentar 
assumpto. .o orçamento?. Eis porque mandei dar ns grati

ficaçõP.~ a _estes. empregados de juntas. Quando 
a machiM · estiver · montada; ·_ quando os e_m• 
pregados Corem admittl.lqs por concurso, quando 
houve1· homen~· capazes n&.s repartições, então 
o ministro poderâ cumprir . exactamente suas 
obrigações cumprindo a lei á risca. 

l::ldENDA.S 

<< Conservem·se os vencimentos para 12 fieis 
na tnbella do expediente da alt'andegll. , 

Apoiada. , 
<< N :1 Labell:l do expediente das divers:1s rendas . 

consignem·Se vencimentos para 4oze guardas e seíl! · 
agentes. 11 

·Apoiada. . _ . _ . 
n A despeza com os livros. ·_pa __ pel, impres_sos, 

pennas, tinta, etc. ; será reduzida a 1:50011 " 
Apoiada. . . · · . 
<< Aos 2 serventes 333H60(1. >> 
Apoiada. ·. . . · 

· «Aos dous agentes incumbidos. do alistamento 
da cidade e suburbios. lOOB. >I 

Aeoiada. · .· ... _ ... 
,, ::;upJ)rimão-se as outras despezas do expediente 

deata ·tabella.-Vasc(lncellos. •> .. . 
.A,ppiada., · · . . 
O Sl".~ Minl>itrO da Fazenda.: .... Grande 

é a vantagem de quem cenlmra quando os esta-. 
belacinu.ntos são mal org11nlsados I O illustre 
deputado principiando a analysar _cada um dos 
estabelecimento mostrou os defeitos de mais isto ~ 
mais aquillo; etc. ; ·· mns o governo fazendo as -
propo~tas -. que . acabcu .tie fazer para -r·efórma 

_ destes estabelecimentos .tem mostrado que reco· · 
nhece que ha abuso e _ que . deseja · melhoral·os 
(apoiados;, mas emquanto não forem · approvadas, 
cmquanto _não passare_m a§ leis, que . ou,tro _.reme· 
di o tinha -o · ministro senão aprescnt~r. a despeza 
tal qual é! ? O desejo c:Ie economia· existe · no 
ministerio, porque S\lbe que !!em economia e ordem· 
não ha . estado, mas ha difl'erença entre um par
ticular e uma nação: um .particular reduz a sua 
despeza segundo a sua rece.ita, e o eatado vê 
que despezas ba a fazer e applica-l!Je os . meios. 

O ~toverno reconhece que - o numero dos em
pregados . e exce~sivo e q!le os ordenados são 
pequenos; e sendo esta tambem · minha opinião · 
parecerâ que estou . ern contrndicção com o ·que 
digo porque acabo de nomear agentes e guardas 
em maior numero que · existiáo no anno passado; 
mas · ea o fiz porque nos trapiches não. havia fiel 
da fazenda, · e por íaso se delapidaviio grande parte 
dos direitos. 

O primeiro abuso que ncbei foi diminuir·s.e 
meia arroba de assucar .além. da tara em cada 

·volume grande ou pequeno. Ora, veja .a camara 
que quantidade (le ·arrobaa nãQ passavão sem 
pagardireitos; e · qual não era a 1mportanci11 ·do 
extravio• T11lvez ·se tenhão introduzido outros 
abusos; talvez ·haja C•Hinivenciil, mas disto niio 
sei. ·· · · ·· -~c · 

·. Q illustre ora(lor. ·notoU' que' hana no ·. thesouro 
escrt·(1tUr;tçiio e pagamento- de--parto da. divida, 
quando--toda a -di vida interna pertence·· á · caixa da 
amortização, mas a lei manda que toda .a dívid.a 
ant1ga seja re-luzída a apolic.es; :que .depois - se 
1•em!lttessem á cailça da amortisação ; . .logo, em~ 
quanto esta divida não passa· a nova fórmà ba 
de õ thesou'ro paga)·:J. As partes vêm apresentar 
seus títulos auti~os quando querem; e agora 
mesmo acabo de fixar que em cada semestre se 
dlltrlbuilo .pelos cre•Jores as npolices a que têm 

. A respeito do rendimentq_ do trapiche permítt"" 
me advertir que no calclilo que tez h ,, . quantl· 
aades heterogeneas; . o rendimento de aguarJente 
é fixo por . pipa, e ·_o ·do tab•lco depende do valor 

· · que tom no mercado. · .· . . .. · .. - - · ~ .·. : · . 
.. Disse ·o nobre deputado: porque iião suspendiiu 
o ministro o cunho do .cobre? . Porque o se.u lucro 
Mtava ._ constdera'do no orç11mento; além de que 
ha certos prejuízos populares que o ministro niío 
póde contraijtar ; o apoio mesmo desta augusta 
camara não será talvez safficiente_. Eí_s porque 
não o suspendi.· E,;tou certo que a idéa geral é 
qut~ convém cunhar cobre e mais cobre; e se 
eu -suspendesse o cunho do cobre sem approva
çiio da camar·a estou certo que s~:ria apedrejado • 

Quanto â idéa de que o agio nasce de se ·não · 
ter_ estabelecido casas de trocos, entendo que é 
menos verdadeira: po1·que o governo estabelece a 
tantas ca-;ns d~ - trocos quaútns são ns. suas pa· 
gaJo rias, dando metade ' dos -ordenadas em· cobre • . 

Qaanto ao trapiche _nada • direi - ·porque o--meu 
illustro' c~> !lega· . pedi o il palavra q~ando S()bre 
elltl se estava .faUando. .· · · · 
·o_ sr, Llrio coutlnlú~:-Greio, Sr. prêsi- . 

dente, que _nenhum membro deixará de _approvar . 
a obra . da cornmissiio ; e lia não !!lz mais se não · 
põr .em c()nform_idade a lei da. constituição, sup- · 
pritnir e cortar tudo quanto não era dn attribuição 
do poder eXt3CUtívo, e · déobaíxo . deste ponto de 
vista niio entrarei em parceUas paqu_enas, e tal
larei de algumas proposições que se têm _a van ~ 
çado. · 

Dis•e-se que . não tem o governo -ereado 'em· 
pregados pnblícos, e dir-se·ha talvez por --nio 
serem vitalicios; --- mas devo · notar que. ·o_s -- em· 
pregados de fazenda verdádeira!l'ente ainda -estiio -
ao !lrbitrio _.do poder · executivo . de os . despedir 
quando não sirvào bem: 'por .. eonsequencia de . 
nenhum modo .. o governo pode fazer taas nome·a· 
ções com gratificações, · e _.la que tamanho siio : 
estas g!'ati6cações ? Triplicão ._ o ordenado ; na 
alfandega ha um empregado que tell) de. ordenado 
400S,· e• 900$ .. e tanto de gratificação I Mas. ·•disse 
o Sr. ministro, o governo pódedar gratificações, 
P•lrqu~ . pela .•constituição pertence ·.ao corpo legis• 

· lntivo approval·as, não acho tal na. constituiç!lo. · 
·(Leu o ~rtigo.) Oro, gratidcações a um · homem ·· 
que continua a · servir serA mercê de serviços.já 

. feitos? · .O e certo · que n~o. . ·· 
Por .consequencia concluo ·. que, ainda _q_ue · reco

nheça a necessida.te de se augnrentarem· os orde
nados 11os empregados; ao governo ~ij,o · compete ~·
fazer . essa . r.etorma. ~ o sr~ . ministro -rpconhece o 
desleixo :nas repartições de -fazenda; é entretanto 
augmenta OS .. · Otdanados e não .. seria melhor •que 
os substituísse . por outros .uma vez q1.1e .os que 
estão são madraços.- · ·_ . . . . ·• 

Eu, Sr. presidente, não quero . que nos :_atas.:., 
temos da constituição, -· e quando ouço fallar' em 
refot·mas trt~mo de medo, porque não se vá. fazer· 
o que nós temo_s visto1 mas de certo ta~ve1; . co~-
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viesse que ns reforrn·as ficassem· incumbidas ao 
póJer di~ct·lclonario do governo, porque tem 
maior conhecimento dos indivíduos ; mas para 
isto scri!l mistet· que o ~ovcrrio pqr e.spaço de 
annos ttvesse marchado legalmente:. mas este 
tempo ainda não chegou. .·· ... · . . . ; 

Nó i. vamos tratar _da . reforma d_as relações, ell 
votarei que se dêm oito mil cruzado$ a cada 
desembargador; ma!l .tambem estou . di11posto a. 
exigir tros patíbulos eostos ás portas das. rela· 
ções, e aqueUe que não !õr homem. de bem deve 
ser enforcado. 

Por conseq_uencia tambem. concordo qut~ se dêm 
maiores ord~nados aos empregados .de fazenda; 
mas fo~ça·se. a reforma, veja·se quaes são aquelles 
que devem ficar e . nãci · se , esteja .a ·torto · e a 
direito·· dando g1·~tillcações; e por esta occasião 
notarei que augrllelntando-se. o ordenado aos om~ 
ciaes da secretaria do justiçfl.; o porteiro e outros 
tlcarãõ d<J fórn, . inais isto . é porque . nns siio 
mais conhecidos do poder do que outrC's. Acolll· 
ll!issão" _fez muito bem em cão .. approvar taes 
dtspendtos, e quanto ás aposentadorias alg11mas 
têm sido dadas sem fundamento, .. algumas têm 
sido dadas por castigo' qu11nclo devem sor dadas · 
por . premio, entretanto não podem ent~ar em 
despeza sem que. examinemos a bondade desses 
netos do .governo. ... .. · .. . . . .. . · . . . 
· .. Quanto á casa da . moeda, oxalá que appareça 
o dia em que ella acabe, tenho só visto de0:1pezas 
e mAis despezas com esta casa para _sahir da lã ·O 
que tem feito as nos~as desgraças, ú infame 
cobre, .. que não ·se . póde · chamar mooda. pelo 
pessimo cunho, porque é sabido que quanto mais 
fraca é a moeda o cunho deve ser mais per
feito, entretanto pedem-se machinas, ejalgo que 
n~o tardaràõ n chegar; e 4aqui concluo que, 
nao se .. quer fechar a casa da moeda, ma!! sim 
que se quer continuar com ella. 

() sr,Daal:'tc Sltva:-Se1·ia escüsado pedil' 
a p&laVI'a para falia r nesta mataria. O. íllastre 
relator da commissão tem, . em quanto n mim, 
jnstillcado a commissiio ·de qualquer at·guiçiio 
que ·se lhe possa fo~zo1·· á cerca do desempenllo de 
sua tarefa .. P"r minha . parte consentirei sempre 
ser. tachado de ignoran..:ia, porém nunc11 de má fé. 
(Apoiados.) 

~r. presidente, a corr..missão incnmbida por 
esta C'lmara do exame do orçamento, cuidou .em 
marchar. debaixo .da lei: com~ portanto ·podia. a 
commi:são deixar de pronunciar-se contra orde
denados com o titulo de gratificações sem lei 
que .o autorise? Como podia a: r.ommissão deixár 
de eliminar do orçamento pensões não npprova· 
dnt~ pela ass"embléa geral na fórma da consti
tuição, . e . l}.ote·se que a. commissão; como já 
o~servou ã cam,11ra, não tocou naquellas conce· 
d1das até 21 de .Julho. de 1828, data da r.esoluçiio 
que autorisou o· seli pagamento provisoriamente 
e por um anno sómente; a commissiio contou 
com o bom animo da camara para. n:io suspender, 
antes· continuar aquella providencia em beneficio 
de pessoas, cuja subsistencia estaria interessada 
neste recebimento. 

Como podia a com missão. approvar no orça. 
manto creações novas e_jlle~E-~e caso 
a com missão aão emittio o· seu juizo a respeito 
de sua convenieJici.~ •. o .. que deixou ã .. sabe<toría 
da .. cam1u'a: -ella decidiria da· sua utilidade e con
veniencia . na discussão, .a ... que . o negocio devia 
dar. causa .e com. as ·informações d() Exm •. Sr. 
ministro· (que não:. forão. presentes á com missão) 
adaptará.·. ou . nã:> taes ·.estabelecimentos: talvez 
sejào .necessarios, mns então uma lei é precisa: 
este·· o juizo da com missão . a respeito. 

Fallarei ugora· das aposentadorias de alguns 
emprega~!la :. não ba lei g~e 'mar911e · taes Rpo- : 
sentadonas; em consequenc1a entrao· na. genera· 
~id~de da~· mercês. pecuniarias por serviços· pres· 

tnclos, e dep!;ndem da approva~ão da assemb1éa· 
legislativa ; e. é por isso ({tle o governo ns tem 
aqui remcttído : eis o r~nda.rnento da commillfli'iO : 
aprcsenLi'io-só aqui (leu), onze conselhfliros da fa· 
zenda apo:'lenta!los sem mais explicação dos·. mo-.·· 
ti vos ou datas da sua aposerrtadoria; Como. podia 
a . com missão deixar 1le !lXpl)r isto á consideração 
da. camara .? E~tes em pregados estão no caso de.· 
quaeriqtter outros magistrados . ou empregados 
publicos que não têm urna lei que lhes dê direito 
a osse beneficio ; e prJrtn.nto carecem taes mercês 
dn approvaçlio marcada na constituição. A camara· 
pôde re:Jolver como entenda, póde ordenar o 
pagamento · int~riormente, · · porérri a com missão· 
desempenllou'o seu dever. 

Já. que me levantei direi mais alguma· cousa 
alf.im do qu.J já está .dito pelo meu nobre ami,go 
relator d11 comrni~siio ; talvez não. Caça maid do 
que repetir, porque não te.nho de .memoria o seu 
discurso : neste caso a camara me desculpará, e 
pouco tempo lhe tomarei. 

Olhando . o ·orçamento, apresonta-sejá á minha 
vista a parceUade despeza com os capttchinhos 
estrangeírol:l. Sr. ·presidente ! _Estes miss ionarios 
ou · fortio chamados para estabeleé_cr suas missões 
entre nós, ou para estabelect<l·as entre os Indí
genas não C.Jtechisados • . Se • entre nós, Sr. pre
sidente,. é CO USa inaudita convidar·Sd sacerdotes 
estrangeiros p 1ra espalhar a .palavra do Senhor 
entre um.povo christão.e civilisado, em linguagem 
qu~ mal . p6de ser entendida, não temos .uós' 
dignos sacerdotes. ; não ternos tanLos religiosos 
quo podem o de.vem ser nisto empregados .... 
Estrangeiros ! Estamos nas tristes . circumstancias 
de· cbarna11 elitrang~iros .. para .nos vir ensinar: o 
cathoHcismo ! (Apoiados.) Sem duvida forão con
vidados para espalhsl' as ... verdades evangclicas 
entre os indígenas, entfetauto estão aqui ha annos, 
e ainda· eHtarão em J832. re.cebendo, no ocio, esta. 
pensão·? Creio que não, e por effeíto de. seu dever 
e vocação devem marchar para entre essas hordas.; 
e lá não carecem taes s~>ccorros porque ahi não 
corre a. nossa moeda : portanto muito acertada 
foi. esta coarctada. da commissão. · 

P11nsões (leu), diz S. Ex. que entre a!! conce
didas · algllmas erão. \egaes. como remunerações 
dos serviços militares. A commissão na falta de 
esclaro:~cimento lembNu,se desta especie, e espe1•ou 
da discussão estes esclarecimentos .: se são pen· 
sões legaes (o miüístro nffirmou que sim). Entiio 
devem conservar-se, e . a commissão ser a ·isso 
a~torisada pela camara resol.vendo e~te direito na 
votação. 

Senhores, a commissiio não pretendeu desdejá 
que se rejeita~sem as pensões, ou se não_.appro· 
v assem de um golpe, Sllspendeu o se.u JUizo,. e 
appellou para ·a decif!ão da camnra, ·· e .muito: 

·menos entendeu· tratar das que são legaes, e sobre· 
que ha um direjt9 estabelecido ; sob r e estas não. 
ha. duvida alguma. 

Aqui temos empregados aposentados-com todos 
os venci.mcuto:r.- Senllores! Não Kei que se possa 
approva_ r. isto, nem-11gora se trata da approvaçiio 
definitiva de tal e tal pensão : ma~ isto seria· o 
mesmo. que· ~.um..-coro~- com o~·:aololo 
e l{ratificai;ão do command1\nte .do corj)o, o . que 
não póJe -ter. Júgar. · .. As · gratificações são · conce· 
didns. JlOr certos serviços· extraordinarios que· 
nada têm ... com o .serviço inherente ·ao. ordenado 
dó ·serviço ordinario do emprego. Ora, .o .ordenado 
de contador é. l:2oon, a m'da. mais tem .direito; 
ainda assim não ha lei ·.que favoreça tal reforma 
por justa . que seja: A. . respeito do .escripturario, 
se elle já percebia antigameute (a. p.:snsã.o de lOGS, 
a . com missão não póde deixar de. votar p'ela con
servação do seu direito· a ella. · ' . . :.:. ,·: 

O ntustre deputado relator da commil',são já fei 
ver a aqui vocação que !leu causa a vir .. neste lugar 
" suppress.ão des.tes empregos da : alfandega; 
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Quem extractou o relator,io das reducções mar
cadas no livro do orçamento embaraçou-se com 
certas notas _qu~ encontrou e. confundi o-Re. O 
que a comnussao propõo irá por emenda á 
meza. . 

Aqui temos a mesa da administração de diversas 
rendas e . seu expediente. A commissüo poderia 
oliminar muitas .d~stas despezas, porém. tllve ern 
col);;ideraçiio o bom s.erviço. daquella mesa, o· os· 
perou que na discugsão nlgurn Sr. deputad" 
tratasse desta mataria e íllu;;trassa a eamara a 
tal respeito : todavia chamou sobre isto a atte'nção 
da camara, e me.sm.> já. mau dou e monda á mesa 
ácêrca do expediente, .eu ainda pretendo mandar 
outra a respeito da administração. Ella foi creada 
com dous amanuenses que vêm no orçamento 
com .o· oroienado. de· 150B ; porém nunca taas 
amanuenses teve, e póde examinar-se . a conta 
d:\ despeza do. atino ultimo, que vem. nos orça· 
mentos, e ver-se·ha que não se encontra o seu 
pagamento ; e como póde empregar-se no Rio de 
Janeiro um homem qutl saiba ler, escrever e contar 
com o venciml)nto de 150H, com. alguma babili· 
dade ·? Não têm havido estes empregados; nem os. 
deve haver por se.melhante paga. Este trabalho 
é feito por dous guardas dos que vencém 640 rs. 
díarios : continuem eUes, supprimiio-se estes 
ordenados que só .vêm figurando no orçamento. 

A respeito <l!!sta$ (•bras da Parahybuna .e alfan
dega já se . disse alga ma cousa, porém podia 
dizer-se mais :. é mister que a camara approve ou 
desapprove no todo ou em parte ; tendo em vista 
que semelhante~ <lespezas t.flm vindo .em todos os 
orçamentos,· e. ·que parecem termos. 

Typographia : já ~:~e disse a ra;r.ão porque fõra 
supprimida, porém •não .tendo passado a medida 
da sua. alienação, mas a· sua reforma ; · sendo 
melhorada a sua· administração, e livre dessa 
jnntn e emprP.gados .que para nada serviiio senão 
para receber os ordenados, é de esperar no menos 
a diminuição ~essf!. <lespeza, quando nii•1 dê lucros: 
portanto fixando-se em 5:000$ em lugar de 7:200H 
que pede o orçamento, dá·se de sobra. 

Direi alguma cousa sobre o cunho da moeda de 
cobre •. A. COlJ11Diss.ã.o .. attendeu es~rupulosamente 
este negocio que muita consideração lhe mereceu.: 
mas a commissão julgou que suspender de repente 
e de um golpe o cunho desta moeda sem . ante
cipadas medidas ou sem immediatas, s.e.ria p~ri
goso,l e temeu . que o remedio se. tornasse peior 
que o mal : talvez conviesse que a extincç:io fosse 
gradual, e a par de outras medidns convenientes: 
entretanto a commissão julgou l_lC'lrtado apontar 

. este. negocio á consideraç1io da camara e esperar 
o resultado da sua sabedoria. 

Tendo-se falindo sobre administração e arre· 
cadação de direitos, aproveito e~tl_l occasião para 
levar ao. conhecimento do Exm, Sr. ministro o 
que tenho ouvido sobre a. cobrança elo imposto 
dos couros por entraJa vindos do . .Rio Grand.e, 
os quaes devem pag'lr 15 por canto, Agorll parece 
que a sua .avaliação foi· augmentada (o que ern 
regl'a desafia o extravio ), [l}as. pa1·ece gue tem 
apparecido uma tactica, pela .qual . paga·se só· 
mente 2 por cento (talvez o •iireito · d.e r11exp9rta· 
ção). O certo é qu·e correspondentes dos negocian
tes do Rio Grande me·· hão informado que os 
estrangeiraç ;omprão actualmente omuTmrC'IlJHi· 
vos .a <!_ireitos e dão. mais uns réis em libra, ·e 
despacnando-os então paga vão os taes 2 po1· cento: 
se é certo o que se me diz, tem-se illudido esta 
nrrecadação, e seria bom examinar o que ha a 
este. respeito. 

r .. e.u-se a seguinte emenda : 
· « Supprima-.;e .os 2 amanuenses da · admini~

tração • ·de ·rendas a 150# - 300BOOO, - . Duarte 
,Silva. » · -

O Sa. :MtNtS'rRO respondeu que parecia a S. Ex. 
n,ão haver dito .:ou~a que fosse al!usiva á igno· 

rancia · dos membros' da com missão, cujos talentos 
muit" respeit11, A menos ainda .. sobre . má. fé : 
estou ~eguro da minha opinião; se houves~e feito 
taes allusões seria chamado á ordem, que a idéa 
de continuar o cunho do cobre havia feito coai 
que S. Ex. se enunciasse com mais algurn calor, 
e se a dez~peito do má convicção houvesse exceaso 
estava prompt') a dar as satisfações que quizesse 
aquelle Sr. deputado, e .que se julgasse oflendido ; 
o exclamou :-Est•>U déliberado a me declarar 
contr., aquelles que sustent&ram semelhante cunho 
do cobre, e j11lgo que nisso !aço o maior serviço 
á· .. minha patría. 

Forão á mesa ns seguintes emenda~; : 
cc Supprimão-sa :· 
cc D11 tabella lel. Red.uza-se o ordenado de 4 

mezes do Sr. deputado Castro Alvares, 2BBH666. 
" O architecto pol' estar já abonado na reparti· 

ção do imperio 600HOOO. • 
tt Da tabella (h;. Roque Schuch 960BOOO. 
<c Da dito1 (!). Pa1llu Barbnza da .Silva ~28SOOO. 

Joaquim Dias Bicalho. 505000. (Por abonadoi! na 
província de Minas.) 

cc Da tabclla (n). 8 .correios de .pé 960#000. 
" Das pensões e tenças reduziio~se 10 ·por cento 

em razão dos. indí.viduoR · fallecidos. . 
cc No expemcíriteda alf,m(lega tabella (o) •. 
cc Em lugar de suppre~sões dos 06 . guardas e 

2t fieis, supprimão-se- 5() guardas (de- oiO rs. 
diarios) que . excedem ao numero. existente no 
orçamento passado. 

cc Mais 10:0005 no resto desta despeza. _ 
« Sejão consiA'iJndos 5:000,~ pat:a a typographiâ 

nacional.._ D. D. Silva.- Vasconcellos • ...;; Mendes 
Vianna.-B~ L. de Sou:a. >> • 

F<.~rilo todas apoiadas. 
cc Que se r.ão. orce quantia . nlguma para as 

chapinhas de . cobre em<:Juanto não bou.ver novo 
systema monetario que determine que se cunhe 
~oeda () . meno.:l Jr,\ca pos:livel.- Rebouças.». -

Apoiada. 
o Sl". Oa.lrn.on :-(Do impe1·[.títo extracto 

do tachyg>·apho ape)'l.as se colheu, o seguinte :) 
Notà-se g1·ande inconveniencia nesta·- discussão, -

tem nella entrado ·promiscuamente. t \otas tabellas 
e t1io . varindos topico~, que para re,ponder a 
cada um delles em particular seria mister um lon., 
guissimo discurso, e na falta da-se pode1· sufficien
tements discutir, talvez a votação não seja per· 
fo:~ita. •rocarei de passagem alguns dos pontos cs
seneiaes. 

Principiarei pelo decreto .. sobre o troco do 
cobre. Tem·se dito .nP.sta casa que não haver o 
A'Overno executado o decreto que mandava esta
belecer casas de troco, foi caus1\ de continuar 
a deprAciaçrio das not11s. Já o mesmo Sr. depu
tado que s_u:;t~ntou esta opini>io a escreveu em 
um parecer sobre ·a proposta. . 

A. lei autorisa o .·• bànco p:lra emittir n?tas de .. l$ 
e .2$, e .o art. 2° determina que o governoJizesse 
emittir. t:Jelas diff~rentes estações, inclusive o 
banco, toda. a moeda de cobr~ que puJesse app!i, 
car .para tr.ocos : sobre as casas. de ·.troco t.s• 
tabelecidas na casa da moed>l e. no . banco eu 
informei á c.amar. a, l.is.ongeanJo·a. pela pror.nulga
ção de um tal decreto q11e fez baixar o cobre 
de 28 successivamente ate .19 % ; comtudo-~conti
nuando o troco o cobre subio ao agio de 32 of0 , 

e pedindo. a camara informRções. foi·lhe respon
dido que no principio se havia derivado .proveito, 
porém subsequentemente que as casas de.·. troco 
se torn.áriio não· .só .· in.efficazes· para ·.diminuir . o 
1\gio, mas damnosas porque o augmentavão: os
concurrentes erào apenas pequenos caixeiros -de 
homens de loja ou vendas qu«dazião do .. troco um 
romo de commercio, e n·ão content'ls com man
dl\r(lm os caixei.ros,.ainda. .engajavãó neste trafico 
os Y<ldios de. rua • . 
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Quanto 1\ multiplicação de peauenas notas a 

camara nãn ignora que o · govera1o ·f.,z esta re· 
commendaçiio ao banco amiudadas vezes, e o 
!llu':tre d~putado meu antecessor na .fazenda pó~e 
JUStificar 1sto mesmo; ora, se o banco niio querta 
ou niio podia .executar a lei anndo ' .se divisa 
infracção de lei no· governo po,r não execuhr este 
decreto? O governo· por .certo nem as p.odia fa· 
bricar . nem emíttir. · · 

. Emquanto ao càntio do cÍobre cumpre 'ser justo. 
O g•1.vc.rno . tanto como a camara e,;tão do meKmo 
aceõrdo sobre e.ste objecto, e achiio-se igualrilente 
n.nim.ados do mes.mo interesse, ambos convêm 

·que é- necessaria uma medida que ponha termo a 
~Stf:l mal; s13m compr.ometter . os interesses parti

.culares. Sobrevém aqui outra questão, e é: se . 
o governo deseja -pôr termo ao cunho do cobre 

. para que pretende fazer despeza com a casa lia 
·moedn? .Mas pondo-se tf:lrmo· ao can.~o do cobre 
. é. necessario qnt> a · casa da _Dioe·da se ache ·mon •. 
ta_da com .t•ldos os .uLensilios. -e machinas precisas 

.para o · recunho . dl\ moeda . . (Apoiados.) -
Mas disse--jâ 'liL .ha macbirias .de sobejo; eu 

.desejava que os Sra. deputados visitassem aquElle 
·estabelecimentn • . pois se convencerião da imper
'!ectibilidade e·m que .se acha; as suas machuías 
. datã•> . da fandação .. primitiva do estabelecimento, 
·porém espera-sa todos os . dias _a· mncbinn que 
se encommendou; emfim o governo devia tomar 

. todas as. medidas necessarias, . para que · quaudo 
. ·chegue a. occasião .. de .haver o recunho : da: moeda, 

haver em ·ser todo ,o machinismo proprio. Dilve 
_pois continuar a ·casa da. moeda para o fim 
. essenc.iál que venho . a: notar. · · · 
. Observei . o extravio ·que tinha h1gar com a 
aguardente e ·qce se .deviiio adaptar medidas _para 
n reforma deste ramo para augmcnto · da renda 

.. _publica. Consultei pessoas entendidas ·. algumas. 
· das quaes se achiio : nesta casa, e · co~hecLque era · 

mister arrendar o·trapiche· por qualquer maneira. 
Incumbia-se . este arrendamento ao procurador da 
coróa, e admittirão-se. pessoas . para fiscalisar as 

. entradas e ·· sabida~ . da aguard~nte. _ 
Portanto devo .dociarar li. camnra que ,fiz isto 

com as melhures intenções do ·mundo, julgando 
qae . f11?.ia . um .relevante serviço . á ad•:~instração, 

. por evitar-se. o extrnvio que .havia na arrecadação. 
:Os primeir.os ensaios · deste estabelecimento ·ex
. ·cederão ás .. minhas . esperanças, . o se · elle agora 
não vai correspondendo á expectnção dos t~enhores 
quo desejariiio ver melhorada a arrecadação, o 
remedio · . é facil ; desfaça-se .' o . estabeleciment•>; 

· mas note-se como · dig·l; que-os ·: primeiros ensaios 
.forii_o proti.cuos, e porte.nt(l ainda crei_o .que. sendo 
mantid:o; será mui ·ntilâ. fazenda pubhcar segundo 
bem fundados calculos." 

Disse;se por ultimo qul'l disposiçlio legislativa 
autorisava o governo . para. o~:ganisnr este est~be-

. lecimento: respondo, ·compete ao ministro apphcar 
·os regulamentos necessari·os .para a boa execução 
da lei, e firme nestes princípios julgo que não 
se . tendo estabelecido . o · modo de cobrar estes 
direitos, o ·minístro ·:estavn ··autorisado ·· para dar 
providencias a este respeito .. '· . ·. . . . . · 

Tendo .dado a hora, pedio um Sr. deputado . 
___ a . _ ~protoga~ão da' . sessão , ·que posta á votação 

foi rejeitada:;· ACãndo · adiada ·· a · .discuss:ilo· do or-
. çamento. · .. · · ·. · ... .. 

o sn.. l'JiEsmxNTE déu para~ ordem . do dia. a . 
m'e.sma-'dada para 'hoje. . . .. 

Leviiriti:iu-se a se.ssão depois .das duas hora~ e 
um quarto. · · ·· 

sessão em -~, de Jalbo 

PRESIDENClA DO SR. SOARES DA ROCHA · 

A's 10 horas procedendo-se á chamada, e -achan
do-se-presentes 79 Srs' 'depuLadoll, faltando com 
causa os SrR. Paula Barros. · José Paulino, Ze· 
ferino dos Santos, Alvares Branco, Evaristo -e 
Deos e Silva, declaroa aberta, " sessão e sendo 
liJa à . neta da . antecedent(l pelo Sr. secretario 
Souto foi approvada. · · 

0 Sa. MARCEr.LtNO DE BRITO leu um offtrii:J. do 
s~C_!iltario . do R•mado que acompanhava. propo
Siçoes do mesmo senado, uma . approvando dif,. 
f~rente:1 escolas de primeiras le.tras em .diversos 
lugares. da província da . Parn!.yba ·do NortEf, · e 
outra declarando subsistente a cadeira de gram~ 
matica latina da cidade · de Oeíras, capital da · 
província do ·Piauhy; e creando escolas de pri
meiras letras em diffet·entes ' l:Jgares da .• mesma · 
prov~ncia.- Mandárão-se . imprimir as -resoluções, 
. . Deu· conta · o mesmo Sr. · . secretario . de dois 
oflicios dos Sr~ . Evaristo e Zeferino dos Santo's 
par~icipando ·não poderem comp~recer por mo; · 

. lestta. . .. . 
Da uma i·epresentação de Joaquim Antonio · de 

Macedo Tupynambá pedi!ldO · a camará mande 
colligir todas as representações e queixas ·que se 
d. ir.igirã. o· ao gov. e.rno . cont~a .o .. a·.ctua.l . pre.sidtm te 

·da pt·ovincia do Pà1·á c. ba•·ão de Itapicurú-mirim, 
e que e:xistf.m em diversas . repartições, para que 
·por·.esta ·manr·ira nãooflquem· Impunes os crimes· 
daquelle p•·esiJente. ~Foi . remettida á com missão 

·. de constiLuição a ·quem já estwa afl'clcto um 
requerimento do supplicante em ' tjue pediã se 

. tornase~e . effectivá a responsabiljdilde do .ex:ini, 
nistro ·do ·tmpel'io José Clemente Pereira, e a do 
actual marquez de Caravellas. . • . . . · 

Um requerimento do D. Francisca Mequilina 
·de Mattos -pedindo dech;ão · sobre as duvidas 
propostaR pelo conselh<l SUpremo militar ácercá. . 
da intelligencia da . lei · de . 6 . de Novembro d~ . 
1827.--Foi !iímettido a<? Sr. p_resid'lnte para tomar 
·este nAgocto em constdAracao. . -- .· . . ... · -

De Francisco Alves Machado pedindo se igunle 
o imposto que· pagão os . barcos~ -Foi remettido 
á aa commissão de fazenda . 

Len-se o ·seg1iinte parecer : . ... . ·. ·• 
u Foi presente á cc.mmissiio do ju,;tiça erimi.•al 

o re({uerimento do Sr. deputado· Manoel OJoricõ 
Mendes, .para '1Ue a mesma eommissão haja. de 
inte~pór o seu parecer ácerca da · prisão :a · que!» 

·· .ouv1dor da comarca do. Crato mandou ·_proceder 
colitra o juiz-de paz Antonio . Ferreira. Lima, .e 
como os documentos que acompanhârão aquelle 
requerimento -além <ie se:reduzirem .a cinco·attes
tilçõe•.quo se reputão papeis graciosos, deixão . 
apenas· entrever que o juiz de ·paz .fóra pronun
Ciado em uma devassa de resistencia e gue por· 
esse mo.tivo ' é que .contra. elle se verificã.ra .. a ,· 
prisão, não havendo em co11sequenciadados alguns 
.certos para se poder emhtir . qualquer .opinião 
com .. ·. segurança, _entende ,a ·co!" missão quedevê!n 
pedir-se ao .governo ... circumstailciadas informações 
a taL respeito. . · .. · .· . .· , . . __ . .. 

·a PaÇo _da camal'a ·dos deputados, em 21' .de 
JulhQ .de 1830.-A. P. Limpo de' .A.breu.-Jt)se 
Antomo. da Sil~:a . Maia.~Antonío Pinto ' Oh.i- , 
chorr o.: da Ga~. )) . . · . ·. ·. _ · · .. ,- _ . 

O ·sR. LxVPo DE ABREU:-.;. Sr.- prt~sidente. re-
qul!i•·o a urgencia: • · · 

F(Ji: :apoi_ad_~: 1 . ... . . ... · .. _ . 
o sr. ntas ': -Sr . . presidente, já . sabemos 

que .houve essa prepotencia,. jiAra que pedir. in- · 
formações · ao governo .. ? .Tudo , fica asaim, ja estas 
cousas forão feitas a outro juiz de .. paz · e .. ainda · 
nada tem . proyiden~iado .. ·o . gover11o ; .. por·. conse
quencia eu mandarei uma emenda · que · se recom
mende ao. governo para providenciar isto,· fazendo 
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responsavel a este ouvidor que commetteu seme· 
lhante arbitrariedade, isto é o que a commissão 
devia dizer. 

o Sr. Lt:mpo dç A'brcu :~A commissiio 
niic:. podia deixar de pedir estas informações, ella 
se vio sem uma base firme sobre a qual pudesse 
dar o seu parecer a •·espeito deste negocio ; quaes 
fori'ío os documentos Q!Hl se lhe apresootáriio? 
Foi um,, attestação passada por 30 e tantas pes
soas cLl villa do Crato, em que se diz que esse 
.ouvidor mandára prender n um homem que er•l 
juiz de paz, niio se sabe se A.st.ava enr exea·cicio 
ou se tinha sido juiz de PIIZ; este ouvidor mau· 
dllra proceder a uma devassa . e sahio · .pronun
ciado esse juiz de paz 1 Como a com missão póde 
.dar 'o parecer, por isso diz que o governo remetta 
estas informações á camnra ;o sem ellas como havia 
a commissão dizer que o governo fizesRe respon· 
savel a essa ouvidor do Crato, se não se sabe 
ainda quo elle violasse lei. alguma, se. a com· 
mis~ão. soubesse isso do fSlcto, .então a commissão 
diria _ que o governo .o fizes,;e re~ponsavel, não 
sabe porém a comrnissiio que o ouvidor violasse 
a lei ; portanto. julgo que se deve approvar .. o 
J'larecet• para a commissào dar o seu juizo seguro. 

o S.ll' .•. Dia• :..-Ainda que eu não: espero que 
o governo sejn muito activo em fazer responsavel 
este ouvidor, comtudo - f•IÇnmos-lhe -esta recom· 
mendaçno, elle 'indagará se é .verdade e!!sa pre· 
potencia que fez o ouvidor contra o juiz de pf1Z1 
en- não quero. que ' se demore a prisão desse 
homem a.té .. á .de.cisüo porque hão de se demorar 
muito essns informações. 

o Sll', RabouQa<~ :-Sr. presidente, o req11e· · 
rimento do Sr. deputndo. teve. por fim, lo, dar 
providencias e 'd<u gar(lntia no juiz de pnz, e 
depois em segundo lugar a Jazer effectiva a res· 
ponsabilidade do ouvidor. 
. Qu •nto á 1• parte, é neeeFu~ario c,onsiderar os 

· juizes- de paz taes qulies · elles são, os juizes de 
uh·eito não·· o considerão assim, se foi· acto. do 
juiz de · paz, não é objacto de devassa, resp.on · 
sabilisando,o niio .lia resistencia entre uma auto· 
ridade a respeito· de outra, o que ha ó couflieto 
de jurisdicção, ·por consequencia não h a. neohll')ln 
resistencia entre autoridades e está pru\'l<d•• o 
crime desse magistr~do que procedeu a .UIII'I 
devassa incompetente: o me11mo acaba de acon
tecer sendo. preso na B11hia um juiz de paz 
exercendo as fnncções desta instituição· santa e 
nobre, e porque? Por u!D. principio semelhante. 
Devemos Já ·tomar uma providencia geral que 
garanta nos. juizE>s de paz .. n nobreza do seu 
lugar e lhe demos ·a. força necessaria para obrar 
em beneficio publico; por conseguinte este ma· 
gistrado tem o seu corpo. de deLicto feito, um 
cont11cto. de jurisdicção não é resistencia de.uma 
autoridade para outra.; portanto . voto . contra 
o parecer ·da . commissiio, para tomarmos . ~ma 
medida que evite este!! confiictos. 

O Sr. :L1f11PO do Abreu :~Diz o Sr. de· 
putado que -acabou de fallar .que a camara tome 
uma medida geral cl)ntra .ali . violencias. dos. ma· 
gistrados que se julgiio superiores aos juizes de 
paz. Na lei da. responsabiliJade que passou nesta 
camara já está isso' estabelecido e tomnda essa 
providencia, lá vem que as culpas dos. Juizes· de 
paz sejão julgadas po1· uma junta composta de 
dous juizes de direit-o com dous juizes de paz, 
e como esta camara espera .que pa,;se esta lei 
no senndo e obtenha a '!1111\cÇiio imperial, escusado 
é . outra medida, e se . não passtrr esta Jei de 
responsabilidade;. então Jerálugar o tornar-se esta 
providencia_ gemi; ainda concedido que é con
fiicto de jul'isdicção, não se sabe o como esse 
ouvidor classificoU: esse crime,· logo,' não se.p6de 
preclndir de se pedirem ao governo estas infor· 
maç()es. 

o Sr. RabouQns :-Se a·loi da J'esponsa· 
bilidade não marca a relaçiio de autoridade entre 
o juiz de paz e entro o juiz de direito, .:e só 
previno o modo de responsabilísar . os juizes de 
par.; por consequencia a resposta do Sr •. depu~ 
tudo não ·procede; e o Sr. deputado que· bem 
instruido. é nas leis, não ba de apontar lei que 
chame resistencia ao conflicto de jurisdicção entre 
autoridadeR, uma cousa é autoridade, . outra .. a · 
•·eslstencia .com individuo, é muito differente, acto~> 
de conflicto de autoridades com a resistencia 
considerada .c.omo actos de um homem ; agora dizer 
que não . cons.ta da pronuncia a classificação li o 
crime c que a .commissão não sabe senão pelos 
documentos de uma. ·.attestação. 

O Sa. LIMPO DÊ . A.BaEu:- A com missão não dá 
is~o . como certo. 

O Sn. REnouçAs:- Diz gue J1iiO se pôde fazer 
effectiva a responsabilidade. do. puvidor, porque 
não está bem · escla1·ecido · · na . pronuncia, é o 
mesmo, uma· autoridade tem o poder na mão, 
a. outra não tem, senão· a força moral com a 
commodidada do povo. 

oO Sll'. Bars•eto:~Eu sustento o .. parecer da 
commissão, . e rebaterei .uma proposiÇão a ,res
peito d••s juizes de. direito. de ser.em oppo;;tos 
aos juizes, não é exacta pela- sua ·generalidadE>, 
por consequencia essa. proposição não .. deve ser 
generica; avançou· se que só . a pronuncia do ou· 
vidor. do. Crnto era bastante, que_ esta p1·onuncia 
era o. s.eu • .corpo de. delicto. .· ... • · ·· 

Appnrece. só a pronuncia condemnando um 
homem, qual é o c1·ime classificado não · appa
rece: é necessario considerar se elle tinht\ crime 
e clas.sifictar esse crirne ; isso é ··o que o .Sr. de· 
putado ainda não- fez; poa~ isso a commis
siio pede esclarecimento, p,:,r isso a commío~são 
muito bem disse que 11e pedissem os esclareci·· 
~.entos ·ao· .. governo, .. porque nem --a camnra ··sem 
clles ·poderia recommendar a responsabilidade 
deste .(juvido•·· ·. . . . · · . 

Vuto portanto· pelo parecer da ·commissão •.. 
o Sr. :Farrclrn ·Fra:DQa:..:.. Eu-entendo -o 

contrario ·e me levanto para vedira modificação 
de uma . proposição quo • um · Sr. deputado que 
n~nhou de f•11lar disse,.que os juizes de direito 
nü.u são em geral oppostos aos juizes· de paz ; 
,.:ll.l·O essencialmente, são~o em. geral: e só por 
excepção de regra é que o· deixaráõ de .ser, porque 
são de natureza oppo:~tos: um é nomeado pelo povo, 
o outro é nomeado pelo pode1·, que são ·co usas oppos
tas, e é contra a constituição porque a constituição 

• diz· que os poderes políticos-são quatro·: -o p·óaêr le
gislativo, poder .. moderador, poder ·axecutivo e 
poder judicia•·io ; -os. magistrados nomeados·· plllo 
poder sem a nomeação do povo . são subdele· 
gações .do poder, por consequencia os juizes de 
direito são de natureza oppostos aos juizes. de 
paz, que são de. -natureza popular. o· são es
sencialmente oppostos, um exercita o. poder, • () 
outro exercita aquelle direito do povo, é .preciso 
nomeai-os .de tal modo que a justiça fique sendo 
uma delegação do povo, e para que siio· estes 
juizas de paz, senão para bem geraL da nação ; 
E se elles são de natureza oppostos, siio os 
juizes de direito .sempre _ _eolltro IJB jnjzea da paz; 
isto não é . oppór-me ao parecer . da com missão 
que eu acho rasoavel que passe, - porém a 
verdade é e,;ta: venhão estas informações, 
depoia a camara ha de decidir .o que fõr 

justo. .. . . . ,' .. . . . . . . .. ··•··. o Sll'. Fer.rclra de Mello:~Eu approvo 
o· parecer, mas .quero· q11e se .diga ao ·governo 
que dê já. providencia~ ; . este ·facto .. é conhecido 
no Ceará, () g'overno · ha . de mandar buscar estas 
informações, e no emtnnto ha de esta magia· 
trndo popular,lllho da -constituição, estar. sujeito 
ás arbitrariedades desse juiz de direito 7 Por 
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isso cu mandarlli uma emenda ao parecer; con· proceda com toda a t.:ircumspecção, · esse juiz 
fq_rmo·me com elle . cmquanto pede as informa- de direito não ha de fugir do imperio, e p6de 
çoes, mas qu~<ro que o governo mande tamben, ser aecusndo conforme . a lei, e se elle rugir do 
dar as providenr.ias ·sobre :este facto. imneri.o bem castigado fica. · 

O Sr. Mala:- Sr. pre~ident~>, já se disse :Vo!O contra 8 emenda, e pelo parecer da COnl• 
que os juizes de direito eriio oppostos nos jui- mJRsno. ·· . · · 
ZC !'l de paz, eu sou da ordem dos magistrados, e Posto o parecer á votos foi approvado, assim 
como se di~se mais que era lle eàsencia . o aer- · e.omo tambem a · emP-nda. · . 
lhes opposto, declaro que sou mngistrado e Entrou em discussão . o Sllguinte projecto q.ue 
amante dos juizes de paz, e a minha opinião havia fica<\() arliado da sessão antP.cedeute: 
~ reconhecer os juizes. de paz com a qnalidade 11 A assemhléa geral IPgislativa decreta. 
de magiPtrado, riiin serve de nad• obstar ·esta cc ~r~. 1.~ ',l'•1•1os o.~ generos e mercadorias · de 
institui~iio .constituicionnl, o t.anto flriiRnte sou producçno ou industriR. b1•azi\eira,' . que forem 
que sendo procurador .da . corôa f1_1i ao juizo t!e exportados .pnra fóra do imperio, pagaráõ dez 
Jll:lz como procurador tln fazenda pqblíca (apoía- P.0 r c_ento do seu valor para os cofres na· 
âosj, para me r••conciliar . com aquell:lS pessoas c1onaes. .· · · . 
que com _e \la. tinhão contas : eu qnA· sou magis· -. ci Art. 2.• Os sobreditos generos o mercado· 
trndo não per.! i o;_ qnalidndl' da homem para nas que houverPm . de ser .· exportados para 
C()mmetter crime.s õu erro~ . r! e pe~soa ;,,dividual-_ fórn do imperio, flcão .. isentos de . todos os im-
mente: o que qmz a comm1sRito é ver se se trata do PEstos. _11a producçiio, o. q uaesquer . outra.; peil-
crirne ou do . erro do magistrado, a commissão soes com que erão onerauos aléaa do:1 ·dez por 
pede · esclarecimentos para · proceder com madu- cento . . 
resa, viRto qne · a camara sempre tem tido nt- cc Art. 3.• O thesouro nacional e as admíriís, 
tetlçR'o co_rn 1l_s c __ omtní_;sões: . . . . . . trações das províncias ·providenciarâõ sobre taes • 

arreea,fnÇões .. · - · · . : · · . · 
O Sr. Xavier de OarvB.lbo:- O .facto . r~Aft. 4.• Ficii~. derogadas as. leis e dispo· 

de~se ouvidr.r do .Crato é sabido, quando vêm cá srçoes em contrsr1o . 
. ,e.!l!laS illff)rmfttões, Qnando se-to mão essas pro- ' ct PAço . d•l ~nmnra 4os _ deputados, 16 de Junho 
-videncins? Seria ri!Eillinr· qlie SILrPcommende no de 1830; ;;..;Luu. Cal'alcanti.» . :-. 
govP,rno no · cnso dt'l .ser verdade isto, como· pre-
sum~, dê a_s .providPncias,- . e se o . .jniz ·. de pnz o Sr. VaiiÍconcellos:-Sl·. presidente, eu 
_estB, pre!jO é Jlf!CeS!IIlrio esta . medida lembrada .. hei de votar ·contrn O projecto; eu já' disse o 
pelo Sr. deputa rio .Rebouças. ·· --· por que elle- so oppõe . .. a os . interesses _nneionaes ; 

LPn-se n se~uinte en\fmda: este projecto que talvez pareça muito bom, não· 
cc E que o governo mandA dar . as providencias o será para todns as províncias, eu diria · que 

qu" jul~ar cnuvéníente~ ~ -'"Fel"reira de Mel_lo.» esse . imposto. que pesa sobre o algoaão, assu-
Foi apoiada ; ·.· · · · · · ·. · · car e n~uardente d•1.s províncias do jinperio se; 
o Sr. Lfmp6 .de .Abreu:~ Sr. presidPnte, f•>~se nlliviando . do imposto que soffrem, ·. um .tal 

uni Sr . . deputado quA acabou de assPntar·se di•se pr<·j~cto não acharia opposlçno nem ne11ta nem 
. que ... votav.a · ... pelo ... . Pare_cer . da . commisRiio ; . mas na outra camara; eu tP.nbo. · oaviJo algun!l · mi
como o . ou_vide~r· do Crato elitnvamuitó longe, que .. nistros . do_ estado, _e t !l<fQ.II . claiJJiio para se sup~ 
por . este motivo se devia dizer no governo que primir estes impostos que. pesno sobre estes ge· 
sendo . verdade. ou . _dada _tal ou . tal hypntheses, néros,. e a concurrencia que pó de soft'rer -no mer-
proce.d11sse _ de. ·tal _ou tal modo; . al'lld~ que a . cadn estrangP.iro, estes pri11cipios são muito re
commissão quizesse rPcoDimendar debaixc:r .·de conbllcidos . pof tocl(ls QR economistas modernos . 
by11otheses . não pndia fazer, . 0 . governo . mandar Já· a província do Rio Grari.:lé do Sul requereu . 
solt>~r o juiz de paz, só porque era juiz de paz, pedindo que se aboli.sse os direitus de sabida 
ba ·de recorrer da pronuncia pnra ll relação, e sobre carne secca, se se reduzir todo;; os dl· 
esta ·· antrir_idade que é a . competente, é. a . que reitos a JO por. cf!nto hão de -definhar as rendas 
ha de mau dar ·solt.ar·, aP.ndo incompetente a pro- porque· hão dd fazer .. uma. reducçiio · tlaianceira, 
nuncia, mas disse ·SP, gasbt ·muito tempo, para 0 que ha .de ser maiot· o obsta.:ulo, que não passe o 
juiz ·qe paz é a mesma cou;;a, ma!i juiz dd cH· projecto, além dos direitos que já existem . sobre 
reito ·não, 'porque deve·l'e verificar a . respon· o algod1)0 : eu -votá -CO'l.tra o projecto, por julgai-o 
sabilidadedesse ÍlJÍZ de direito, pllra est·t ser m.uito prejudici!ll ao Brazil. · ·.. . · · . 
verificada deve · a ·camara .. pedir · estas informa- o ~L·. Paul~ Souza:~. Sr. pre;;idénte,_eu 
ções, a lei . diz que · a .. denuncia de!ltas autori- quereru\ que se tlves:.;o ve ncido o .· adiamento, 
dadeii . póde ser fdta . ao pode·r executivo · ou á porque em materiu .de .impostos deyomos mar-
cam ara dos deputados ; · logo~ a com missão vroce- char com muita consideração ·: . eu ' reqrieri .· que· 
deu na conformidade da lei da' responsabilidade. este negocio fosse a uma eom.missão, não se ven~ 

, _e _aquillo._ qu~ já_tep~ sido approvado nesta_. ca· . ceu, é não · se póde tratar .de. projectos· de 'lm·· 
mara . . . · . ··_ · : · . ·. . · postos .: senão com a · mMor cautela· .. pos~ivel:; 

O .dizer o Sr. deputado que a cou{Diissão fi. mande-se n uma commissão da casa rever .e 
gure todas as hypotheses para depois dar o s_eu examinar esse .. projecto, que é de muit~ ·respon-
pa~ecer, : e.u ·não . . sei figurar todas · essas. bypo- _sabilidade; vejamos o que nestes ·. caso~ · __ fa_z: ~ a · 
theses·, _ nem. me parece . que · a camara ' queira . camaro. dos eommuns .. em Inglaterra,·, só ·um: pro· 
que .· a .cnmmissão · o flzeRIIe ; . está .camara deve jecto das .·religiões tem .· levado quasi :todll' . a · 
dar o parecer sobre um f11cto provado, e a cnm- sessão · e pils>'aJtdo · nn camara dof!· corinriüna de· 
rnissito .· pelos .. docum P.ntos que . . o •· Sr. depntarlo pois~ de. grandes debates, ainda assim' riâQ 'passou 
Odorico "Mendes n1ando~, a , ·commissiio •. mio pOde na c amara dos ·lor .. Jes, e ·por um: moti.vo·· dc3stes 
saber se . o . homeDI fc1 prPso antes de ser juiz se julga ·a morte de . Canning;' · que· ' J?i!râeu _'na 
de paz. se .foi ua occasião de o Rei·, se depois . camara. dos lord~ __ &. maioria · que , e\La .tmlia, por
de o ser, ainda ·não se -sabe . qn11n.:Jo .o foi,-e se .que niio pas~ou um · projecto · destes;-tpCir ;..:conse, 
o· fcitpelo · ·facto da resistencia, se o .juiz:- JlrO• ·guinte é a· m!lfitra ll)&is segura qoe'· nós.·temos 
cedAu. por outro · modo. .·· ·· . . . . . · .: ·em .matarias de fazentla> pois nós inexperientes 

·Quanto ao que · diz a -emenda e'stá . nas : D!es- bavento.s . fazer esto pr .. Jecto ·sem ir -. á '·.commís-
missimas circumatancias, como se hll de mandar siio, _e ba·de-se· de . chufre ·decidir.?·:· Stl houver 

· dizer ao · governo que façQ :responaavel, o q,ue? ... outl·o :projecto _que 'possa · desempenhar : melhor 
Sob.re o que '1 !?ara. o governo dar as provrden- o que se . quer -votaria ·por : :elle; porém:o: este · 
elas nio melhora nada a sorte do jujz de paz, como n.álo ft>i á _com missão hei de vo~u-, • contra 
o que convém é que a camara doa~ deputados elle. · · · 

. TO~tó'2 ' ' · .·._··: 
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Já alguns Srs. deputados me têm prevenido, 

este projecto abole o~ . dízimos, e abole tndos os 
mais impostos; os dízimos diio 10 %, em a111umaJJ 
províncias á 5, e se alguns generus pagão 10 este 
projecto vai coartar a renda em todus os o!Jjectos 
âe snbida. 

Ora, s~ este projecto reduz n 10 % ()8 tributos, 
abole todO!! 08 m11ÍS que não srio djzimos, por 
conseguinte estes outms prodncto~ n.ndão por qru1si 
2,00fl:0008, Jngo, srgne·se qu~ e11te prnjccto abolil 
2,000:0009, eu julgo qu•l .btl) é Ms.ím, porque 
este projE:cto qu .. r dír.()r que eriio os mesrn11s IJUO 
I)S dízimos f-Xistr.ntes .; lo~o,tollos G!! . mnis trihn
t()S de sabida . qne n rro !!ilo el!tes, ~ um rlt•ficit 
QUI! ha · do ltt•vt:r em tntlos o,. mui!! prod1wlos. 
Combine·Sfl parcr,Jla r• •r .parci·llsr, é cntiio Vl•r·SI'•ha; 
era pr·l"ciso que este projecr.o parA .. niio fr;zer 
deftcit J•roduzisse 4;1100:000/i de product,o~; mas 

.. ai ,:runs íllu.•tJ·es dt>putad .• s dir.em . que prndnziria 
S,OOO:OO:J$, l<•ao, R•·~nc se um ddicit d<J800:000H, 
e a importaçiío ó .runior do quo a c:xp"rtaçiío dA 
.mui:'! e~t<.'s calculos •fio mui l'!rrnd<is, mas ainda 
suppondo ve;·dnde, isto é, o . que o illn~tre r)P.pll" 
tado su»tenta quA chr.g>Hia o tributo a :3 .. 200:000N, 
estfl projP.cto ahnltl 4,000, ~Pgue-so que ha · um 
deficit de 800:01)t.•H: notr.mos t•nnbrm, seuliorPR, que 
a camura rl .. s ct>mn10ns .não nbule co usa _nlg.uma 
sem p11ssnr .a · le.i rlo · Mçumento, para ver se a 
sua rt!ceítn chega pnra sun. d~sp.•za. 

Agor;l o ((UIJ resultavu nlém do deficit? R~snl· 
tava ·de mais a innís quo nós íamos com essr1 
lei. mudar o méthud(• da admínisti'aÇno;· Altr,rou-sc 
na provinda do 8. Paulo n cobrança dos dízimos, 
nfio se n.udou propriameul•l de 5, de. 10 etc., 
mas ·como -se. alterou o · lll•Jthodo tem feito . um 
choque terrivd em toda a npinião da · pruv.incia, 
a opinião. tem·se incommollado. dema,.iadnmente 
SÓ pc.rque Sfl mudou O me.tbodo da administraç:io, 

· por conseqnencia este prc•jectv produziria um 
detlcit de liOO:OOOS, e aluda que niio ·produzisse 
fazia um mal do chocar a opiníiio e interesso dos 
povos. · 
Qu~m .ó . quo duvida que todos . 011 . productos 

são muito mal p()stos? · Niio se~ duvida dillso, 
mas e precisQ marcar lentamente estas ~ontas; 
ha algum produ c to mão, h 1 e>l~e · do algodão e 
da carne secca. que são extraordinarios, · PP.rque 

· suppondo · que o algodão vende-se a 2$100 c vem 
a pngar . mais, ora, o que devemos fazer ó .abolir 
estes tributoll e fazel·os menor, po;·quo abolindo 
parte dos tributos poderíamos desenvolver aindus. 
trin, e então recolhcr·se-hia uma cousa por outra, 
porque- se um qualquer genero é sobrecarregado 
com grande tributo certa111~:Dte niio-lia . muit•• da· 
quelle genero, porém se se reduz n .. tribúto .a . 
me••or quantia a industria se ·deiienv<ilve, ha mais 
daquelle genero, logo, ·segue"se que o tributo fica 
igual; porém por causa .de se · remediar a dous, 
trez, ou quntro productos que siio .reahmnte damno- · 
sos ·hei . de. eu .mudadoda 'a legislação financeira? 
Não, por este modo, Sr. presidente, vai·se , mu
dar toda esta legislação, e mesmo ' um proj~éto 
que . esta· camara fez · no outro .. dia sobre ·'.este 
mesmo objecto, e , emquanto •_nós -- não pode in os 
reformar de chofre vamos reformar pouco a p~uco, 
por consequencia voto.contra este projecto, porque 
não o julgo util em g~ral; e indigno é .. o deputado . 
que .quer auxiliar . outra cousa .que não fosse . o 
seu yoto,_ .:..... .. :_ ___ -' . · 

o Sr. Holla.nda ca.vnl.oantl:-Sr. pre· 
sider.te, estou muito sati;.fdto ·de V:Jl.r -as _ idétlS 
de ~ finanças, segundo os .. comriúnis . d~ . Inglaterra; 
com effeito já se vai co11becend<> que asr.eformas 
sobra os impostos devem ser .feita~s depois do orça· 
mento. e dev~m augmentar·se ou . ~íiJ)inuirem"s.e 
todos nl\ lei, mesmo é com -~lT•Jito ·esta . ll praticn · 
de ;luglat!'rra e de todooS os. governos represim· : 
tnüvos, nao te11:1 .sido porém ussrrn a marcha desta 
camara, .mas .se este princi~io passa eJ1tàQ é. 

necessario que Re genet·a!ise a todos os' projectos 
qu-< têm pas!lado em ::.la dlscus•ão, o entdo peço 
a V. Ex. (jl18 niio dó nada para ordem do ciil\ 
st:nã•• estes projectos, mlls se u honrado membro 
quer hcoje e11tat· por estes príncipíos e amanhã 
não, entiio n•1o consinto. 

o Sn. PAuLA. SoozA:-Eu trouxe ··o exemplo de 
Inglaterm para o primeiro c1so. 

O SR •. HoLt.ANDÃ C.I.VALCANTI (continuando):...., 
Quando eu trago este ex<!mplo é par•~ · firma.r .o 
cr.!dHo. da camara, é neces~ario niio cstabelecer
Tnn:i hoje um principio para . tl.!rmos Ulll tiro, e 
llmn.nhi'l estabelecrJrrttos .. outro para termos outro 
fln•. Ha pouco,; dias se díscutio este projE!cto do 
pão br11Zil, quero diz•Jr, ha poucos dias ."e discutio 
t!m . proj•~cto sorbre não ·pagarem os generu11 do 
imperio .de província a província cousa alg11ma, 
pt1s:~ou ó. 2• di!lcuss?!o c f\U tambem sou c;lesta 
(l(linião, o ·· hY rle votat· que p11Sse ó. ·3• di.;eussiio . 
llorque é mais facil passar n.~ui uma causa como 
emeuda do que como prujecto de lei; este pro~ 
jcctn, S•·, pl'~sidente, tern tanta raz:io de Plli!B!lr 
á 2• .discussão ·como todos os outrooJ que aqui 
têm pnsàado, elle . . é de utilidade gerill, .e então 
-veriio os .Srs. deputados que nãn é jamais a inten· 
çiio da proteger província alguma, pelo contrario 
gFmerali,.ar o J;lem ~a todo o imperio; e eu ~queria 
que dift"erent~s proJeetos apresentados aqu1 nesta 
camara.so)bre impostos fossem acc~tmmodados neete 
mesmo prl•jecto, ·assim como . ewte ha.via ~de ser 
·accommodudo- a ·· todos •os outros e :nesta mesma 
occasiiiol .. ·poder-se-h ia addicionar urn ·artigo em ·que 
se disse:~so que os direito:~ . de província .a província 
nrh se devía_pagar, i:'!to.á de necessidade Jlara n~~sa 
lldministraçao e fraterntdade, pooler·se.·hta, addt~to• 
nar q1te os impo11tos do al!SUcar, carne secca, 
etc., de província a província não pa~ai'ía nada, 
toda;; estas .medidas . dcvhio . ser tomadas em con~ 
sideraçiio, iJ cse - nós ··acbumos- que •podemos inda· 
pendc:!ite desta lei fazer uma lei especial ·para 
isto, porque nüo . ·havemos de fazer pára que todos 
nós ostejq,moa ·· em íden ti.ca circUIJIStancia em qual· 
q.uer , provincia,7- Eu .-digo, ·como- póde · entrar em 
receii'i que ·algumas províncias fiquem · pr,.judica
das tendo tantos . meios na discussão · de equi~ 
libra r toda ·e qualquc\r diff .. rPnça quê houver para 
vantagem de o ma e. outra 'l Foi unicamente pttra 
faz~r. entender os meus princípios na ad .. pção 
deste pr<ojecLo, . principias ·de que eu muito era 
senhor. l:;eja-me pennittido .citar este exemplo 
sobre o mesmo. illustre .deputado qne pedio que · 
este pt•ojecto fnase . á commtRBiiO. - . 

_ , Antes <Je hontem falloU·Re aqui em um-projecto·de 
um illustrc deputado sobre:o algodão, e o mesmo 
deputado que pedio .· o adiamento !oi que fez e·sla 
·confissão, e como é qué h(•j•r se diz qua a ci>mmiss:io 
J)iio. se póde.eonciliar sobre taes projectos, e ama-
nhã diz-se que taes preojectos vao á com missão 'l 
Isto (l _ser .cQntradictorio. i~ r·. presidente, . cada um-de nó:l p6Je ter 1\ opinião que qúizer. ·mas 
não podo mos ·.todos , os dia.s es.tnr n m ildar por· 
que . isto va( de11acredítar mesmo a· catriara, voto 
_portjll}to que o .tal .projecto pas:~e á 2• discussão, 
e -eu direi que aiuda que .elle· caia eu o mandarei 
como emen<la em outrtl oceasiào. •.. . .. 

o Sr. Gervasio:-Peço a p<~lav:ra para unla 
..expliCBçào'; à principal razão porque não se .apre· 
seutou e~te projecto é porque ,tudo quanto fosse 

-'· a1lt'~lr de ·. ·'Vl!l'- ·o . estnâ'o ·da nossa receita e des· 
p~za para mim prem·aturo. E' verdade · (}11e ha 
.certos impostos -qtl8 .são.·m_ui pP.B:IÍUlOS no Brazil; ·. 
bem cunio o itiíposto -do assucar, ·algodão·; ·eti:., 
niugue111 melhor do quo . eu . conlrece · io:~so;. mas 
póde~s& todavia fazer esta extincçiio sem vt!rmos 
.se a nossa . r&ceiul -·chega -pam uossa· ._despeza? 
Qnauto no :art•go de : dizar·se ·que a ·reducçàó de 

. todos os. itnpost<~s substitue esti! dr;tlcit que . ba; 
_eu desajitva que qualquer dos dcl!lS illustres de(JU• 
tados que"têm faito ettte ealculo. me deoiolll!trasse 
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arithmeticamente. Qaem é que pÓde deixar de de 2 mil contos, e que os outros trjbutos que 
conhecet•queeste direito dos C(Juros do Rio Grande se pagão andão tambem por 2 mil c<liltos, ·logo, 
é ·um diraito ·quo vai extingttir o nen,Jcio do vem a ser 4 mil e não 3 mil como . disse o 'il• 
Rio . Grandll? A qne~tfio não é essa, a 

0 
questR.'l ln~tre deputado, por conR.,gaínte orão p~rto de ·4 

é se por este projflC:Ú'> SI!· vlii s11l>stitair este d~fic:it mil contos qu<J !ltl ab,líão por e,;to projt1cto, . e. 
que faz a exdncç:io doJS outros impostos; vamos .este; a mil contros vínhlio ·.a sotr substituídos por 
ver agora · qaaes .dtio os generos di! exportn,;fio estll mesmo pr.•jecto, isto é, com 10% que diz-se 
que e~ trio sobrecarrP.gatlns a estes imposlos, qual- dr;ríiio 3 1ni~ cou. t~s, e isto -é .o q n~. e11 não q~tero; 
qaer dos illustres depatndo-1 que mostrar i~to .arith.· nao qaero navel..r;ao get•al, · eu veJO que . os livros 
n1eticamente e11 dou· atl mãos ã palmntoria. de economia diz~m qu~ no caso dado do povo 

o Sr. Lulz ca.vn.Lcanta:.;...,Diz um.íllustre crescllr mtnca t\ importação é igaal á exportação ; 
deputado que . deve"se diminuir um . imposto.-por se é verdade ou nlio, nãn sea, e ·ainda mesmo 
exemplo, . o do algodão, . e accrescente-se outro, que niio fosse verdade todos os economistas dizem 
mas. para q11e havemos nós estaa· a supprimír que todos esses calcalo:~ são fallíveis, . troaxe por 
um hoje outro amanhã, e · algumu provinci~ts exemplo a balança mercantil IJara dizer que era 
sobrecarregadas? .Abole-se aqui 700 e ta:ntoil c .. 11 • um dos erros della e disse '0-"-iliuS:tre deputado 
tos, mas diz 0 íllustre deputado essas supposições em re~posta queos- tributos não podião ser todos 
não são.boas, porqu·e a opinião já está acos.- iguaes, e troa.xe a lei dos 15 °/o que é do go-
tumad:•, e certamento e'sta m udan~a .vai in com- verno, e a · digo ao Sr~ deputado que esta lei não 
inodar muito aos povos, pois entf'io por elle incom, é culpa da.assembléa geral, é uma cousa .do nosso 
modar não se ha de fazer 0 gue é. de jasti•;a. bom. governo com os seus tratadôs, O corpo legis· 
Disse o illu:~tre deputado que clovemos ter· mui ti\ I ativo quiz •:oarctar ao governo om novos abusos, 
círcumspecção . nos . irnpoiitos e qll~< a cama ta dos e· por Í:II!O 'fez essl\ )e i, porém diz . mesmo a lei 
communs !lsa:de muita circumspecção, e converte-se ~ emquanto .ollt.rt\ . cousa .se não <i~ terminar~ 
em commissã.o ge.ral, .é uma . verda.Je isso, mas po•·que é uma cous.a extraordinaria pagar tanto 
é que nós temos · 2• e 3• discus,;ão, .e tambern o sal; corno a seqa,. etc. · 
não DO!! tem faltado-a, circumspecçiio. Disse t••m- -E~te projécto .Sr. presidente, · não faz ·nadÍl de 
bern . ·que na lnglate·rra -·niio · passou ; na- camara -novo, . os 10 ·1~ - jâ pag•io quasi . todos. os generos, 
dos communs urn projecto sobre imposto:>, Canila'se o por conseqaencia ua.n dedcit, seja qual fõr, .eis 
mais nos argutntJntos que . são· prop~ios da 2~ porqae e a nrio ·hei de votar por elle, e sobre este 
discussão porqae áiz qaA· .se allí.vi:lva e;c., é isto d•J algodno eu hei ·de conMrJar porque a maior 
objecto de 2• discu!lsàu, D•sstl: todos os· impostos . som ma augmenta .mnis, • mas violar toda JLlegis.-
pagão .10 oj., em :Pernambuco paga-se 8 of0 em laç•io fln rutceira· de ch•ofre é o qne eu n:io quero, 
cada .dízimo .e aqui muito mo1nos; eu enten.lo. quo e por ÍSdO voto contm o 11rojecto. 
deve ser 8 °/o, mas deveml)s .dar o desconto da Q 81'• ou.stro .Alvu.ro .. :-(NOo se ouviu.) 
arrecadação : · portanto esta grande . dilliculJ ,Idé 
cabe · na arrecadaçl\o, isto é urn calculo, o se 0 . O Sa. PnEstDENT& poz n votos, o venceu-se que 
ilhUtre deputado quer calculo arithPme:tico, faz-se passasse ã ~ngnnda discussiio. . . · . · 
em proporção com a importação. A irnportaç1io A•J me.ío di!\ Btlndo unnuncíuda a chegada 'do 

- dt!ste a uno -roi de .4 mil a tanto~ contos, rmluzi<los ministro d_a. fuzf!.nda _e i(ltr()ilttzido ... !Hl. R11la, pa!l-
10 of0 silo 3 mil· e tantCIS contos, .. o 11 diffrlrença SBU·Re a dascutir o orçallltint•l . da fazen•Ja ua 
consta nos descontos qae se fa~em n:l desp~za da tabella qqe diz · l'osreito IÍ· prQvincia do .Rio de 
arrecadação, etc. .. .. · . · Janeiro, qao tinha Jlc11do adiado da sessiio ante. 

D'iz C) illitstre deputado; ·nós nito podemos 're • rior. . . . ·. ··. - . . .. . .. 
guiar assim impostos .de. exportaçiio porque .ex- o Sr. P.nuà Souza.:- N•io queriR fallar 
porta mai.s do que importa. A .indllStria que moi~ n~sta mute~ia, pedi n pnlnvra unicamente 
ent1·.ar pela barr~ dentro, apeuas é uma emigração, pnra impugnar principies omittídoR, porqae · os 
porque .aem -~duvida os emtg;ados .que entriio coto acho muito attsno.Jiveis: nó~ IJitol somos um pouco 

· capit,•ei fazem .a impnrtaÇfi:l) maior. e niio 6m novos na cart·eíra reprtlStlntativa .todJJs 11s . vezes 
outr•L cousa, como porém uma grande . parte d~ que app11roce uma opanil1o.~ que .i itdíca afastar-se 
capitalistas ,que negocião no Brazil são mora-. dos princípios constitnci•lnues noi::> possti deixar 
dores fóra do unperio ainda que deix•io ·seus cor- de falhu·, o apt·ovodt:ondo a occash'i:o tocar a 
respondent01s, comtac.l•l _faz alguma díd'srença, mas mataria. Se n orçamento se não tem campri,Jo, 
.diz- ·o illustre deputado: a bal•tnça· do commorcio - se ••caso se tem gast•l ·ma i~ elo que . se--tem orça·lo 
dizia o contrario, e diz . outro · illustre dt!putado e talvez ·10 mílhõ~s Je cruzados de máis, como "ID 
que ·não, ·.ea não -entendo, ·isto qua· estatnos .ru- tempo conlpetdnte podea,ei mostrar 11arcella por 
zendo é de primeira discaasiio, o prr)jecto , do or- pnt·cdla, e estou · conv;mcido que nos . annos ·de 
çamento já está na seganda dillcussào, . e quando 1828 e. 1B29 se gastou mais do quo t'oi orçado, 
a camara q~eira que . s. e faça isto no urçam~n,to isto é, mais de 40 milbõ~s de. cruzados póde•se 
póde-se· add1tar. - . · . · •. . . . . · conclu ir que não se cumprindo a lei .será super~, 

Diz mais o illustre deputado: nivelar todos oi fiuo estarmos a trabalhar e tambem estarmos f•1• 
impostos é um erro do governo velho, isto mesmo zendo um.·orçamerlto como o do anno .passado, .em 
é. o que eu .não . (Iuiz- tratar, deixei isso porque qua . se . . cortarão .muitas despezas saperfiuas che-
·eu conheci que é um ·· err'l, quiz. trator de -um gando à mostrar-se-visivelmente que havião sobras, 
objecto .só e n·ão . de tudo,. sei .. mui bem que· a e eutri.tl\nto o que aconteceu? Foi não ·haver 
lei que nivellasse ns objectos de commum ha ·de nrçamento e o mini::~terio dcar com .as mãos largas, 
ser muito. mais düllcultosa. e o que se. segniu? FoifJJzer emprestimos e mais 

·. ·· · emprestimos de cobre, .porque . cllnhar cobre .é' um 
o l!ilr; Gerva•lo :. -(Fez uma breve expU. emprestímo • 

. caçao que nilo .se ouviu;). · Oro; se acaso e.. ve1·dade que havião . sobras o 
· o sr .. Paula· so11za :-Eu .Julgo que não anno passado e que agora se está cunhando não .sei 
sou re>~pon>~avel pelo que a ·cantara faz, mas soa quantos mil réis por dia,julgo que não Jlõde ser 
responsavel pela · minha · opinião, eis · porque eu menos ·. do 3,000 o a 4,000 contos por anno. Todavia 
.trouite ·o · exemplo da camara dos communs.,· mas estou : persuadido ··· que -, o .. -actaal ministerio tem 
depois 'disso . para regeitar· o projecto · trouxe ,u .procarado) marchar conãtituclonalmente, ao menos ', 
exemplo tambem sobre . iL . lei do:~ cereaes: v .. u só tem já otferecidn •llgumas propostas de lmp\Jrtancla 
inst!lr"no que julgo. principal, Eo se .os -illlu~trcs, · e tnl Co i aqnelln • da ()t'gouai"'aoito do thesouro. 
deputados. têm orçamentos nas suas mlios sabôm E' de ·esperar quo deixa passa1• a lei do'·oroa• 
.n1ui .. bem quo ~S(dízimos andão por mui perto mento: nen1 tau1bem estou persuadido· que o mi· 

. ' . • 1 .• ._ •. • 
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nisterio ~etual desconhAce a posiciio do Brazil ; Agora tarei algumas observações sobr~ o orça: 
elle tem visto qne o Brazil tem sidu ürr~&slado monto, e .aute" de ·entrar na mRterL1 desejava · 
até á borda dr1 precipício, o qnondo não c:uope1·e 1]\l' ) o Sr. ministro me inf•,rmas:~e da intrJgra d.o 
para a . su•L. fe!icid11•le niío se ha de aterrar á l!HCr••to rHI!peito das penHões do bolsinho, qullria 
vista da sorte dl) Brazíl. ouVÍL' a diposiçiio terminante dbs&e clecrP.to, .bem 

O Br11zil jâ começa a entrai' na sua dignidadP., co ruo saber o· quo ha a respeito dos barbadinhos. 
pnr COIISequencia pócle U~OI' dal')uella ·. I'Ct!i~tencia o s!\, S!l:CI\t.:'I'AR10 MAnCI!.LLlNO DI~ Bnn.•o leu os 
le,::al que lhe compett>, e o exemplo da .Fmnca meucionaçlos decretos offdJ'ecidos pela Sr. IDi· 
está muito vit~iv<:l, .conseguintdmtJnte se acaso nós nistro. · 
virmos passar um auno sem lei de · orçamento, 6 
de crer que a nação use de seus direitos, e debaixo O Sn. PAU~A. · Soo;,:A. (continuCJndo) :- Segllra-
d!!ste ponto . de vista dandll tod1\ a. considera'}ii.O menteme parece q~e es;te decreto ni\o é app\ieavel ; · 
ao actual governo julgo que não ficaremos sem porém . o mesmo dec.rdto diz: até a . assembléa 
lei de orçamento este anno, . embora baja a pro· geral determinar, e ella está det.ermilrando, por 
rogação, como tambem me persuado que e"te or- coosequencia na minha opiuião .semelhante des-
çalnento ba =e ser ex•~cutl'ldo, principiarei dizendo peza é Hlegal, t1,davia fique ao jui:>:o da assembléa 
quA na discu~siio de houtllm apparecerão nlgumas · geral; ma~ umn vez que erão graças ao bolsinho 
idéas que . já farão combatitlns, e com etfeito se · é impos~ivel que não continuem da· mllsma ma· 
a.:aso se conseutir qne passem gratificações como nei.ra uma vez que o. monarcha tem Um!\ dotação, 
ordeiHiclQS ~er~ o mesmo que .não oxec11tar a e elle é generoso. . - . -
constituição, e já. o Sr. d~put.a.do _disse que .o go· Q•ll\ntos aos ba.rba.di11hos julgo, que . o contracto 
verno póJe dar pP.nsõos; mas pensões são remu· é . uullo ; maudáriio. chamar em . 1Bt6 depo 1s · de 
nerações de serviços e graliflcacões sdo ajudas jurada a .coostituiçtio. e é mi:ster notar que o 
.de custo, ~ntrji9 na parte dos .o.rdenados, e só ao ministerio d·' Brazil tem-marchado ·na supposiÇãó 
corpo legislativo compete couferil-as, e se não fosse que póde fazer as daspezas que quizer, ·na piir· 
assim era in11tíl esse · .artigo con:~titucional ;. e suàstto . doJ que depois · surão . autOrísadas ·pelo 
note;se que a .maior parte dessas gratificações são · corpo .legtslativo, o o caso é que .tem desculpa 
moaerna:\, e eu querq que o govbrno .actual tenha a assembléa- gmil poi~ que - por prnd.enc.ia tilm 
em considerac:io tallS abusos . ora, como-o Bra· sanccionado · esses abUSIJS; mas basta ern quatro 
zil sahiu ha pouco do . g•,verno. ab.-oluto . e os . mi· annos de experiencia, o gQverno· do · Brazíl deve 
nisterios qne tem. tido niio s:'io talvez .o que devia march>lt' com a lei . e a cunst1tuição, e fique 
ter tido, .e ~e esperar QIJ.9 o act_llal governo .es· coJJíbido . de .fazet• despezas . -iHegae:~; - p-ortanto ' 
teja na convicção de que niio pôde. de modo ne· ·essil& barba•Hnhos v<Jltem para o seu paiz. O 
nhum dar gratificuções, quanto · mais qú·e a cun· ~overno quo .os mande, e para isso ·tem os meios 
stituiçi'lo deu · o remedio, isto ó, a iniciativa do da policia.· · . · .. 
governo para propõr as m"ldidas necessari11S ao Tem,sa dito quo podemos no orçamento não 
bem do . e~tado, como propór esses urlicnados e ser delicados porque as contas apparecerào ; mas 
gratificações. isto só ó . bom du so diztlr; quem não conhece 

Tamb.:m disse o Sr. ministro que o estado niio a dillh:11ldnd'1 de tomn.r taes contas, e quando se 
l1a de gastar . como o pjlrlicl!la_r e fllnduu·se 1111 t()mem .. não .• podt)remos · -desmanchar -o : que . est• 
npini iiei -deis financeirqs, e nós catamos cc.lncordtts ftJito, o se intentarmos. a accu.nação do ministro 
na mat•iria, ma~ ~anta o pa~ticulor comu o ostndo bum ·· se vlr •tue i liso . ntio- vale na·ia, e depois · 
d&vem fazer as anu daHpezas fi prop••rr;iio rJo RUdS q1utl .toa .ministros . poder~~ pagar . 4() milhões de 
t•endas, com a dilferlinça que o fl•llloJo pódo dlml· cruza.oJoil, qtae, . como.jà -<lisse, se -tem ga><to --além 
nu ir ns suus rentlas porr(UO bnstilo~lhe aqnt-liRi do urçament••, do vemos pois ·. ser delicado~, 
neceilsarias para llS suas dP.spe~as, o nd re1.HIB11 do 1\ii.o . flm nutori~açdiJ, ma~t em du o que Cõr 
particular, i1lórn 1las noces~tarlas tem O!)Uellas quo pri!CI&o. 
precisa para nccurnular : mn11 em tudo o mai11 o F1Lll011·so no tmpiche da Ordem, etambem con· 
e11tado stgue n Sllrto do par~icul11r . O Bra:t1l co· cordo , na suppreullo desta parcol!a, porque foi 
mcçou n sua carrelrR e es&••s princlpioll tem leito umt& .creaçdo Jllllg•1l, tanto mais que o governo· 
quo o governo do Brazil ga..tastle, mlo conf•lrme ntto ficava inbibido de 6present~tr um projeeto 
as .. ua11 rendns, mas conf,Jrme Jdr)aa do grun- d~ .lei .a easo respeit•l, mas pelas inf<Jrmações 
de:~:a, ll o quo nód vimos ó um esquadrt\o de dlplo· q110. tenho t1do mi!smo fól'l\ desta cam·1ra devo 
mutna super,iores 1\s p·•sslbilldudas du Brazll, e dizer que longe .. do . ser utiL ess11 · ditferença do 
um exercltu .extraordlnar!o P.m tempo de paz o uma hu:ro n1to ch~ga para pagar as dcspezas neces-
murlnlla KOill termos ~;~s seus .elemontoa : 11 ainda s 1r1as, e d1\ minh1\ .província .os ganeros q 11(' se 
mai~, nós vimos · as ·honr.as, esta r.mtó tii.o "im· rttmP.ttem . para. a cõrt>!, o como ·nesse trapiche se 
portantP, e11palhndas. O governo de repente encheu acctunulflo _ .os aasucares qud não. ·é do meluor, · · 
o Brazil de grandez'l, nl'io em proporção como a sotrre· ditforeuça na demora de se co:1servllr no 
constituição determina, s6 para fl\ztlr que o . estado tmpiebe, .d' .• inde .. reaulttl · nl4lito. prejuiZ·> aos ne. 
tivesse es.aa honraria P•Ü'II ornar, quando os ti· gllciautes. Sobre isto se . me tern eseripto de 
tu los eriio para. recompen3a de serviços feitos ao ::; .. Paulo; mas eu . não m.:~. regulo .lló · por isso, ·. o 
estado, quanto mais -que a consLituíção não tinha governo devia propõr ao corpo ·legislativo sems· 
dado ao governo o direito de creartitul•>"• tinha lban.te c;edida. . . · . · ~ 
dado o direito de conterir, e o -l'Jlinisterio con· - 1'ambem se disse que ora .necessario o agio; 
f11ndio o direito de crear com o de conferir, . o · ma~ como as despezas propriamente provinciaes 
go.verno tomou · a si às duas. attribUições, cr~ou" e siio muito menords, que nas. r~ndas h a sempre 
conferiu: como pois. uma marcha · tortuosa . e'ut' exce;sos ~ ·.ontiio o ministro para passar esse 
geral tem feito a desgraça do Brazil, espero ·do excesso .• ; .• ou ·no sul. ou no Rio de Janéiro 'ba 
actual ministro que elle deva .gastar. aqu~Jlo que sempre o agi o a favor do tlla:~ouro, e não ha 
é necessario para. a existenci~~o do estado, · ~ q~tando uma provinc1a que nrio .tenha agio, i\ ex~epçiio das 
elle existe sem rendas deve reduzir-se restí:'icta- in:~igni~CILJ1~e~, com•> S .. Pclulo, etc., porém -eu 
menté ao necessari9 _ pau .. que _ as suns . ren:das nunca vi _g1,1e- ~ntr.asse .. es. ~e : .. agio .. tuls :contas do 
pos~ão satisf,.zer ás despezas;- e . quando .o estado t~asollro, mas . julgoJ qlll) _. pocfert\ . compensar . a. 
sahir- desta crise o tiver &()bras. o .nosso dever á d1ll'erença do agio, porq11e . a :seu: respeito· pata. · 
diminuir as rendas ou então . 11pplicar as sobras o e>~trangairo ja igualmente so dt\ .di"nheiro para 
a cousai productivas e abandonemos a opinião a dilfo:~renca do a~1o, e sempre tern :sido esse o 
do imperio do Br•1zilsor rico e . vasto, para .debaixo costume, portanto Cl'lli(l qui! eua quota chegaria 
deste prdtexto se r:1zerein despezas nlém da1uallas e mosmo a que n c.:~mmi;sli•> deu para det~p~:~;a.a 

.at1torisadas por lei. · · · eventuaes , 
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_Fall••u-se na lei qne tnanda multiplicar os 

bllhetP.S d., ·JH e de 2H, e disse·se que não · ·se 
podt:l'á ex•:cutar s l.,i á .risca; mas es~es m.-.tivos 
não subsistem, hoje o governo é que . en.itte as 
notas, e por conHequeucia póde emittir notas 
mindas, l!~<gundo jnlg.&r neeessario·, fi bam que 
essa m.edida . não .tu•jll. p.ara tirar o agio ella póue 
se.· muito . util para as trau>~acçÕf!S pequenàs por 
que de 48: para baixo . não se f,,z trocos se,não 
c\'m. o: cobre, e ~a vendo notas miadas podia· se · 
d1mmUJr . a quantidade do c.obre nos . .transacçõ'ls, 
portanto a resolução é util e se ella é defeituosa 
em alg1,1ma das suas · •. pnrtes . o governo . proponha 
a RU.Tl · reforma ; mas existir . a lei . só em papel 
é cousa muito m;í, e P•ll' esta occasião me lembro 
que existe .urna lei para se .&rrematar a al!andega, 
que n1io acho> justo nem constitur.ional que ~Se 
deixe cumprir. . . . . . · . , . 

Orador fnl1011 . Om . (lUeixas e ropresontações de' 
seus constituintes. E~tas repres •• ntaçõa~ chegárão 
ao meu CIJnh~cimonto , e isto me obrig•lU a · ir uo 
trapiche oude vi qull em nenhum particular as 
sat:cas estão mais b.:un accondio:iona•lLlH. · 

Pnrece-me que o nobre orad•>r l~u os orça
mr:ntos mui pl.ls~nlti!irnrnente, e .por isso não 
cncontrott nelles lançado em rect,itll o agio dos 
saques .d•l thHgouro subre ns províncias do norte; 
eu. que os liminei poUco, enc11ntro. tudavia .el!te. 
ng1o .em .toda:! as .con.tas. S.enhores, .nã.o ha. t~aqae 
de · letrn sem que é margem sa declare seu pre
mio; e assim como se contempla em despeza o 
agio das remos~as ao sul, assim tam.bem se con
templa . em receita aquelle . dos .saques ~.o.bre as 
províncias . do norte. .. ·. · ·· · 

Sobre a emiss1\u de notas aproveito · a occasião 
para perguntar á esta camara o que .ha de fuzer 
o. mi.nistro do theso11ro? .A junta do_ banco. está 

· encarreg11da de emittir . as notas de . nuvo padrão 
depois de nssignadl\s pela commís:;ito do g .. verno 
e do banr.o, o que póc.le fazo:~r o governo? Rllcom· 
mP.n,lar e tornar a recommeudat·? , Mas isto tem 
elle 'Mto: in as teni-_o goverilo algiúria aut •• ridl\de 
snb•·e a j11nta do banco? A colllmis:~tiú ·d~~ &Hsi· 
gnatura das riotas compõe.se ile duas partesr"uma 
do governo to out.ra_do bolnCo. 
. A _ccimmis~ão ao ·,;.ovei'IIO 'está 'prompta piuá 

. fazer o que o ministr.o exigir della; ma_s a outra 
f11z o que quer, sem que o ministro~ possa dar . a · 
ist:) o menor rem~dlo. Não póJe !11Zer mais .do • 

Niio Voltarei por nq•iillllls reducções -qne possiio 
trazer qut:ixas e deMgostos, sou de opinião que 
por pequenas cnusas se não motivem lagrimas, 
mas quando . isto se possn casar . t:lom a jtu1tiçn, e 
sem q•1e se viole a consLituiçlío, e entendo que 
pa~sando na . lei do orÇnmento ·. que o governo 
fique :a!ltOris'ldn :.para ns . reforma" _necPssuri~s e 
eitt!Cilçâo · dest~ lei, pó<re o . ~ovetno preencher as . 
de~pezas publicas, ec destruir algunr~ obRtaculos 
que encontre; m;ts nós devP-mos . econon.tsar pois 
qno P"las conta~ que 'o governo nos apresenta 
falLito 5,000:000R; e e· preciso que nós diminuamos 
as despezas. ·para fazer igualar as rendas . ás mes· 
m·os dt:speza:~ ou · obt"Nie um deflcit menor. Ora, 
o governo ·por falh de tempo "mio pó I e .fuzer 
as . reducçõe:t .ainda que · deste modo. grangeava n 
opinião publica,. e acontece que .. tambem as"im 
como niio t~óde fazer redncções, não . póde olhar 
com attençlio para o artigo receita, e dahi resulto.u 
que a . . receita · fusse . orçada em muit,, menos do 
que .. .dev.e ser, e. pelos .· golJli!S · .. de vista _que .. t~nho . _ 
dado .sl)bre o orçamento. ajudado dnsoliservnções 
do .Sr. deputado, .me persuadn quo pOLltmuoll fau:t~r 
chegar o . orçamento .. da . receita a H;OOO:OOOR, é 

quP. pedir que assi~nP.m us notas. · . . . . . 
Nato .ouvi o. hontern a canuira -um Sr. deputado 

· que fo1 mlnastro · da fazllnda . declarar que !óra 
· ao banco pedir . que asalignn11sem na notas .peque

nas e as emiUissem, e que se ' lhe · .reap11ndêra 
que como o banco ·não tiuhf\ muito intt!resse 
era de esperar que tivesse tal emissão muita 
dcmorn. 

_por consequencla _n,ecessarlo . que no. menos nós 
façamos que as despezas não ~xceddo, e . quo uté 
façamos di.rninuil· alguma couza a de11peza para 
se poderem applicar as sobras a all!nm~& uppo· 
sição de .. crodi _to . para tirarmos o . B1·azll da Cl'iSo 
em que 110 acha, porque ba~ear operaçi'ío do 
crodiLo sobre aquillo IJUe é producto d~tquolla ope· 
ração ·é andar no circulo vicioso> · · 
. _Send_o uó:4 pois · economlcos, ·e. attendendo·so ao 

que acabo de ~:xpender, tnlvez em dez annoa o 
Brazil ficasse salvo, mas 111\0 _acontecendo lato 
011da se farâ, portanto .v.otarel por toda11 as · re· 
ducc;õea que forem poulvela, e que nllo transtor· 
nem o serviço public-o. ·· · . · . · · 

.i 'A.rrPÍnntaf' -a airanclPga -f.., l -o iriàll . -primeiro de· 
lll!jo, D01111 · molull tinha é. mio · pnra melhorar · a 
admlnl11traçllo della.· Itltm era a ·ref,Jr.ma 11bsoluta, 
e, _dlgumoi·Q .. nMslm, · lllguma .!lo_usa_ despotica: .!! 
entt\o , tnmlfl mni . aevera censura. porque já tive 
a exr,orioncla di1111 quando nqul _se · tratua da 
l•Xpu 11!\o por mlrn . ftlltl& dot nm guard•1, a qual aliás 
alllcnt•lVa Hobro lnformnçllua do juiz. Não era 
portanto po81lvol r11Íi11ttr u 600 ·e tantas pe•soas. 
Lt~mbrou-mo tumb"m nutro oxp11d1ente. Vendo 

que Ptlrnambuco o Buhla . tinhilo arrttmatado os 
dirt~lloll da 1Jifandepa, o que dahl resultou ,van· 
tog~>m J\ fazenda, qulz arrematar tambem aqui, 
m11s_ uma dispos•çl\o da lei o !azia_ Impossível. 
Era pnssado o ~rlennlo0 não tlnhl\ apparecido uma 
MÓ compauhia . que Qllizet~se arrtlmotat os direitos 
da alfaud~ga por mi&ior preço do . que ·rendia. 
Dctvo porém dizer . que a atremlltaçào é sempre 
digna de censura~ pc•rque,_ ou p'rrlVII que .o governo· 
uão tem· forço\ · para·· cob1bir abusos ou gue · vai : 
de convivencia com os _contraetadores •. Mas .em· 
fim, . quando . a per:versid"de chegar .ao seu auge 

ô &r. 1\iin..latro do Fo:ioncio :~01i'7i 
com muito pruzer o conceito ·que· f11z, a esperança . 
que concebe o nobre qrndor, do nctual mlnlsterlo. · 
D_a ·minha parte· lhe agradeço, e 'posso declarar 
que velho e doente ... formdVa tençiio de rrocurar 
o . descanço; mas a .·· idéa _lisc:mgeira . de "rrnar o 
systema constitucional e ·de salvar a minha patrin, 
Uuindo ;me I~ esta Calllara , (apoiados j: é. que me:·.· · 
fez . aetntar .tão _pezado encargo. · (Apoiados.) Nãci 
creio que ·haja pessoa que esteja com . melbor~s 
sentimentos '(apoiados), apezar de que .podemos 
dizer por ora uns aos outros que .. são beUas pa· 
lavras. · 

melhor é arrematar. : 
_ Q~anto ao mais _que disse o nobre_ orador não oé~ 

cuparei ·a attenção d•• camara em responder, jlorque 
é objecto de out.ra discussão, os prin•:ipios . consti• 
tucionaes justo é · que se repitão p~rque quànto 
mais· gravados no coração tanto melhor (apoiados), 
mas_ direi que o homem que está proposto . a 
censurar está sem:.pre em melhor ter::reno ; eu 

O nobre . orador suppõe que, segundo . _· seus 
Ctllculos, ·bouva :um _excesso de -despeza . -de ·-_50 -
mi1hõea ou ·maia sobre os orçamento11. Nilo estou · 

- na me11ma. persuasiio, ,mas isto ;·é negocio · de de· -
- mons~raçio mathemat1ca ã v1ata das_· cautas: . 

. Disse .que o remedio aos nossos m·ales . estava no 
cumprimento da lei. o actaal . mini~terio jãmais 
se aras~ará doa orçaDHlntoa (apoiados), e nem 
se encarregará de semelllatH" tarefa se .não houver 
lei <lo orc;amento. ( MtJitos apoiados.) . O no.br!l 

não defendo a . adfiunistração passada · em. geral; 
niio quero mesmo dizer que . sou exemplo .de culpa, · 
mas·-.-se eu fizer tudo· q·uanto .. posso fazer, · •niio 
póde a . cainara ~xigi_r mais de mim. (Apoiados.) 

.· o sr. câlmon:;... Nito entrarei em discussão 
de principiotf ... que .se t.ein suschado e : não . me 
tare1 cargo de 11presontar as -razõds .em· nece11sl· 
dade das ·quaes .. o .gove.rnll até agora entenliia . 
que .poderin dar · grt~tUlct~çõas a empregados cujos 
serviços não. se podido dispensar, e que todavia erlio , .·. 
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alimentac!os por mesquinhos ordenados, e que mui
tas vezes· servia de pretexto a suas nefl,ligencias, e 
outras vezes na opinitio publica atcl sHrvilr de 
pretexto á sua immornlidadd, nfio farei ditrerença 
entre <•rdenados ·e grti titlcnçõ~s, não entrarei nesta 
queNtão. Estou · persuadido que a . cnmnra fará 
jusliça no ministro quo tem _ dado es11as grntifi· 
cnçõe~ entando ser este o meio de fiscalisár 
melhor n administração da renda .e de promover 
o trabalho publico para a pl'estaçtio de contas: to
davia ,;e a comara eutender que . taes gratifica .· 
ções niio deviio existir, para o futuro nno tenho 
objecçnes algumns a fazer. 

1'arnbem mio reripon:ierei a outl'o principio aqui 
enunciado, pelo qu11l se quer emparelhar .o estado 
com o bomem particular. A di1l'erenc;a das obri· 
gnções do homem privado sem responsabilidade 
para com · as suas gerações futuras, e em fim suas 
necessidades, comparando o individuo com . um es
tado apresenta uma linha divisaria e uma carreira 
tamanlui que não l1averá força de logíça, prin'ci pios 
estudados . nem 110pbisma::~ q.ue possão · emparelhar . 
esses dCius centr<lll, niio quero uizer que. o estado 
igual a um, queira fazer uma figura como todos ·; 
mas a.:bo que o estado é obrigotdo a faz~r m.u.it.as 
despe:>:as a que o homem privado-não esLá sujtlilo. 
E' · ullla verdade, e não aprofuudarei es~el!-princ.i• 
pios, deixemos de multiplical' as . discus,;õus. 

Todavia attenderei a outro principio en1it~ido que 
sedeixouescapar fallando~se do,;titülos, e disse•l!t3 . 
quE! o governo era autorisado ·a cot,feril-os ·e que 
ia contra a constituiçiio; peço licença ao nobl'e 
orador para dizer-lhe que antes ~o juramento da 
constitu1çiio ·já· · existhio creados por leis que ntio 
forno ainda revog~.ias; em consequencia o governo 
pouia continuar a conferir aquellas que se acba· 
vão creadas, mas isto é uma . discussão · que r1il() 
t~m cabimento aqui. . _ _ · 

Quanto ao trapiche da· Ordem, já hontcm · ~~e 
fizenio muitas observações . e ·eu disso coni fran- . 
queza o . que sentia n tal respdto, quo l:le . ac!_~() 
ni\u _, bouver utilídade . so desmanche, nws ier.ú pru· 
dente· attender ã. melhor ti~cnliHaçrio, por con11a.• 
quencia ou declaro que · eete eatabulechncmto deve 
continuat• no pé· em ao ncha por . ']UO proLiuzh·~ 
renrlus quantus sfjilo au1Dciuntua pllra n aun exla• 
tencia. Eu soube deade o priuclplo qna elltu eatabo· 
lecimento teve grandes oppo,.itoros o quo nl~urnna 
reprat~entaçuea cuntra elle houvorilo, que outro• 
Interesses 110 puz~rt\o em cnmpo corn I•Lo; porclm 
ni&o quero dizer qu11 co;rrei ·os ouvlclo11 uo qult 
se _ reputava, n toda11 as r!!preaentaçõ~a. dei · muito 
poso · e algumaa achei fulaai4, e nutro em quo 
havia razue>< justaM; eapernva que o e11ta1Jelécl• 
monto quando e11tlvesae ·montado acabarl:\o certas 
dltllculdadtl& _ que ·apparecldo. · . . · · 

Por conaoquoncia eu estabelecendo um novo 
methodo de arrecadaçalo, uilo udmlra . quo tenhtio 

· haviJo queixas, _o pelo respeita ao aMsncarde Santos 
de: n~ceasidacle se havido de conspira&· contra o 
estabelecimento . de uma estação que obrigav•• a 
pagar direitos do as•ucar em sacco. 'l'odo .. o. mundo 
sabe que entrava aqui assuc1u·de Santos em .saccos 
em gt·ande . quantidade evitando assim pagaro a 
exposição ; e isto foi o meio . de acabar. cout ~sse 
extravio porque . se -fez -pagar esse assucttr.ensac
cado, e devo declarar . que elle ê mui bem accon-

. dicionado porque o governo tomou todas as me· 
didas necessarias. . . . ._ _ · _.. . . ·. . . · 

Quanto' a essa diminuição "de rendimento, esses · 
argumentos devem ser combatidos qUando se alie· 
gar " n1otivo da diminuiçlio do:11umero de pipas, 
e todos sabem que o _ ann·o passado loi muito 
mesquiuha a aguardente, e·. que aquelle estabele~ 
cimento ainda não está completamente organi· . 
ando, .. todavia. é .lima administração ·mui sirupl~s 
e mui · facil. . Tambem sei quo .muitos atacàrão o 
estabelecimento :porque vinha . uma especie _de 
toneis que lcvavfio pipa c moia; o. se de~pachav 1 
por uma pip.n, co.m a. nova instituição l'eformou·se 

isto fazendo~se pa~ar pipa e meia pelo tonel e 
eis·aqui uma_ espec1e ae f\scalisnçito na adminis
nistraciio qne não póde deixar de desacredita1· o 
estt<uelecimento , e 11e acaso o j:toverno niio 
deu p11rto deAlll medida; 11 camara póde conhecer 
as razõ~t'l, e _ algnmlls allnruções quo Hz no · meu 
pmueiro miniaterio, dei contll dellas no relatorio. 

S~:~ eu fosse conservndo na pastn _da fazenda de 
certo teria dad() coutas, e ó um dos inconvenientes 
que naseem das medidas ministeriaes, e confesso 
que a mim me,;mo me escapou que no relatorio ·se 
111\o desse conta disso ; mas só por erita falta 
deve o estabelecimento S!!l' in limine. destruido; 
basta de trapiche da Ordem, .e pt·c-testo não fallar 
mais nelle.· · ·. · 

O mesmo. iUustre orador que me precedeu disse 
que não -. sabia . a razão porque o . governo não 
multiplicava as notas mindas, pois que o governo 
estava autori:;ado · a · emittil-as, o .illustre orndor 
não nAsi:;tio á 11essão ·· passada .e não elltá _ bem 
Instruido da disposição JilgislRtiva; e eu dirt~i 
que a lei que ·não prorogo11 o · banco mandcll 
fechar e pór _ de parte tocln a officina da estampll 
das · uolas, e isso está e11\ muito boa guarJa o 
por consequencia o governo · nessa lei · · níio !oi 
autorisado a ·estabelecer uma officina nem a emittir 
esse pap~l do banco, porquo quando o tosse teria 
instituído essa. especie dà repartição ou .nntea 
havia .. de fttzet· - n . encommenda :de:~sas notas pára 
paizell estrangeiros como o · baMo fez, 'POrf)ue 
tambem niio pôde continuar a e1>tampar. Encorn• 
mandou-as parn 11 Inglaterra c está-se á _ espera 
d.ellns.. · · -

Quanto á arremataçlio da. n\fandP.Rajl\ o lllu11tre 
deputndo fui respo11dido · mui bern, ·e eu Rr.cros~ 
eentarei que a praça . da altnudega _ 1'8~1\ _aberta, 
e ni nquern ouaa motter-ae em semolhunto eipe-
culllçiao lilo nrrlaca<la·. _ · · 

QuAnto A 11om ma exigida j)nrn profnzer o · Agi o 
nu rom,.~al\11 JIUTn. o 11111,1111 dls&•l quo ae}tl com~
p~naudn- pelo aglo -quo o theaouro recebe em rnzllo 
do anqut.i por . conta dali 11ob1·aM ., ll&tarla · de 
accordu com · o illuMlrtJ deput11do 110 acaso pndas· · 
somos oatabelocllr «file as . a•m11nnll rllmoUidaa pari\_ 
o sul fvHaom Jgut1o• üa· aornmaa que o theaouro 
fec•IOO du 1\l)f\1) ; moa TeCIIIO Ql1tl llfl prOVIJI~laS 
do norto po~sdn tar tnuta11 11obrtu1 quo ch•lguoln 
a prer.,zor lltt aommu quo maudt1o pnra o sul. 

·o liir, 't.rollund.~• o._,v,uo"ntl: ::... ~Por 
mnla omi.JnrnçnLlnll quo IIPjtlo uoa~n• c:ircumatanclua 
fluaucuirntl, por mai11 nrrlllca•ln a n,;a~a opposlçil.o . 
cu nutro algumas tllporunçUfl, o todas as · vezes 
quu 1111 apra•outtl.o di~tcll~HÜal! · aubre 11emalhantes 
ob)ectmt· Uflpnrecerâu . iJéns polaa quaes se po11sa 
cousegulr o remedlnr 011 ··m11les que peaiio sobre 
a naçl\o. · · 

C<lm ell'elto o negocio é mais importante, e não 
me tinha deliberado 11 . !aliar supp1.1ndo que a dis
cussão se_ria peqU:en·a, tod.11.via . tem-se apresentado 
muitas opiniÕ!lS• Mo.V<JU·ote a romper o silencio, 
e não faUarei contra o earecer da eommissão, 
bem que eu seja da. opiniall diversa, -porquanto 
eu apresento a discussão desta lei de' uma ma
.neira muito dift"~rtln~e _como se acha Eiscriptó ; s 
·igualmente não achava preciso . sustentar o mesmo 
pardcet· dacommissào, porque e.lle tem luzes sum
cientes, todavia furei uma pequena·re:flexii.o sobre 
a lei, aindn que nós av.ancenios .l}esta segunda 
discussão algumas cousas que não sejão _ cohe
rentes ao fim que nos propómos ainda temos -o 
meio · da terceira discus:~IIo para fazer qualquer 
reforma, e ainda direi mal~, est.ou .pe.rsuadido que 
niio _é só pelos nossóid_i-abalboa. que podemüs con-
1\eguar o remedio . a .. nos_sos . males_, .. porquanto o 
senado que · se compõe de elemllntoa .. um .. pouco 
d11l'urentes doadestll camar11 ha (lo querer emendar 
a lei, o ~ue equivale . a rejelçã<l, e nót~ terem·os 
occn~itio de apresentar de novo, segundo os .. melho
ramentos · qu~;~ se . ente~derem, sobre este objecto. 
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Por consequeneia digo QUO tudo arri'seamos . para 
o fim. que de~('jamos. Passare! . a fuJinr tiObre a 
materta. .· . 

Eu disse qne o trnpiché da Ordem era illegRl, 
que a ca~a dn moeda .nilo .devia cunhar, e "Ue . 
não se desse mais que o dinheiro necess'a.-io pat·a 
pngnr aos empregados que têm o tittilo, o · estas ·r·e~ 
ducções achão-se no · meu .quadro. Embora o 
governo tomasso essa . rriedidn de estab&lecnr. o 
trapiche · na melhor ré, eu hei de sempre dizer 
que óbroil contra a ennstittiiÇiiri, porque ultra
passou as suas atLríbuít:ões, o goveruo podia propór 
a esta carnara esse negocio para se ver se seria 
convenientA arrematat·"se, e quando isto Re mio 
podasse elf~ctuar propOr uma nrganísaçiii', não 
com oa·denBdos fixos, mas com tnnto por cento ; 
o nem se inculquem . que existem ·interesses · de 
semelhante. estai.H·Iccímtnto. · . · 

Senhores, o· governo · de certo modo tem · incul
cado . qite lhe · é pesada li repres-iltltnção nacional, 
por isso que in!t~liZmAut~ se tem separaclo da ca
mara, elle .tem estado na posse de lançar mão 
dos meios ao ~-teu ·· alcance·. para· 011 aeu11 arbítrios 
entendendo·Re independente do cor~o .Jogíslativo. 
Essll admini:~trnçi\o da caixa de. Lunrlres; . bfm 
conhAcida pc•r eaixn mogica, · o gõverno uitrJ tem 
querido submetter · t1 · r .. presenlac;do . ~raciono! ·as 
snn .. opfr•rçõea; e continuo~ · no11 .seus ·abusos, e ó 
principaln.ente . a causa porque o .actual lf()Vet·no 
não t.stt1 unido a esta camura senão por paluvras, 
e eu · molltrarei~ O governo ·tem· cunhado cobro .o' .. 
rOJci'.nbece -- que é um m~ol, -mas corno . ó o meiode 
!a2er. as suas despezaslho nãf) Importa. SHbo que . 
ntio póde comprar essas machinns e . o . governo 
vai as · mandnndo· vit·, e ·eu qu:mdo vejo .nos orça-

. mentos consignações, . digo que é para pagar as 
machlnas e vem•RO com este prett:xto para ver 
se passa. . . . , 

Sr. presidente, o cu.nbo do cobre jn devia ter 
cessado, pelo menos grande . parte dell._., todavia, 
o governo devia . ter proposto .· uma medida para 
·a sua ce11saçilo e pam a r.,rorma do mesmo cunho~ 
-Na minha opiniiio o -cunho do .. cobra devia ces~ar
boje me11mo se possível !oso~o; ma:~ diz o guverno: 
mas ainda ceasundo devem . vir .essas machinas 
para se .. faze·r as especulaçõ~s · do recunho, o 
quem disse ao r:roverno que era esse o voto do 
asllom.bléa geral 'I Tem elle . consultudo . a sua 
opinião.? Porque niio . tem apresen lado um onLro 
projP.cto maia importante, quHl o de acabar com . 
a administração de Lontlre3 ? Emqunnto ccntinuar 
não ha meio de fazer parada nos . abusos do 
governo ; . emquanto nrao pasHar. á caixa da 
amortização o nosso credito não se e.stabo:lece, e 
o governo se fór amigo .do seu intt1resse devia 
ter feit.., quo o pagumento da · ... diví.la · publica 

· passa~se .para a caixa da amorLização, .. e _._. ne-. 
nbuin minigtro ·. da actuàl administração por mais 
honrado poderã .. .justillcnr'se do imputações lulvez 
gratuitas.;· e os Srs~ ministros lembrem;se .que a 
o.piuião.' e !lés não podem .· .. destruir, · e .· que nada 
póde acreditar as ·operações ·.· feitns. com_. a des~ 
c~~n!iança.da. opini.ão _publica, _eeis,-aqui . pois um_ 
p_rRJecto _que i:lev1a -ser apresentado pelo · go· 
·verno.;. ·' · . ·. . · ... · .. ·.· ·· .... 

Quanto ao cobre eu aprese'!_tarei um pi:ojectô á 
camara: ' porsuadem~se que .. nao ba nsnbum outro ·. 
meio · de . fazer pór .o· cobre no ·seu . verdadeiro 
valor ·senão ·pelo recunho, e debaixo deste prin
cipio querem sustentar .. · a -necessidade. des11as 
macbinas, mas eu:não lhe ,acho Dl!nhu~a, _ P:orque 
·uma vez que a as:Jambl~a . geral detenmna~<se que -
o cobre em circulaçllo . ff)sS~ . todo .recolhido_ ao .. 

. theaouro ·para se_r ·e!llillido por . metade d~ .seu 
valur, ou- no : sau :Justo . -valor · como ·genero e 

:mais a mão: de obra, · mo.s dir~se-ha: quuls~ráo 
-meio senão· do . recunho ; mas porque uilo pollerã 
ser pelo meio do c•lrimbo; e· ainda mais eu pte!eriria · 
a broca .oa moeda de cobre, porque pelo carimbo 

.' a moeda póde ficar imperfeita, o que não é Cacil t . . . . . -

pela broca, alAin da. vantagAm que ba na có~
tapili:laue, 0 eu rnCl recurdo que a mo@c:ia _a ,mais 
perfeita •JUO hl\ nn Chi••a. ·..... . . • •... ·• • •••••• 
~ pnr ~:-ste meio.; por c•mseq11encia este meio era 
in·lependente tia machina, e o g .. verno estaheleco 
casª'-~ 13m todll!l .!111 província:~ pa~a. este . etr~ito, 
e como os particulares havião extgtr a. mfltode 
do valor da moeda podia-se-lhe. passar letras de 
6, 12 e 18 mezea, quereria letras. a . vencer como 
bilhetes 1la Chinrl · e eis-aqui como o particular 
não. era prej11dicadil, e . eis-aqui a idéa niais ou 
menlls para orl[anialir um projeeto ; mas ainda 
além de~t11s . irláas podem vir o11tras indepen· 
dentes de11tas usnchilias q11e o governo não. podia 
mundnr vir. · · 

·Quanto . ás outras rerlucções direi, que nos lem
br~mos · que estamos . !azenclo . uma lei que. não . 
é ~oJn . nossa,', e a nossa obrigaçi\o verdadeira era 
tomar as .coutas; masporque . é muito : dífficil 
tornai-as á vista das leis antecedentes e á. vista. 
dos . abusos extraurdínaricts desejava que flxan
do-:~e em gl,bo se deixasse .á discripçilo do governo 
faze•· aquellas reformaFque julgadse nece11_sarias.· 
Conheço . q.ue os orden11dos dos empregados não 
s1io 11ufficumtes, e · OH . de ·fazenda ·. cum ·. os . meios 
·q·uo e8t1io · &ó se a alcance. não se .lembrão de ir · 
p<~~a : o · céo; :querem viver; .e- lanção mão. dellt.s; 'e 
até têm muito .em lembranç'l a sentença de D. João 
li, om que o . almoxat·He . se . queixava do pequeno 
ordenado, e o rei lhe porguutou quaes enio os 

·genes•os que pas11avão pela ·sua npartiçiio, •• ao · 
qne elle reRpundeu que era o a:&eite e 011tros 
A'l!nl!roa; e o s·d lhe toruou: pois.pat·n vó" cnmerdas ·. 
lá tom muito, portanto oa. empregAdos têm mui . 
em lambrançR essa ~entençu ; Portanto _nilo lrel · 
com eaHR8 economias mesquinhas, espurando quo 
o governo t1 vlnta de . tontos pret~Jxtoa haja de 
dar o que. !óa· necoRa•nlo, e não accommodar só 
afllhadoa como· geralm6nte· se tem te!Lo. ··· ·. · ·. · · · 
· ·. Dlr11i duas palavra• . subre .a re,lucçlto da11 pen· 
,aões do bolainbo. , Sr; prealdente, e1111 rAdtlcçllo · 
nil•l deve pn11sar ne11ta camura, e ·os razõea -que 
au têm apr111entado ·· 1110 razõe11 e11peciaea a· -f'óra .. 
do . verdadeiro armtldo, porque . nó1 nlo 'podemoal 
Ir pensionar a. dotaçllo do lmp~ra.Jor . com actoal 
do . ternpo antigo, e .. · q11antlu o li" se . deu !oi se· 
gundo as nectlnidarlea · acttlllll~, portanto ill(' 
nilo tem lugar nem ae devem t1rar esa~as pena!lea 
do bolsinho quanto maio que é preciso vêr ae 81\o 
dudas por . lei. . · . . . · 

Por eata occn11iito direi que o cBiculo da receita. 
!oi diminuto, . pois que na mh1ba opiniilo nóa 

· temos uma receita qutl !11z race ·· 1\a · no111a1 · des·. 
ppzas sem vexar nossos constituintes, · e aem 
apresentar no ·exterior esse ·quadro desastroso, e 

. darei ainda . a este respeito sobre o ·que · se tem 
dito · ·sobre essas nni;õea prúporclonarem---• d.uaa · ·. 
despezas li sua receita, q11al é a receita daá: :n·a~. ·. 
ções ? São os seus. itripo,;tos, os proprietaríos . é 

· a vi;la dos-cidadãos .. e em todas-as nações .fixão,se 
-as · despezas e depois .. procurão-se os meios que . 
:hão de fazer face .a ellas, e ·o·unlco modo:de·uma 
nação se engra·ndecer .. é pela sua, boa adminia• 
-tração. · 

.~ · O: si-; Mlnl.-tl'o da. 'Fazenda! '...; :Um 
mi'Ristrci · c'onstitaêional devs estar disposto ·" a 
ouvir . sempre as censura~. ainda quando . mui 
severns e muíiniquas. Por i~so quando Qll&lguer 
dos ·oradores se .limitar a acc11sações vaga~. !arei 
por não l'e~ponrler ; ma~ quando passar.a- factos, 

'.necessarío . . é .que me .:defenda (apoiados), porque 
o. síltlncio neste caso ·· seria ··· o weamo ·que u · con· 
1iuão "dO crime.- · · _ .·.- c -. - · . ·· ·· . · . . · . 

Duas silo as BCCilSGÇÕilir particulares'· que, tiaz ' o 
.nobre · orador, . uruB . del~a~ . é ._.porque· .. .:o11Unua ... a · 
caixa de 'Londres, e o nuntstro que tal.consante ,e 
.Quinboeit:o na !Jialve.•·s,~çiioo: não .. p?_cle Jllsttftcur-ae. 
.Mas .o. que podta masa fazer o. mJntatro. do.thesouro 
.do que propOr Ulll pa·ojeck de oraaniliàçio "do 

.• ,r 
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thesouro, no qur•l vem determinado o modo . do 
pagamento, e a distineçãn de te>dn a corresp•ln• 
dencia financeira de r .... rldres? (Apoiado.v.)Foi 
t)IJl CQ!lsequeucia da censura do nobre orador que 
foi .por rnnn conCP.hido F<Ste projecto tnl qual o 
apreserrtei ? Não. E' facil dizer•StJ IJU" os ministros 
náo npresentão propr•stus. Poi11 as propostaK 
fazem·se em 'ªm cjja 1 O min.istro .do thesouro não 
tem outru occupações? 

E' a segunda increpção aquella de eu não tar 
mandado suspender cJ"'!unho do cobre. Eu conRi· 
dero o cobre, çomo por 1.ou.it.as vezes tenho dito, 
um grande mal; e niir, o Ruspendi como dis~e 
hontem, porqun: lo, estava considerando como 
·renda e niio havendo outra ._ que o substituísse 
que remBdi" h11vir. s~nilo currhnr para ni'i•í JravAr' 
falta DB receita·? Appclln porém para o testo:murrho 
do nobre orador; nlio lhe apresentP.i um projecto 
sobre isto antes de vir n c~rnara? Não achou 
eUe. mil dífticu\dades? Não. npprovou algumas 
idéa~, não r•·provou outr11s? Como pois se póde 
lncr<"par o mwistro de querer cnntinnar no cunho 
do cobre ? O meio das. pn niçõcs I em brado · pelo 
Pobre orador não é tão bom nem tiio facil (apoia.Zo) 
como do recuuho do cobre. O recunho como 
indiquei é melhor, . porqnll .ha apenn a dar utna 
pancada para ficar a moeda c•~m menor valor, 

· emq~a[ltO do IJIOdo _ JembJ'ado póde·se · npagar a 
fund1çao e· ficar a moeda correodu outra vez pelf'l 
mesmo valor.- Da utilidade .. de rl!cuubo eu n:esmo 
fiz experi1111Cia e mostrei o r~>>tU\tado a alguns 
Sra. df'putados. A uníca ~ifficuldade existe_ no 
estabelecimento de casas de troco, e do meio de 
remediar o mal que reeulta' do irrtervallo entre 
a execnçiio e recolhimento da moeda, e a sua 
restit:uiçli.O depois de recunhado~ Se se emittirem 

·letras 'ou nntots, viria isto a ser urn empresthno 
forçaao de algum modo : em fim o meio , é que tem 
embaraçado o infeliz ministro e ·.á mesma com· 
mi~siio : . que se di ~ta portanto que sou qui11hoeiro 
nas malversa~õrs, ·e q·ne Caço· uma cou:ia_ e digo 
outra; .n.ão me parece justo, não me parece bem. 
(Apoiados.) · 

· . • Niio dou minb!l opiniãQ s()bre as tabellas .d.o 
nobre. o·rador, porque não trai coriviJado para 
isso, mas quando cb.-gar a occasião apontarei os 
cal cu los em que. discrepamos, o q~e bojt:: ,: fórn 
da ordem. O objectv para que rue l"vantei f,,; 
para repellir os dous . fa..:tn:i que con~istiào nK 
coutinuação da caixa .de Londres, e cunho do 
cobre. 

Vi~>rão · á mesa ao; seguintes emenda'> : 
" Qrle se reuna á tabdla das pensões as do 

bolsinho.- Henriques de Re.::ende. » 
Foi. apoiada. 
" Sllpprim:I·Se. os 2 amanuenses dn adminis· 

tração de rendas a 150HOOO, 300fl000. - Dui:Jrte 
. SíliJa. n 

Foi apoiada. 
o .Sr. ·Oa.rnelro da oun.ba:-'Como.tenho 

de votar. por todas as· reducções que . otrereceu a 
commissão de fazenda; como tambem a favor das 
que apparecerão, é necessario .. bem ·. fundar-uos 
nesse principio . que· a economia é a· que noR 
pôde salvar do estado em que nos . achamos. 
A. diminuição dns de~tpezas trt\rá ·consigo: .maior 
renda, por conseqnencia o homem amigo da sua 
patria e -zelo~o pela . prosperidade · rHicionoil não 
pMil cons~rvar:se silencioso quando se trata de 
uegncios do tantu . melinái'e á vista do flUa•lro 
antl.mco\icu e aaauatndvr que oftorP.ce o desgra
çado 1•11tado . em qtiA·ae nchito na nolhllll\ flllftnça~, 
o do (\Utlm o a culpa, Sr. pr_toaidente? E' du 
govarnr, que . nito tem querido· 1111r con11tltnalona1, 
e nntraníl~> 1'111 uma ·r•oiiUca. mRchlavt~llcR .. tam 
11eguido a marcha doa gnbhlt~tu d" E11ropn, nem 
tel\l querldu RPilar. co;,furmt~ a reclilta, e alnul\ 
hoje 'no p6rauac.lo que na pruent11 lel quo nó11 
vamo• razer 1erilo !ruatradoa oa earorço1 da oamara 

para conseguir o verdadeiro· tlm, porque o · go. 
verno tem esse recurso, i,;to é, o cunho. do cobl'e. 

E' v"nlade que nrio poderei · deí:x.ar . de dizer 
que o Sr. ministrcl da. fazenda te .••. feito aquil· 
lo que está da sua . parte · pal'l\ conseguir o 
QllO ·a· camara deseja ; mas . de certo me consta 
quo sõniente na marinha têm havido reformas, 
e quanto á repartiçii() do Sr. ministro ainda nito 
vi que as houvesse; pela disposição do minis· 
terio tran!lacto os povos do Brnzil otl'~recêrão 
congratulaçõ~s no monarcba e depois disto aind'a 
não vi uma medida vigorosa ·que restabeleça ·a 
confiança da uaçtio, e eis o motivo por qua o 
illu-;.tN deputado na discussão dtl ho,.t_Btn dis~P, 
e eu t·1mbem o digo,. q11e tenhc> perdido essas 
espernnça; lisongeiras; os abusos continulio pelas 
ditf'erentlls repartições sem que tenhtio tomado 
outro andameuto, e e•t por agora· me lernbr" ·de 
dizer que na minha província o esta•lo de finan
ças é miseru.v~l, entretanto a t~scolha de um .só 
deputado-escrivão. e rne•mo do seu preilidente 
contribuía e fllZ com qne aquella província apre
sentasse uma sobra qu~ cuido. que já se trotou. 
de. mandar buscar. Sabe·ae que o ascrivào·depu· 
tado •..•••• ·-·~···--· .•••. ., ........................ . 
.•• não mandou a tempo a receita . daquella Pl'O· 
vineia, que tem feito . um trafico vergonhoso com 
.o.s . inte.resses da naçiio, e agora -acaba·se de 
mandar um escrivão-deputado para_ a província 
das · A\agôas que , não prclciso. dizer · seriãci 
que é bem conhecida a sua immoralidade, e isto 
no tc.mpo. em· que .se acha n.unida a assembléa 
e quan.Jo' a primeira obrigar;iio ci•J ~overno é 
inforrr.nr~se das qualidades d<~s ind.ivi.loos para 
a fiscalisação das rendas publicai para merece· 
rem a sua. e:~colha; e .. é preciso que aqn••lles · 
que estão. á testa· .. dessas repartições -reconheção 
que o ministro do thesouro 6 _·severo e q,:,e- os 
substituirá quando não dêrn conta exacta Cle si, 

.. I! . todas . as V<lZes que . .)sto . se , não faça .. nada 
temo a aJ iantado ; e só . por este modo. é que o 
governo poderá contar. com a. c•mllança publica. 
Além de,;tas. reducçÕilS tem.· ainda .o Sr. ministro 
nieio(J extra,orfiinari.:,s, JI.O .. prim~>iro é o cunho do 
eob1·e ·que de certo c:ontinú>l. Dis~e-se · que não 
se podia approvar essa reducçlio .. do bolsinho; 
ma~, senhortJs, antigamente o rei é que fazia a 
l•!l : mas uma vez q\lll. hoje o monar·cha tem urna' 
rt .. t,.ção suffieiente e além de suas possibilidades, 
julgo que nã~ deve a uaçi'lo tiObrecarregar·se 
com tal despAza, porque nem o monarcha fica 
inhibido d>l f11zer as esmolas que quizer :· mas 
a nação não póde. 

o Sr. Mlnbt;ro da Fa:r:onda:- Se o 
nobre orador em lugar da bella · repl'i'llenda nos 
tivesse dito quaes são. as medidas vigoro:~às que 
quer do· governo, faria grande bem á camara e_ á 
nação (t.lpoiados) ; mas S'lm que elle ·.as indique 
declaro que as niio sei; · • ._ . 

O.ministro do theaàuro -na minba· opinião não 
tem. cuidado de fazer reformas; não é aqui occa
sião._de.fazer:· o .meu· panegyrico, porém nlgumas 

.se têm feito, e. -o mesmo Sr;deputado não· 1gnora 
que nas cousa;; . . as. mais importantes, como ;nos 
cofa·es, elle tem' sido vigilante, dando balanços 
inesperados (apoiado) em. t.)dos os difl't!rentes 
cof~t!S, e o nobre .deputado .niio me apres_eotará 
mu1tos exemplos. __ .. _.. . · _·.· . · 

o s.r. ç,,·rneJro da c.unba:-Sr. pre
sidente, a ulf m·lega da; fôrma que e.stá .montada 
.! impocssivel, que apparecosRe C•lmpl\nbia "que 
arrerruat.lllse, e qual seria ·a companhHl que .iria 
PIILab•lucar· uma g11erra ···com.·· to.ta essa · gente.'/ 
Tulvez que- o Exm. -minbLro __ -nilu~alba :que· e11111 
avuli~tÇÕ<tll na altundllfllt ·. _11e_ P&llilo ··em .. moetla 
fra,aa, a u.qul tllm hi\VIdo p•·.oprhsL"rl_ 011 CJ'lO l6m 
compradCI proprhtcl14ílOI no valor c;to ouro o paao 
em papel. o,. ... :.~&n&•tl'o ""' li'":lóond.~ :-Godo do 
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snber·o modo 'prn'tico ci(t . ~XP.t:ulni· RS cousns. Snp· 
por.humns quo mando dizer á cornmiss1io do 
banco . qo~e nssigne tnntu1 notas por dia, nn 
commissrio responde que · não Q••er, que esLú 
occupadn, tem .dores de. cnbeçn, etc. Supponhll· 
mo~ mais que o ~overno manda . dizer á · nsscm· 
blén do banco quo nomêa ontr.Js; e esta .diz 
qu•• 'não quer, que não conhec.e outros em. quem 
po~sa descançor a sua conftnnçn (porque é ue· 
cessado c•xnminnr a que~t•io nm toda a 11ua ex· 
tensiio), o qufl h a . de .fazer o govP.rno? Niío pcsso 
faze1· innhi do éjue recommendar, o quo tonho 
feito muitas vez·es. · ·. · · 

A conta '6 escriptur.tçiio dos saques é rcgnlacln 
no thesouro . como em : quai!Juer casa · mP.rcantil, 
e · Rabé·se · a snn importancin logo que s•! q.teírn . 

· Qunn to é. · diminuição do~ · di.rcitos · rins alfan· 
degas; ·dP-_yo dizr.r quo"' pautns .já, foriio f~itas 
em relaçao .á moeda Jraca, e qnnndo . mnnde1. as 
mes.JTm:'l .. pautas para ns províncias · do nnrtn 'P.n· 
carreguei no presidente de fi•zer a~ niodificaçõt>s 
&fgundo os preços,· da· prafia, ~ por niio. ·se poderem 
deixar. os . me~mos · rcdilos do ·-.Rio de JanP.íro, 
onde se pnga . e·m mooda rraca: De . pnss.ogem 
nota•·ei a . um · dua ·oradores. esta ri'ledida proficua 
do mir.iEtro do the~ouro. · · . . · · · 

·o Sr; ·. Gor,.~.;ln;<=Dir6i ·.· mui ~ouco: em ~ 
qnanto á . existencin de uma casa de arrecadaçii•l 
em luga~ de cinco ou .flo>is .tr,lpicbes, AStOii con~ 
fo•·mo; m~s .. emquanto é. questão de direit'> n~•l .. 
·posso apomr ·uma creação ·nova sem approvaçao 
d~ . assemblé,,. ·. ·. · : .. · · · '-. .: · . . . 

Qnnnto R'} que 'dissa '' Sr • . minist•·o: rellpeito 
as notas, de . que niio · tinbll direito do r, brigar 
à commissãu do banco: respondo .que . l1a uma 
lei qUe manda que, á proporção .. que essas notas 
se ·.forém assi~uando . viio relirand•l.. ·a:'l notas 
velhas; unico . 1ilodo do .conhecP.r a ·.divida do 
governo; mas ·:pergunt•r . eu, ·· ~ssa commissíio ·não 
.cumprindLl a lei Õ;io pólle set· .rcsporasavel ? .. Ella 
é obrigada .a cumprir a leL · · · '· ' 

. Quánlo ao cambio, as províncias do norte: siio 
as 'que -- f,zem ·rr•aiore:;· rPmessuR para .J:.rmrlres 
o co1npriio· as · lritras em moeda forte ; agora dos 
Kaqu•~s que o thesonro ten1 fo::ito . pam. pagar em 
moeda forte ern preciso que viesse notada ,essa 
dürerenca dos saques. · ,. · · · 

Qunnto ·,á .moeda· de ·. cobre, a com missão tem . 
trabalhndo muito,-·ma" ·não é cousa .tão facilnem 
como o governo presume. 

A proposta apre~entada pelo .Exm. mini:<ti·o, 
a commíssiio .. julgou te•· difficuldndes, .·e pc.nsou 

· que nas .~cil·cumstancias actunes ·quanto . no ouro 
- e , prata não. pudesse · tel' execução, e. quanto ao) 
cobro .· ainda o seu valo1· era · muito, pm· conse
C[Ileucia havia. facilitar o cunho. falso; · cmqunnlo 
Jionve1· · interesoe ha de ltaver contrabando. Oro, 
agora o cobre nesta provinci:\ está ligado. como 
moeda , e .s·e acaso: se extingnir. de repente hn· · 
véndo maio·r -demanda as notas so desapreciaráõ 

:· mnis; entretanto que .. se retirarem cem contos · 
de notas ellas ::o.bem ·e o cob~e .desappareceria.: 
L_edjlvia~. estim,arei gue estes, se.nliores ·. q!liÍ. jti_lgão 
n; materaa ,, mu1to .·. f.acil : apre:>eutem: · um . proJecto .. 

. · s~bi:e ·.este a r t!go,· •1 . com .. m~lhores :desejos . nãó 
s,uppo•!bo, nenhum ·do que eu. ,, . ·.: ,.,, .: :· ·: :.:.; · . 

Quanto nonrtigo· ulfandega · soba~e n~remntaçno •. 
o Exqí. 'minísti·o .ha de conhecer as cuusns. E 
CO.IÍStll;mé . quo . hou \'.0 .uma companhia QUe ·cJIIÍZ 
arreoiatcira, e:,que esta negocio fo r ao. conselho 

·do)stndo; ,porque os . co~f'!·actadoreli ex.i~iiio . qüe 
as questões foas.em dec1dtdas pc.r . nrbltros; . P, 
.valha. a verdade, dizem .que . o com;elho niio .. np~ 
p1·ovou. E11 "stou .porsuadluo qua hnverl'i.o múiLos · 
conaunentua' ie ·Su divldii·cm os dirl'itlls iln ai· 
ramlogn, • l11to ó, arremntarem dinurcnlei rnmos dn 
Qa.hnlnllltraçi!o. ·• ·· · · .···· . ·· . ·.· . · ... ··' 

O *"· l\r&nlw1:ro da. l.•'a.7.nndo: --En gosto 
u11 11\Ut'l' o modo · prlltlc<• do .. t>xocnlal' ns ·. leia i.· 

'l'f•111U ,2 

mns supronhamos qnn o 'gll'vern·o· mnn.Jn .'n com : · 
mi~~üo quo qncr tuutos contos nssig•iallôs· · por 
dia, n. comm1ssiio manda tlizP. r que orlo póde. · O 
governo mandn nomear outra. commissliO, · e a 
as:;crnllléa elo banco diz quo nti•l tem conflançn 
em ontm; portanto ó preciso olh11r . n~ questõ~:; 
0111 todn sun extcnsiio, c p(Jr · con~tliZIIÍRtc o go · 
vcrno niio tem -senão n recorrer do modo que 
t•JIO · feilo. · 

·o l!iil' . Gorva Hio:- Quanto M que ri Exm. 
mí uislro dio;sc ; creio quo iodo o éill ·•dlio é ubri -' . 
jZado {t c•xecuçiio do lei, portl\l;to essa commbsi'io 
do; v e e.lte:cntar a lei. .· ·. .· . ... · . : .· · 

Deu a . hora, o n requurimcnt•> do Sr. depuhdo 
Pnnla Souza, proro~ton·>~O n sessiio . p·~ra se vot:1r. 

For1io npprovadas ns rc:ducçõen rcatns pela com· 
·missão de fuz.::nJa na tnbr:lln quo comprc:hende· 
o pro .~incia' do. Rio de Jt~RC:ÍI'o, salvus as cmeri· 
da:;; a sabor: reJucç:io da quantia . d~ 2:6i211131, 
E'Xce,;SO da u;.sp~Zil efft:CtÍVa dO .·anUO financeiro.~ 
ele ·1828 a ·IS:W, a de 7:200$ , . relativa ao .cons~lho 
de fazenda,. a lle ·4:'29011. relativa a · grntificaçõc~s 
niiu marcudns :por li:i; concedidas àos empregadoi! 
d·1 alfanJeg,l nn folha extraordinarÍI.I do thesouro; 
R .de 200H: .. 1·elativa n .monsenhor .Pízarro, . a df! 
581$ dos míssi9narios capuchinho.!, :. •de 3:7208 .. 
rellltiva· aos. cmprt>gRilos inte 1· í no:~ do trapi::he9 a -
de 'Uflli supprcssióo dol quati'O pcnsõe:i conceJi· . · 
das pot· d-crcto .de 2;3 do Novembro. <lo 1820, ·a ., 
da fd28H!:30 n 1 labeHn uo bolsinho, a 1il 1:360H 
r~lntíva .á::1 tenças,- ·conl:dccloraçã., qn•J ·tal re · 
tlucr,ão. cumprehendo sómeutc .as . illegnes, a do 
!'lGiJ~ ·reluavn ·,i, tlltt. ajndnnte '.da fundição, .a ' do 
3GOH rdaLiva a .t•·cs cooLinnos por daspachus do.s · · 
prcsíJcntes do the:;onro, a do. 25H . relativa ao 
l'Xpcdíeuto da c asa. da mo•Jda, a ti" ·20:1608 re
luLivn ao expnc.l icntc do Lr.1pic:he da Ord;,m, a 
dtJ ' 2lO:OOOr relativn 1\s obra" .!ln .· casn d•• moetla 
tl Lrupi~:he · da· Ordo.:m, . u : de ··· '?50:000S reloti v a a 
dcsp~zus impr~vistas; lica•~<lo para . . it di:;cussiio 
f!r;uru a di\'iua a supprrssão propo.st1 p;lacom· 
mi~são 230.322$!67, difforençn do ca,mlllo. . . . . 

· . For-ão i.guahnflnte .nppruv11cla;; .-·as :emendas da .. 
commissfio •te · faz ,,n ,Jn, ·. c 1io S1~ . . Vascuncdlos, . 
ari1ba.; CIÍl todns as suas partes, n d•l Sr. D11arte 
Silva, ficnntl,l prejllJicn(hHtllu 81·. II~nrique:1 do 
R~zcnllt~ e r~jcituda a .do Sr; Rebou•;ns. 

O Sn . .P.nii:smENTg deu para ordem·. do· dia . se· 
guinte·: A n~soluçno 11- 87:· ProjccL•lfl d>l'lei. ns . 
10'2 c 103. R'lsnluções ·ns . 5, 42 o. 63, C.mtinull· 
ç;in do OrÇUIIIl'Rlfl do minisLr:rio ela f,lzt:nda. · 

· LQV!Intou,s:l a . scsstio.-José R.ib.:il·o Soa1·es ·da 
Ror.ha , prcsiJ~ut•1 · -:-Jnaquim ·ll:lm·cellino . de :Brito ; ' 
1• ~e ereta 1·io.,;... Joaquim F,·anc.isco Alves 1J1·anr.o 
J.\luni:: Ba!Teto ; secretario. · · · - ' 

. . ' . 

l'RESlDENCU. DO sn. s.OARE:J DA .nocn,( . 
. ; " · ·· r, ,~,: . 

Aos , 1if minutos depois · das 10 horas, · f~tzendo -se · . 
R chninada ilcbárào·se Pl'tl~entos 75 Srs·. -, depll · .. 

· tado~; f>~lt·mllo · com . p'artil:ipaçiit' os ,·srs. · 'Pa·u.la ' 
Bari'Us, Hollunlla . Cuvat·caüti, · Paula ,t\lll~·ruer,qu·~,
Zefel'ino .dos . Santos, Alv<!S B•·anco ;.· <M!randa•:l~l· 
beiro e Canrlido de Daàs, e 'scin ell'a' õs' Srs: Meilde:1 .~ 

Ri~e~:: ep·::~~~:N~Êsá~~~r·o~ .: Íl~~ ~~~ .. :; ~~ s~~s~~-; â' 
Úda a neta . dn anleceáeilte ,pelô., ::)~~ ' sê~i·~t~r!~i 
Btul:cto Coi a1íprilvatla. ·. · · ,, . ':' , > , 
·o Sn.· S&oRii:TAnt-> MÁnÓI!LLtNO · ·Dii: BaiT·o, ,len·, .. 

um ·oltlcio !lo ministro tle ·estildo •dliS "·nPgocios• .· 
da ·jn11tiçl\ envlnndo n lnf,lrmaçilo· do '; chanceller:: · 

·da relaç1\0 de P•H'naunlluco .ácerca·, do · rostndó ·dOR· 
·processos CI'ID\CB ·contra o :coronel' ;;Joaquim:;P.i n-t:< 

. 2-1 ' · . .• 
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Madeira.-Foi á;; commissões de guerra e de 
justiça criminal. 

Foi recebida com espedul agrndo uma folici
taciio da camnra. municipal . da vílla de Magé; 

Foi á commiss:io das camarnR municípacs nm 
officio tla camara da. villa de Valenc;a enviando 
as suas posturas. · . . 

.li'oi para n secretal'in um offieio elo conde .do 
Rio Pardo restituindo o · r·x~mplar da orclenança 
ern projecto, offerecido pelo S•·• deputadoCnnha 
Mattos, que o auno passado recehêra o mesmo 
conde como membro da commissito t>xterna para 
ess.e fim. · 

Forão á 3• commisslio de fazendn dou~ requA
rimentos, um . de Finnie Irmiios & C•. negociantes 
britannicos desta cidade, e outro de Joiio Antonio 
de Souza. · 

Um requerimento ele Rnymundo José do Meneze!' 
Fróes.-Foi á commissão a que estiver aft'ec~o o 
ne·gocio do · supplicante. 

Let.·se o sPguinl ~ parecer: · . . . .· . 
" O 'tenente·coroncl _Sebastião Gaspar de. Almeida 

Boto queixa-se do presidente . de Sergipe havei-o 
e.x.clt.l.Íd.o .do coni;élho presid&ncial por · não ter a 
!dadc ?a lei, sr,ndo ' provad'o que a . e.s.il_o tep1po 
J>Í a . lmhn,. p l).sto ·que no neto da ele1çao· lmha 
só 20 armos. A' commissão de constituiçiiiJ parece 
q1J9 n l.ei qr1íz pr.ovid.~ nci nr ao exercício do emprego 
o não ao a,•.to da eleição; mns sendo a letra da 
l1;1i contraria a esta intelligrm~ia oJferece a se
guinte resolução para este:; e ,,utros . caso's seme-
)!Jantes : ... _ . .. · .... · . . .. . 

<<A nssembléa - grlral legíslati\"a resolve: 
. <c Artigo_. unico. A idad•l . requerida pelas leis 
para . algum emprego 'oasta · que . se verillqu·e no . 
aeto · em que o cmp1·es;:ado principiar · a exercei-o. 

« Pnr;o .dá cnmarn dos Jéputado~. :n do Julho 
dP. 1830.-D. A. F eij6.-J. M~. rle Alencar• ,.;_E, 
Fé1'1"eir•a . Fl'U?1Ça; " . · · · · 
. F9i llPPXQV!HiO par a sn' .. imprimir. 

Leu-se o seguinle par·~cllr: 
" O he~p ,mhol .João 'l'orroela de!'ois de níu'rar 

diírerentes n~:tos · (I !l ministro da marinha, qua 
a ·~e~:em vf>r!lndei..ros n.ii.o impnrtão . nada .. menos 
que a suspeusii•l dn .exr:cução de sen:.enças pro
f~::ridns p•!lo poder judiciarío e ·a vucaçtio dos 
autos para a .. seçreta l'in' clrl estado, expõe. que o 
tribU11al supremo çlc jl,l,;tíç•l l!J .o · rlenegt\rn revista 
rio uma · sentença proferida pelo snpremo .cun· 
sclho do . almirantado com o pretexto de lhe não 
competir a concessão de tal graça; quando n lei 
do 18 do Setembro d~ 1828 é nesta _parte . abso, 
luta e illimitada, segundo o . art. 164. ~ l• da 
constituição. - . ' . . . . . ·. 

· cc A commiss1io de constituição julga mui atlen
divel o reiJucrimento do s:upplicunt~, uiio· s6 . .na. 
parte em quo .denuncia n · inft'llCção . da consti
tuição pelo ministro, como tambem na pP.rte .em 
gue accusa ·o tribunal supremo de irate•·prdaa· a 
lei a seu arbitrio, .. _. invadindo assim ao poder 
legislativo; a com missão poróm na falta de · do
cumentos não pôde dar seu parecer _sem que 
primeiro o ministro · e .. o tribunal ·informem ci•·
cumstanciadament~ .. _sobre este objecto, e requer 

. se ofiicie ao governo neste sentido. 
« Paço dn camaa·a _dos · dcpatados, -22 de Julho 

de 1880.-D. Antonio 'Feijó.-J. M. de Alencar • . 
-E. F. F1•ança; » · .. · · · · · · 

Foi approvado • . · · 
Leu-ae o 1egui nte parecer:, .. . . . . 

. rr A commlssito de justiça civil _ examinou as 
representações do juiz almotllcé desta cOr_te e de 
'Manoel · José ·F .ernoni:leil, : que · paio ·governo tori'io : 
remettldaa ·.a cata aliguata camara, em que soU~ 
cltilo providencias lt!gialntlvas a respeito do juíz.J .: 
da almotaceria, as .quaes . tendo sido convenlen· 
~em_. ente _ dadas em um pro1ecto de a·eaoluçilo que 
Jê. pass<?u · nesta camara; é de parecer que a111lm 
ae offic1e ao mesmo . governo · para .. tazet• con1taa·. 
· cr Paço da camara <los deputadoa, 21 de Julho · 

de 1830 . -H. J, B. Paím.-J . F. A. B. Munb 
Bw·reto ·" 

For i approvndo. · · 
L~u · so mais o seguinte parecer: 
cc D . Francisca Maria da Silva e seu . filho 

Vicent-1 Eloy da Fonseca ·e Silva, moradores na 
provlncia lle Pornambnco, representíio R esta 
augat~ta cnmara quo tendo o seu fallecido maa'ido 
o pni o co•·onel Joiio Chrísostomn . da l!'onseca e · 
Sih•a aggravadn orclinaríamentó parn a _ca&a da 
supplicaçiio de Lisboa da ;;cntença proferidt~ em 
5 de Janeil'o Je .1802 psb ouvidor daquella pro
víncia, na causa que contl·n o ditl) fallecidn se 
agítára por parto da fazenda publica, cujo recurso 

· ainda se n;io decidio, e quando deci,lido estivesse 
nii•l podia ter execnçno neste . imperio, por occa· 
s ião do su'l t'ndependencia pedirão ao governo 
imperial a graçn de mandar .que pelo traslado 
que ainda existia no cartorío _Jo re~poctívo es
crivão, se toma•se conheciménto do reeur;~o .que · 
fOrn legalmente interpost'l á.tte i1ta . a impossibi· 
lidado tle se · haverem 011 autos originae11, . que 

· como fica dito foriio . para a casa da aupplicac;ão 
.do- Li!!boa:; mas que o governir tendo ouviiio ao 
. cha nceller da relação daquella província e o dos· 
embargador · procarador da ·. corôa; soberania e 
f,, zen da nacional, o~ quaes snate•Jtando a justiçB 
dil protenc;ão . dos snpplicantea·; lembrâriio . a·ne_ ~ 
cessídade de .se recorrP.r . no . . poder · ie~tislativo, 
lhes escuaára, declarando não competir-lhe o de~ 
ferimento exigido e por issil. o _ ímplorão á sobe
rania desta augusta camara; ' ··· · .. . ·. · . · 

. '' A commissão de justiça civil; a quem fr1rão 
presentes o requerimento e mais documentos q'ue 
o instruem, não i~tnora a exi:~tencia ·do nlvará · . 
da 18 de Agosto de 1747 ·que manda subir · parn ·.· 
o conhecimento dos· recurdos nos juizo!! superiores 
aos . But:'lll originaoJ•. bem como· a · das . ords; do 
liv. 3•§§ 69; 70 e79, que ma:rciio os .tor·mos p:ua 
a- -interposiçiio ·· e apresentação :desses l'ecursos.; 
mas reconbece~d" p()r uma psrte a .bem. fundada 
justiça dos supplicantes, e ·. por outra a nec(•S· 
s idnde d!l sa occorrer . com alguma· flrovidencia 
legislativa, tem a honra de a · propOr pela seguinte · 
resolução: 

<c A :~s;;embléa geral legislativa · resolve.: 
cc Art. 1.• Oil tríbunnes · judiciarios do imperio 

cnnheceráõ daqueUes _rec11rsos qne antes de sua 
indepen'dencia tiverem sido legalmente inte.rpostos 
para os tribunaes do reino. de Portugal, liem de· 
pendencia dos otltros originaes . ou · de . dispensa . 
de lapso do tempo . decorrido , . ' . · · ·- . 

. " Art. 2. o Ficiio derogadas . para este eft'eito só. 
mente .o · alvará-de· '18· de ·Agosto·· de·1747, e ord; 
liv . a• ~~ 69, 70 e 79 e mais di,;posições em 
contrario.: .• · . . · · , . · ·. · · ·. · '·. : · · - . - · 

<< Paço da ~:imar:1 dos deputados, 20 de Julho 
de 1880;.-H .. J. B. Pàim.-J. ·F. A; B. Muniz 
BaY.reto. ,, . .' 

Foi à imprimir o projecto por se julgar objecto 
·de deliberação. · . ~- . ·. · · · ·· · · 

L~Ju-se ·· o seguinte parecer : . · 
<f Foi .visto na com missão · àe · justiça civil . o 

requei'i!llento do . coronel . Elias Alexandre da 8ilva. 
Corrêa em que expõe a injustiça que lhe fez o tríbu~ · 
nar supremo de .justiça denegando~lhe a revista no 
recurso qué havi11 intdrposto da:· sentença. proferida 

. a f,&yor.: de · D. Bernarda Maria Joàepba .te · Jesus, 
o motivando a sua · queixa · com algttmas razões ' 
vllgas; pede que esta 'augusta ·.eamara mande ·vir 
cs ,.· autos .da. controversia e examinados pela com· 
missiio respectiva lhe faça •justiça; 'parece .á com· · · 
-m.issüo que uma semelhante aappliea, como infun~ 
dada, .. de:ve ser .:.indeferida. · · · · · · 
· · a Paço da c·1mara dos deputados, !:1 da Julho 
de 18:30.-J. F. A. B. Muni.T Barr11to, » 

Foi . approvado. 
Leu~se mal• o. aeguluto .. parecer' 
" .A conaml1111lo do ju11tl~a civil a quem foi pre• 

aenta ~ npreaen\aoilo da camara anunloipal da 
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cidade da Parabyba do Norte sobre se ni'io ter 
verificado a eleição do juiz da paz da capella 
filial de S11nt11 Rita no d1a aprazado pelo presi
dente em conselho pelas raz~11 · - nllegada~ na 
mesma represt! nt~ção ; é de· parecer que esta se . 
remetta á .respect1va commissiio .das camaras mu· 
!licipaes c j1,1izes de . p~z para ínter.pOr o· seu pa· 
recer. 

« Paço da (lan:iara .dos deputados, 22 de Julho 
•lle 1830.-H. J. B. Paim.-J. F . .-L B. Muniz 
Ba''''eto. 11 

Foi approvaclo . 
Leu-se o . seguinte parecer : 
cc O juiz do crime do . bairro de S .• José, re· 

presentou ao. governo . as .. difficuldades e embaraços 
que encontra . na execuçiio das leis, e dos netos 
do . seu officío pela falta . de baAtantes . e~crivãeA, 
officines de justiça e ele cirurgiões, que intervenhão 
na formação · dos. corpos _de delicto; .o . governo · 
depniif d~ ouvir o corregedor do . crime da cOrte 
e casa, . o chanceller da cnsa . da ·. supplicaçiio com 
vezes d~ ·. regador , e : por ultimo o procurador da · 
coro,,, soberania e fazenda ·: nacionnl., .. quo .con
conlariio todos na··existencia . dos . inconvenientes 
indicados, e . . na nece;;sídade dt.l serem . providen· 
ci~dos pela assembléa geral, remettAu á : e~ta 
augtista . càmara a mesma representáção . ,assim 
Jnstt'üiaa>- ·. · .· ·· · ·· . ·· .. ·. · · •. · · · . · .· 

" A eommissão .· de . justiça civil, considerando 
q.u .. e ... ~. se.me.lh. a_ntes . in __ · convPn_i_e.ntes sã_ o g. nrn_e_s, e que 
i!ó providencias geraes .podem convir, é de parecer. 
·que esta. representação e mais papeis que acom· 
panhão sejiio . remettídos á com missão espociill, 
encnrr.;gada . do ex_ame .dos . piojectosdo .codigo tio 
processo da primeira . ínstancia ·para os tom~r 
em sua. devida consideração. . . . ·. . · · . 

a · Paço da . carnara dos 'deputndos, 22 .do Ju)ho· 
de 1830.-H. J ~ B. Paim.-J. F. A. B. Muniz 
Bnrreto~i· . . 
: Foi apJirovado :. . : · ·._ . . . ··. . . 
. Veiu á mesa o . sejlnmte reQuer&mcnto : 
- cc Requeiro que se officic ao govérno o necessario 

ésclarecimento sobre a pensão de 600$, que recebe 
pela folha da B&hiil, o brí~adeiro José Antonio 
de Passos Br11que, ,declarando a o1·igem primiJíva 
de~sa pensão, o título porque passou par11 o dito 
brigadeiro e corri . que f11ndamentos; assim com() 
se elle é reCormado .. no .. posto de . brigadeiro ou 
nã.,, e se recebe soldo deste mesmo posto . - O 
deputado, Mello Mattos. » 

Foi approvado. 

ORDEM DO DIA. 

· Entrou em . 2" discussão o projecto de _resolução· 
ti. 87; sobre os emolumentos dos ofilciaes· .. das 
differentes se~retarie.s de estado. . 
·o sr. Mata :-Sr, presidente, considerando 

eu . estas·secretaria.s-de estado o qullnto trabalhão; 
tenho noticia que algu.ns officiaes não :têm a suftl: 
ciente subsistencia, e têm todo o direito a serem 
socc:orridos . pelas rendas . do estado; e por , isso 
foi que eu me pronunciei · a fàvor ·das gratificações 
que o . ministro deu_ a · estes . officiaes. 

o sr. Llno oou:tluho.:-Sr. presidente, 
uma . resoluçãll .tem só uma· discussão. Aindà que 
eu não possa concordnr em·. uma 'idéa que · era o 
mesmo 'que . Sfil reunissem os bens de todos os 
brazileiros- ·:para-lazer esta ~ubsistencía; :. e porque · 
não. possa .fa.zer .estes. officm~s semelhan~e pro ~ 
príedade;.: VSI _ser ·. mu1to ·. desJgnal _ ao b~mem, um . 
que· ·· entrou para·: a :secretaria . aonde · ·h a : mais· · 
trabalboha_ de g_anh ___ aro mesm_ o q .. tu_ e _.um .que entrou. 
para outra aon!le ha menos . trabalho, _ e . as_sim ~e 
vai dar o mesmo ao gue tr .. balha menos; portanto, 
nilo . â pelli qualidade dos b1;ns communs, os em o ~ , 
lument•ll . ailo .dados pelo augmento de trabalho : 
di4QIIIIlhl Mocreta&•in, quo nmis ti'Ubalha . tef!l mnis 
emolumonLol, poa· conaoqnoncla a a·osoluçno dovo 

ser desta sorte emquanto não se -organisarem as 
secretarias de estado ; todos. os Clfticiaes · da~J di· 
vernaa · secret1nías terão o ordenado de. SOOS ou 
de 1:000$, conrorme as diversaf4 graduações _que 
eu quero nas· secretarias, eu ponho -provisoria· 
monte este.ordanado de SOOS, indo os emolumentos 
para o thasouro, . dep()is q11e . se-tratar destes offi• 
ciaes se tratará dos ordenados; em quanto o qnerer· 
se . ajuntar os emolumentos para serem repartidos 
niin tem lugar nenhum. . · . . . · · 

Veiu â mesa a seguinte emenda ao 1• e 2• ar· 
ti~: . • . . . . · 

u Em quanto não. se organisarem definitivamente 
as se.:retarias de estado, os officiaes de ~odas 
ellas terão o ordenado de ~oon, e os emol11numtos 
até agol'a recebidos por elles entraráõ de ora em 
diante no thesouro.-J. Lino. '' 

Q Sr. EvariAto:-Sr. presídento, os Srs. de
putados receião ignalar esses emolumentos · tlas 
secreta1·ias; é .necosgario advertir que ha grande 
difi'ereMa das tab~Una de~se;; mesmos emolumen
tos, em· umas são monos· e em outrris . são mu ito 
·onerosoiF; ·cu considero o min isterío em mri corpo 
dividido em difi'er6nt.,s departamentos ; e n·íio vAjo 
injnsti_r;a que de todos os emolumentos se reparta 
entre dles: se algumas . secretarias têm mais tra-

• balho ·.tambem · te.mrn.ais orticiaes;nem _mll consta 
que os . ordenados de uma . secretaria Sfljiio menos 
do · que outra. 

Quanto á emenda quo quer o Sr. deputado, essa 
·meio traria · sempre n desigualdade, .. e daria· a 
mesma somma de trabalho . em indivíduos que 
trabalhão . diversamente. · · . . 
. o PI'Ojecto él&ve passar, ·!l. resolução é justa, é 
aque!la· que· vai estabelecer .a . igualdade em que 
estão essas 'ordens dos ministros, sendo' :todos 
iguacs, port:tnto . n res.-.luçiio deve ser approvada. 

. .. O Sr. Ous~o e .su.:va : .:.....;E11 -vi este artigo 
no projecto do Sr. Lino Co_utínho, e na lei que 
passou . nas cOrtes de- Lisbon ae ·tez essa . ju11tiçe. 
aos orticiae~, e por isso me· .· índuzio a apresentar 
esta . resoluçãO .. SÓ sobr6 . este artigo,. porque ·O 
projecto do Sr. Li no . .Ievarif( tempo a se discutir, 
e que só. este .1rtígo tor:~aria melhor a sorte destes 
offtciaes : eu . vendo que esta desigualdade procede 
p()r culpa .do governo, julgo ser injusto uns terem 
maí.s do que os outros, e se uns .. têm mais trabalhos 
dt.lvem·se auxiliar umas · âs outras secretarias 
quan,lo fór necessario, e .assim . se remedíaráõ 
.todo.:! os inconvenientes. . . · • 

Veíu á ml'!sa a seguinte emenda: 
... cc Que os officíaes da secretaria de estado, se
gundo a a1llumcia de .trabalho em cada o ma d,:llas 
sejào .-GhamadQs os das outras para coadjnvat·•m; 
-Salva. a redoeção.~Ca.stro Silva. » · . · 

Foi apoit\da. · · 

o Sr. Llno Ooutlnb.o :~0 illustre depii- · 
tado .croio que é o autor ·!~esta resolução! e diz 
que é extrahidll de um prOJecto .meu; eu nao pro
puz isto só para oielhoro.r a sorte destes officiaes 
de secretada, . isto serviria para mostrar. que.era 
contradii:to1·io, lá mostra-se a di1fere.nça' que }ia_ 
nestes emolumentos; quer o St·. deputado que 
se _faça uma caiXt\ commum para s~ ~irar a 
desigualdade dos emC?lumentos d?B of!iclae~da se~ 
cretaria, o meu · proJecto tem !Jga_ç~o. _em_. todaa 
as diversas · pa~tes , por consequenc1a c~ concor· 
darei que esta 1déa vá no · projecto ; mas o Sr • . de- . 
putlido . _ con~ece _ q~e .sefa_zendo com_m~!ll ·o~t . emo~ 
Jumentos qutl uns J!Odem . _trabalh~r ma1s .do .que 
outros, e .por isso . f11z _esta . emend~ ... que_ ,llU~IldO 
fOr pre~iso dev.~-se · char~ar , o~- ,qllicu1e_s . d.e .. ~ma . 
secretaria par11 outra ; . 1sto_: nifo .pódf! . ser i u_m_ 
official. de secretaria . acostumado · com o .exped~ente 
da guerr_ a, . po. ·.~. exemplo;_ .. _s_e_ ·. Jór_ '. c]Iam __ .ad. o J!&ra o 
experliente dos negoc1os do - ~~PI!~i~,; . n~o, .ha .. !le 
trnbalhnr bem porque . a su.a lmguagem. é.,outra.;. 
um officinl da secretaria ' da · marinlià Jiilo ba ile 
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it· ü·abalhnr na .Ja ju.:~ti'{a, nrm todo; o.; h·.lm~ns 
podem servir .Pil1'4 Ludo, certas COUS1lS é prec1so 
um grande llab1to pum b~m· ~n <.lo . .;•JuJponhnrern, 
a .in;trucçüo de .caJa um . é llifi'<'l'énLc, portunLo, 
eu · mo <tpponho a · isto; ugom tr.,La·se dos ordo· ·. 
nados, po1· illso a minhu emen.fa ó ·u mais con · 
form~:. · 

o Sr. castro os J 1 ... a :-'·!i'•:rno" l~mt>ra~ ao. 
Sr. doput11do IJIIC esta IJ!ll ll noJa é a mesma d,, seu 
pr<•jecto, c que elle acaba de a combator; o Cl'[JO· 
cjitmte das secretarias não é tão complicado cumo o Sr. deputado o figu•·o, o maior trabalho f: rni· 
nut11r, extractar c:onsultas o fazor alguns officios, 
po•· conseguinte qnnlqner dos oftlcines da. secre· 
tlll·ia da marinha · o da gnon·u, são hubeis para 
o expediente das outms. 

o Sr. l\Ia I" : -Eu C•ln!Je•;o .a diffdronça entro 
n dirllito de propriedade dos bens, e 11 propriedade 
dos nfficios, ~oi que a propt·i~;dade dos bens é a 
propriedade ·mais :;a;::rada, e o que é conformo á 
eoustituiçiio, .qui! a propriedade dos empre~.:lS, 
mas a opinião ·desta camara . em outr•lS occas i õe:~ 
se deixa ver ·quo se ·tem att~ndido muito nos 
serventuaríos dos . emprego~ publico!!, para niío 
se comprometteNm quando entrão pura o se•·· 
viço • . · . 

O Sr. deputo.lo disse que os officiaes."tinhiio. 
aquelles emol.umeutos .em conljequencía d.o . seu 
maior trabalho, . ent•it~ eutendo eu que Cl'3 uma 
prop~iedade mais iuvwlavel do q.ue a dos ben~ 
como · product!> d·> seu trab1>lho, e P·•r is>o .. se 
quer igualar os ·· emolumentos !llll. consequcncia 
deste projecto: me·parece que é pottco 900H, est<}~ 
officiaes merecem alguma c<>usidcraç1i0, e que não 
chegaráõ nem para o estado actual de card-tia. 
nem· pa1·a tempos futnros, .eu qneril! · q:ue ·r.Jsse 
1:200$000. ·· . . 
~ .s-r_.· cu.i~on. . ,;.,Eu. apuio; Sr. presideute, 

a pr•meu·a parte dP.ssn uluma ctilendn, que tem 
por fim elP.var Ol! gn.lena.dos dos officiacs das so : 
cretn•'ifls; Quanto ãs C)Utr:tli emP.ndas não as posst> 
admittir, cst':! projocto . qul!r · f~zer un11r ju,;Liça 
como um e faze~ uma injustiça corno . quatro, 
qner·se dividi.r . es~ç$ c.molumcntos pelos officiaes 
da:~ cinco · sccNlal·ia~, quatro não se queix•in, 
uma só se . queixa, . e é 1' secr. taria da justiça, 
que t<-m alsruma di.treror~ça nos emolumentos, por 
cousequencia é necessario 9 elevar se·lhe o or.:le
mrdo ou dnr·se-lhesurna gratificação: esta mnrchn 
é constitucional, a outro. me parece injusta ; <Jutra 
apresenta o odi<•so de irem us · offit:iacs de umas 
para •·utras secretarias, . já .se di$se que nem todos 
têm os dados sufficieutes, nem o e;,t11d.o pratico 
que é necessario pa•·a poder trabnlh tlr nos dilfe· . 
rentes . expedientes de . t·ld is as secretarias de es· 
tado em que hn muito a fuzer :.O\ltro Sr . .deputado. 
avançou .que . só tinhiio a ex.tt:actnr ·consultas e 
fazer pequenas minuLns, e a copiar al:::uns officios 
que f •z u ofticial-maio•·, pobre do official-maior se 
ttlém (\o grande tro.balh•l da distribuição .d.o .. ex. 
p~diente, ainda tivesse demintltar para os ontros 
ntliciaes copiar ; todos os officia~s !le secreto.ria 
fazem as suas tninuta:s, por cousequencia·um offi· 
cial da secretaria . da msrinha U!Jl officiat· dos 
negoci JS est•·angeiros não tt·abalha pouco, nem 
o podem · f11zer oem sem o. pratica desstts . secre
tarias de estado; .. disse tombem quCl o traL~&Iilo 
não et·a excessivo; em algumas . é · tantl) que O:J 
officiaes da secretaria . da · marinha; e da guerra · 
ás vezes tr&balhiio 'de tarde e até alta. noite, & . 
então um excesflo d10 LrubalbC) de manhii e· ·da ·tarJe 
niio ~>e co111pensorá com esta. peqaena· d itrolrença 
de ·emolumentos? Não . devo ser ~ssa divisiio que 
Re quer fàzer, o mesmo sueeede na secretaih !lo$ 
negot:ius estrangeiros quando é vospera de partidas 
do puquetes; po1· · conHequonciB entendo que .su 
deve. 11ugmentar o ordenado dos ofllciaes da 11eare·. 
taril\ d'' justiça, porqne lOH I)Utl fRrito . do ·. emr,. 
l~mentos mensae~ ~on) .n ser I:~OH, qne l'eunhloll 1 

llMi •1!JOfl que tõm li<~ o•·dcuado niio é na.la, deve-se 
atJgrnenta•· . o ordenado dos C)1Jiciaes t.lasecretnria 
do .cstuuo d's nog.Jcios da ju'ltíça corno já disse. 

o Sr. LJr1o Oou.tJnllo :-Eu quero retirar 
n 111inho · emen·ln , .e untes do illnstre deputado 
fullat' cu já tinha conce.bido outra emenda, ·· o 
coma St1 tratu de remediar a')nellfls secretarias 
que têm muito pou·C•l Ol'tlen•\do, llehemos fica-r 
o~ ·11ue tõ.n maiorP.s emolumentos no estado em 
que Sll ac!uio, fl · vamos só remediar · aqnollas que 
uecessitão, ·pOr conseg-tlinto eu retiro esto. minha 
!:ll)OIIÚa .O llllllldO outra. 

O S•·. l"'.a.ulino do.AibUc}UOl'qno: .,.,..o 
a!·tígo ela.· lei diz.....,Emquunto etc. (leu), á vista 
dtsto ·. eu rne resolvo n fo.llur sobro a uecessidade 
JP.sta lt~i. Qual é a neccssidnde . de fazer uma 
resolução 11 qual nii.o podr:rrí · durar sénit•l tanto 
telllpo emqu1nt•J _fie não . publi•lUfl a lei que, se
gundo C)Uço, e~táj J\ composta nesta · camara:? Eu 
mio acho razão algnnia ~fara haver necessidade 
desta r.:soluc;no, po1· conseguinte ·.pareceu-mo in-. 
teiramentc dc~necess:trío q·ue · nesta matería se 
tr~ttnsse o.goru, que se .tratassa de abolir t·ldos .. oa 
em•1lumentos das secretnrilts. . · · · · 

' Ha queixas de tOdtHi O~ ·Officioes das secretarias 
de . estado ind•stinctameiota, e esh resolução tra
ria ai~llo. alguma ditlicnldarle. A dift'erença parece 
que uall é segunt!o ·eu· .p;m:;o, nf!in pelo maior ou 
menor nurnt•ro do· trabalho, mas sim . pela impor· 
tancia dos objectos. ::)ei com certeza que é assim, 
por consequencia · se em nlguma~ . ~ecl'l:tarias de 
e:>tadohamaiores emolumF"ntos é po•·quo os objedos · 
de que nella:. se . trata si'io de mais importancia. 
Un1a das sect,et·•rins qne tem mais emolumentos 
é . tt da mnrinha, c o que faz a maior parte das 
suas rendas .é uma resoluçiiil que paasoa.. nesta 
camara : são os emolumentos doa ·pa.qsaportes dos 
navios estrangilirol',e eu est()U persuadido que estes 
c:tuolumentos não . podem subsistir . muit'o . tempo. 
A acct•r.taria dos negocio5 do ímperio tem tainblim . 
corno em.Jiumentos u propriedade do Dia1•io. Flu· 
minense. · · · · · · · 

O S_a. CLEltE~TE .P,r:;,aEtnA:.,.,.E' a da guerra. 
O Sa. PAUUNO DE Ar.nUQUERQUE: .,..,. Pois bem, 

isto fllz parte do seu rendiment•l, parece'me por 
consequencia que sel'ia uma injustiça fazer. igual 
o" emolumentos das secretarias para todos os 
officiaes. 

Qnnnt:> á emenda . que accre>ce · os ordenados 
pa1·a mais, o . que eu acho justo e apoiarei, é 
porqua muito gosto que se ,:eduzdo todos .os orde· 
nados dos empregados . publicas á proporção de 
snas necessidades,. mas · estão· todos nesta neees~ 
sid tdé? Ha muitos · outros empregados· que têm 
ord.eondo:; mui insutllclentes; ainda ·quo· eu pro" 
nunciei-me sempre por emlllumentos; -o quando·n6s 
substitui1·mos por grandes ordenadC)s. os . emolu
mentos, o que succederã é, que· os ·empregados 
publicas qne . têm .. grantiM ordenados · são ·· mais 
omissos nas suas obrigações, ~orque elles contiio· 
com aquelle ordenado cert•> • . ll não cuid:io de dar 
actividade aos trabalhos. Um empregado publico 
d.ave te•· um .ordenado . para · poder: viver, e .. ter 
a sua .subsi~tenci>t e eu ju!g•l que os emolumentos 
não só devião ser distribui•.los por todas as secre~ 
tnria~. como para todos os mais empregados, 
porqJ!e aquelle qne tem ordenado dá parto .de 
doente o não vai á sua obrigação, ·mfis o officia\ 
da secret~ria que tem emolumentos, : como pa~a 
dos · seus trabalhos el!e sempre iria á secretarJa 
~r!ibalhar <,:()1 .~ .acLivld~ade ; . J;>Or cons~guintes . ac:.~() 
mJusto o llrtli:O ~d•l comnussiio, . o .. por issCI ·. nuo 
VOll\rei .PQl' ell9. . . . . . . . . 

n s .... Gorvu,.lo ; -Alóm dna rnzõ!la dadna 
pelo llhtlltre ÚOJlll~l\tiO O S~, 11\(nlll~l'l\ dOtl ClltrAn• 
gt~iros, hn emolnm11nln• c1nn mto ""'' fl1IID8 dB 
hrncngtllll,ll wlo .uncln 11• ~dCI'IILIII'illM lnLul'iliiiiAc.IR~ 
110 UOIIí llXJl~lliUIIL11 0 p 11Jro. 11."11 . jiUrlu~, 
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H 1 de C neto · secrotnt·ias com emolumentvs ex· 

trnurdinnr'ios·, o e~ta augusta cama•·a rccoilbeco 
tt necP.s~ídade de augmentnr os orden.a~.ot~, tod.uvia 

. Jevnnto,rno para . dizer algurnn cuu:HI . . Parece-me 
que uiio hn JUStiça cJislribuítiva d•ts c.útras, o se 
a sr.crotaría .· de guerra tam . gr.andes .cmol11mentos 
recahem sobro . os pobres míli·:ianOf! q:g~ . pag!io 
emolumentos p~las suas patentes, o so n sccretall'ia 
da rriariilha · tem·. tnmbem grandes emolumenlos 
é por cnuaa ·das proví ncias:. portanto é ·n nifi•ha 
opínil!o quo os ordenados r .. sscm todos iguallu.los 
pora.haverjus'tiçn distribuitiva. · · 

Acct·.esco qr1e eu n11o sou co11forme á opinião 
qufl todos os officiaes tenhão . igual ordenado, é 
preciso que os ofticiaes tenhiío direito a augmentos 
para. bem servirem, porqllc nomear-se um.-.fficial 

·uovo e ganhar o mesmo ordenado.qno os outros 
ant1gos, e ter um producto quasi ig11al dos outros 
nos emolumentos, niio acho de justiça. E' prectso 
portanto quo o ofticiul ·muior tenha um maior orde· · 
nado, .e aquelle quo bem servir o tenha tarnbem; 
debaixo destes princípios eu voto contra, não só o 
project·l de fus:io, como contra a emenda. que não 
-fór - regulando os -offtciaes das secretariaS e seus 
ordenados. .. . . . · · 

() Sr~ Ltno couui:uio :,;... Sr.: fll'e ,:; identll;·. 
ba duas ditrtJrenças, a p_rimcira é a _' difl'ercnça de 
ordenarias, · e. ·a segunda .a de emolumentos; em 
umas secretarias . pssa·s.e . o terço pelo . mesmo 
trabalho que r;e faz em . outras, se poi~ não 'é só 
a difl'm!nça ·de emolnm~ntos, mas se .ó tambem 
o trabalho é i1eces.;ario que aquelle quo ·. lem mnis 
trabalho ·ganhe mais. Agora só faltarei contra , 

· · aquclla · que augmenta o : ordenado . mais 200/iOOO, 
eu qu~ro niandar uma . cmend:1 de - 1:000$000 para 
~D~ ·. ... . 

Veio ·á mein o seguinte emenda no : to 'l .2o 
arti~to • . · .. · . ·' 

cc Emquanto se não organisil:-em deflnjtivnrneote 
as secretarias do estado, os officinP.s . Jaquellas 
que tendo meno~ emolumentos .ni'io .lb:cre.m o . 
quantitativo ·annual . de . 1:000/iOOO terão de ' aug· 
111ento no .. ordimado 2008()()0, e os portej_J::Qsl005, 
~J. Lino. » · · · 

Foi apoiada. 
o Sr. caÚnon: -Quando fallel n'. prim~:ira 

vez limilei-me . a umn .llypothcs.e, e então a mil\lla 
opinião foi bem clara; augtilentemos RIJUelles quo 
têm necessidade, e deixemos as .mais no . estadH 
actual • . Augnient11r ordenados sobre .. uma base 
qnu o mesmo illustre al\tor eoubece que é .incerta;· 
não acho justo· : todos sallein . dontle so de ri vão 
os emolumento~,. a sec1·etnria .de . guerra, seus 
emolum·entos dirivão-se de . commissõ.;s etc., e 
em tempil de paz põde.:ao espe.rar q_uc _hajiio .com,. 
missões? A dos estrangeiros, todos ·Babem que 
os emolumentos dirivão.se dos tratados, e. c:on" 
tinü.ar-se·ha a f,rzer . tràtádos? Srs.,. os .· emolu~ 
mentus diis secretarias de estado, desde :a primeira 
até a ultima. biio do soft'rer uma considerava! 
diminuição~ Se a ,b11se fosse possi vel eu appre:varía 
a ~menda, mas pela fmp~>ssíbilidude que ha disso 
eu dil·ei que a emenda dev.e ~~eneralisar-se a t_oda~ 
as · sscretari•is, não advogo · a causa· dos . officiaes 
da secretaria .dos estrangeiros, porque todos sabem 
o estado em .que ella se acha; · :' · · .· . . 

O íllustre deputado .autor quer .augmentar o 
ordenado dos. ófllciaes, e e$queceu-se de nugmenta1·, 
os ordenadoa.dos officiaes-maiores, que .recebem 
emolumentos como outro qualquer official. P~>r 
estas duas razões, pri!llo, porque ll base , não é 
possiveJ; · .secundo.,,. p.;tqiie niio·augmenta .. :P:Os offi
ciaes·maiores; · eu uão posso. npp!~var a eme11~a~ 
O official-maior ·tein ·o ordenado de SOOHOW e o 
ollicíal de secretaria tem 400ff000> porém ó olliciak 
mitior recebe .emolumentos como 'outro :qualquer 
official; .. : · · · 

o &r .. ê:a~:s&ocÜo Dlas: -RI muito q_ue 
r?clami\o os empr.~~a-ioa publicos .c co~ r~zao~ 

ri cu mo calaria se niio ouvisse . n .ministl'os e ex.
mini!ltros do estado fallarem sobro a ma teria. 
Uma l•lmbrança quo tevo o Sr. ministro dizendo 
quo r· ra nccessari" attrmdllr·so tamhem aos offi • 
cíacs mnior,~s, eu quizera que tivess~ cnda officíal 
do secretaria 1: 200# fix.os, c os otllcíncs·mait•res 
rr:(.'ebem .IÍ .proporção mf.lior ordenado, .ficando 
todos os emol11n1entos para .a naçi'io, p•lrque com 
o contigonte a ilaçt1o .podaria s_9trrer mais ,do .que 
os empi:<:gRdos publícos: oppo.e ·se .. a . isso uma 
rll!l.iier que ouv.i a um llluRtl'e deputado;, mostrando 
qtte as partes scrião muit.o mal. servtdas quando· 
os officines não ·recebessem .. e~ses emolurnentos, 
pr1rr!m cu espet·o que os Srs . . ministros olhem 
be!Jl para issp, e quo . os !açiio cumprir com aiJ · 
~uns obrigações . ·. , : 
. Quizel'a mais qna quando os officíaes fossem 

para · uma sect·etaria . deviiio ser · por . um ~xorn«.>, · · 
porque nquillo niio é escola para . se . ensmar .á 
custa da naç&.o;· pois quesiio despac~ados ofllciaes 
quo não. sabem ll:!Ct'•Jvar, e ·é necessano que nquelles 
a quem se. dão ordenados. saíbão .o que faze~; , 
portanto eu mandarei .uma .Jmen(la para que nao 
sejiio pan, - nlli promovidos sem exam& . · 

EllENDA. 

<.i Em quanto não .se. ÔrganisÍiÕ .. as secretarias de 
o.,tado . e · . o seu . pessoal, serão os ·ordenados dos 
ofllciaes·mniores d.e 1:600H, e dos ofliciae; de 1:1009. 
-o. deputado Custoàio . Di.as. » _ 
·o s .... Eval"lolto::-EII desejava ouvir a ulti· · 

mil cmen•ia do Sr. ·Lino Coutinho . (Leu ·Se .• ) Ell 
opponhó·me á essa emenda ;os ofllciaas·dll secre
taria teriio todo. cuidado em que os seus ven-ci
moutos não pns~em· a outros nes:~e caso, porque 
o.lles até coderião âs vezes os seus emolumentos 

.que nunca ch.egariiic) a 9.00. H. e'nt.· ii·o eu .diria qu. e se 
fixasse l:200H n todos o.s ofliciaes, ·e · que os emo• 
lumentú~ fossem para-a n1ção,: p()l'~JJi a emenda . 
do Sr. Lino c..~utinho il'lclue um absurdl). 

o sr. Ya.~üno de Atbuquc,;rque:.,:..Ha:· ·. 
na .com missão· do ·-p·ensões -e-orderia.los 11m ofiício ~ 
do governo . com uma representação dos ofl'iciaes 
da Sllcrtltnria da justiça, esta representação podia 
ser tomadallm conside1·ação, e com ella organisnr-se · 
uma met.lida melhcit: mas quando a camara julgue 
que ·isto não tent lugar, então eu me pronuncio 
p·•rA approyar -se gmLi.llcações . para os . otr1ciaes • . 
atol . o depois !le tr11tar desta materia, porque a · 
minha opiniãll c que não se deve ·tratar de eousas. 
assim em particular, quando nós .t-'lrnos a, tra.tar . 
destas mesmas cousas na ganet·alldade total, é 
portanto que me . pronuuci.eí cont~a .o artigo da_ 

. commissão, e : têm apparec1do v.anas ·eníendas :_é 
costume, logll que . appare.ce q11alquer r~sol~çao . 
nestll camura, fttzem ;se muttas emenda$ e perde-se 
ult i.tnamente: a resolução. · . · . . :. . . . 

$obre o accrescimo de ordenados eu Jà dtsse : 
a . minha opinião, ·· augmenta~do-se . as~ desee!as :. 
ptlblicas . h a .·de haver · necesstdade da ·•mpú,Btço,es 
e se as nossas renda.s não chegão para a:~ nossas 
despezas como se observa, ·-·como · 'havemos. de 
au~mentar ordenados? . E.;tes augmentc;>s · du ,o!de- .· 
nados traria · necessidade . de novas 1mposJçoes; 
mas se acaso os emolumentos que s.tio a paga dos ' 
trabalhos de cada um, estabelecidos eni · proporção ·. 
da conveuiencia que teriii'l esses que ·: querem os 
despachos · er.tão esses . emolumentos Rerião ·uma 
boa paga,' é por isso que eu t:ne pronun~iei c~n!ra. 
o pr()jecto,· ·porque'-".ni\o quena . novas 1mpos1çoas· 
pnN·•uste3 augmentos de-ordenados. ::·-:::-·· . • · . 

Eu entendo que est~s emolumentos sao · propr1e- · · 
: dadt~ dos empregados quo trabalhiio, e c11mo tal_' . 

julgo que · seria !nj.ustiça_Eiral·o.s, ou ~ates 61!1~\u~ . · 
ment•JS devem extsttr ou nao, .set'll.L. n mmha opantão_ . 

· existir e existindo siio prop1·ieda·les dos' qu11 'traba
lhr1o, ·é _pol't:lnto sobro. o. pa:ec~1· que fallo, e 
rn~~daret á rqe~~ ~m~ ~nd1~n9ao · Ol,l emenda p:ua · 



Câmara dos Deputados - Im presso em 07/01/2015 14:04 - Página 6 de 10 

19{} SESSÃO EM ~ 2 HE .f ULHO DE' 1~30 
que a commissão do pensões .e ordenados, como 
eu· já disse, que tem a seu cnrgtl um olficio do 
governo em uma representllt::iio dr,s otriciaes da 
sllcreta.I'ÍI\ em que elle:~ requerem uma · medida 
que mulhore t' sua .situação dó o seu parecer. 

o Sr.-. cunha. 1\'tuttos:-Sr~ presidente, eu 
entendo que é nocessario tomarmos . muito em 
consideração as circumsttmcias dos offíciaes das 
secretarias, em umas o ven.:ítneÍlto das vantagens 
que fazem são muitos e em · ontt·as pouco. Nll 
secretaria dos negocios da guc,rra ·os emolumentos 
são mni pesados, os miliçianos pagiio . muitos emo
lumentos; em outro tempo os . oft'íci aes de la e 
2• linha erão obrigadr•s a · ir l1 secretaria dns 
.mercês; porém hoje está . dispensada a 1« linha, 
e não ·a ··2•, os ofl'iciaes p11g1io um borro r dtl 
dinheiro de emolumentos, depois pagão por aggre
gados, pagiico para.effectivos, de maneira quo isto 
é uma cousa ·extraordínaria. 1 

Diz;se qtie os emolumentos siio proporcionados 
aos sens trabalhos, cu niio sei que estes emo
lumentos sejão proporcionndos aos trabalhos, 
porque com · etl'eito pagar-se po1· uma ·patente 

· 6S400, 9S600 e J2S800 ·. é üõfa . cuusa extrlior· 
dinaria , entendo pois que se deve ·mgular 
todos os ordenados, porque, Sr. presidente, ll 
primeira cousa que acontece :. aos . .officiaes t)e 

' l• ·linba logo que sabem officíaesé ftciirem - empe
nhado" com tantos emolument~s e outros .despezas 
que fazem, e quando elles nao se dest3mpenhão 

.. no : fim . de S mezes, não so .desempenhiio· nunca 
m9is.·: por ·· conseguinte ·. é··prt:ciso · tirar-se ·istó; 
tanto .pari\ a la liuha C•.>mo. paraa·2•; assim como 
ordenanças ; e se . continuarem .a cxi;;tir ·os ema· 
Jumentos, elles são obri~ados ·a pagar <Juanao 
tiriio a · .P!l~ente, com _a dift't!rença que o de::gra· 
çado . mtllctano é obr~gado . a pagar no dia .. em 
quo se entn.ga . a papeleta, e elles não podem 
usar do dístinctivo sem pagarem, port·anto convém 
e_· é m.ui util ·que se augmentein os órdenádos ·dos 
officiaes :das secr')laria::~ tendo sempre em consi· 
deraçiio ·os officiaes·maiores~ · Por consei)uencia ou 
apoiani a qu11.ntia de l:600S pará. os ·officiaes ~ 
maiores, .e para os-ofi:ciaes ·ordinaríos 1:200H;' mas 
se nós vermoil qua no cofre dos emolumentos 
existo bastante dinheiro deve-se augmental' mais 
os . seus ordenados, · porque estes homens · em 

· outro . tem·po eriio de grande consideração, hoje 
nã.1 silo tanto, . mas dev~·se augmentar os seus 
ordena<:! o:>; p•>rtanto eu digo, se as cit•cumstancias 
permiltirem deve-se elevar os ordenados dos offi
ciae~ da secretaria a mais de 1:200$, mas · isto 
ha de .ser quando se conheça que os emolumentos 
são grandes, . porém isto basta . para o anno . quo 
Vêm ou para o outro : comtudo se os emolumentos 

. niio che11arem deve haver alguma contemplaÇão . 
com os officiaes da secreta \'ia : por Cflnsequencia eu 
sou. de opinião que . se augmen'to os . ordenados 
dos . officiaes a 1:200$ por orn, e . se .as circum~ 
stHncias melborar_em • nugmeiJfar•se-híio a m·ais. 

Vi<l'riio. á . mesa as seguintt>s emendas: 
a Emquanto .stl não organisiio definitivamente 

as. secretarias .· de estado, os omcines das secreta~ 
r1a11 de estado ·dos neRocios -do imperio; ·da jus~ 
tiça e estrangeiros terão um . augmento de SOOS. 
-A,·aujo Lima. ». · 

Foi apoiada. · . , ... ·· 
·· '' Gratificaçi)es .oú. augmento· de vencimento 'que 

se destinar aos. officines de secretaria, SP verifique 
sómente nos dias que coinpnrecerem e desempe· 
nharem .. os seus deveres.-MacieZ. D 

:Foi apc:>iada . · '- · · · . · 
11•.-Etnefldas á resolução n :'"S"'r.·~ .;. 

. rf-Aõ7 ãrt• .1. o . ú!ié õfficim ' .a·ê'-Tecrefãrias dê' 
estado terão de '.ordimado l:400R, .· e .. os offii:iaes· 
maiores 1~6006000 · · · · · ·· · ·· · · · · 

" A.o · ~1·t. 2.• Os . emolutnentoll de todas a11 
secretarias t~ão recolhidos ao thcsoiu·o. 

et A.o art . ~,. () estado completo do . cada uma 

das sacretnrías de estado será. de 12 olllciaes e 
um official.·maior.- O deputado Rabello. 11 

F'oi npoíadR. . 
cc Que seja o · prtHiente projecto remettido â 

concmissãc de pausõos a orduno.dos , para que 
tomando em consideração o axpoHtO ua represen
tação .dos ofiiciaes dc\ sccl·otarla do e~tado dos 
negocios da justiça, rem~ttidli li cBm'l.l'll pelo go· 
Vt•rno, dó sua opinião sobre a manéir:l .· mais 
conveniente de melhora•· a sorte dos · officiae:~ da 

. dita secretaria de estado. - Paulino cl~ . Albu· 
que1•que. n . · · · .. 

Fotllpoíada. 
o Sr. VasoonoolloA:-Sr. prosluente, de· 

poí!> de. um!l · tão liJnga · .discussão em quo se 
· tem fallado tanto, . ha li e ir este projecto outra 
vez .a uma com missão, sem iHl dar uma provi
dencia n . este nego.cio? I~ to uiio me pat·ece . acer
tado. O que ma P•\recía . ora .. quo se limitasse 
erite nego cio á · secretaria de justiça, quando · se 
não queiriio recolher todos os ernolumcn tos a uma 
caixl_l_ e .. depois rtopa1:tir ·· por todos ús. ·. officíaes, 
()P!Olaol qu~ eu _açhQ JUSta ., ... nem . eu . set . comO-·Se 
p6d~ fazer . a reforma ueco>ssaria sem . quo ·. se 
f~chen1 os c,lhos a certa!! circumstnnoias, quando 
se vê a . necessidade publica. Tllm·se até querido 
dar a j:n:.opriedad~ . . aos .. emolumentos . qu11ndo a 
i\ssernbléa geral tem ine,;mo .tirado muit'os emo
lumentos, mas, Sr, · presidente, .para .que estrl · a-dia~ 
meuto ?, Resolva·se desde . já • .. Tom·se conhecido 
qlle . é nec~ssario jeso , : 'h a .' muitos . trabalhos 
·quo Os officiaes de .llma 'sacrotarill podem -. f;IZer ' 
em outrns secretarias, o. um1 . das verdadei.ra.s 
, rdormas é fixar ·· o n11mero. desses utliciaes, à ííiio 
consentir que SP. augmentem; p.ois que um illustre 
deputado que .falia com eonhecilnonto . da · causa, . 
diss~ que . na secretaria da justiça h a omito pouco 
que f11zer; entretanto ·. po1· desgr:1ça , nossa . • todos 
os. nnn_!ll:J ·Vell)OS augmenta.lo . o~se .... numoro; ~ niio 
se1 · entno que termo ba de ter Isso; ndo . se pode 
conhecer qual é o principio que a·egulo. o gove1·no 
na nomeação dhs empregados pnblicos, vê-s~; todos 
o,; nnnos nos . orçamentG>~ .augmentar•se .· :sempre 
o numero dos ·· officiaàs· do • secretaria, o· o anno 
passado o ministroda guerm nuginentou na sua 
se~retaria mais cinco . officiaes, é pois · preciso pór 
ter~1o a isso : em fim .eu opponbo-mo no adiámento. 

As onze hor~~t~ e cinco minutos, Interrompe-se 
a discussão por se nnnunciar a chegada do . mi
nistro da fazenda , e pnssando-so a discutir o 
orçamento da despeza do rninlsterlo da fazenda 
da proviuch do Espírito Santo; disso 

o Sr. vasooncclloa :-Sr. · pa·e~luento; tra· 
tarei da divitla publica inte1•n•1, cujo paRnmento 
está . a .cargo. de ·algum·as ·províncias e· por . conse
quencia foi revo~ada esta discusslo para se t.ratar 
com a divida externa. A commis!liio supprlmio o 

· subsidio dos membros do corpo legislnUVtl, .porque 
... já .. este subsidio. foi -abonado no ministerio do im

perio. parece-me que í1isto .nãQ haverá discussão 
alguma • nem tarnbem sobre a suppressiio .. de 
ajudas de custoque .foi contell)plada. em algumas 
junL~s . . d .. provincias ~orque · a .·· tei . não nos . dá 

. isso, por conseguinte sobre . estes doua objectos 
parece quo não pôde haver -,discussito alguma. 
A. commissão. não notou nesta primeira discussão 
uma equi.vocaé;ão qne parece ter -havido. nos orça
mentos das províncias. Apparece · uma. duplicata 
dos orç:1mentos das províncias do Espírito Santo 
Sergipe, . Minas, Santa Ct~tharinn, Goyaz etc., a 
q:ual im.porta .em a1~;uns contos de ré~!l. , vem a 
~e.l.' o orçamento .da · receita· do Espírito Santo, 
(leu), es.le orçamento .. contém c:inco col:umnas, o 
appnrece a · differença do renJtmofltO ·liquido .. ao 
.rendimento . illiq ui do . que vem · a ser ·a deapeza d11 
arrecadação. · Na tabella . geral apresentada . no 
principio . do ' orçamento da fazenda vem contem· 
plnoln a recl\ita .. liqnitla e ni'io a · IUiqulda como 
ilcvia ser contompluda ; d.1hl aconteco haver 
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SESSÃO EM 22 OE JULHO DE 1830 
que dpqui as . do.vc •·emetter parn os .rcgpactivas mínistr·os ·que tOm ilposcntado contrn · todas ns 
provincins, c por isso ncbo melhor cor.templnr a l<'is, IJUO oposentl'io um h"mom ·o immediatainr.nte 
despeza .úa . divida interna 110 thr)Souro, e. el!mi- nomôãl' outro pam o supprir, sem que a. nposen• 
nsl·a das provincins (apfliacZosl, porque embor.o. tação tenha a approvnç;io· dn assembléll ; o sup··. 
se pague nas provincía11, ó uma ·. méra passag-em ponhamos . que ella niio· a·ppr•ova semelhnnt~R . 
rle fundos do thesouro para ns mesmas provinci~.s. aposantadorias como é que isto h a do ser? .Eu 
Portanto acl1o · que se 'deve accrescentnr ellta 111i9 sei. Nii:.o ."e rspprrn•a o contracto do trapi!)he 
eliminação. da Orc)em, e nós t1abernos que o governo adiant•Jil 

Tambern proponho a eliminnçiio da 300 e tantos 18:000$ p·J.ra ter a chove, e . quo rez um contt~actc' . 
contos orçados para compra do cobrct•Niio creio · oor 5 nonos, qu.J se llypothecárllo os propt·ios 
que tal se pArmltta; mas quAndo: a camara trmlll nac!OIIMS, e.t.c. 
definitiva deliberação à <>ste respeito, . fixar:s i!-hn Como pois í~to ha de ser, . quem hn ele . pa~ar 
a despeza que se .haja de fazer ; pt~r (Jrà sc•ja esta~ 9espeza:i quA so tOm feit<J .? Eí'l·aqui como 
tal despeza eliminada. . . . se di~p(je dos dinheiros · da natiõ.o, e . depnis 

Resta . fallni' sobre Manoel Ferreira da Camnra . . grita-se- IJ~sastroso futnro QUIJ nos amcaç11, n · 
Da pensão que se acha contemplada, gozou cotno camm·a deve dar Jli'OVidencias.- Portanto esses 
vinjante, c ni'io sei, mas ·supponho . que lhe foi homens hão do ganhat· o seu iõUbsídio nté .qne se 
dada . em remuneraçiic . de serviços, " e esta con- decida a s.ua S•lrLil, ou entrarem de novo para 
cessão .foi anterior áconstituiçiin. Não ú portanto os seus luga1·cs. . . . . . . .· . . 
em conJ;eq_uencia de ser cOnselheiro da ftlZentl'a. Qunnto. á mesa . de · exportaçiio da . Bahia fique 
Esta pensao é de data muito ar,tign. . · para so decidir na . discussão, mP.s eu j'ã tenho 

Concordo ·pois com as. suppressões prop~&tnP, . dito .aqui cento e nma vez, que fui umf\ n1:1Jítrà~ 
e com aqueUas . Qll~ .a.c.ab.o .de .llpontar, ~endo nn riedade da junta· d.e .. Jazeu da: .: :nós· 111io temos . 
suA totalidade na· província da Ba.hia de 425:413.9: coustituíçilo pratien,. cada um eslá .fazendo o quc3 
M · - · 1 d · · 1 d quer. Uma Junta é a mesma co usa .que o:tbesouro .. 

as nno· se cone. 1!8 · AQUI- qne · IO.UVI! excP.s~o 0 Ajunta .da .Bahi.a •nPn.a n oítavn p· arte das sobras, : 
despeza ·. nn orçamento ·do ministro ·da .. fazenrla ; . ., 1 'd · · -
~udão:se a~Sil.J.ll•!S dpfpi'ZBR parr1.o.utrns rep11 rtí - o t:u . disse B'lUl. que .. tin 11\ ,1 o. uma. prensao a · 
«;oes, . e de outras · .propõe 0 mesmo ministro a qual jã rr.e :chegou; expcridetldo-se que a .oitava 
supp.re.ssão. parte das ·sobras deve ser .. entendida na confor

midade da .portaria do Sr • . marquez de.Baependy, 
Sobre ·a suspensfio do pn~:tllmento · ·a 1tlgans 'isto . é, pa•·n papel, .· pennns . e tinta.: ·eis a intelli. _ 

apose.ntados; direi . que ba alguns que ·conhec;:o, génciá que Ne dú á lei; ent(etat,to ,para obra:; 
os quaes Rão muito anti~os, e outros ha qn11 têm utei:> não ba din11eiro, entretanto para o. palacío 
servido 40:annns; ncho isto portanto de algama do governo .de~pendcriio'sa ~rossas ; somma~. 
consequencia. A snppressão . para ser exacta deve Ora, csta .mesa gAsta ll:OOOS .com os ordenados: 
pois ser .de 425:-113SOOO; dos empregados, além .de quo . muitcJS destes estão 

o : Sr. Vnsc·onccÜo" :-:A commi'~siio tinhn ganhando .pela mesa . dn ·inspecçno, 'gnnh iio· por · 
reservado .. a j;pppressiio dos 39·1:0008 do . cunho douil .lados, estão r:m exerci cio . na mo~a do ex· 
do cobre; mns · cem() níio .se podia desde .já f'•1rlfiC::iio; por cons~guir.te. _ a emenda quo acaba 
enunciar contrn p cunho do cobre .. niio prcpóz a com· estli · repartição é justa pc•rque élla ·é .illegal, 
suppressão ; quanto á es~a qnnntin .que c Exm. Sr. nlém de< qu~ faz .uma despeza enorme faltamJo• 
ministro qlleJ: que .se elimine relativa á divida lhA a . nppro,·açào da .autoridade compt:terrte. · ·· · 
interna não r·scapon iss:J á cnmmissiio, e se o Quanto ás pen.,ões,o g-ovc,rno até é parcial, a uns 
Sr. ministro ·attender · ao calcnlo da · eommi11!iiio mand!l lngo pagar, e n: r•iltrcis diz-lhe.: Pspel e p .·la 
verá que. foi . supprimida, que havia no.orcamento appt·ova~,-ão . da assembléa: e pergunt)J.'".!>ntais, 
verdadeira duplicata; .e niin toquei nesta materin, nqu~I.Ies ·quo . principiái'iio a rAceber h~·:;dgEsc lhe 
p•·rque se tinnn · reservado .· para · quando Sl· tra- p11rnr com o pagamento ? Ha de pas~at; ~ma 
tasse da divida publica. r··~ lu'çiio para que. fiquem perc~bendo ; !PO't: ~s_Eo 

:n ono para .que nc seguint~ se tume uma '!l.ecrsao 
·O Sr. l\Unt11t~o· da Fazenda :-Nem· definitiva. ::>upprime a commissüo os rebnLes, 

disse; nem creil) que das minb&s expressões se fi de facto nma p1·o\-incia que lem SOO:OOOS . de 
pudesse ind.uzir que r,u pensas~A que .tinha escn- sourns .. ha de . estar . rebatt:ndo co :r. semelhante 
pado á illustre commiss:io de fnzcnda a suppre•· prejuízo? Mas 'lst•J proceúe de ,extrnyios _.(J.t!e se , 
são que propu?.. O que eu .disse .. é que não estnva fazP.m; e ·por isso concordo · com · a .·. commtssi'io ; 
eliminada na tabelln .a quantia de . so:S50$670, Quanto nos pcrlc:'l .de cartas, desejava sabe1·que 
que julg:wa que .so devia P.liminnr, P(lrque con· relEiçiio tem .. isto com a legaçi'io;ck Londres para 
tem piava esta som ma 'no tbesouro .. Quando lrA· se gai>hrcm 200$ : eu des 'java qull ns. partes não 
tarmos da discussão da divida .mostrnr.ei que não tivessEm semelhantes correspondenc1ns que é o 
houve os erros que o illustre orador . suppõe· na que ncis· tem feito · grand~s mnlcs: ent1·etanto 
tabella tia di:vida iutét:nf\ ; IW menos de.pois .do cada prnvineia tem . suns eonespondP.ncias com a 
ter examinado . o pnr<~cer da ·com missão; aindn Je .. ação de Londres, e saci'io letras ; além destas 
não achei . erros ; talvez n .Jiifferença . esti>ja no s;ppressões jui&(O que a typogrnphia nacional da 
modo de calcular a· amortisaçiio.: O ministro cal- Bahia . deve set· .vendida, n:io . serve de proveito, 
culou de uma maneirn .e. a iUuslre .. cominissi'io masantes · de grande rritil; a ·riação pilga .Ji'urii 
de outra. · ·· · . · admioistrodor e a cnmpositores, ·e não se sabe·· 

o Sr. Ltno . cout1nho:-Eu .creio quo em se perdc3 ou se . ganbn, porq11c tlunca·se tomarão 
nenhum dos orçameutos das provincins se trat.a contas, e .noto·SP. que nella fó se.:imj:!iimem pa· 
da divida, . e por isso nada direi, limitar· me-hei peis . que ntaqnem o systema constJtuclOnal, e ató 
ao mai~ que pertenc~ á. provincin .da Bahin; c mesmo ns portarias do gov'ernü ·são inseridas no~ · 
direi que nós uiio podemos d&ÍXAr de llP'{lfOVIlf periodicos particulares, por conseque~éia Ó 'inutil 
muitas das. emendns ou todas ns suppressões_g_'ql!_ essa~pog.raph.ia: . --·--·· .. ·. . _: . · 
rr1Itü:Sii'.ê...c..cujiinissão _ap.r~sentàc~CJ!16:-&à()fU,ll::: ·· ····· .. . · tí!tlltll·-a~ppriniento -d~s ·}>ara sere.m· 
dadas .na .le1, .e deba1xo destes prmc1pros eu so : cunhadas, não devemos ter ma1s casos. de moeda e_l!l 
mente .tereid.e accrescentar algumas :suppressões pai·Lo nenhuma ;· para que havemos augmentur ·o . . 
no l)rçnmento da. Buhio.. . .. ... . . ·... . . . . .· 'nosso .mal, ·,.e os que a nâo · têm viio· proc11rar 
. .:_Ora; .. Sr .. president!!, quanto a.,estes aposentados, outro modo da vida, e mandut•ei a emenda, e se • 

nao podem deixo r de percelier o.- seus ordenados;. is.to não'. puder ir ,aqui : farei um· proji>cto .. de lei · 
elles ·já nõo .Si'ill . · P.1Tt!ctivos e niii> .podem ·ganhar, para .acnbar·'cssa . casa · de ntoeda • . . ··. · · ...... ·. · :· 
por:. cót)sequencin cnmo . su~pendt'l' n estes,h~meus Qnimto ao · sequestro dns . propriedades '' po.rtu, 
um · me1o <!e ·subsisll:ncia 1 Os culpados sao os · gu.:-zns,· n6s".niio ··sab<.'mos .o que 'C:xístc ·-tlind~··por · 
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se pagar ; ma~. do que nós l1avernos ficar ce1·tos 
é· quo. os . depositas publicos são sagrados,. e se 
delles .tirarão alguma couRa devião repór, porque 
cotres de deposito. não são ronda:~. da. nação: é 
verdade que a junta . quando quer dinheiro vai 
aos cofres -publiC•}S, todavia não estou bem .escla
l'l'l'ido sobre este negocio,· desejava ·que o Sr. 
n1i'nistro o ·explicasse. 

para ·ver o quo ainda resta ,a. pagar; riras· 
da man.eh·a .quo é feita a escrípturaçt'io, por par~ 
tidas sim pios, não se .. pódo conhecer. quanto 
ainda se tem' a pagar ; mas· que existe divida é 
verdade. 

Quanto ao dinheiro que a junta pediu em
prllstado, nada posso .avançar. além do gue . diz 
a. rio ta que exphca. alguma cousa, mas .não tant_o 
quanto era mister. Talvez fosse para resgate da 

EMrt~oA.s moeda falBa de .cobre: mas na•ln majs posso dizer 
a este respeito do que diz a nota; 

<<Que a typographia nacional da Bahin seja o St•, r .. tno Ooutlnb.o:-Nào sei c. mo se 
vendida P.m Irasta .publica, e sua despeza s.eja possa acre•lítar que o espírito da lei é que .a 
ri'scada do orçamento. oitava parte das so_bras seja para papel e tintl\ 
· « Que se feche a casa da moeda da Bahia, e e para .o expediente do conselho quando .a lei 

que os seus empregad••s quo tive1·em carta. vita- diz que é para. o . desempenho d11s funcções que 
licin fiquem percebendo os seus ordenados.-' ·ftcão. a cargo ·do presidente e conselho;. isto é, 
J'. Lin.o. l> .· . . .• ·. . ..... · concertos da edi.ficros .publicos, canaes,. estradas, 

cc Suppt·im.a·se 1\ pen:1iio de 120$ a Santo An· etc. Como era possível que a lei npplicass'l as 
tonio. de Mo.uraria.-:--Henriques de Re.zende. " sobras •parn .o expediente .do porteiro que anda 

. << Que no caso de acabar· se. com o cunho do por 2011000 '! Senhores sem se. executarem as leis, 
cobre . na. Bahia, que n commissiio orce uma não podemos ser·· livres, o governo entende as 

·som ma par-a rebate dos bilhetes··. p·ara o· pagamento leis .. como quer. . · · · 
dos preLs da tropa da mesma província; c férias~ Quanto ao outro topico . solíre os cofres. pu-
-Mnnoel do :Amaral .. >> . blicos, disse S. Ex •. que talvez. fosse do empres• 
· <c Que se consfjrve a mesa. de exportação Cl'efld.a. timo para o resgate; mas. eu julgo que a junta 
em virlude do art. ~·da lei ae ·5 de ·Novembro pediu aos particulares e ao banco,· e pela lei as 
do·1827. ·. ·.· ·· .. · rendas que entrnrão no cofre da mesa da ins-

<< Que se cnnservem os vencimentos dos ofli· pecção foriio p1ra este J'esgate ; logo 'não, sei .. 
ciaes. de fa:!:enda já approvados pela lei do orça~ . qual ... é ... o. cofre publico donde a junttr Urou o di·. 
mP.nto de 20 de Outubro de 1828.-RebouÇas. I> nheiro; enlretanto ella não dá escla1·ecimentos, 

Foriio todas apetiadas. e nos· andamos ás cégas. · 
. o Sr. 'MLniO.-k-.o da. Fa.zc:ndà :-Havendo <.>.Sr. Rebouças:- Disse a iJiustre com-

eu admíttido, não ·só. r.s suppressões propostas· missão que a mesa. . da. exportnção da Bahia. fi-
pela. illustro eommissão, mas ·até propo11to outras, cava para se decidir M. discussão; .e o illustre 
seria · desnecessario . tc.mar o tempo á camara. relator da .com missão oftereceuuma emenda. para 
Mas como. ouvi proposições sobre que desejo ser se supprimir; mas a. emendnirnporta. o .mesmo 
esclarecido, devo dize.r nlguma.cousn •.. Acamara. que ·a mesa ·que ·está. creada, as razões que se 

· admitte. que siio mas. as contas que se dão, e má. to mão para a nova mes:1 são as q!le derão 
a .admini!Ítracão que ora ha, mns é preciso nãó lugar á creaçiio da que existe, Disse-se que esta 
exceder, ás imputações além do <'xacto e v.;rda· mesa foi creada a arbítrio, e eudigo_ que _ella 
deíro. .. ..•. ..... . ... •. ... . . . •. • . foi crenda em virt!lde ·da lei ·de 27, que diz que 

A respeito dos· rebates, não sei se importão as juntas de fazenda ficão obrigad!ls á arreea~ 
em 80:000$ ou menos, mas. Sf>i . que a despeito · dação dos. impostos. Disse-se mais que se em. 
de todas as sobras . dn Bahia, QUIJ pôde. llaver pregnriio pes~oas que não se. devião empregar, 
rebate é incontestavel, porque não tendo ajunta porém eu· digo que se emprégariio os mesmos 
senão papel á sua disposição para fazer. as des.· indivíduos que erão empregados D!\ mesa. da.jos· 
peza.s Ira de OllCessnriamento rebntel·o para pagur · pecção, a.indu. que outros . ficarão. de fóra por 
á tropa·. desnecessarios; . assim como os . guardas rori'io 

Nada posso· dizer exactamente sobre a expe· escolhidos .das repartições que se a.bolir·iio, ac· 
diçãoda ordem do. thesouro a. respeito da. oi· ct·esce que a. junta participou no governo, e que 
tava parte das sobras; mas aproveito a oceasião este approvou na. conformidade da lei, e o que 

. para. chamar· a.· attenção da · cama.t'a sobre um restn é. examinar se esta creaçiio. foi bem des· 
objecto importante, que vem a ser aJntelligen.- empenh:1da, entretanto que o meu voto. será,.que 
cia da· lei. de · 20. de Outubro. de 1823. esta repartição fique da maneira que se acha. 

Ea · entendi não. podia reprovar aquellasjuntns., Quant,? .·aos vencimentos dos .officiaes da fazenda 
que havião feito .immediata. spplicação da oitava da junta,julgo qull'. não se. devem reduzh· J>Orque 
parte das sobras da província ; olhando. porém igu.aes vencimentos for.ão approvados : na lei do 
para. . as consequencias .. · approvei as despezas orçamento de 28, e hoje existem as mesmas razões 

. feitas, mas ordenei que não se :fizessem para o com a ditferenca de que então não havia o agio 
futuro sém , .decisão da assembréa,. porque. me tão exorbitante que dimin.ue o ordenado dos em· 
parece que é necessario um projecto de lei que pr.egados. Disse-se que a typographia.· devia ser 
ponha 'clara. aintelligencia da. disposiÇão da lei vendida porque ha abuso ; mas est~ !aziio não 
cxlstentf!. Que o conselho .faça. um orçamento, é bastante para destruir esta repartrçao, porque 
e que o submetta á decisão da assembléa. para o é uece~sario impl'imir os papeis do gov.erno, da 
approvtu. ou não, t~ntendo ; . mas que cnda pro- junta. e .do conselho, e uma vez g~e os empr11gad~s 
vincia. despendo. ·a oitava parte ·de suns rendas ficào com os seus Ol'denados nuo. ha econom1a · 
independente d~sta approvação me pa..rece que a.lg1xma,. quanto mais que o·· Sr.·· ministro.,tem· 
não se deve admittit:, porgue umas. têm rendas dado provas que pretende fazer etfectiva toda ·a 
sufficientes e outras. ·nãCJ, ·. e por isso são.·_ ,._s~:.-r...-aa~dmffi.i.s.t.rft(;~~~plll'tteiio. ~rgo.·· 

_prid.as pelo Rio-,.·d·e· ·;r,aneiro::_"ll:"J!Õr ·oütrâá-.-·Eu-· ::Quantrã·-.··oitava parte das sobras das provrn-
peço ··explicação a este respeito ·para .. que. · a .ca~ cias; seguramente. a interpretaÇão que se qu~r 
.m.a.ra. conheça, o modo por que procedo, ·emquanto dar é· aos urda ; mas reá! mente não é essas sobrtts 
não -toma· alguma medida legislativa. . Jlara o fim .. que exige o Sr •. deputado,· ·porque' a 
· Sobre o sequestro das propried.ades portuguezas,. Babin tem· uma divida moderna de· 400 .e tantos· 
direi ,,que se a escripturacão das. províncias ·fosse contos etc., mandarei uma-en1enda. · · .. · . · · · · 
regalar, . poder-se-hia. conhecer facilmente o total « Que se conserve a. mesa de exportação, crea.da 
do debito de tudo. quanto. entrou dos sequestros em virtude do art. 8.• da ,lei da 5 de Novembro, 
e o. total. do credito, ou .o .. que se tem . pago; de 1827. . ni.c ·. ·;_ • 

'1'0:110'2 '. "'"' 
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«Que se conso1·vem os vencimentos dos officin•1S de remlln<JI'açi:to ·. de . se f viços, é um~ he1•ança que 

da fazenda, jfl npprovados pala lei do orçamento este homem veiu justiflcar-se, e .apl'oveitou esta 
de 20 de Outntro de 1828.-Reóouças,,, pensão; ó 11m .brigadeiro que recebe soldo sem 

·Foi apoiada. trab~lha•·, intitulou·se herdeiro de uril sujeito que 
o sr~ On.t:mon:-Niio fallarei sobre . 0 ar· tinha esta pensão, e a titulo de herança .recebe 

tí~o porque já o illustre relatvr da comrilísssio a pAnsão. · · · · ·· .··· · 
d1sse que ella niio roprov_a as pensões, m.ail qq~ E' triste -causa que o dinheiro doBrazil se veja 

dar a estes homens. Vencimento dos omciaes· de 
rlevem pr.imeíramente ter o examA da camara, e fazenda por despacho da junta: esta suppr,essilo 
eu devo declal'ar qua depois da ultima resolução en .t~;~ndo que é multo .beln feita, e estes augmentos 
que mandou pnga1• as pensões se derão poucas • 
aposentadorills, mas entre estas ha um homem 011 graLificações foi porque o trabalho urg1a, e 
que tem 50 annoe de serviço, homem mui capaz, os -otliciaes propuzerãc•se a trábalhar;- mas de· 
assim como outros que ez>tiio I)O m11smo ca~n. pois nenhuma utilidade a•esultou. 

Tratá.· se . de . eliminar no orçamento uma dnspeza C()ncordo li O. ... suppressilo dos . rebates pelas 
de 200$000 de cartas quo se pagão, e o illustre raiõ\~se;'fi~~d~~~s.eobr'as girei mui poâco, po1·que 
deputadJ entendeu que erão correspondencius é bem patente 0 desgraçado . estado daquella 
das juntas com a legação de Londres; mas . niio prov.incia a tal respeito pelos "ran.de. s saques ,ue. 
é assim, Oi! paquetes . que tocão em Pernambuco o -s 

B h . · ta d- d t 8 esta província tEsm_ feito. . . . .. _. . 
ou na a 1a, as JUn s arreca ao os pro uc 0 Quan.to ao sequest.r'o dos .bens portu"e.zes, 1.0"0 desses correios, e o thesouro faz pagar ao con_sul " ., 

·jnglez () que está COOVP.ncionado, isto é, para OS . que Se npresentem .COm a sua legitimação, devem 
paquetes _ingleze_s que levíio ·as nossas cartas de ser: satisCeitos, e . isto não póde ser · supprimido: 
província a província. . · . ·o · Sr. va.•ooncello• :.,.- Quanto Asi .apo; 
· Quanto ao cmprestimo. do deposito püblico, são · a·entadórias a commissão · observou .pela. co·nsti" 

emprestimos antigos, a nos~a urgeru:ia fez lan~ar · tuiçiio que · as mercês. J>ecuniarias dependião da . 
mão delles e é mister · pagar .. á ·medidà que os approvaçiio . d~ assembléa geral, e . observou.mais 
credores vão . mostrando que têm . direito Ac:uellas que em 1828 se expediu, e foi .··· approvada . uma _ 
som mas. Disse•se -mais -que o go-:ern<nnàndava resolnçiio -que· -mandava pagar .• .essas pensões, e 
pagar. a uns a aposentadoria, e a.· outros não, em 29 houve a mesma . resolução e ~ntendeu. a 
e sobre isto devo declarar que pela. administração c,Jmmissão que se · devido. orçar as quantiRs ne_-
da fazenda a lei do thesouro manda que aq11elles cessarias para opaganiento ,de todas -IIS . pensões 
que servem lugr.res ·· impedidos cobrem a ·quinta · - até ã data dessa resolução; mas de certo a com- . 
parte do . seu ordenado, e quando se t1·ata dd n1ís~ão achou uma · aqui vocação porque com~ 
aposentar um indivíduo . é. promovido outro, e prehende algumas .pensões .posteriores; e por is11o 
manda-se pa~ar ao aposentado, embora se dis· como ha a reformar . seus enganos, entendeu a 

-sesse - salva a app1·ovação da assembléa,.;..;. e . -com missão cirigir-se 1\ determinação da assembláa -
aquelle_ Que · assistia .· no impedimento continúa geral. não contemplando taes pensões sem que a 
a cobrar o seu . ordenado sómente eom. a quinta assembléa geral as approvailse. ' .· .· ··· · · 
parte delle, é o que se . tam praticado no tbe· · ·_9u~nto á- mesa da expo~taçilo: qu,ando a,~om-
souro; e · cuido que o mesmo se tem · ·feito nas - . m1ssao propôz : a sua emen_ds ,para s.e crear _uma 

· províncias. · . . · _ . . . . . . . . • . . . . mesa_ de_ .diversas rendas ··. mais simples e econo·- · 
Não fallarei da lei . d& 20 de 011t11bro _sobre a mica, !oi em attenção · a diminuir a despeza, por-

oitava parte dlls . sobras,' mas noto . que o ·artigo · tanto · não é a _ mesma . cousa~ deve haver reducção. _ 
-da ··lei e · Hlusorio porque ·é- di1licil _a-nve!'iguação · ·Nem se diga· que .· os empregados daextinctam.esa 
de . sobras quando se niio ·tem . taxado despezas de · inspecção se . achão . empr!3gados porque estão 
provinciaes. Fallou-se em-uma provisão minha a percebendo o:~ Sflus .ordenados sem trabalhar, e 
este respeito; ma_s responderei ao Sr. dep11tado se lá _estão conservão os _dous ordenado'B~""-

.. que esta minha provi~ão foi em principias de 28 Quanto á oitava · parte das áobras · nãó\:entro na 
que se mandou resgatar o cobre falso da .Bahia, intelligencia da lei de 20 de Outubro 'de ·tS23, 
que tudo .quanto ho11vesse de dinheir.:> 'disponível porq11e uma _vez que fiquem orçadas as despe- ._ 
fosse ·applicado para is'to, pl)r consequencia quando zas, . escusado é haver mais . discussão sobre - se~ 
uma provincia vai CCllltrahir emprestimos não tem melhante objeeto. . . . . . . . . . . ... 
sobras. ·. . . ·. . . . ·. . (loílcluindo digo, que quando _não __ sejilo . con:- . 

Tratou·se . do trapiche . da Ordem, e: hontem se.· · te_mplàda·s -alguúí!lll das,despezas que o · devi~o ser, 
me accusou ultimamente ·. de não ter estabele· nao ba embaraço algum em -que o governo peça 
·cido esse trapiche dentro.· da estiva ; mas .a; razão um crE"dito supplemenLar, porque I rido as -deapezas 
é óbvia, alli ha matarias inftamma\'eís dentro especidcildas não have1·A.duvida de .o .fazer aflm 
da estiva não se trabalha senãc; de dia, o no de que se . possa supprir ao governo com tudo o 
trapriche ·é ·.preciso trabalhar de . noite. que fõr necessario. 

Não rallarei mais no trapiche da Ordem, é'llHl · ·E . · .. 
indiffe.r.eoteque .exlsl.a ou niio, mas é indubitavel 0 Sr .. Hlnl.-tro dfl: F~zendfl::~ .ll n .. o fi: ·maior . observação sobre a suppreasilo _das 
que é melhor arreclldaçilo. quantias . pnra pagamento dos rel:intes •. porque 

o .Sr. OD: .. lan.;:- Fl\l'el alg11rnas reflexões, sendo este orçamento . para 1831 a 1882, tenho a 
e p!"incipiarci pelos aponsentados . pelo quo res- lisongeira esperanç•l de que . haja necessidade de 
pe1ta ã província da ·Bahia; alguns destes ho· · taes 1·ébates. (Muitos apoiados.) Depois de 
meos servem ha . 40 anno:!, e deve-se prnticar . o ouvir . as .exp1·euões do nobre orador, declaro que 
mesmo _· q11e se praticou com o escrivão <f a junt:l taL. é minh_:\ .intenção para .a aessiio do anno que 
de S. Paulo, não . devem· ficar . de peior condição. vem·; se nenhuma bypothese se . verificar hai de 

Quanto á · mesa da expor_tação, :primeirament~.. pedir um credido supplementar0 não só parare~ 
direi que o presidf:nté nãõ ·. obrou por· si, c que a bate:~. como para differença _- de cambio, por.isso . 
junta procedeu- --$m--toda:. a circum~çii~-;::-1' -~- . jieix;v .PMDL .OB:::mD!iüoa: de .. cambias, -porque .- é ' 
.con.vocou uma com-mtssao exteriia, :e a ·julitããegu11r- 1n]1Uférente fixar :hoje .·. um cambio para- mais ou 
a lei par.s a arrecadação destes impostos·, e ·se aca11o n1 .. !lno~ .• . n.o anno .futuro, como já· d1sse, no ·caso -
se extinguir esta · mesa a arrecadaÇão padece: ê de se não verificar nenhuma das ·hypotheses pe-
verdade que eu f~i de opinião que não se instal· direi U!n .cr.edito .. supplementar para estas despezas. 
lasse daquella fôrma. .· . O rebate calculado na . Baliia é consideravel. 

Tenho. porém . a notar sobre uma pensão do (Apoiados.) .. . . . . . ....... . 
briga_deiro José. Antonio do Passo· Bruques ;· não (Juando nqui se . tratou .a este . respeito• ·não 
é pensão nem semelhante cousa foi dada a titulo me lembrou fallar em uma ditJlculda~.:eJB ... q~ª--
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estou. Acabarão-se na Bahia as . cbapi;;bas de 
cobre que havia para cunhar {estimo muito, .e 
niio pretendo comprar: mnis), faltou cobre para 
pagar a tropa, e foi preciso compral-o . .. Todos 
entrárão logo i\ clamar e a requerer que a junta 
tambem· .lhes pagasse . em ·c!)bre, .aB4!im como . pa· 
gava , 110s , so.ldados; · a junta nada se atreveu . a 
resolver, e consulton · o ··. minís.tro; .. :. . . · 

Ea catou perplexo com a resposta, porque . ~e 
por 11m lado é injusto . dizer _que se dê .. s6 .. papel 
por · so1l'rerem ····os : empregados uma · eliminação 
consideravel . nos ·· seus vencfmentos, . por ·. outro · 
lado ,se approvar.a resolução ·: tomada tambem, a 
respeito. dos :empregados, cómo dar ,lhes o .que 
pedem? Se esta medida. Cõr limitada á tropa, 
então não tem proporção com o Dielo por cento 
que entrou en\ calcnlo, porque se .fossem bilhetllS 
trocados por · natas, o. recnnho seria igual . ao 

.· premio ·dOs bilhetes, e.nio h~~ovia di1l'erençri entre 
uma .. e outra. cous.1 ; mas como . os bilhetes 

· ae :trocão por cobre, de necessidade· o rebate 
ha de existir, e . ser maior •. que : o premio :.dos 

·bilhetes. ·. ··. . . : · · . · .. - · 
·· ''E' minha fntençilo. decidida applicnr ao . orça
mentt> do anuo. actual; que nio' foi -dis.:utido, aa 
suppressões que forem neste approvadas. O re- · 

.. - .· bate ine não dá · cuidado para o · anno vindouro, 
· pórque ·me resta o expediente de pedir o credito 
· supplementar,. mas tenho .. ~nuito cuidado. sobre 
àuppresst91!s -de ·ordenados. . 

. · · · Disse que era indiiferente· sacar ; eu não ' sei o 
· que se· fez em· outros:tempos, .··mas no meu minis~ 
terio e no antecedente do mea illustro amigo .. que 
estã. presente, as ,letras têm o premio da .•praça, 
e o ·expediente de .sacar do thesotuo é . preferível 

··a esperar aa . remessas. . . :·· .. ·. · . · 
· F orlo ã .mesa as . seguinte ·emendas : 

« :Que · no caso de acabar-se com o cunho . . do · 
cobre da . Bahia, que a commiaaão :orce uma'. 
aomma,para i'ebate·dos bilhetes para o .pagamento 
dos preta da tropa :de. mesma província, e férias • . 

' - 'Manoel Ãmaral; ». . . . . . ,_. . 
. _ ' :: Foi ·apoiada.· .. ·. · · -

, .« SÍlpprimlo. ·Se 894 ... :OOOS applicados : para as 
· chapinhas de ·cobre. .. . . . 

. u: lnstltun-se uma mesa de diversas rendas na 
provincia da Bahia, ~m que serió empregados . 
com preferencia os da extincta tnesl\ da tnspeccão, 
e mesa dos dlzimos.-Salva a redacção.- Vai· 

. concelloa. » · 

chapinhas de cobre,)) e foi approvada salva a r~ 
dacçi'io á 2• parte, que é a seguinte : . . .. . . 

cc Institua•se uma mesa de diversas rendas na 
província .da Bahia, em que . serão . empregados 
com preferencia os da extinc~a m.e.sa da .inspecção 
e m·esa dos di:timos. " .. · · · ' 

Foi ta~bem · apprôvada n 1• parte da ement\a 
do Sr. Lmo Cóut~nho, salvll a redacçio. u ·Qne a 
typogr11phia nacional· . da J:l!lhia seja v.endlda .. em 
líasta publica, e sua despeza riscada do orçamento.• 

Forão ·rej!itadas as · seguintes em!'lndas : · -: 
Segunda parte da do Sr. Li no Coutinho. « Q11e 

se feche a . c.asa . da moeda . da Bahia, e .. que os 
seus emprógados que tiverem carta vitaUcia, dquam 
percebendo .os seus ·.ordenados , )) .. : ' ' 

Do Sr •. Henriques do Rezende .. '' ... Su. pprima~. se 
a vens~o de 12011 a Santo.Antonio da Mouraria.» 
, Do Sr. Manoel Amaral. << Que . no caso de 
acabar-se com o. cunho do cobre .na Bahia; . que 
a commissão orce uma som ma para rebate aos 
blihetes. para o ·pagamento· dos .. prets da tropa da 
mesma província e férias. w . . ·· · · · · · 
· .. Ficou prejudi·c· ad·a· ·.a emenda do . Sr. .~ebl)u. ;ças . 
em · ambas . as .. soas partes, ass1m como das 

· emendas' impressas da comiJlissão .de fazenda a que 
.. diz· respeito á mesa .de exjlortação: . · 

Das . .'sobreditas emendas impressas da erimmls.· 
são forilo · tambem rejeitadas as duas seguintes : 

cc .Altandegá -aposentado. o t~eaoureiro 800$. · 
« Portes cfe cartas- supprima·se, . por contar··se 

lnc~uida essa despeza .nO . expediente 203$706.» 
0 Sa: PRESIDENTe, • depois de . reth·ar·se· O . 

ministro que sahira . da; . sala na occasião. da . V()· · 
. tação, deu. para ordem do dia .28 de Julho: As 
resolnções ns. 5, . 63 e 42; Primeira discussio 
do projecto de lei . n. 181 sobre o dizimo do 
algoilão. · Projecto de lei . vindo do senado .. n • . 1#· 
Continuação ·do orçamento das despezas . do mi
nistro da. fazenda. · . · . . . . . · .... · . . · 

· · Levantou-se a · s.essiio depois das duas horas . e 
· meia~~José Ribeiro. Soares da Rocha, presidente • ... 
Joaquim Marcellino d8 Brito .• .. lo secretario • 
-:-Luiz. Francisco ·. de Paula Cavalcanti · de .AlbU-

. guerqru, ·2o secretario. · · 

. Seaa6o em. ~3 4e . .Jalh~ 

PIUI:SIDENCU. DO SR. SOAR!:S DA .ROCHA. 

: - - · Foi ap.oladà. . A's 10 bÓ~as e· lO :minutos - feitâ -a ~hamãd'ã, 
. , __ _ o.•r;: Gorvazt_, :-Fallarel'aõmente '·sobre estaviio presentes Sl Sra. deputados; faltando coin 

a extincção da creaçlo da mesa do trapiche da causa participada os Srs; .Deos e Silva e zererlno 
Ordem; · eu da · mlnb.a parte declaro que lhe co- dos Santos,. e sem ella os Srs. Branco. ~ Castre.. . e 
nbeço utllldade, maa discordo na sua · organiaaçito Silva, · Mendes Ribeiro à. Miranda . . Ribeiro. 
poaaoal, o do mea. mo m. odo da. ·mllsa de exportaçilo 0 sn .. PaEsmJJ:NTÉ .· .. de.r.ia.l· .. a .. aberta . a ·. ses.são, : e 
aa Bahia ; maa · nós temc.s multo .. tempo ·· para o d 
&ratar· dlato, 0 . orçamento 6 para 0 . nnno . de . 31 . o . Sr. secretario · Lui1: avaleanti leu.. a aeta a 
a · 82, ·.e 0 . govem<dàm tempo de apreaentar uma . antecedeJ1te, qàe foi approvada. . . . ·· . 
propoata de organlaao«o. o Sa. lo. SECRETARio) deu conta do segulrite 
· Tocando a hora prorogou-se n aeaailo, o ···pouco expediente: ·. · . . . · - .·: · · · .· · :. -
depola . al!gulo-ae a .. votaollo, ·. · ' · ·· . . . ' Olllcio do secretario do senado enviando . a pro~ 

.· · · ·· Fo_rlo apprnvadali d'ontro 111 auppre.ulSea oftere- posiçilo dnquella eamara, approvando a .. ,tença 
· cldaa pela commluilo . do tl\Zenda· e jâ lmpresaas; a e 600S; concedida ã viuva e filhos do desem· 
aa ·aeguintes: · .. ·. bargador do paço, Ar:ttonl!l ~arcez :E'into de Madu· 

· · .. « Supprima-se -corpo legislativo · 60:40CISOOO. 'reira. -Mandou-se 1mpr1mtr. ·a resoinção;: ·•·· .,. : 
· cr Junta da fazenda- apoiJ~ntados .por. falta ·.de ·.·· Officio do ministro do imperio; reme.ttendo · os 

· approvaçlo 4:120SOOO. · .· ,· .. · · · éstatutos que a congregacão:.-dós. lent!!,S do ~curso 
« Pensões : as seguintes, por falta de appro- ju,ridico da cida~e ~e .S. :Paulo·te_:·parl\ -~ mesmo 

vsçilo: .. . . . . . .. · · · .. · ··· • . . ourao.~A' eomm1ssao de. mstrueçao pu.bhca; •· 
. . « D. Francisca de Paula 120~000. . . . ·• Officio· do -mesmo ministro, remettendo : os tra

«-D. ·Maria Angelii:a ·240$000. : .:·. . . ··. ·· ' biübos . do conselho gerál da p·rovincia· de Matto~ " 
· . u Vencimentos· âe · otliciaes de fazen .. da . por· des- Grosso.~A' CCimmissao .. espacial z:esfecti.va. :. ,, . . 

. paeho":·dl\ -junta.1:67õS200. ~. :: · ·. . . , ·: . . .. Felicitação da camara .municipa . da· ,villa; .. de: 
' ., I i« Extraordinaria-rebates supprimidos33:320S .» Itú na província de S. }laulo, pela installa.Ção . 

"' ' Da emenda 'manuscripta o1ferecldá. .t\ést~- sessão . . da Segunda legislat~ra desta augusta. c_aD.,lil~~·.-".:< · .. 
. pela ·cominissão. de 'fazenda; :foi> approvada 9 .. la Recebida com espec1al agrado. ,. ·' ·'. ,,_ . . , ; : ·• .. -'

. parte. . . · ·. · · :. . :o' . · • : : · · .. . : . '.::-~.:.. ._:...__._ . J?.etição · do.-cidadãfr · Jo~;é-···'R'l~gmls;:-FJ!T,te~ra;·" .. ,-.-~ ~ 
··« .·Supprimii9 ,a~ 394::()()()$~0l[appl_ic~os ,par~ ~s . . solicitando quo · se • de negue a , d1spenaa . d.~· ·.~~P.so .·. ·.. .·. : .. 

. · ~ ,.,. . 
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da tempo dn revista que requerem .losé Leito 
Pereim e outros · no pleito quo trazom com o 
dito José Rodri::;ue:1 F.;rretrll.-A' commissão de 
justi~a civil~ a quo está aft'ecto este negocio. · 

O Sa. l 0 .SECRETAnxo leu os seguiutes pareceros: 
« A .commíssão de eonstituíçã~ vio a supplíea 

do capitão ·ll~lll!ilel lgnacio· de CarV•llho e M•m-
donça, • quo peJe se dé · decisão ãccrca d,, pro
cesso svbre liberdade de imp.renu . qu~m.,ve coutra 
o Sr. deputadt) Manoel do Nascimento · Co:itro o 
Silva, e havendo 11 cpmmiss;io já dndo . parecer 
para que se peça o proces.so ao juiz NSpectivo 
e achando-se este parecer .adiado, a elle ago•·a se 
refere. 

« Paço da .· camarll dos dep1ltado's, 20· de Julho 
de 1880,.-J. M. de Aléncar.-D. A.. Feíjú.-E. 
F. França. " · 

Approvado. 
« A commissão de pensões e OJ:denados vio a 

tepresontação de Antonio .Machado de Carvalho, 
ein qne .. tete largamente ·expõe os · serviços que 
prestou em .Buenos,Ayres e Montovidén, a prol 
âo aul-(mento do ... commerei:l brazileiro, bem .como 
o extracto da .exposição que dirigia a S .. M. o 
Imperado!' em audiencia de 14 de Novembro de 
18$; . e· comquanto .. ·a .commís~ão se persuada qúe 
a sorte do supplicante_~ d1gna de cpmpaixão, pel" 
atrozamento de ·sua fürluna e grAves enfermidades 
que sotfre, . é comtud<l de parecer que na pre
tençiio em quo está de. lhe ser augmenta<la a pen:~iio 
de . 650~. que ann~almente recebe_, a!?_g0verno .com.· 
peta avaliar os · scifà ,;ervi.;os e decidir .como fór 
JUSto. dependendo qualquer ci:lnce~siia .que · possa 
ter lugar da apprnvação da assemblé 1 geral, em . 
con~ormi~ade do g; 11 nrt. .102 da · constituição 
do tmperto. . · 

«Paço da · camara dos deputados, 23 ·de .Julho ' 
de 1830.-E"aristo Ferreira da Veiga.-José Pau
Zíno de Almeida e Albu~uergue.--.B~ptistaOaetano 
de A.lm6ida. » · ·· ·· · · · · · · . 

Approvado. 

ORDEM DO l)~A · 

Entrou em di.;;cussiio · o projceto Je resolução n. ·o, 
· «.Assembléa gerillles:islatlva resolve: 
« Doa emólumoutos existentes na11 juntas de fa. 

zenda .das provincina marítimas do hnperio et.:. , 
Podlndo-se o alli<lmento, fc.i rejeitado; e con

tinuando a diacussito vlorito á mesa as seguintés 
em111Hias: · . .. · 

«"0' emolumentos dos passaportes dos . navios 
ftcilo pertencendo nas provlnclas do imperlo aos 
officiacs das sec.re.tarlaa do govo1rno d.as mosm.aa 
provlnciaw, P-relevado o !sitio dos pàssaportea.
G. P •. Ilerreh·a, .JI 

Fui apoiada e entrou Oln dlseusaiio . com o pro. 
jeclo. .. . . .· · 
.. ~ Supprlmito·se ns palavrá"- Dos im\oiumentós 
cxJatentea nas .· juntos· da . fazenda das províncias 
maritlmas do. imperio.-A.J•ciujo Lima. , 
. Foi apoiada- e entr?u ~m discussão çon1 o: pro; 
Jecto, . 1lnda · a · qual; .fot adaptada a resolução 
pela camara, ficando prejudicadas as emendas. . .. 

Entrou em dit~cussão o p•·ojecto de resoluçilo 
n. 68. 

« A. assembléa geral legislativn resolve: 
11 A.rt. l.• A. moeda estrangeira de ouro e prata 

·etc. » ·. · · · · . _ . , . . · --~:__:__,_ .· 
Ao qual peaíndo a palavra disse . ___ .. 
o sr. oalt:nti·r:â..:..sr. presidente, vou expór 

as .razi5es que · . rnt~ move..:ão. a . apresentar este 
proJecto. E.ste d1retto _de , entrada .que é dos . mais 
anttgos, fo1 estabelecido .em ,virtude .... do .. nlvará 
fie 20 . de Outubro de 178:5, e declarava que·. a 
ll!oed.a de .ouro e prat.1 não podia ter ·este · pri• 
.vlleg1o das outras moedas; este . alvará". quiz 
ollstar. que a moeda estrangeira pudesse .servir 

para aj11stes de contas e nunca te.N nm vista ' 
que pagas;e direitos da. consumo, -isto prova 
aquiHo me.smo que se praticou .em· Portugal. 
Todos sabem quo a moeda estrangenanão pagava 
os 21 •/o, que no Brazil depoi~ das ·notas do 
banco v~io a julgar-se quo· os pesos hespanhoes 
Quro e pr.ata eriio mercadorias e níió moeda ·corJ 
.rente; de.br.ixo deste ponto de vista é quo se · devo 
olhar. Appareceu a primeira tomadin da moeda de 
prata, e a administração do tbosouro quiz oppOr·se 
.PI:l.r .s.er uma pratica que. parecia abusiva ; nppare, 
ceu . depois o c.cmtraoando ,: que em virtutle dos 
trata<tos julgou-~e. ·.que devia .... pagar ,direitos ·de 
consumo, H6mP.lh.ante intelligeneia náo podia· dei
~ar ~a se.r .. cerebrina: . todavia .-trata·se de. uma 
Jntelllgouct•l de le• · e ·que tem ·muitn relação com 
as contas e contractos; que .. é. mostrar-se que 
no caso de l~var moed1i de. prata estrangeira, que . 
pela gcclaraçao do alvará de Sã nilo se possão 
pagar direitos e que . niio se repute moeda legal 
para nito pagar .o preço dos . contraétos .. Quanto . 
a outra parte sobre .5. introducção ·. do . ouro em 
barrns. :como prata em pinha, .· !oi pratica .: para ··. 
se cobrar só sobre .. o valor da. mão de. obra e 
não . sobt•e o . valot• intrínseco da barrn, esta . pra
tica diz-se que era por uma. ordem expedida do 
cond.e .. de Çavalleiros :. feitlln separação com Por- : 
tugal, e !e•~n a .co_!lvençi'io de .29 de AA'O:!to .em · 
que os ~1re1tos forao est!lbelecJdo.s em 15 ofó, foi 
estabelecidO na alfandeRa . que . os. dueitos . da prata 
devi tio cobt'_ar-se _como aireítos de consumo de - -
qualquer . mercadoria; o juiz da alfandt!ga consul-
tou o .. miní:~tro da · fazend·l, ,este resolveu _que 
cob1·asse . de todo o ·se.u .valor como .. mercadoria 
fez.se . um peditorio que é do ··contrabando de toda~ 
as obra'! de ouro e prata: o caso .é, .ou se deva 
.ou niio) cobrar esses direitos ent virtude .de pratica ; 
cobrão-se ·. e ·.é· mister ·que uma lei o declare ; .in as 
e~ ~ntendo _que_ se não df'~vem cobrnr mnis .esses
dJrettos, e .que . se de~e admittir a introducção 
de todos os metaes preciOsos · e valores ~ accessorios 
.de mercadorias de miio .de. obra: eu .. entendo ·que 
.deve .passar a _resolução, . · _: . _ · , . _ 

· ó .sro, • P.tr-e• · J:_l'e~rolra.:_ ..:.sr. :pre8Úiente, 
é f~cto quo é econom1co o nao . haver. direi.tos 
d~ ~mponaç~o d>t moeda estrangeira, nuncâ houve 
dt~e•tos .senao de : exportação . da. mooda~··astran

. ge1ra, . porque sempre ha.via o intoressf de . ter 
os metaea preciosos. · · · .' • · · -

.o l!ih·. 1\lu.lu:- Eu não me ' opporei a dou· 
trma da resolução muito mais depois da explicação 
do Ex~n. ministro, que declarou ser actualmente 
.a pratLca .. de 11e recebe~ esses direitos; ·e·"por=· ser 
uma. ·praUca !andada ·em · raziio que· ao governo 

. pare~ia . att<mdivel: portanto ·o· que eu . tenho · de 
propOr é que se trate disto por um projecto de 
lei, e niio por uma resolução . simple;;mente. 

O , Sr. OtUtl'o AlvG~e• :-Até hoje não se . 
têm pago direitos, nem de moeda estrangeira nem 
a~ úuro .e prata; mesmo aind·• · no tempo dÔ des•. 
potismo não se pagava; uma resolução de c.on-

. ·sul ti\ .. sobre .. o . contrabando . dos pezos, declarou 
gu_e e~a .um augmento . de riqueza nacional; e nito 
lia . !e1 nenbU_!llll que mande pagar direitos do en
trada . . Tudo .Lato q~te npparece tem ~ motivo uma 
fragata americana que arribou aqui, : indo pàra os 
portos do sul o ancorou neste> porto; tratou de 
vê r n~gumas . co usas que .· precisava para seguir . a 
sua v1agem .. _e .o: socio ··ce:rrespondente-:· do . a'Jl'tlíri
cano ·teve de receber . mil' e .tantos .. pezos ,que era 
o yr?ducto das_, compras, ·; na vespera . da .sabida 
era.o JIÍ av.e·mar1as; o·.amer.u:ano .. mandou de bordo 
um.sac!l(l co~ o dinh'liro, . chegando_ o escalar .. . na 
prma;.()s malsms aprelumd6rão este dinheiro e fóriio 

-prezos os marinhel.!os· que ·o · conduzião ; . . fez-se 
!!ma · g~ande . questao . sobre . quem: . dt!via pagar 
Jsto, .' V'IU.·.se o governo na· ·necessidade de . dar 
outra igual quantia .; ·e o · ·dinheil·o que f;~í ·para 
de(lOSito o ajnda ef!tlum . d~p~~i~o~_ ,~~ ~ª!~ ___ dig.o 
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'isto senito para dar.esta intelligencia; a .cobran'(a niio entro nesta 'lllestão; o que disse tol, que 
é na. sahida. na .meRina occasitio do despacho·: não t~n1o até hoje e., ta eapecie de mercadoria 
na. ontmda quando nilo se deve p11gar manda-se pago díreitG aJgum, pr~tica que o mesmo gci· 
entregar. verno ab;;oluto JUigott como boa, e que eu desado 

o sr •. Llno cout.lnb.õ: .....;sr. presidente, ao· St'.·deput•Hlo para mostrar·me qua! é .. a. nação,· 
611 .... tinha te.nçil:o. 'de votar a .fa. v. or do .•. art. I• •. mas . á êxeepção .das potencías barbarescas, qual . é 
1 t t 11 aquella que cobra direitos de cousum.o do ou,~d 
evlmto·me para .vu ar. con ra o.· e; cumpre dar e pr.ata estrangaira. que en.trão~nos seus porto. & ·, 

a:> razões que me obrigiio a is:1o. Nesta casa St. -
presidente, quando se. quer ar:s eoúsar:s. eria.·r:so um não rne demoro ern argumentos de. economia po· 
princípio, e quando se quer o. contrat·io daquillo litica, que não sâil G<1nsentaneos. á questão de 
cria•se outro principio ; . até agora têm-se dito quo se tr.nta1 o Sr •. deputado diz' que .est•l doutr. in a .. '· 

. nesta . camat·s que os metaes preciosos níio. são é Acarretada pela .. celebre.· balanoa do · commercio; 
nadn·mais .que mercadorias, ·e por conSI:'CJUQilCiil tl\1 não é';. é a pra\ica de. facilitar a entrada. de 
niio ha ditlerença entre metaes e, outro qualquer metnes precioRos que continúa a subsistir de poLI 
genero .de importaÇão, e iste> ·é verdade, como da. quéda da babuu~a do commercio ; por eonae· 
.todos os economistas. políticos dizein como hão c;juencia. não. se póde suppõr que a doutrína do . 

. de ser exceptuados . .ae ·pagar os direitos de . im· p,rojecto • é baseada sobre a antiga economia. po- . 
portação 'l Esta ídéa é idéa .daq11ellcs q11e ainda. litíca. · '· 
estão pela balança do commercio, .. qu'e quand(l ·um· .Sr. deputado já expoz á. êamara qÍtal .foi 
entra muito metal .preciosli, n.naç~oluera o quando o verdadeiro motivo porque o governo entendeu. 
sabe .. a.nnçiio perda; .. en~retanto Já. está reprovada que era mistér apre>'UIJ)tar esta resolução;. foi um 
semelhante idéa, tudo quanta !õr querer favorecer facto publico no B.i'o . de Janeiro : .. 1,,!00 · .pesos 
:uma. co1.1.sa e . prohíbíí: outra, ,não. traz. comsígo vínhão de bordo .do uma ft•agata. americnna. p"ra 
utilidade alguma, tudo. deve ir pela ordem da na·, se pagarem de dilfarontes mercadorias que carecia 
tu.reza,. porque. o.· ouro, . prata,. diamantes, etc., . é o com mandante: 01ts dinheiro foi surprehendlclo, 
um genero como outro qualquer .que a nat~TdZa houve uma reclamação do. demanda. ao. ministro · . 
produz,. é ·o mesmo qlle.o algodão, assucttr, ma· da fAzenda; o ministro. viu· se obrigado a rnandllr · 
iieirns, etc.;. pois Re. isto é. assim,. se .todas es.tas intormar; a resposta do desembargador Intendente 
cousas pagiio direitos de imporoão, .porque o ouro j11iz dos contrabandos exl11te no tllesouro, em. que . 
e a prata. hão ·de .. ser, privilegiados. para os niío re~ponde de. umtl maneira ·indecente ·e incl\>11; 

·pagar.'!. Pensaremos. nós ·acaso que o Brazil por dlzta que era atacar ao podet judlci~l. e citou 
este artigo vai·se;' encher de ouro o prata?' Como esse mesmo alvarl\ de 1785; e por consequen~ia· 

,nos enganamos, o.Brazil não.se ha .. de encher nemremettin,·nern.mnndava reapoata; Coi· man• 
·desses mat11es. senão_ ,qua•ldo a:! cou&as estiverem· dado que o· agente amarleano, que acompanhava 
·em bom .. andament9, senão quando deixarmos de essa . roineslia pre;stas&a Um f\ tlança, o reaultado · 
ter o papel moeda,. quando de!xarmos de ter .di· niio sei, isto est!\ aiT.,ct() .. ao corpo "legislativo. 
nbeíro em cobre .. e du .termos tantos dlseet'diços, Ninguem até hoje· exl~;io gue ouro e prata estran· 
ontiio) é que. o ~.r"zil ha. de .ser .rien e Celtz; por· geire.. pagusem direito de.· consumo, ·foi o ·· jury 
que. com ssta .· lei par! se dar entrnda de metaes aos contrab.mdos qttem · prhnelro levanto!l. <lata 
preciosos sem pagar_ direitos nenhuns e ptohibi~ q11estito, ·, nuestilo que ainda est~ pendante. E' 
a ·sahiila não 110 lttcra causa nenhuma, esta . 6 a só do primeiro r~rtlgo quo se trata; por.fsso nada 

· dt)ntrilla.de todos os políticoS'. Portanto não vamos mais tenho. A dizer. · 
tratar de uma lei que vai favorecer.a importação 0 •r. I..lno ooutlnho: _Sr. presidente• 
de um genero quando ba o tribato do 15 o/o para creio quo ainda ulngaem mo convenceu ; levan-
todós .<:.s outros generos,. asrslm como ni'!o ·. deve· to!· me . para lallal' fundado em . prinetplos, e é.relo 
mós prohibir 'a sahida. qae ainda ninguem os póde negar nesta casa. 

Sr. presidente, tudo que se fizer cont•·'- a lel O Uluslre deputndo que acabou de fall,ar, con• 
da natnrezo, contra .ns regras prescriptna pela cot•d~& quo . os prlnciplos aão' este,., que o ouro o 

. natnreZil ·das co usas, não traz comeigo remedio prat•l 88t1·a!1Helra é . mercadoria . como .. qaalquer 
algum, sito •:orno pannos quentes que nl'io traz.ern ottlrt.; 0 ae estl) 6 um · prilícipio geral ai:lmittldo 
romedlo nenhum, _deixemCis de ter· notas do banco por todo 0 mnndo, qae tem idéas de eco.n omJa. 
eate verdadelr() papel mooda, deixemos esta in· política, como ae. ha de fazer uma excepçilo ª este 
digna moeda do cobre, o veromQs que nllo é preciso principio? Porém quer•se ft1zer uma excepção, 
aemlllbanto lei para favorecer a entrada· de me· porque (diz·sa) no 1\ntigo governo ·absOlllt() assim. 
tafls preciosos : porque senbore11, desenganerno·nos, se entendia; que toda3 as · UliOÔes não levil:o'-di· 
o cornmerclo é a circulaçilo do laço social, assim r..,itos pela· importação de metaes . preciosos:, óra; 
como o Raugue tórma a circulação do corpo pby· Sr~ presidé!Rte, q11erar arg11mentar com princípios· 
sico, sabe por. um . lado e entra. outra vez ·na de economia política do tem.po · do governo pas· 
rnesma nação donde sahiu, assim cGmo o sangue ando portuguez, é. querer argumentar. por assim: 
sabe do r.oraçíto.· e. torna. a entrar. outra 'Vez no dizer; com o abuso e. ignorancia para os tempos 
coração; &1\hem de 11tna naçio rnetaes prt~ciosos, presentes : o. illustre .deputado não póde· _deixar: 
cntrito O\ttra fez: hoje mesmo na India jã · níio de conoordar, que no tempo do governó abSrilüto 
ae .. entra, só com . ~reciosos· ·como · antigamente. eníendia~se . tanto: de ... economia .· politíca~ .coai o ;eu . 
Quando · ae .vê mutta abundancia'orn·um piliz de não sei ó que entendo; a lei era a vo11tad!f'de · 
rnetaes preciosos, hâ· de sahir delle J)ara o11tro.. q .. uem gr'v. arnava,·que mandava o. s negoeios.des.ti\·.ou 
tudo . entra .na· 'ordem . da.: natureza. Por . canse· da']Jlella rórmá ; E!_JJergan.~...: .. eu . se ~ · cousa:_ é: de · 
quencia esta resolução não· pôde tra~~:~r .prove: nr,e---4&-nãrureza de . mercado na, . nós• .. com· 
ne'nliuin'!:' tratemOS' ·dJrl'iHiflldiàr -rnosa<~ estado esta lei 6 q11e vamos facilitar ·este negocio? Não 
finan-cêíro e teremos então metaes' preciosos;· por· de certo.; tudo quanto se fllz. e<mtia asleis geraes. 
tanto yoto contra o artiaõ~ ·.· ·. . · •. • ·.· · · . • · da natureza; não pôde trazerproveitG nenhum: mas : . o &.;.. c~l.DLon·: -Não esperavá, Sr. prési· ·diz o gr, dep11tado .. nenhuma.,nação.tem· recebiilo_ 
dento, . que· bouvesse opposição á. mate ria desta taes direitos, mas que temos nós com ·isto 'l ·Porém 
resolução, todavia têm-se visto . . que muitas . vezes • tod11s. as naçõas mais policiadas · têm proclamado 
crea'-se. um. principio .. e outras vazes este mesmo· .a liberdade ampla do. eomutercio,.entretanto-.esaaa · 
pl'in'efpio. serve .para razão· contraria ; em 7eraade : nações d~ixão de ter certa.s restrícç~es, nesse m~l\mo: .. 
um tal argumento··:n~o pó de dei~ar de· ca~sar-me. · commerc10 t A. Inglatartl\ •não. 1:'. tem sobre,:<htngo·?. . ~ . 

. alguma s11rpresa :: nmguem duvtd~u, e. 11.mguem · Não a: tem. a certo ·)emp2 . . !iobre &<seda 'e :papeis!~ .•..•. 
'duvida que o'ouro·a prata estraogeirasoJa-.rnerca~ ·· .pintados:. fran.Jezes'l·E. nao é. essa mesma,:Ingla~ · 
!loriã t:)Ue vem ·da E~ropa, nin~em duvi~aAisto:, · . tera·a, .. que~tilm:JU'_oclatnll.<to. R·:lib~rdad~ amp~":::~:O· :.; , 
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·· -comniercio? _A_ França, _ e que tambem proclama_ prasider:ite, e é na pessOf\ que -propoz este pro• 

a liberdade ampla do .commercio, não tem suas Jacto. . ·· ., . . · 
leis de restricções 7 Como se ar~umentll pois COIIl . · Quem é este deputado 7 E'.· um ministro de es· 
essas nações? Porque·n lei ant1ga . não mandava tado; na minha cons_ciencia entendo que um . roi-
cobrar o juro d'>s contrabandos que assim in· nístro de estado, quando aecumul,a o lugar ·de 
terprctou, a lei obrou . cerebrinnmente? Eu creio ministro e deputado, nfio póde · propOr aqui. in· 
que e11te jury quando assim concebeu a lei,, não ~~~)~amante .como. deputado. (Muito rumo~·.) Sr. pre• 
foi -cerebrinamente,- :foi - segundo os princípios de sidente, se d1tixamos passar isto · assim ·vejamos 
economia política; pois · considerou aq11illo como os i nconvenientos que •ha. :. · .. · . . _··. ·. 
·um genero, e que todo .· o .genero importado deve Se o : ministro . deputado tivbr iniciativa na .ca-
pagar direitos se elle . discorresse de outra sorte, m!lra : eu .digo ·o .que ba de acontecer, o __ ministro 
ê que discorria· cerebrínamente ;· mas tendo cUe · :. nada propõe da parte. do governo ; os seus pro· 
'discorrido segundo os princípios adptàdi)S de eco- jectos são todos 'como deputado, o assim- não . 
nomia politica, que o our.J e 'prata são genéros haverá a pratica estabelecida pela constituiçãorde 
·como outro qualquer, p6de-se dizer que discorreu levar ao monarcha .e · dizer•lhe que "< aquelle mi· 
·· cerebrinamente 'l Que interpretou a lei cerebrina· nistro · ·não: .sabe dirigir a · adminiKtraçiio~ , pro:cura · · 
' mente? Mas disse-se esta lei não teve .em visLa sempre a evasiva· de propõr pala camarn os seus 
a bàl~nça . do commercio, que não p6de . passar projectos, · e não . pelas propostas . do • governo. 
pela imaginação de ._ uinguem no tempo presente; Atten•la~se_ mais uma· razão nesta essa, se. os .mi· · 

. mas o · que~ quer dizer esta lei ? Probibir que oa nistros de estado forem ·senadores . e -propuzere~m 
,_ metaes saiiio; f'ranquear'se a entrada ; não quer as' suas propostas no senado, . vêm ns --propc~stas 
··dizer que . sendo favorecida esta entrada de _me· do governo a ter a iniciativa no senado; admiro· 

taes a nnção ·ganha, ·e que .sahindo a nação perde? me · da sensação · que faz isto nesta camara•-.mas· 
. Niio é isto ·que · se :cbama balança do . commercio? · atteoda-se bem para isto e·vejão os inconvenientes 
Que uma nação . . é mais forte . qua11do _recebe me· que ·resulta; 1i_ão clirei mais para .não tomar tempo 

· taes preciosos em ·!i~tude ·das .. me.\'cadorias que á ·camara. · Não ·dígo que vá· á _ ccmmtssão, mas na 
·. sahiu para . fóra? Nao é isto -· o mesmo qne a ce· mhíha opinião .qualquer _proposta de um deputado . 
lebre idéa da· balança do · commercio· ' · _ _--. _ · ·· ·que !ór ·ministro de · estado;.·rP.geito·,a· inteiramente 
- Emfiin, .Sr. presidente,· na .votação passê .muito para ir pelo- seguro; e declaro que seja o ~ que 
~mbora esta resolução, ._ mas eu devo mostr•lr quacs fór o que quizer propór como ministro:a ._P,roponba ; • 

~: são miubas idéas, quaes os 'meus principio&; di~o o·lugar de deputado quando· .é preenchldo por um 
· que esta lei não traz r_emedio nenhum. ao ·Braz11, minis_tro ··.é accessorio,. elle · repr6senta -mais -como; · 

não _traz .. uma bondade relll nem utilidade alguma; parte · do poder ·executivo do que como~ deputado o 
tratemos de reformar o systema financeiro, tra· quando se ' manda proceder a uma nova elei_ção 
temos de . melhorar -a . sorte -do Brazil . emquanto . é para_ vêr se póde aceumular. olugar de deputado 
á moeda fraca . que tem(ls; e. veremos (!ue não é tt o de. ministro, o assiin. mesmo -entrando na ca· 

· preci,;o . semelhante causa. que não sorve de nada. mara é sempre ministro de -eetadó; 'poc7eritura 
. o.s ... ~. Gervado :-Sr. preshtente1 além das já nlgum ·.ministro de estado fallon aqui •na,qua· 
·razões apresentadas pelo .illue~re deputado uutur lidada de . representante Jiã nação,-eomo repres~n- .·. 

· dt> • projecto,-- ha mais uma razão - de economia · tante '' do povo? · · · . . · · · .. ,. . . · 
.politaca, silo verdadeiros os prínciplos de gener&· O Sa. ·PaF:sroENTJ!::-O .Sr. 'deputado '.entre na 
!idade, mas não ha principio nenhum que não ordem, falle . sobre .a questão. .. · ·.· ·.: 
tenha auns excepçõea, a excepçito .é que reprova a · 0 S H · ·c -- · · A .. .- · t.ã. é · 
generalidade, . a · razio da _economia é esta. Nio · · · · a. · OLLo\NDA AV..U.C.L"i'l't ·:- ques o:- de . 
ha· nação algtuna que . conhecendo est.éa prineipios · ordem, ou. 'nio fallo na· mataria ; disse · que· não 
.Dão tenha ilimintiido aos estrangeiros todos os fallava ·na ·ma teria porque havia uma questito de 
direitos de entrada _ das materiaa primas. _ pelo orde.n, que a iniciativa de um deputado mitiistro . 

· contrario earregilo os . direitos de entrada ·das de . eltRdo ·não deve· __ ser · tomada :em consideração 
ma terias ji . manufacturadaa depoia ·de passadas na eamara; . e a .segunda é, · se a quastão - é • de 
pala milo de . obra ;. portanto aléa, de não _ ter resolução.; eis-aqui as dUR$ questões que ·estabeleço 
havido. lei de impoalç4o a taea dir,1itoa Ma moedaa antes de entrar em discussão: não fallo na matería 
eatrangelraa importadaa, quando ' pratlcamente te· porque fallo pela ordem._ • :. . . . _· · . 

· · nho v lato em toda a parte onda tenho estado ·- . O Sa. PREBIDENTE .:~Logo que nio houve ques• 
não 1e cobrarem :taea direito•; ·ainda na·provincia tito precedentemente a este respeito, • parece-me 

· de Purnambuco· e _ na11· outras nio 1e ·. paga nada que se · deve .. fallar · sQbre ·a -materin, ·e· nio · tem · 
· de direito di! entrad~ de moeda eatrangeira; uma · . lugar o. que diz o Sr. .ieputado~ · · . _ · · 

restrlcta intellígencia do juiz da alfandega, apoiada o sa. · BoLLAN.DA. ·cAvÂioA.NTI :-:-E' ophlião .. de 
pela reatricta intelligeneia do juiz dos contr••ban· v. Ex., a minha é 0 .contrario. . · 
ao~ tl que deu lugar a isto ; " como niio. houve · . . . · · -·. ···· 
taes dirsitoa, além da lntelllgencia dó ju1z dos . Entrou S . . Ex. o-ministro -da fazenda no salão, 
contrabandos, . aeria cousa extranha nã.e haver · por cujo motivo•: tlcou .adiada á :matei: h~, eonti• 
um~ pratica geral. _ · _ _ __ . · nuando a· discussão sobre. o orçamento da•:fazenda 

Portanto nio se _pOde· deixar de approvar o .· para a província· _de Sergipe d'El·Rei. . : 
·. àrt.-- lo; --quando chegar ao 2'> , fallarei. . ·. · ··o sr: J:-a~i.~ esou~'ã:~Pela ~rdem; .Queria 
. _ o sr. Hol.l.!Ulda oa:vatoa:n_ u :~Sr. pre~ lembrar ao· Sr. presidente; que : todas)iá mais 

"d t ã d · f 11 b t t · províncias · fossem .eonjunctamente; .paraevitarmos 
s1 en e, no eseJava· a ar so ~e - . es a•maer1a;:; :per.d_n ._ de te_m __ po; só_··o_ R __ io._-' ,d_e_.:J_a_n __ eiro .é ___ nu_e_ é 
porque a primeira questão à · de ordem, e-é -sobre ~ 

. ·0 que quero fãllar por: ver ro imi>ress_ão 9!1e 'fez obJecto ·de mu1tos : m1l contos, agora. as ·prQVIDCias 
I!Bte projecto riA discusaão ;· ha duas ;queatoes .de · m!l parecia .. que se podia .disc~tii• ' todas, .porque 

· ordem_; q_y_q_ devem sLdP.cidir antes .de .. entrar- ha rovincias e in_ · qu·e .. h a:. muito pouco à dizer• 
;::_; proJ~ctõ em 'fiiseussão.' A primeira jã foi propoitã . : u raa .qne _nada , h!' a dizer ; por isso me.pa· : 
.. ·· por mia. honrado . membro, e ·é. se este negocio era · ; rec1a que · fossem por JUilto· todas as provincaas .; ·· 

m_ ataria de resolução ou de uma lei, esta questão para ganharmos tempo;. é a queatilo de · ordem; 
d · d i t d t t que tenho · a .propOr. · . , ev1a _ pre om nar a o a ou ra, porque es amos Pela ordem :_ ._ qn_eria 1 _ ·.. _· . . . . 

· gaatanâo · i_mmenso tempo em um artigo quando 
· vemos_' que ba .eata .questilo ·.geral, c se· é· projecto o Sr • . ·v&uoo:noello• :~como iá ae· acha 
._de)ei ou de resolução~ Um honrado -, membro já approvadÓ. o ·metbodo.'que a coixlmielâo" proJloz, 

·. propoz que sobre isto V. · Ex.- prôpuzesse esta parece-me,.que-.não -p6de -.tar Jugar , ~ata .questão, 
questão . n_ntes ~a àiscussiio, ba mais· outra • . Sr. . Passarip as,despezas de .senaaores .e_;dep!ltados . 
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pela repartição do ímperio, rebate de bilhetes da mAnto .de despeza da pl'ovineia.·de Pernambuco 
nlfandeg!l tambem já hontem se supprimio, o.qua não vêm et~pecillcados- os nomes dos. individuas 
se ·dava na alfandegada Bahia a comrnissão sup· aposenlados ; e quanto -á data das aposentado· 
primio o que se dava a um negociante no Espírito· rias , p_n ___ ree_e·_ m __ e __ q_ ue se . referem_ ao d_ ecreto_ ge_ral 
Santo pelo trabalho .de remetter dinheiros desta de 29 de Agosto, de 1829, mas não o a1;!irmo e os· 
cõrte para o Espírito-Santo, ___ é o meRmo _lue a Srs; ·deputados de Pernambuco poderão dar al· 
commíssãó propoz na tabella de Sergipe; parece· guns .. esclarecimentgs sobre isto. As despezas dos 
mo que . .1ieve ser_ approvado_ porque ·já· temos uma Requestros se- poderãõ fazfJr. :.talvez com muito 
votação da eamara a respeito desta_ s?ppresstio. menos, mas entendo que não é de consequencia 

o sr. Mlntatro da :Fazenda.: ~Tambam. necessaria que uma.provineia tenha a este .res· 
entendo quE\ devem 'ser approvadas as suppressões peito· a mesma. despeza que outra tiver, porque . 
propostas; tenho . porém a 13onderar que esta. com· em uma pôde a importancia do sequestro ser·· 
missiio de Sergipe:· d'El·Rei, _ que foi' de. f1tcto maior e em. outra menor, _sendo- necessadamente 
supprimidana província do Espirito:santo, provém maior á sna •·oquisição nnquella província, onde,: 
de que .. sendo .. cobrada parte dos, rendimentos de fõr maior tBmbem a sua importa.ncia, e.ntretant.> 
~~·rgípe; pela proyincia da Bahia, e b~vendo a · a ;;uppressão neste artigo não prejuduca ao pu· 
JUnta desta repelhdo os saques que faz1a·o pre· blico nem ao ministro. . ' . ..·. . . ·. : · 
sidente daquella província pat:a alguma despezn - Tambem me parece que deve, ter. lugar a sup
de··que 'necessitava;" dizendo• que ,dava _isto muito pressão ·dá. quantia-·_. orçada· para pagamento · .. da 
trabl\lho. por ·serem os saques minucio;;os; porque· divida interna, porque ha uma muito grande dift'e· 
havia saque. dêr'20N• foi-- mister pagar. a quem rança entre a· .divida. consid!!rada, pelo tbêRouro e 

: se encarregasse· da .remessa destas quan~ías. Log<? aquel!a -considerada pela -JUnta: aa fnzenda , de 
que eu tive ·conhecimento .deste neg'>ClO manáe1 . Pernambuco. .El!a, ·,pede para e~te pagamento·
que um official dajlinta.fiqasse encarregado. destes· 14:EHIN,: quando. pelas contas do thesouro não. 
saques, ajuntando suas . contas todos os mezes, póde gastar mais de 1:.305$. De.ve _-pois. suppri· 
tendo o· presidente· de Sergipe, o cuidado de par- mir·se. · _ . -_. _. - . . _ · ._ . , 
tícípar ã junta os saques que fazia aquelle ofti~ial~ · Qtanto ás Ruppressões das despezas do .corpo., 
desta maneira ·estã. -prevenida parte . dest" com· legislativo,. não -são suppressões, mas. passagens 
missão; quanto·á:oútra convenho que sesupprima, de· uma para outra· repartição. _ · · · . · .: 
porque·"se poderá' talvez evi~ar, e quando .se· .não A confasão de. escripturação das juntas é tal· 

· possa evitar tenho' tem·po- 'para representar a esta que muitas vezes se contempla em receita, o g11e 
eamara nas primeiras sessões de.·Maio futuro. não .. é· receita,.e em despezao: que não é des· 
Propo~ta á votação o· o1·çamento para a província peza ; ]IOrtantv · accreseentarei que se supprimão 

de.Sêrgipe d'EL·Rei, foi approvado.:omo propuzera 14:6<illl da divida interna •. 
a commissão· de fazenda, que ,se eliminasse. delle o Sr. :a:enrlques de Rezende:..:. (N!o. 
a somma de 11:738H697 sobre os tres artigos.- se ouvia.) 
senador e deputados.-Rebate de bilbetes,-C'lm-. o si-.· vasco:n.oello• :.- Para explicar ; a· 
n1issão ... · _ _ . . . . . -. · · . commissão já dissé -a ~ata augusta eamara ' qne · 

Entran'do .em discussão o orçamento dá província não entrarão com. as quantias no 'thesouro,: ficão 
das 'Aiagóss foi approvada sem debate a suppres!lão comprehendidas nos rendimentos de' Pernambuco, 
dos artigos-senador e depntados-e páo-oraz1l- . e n'ão se deve contemplar como despezas, deve-se 
mon,tantes em 22:5S6S184. contar. como parte dos rendin1entos de Pernam· ' 

Passou-se ao 'orçameí•to de Pernambnéo, ao qual buco; · · _ _ _ .. · . -- -· 
tomando a palavra, disse _ . _ ... _ . _ , ' 0 sr •. :a:ouanda oa.va.loantl:~Sr. pre~ 

o"sr. vasco:ncen.o•-:-A co.mmissito sup•, sidente·, direi sómente poucas palav1·as, desejo :. 
prímio a . ajuda de custo do Sr. deputado, que · que o Sr. ministro me lnrorme que sequestres 
vem _orçada nesta. orçamento, porque a lei. assim são estes que fazem despezas; eu entendo que 
ordena,_ parece-me. que sobro esta suppresaão não a camara nilo: deve votar um só real parn taes• 
pó de. haver. duvida: nlgumn,. pelo organiento se deapezas; é necessario __ que a camara conheça do 
reconhece que .o Sr. ministro da. fazenda pedio a u_so qee se fez deste dinheiro dos sequestro~: ·_ . . 
quantia com· a· remessa do p1\o·brazil para a Eu- foi uma ,das_c usas . que já --passou no outro .1n1• -
ropa pelo tempn em qne~ella se fa?.ia-; mos como' - nlsterio, que julgou que devia dispõr deste di· 
esta ·augustà camara Jl\ abolia o contracto do pão, nbeiro a seu_ aroitrio sem .d,lr a este respeito 
portanto nAn pôde continuar com as despe2.as de esclarechriento ; despendem·se os dinheiros -P':l· . 
páo~brazll, talvez. Reja. nece11sario na receita. con· blicos por ordem do governo .eem que•esta eamRra 
~emplar alguma t:ousa que h a de . render estes tenha conhecimento desta negocio, estou' persua· 
direitos do>. pt\o-brazll. ,A. commiss!Io não interjlóz . dido. qU:e nenhum dinheiro pôde ser ·despendido·; 
a sua.. opínião sobre . aposentadorias 11 pensoes, sem ordem da camar•l· Estes sequestras das pro·+ 
porque·. não se declaravão as datas ; por isso nuda priedades portuguezas é um sorvedouro de muitos 
üiz a este respeito. · âínheir.os. . • · -____ - _-_· _ _ _ - . _ · : './. .:.; · 

Quanto .aos sequestras (despez:\S com) a com- ·· 0 sr: Perelra de Brito : --Sobre. estes 
missão notou 'que vem . orçadas. nas despezas sequestros das propriedades· portuguezas,, tenbô _ ·
extraordinarias 69:'187$856. ·mais do que se pedio a· dizer ã _camara_,. que·· segundo u01 decreto do , 
para a Bahia, 'pera: es_.ta · :província·· se' tinba·con- governo loi tudo posto em de_posito _ em,um arma• · 
signado uma ~uantia.-" sutlici.ente para essa~ de!-· zem : nomeou 0 governo de' Pernambuco . UU} fiel. 
pezas · extraordmarias,· dema1s ·as despezas forao para guardar as .fazendas 8 .. molhados, e ... no; fim 
orçadas• pela commi!lsão na fa!ta de ~ados,.nesta. ae uns poucos de '.mezes abriildo·se'.o armazem·
mataria .não se pod1a saber qul!nto Importava . ~ achou-se só os fardoà das fazendas,. mas as· fa· 
divida 'dos sequestras das· propneda~es P.~_rtug. ue· zen das farão-se; _ entretanto o fiel passeia pelaá 
zas ··mas não. havendo tnmpo para .vir todos esses · oprledades em. Pernam_ .. 
escl._arecimentos,. a colnmJ'saão se limitou_ a o.rçar._ · .. praças 8 ruas. 0 · sem pr . · --.__ • buco, .11 o governo nilo se encaminha ·contra ·elle ;·, 
para ··Pernambuco. tanto q11anto orçou para a -pro· ó .. isto · 0 que ·acontecau com ,os aequeatroa, ·_ todos 
vincia da Bahia, talvez devesse orçar para menos elles tordo deposita•tos em um, a~mazem : uom~ou· 
mas o seu juizo foi que em . Pernambuco ,Dilo se um fiel, . mas quando _se proc11rou pelas .fa· ·; 
haviilo tantas despezas a· este ·respeito,como. na zendas e molhados, nilo existlllo senlo. caixas e • 
·:::::\:d!"~~~=~~~~j!~rn~~~u~~. q~!~!~~:~~~q:: · pipas vastas.. : . , <.. ,; : · .. : ·r ';._,. 
eatá. em dlscusailo à ,tabella de J;terna~bnço~ •· ·O Sa; Lmo OoOT~~ó :.--::-E.~tá na o r~ e~~ .~~r~~~;i 

0 sr. HÍnl•~ó da l:raze;n;~el;:..-:No orça·· o sr; <M1n-':_•tr'~·d.a ~42.eDd.a~-....o~éio,,~u~-· •. ~, 
• '- t .. _~ •• ·.··~ • ·• '·:i· .... " 
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o acquastro .se estendetJ n cas~s e dinbeirll, 13. 
que niio roriio. par11 o nrmazem de· ·que fall11 o 
·uobre orador.: (Apoiados.) l?~ço 6. co.mare. quG. 
rM!ictn que· este orçnrnento ntio. velo mesmo e~te 
anno de Pernambuco ; depois de eapel'llr até 
o ultimo dia, vendo que o o!"çamento não ehll-

. gé.t'a (apoiadoa), 11 devei) do apresentai-o á camara 
até o dia 15 d~. ]',[~lo, o que podia fazer? .Copiei 
o . orçamento do J!.nno pasaado.. . . : 

.QtJ!Uito aos aequ~stroa de propriedade& portu· 
gn.ezas direi que peJa tratBdo.Jlll8 flnámQs abri· 
gados n restituir a3 proprieilades port~_guezas 
confiatadas em ·certas .. e. determinadas ~poeas. 
Aeoresce : que estes paga1nentos niío alio leitos 
a arbítrio do govemo ; .precede. Rlintenca do poLier 
judicíarin e vem com uma. .p:recatorla para que a 
j11nta . proceda tí. rest.ítui.ção. . · 
· ·o·sz< u:ona.nda OnvaLo.ontJ:- O p;o· 
verno 'quer entender ". eonstitllição · eomo lhe 
par.ece, tudo quanto é entenJel-a independente 
da· asaembléa geral' estt\ nesta intelligencia. Diz 
o ·sr. mln·tstro que· estes negocios ~ém uma ecn-. 
d!ção. que é ouvido _o procurador dA corôa, que 
é um pagamento legal; Sr. presidente, não· esta· 
mos· neste· .tempo antigo em que bastava um 
processo entre. par!!! ·e procurador da fazenda· .e 

. eaerivão para ser ~nsíderado . eoino ·dívida pu
blica:· no systema eonetitticional nenhuma divida 

.. '.publica.! pagavel sem ser reconhecida pela as·sem• 
bléa geral, estes 11iio os principio~ consti tucionaes. 
Ora,- ~ que te!J! havido ·neste negocio 'l Quando 
é' OllVIdO o procurador da corOa, o L'hesouro paga, 
se boavet.nrna couaa.wntra 11. !11r.enda? As causas. 
da faze ri da pnbllea são di fterentes das dos parti· 
colares, ba um tribunal díllarentA. O Sr. ministro 

. está 'bem certo da pratic~ d11. Inglaterra h a . de 
aaber . se na Inglaterra se paga ou nil.o algum·& 
_quantia sem que vá .â. c.aman.; lell_lbra-se desta lei 
que passou entra nós, ·em que se d1z que nenbuma 
·~vida publiC$. aeri. in11er1pta sem que _primeiro 
Bllja decretada _pela .assembléa geral? -Este ·não. 
é s6 . , preéedent~ daa · outra5. camar11s, é até um 
da· camara p;ls·sada,. é oonsequencía necessaria· 
dot priu~ipio& conatituc:íonaea. 
. o·sr .. l\-ll:nt.tr~o do·Fazcnda·:--Voufàllar· 

··aõmente sobre · uma accusacão. quo foz .n ·r.c.Jore 
orador · de. se terem feito. pag11,mentos lUim .. utr•; 
rlsaçã~. da camar,l. Neo!ium se tern feito nem ~c 
Jnanda ·fazer. quero. dizer. dea<le que sou ministro 
da fazenda. A q uestão· quo ap()llt()u o nobre orador 
de Samu~l ·Philllps, assim· como outras corl'em 
to.dos os meios ord1 narios,e. depois de !Ja vet senten~a 
a favor é que cabe npresental-as á camara para 
sali~itar .autarisação; antes niin ba lugar ~t dar· se 
·este passo. Por .. abusos antigos ·e. aetll• anteriores 
ao meú ininisterio. nio. ·raspando (apoiados), mas 

· estiauuia, que as . accusaçi5es tossem menores, ·e· 
· ·.se limitassem n apontAr meus actos anti-constl· 
tncionae~ e usurp~çl5es . de autoridades por· mim 
oommett1das. · (Apo1at1os.) . · 

J'nlga4a a. l)'lateria sufficientemente discutida, 
approvou.:se a suppw~síto dos artigos seguintes: 
· « Corpo leglslat!vo 52:600~000. . · · · · · 

· · u '-Pe.o-brazil 450$000. · · · 
a Pão·btazil7:988S637. 
·« Reposição á· cbancellaria·mór' 402~047. 
• Idem 11. eapelia 'imp~rial 70liS95!. ·» 

.Ficando reservado para se tratar conjunct11men~e 
com .'a dividi!. ·public11 .a ·par.cella- despezas de 

· s_equestro~, ete.-37:flil61J556, e o que fOr relativo 
a_os aposantados, e peil$ões· para guando houves
s"m os esclarecímen·tos J~ecessarios. . . · 
: .Entrariio em . discuss.ão oa orçamentos das pro· 

.... vJnclas do ·Rio Gran..de . do ,Norte até ao ·Parti.· 
· · Ao que pedindo r. ·11a1avr•·· diase · . ·. , · 
· ·: O~~. VGoioconcello.rl-Qunnto. (4 Panhyba 
. do Norte , uilo h• recluC!Çilo a fazer liCnito em 
uma Ju~lgnlllG!lute quaoUa enf!lobad:., e a oommla· 
llo' CIOillO e•ta Do\a vem .. 4ebalxo 40 expe4Jentg 

de algodilo (leu o orçamen!oj , não sabe qunnto 
pertence, e. cets e:tpedíente e pDr isso ni'io. IJóde 
propór a suppressilo, não sabe se estes 400$ s iio 
todos do páo-brnúl ou se ha a-lguns oútros 'em· 
pl'egados .'que os rilcebão: Temos o Ceará, já' se 
sabe quo se supp1·ímio a despeza do corpo legis
lativo. ..De~pezas eventuaes 2:4008 .~ pedifio-se 
4:47úS. A commi~sãl) julgou qcie -se. de~ia fazer 
esta. reducçiio. . . . . · . . . 

_ Q1~1H1t0 ás duas typographias que .h a na pro• 
vmc1a do Cemrã. podJ_ào·ae mandar vende~ Vtsto 
que bontem. se .. venceu que .. se Ul&!ldasse "Vender 
a da B~biâ, e tem a nccrêsclintlil' este· artigo. 

QIJllntll no M~ranhão reduzio·se o expediente 
da junta de l:150S n BOO$. A a!tnndcga pede 550$ 

·para o seu, a redu~írüp,se a.150$,· e t'!mbem tem· 
UD'Ia typograpbia que &t~ poderli mand11r vender. 

O Sa. MINis'l'~o »A. Il'AzEW:>.o~..: ........ Estimaria .que 
a il\ustre COO)mis.siio explicasse n razão de ta ma• 
nha redui:ç~o no expediente .do Maranhio, pois 
quo concedeu parn o_ da Bahia 8;419~000. 

O Sll· V.\sODNOii:LLDS: -A rat!io é porque· nos 
annos anteriores u tem gasto' 'me~tos e .. tsxando•se 
aoon, dova-ae mais do que se tem· dado nos outros 
annos, o se o Sr: ·ministro j11lga q~~&: a qunntia 
que s.e marcou para a Bania é excessiva pôde 
reduz1r-ae. . . · ·.. .. ... · : .. 

o BR;. MrNisT!«J. D~ FA.zENnA.,:-;-Ntio quero diter . 
qne seJa exees>tva, mas o que d1go é .que as pro
vinaias de Pernam bac:-,.Ma.r&nbíio1 Babia,têm quaai. 
•>' mesmo expediente, por iaso. a primeira viSta 
não me· parece gu11rdada. a. proporção. · ·· 

O SR. VA.l!COMCltL'Los: -A commissão. regulou-se 
p~las despez~s que ae ftzerlio n os ano os· anteriores, 
qua. andado por 470~. Por eonaequeocia não ha. 
razão para ,haver tamanha altera~iio. . . . 

o sr." l\-1ou.~a:-A província do b earii tem 
.uma ~yp.Of.!r.lphia .e a minha .opinião . seria qua· ella 
· fo$Se vendida; ·entre~anto . ten.ho a .observar que 
.vendendo·se el!a.sabmí para ·róra de. provini:ia, .e 
como a lli niio h a. typographíu particularjls f ar~ 

·muita falta logo que o consAI!io geral principie os . 
seus trabalhos; p'brtanto julgo melhor conservar-se· 
ease Dia! do que vender-se a typographia. · 
· n Sr.· :Ltno coutlnb~i-Concordo com 
tudQs as ·reduc.~ões que ·:a com missão tem feito. e 
l~vanto:me prm~ f•lllar sobre 11 venda da typographia 

·d!l Ceará, e para dizer· que niiu estA nas mesmas eir- · 
camst.aneias qu e a. da Bahia ; nesta· província ha 

.mUitiiS typographiaa pllrt(CUlllfeB 8 00 Ceurá n iiO 
h~ ' nenhuma. . · . · 

. , 0 Sa. V ASCOKCBLLOS: ...o. Não llaÔ ~manda s()bf'e' a 
oieaa par_ a ~ ;, vender 4 typogfapbia, foi uma. !déa 
emittida por mim. -· · · ' . 
.. o Sa •. Q.u;TRO ·.ALv.4ru;:s ~...,.Creio que .est.lría. 

remediado o mal, se ·ae -mau.la.sse arrendar 'essQ 
typogra.phia. · · · · · 
·o sr. O~rnelro d.a ,Oanl:l.a:-Eu ma·ndo 

a emenda· porgue votei· para qae &e· vendesse a 
· typ!'graphia·do Rio de Janeiro, e _votarei para ,que' 
, s o vandao todas as íypograpbias naclonnes. Desen· 
·gR.nemo·IIOs que uma· typogr•phia .. su]eita ao go· 
verllo .~iío pôde s~r nt1l, _e aqui :já s_e di~se .. que 
a do: R10 ~e Janeiro_ serv1a, ,para se unprlmaem 
paJIBIS atltJ-const!tucJonaes. , ·· . 
· Entrebnto mando a .emendr. para que se nrrende, 

visto a~. ob servaçõcs que ~e ·'fae~io. 

I 

a o govei·no mandil . Qrri!lldar & typ~gra.phia' do ·' 
Oollrilo.-Oamfiro d4 Cunl.a, » · . · · 

F!il' apOllllill. . . 

o Sa. Lu1~e ·o.v.ALa.t.NTl man\Joij ã meu 1 ••· 
fQlato oa~aa4a.i 
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. cc. Vendã_o-se as typograpbias provínciaes.-Lui; 

Ca.valcant1.. 11 

Foi npoíada. 
. Julgada a discussão sufficiente. forão suecas· 

SlVamente approvadas, no orç11mento do Rio Grande 
do Nort~ a euppressão da quantia de 6:300H, 
relativa ao corpo legislativo e .·páo·brazil."'-No 
da · Parahyba do .Norte, a quantia 'de 19:20011 
do corpo legislativo~_-No da província do Ceará a 
somma 32:0758, do que é respectivo-ao corpo.legís. 
]ativo e despezfts eventuaes.-No de Pi11uhy, 6:000H 
do • corpo _legislativo . .;...No da província-do .Mara- , 
nhiio, a quantia .ele' 17:50011 com os artigos corpo 
legislativo, expediente .. da. j11nts •e da alfandcga, 
suppressões propostas pela commissão de fazenda. 
-No. do . Pará, 12:35011 do corpo legislativo e 
!IPOSentados _sem approvação~ · · 

A emenda. do_Sr,;Luiz Oa.valeantiJoi approvada 
•ftcando a outra. J1reJudieada. .. · 

Col!_tinuóu · a . dis.cussão , do . . orçamento,· e .. sup
pressoes . propostas . pela. co.mmissiio · de fazAnda, 
no da prov:incia .dE!. S. Paulo, Rio Grande do Sul. 
e. Santa C~tb~rina; ·· . -· .· . , 

O· Sr. :.vôsconoellos:-S~ Paulo;. expe
diente .. 6:6008 "'- a9ui me parece extraordinarin. a 

_·quantia,· e_ fez~se~-a .redacção de 2:000$. De gra
tificações. a escreventes da contadoria, _porque 
a_ c!>mmissão, julg~u _gue para.· hr.v:er ncttvidade 
nao será .ne.cessnno tão grande nU: mero de empre
gados, porque'.o abuso·p~ovém dl\ falta de adminis.;. 
tração. · · •. · ' ·._.· ___ · · .• -.. ·_· ·· 

A commhsão não quiz supprimír esta pensão 
de ·SOO~ pertencente a ]); Maria de tal, . porém 
não está. no caso de ser supprimida por ser anterior 
ao .decreto ·de· 28 de· Jonno de 1221'1, .foi .equivo
cação porque se escreveu . de noite. 
' Ao expediente do presidente .da junta do. Rio 
Grande • s11pprimio-se- SOOS para- o qual pedin.•so 
1:200$,'e na_alfan'dega supprimio-se 1:200$, o pedia~RO · 
7:2ooH; Despezn extraordinaria reduzio-se.á 2:000$, 
.e pedi.ão-se 6:80011. Eis· as· reducções do orçan:ento 
do Rio Grande do Sul. Não se póde deixar de dizer 
que é ··mesquinho na parte mais esse·ncial porque 
fixou-se para ainlitrucção publica 1:600H, e _para a 
colonisação estrangeira 9:000NOOO. __ . __ .. · 
o Sr . .A.lm.eld;,._ Torrcs:-A confÍisão e 

desord.em em que se acha· n contadoria da pro
víncia .d& S .. Paulo, é que deu m·otivo â reducção 
que .. propõe a illustre . com missão de .. fazenda, e 
a junta da fazenda tendo englobado.sommas, ·pedio 
a enortne de 6:600$, e eu se, fosse membro da 
commíssão . seguramente· não • só·· reduzia · 2:000$, 
como .4; mas d11vo illustrar á illnstre com missão 
que. se .omittio. de especificar uma grande deil~ 
peza que se faz com n conducção do dinheiro 
de cobre, -e até ao anno passado e.sta despeza 
não. era conhecida. porque as notas. erão. preCe· 
ridas ao .cobre,. e•. em. consequencia· .J?ara a junta 
fazer .pagamento a • soldados e .. Jllncctonarios. pu· 
l>licos; é: necessario quo o mande . buscar, e a 
algum delle .chega., a .5 . % . de despeza,. porque · 
algumas administrações.para' mandarem 200llalu• 
gão um. animal :que custa•5. ou .. 6n •. Não .sei se 
este mal. estará•.:hoje·.remediado, .mas cuido que 
não. Devo tambem. dizer á camara que esta parte 
do orçamento: yeio defeit11osa porque assigneí o 
omcio . na . minha- partida para·. esta córte, .e . por 
isso não . pude fiscalisar . essas· c·ontas; . mas _:a~ 
outras que forão. por mim. fiscalisadas,julgo niio 
serem .tão ._defeituosas ; ·_ e por esta occasião direi 

. quanto isto .. me•custou por. falta. de, quem escre· 
vesse ria contadoria. e por .. .inhabilidad-6- de -alguns ·· 
dos empregados ; em .'"Uma .. palavra,-·êstâ · tão mal 
montada·. a contadória que _não foi_ .possível I'or 
espaço do seis mezes ter a conta _corrente .. da 
prCI.vlncia_· · pa .. ra anbor .. a r1.'dicola. qu_antia_ qu_ e_: se 
abvla, por. oonaequencia. ê preciso. :dar gratill.· 
caçõea a .quem escreva, e é tambem .verdade ,que 

·o ordenado do11e1 empregados é_,tãó mesquinho 
TO'MO 2 . 

que· al~uns não têm sa.patos · para ir á contadoria, 
e estão em casa a fazer escriptas para cartorios, 
e qual .ha da ser o homem que ha de viver com 
200$ op.re~entando·so decente na contadoria, quando 
um cmxeJro em uma taver.na tem 400H. · 
·o Sr .. va.sconce1lo•:-A commissão reco· 

nheceu que quanto· a·. gratificações dos. officiaes, 
que .,era um_a despeza ordenad.a pelo tbesouro por 
uma portana de 4 de Janeiro de 1830 • mas a 
commissiio niio reconhece autoridade no thesouro 

)>ara __ augmentar despezas nem tão JlOUeo najunta 
da fazenda. Ao ·governo c:umpre demittir esses 
empregados, uma vez que niio cumprão com os 
seus deveres. e sobeja a11toridade tem para isso. 

o SR. ALMEIDA TORRES:-0 que diz o mostre 
'dep~ta~o é uma verdade. ~o governo compete 
demlttll·!'s.; mas se_11e despedirem os que lá estão 
tnlvez nao appar~>çao outros, e. por . consequencia 
não haverá escrípturaçiio. 
·o Sr. 1.\I!D,l.-tro . dja • ;Fa.zenda.:-A camara 

·acaba do ouvir • o que _disse o·. Sr. presidente de 
S. Paulo. Qra, se Un:t . homem tiio intelligente, 
tão ,zeloso e. dotado de .tanta aetividade, á testa 
da Junta, nada pôde Jazer, .nem.apresentar contas, 
o . qu!l ·posso eu faze•·, o gue . póde fazer a com· 
mtssao de f~zenda? !dto é estar .legislando sem 
conhecimento. de causa. (ApoíadiJs.) O meu nobre 
amigo censurou a provisão .do thesotiro de 21 
d_e Ja~eiro•deste. "ao no, que ._concedeu. estas gra· 
tlficaçoes! Desde que entrei. no ministerío 6screvi 
para .. todas as partes. vendo que o thesouro não 
tinha recebido . documentos alguns, e querendo 
aprMentar os trabalhos antes mesmo do dia 15 
de Mnio. O Sr. presidente de S: Paulo mo res· 
pondeu que não. havia quem fizesse o trabalho 
pot·que a junta não tinha ojficiaes, e era. neces· 

. sarío · chnmar !le fóra- algum que o fizesse. Julguei 
que em taes cJrcums.tancias podia ·e devia mandar 
c:hnmar gente de fóra a quem pagasse. Ora, se 
so admitte este . principio, então __ ·_ em .. nenhuma 

-circumstancia póde ·o presidente · do thezouro dar 
as providencias que forem necessarias, ~ qualserá 
o resultado? E11 mesmo me vejo embaraçado com 
esta questão. 

Em M_ in_ as_ se ~s~ do ex_ ~edíente ~dei preparar 
o ?llrO cem_ soltmao, na Europa se .prefere o 
salitre, é melhor e menos dispendioso. l<'iz a 
experiencia na casa . da moed_a desta córte, e fazia 
tenção de. mnndar o provedor, que é cbimico escla
recido e intelligente, passar á província de Minas 
para pôr o·methodo em execução, mas como nilo 
podia ir sern pagar-lhe a despeza .da viagem, 
entrei ·em duvida e não o mandei•; entretanto 
que se continua em Minas a 11.sar do sollmllo. Por 
isso -_m_ o parece que,_. se __ est_e_ P_ rinciplo_ pastar, 
de .nilo' poder o .ministro do thesouro dar,. em 
caso algum, gratificações, a causa publica pa~ 
dece; 
· ó Sr. Elenrlquoa de :Rezonde:~T~nbo 
visto em quasi. todos ·os -orçamentos ..... despesa 
com 1;1 nrmação da pesca da balêa- e nilo vejo 
em nenhum delles rendimento algum; por ·con· 
sequoncia, proponho que se · vendão as armações 
da pesca das . balêas, . porque . nenhuma · utili:iade 
dão á nação._ __ __ . _ . 

O. MEsMo Sa. DEPUTADO mandou á mesa ·a se. 
guinte emendl'l: _ _ . · · · __ · . . · _ 

<< .Supprima·se a despeza com .. as· armaÇões das 
bal~ns.-Henrigues de Re;ende. »- · · . _ ·-•. · 
. .Foi -~pgiada. - ·"'"·----

o.sr. MlnJstrod.a. F'a.zon.da:_;O governo 
mandou -vender estas armações, e n.a falta. de 

. compradores, art•endar. O íllu>~tre .. presidente de 
S. ·Paulo que . está na camara poderâ ·_ dizer .que 
não .tem havid?. quem. as compre, nem quem.·al 
arrende,.e por 1sso é o. governo. obrigado·afuer 
:despezas para a .. sua ; conservação.; .. Oveacravoa 

!ia . 
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man.dei vender; as fabricas existem . Depoi.s que 
o Sr .. presidente chegou Jo S. P11ulo, perguntei· 

. lhe se hnvin modo do nos desembaraçarmos dellas. 
clle me declarou que lhe parecia ímpossivel. O 
que q~er, poi~, o nobre deputado que se faça 'l 

O Sn . . Lrso CouTINHO : .- Apoio todn~ as sup· 
pressões, . e nntr1reí mais que o Sr. ministt·o disse 
que tinha mnndado vender os escravos da pesca 
da balêa; pot· consequencia é preciso eliminar 
a quantia · de fJ40fJ, que . m.o parece ser · muito 
para.· .a sustentação dessss escravos, que devem· 
ficar para vigiar as casas. · 

O Sk. MINISTRo DA. FAZENDA.·: -Eu Jnandei 
vendel-o:~, mas o orçamento veio antes da · expe" 
díçãn dest!l ord.em. 
Julgad~ a . materia sufficien~eniente 4i~cul.ida., 

forão approvadas as suppressoes ['ropostas pela 
eommissão de fazenda, a saber: no orçamento 
de g, Paulo a de 39:500H, dos tres artigos~ · 
corpo legislativo, G:xpediente . e gratífice.ções a 
escreventt~s da cüntadoria ;-no orçamento Ja pro
víncia de Snntu Cntharina a da parcella de 600H 
do corpo legislativo. sendo reje.itada pela votação 
a emenda do . Sr. J:[enriques de Rezende. No .. da 
provincia · do Rio · Gro,nde de S . . Pedro do Sul, 
approvarii.o-se as· suppréssõ~s dos artigos seguin
tes .: corpo legislntivo IO:SOOR, no expediente da 
junta 600~, . dito · das alfandegas 1:200R, extraor· 
dinaria 2:000$.. . . · , · · 

Passou·Se a discutir o . orçamento · da . pro· 
vincía de Minas e .outras do interior, com 
ns suppressões propostas · pela · commis.são . de 
fazenc1a. . . ··· . ·· .· · ··· · ··· · · · · ·. · 

o Sr . . vasonnccUós : ~ Supprtmío-se o 
ordenado do fiscal da intendencia ·do Ouro-Preto, 
porque n commissiio tem .. por notícia · que e:~te 
cmpr~gado foi nomeado por graça especial, quanto 
mais que nas outras part~s se não precisa: entre: 
tanto o .governo . o nomeou, não obstante que 
esta intendenciu do Ouro~Pr~to ba muito .tempo 
i!Stivesse .. · lugilr vago , porque . era · .desneces;.. · 
sario. · , .. ·. · · · : ·. . . 

Tambem a l'espeílo dessa .intc.lld~ncia da .villa 
da Cumpanllll. cujo intendente vence.J : .600~, .. que 
t~m un1 esct·ívão.que percebe r.oon, cujos empre· 
gados niio . têm exercício algum, e não sei se já 
têm algua1a sohrevivencia, a commissão julgou 
que .· se devíiio supprimir estas co usas, e . apre· 
sentará uesta mesma discu;;siio .um artigo· para 
que se suspendiio os provimentos desst:s empre~ 
gados da intendencia da casa da moeda : este artigo 
foi vencido llm o anuo pas~ado, e mesml) ha uma 
proposta dC\ conselllo geral de Minas, reduzindo 
considernvelmente o numero desses . empregados 
dessa intomdencia, e nestas repartições ha tres 
escrivães; pelo que se conhecerá que niio é . ne· 
eessnrio . una t:io grande numero ·de empregados; 
por consequencia como_ este ann~ se darli a fór~a 
que devem ter essas mtendenctas, a comrnissao 
proporá a . suspensão de taes provimentos até que 
se etfectue a reforma. 

Solimão: pedião-se 12:0008, mas como o Sr. mi
nistro da . fazenda . conseguio este 'melhorainento 
de substituir o salitre, talvez não sejão necessª~ 
rios 2:000R para a desgeza com o :otlicial, afim 
de pôr em pratica este methouo. · . · · 

Província de . Goya:o:: a junta de fazenda desta .. 
província tem cread·o · varios empregados .publicos, 
Jsto é, um au.anuense a 600 .rs. por dia, um 
dito. a . 450 rs., e um . o11tro. empregado para .li
quidar ... a divida da província que -deve . ainda 
estar neste. trabalho de~de .o anno de .Sl a 32, 
de . maneir&: que~ é :um . ,el!\prego : eter~o .J>ara 
liquidar a lO&Ignlficante dwtda .da prov1nc1a ·d~ · 
0~/::ios o cunl;o dõ : cob~e . da - pt~~i~~ia de 
Goyaa, .e e1ta suppressão não .veio declarada. 

. pelo orçamenta .. , .pel.aa. r. azõ. ~s que se .ponderára.-o ao . oreamonto da Ballla; ·. maa será neceaaario 

tmpprimir S:OOOR • . Temos a provlneia de .Matto-
Grosso. · · . . 
· A' commissiio vío na intendencía ·. grande nu· 

·mero de Ampregndos desconhecidos nas intendeli· 
cios no Brazil ; mas · não póde formar o seu 
juizo, po1·quo ·é um orçamento que não está· na 
fórma dn lei . . E . mesmo .por 'não ter chegado o 
o.rçamento a tempo., e nota tambem a commissit.o 
que niio. fez Qbservações por que o tempo é pouco, 
màs Re as houvera de fazer muito havi:l â dizer. : 
E' ·lima· p·i;oviilcia que só um ramo de · despeza 
absorve . to~a a .. Sl1!1 renda. Eis· o estudo em que 
se. ilchão algumas· províncias , porque o go-

. vern() tem querido . fazer suas despezas prodi· 
gamente. . .. .· ., · · · · · 

',I.' I:) mos a . alfandef(~ do Rio Grande · do Norte. 
Faz ~espeza de 5808, e a sua tenda é de 511S, . 
e a ·intendencia· está na mesmn · razão ;· por ·con· · 
sequencia jul~o que nãó . pôde deixar d·e· ser 
appi'ovadti a tdéa, que . se suspendia· .>s· provi· 
mentos dos empregndos publieos das ~ntendencias, 
porque é uma · despeza desnecessnr1a,· . suppo!ito 
que haja uma delideração do thesouro; mas que· 
eu .sem p_re .considerei . illegal, ··e infelizmente está 
em obaervancia. 
. o mesmo: mnstre depuiado mândou á ~mesa. ás 
seguintes emendas : · . . . · ~ .. · : < 

n .l_a Sttpprimtl'Se a · despeza com o :empregado~ 
na liquidação da .divida publica ·deqoyaz,. · .··. 

<< 2. • Artigo. Ficii.o suspensos os : provimentOs 
. dos . empregados das . intendencias .. do .imperio · e 
·casa ·da . moeda da c.õrte, emquanto a assembléa 
geral não regula estas repartições. . · . · 

a 3~ & Suppríma-se a despeza com o cunho do 
cobra .- Vasconcellos. n · . .· · · · · 

· Forão apoiadas. 
o . Sr. Cunha Ma.'ttos :-Nàdá màisjusto ' 

que as reducções feitas pela illustre .. eommissão 
a respeito dns ' empregados cre&dos .. pela junta éie . 
fazenda, e tambem nada é mais certo do, que 
o. que tem praticado. a ju-nta de"fazenda,de Goyaz, . 
desde -o principio de sua installação·. até . o dia 
de hoje, sempre tem fe.ito estes . prl)vime'ntos .de 
pessoas qae . são necessarias occasionalmente para 
o desempenho do serviço de·· provineia: ella te.m 
fdto estas nomeações en1 eonsP.quencia de neees· 
sidade de momento, necessidade · que põe .a junta 
nessa obrigAção de fazer talvez· nomeações contr~ 
a sua vcntAde; mns ella tem proposto •ao governo ·· 
que tem ann·uido aos seus princípios• · .. . · ·. 

Vou, Sr. presidente, explicar os motivos destas 
nomenções, cuja rP.dueção se . pr<>p_õe. Em outro 
tempo a ·urreclldação ·da ·maior parte das rendas 

. era feita por militares, todavia o Sr, marquez 
de Maric~ d.eterminou· .mui · positivamente . que 
esses militares não .continuassem a ' ser · encarre· · 
gados da administração da . fazenda · em lugares 
distantes da· capitaL O sr~ - marquez dot ·Maricá 
procedeu mui bem, porque .a tropa: no tempo da 
administração .de S . . Ex., • se acha.va .fazendo o 
serviço em varias administrações de . fazenda,. mas 

'não· era já u'ma . tropa semelhante ' áquella a 
<JUem ·. em .. outro · ·tempo · ·se co'ntlârão .taes -ca-

. bedaes. · · • · · . .. . . . -
Em · consequencia pois disto .. forão empregadas 

outras pessoas, .·e· nem se ·diga . que a . província 
lie Goynz tem uma dívida · pequena; . nao é tão . 
pequena, pot·que a divida •activa . sobe n centenas 
de contos de réis, têm ido empregados, e esses 
nomeados'· interinam·ente . á· tratar ··disso, e "têm · 

· re.c~bido ... algumas quantias, e. '&a elles não fos· 
sem .·tinha~ile perdido tudo ;aquillo que . se ' tem 
mrecadado;: o q ne · tem sido m UL interessante. para 

" .ní~:~n~~. ~~ q~e - to. dás est~s. -'e .. ~e~. çõe. ~-fÓ~iio. ~~h~~ .. · 
d~ · necessidade ·.· absoluta :. ·reconhecida• ' pelo· go· . 
verno, e .. que• .. isto :'até o • dia de · hoje, .. e ·ha ;de 
continuar, aliâs poderia' apontar• aquWo:· mesmo · 
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ou fazer o mesmo discurso do illu11tre · deputado, 
o Sr. presidentfl da província de S. Paulo •. 

.Se se determinar que ftqua eliminada esta quan· 
tia·ha de .fechar-se a contadoria. ·Será necessario 
saber-se qua\ é a condição phrsica ªesses ho.
mens que .cuidão -na contadorílide Goyaz, todos 
silo . pobres e velhos que. não . podem comsigo, 
hom'éns qu\ ,.preêisiio soccorros. mui Cortes para 
desempenhar esse serviço, e se. não mettermos 
homens mais novos sem · duvida nenhuma ·não 
se .faz. serviço, e a naçiío ver-.se-ha ·obrigada a 
aposentBr . todos; esses. officiaes que têm . muitos 
annos. de. serviço, e nisto se· fará. uma despeza 
enormíssima. . .· .. ·.· · . · 

Desejára . que a. reducção fosse feita . na casa 
da intendencia, . porque não serve 'de nnda, to'· 
davi'a. a naçfio ha de suspender ~:~sses empregados 
que Ja se .achão'? São. ofticiaes ·mui antigos, e 
que no tempo .em· que havia serviço desempe· 
iJbaviio. as. suas obrigações. .. . . 

'o cunho. do. cobre . reconheço que é. uma . ca
Jamídade ·para aquella província : mas não sei 
que .será desses pobres habitantes,. se não se 
continuar ·netrso cunho : é .um mal indispensavel, 
salvo se. se .. tomar .outra medida que ·salve ... a 
.desgraça da província; e 'já um illustre•deputado 
,disse que um só romo. de .despeza absorve toda 
a ren.da·da província; __ é uma verdade, . e no t'ompo 
em que eu servi tá fazia-se a despeza militar, etc. 
com ~2:0008,. e no .. dia de· hoje está elevada a 
38:000NOOO, -e a ·província de Goyaz .nã.o rende 
28:000$000, e .a folha milítár excede a lO:OOOH; e 
entretanto vejamos ali creações que .estão pro· 
postas. · 

Escolas de primeiras . letras, de .rbetorica e 
phílosophia; e daqui a doua dias. só para· a edu· 
cnção as rendas nio cbe"iiG. Por_ . consequencia 
se .se ·supprimir o. que a illustre commissão quor,
niio sei qual .será o resultado . dos .trabalhos da 
junta da fazenda de . Goyaz, e se n.o dia de hoje 
não chegão . os papeis a mão do Sr;. ministro, 
.que ·acontecerá quando se eliminar- esta quantia 
799S. que ·se da a esses rnpazes · empregados. pela 
junta da fazenda 'l l:ie . queremos . que · h11ja uma 
especie de escripturaçilo boa ou má •• ;. u •• 

Terei mais a. lembrar quo os . ordenados ou 
graLificllções silo mui inaignlflcantes, e que não 
haverá ninguem .que queira substituir esses em· 
pregados da contadoria, e que os homens isola
aos nas suas freguezias, mal podem ter toda a 
inatrucoio que é necessnri11 .para. servir . n'uma 
contadoria.- .. ,. ·· ·- · · . 

Reconhecendo pois que a juntB tem- abusado, 
tambem ·. reconbeoo que este mesmo .. abuso se 
tem seguido em .outras repartições, em todas as 
juntas de fazenda ·ba arbitrariedade em taes · 
nomeações, mas .vejo. que de.necessidade •se ha 
de pagar n estes homens que estão fazendo ser· 
viço, porque. aquelles. que. estão .por provimento . 
legitimo não e11tão .em estado_ de servir. 

O Sr; Ho1lands Oo.v~1oá:ntii-Não. man
darei emenda nenhuma á mesa ; ma:~ peço alguns 
esclarecimentos afim· de regular a votação. Peço 
que o Sr. ministrG haja de dizer se o que se 
pedio na província de Minas, é tr~nsporte de Cun
dos ou se. é com etreito deapella. 
o Sr. vo.soonoouos : ·-Esse: .rendi meu to 

da província de Minaa Geraes passa "pelo. registro, 
e !feve ser cond11zido .pelo reRtstro .para a capital, 
e é · despeza que. sempre se fez não tão avultada, 
mas a. dous annos •o presidente de Minas pedia 
para . reformar :esta .materla, e deu :varios rcgu
lnmento_s·1inanceiros para ·a provincia. ·do.Minas 
Geraes,:cujos ·regulamentos augmentárão a despeza 
de · 2:000$000- -e, ··eis donde vem. esta alteração : 
de. mandira que se poserão empregados nas com ar· 
cps,,,e .em 'lugares da província, que·•não tenhão 
rendimento, .. e · eonsta-~e _pelas informações de · 

pessoa fidedigna. ·que esta ordem tem·· causado 
gravíssimos damnos na província de Minas-Geraea 
e entretanto foi .approvuda e orçou·se em 4:000R, 
quando se podia fazer com 01ai11 ec.onomia.. . 

O Sr. :Hollando. Oa:valcanti:_;Essades· 
peza é inteiramente ille~al, e aillnstre commissão 
esqueceu-se de a suppr1mir e não· mando·emenda 
porque já diSSE! no meu relatorio o que havia 
a esse respeito; e isto podia razer-se .com saqttes 
sobre a junta. . . . 

Approvnrei a idéa que nós tratemos de dotar 
as camaras com· .. aquellas. renclas que forem stúJl· 
cientes; ma~ não se ha de tomar.·só em considera· 
ção a de Mínas-Geraes ha mais províncias, que 
têm camarasque.tém direito aque se augmente a 
sua renda. . . 

o Sa. VAscoNcELLos:-A commissão não propõe 
causa alguma de novo isto eatá nr. fôrma da 
1~. . . 

O Sa. HoLLANDA. 0.\:VALCAN~z:.:..:Oirei que quanto 
â pro.vincia de.· Matto Grosso, que algumas .cousas 

. escaparão á cornmi~são: a divida desta província 
é uma divida . ftuctuante e é pouco av.ultada, e 
pede-se uu1a quantia para esse pagamento : mas 
eu quero que esta divida niio passe para a divida 
publica, visto que é uma .província tão distante 
e melhor é separar-se. Estas são as observaçõas 
que tinhrt 11 fazer. · · 

Quanto .ao cunho do cobre julgo que não deve 
agora entrar em receita .mas sómcnte faço estas 
observações. 

o liir .. vascoriceuos :- Tres observações 
fez o illustre deputado : · n primeira sabre. o cunho 
do cobre, a segunda sobre as terças partes das . 
rel1dnR munici pnes .. das camaras . das vi!las . de 
Campanha . etc.·,. e a terceira sobre a · divida de 
Matto ·Grosso •.. Eu nã(J sei a que. se. referem .. as 
refltlxões do illustre deputado, porque a commissiio 
approvou o orçamento tal qual tinha sido apre
sentado, porque quanto a esta parte julgou estar 
assentado na lei. . 

Qunnto âs terçns partes de que fallou o illustre 
deputado, ·eu ja notei que não se tinhão suppri
mido, porque tinhão escapado á commissiio algu
mas parcellas, que .deviao entrar na junta da 
fazenda; ora quanto a e::~te negocio, dous tt>rços deste 
rendiu:ento ·. era para .· despezas, ·e . a terça parte 
para allinetes da miriha de Portugal; más quando 
se. proclamou ... a. indepenô.encin, houve· duvida 
sob1·e o destino de_sta parte, e resolveu o thesouro 
que esta .. terça parte. Cosse applicada para compra 
de. diamantes, e o . governa deterlllinou que a 
junta. fizesse toda a despeza com a êxtração dia· 
ma.ntina; . a commi:3são . porém niio · quiz fa:.:er 
re1lexões algumas,. e s~ria bom que se esperasse 
pelas ill!ormações, entretanto examine-.se o officio 
em que o. presiclentedavn ·conta· das prt?videncias 
que tinha tom_ado, e das vantagens que. pr,ocedião 
para o thesouro; en~ratanto .esta despeza ·de con
dução de . cobre, ve1u em todos os <irçamentos 
fixada em 2:000NOOO. -porém depois desta sabia 
providencia avlllta em 4:000,~000. 

0 MESMO Sa. DEPUTADO mandou á mesa a 
seguinte emenda : . . . 
• « Suppdma·•e a despeza extraordioaria das terças 

partes da ~o.ntribuição voluntafta-das villas da 
Campanii'O. :Bàepe~dy e. J'acuhé.- Vasconi:'ellos; il 
· ·Foi apoiada... - ·· . · ...... · 
.. o Sr. 0a1:~no ri.: -Co.irio es~a providencia que 
. se acaba de rebater, . foi app1·ovada' no. temp!> em 
que eu servia na ad.miois~raÇão da. fazenda, dev.o-
dizer que toí. adoptada na_ certeza. de. qne havia 
mais :economia, e st~ a nao houve não. é cU}pa 
minha. . .. · •·· ··· . )_. • · · . • . . . .. · ·~ , .: -

Disse mais o Sr. deputado que tinha .áiddpreju
dicial· essn ·medida·· ao~· empregados; '·mas,,devo 

· dizer·lhe que na capital.se havia estabel,ecido:uma 
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· especie de commercio d11 rebate, de que os ilm· 
pregados .se qaeixavllo ; todavia não me opporei, 
que caso não seja ulil este methodo se . reduza 
a cousl\ .ao estado antigo, mas por . foro~'~ se h a 
de pagar o . transpot•te de fundos porque . em um 
paiz · ceutral, nanhum coloctot• pôde mandar de 
graoa taes fundos, e nem se diga quo o colector 
pQde sac.car sobre a junta, porque isso sp tem · 
lugar em paizes onde ba relaç(les · commerciaes, 
aonde .hl!o facilldatlt~ d.e communicaçõe;~ e ainda 
maís;aonde h!\ homens apadrinhados psla forLuna,. 
~ara haver lugar a taes onerações de credito. 
E' bom para um paiz como Inglaterra ou França 
e não Por ora no Brazil. 

O SI'. Holland~ C~valo~:n.tl' _;,.De certo 
que em um paiz [tiio vasto cónio o Jiosao não 
podem c;xistir relações commerciaes, como nas 
grandes cidades da Europa; todavia é inquestio· 
nave!, que nas partes aonde · essas relações, não 
são tão multiplicadas, b.a sempre mais ou .menos 
movimeutos de fundos, porque- · os nrJgociantes 
fazem remessas para a capital, conseguintemente 
se uma melhor administração houvesse, o governo 
paderia até saecar letra·s· sobre a-ju-nta com o premio 
a. seu favor . Tão longe . estou de pensar que é 
mister fazer essa despeza ·que se inclilea . . 

Devo (o.llar em outra despeza . qlie ni);o Joi .sup
primida :a respeito de · certas · obras publicas na 
província de Minas .mas uão mandarei .emenda. 

o sr . .Aurellan.~: __;,Entrfl algumas razões 
que expend.eu, sustentou a bondade do · novo-me· 
thodo do transporte do. cobre; mostrando · que se 
tal despeza tinha avultado, era porque em outro · 
tempo na;; remessas que se fazião, ia parte. em 
prata e em ouro mas que de certo tempo por diant-3 
não se remettia nemum real 'deate metal. 

·O Sr. vasco:nceHos:- Sobre ajunta da 
fazenda ·. de Minas não tenho querido !aliar porque 
t -,nho -conhecido . que · as .censuras são : motivos da 
conservaçã() dos empregaJos; · mas a junta . de 
fotzenda do Minas é arbitral'i11 .dos dinheiros pu· 
blicos; não se importa com causa Rlgotma. Por 
consequancia. ,qlle -esta medida foi prejudicial não 
ha duvida alguma, entretanto .. como . nio quero 
entrar em razões particulares, porque o tempo é 
pouco nada mais direi. · 

Ó Sr. Ltno 6ou1otnb..o :...;Tres pontos são 
03 que estão em discussão. O primeiro é Robre 
esta despeza que -faz n junta de fazenda· de Mina:~ . 
contra. todas as leis, e para provar que niio ha · 
mais economia, basta ver o que se gastava então 
e o que . agora se· gasta ; .. o estou vendo que nós 
temos . mudatlo as idc!as, que gastar mais é. eco· 
misar·se. 

O M.esuo SR. D.et>u-ri.Do mandou · á mesa a 
s~guinte.· emenda : . 

CC Que 110 aimioua de 4:700HOOO que se . ga~ta 
com a conducção .do cobre a ·quantidade · de 
2:000$000.-J; Lino. » 

o Sr. Ministro dâ Fu.zerida:-0 gove'rno 
l)omeou o fiscal da íntendncia, mas não creou aqucUe 
lugar de novo . . Tinha estado vago por m11íto tempo," ·. 
qu.ando ~não havia Cundíção de o.uro porque. então . 
erl\ desnecessario ; mas desde que houve, nomeou·.o 
:Isto . é cousa .que estaV>l creada niio a -creou o 
.governo, porque não tem autoridade· para crear 
lngares ; mas lugares não se · podem supprimir 
por . uma . lei de or.çamento; é preciso uma lei 
expres11a, que t·egule o numero . de empregados 
para cada repartição ; A despeza da .conducçdo 
do cobre tambem não é illegal, pôde ser .. que 
seja maior, qae poderia ser • . ma.s o governo não 
tinha dados para o dizer . . O presidente offereceu 
um plano . dizendo CJ ue era ·. de maior economia, o 
governo o adoptou. Que é necessario pagar trans· 
porte de cobre . é innegavel c;· ·reconhecido por 
todo.s~ .. .... .. . . . .. .. . .. _ . . .:, . 

Julgada a mataria. sufficientemente· discutida 
íorão _approvadas as _suppressões propostas . pela 
commtssao : de fazenda, a ·saber r·· no orçamento· 
para a provincia,_de Minas a som ma dé 112:016897~, 
respecttvos aos artia••s- corpo legislativo-fiscd 
da intendencía do .. · Ouro-Preto..,... aposentados por 
falta de approvaçiio-pensõ~s e tenças de D.Maria 
Ignacía, Roque . Schuck: e.' .Antonio .. Gomes Leal-'- -
sol lmão-bens de ausentes-.·iinposto do banco ·e 
fabrica· da capella imperial. ,. •· · · ... ·, ' 

Dás emendas que vierão á · mesa forão appro· 
vadas a. 1•, 2a~ 3• e 4'! ·do Sr. Vasconsellos, sendo 
rejaitada . a do Sr. Lino Coutinhl)• . . · 

No orçamento vara ·. a província de . G'oyaz, a 
qUantia .de 8:199$, respectiva .aos dous artigos-
corpo legislatív:o, na junta da fazenda, empregos 
por · .ella creados. · · · · · .. ' · · 

No orçamento para ! ·província de J lfalto· . 
Gr~sso . a qaantia .de .6:000R," relativa a., corpo 
le~roslahvo ~ ·· . · • · . . . . ~, ':_ :• ·. . •. · ,, . . .. 
Termin~&da a díscussãó do . orçamento e emendas, 

deliberou a camara 11ue se alterasse a ordem dos 
trabalhos no dia 2·1 do . corrente, trataudo~se da 
dívida publi~a- interna e externa, . depois .·· que 
chegasse a m1mstro .. da fazendn; fazendo-se antes 
a leitura de projectos. . · 

Retirou.se 'o ministro, e levantou-se a .sessão 
ás 2 horas e 20 minutos. -José Ribei,•ó Sóa1•es 
da · Rocha; presidente.- Joaquim Marcellino de 
BritiJ, to secretario.-.Tosé Joaquim Vieirr~ Souto. 
4.o secretario. 

. Sesslo . ~- U de · Jalbo 
Por ventura o Sr. ministró Dão tinba em seu 

poder ·() orçamento, . para ver ·quanto se tinha 
gasto em os mais annos '1 De certo; e . não 
posso deiftar de concluir que · o governo nio quer l'BEsmENCU X>o s~t; so.\BEs uA. BOCHA 
economia. 

Quanto ao segundo .. pouto sobre . a nomeaÇão A'.!O horas, procedetido,se á chamadn, e achan-
do intendente do Ouro Preto, julgo que o Sr. do,se pr;,sentes SlSrs. deputados, faltando .. com 
ministro .não devia preencher esse lugar uma vez causa os .Srs. Alves Branco, · .Eiiptista Pereira, 

. que se achava vago à tanto tempo, quanto mais Deus e Silva e .Gervasio; e sem .. participação os 
que não havia maior necessidade, · . . · Srs. Ribeiro de Andrada e :Miranda Ribeiro, , o 

o outro ponto sobre que. tenho _L!allar, é sobi·e . SL.-llresidente .declarou .aberta· a sessão, e . s.endo 
8 quantia que se ll"8ltll "para · solimão ; . aqui ha llãa a a~ta da antecedente . pelo Sr; secretario 
solimão .de mais principalmente. depois da desco- Souto, . fot appt·ovada. · - .. · ·• · ·. . . .. 
berta que se tem feito, de que se · póde purificar :. O . Sa. MARCELLIN~ DJi: BRI'ro . leu os seguin_teá 
o ouro ~om o.,.salitl'e, o que se deve mandar·;p,õr . otfi(lJOS: . ·.··• · ..•... · ·.. . . .: .. . .... ·.· ·.· , . . · .. - .. . ·. , 
em J>rattca_ ()11 por esse provedor da moeda, l'ou -j-,õ Do .• marquez .. de Caravellils; .· miilistró do 
por alguma-outra p~ssoa que entender da.materia:··. · imp.e.riu, ·.remettendo por cópia,: a· informáçiio :que . 
e cuido que esse provedor niio recusará tazer:esta · déra o·. presidente • ii·a província · de Sergipe,_ sobre 
viagem a Minas embora se .lhe .dê uma. ajuda de o estado da .. casa . de·, misericordia .daquella pro· 
custo; faça esse sacrificio, porque elle tem ' um vincia, e a demonstração do inventario odo capital 
bom ordenado e está lente de chymica, dizem-me e bens da •. d.ita . . cas••· · . ·. • ... . · . · . . . ·-· 
que não dá aula por estar occupado na c~sa da 2. a.· Do -mesmo ministro, re.meltendo todos· · os 
moeda~ · · papeis que existião na _s~cretaria dos negocias 
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do imperio, relativos a melhoramentos . propostos 
para a ·. provi.ncía de S .. Pedro. ·pelo. conselho · do. 
governo, e á creação . de escolas de primeiras 
Jetras.-E'orão ambos Jlara a secretaria. 

3.0 Do ministro da fazenda, participando que, 
ap Juiz da alfandega, e adminístradoreil das di
versas rcmdas e trapiche da ordem; se expedio 
aviso, para que fornecessem todas· as informa.;ões 
á. com missão da camara .·.dos. Srs. deputad.os, 
13ncarregada de formar um plano . que melhore a 
administração das alfandegas do 1mperio~- Foi 
remettido á com missão. especinl encarrega~.a ·.do 
exame das· .. alfandegas. · . . 

4. o .De Joaquim Norberto Xavier de . .Brito, 
membro da commissão externa nomeada para () 
exame do projecto de. ordenança geral do exer~ 
cito apresentado pêlo Sr. deputado Punha Ml\ttos. 
restituindo o exemplar dos · projectos que lhe 
tí.nhão sido r<Jmettidos.-:-Foi á aecretaria. 

5. o Do Sr. Pires Ferreira,· participando que por 
moles tia não podia comparecer •.. 

Deu conta Igualmente o Sr .. lo secretario dos 
seguintes requerimentos: 

De Manoel dos .Passos Corrêa, que foi. rr.mettído 
á com missão a gue está affe.cto semelhante negocio. 

De: Manoel Rodrigues .de Moura, .major. do ·ba
talhão de caçadores n. 76 da 2• linha, que ioi 
remettido á commissiío de guerra. 

Pedindo a .palavra -disse· . 
() Sr; oúnlla. xa:ttos: .:...Sr. presidente,' 

como • sabemos o estado . di! . agitação . em que· se 
acha.o povo da. cidade do Rio de Janeiro, outr'ora 
tão pacifico, com estas· companhiils .·de ladrões 
q11e in festão mar. e terra·; assassinando, roubando 
e devastando. tanto,· . que os assaltos são fre~ 
quentissímos .e . as . providencias · tem sido . muito 
pequenas i os cidadãos· brazileiros têm sido rou
bados,' nas suas c1sas. pór es>~es .ínf\mes homens 
que atReito por mar e terra e .têm sido postos no 
meio da rua; e que . desgraçn, Sr •. pre~idente I 
Todos elles têm sido julgados. innocentes. (Apoia-

. dos,) Muitas pessoas que se . achã'o · nesta · casa 
podem dizer seà verdade. o que acabo do ex:pór. 
:Antes ·de Jiontem a minha . càsa · foi assaltada ; 

na minha vizinhança outras· d11as tambem . farão 
assaltadas: na mesma noite. foi preso um dBquel~ 
les que foriio assaltar a' minha casa, e em outro 
lug.u doas torão mortos; as:~altarão a uma casa 
me~;~mo proxima á glltlrd•l da policia, ístu. acon· 
teceu antes .de .hontem .. Já o anno pàssado an
davão estai! quadrilhas - de ladrões a pérpelrar···os 
mesmos insultos em casas . de ricos brazileiros. 
A·. noite passada· foi morto um dos ladrões pelo 
Ratton; dous forão presos em casa. do cirurgião
mór To ta ; todos os. dias .se tem atacado as casas 
dos cidadão:~, e os ladrões estão impunes, con
cede·se·lhes ··.alvarás de·. Jianoa; ·. finalmente, · Sr. 
presidente, o Rio. de Janeiro está ~onvertido em 
uma•cidadella, cada uma das casas .dos cidadãos · 
está convertida em uma' praça de armas, em toda 
a parte' reina; o pavor i ·na ·minha casa. a minha 
familla. consternada ;:·os. meus. vizinhos :todos 
estão cheios. de perturbação, 

Portanto nós .todos' , sabenl'ós- .: que. grande. parte 
dos mates' que hoje em ·dia peza sobre o Rio 
de Janeiro,. são. por falta de providencias de 
policia, por essa . entradá -francn ·de ·inimi_gos es
trangeiros sem se saber. o que vêm fazer liomens 
sem· officio ·nem·. beneficio; ·é verdade que . tem 
havido magistrados; homens .muito hon~ados, q~e 
têm mandado fazer o t~rocesso pelos cr1mes. m1us 

, atrozes a · pessoas estrangeiras. Uin _dos· magis· 
• 'trados . desta . córte, fez um sut.o. contra um 

francez faccinoroso, pelo ·crime atro:e bem •con be-
. cido por· todo o Rio de Janeiro, esse.francez,gue 

metteu. uma ·pobre· p1·eta dentro de um ·barril, .e 
com,udo .esse ' homam :·teve protecções, houverão 
grandes em~enhos ~ara. <J.Ile .se lhe désae alvará.d.e 

fiança. Ah! Sr. presidente 1 comoqueremos ver· aca· 
bados os roubos, se temos vi11to pôr-se no meio 
da rua todos esses cig·mos. que têm feito roubos 
at~ozes, quo têm roubado escravos e conduzido 
para Minas, q11e têm vendido · até ·a .mulheres 
pardas livres 'f. Estes .homens são prazos e postos 
em um dia na cadéa. e . no outro dia postos no 
meio da: rua;· tal é o estado a que .chegou o 
!tio de. Janeiro, uma cidade que eQJ outro. tempo 
gosou da mnior tranq11illidade cujos habitantes 
nunca ti.veriío guardas, · que · · dormilio. ás. vezes 
com as portas abertas; .e qual é o resu.ltado·de 
to.dos. esses .males 'l E' qun os inimigos do. sys~ 

· tema constitucional, dizem que a constituição é 
que tem trazido todos esses males,. elles confun
$lem os abusos da constituição. com . u prevari-: 
cnção de. alguns .. magistrados, ·,de homens· que 
devião ser o~ primeiros em instar, pela .punição 
dos malvados; · em attenção a isto,. Sr. pres.i
dente, e porque . posso ser .. outra .vez atacado, 
o, que ·-póde .acontecer a todos nós que aqui nos 
achamos, faço .este .requerimento a esta augusta 
camara. . . . 

O· illustre orador leu o seguinte requerimento: 
« O estado de agitação em que se acha o povo 

de.sta capitd. e suas círcnmvizinhanças, .por mo· 
tivo dns numerosas qaadrilhtos de ladrões :tue, 
por mar e terra çommeLtem frequentes· .. assaltos, 
assassin.ando e. roubando a . to..tas as pessoas· 
·que não têm meios. dto defeza vigorosa, exige 
que se peção ao governo as seguintes informa-
ções: · 

cc 1." Os nomes e ·condições das pessoas qa.e 
têm. sido presas ·como . ladrões, desde o princí· 
pio do anno de 1828 ·até . o presente, quaes os 
juizes que os pronuneiárão, quaes os que farão 
absolvídos, .. quaes os condemnados; ·e quaes final· 
mente os que se a chão nas .. prizõe~ ou estão 

·soltos tratando do seu Uvramento. .· · 
« 2.o Se os estrangeiros que chegão á. esta ci

dade se apresentão ao.s j11izes dos bnirros oli. de 
paz: ' se os, mesmos juizes têm conhecimento·· dos 
lugárf:s onde habitão os estrangeiros, se são in· 
formados das. s.uas . mudança:~ de •· umas para 
·outra~ casas, e .de quaes sejão os meios de· .sua 
subsistencia.- Salva a redacção.-Ounha Mattos.» 

Foi apoiada e entrou em discU~!JãO. · · · 
O Sr. Paul.lno <le Aib11querque:-Sr. 

presidente, não me opporei ao requerimento, .elle 
parece-me justo mas precisa de _ alguma causa; 
sobre· a ·materia ·direi nlg,~mc. eouaa. 

As 1nedidas .q\18 se devem tomar 'Dão são. sim~ 
· . plesmente para o .Rio de Janei~o, são para todo 

o imperio: o que se vê no Rio de Janei.ro. vê-se 
nas mais . províncias,· cousas as mais· .ex:ecrandas 
têm . acontecido nas .outras prov:inci~s: con.tarei 
alguns factos; Em Fevereiro deste anno, duas 
pes::~oas·.do Rio Grande .. do Norte, bem montadas 
acompanhadas de criados e. c:o~ cinco armas de 

· fogo', forão atacadas na provmc1a da Parabyba. 
a duas leguas arredada da .cidade de Olinda em 
um luga~: chamado Paulista •. , . .··· ..... :.· 
'No principio de •. Janeiro forão. atacados. ·cinco 

cidadãos. · brazileiros, · atados · a uma . arvor.e. ·:e 
: mortos ; ·. eis-~q ui :_com.o ' estão ·.ataca~~~ .a~_:fi!_eg~ ~ 
ranças; d~s. c1da~aos •. :Alf:tned!dtl!' de .1nfo!m~çao 

. ao.go·.v·e.rno. ·são es.ter.el.s,_ essa. s. tnfo. ·.rm. aço.·e·s·.·· s.ó poderiiio servir para. o· .tf,io de Janeiro. Consta• . 
... me que o. ministro-. da repart~ção: da' justiça tem · 
·.de apresentar -'uma proposta· .do governo a· este 
respeito, cuido qu.e se limita a declarar·.·que; os 
crimes po1• :assassmos :·e por .roubos. seJão JUl• . 
gados.de.sde já _pelo jury; esta ... é .a m~ilida ·que 
me ,parec1a ma1s. acertada,·, porque,O ·Jury é o 
meio mais . verdadeiro para . julgar esses, crimi- · 
nos0s no estado actual, e sarião os: crimes·c·pu· 
nidos e punidos promrotamente;. Só el.le se!ia:cap.az 
de extinguir estes males, .talvez: o:lllustre·. depu· 
tado, depois de virem estas informações· pro~ecte 
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nlgumas medidas, mas faç() esta declaracão JIOr 
que não ó só para o Rio de Janeiro que della 
se preeisn. 

Elltrangeiros concorrem, mas muito mais con
corre para a desmoralisoçiio do p')vo a impu· 
nídado. dos. crimes;· niio duvido tambem CJI18 os 
inimigos da constituição espalhem esses boatos, 
mas elles não p<ldem fazer mal á constituição, 
a este .-espeito tenho guardado . sem.pre um se· 
gredo porque julgo como imp.os .. s .. i.ve __ l,_mesmo, c_ orno_ 
impossível, que hnja um homem que julgue que 
em 1830 a constituição do Brazil póde ir a tel"r11. 
(apoiados geralmente); o Brazil airi(!a se lembra , 
do. que gemeu debaixo do· despotismo, que nem 
achava guarida· no seio da religião, que . era 
l'ev~:~di> a sua. ruina ·mesmo. no. coufissio·nario,. 
porque eu sei que-ao vigario do Recife .de Per· 
nambuco forão ordens de Clemente Ferreira 
França, para por meio dos conftssionarios se 
saber dos segredos do cidadão e -relativos á po· 
licia ; não estavão os cidadã.os . seguro.s por ~a
neira nenhuma, nem no·. seJO de sua faml11a, 
nem no seio de sua religião; e se podemos 
destruir este despotismo, se podemos ganbar uma 
liberdade e uma .constituição.' qual . temos hoj_e, 
como _é possível que ella possa retrogradar.? Na.-., 
senbores, . não .receio disto ; o que ê necessarío 
é fazer plantar a moralidade, !Szer responsaveis 
-os magistrados .• prevaricadores, punir os crimi
nosos; _á_. por isso· que eu .·me. lev·antei para· que 
se· tomem medidas geraes e não particulares. 

o Sr .• :R.cbouoa•:-Qnizera que se accres.~ 
cantasse no. requerimento que, ... se convide ao 
governo-· a propOr -alguma medida.·. que. obviasse 
estes males , a6.m . da . assembléa geral tratar 
de uma medida .legislativa; que faça acabar. os 
males gue pezão sobre os cidadãos. 

O nobre aeputado man.iou á mesa a seguinte 
emenda: 

cc Que se convide o governo para propõ'r os 
meios que achar consentaneos, afim de-se occorrer -
aos males expostos por um acto do poder legis· 
lativo.-Rebouças.» · 

Foi apoiada. 
o·sr. Henrique• -de Rezende:~Oppo. 

- _ nho•me ao ·requerimento ; as medidas que. temos 
para por ellas o governo dar provjdencias, talvez 
sobrem. . . 

-Outro dia fallando~se ·aqui em que as a:..to
ridades não podião Lomar conhecimento· disto, 
eu . avancei um" proposiçiio, que foi muito cen-
surada pelo brazileiro imparcial ............... . 
(0 tachygrapho nllo ouvia o resto,) 

o sr. ouuha M~ tto•: ~Desejo _que venhão 
essas informações do governo- para depois tomar 
aquellas medidas, que me parecerem convenientes 
para o caso de que se trata ; venhilo ·primeira
mente. essas informações; e quem nos . diz a n~s 
que este requerimento que ·faço, . não seja. um 
incentivo para tirar os magistrados do labirinto 
das prevaricações ? Nós vemos a . maneira · facil 
porque . têm _sido da~as cartas . de seguro, ou. al
vará.· de_ftança á· mu1tos desses que têm·se apa
nhado nessas quadrilhas de ladrões;. quero saber 
se têm · sido soltos. os ladrõel\ que têm sido presos, 
se. são falsos todos :.esses boatos, que corre~no 
publico, ou se tem havido só um systema de 
calumnia.e perversidade da parte daquelles .que 
dizem que baladrões,·no Rio de J!'neiro~ ·.· · 
_ o Sr. Llm.po de Abreti:-Sr. presidente, 
não ma· opponho . ao requerimento para se pedir 
in(ormações ao governo, -que o .Sr. • deputado 
exige para aquillo que julgar conveniente; mas 
.entendia eu' que -seria. :necessario. que- :se; apre
sentasse -:uma -medida gu·anto .antes a estes:m11les; 
nem se pôde cimputar aos ,magistrados; -que dão 
carta de fiança, e-.sahirem os ladrões >:dao: cadêa 
para .se livrarem soltos •. porque a lei .· ... nã() 

prohibe as fianças e portanto não se póde imputar 
a essas autoridades que dão. fiança, pelo con· 
trario ellas serião criminosas se acaso a negas
sem : por col)sequencia o que me pRri!Ce é que 
devemos dar um I\ providencia que .. regulasse os 
casos, em que .a lei .permittisse a fiança, e que 
mio se est11nd~sse a respeito doR·. réos que hou
verem sido indiea.d.os como ladrõee. · 

, .· E' .·daqui qu~ ·vêm os males, que grassiio sobre
estl\ cidade, o estas providencias não. dependem 
das informações que. vierem do governo por ieso 
as proponho., V. Ex. queira mandar· me. papel 
para mond.ar a minha indicação á. mesa. . -

.O . illustre orador. mandou á mesa o segllinte 
projecto d<l resolução: . . .·. .. . · 

u A assémbléa gera1legislatívn r.A.solve: 
« Artigo unico.-Emquanto não se promulga a 

lei regulamentar que marque oa casos em .. que 
deve admittir·se flauça, não se conc:ederáõ alva· 
1·ás ..... do fiança . nem cartas de seguro aos réos pro-
nun~ados. por crimes· .de furto e roubo. · . . . . _ 

<c p,1ço ·da camara dos deputados, em 24 de_Julho 
de 1830 •. ~Limpo de .Abreu.» 

Salva. a .. redução; . . - -
Foi julgado objecto de deliberação. 
O Sr. ·FerreJra cio :Mello: ..;.Limitar

me-hei- a tallar sobre o requerimento. 
O requerimento exige. que se peção ao governo 

-o numero dos ladrõss, e nomes dos magistrados 
que os. sentenciarão, ou .que·. os absolverão ; mas 
a que vem tudo . isto.? 011 magistrados hão de 
dizer que . os tem -Ob!JOlvido na conformidade das 
leis, .como o Sr. deJlutado que ncabou de !allar, 
assim se exprimiu. O unico remedio . que pode~ 
mos dar presentemente ·parece-me. que se limita _ 
a que ee recommende ao governo que mande pOr 
em actividade a policia • A . nação pa~Ja .urna 
qua_ntia · eoorme para ter uma. inte.ndencJa· geral 
da policia, que . Slj_ julgou necessaria, _ por isso 
q11e não ·se. sunccionou a lei que extingue esta 
autoridade, cujo cuidado .. deve se vela.r -na segu
rança- dos cidadãos ; e o que vemo_s nós 'l Que 
a pc•licia ·não cumpre com suas obrigações, que 
os cidadãos aio · accommettidos a cada momento 
dentro de .suas casas, e parece-me·. que isto resulta 
de não .ter-· o governo em actividade a .. 'policia, 
ou que e na· . não cumpre .. com. seus· deveres ; 
é a unica medida , que .me parece acertada, 
e estâ.ao no.sso alcance, dentro da cidade do Rio 
de Janeiro, que o governo mande expedir ordens 
ápolicia, para que preencha os seus fins. 

Quanto ás províncias do imperlo, já. a ,lei pro
vídenuioU: . pelos. juizes de paz ; ·é necessario . que 
dê··· meios aos juizes de paz para .. exercer· as · at· 
tribuições .· que a lei lha incumbe, · e acabarmos 
cclm esses confiictos de jurisdic:ção que .cada vez 
q11e vai_ um magistrado .popular tomar· uma me~ 
dida, e que ha um magistrado ·nomeiado pelo 
poder .executivo, este se oppõe ás medidas da~ 
quelle: ê neeessario .acabarmos com . isto,, e de· 
finirmos a jurisdicção. 'de um :o outro. ,Portanto 
mand_arei uma-emenda para que· se recommeude 
ao, governo. 
, Mandou. á mesà .a ;seguinte ·emenda: . 

)\. a Que se recommende ao governo que mande 
·.expedir as convenientes ordens -á policin,' para 
que se torne m;~is activa- na guarda da -segu
rança publica, • empregando- •nas :guardns. e ron4as 
trop•l :da guarniçao desta. córte.~Ferreirc~ de 
Mello.»' -·. 

Salva. a redacção; · 
i'' oi· apoiada. · · · · 

<.l Sr. Pereira ele :Bruo:..;..sr .. ·presidente, 
o .que acontece . no -Rio . de Janeiro.~, :é o n1esmo 
nas províncias ; os. ladrões: são-immensos ; · o seu 
numero vem em grande parte do deleixo, :conti· 
nuado ·recrutamento .do governo.; .por consl)· 
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q11encia. desses rect·utamentos continuados,. se- se ·convide o governo que proponha essas medidas, 
gull·Be gran1e numero de deserções; os desertores ou indique as que sejão necessr~rias. · 
mettem-se pelo matto sem meio de se poderem Não tocarei na prineipal.causa dos males que 
sustentar, procurão a vida de ladrões ; o que attribuem aos dosem~ar~adores, isto Sr. presi~ 
nós temos visto aqui queixar·se de qu·e .os .ladrões dente não sei, o que se1 é que. o governo está 
são presos, e depois soltos, e . tem·se visto dar presenciando .trmtos · . males. qutt · pesão . sopre. o 
cartas· de·fiançahacoute~e~as ou~ras par~es;.ao Brazíl qne o governo ainda não se lembrou de 
menos na mw a - prov1nC1a · que1xa·iltl .d1sto, e propOr umn medida ao cqrpo legistatívo, nem de 
muitos .attribuem á constituição,· porque até um 1nd1car, '.logo .a . falta .. parece~me · que _não.· é·· de 
magistrad:J argumenta -contra a constituição, ·· fa· legislação, n . falta parece-me que é dos executores 
zen <i o persuadir. que a constítuiçiio é que tr.az dad leis; isto parece-me· ínquestionavel, .mat~· para 
tudo isto ; eu á, mais de um rimz que recebi uma que -não hl,lja motivo de queixn diga-se ao go· 
carta· da minha proviucía, 'onde me·. dizião que verno ·que o corpo legislativo . quer -saber se ha ·' 
havia um· grand. e, numero .. d-e-ladrões .qu. e havia falta de legislação a este respetto, se é preciso 
uma qu.1drílha desde. a cidade até a Parahybs, alguma reforma, entã'l daremos as providencias. 
um circulo que ha de ter seguramente 50 leguas: Em ·minha opinião bastava essa providencia de 
entretanto os jtlizes· ·de• paz niio podem fazer os ladrões serem julgados pelo jury, não sellies 
nada porque não têm • torças · á sua disposição; conceder carta de seguro,· dons serião os artigos 
o ·que acontece no Rio de Janeiro tem. acontecido dessa providencia, e elles bastavão; • · 
guasi sempre ao menos no tempo em que t1·a· o sr; Pauta. e sou~&l:..,.. Creio· que -o·Sl': 
'6alba a ass~mbléa ; não. sei a .razão ·oeeultb .. deputado fez uín projecto de . resolução como 
disto. -· .·. •· , · · · emenda, mas se não é, se é para se julgar de 

Portanto todRs essas ·medidns ''que . têm lem- deliberação e discutir-se quando se tratar da ma~ 
brado os Sr~. deputados não rne parecem dar o teria,. fallnreLe direi .que .. esta resolução acho·B 
remedio sem que. e&ta 1 au~usta cnmara consinta manca, não. está bem. desenvolvida, o que entendia 
que a com missão de justtça . criminal apresente é que devia ir á commissão de justiça criminal, 
uma resolução qnanto · antes que o& ladrões sejão e· mesmo nesta sessão póde ella hoje· mesmo pro~ 
julgados pelo jury; o mesmo jury da liberdade pôr .uma medida. 
da· imprensa julgue .. aquelles que forem· corn· Veio á mesa, mandado pelo'illustre orador o 
prehendidos neste crime; lembrava-me mais al· seguinte requerimento: . .· · .· 

· guma,. porém, tenho· medo, ·que se. susperídão-.·as <1 Reqáeiro que .todos ·estes -papeis·- sejão .remetti· 
garantias para estes homens, porque. de facto dos á commíssão de justiça cdminal, pa1·a nesta 
parece-me que. não se p6de fazer nada de menos mesma. sessão. apresentar o ·seu parecer.-Paula 
porque .tenho visto ladrões Jlresos, e não se tomão e. Souza.» 
auto de.corpo de delicto, ainda mesmo que seja ·Foi apoiado, e a11sim se decidiu. · 
em um juizo .de paz por cansa dd muitos incon- o sr. cunh~ M:a•ttos:...!_ Sr. t~residente; a 
venientes ;- mas emllm essa medida devfl reeom- policia· não ·pôde estar mais em activ1dade do que 
mandar ao governo, parece-me improflcua. o que no dia de hoje, .no mesmo mom(•nto em.que eu 

·se ·podia fazer mais.acertado .era .que a illustre disparei -o tiro da minha casa, tudo foi cercado de 
com missão de justiça criminal apresente uma re- . policia, r eu .até me . admit·ei, .. uma J>rÓvidencia 
solução, á -ver. se pàssa .este anno para que •. se extraordinaria; tropll de .1• linha, policio, tndo se 
jul~em . os •. ladrões pelo • jary, . o. mesino ·da li· achou prmopto. 
beri:lade da . imprensa. .. . . . 

o sr~ · c~rneiro da ounlla:-Sr •. presi· 
o • Sr. va~oonoé·úo• =.~Sr .. trresidente, · dente, é necessario que se tome uma medída 

diz-se. Qlle .ha .ladrões, tambem se diz que elles forte, não só para o. Rio de· Jaaeiro. como tam· 
têm grande protecção : que l1a mesmo· uma so- bem para todo o imperio, ao menos para as provín· 
ciedada empenhada no seu livramento qt1andll elas do norte ; não é a primeira vez que desta casa 
acontece 11 sua prisiio, indícl'io·se algumas· pes· tenho exposto .o estado desgraçado dessns ·pro
soas que entrão nessa ' sociedade, não serei o · vincias tão golpeadas pelos magistrados que·têm 
ecbo do.s boatos ; mas o certo é que é uma ver· sido nomeados pelo:~ mínisterioa::;-: faltemos ' ê<im 
dade, .as nossas leis são muito severas contra clareza~ ;·a, mó r parte dos ·magistrados não .cllm· _. 
os .llldrões, e- eutretant·l··euas' níió se. executão, prein com os. seus deveres, .até ·mesmo dizem 
o :quo, deve pois o corpo .legislativo fazer nesbs que todos esses males ·provêm ·da·. constituição; 

• circumstancias '! e têm sid:l causa. de flcàrem impunes ess.es • mál-
Oii inimigos da constituição. attribnem estes, e vados,_ a mim m~smo ·me 'dí.ase .ist~. em; Per, 

outros mu1tos crimes ao corp11 legislativo, e á nambuco um mag1strado, eu deseJaria que., elle 
mesma. constituição ; .. e o illustre .dap\ltl\do autor . me_ ·mostrasse qual .é o artigo 'da . constituiçit~ qu~ · 
do requerimento, propõe. que· se, peção esclareci· protegia aos.criminosos.'l. .•. . ..... · ···.· ·.· 
mantos a!> governo, mas o ;que.me P.arecia. mais. · Elles é que têm sido os maiores faceino_rosos, os 
acertado é o que .foi _á ·mesa, .. parece-me que uma. maiores malvados; ,que .. têm • infringido a lei, _que 
entenda do Sr. Rebouças; . p"ara que· se aeclare ao têm dado exemplos atrozes para antros estarem· co~ -
governo,· que ·•no .·caso .. dé. ser· necessaria':alguma mettendo ·maiores crimes; esses cidadãos, 'que ·.'de·~· 
medida. legislati'i'a. • para obstar• a esses'ladrões, o vem· ser os ·guardas das leis; sãO .os primeiros· ,qu'e 
governo 'a proponha • ·ou· indique, deste ·modo : po- abusão• que terrível exemplo não dão elles? Agora 
daremos desviar do .çorpo"legislativo toda e 'qual· - mesmo recebo uma cartl(. de um--jiJiz ae paz- de~Per~ 
quer. imputação_ de . ser · 'eaus.a , .. dos . malos, que nàmbuéo,- em que se queixa·~esse magistrado, de 
ac.tualmente,,.pesão- sobre·.'o Brazil r isto.- me pa· que a'opiníiio publica tanto .·se tem queixado .:" ·a·.a 
recia_ .mais acertado, .peção·se pois os escla.reci· quem eu.so~ capaz de o accul\Sr,~es!Do na su<a pre~ 
mantos. ao .governo,, accrescentando·se -(JU& se o . sença; eJátJve·vontade de me qnetxar ao. Exm• 
governo, entende : que, os ladrões: síio, soltos. por ministro da jnstiça,. e _dizer·lhe,'eu' accuao<este 
f·• I ta ·de legislação providente,· proponha ou. indi· magistrado per,mte V. Ex., e aceusarei v~ Ex-. pe• 
que qualquer. disP,osição. Jegislativa. · . . . , . rante a nação inteira, se niio o' ·1·esponsabilisar ·e 

Declaro desde .Já'. que não. approvnrei. que se tirar ·dll lugar que não merece;; e'qlle ê indigno 'de 
s_uspendão as garantias, por. quanto esta medida occupar. .. . . . ·. ... . ·. . · · . · ·' . · 
nunca foi necessaria,. nem é, nem hn de ser, é · .Sr• :pr>!sidente; é·a, esse homem a. que~ estti' · 
esta a minha opinhio; não. imitemos · pois o- go. lnc11mtiida desgraçadamente a vara.:de ouvtdor':.do'
v.ernõ d. o B.razil que. leva_ ntava· .garantlaa.atá p .. elo. crime da província de Per:nambuco; e que·tem· da~() 
temor· da· Republlca .de Pàstoa· · Bons ;• a mfliha . . funeatiaslmas"provas de· que é'· fndl~o;·'.de exis_.t•e • '·, 

•· OP,iniilo ê que se. approve· o requerhnento1 e que . em semelhante repar~içilo, que tem''ilido:•'accusaíto- ; 
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por.todos oil periodicos que se escrevem no Brazil, 
tom .. se .prot~st11do os seus crimes~ quo tom poster
gado a liberdade dos .cidadiiorJ: que tem soltndo das 
cadeas a homens criminosos com culpa formnda, 
como poderia aqui apontar muitos exemplos; mas 
elle estâ eon~ervado e será con~ervado talvez eter· 
namente, não á isso favorecer o crime ? Não é o 
mesmo· que dizer-lhe << continuai a soltar os lB.· 
drões posterr;ai a liberdade dos cidadã_o!!,opprimi 
aofl cida.dãos Justos, e virtuosos 'l _, 
_ E' necessario qne se falle aqui claro,. e. que se 
mostre que toda a culpn deve set· attribuida ~ 
governo do Brazil, tão·· netivo em mandar enforcar 
aos qu~ tê_m .crimes de opinião, quando se favorece 
aos que com punhaea. na mão atacão a vida . do 
cidadão, que andão passeanda pllla~ ruas desta ca
pital, e por todo o ímperío; eis-aqui o . motivo 
porque elles flcão impuneR, eis aqui o motivo por
que muitos magistraâos têm primeiro gritado con
tra alei fundamental quedá liberdade .. ao ci.d.ndãc 
de publicar as suas. ma1versaçÕPS: 

Mas, Sr. presidente, verdade é que se· estabele.;. 
cérão os juizes de paz, mas estt>s juizes de .paz boje 
estão inermes sem gente á sua disposição para _pren
der os faccinorosos, achando-um a opposiçi'io nao pe· 
quena nos _magi~trados, ha contlictos de jurisdicçiío 
entre. elles, que Jámais podem prender semelhantes 
faccinoroi!'ls. _ .. . · . . ... · .. . · 

Nós todos sabemos que nas villas .do imperio 
ba uma iuftnidade .de .chefe'!· para seus subor
dinados : ·requisita o juiz ·de paz tropa, ní ao ca
pltão-m6r, o coronel de milícias manda ao seu 
capitão, ao seu alferes, isto em distancia de mui- __ 
ta~ leguas, de __ sorte que quando apparecem esses 
soldados, esta gentfl para prender os faccinorosos, 
gue têm commettido os delictos> .eUes se têm ·em
DrAnbado pelos mattos. · 

Eu sou testemunha disto, porque fui osrigado ·a 
prender !accinorosos nos poucos dias que. estive 
commabdando as ordenanças; foi sobré.este obje· 
cto que aqui nesta camnra npresentei um projecto 
que julguei que nilo .encontraílse opposiçil'l; mas 
de~graçadamente foi á commissiio, e lá .. ainda está. 

Devo instruir que · em. algumas das . provincia:t 
niio ha uma prisão, não bn um tronco. não ha _fer
ros, nem pr1silo . alguma, Dem o artigo da consti· 
tuição que diz que dfl:!de já 1ieão prohihidM o~ 
açoite•, n marca de. !erro quente, e as turtuns, 
prohibe que os homens sejão retidos n'uma pris:io, 
ou seja lle ferro, ou sejn de pno, ou seja de pedra, 
emquanto se conhece quo elle é culpado, e se não 
foi, julgo quo talvez da ossembléa sahlu uma ~ro
videncia para que certos_ homens crin1inosos fos· 
sem pre~os antes da culpa Cor.m11da; antes da jus
tificação; mas se nilo aconteceu assim, é necessario 
que se tome em. consideração e$sas províncias do 
imperio; não é · só na c .• pital que acontece isto, 
tambem nas. outras províncias acontece desses 
casos. 

Concordo . com. o .sr~ Paula. e Souza, que vi\ 
este negocio 1\ commissão de justiça civil .e cri
minal, para . que apresente .uma resolução .que 
a. assembléa deve .tomar na maior consideração, 
porque q·uando se .t,rata da segtuança . do cid.~djio, 
e. da sua propried~de, deyem ser e~tes · ObJ~~ps 
de maior_ .poni:leraçao. que .nos deve o~:cupar; é 
necessario 11ue o meu,projecto seja tomado .em 
consideração, que se apresente quan~- -á· 
discussão, que se addicione ~o~ se reduza~ .se~ [ô.r 
necessnrio, ·que. se dê aos . JUIZOS de paz mews 
de poder entrar em todas as suas attribuições, 
que se poDha força á sua disposição; senão não 
se prendem lpdrões; niio se fuz. causa .. nenhuma. 
. o. Sr. vasconco1los: -l?ela ordem, Sr. 
presidente, peço que -a. commissão se retlre, ·da 
casa, . para . ir trabalhar,.· afim .. de .. que , apre
sente lloje mesmo, um projácto. a' este. :~e~peito. 

Assim se decidia, e retirárãn~se. d_&, ;sala os 
tres·.Srs. deputados, membros da commiasiio de 
justiça criminal •. ~ · · · · · · · 

Os ... :Elrnm•to:-Pela. ordem, Sr .. presiden· 
te, v. ElC. queira me perdoar, porém nno sei 
se ó licltú tomArAm·ee o~· votos quando muitos 
Srs. deputados ll.lm ninda a palavra. Eu. díroi 
qu'lnto .á materia, que . todas .as. medidas. que se 
têm proposto, parecem-me pnliatiqaf!, a ener~icu 
que Julgo, é a organisaçilo de uma .guarda civtca; 
e, peço a V.- Ex, gue c.onvide á illustre com~ 
míRsiio de guerra para a apresentar quanto antes. 

Outra medida pE<reee~me que seria a discussão 
do -codigo penal e . do codigo do 'processo 
respectivo;. a outra medida Heria restringir o cir· 
culo dos juizes de ·paz porque com fr·egu11zias 
muito grandes. não podem trabalhar como con
:vém; . :l. quarta mediâa ·seria . a . extíncção-·dessa 
polícia, porque ella mesma em si contém muitos 
ladrões, e muitos . faccinorosos mas emfim- peço 
a V. ElC. _ que convide . á comnííssão de guerra, 
para aJ>resentarhoje já .um projecto para a or-
ganisação de uma guar_da cívica;_ . -

o Sr.' ounho. Matto•:....:sr. presidente, a 
com missão de· guerra póde apresentar um pro
jacto para a o1·ganisaçao de guardas cívicas, po· 
rém tsto . não _é . trabalho de. um momeuto; e 
guardas cívicas temotl. nós nas milicins. .··, . " 

As milícias bem organisadas ··são guardas 
cívicas, .prouvera Deus que .ellas não estivessem 
tão destruídas ; todavia 1\ commissão .·de guerra 
está. p-rompta parR fazer.:aquillo que esta. augusta 
camara determinar·.; mas por .ventura quererá ella 
a mesltla guarda cívica do anno de 182"2? .Mas 
eU" entendo que _não p6de ser . da mesma ma-
neira·.·· · , . · , . ., .... 

Sr. presidente, póde.se dar providencias, e pro
videncins mui proficuas para a. prisão de . todos 
esses faccinorosos, tul!o isto . se pôde prevenir, e 
todavia a commissiio não deixará de .. Jazer o. que 
a. camara ordenar, ba de c11mprir, porém não é 
boje; a commisr~ão está com outros trabalhos de 
summa. ponderação;. mas queira··· Deus, Sr.' .pre.:
sidente,- que niio venha tal· churrilbo de. emendas 
que faça sumir. o projecto da com missão •. 

0 Sa. · HE~RIQUES DE REZENDE : - () project" 
n •.. 32 . organisa .. uma gttarda civica, para que 

·11a · da a com missão apresentar outro de novo 'l 
Veio á mesa, mandada pelo Sr .. Ernesto· Fer

rnira .França, e foi lida a seguinte indicação: 
"Que a commissdo de guerra organise. qnanto 

anttjs um projeeto. de guarda civica.-E. Fcw,·ei· 
ra ·França." 
. Foi romettida 1\ eommissão de ·guerra. 
o SX'~ Pau uno de Albuquerquc:-Oppo· 

nho·me ao requerimento, indicação, .. ou o -gue quer 
que . seja; o quo .é uma guarda civica? Nilo sei o 
que Sffja ; é -preciso uma medida legislativa, guar, 
da .. civica existe, ou se chame ordenanças, ou se 
chame segunda linha, é um corpo de cidad1'ios. 

O Sa.· f,ÍNo .. CouTINÚo : - E' · uma· indica· 
ção, parece-me .·que . não . se deve fallar por ora 
·sobre ella; isto é .. fõra da ord~m. . . . . 

o. Sr~ . Pauuno de A1buque:rque:
Sr. · presidente, eu sou muito sujeito. ao :regi., 
manto, sou_ do~. que -mais facilmente se.submettem 
ao regimento, não posso.ser tacbado de fallar .fóra 
da ordem, nem de. perdex: tempo á camara~ -.... 

·· Esta. eamara · não 'determinou • que • isto ftJsse 
indicação, foi um requerimento·; · quando fallo os 
Srs. deJ)utados dão-me menos attenção, sõ ·as 
minhRs falias não é q11e fazem perder. tempo 1\ 
camara; ·isto foi,· apresentado como requerimento, 
foi sobre o 1·equerimento que · pedi . a palavra 
para expender. as ·razões- porque ·me. opponho -a 
elle, se. a camara deliberar que seja indicação, 
guardo silencio. 

O Sr. Llno coutlnbo: ..... () Sr.'depüta\io'es~ 
candalisou:sê'sem · ra~~? algu~a; q~a.udô, eu.d!sae 
á: ordem, 1sto é _um!l tn~lcaçao, fol __ porque JUl· • 
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gueí que devia passar pelas· fieiras. do regi· inconstitucionalidade da po1·taria do. mini:~,ro do 
menta; sa o Sr. daputado. quer .dizer que .quando i mperio no anuo de 1829 a respeito do .dito ob· 

. elle_ !alia. é que· lhe· chamíl() á ordem, não sei, jcct~.-Odorico. " · ·. 1 : · • 

o que _se1 .é _ÇJue não podemns dizer nada, esta- .Foi. aprovado. .. . . .· .. : .. ·. 
mcs. co~o. as. f_!laninas donz~l~af!, qualquoJ' .couaa o sâ;. :l.o SECRETARIO leu os seguintes projectos 

· escandahsa; nao se pôde d•zér nada. · · · de ·decretos e resoluções, otrerecidos por · seus 
O Sr, Ferreira. do Mó'llo:-Forão remét. illustres autores. . . . · . , . . .· 

tidos à· com missão· d11. instrucçio ·publica os es- 11 A · assembléa geral legislativa decreta::· .. · . 
tatu tos do curso jurídico; este· negocio me pareco tr Art, 1;° Fica cessando a obrigação. em que até 
urgente ; e e_omo R8 .acha· esta cnmmissão com ngora estiio os lavrndore_s dos engeubos de assuc1n 
faltro de um rnornbro, porque v. Ex. passou por de níio poderem moer as cannns das suas !.oz;;n.::.;;a 
nomeac.ito. da carnara, · P!tra· ·seu : presidente julgn fóra das propriedades ·a GU!L.ellas · pertencem, · 
que ser1a de bastnnte utlhtlade,, e por. isso tomo a logo que _em tempo conve11íemellles não s~ja dado 
confiança de lembrar os Srs~. Maria ··de Moura e o . córte . pelos pl'opri~Jtarios,. expondo-os po•~ i:~so a 
Maria do Amaral, corno· são·lentes das diver11as perderam suas canoas no campo. 
academias podem' ajudar muito á éornmissão nos " Ar.t.. 2.• As . fazendas. obrigadas a q11alquer 
seus' trabalhos; ... ··... . .... .· ; .. ·• . . · ·. · ~ engeubo nflO seriio Jil.ais adstrictas a lev11r a clles 

O mesmo Sr. deputado. lflandou·á mesa o se· :suas -moagens,· quando os· que 11s possuírem -por 
· guinte requerimen·t.o: . . . : .. · '· · titulo de . domínio, . foro ou prazo, .excepto .os 111'" 

"'Requeiro que OR' Su. · deputados Maria de rP.ndamentos a tempo .certo,levantiU'Rm ou adqui· 
.M'our:t· c •Maria do Amaralsejiio addidos· á ·com" rirem'. propi·iedades de _enjZenho onde as possão 
· mis~ão ··de ínstrucção . publica, . p1ra ·darem s_eu · moer, .. julgando-se logo· pelo .simples facto do le • 
parecer· .aobre • 011 estatutos do ·curso jurídico de vnntament•) . on ·. acquisição .dP novo en~enb(,, ex· 
S. Patilo.-Ferrei1'a de Mello. 1>. · · tin_etas semelhantes obrigações que constituem uma 

' .Foi. approvado. ·. · . . . · .•. ... · . cspecie de direito banal, tão contrario (L liberdade 
... O.Sa.·_CARNli:I.O_ D.\ C. UNHA:,_:_ mand_O. U' ã m_esa, do!! homens, SOU trabalho o industria, não ficondo 

d • 1 d comtudo o terreno isento d.o pagàmento do onus on e .oi i o, :o seguinte requerimento. •.. .. 1 d t h h · t d d' e t 
,:tc,.,Req1Jéir() que· 'se peção. ao .. go-rerno. as leis rea, quan o o ena emrecon ec1.meno o 1r c o 

t • ~ b d . d" . d d domiino. . .. qne _au or•sno .a . co rança ·· .. a . IZima o.· pesca o ci Art. 3.o As fazendas obrigadas de· que· ~1·ata 
e .. d!) , sal;na província de Pernambuco, ·o· do as- . 0 nrtigo antecedente, uma vez livre~ da obrigação 
sacar:::.bruto. na província do C~at·á·.- Salvo a não. podem tornar a ella, ainda q 11e cesse a causa 
melhor .redacçlio.-Carneiro da·.Gunha •. » .que_ as d .. eso_ brig•J_u, e nesso caso será.llv_ re a_.· seu_s 

Foi appro~ado, salva a l:edacçiio. donos moer as cannás ondo . bem lhes c.:.nvier. 
o l!lh:. Odc>rloo :M'onde•:-Ha tres ou qua- «Art. 4.o 011lavradores qne possuírem fazendas 

tro· semanas que tem passado a hura sem eu ter- por. tittllo de arrendamento, e que r orem obrig•ldos 
me Jémbrado. do apresentar um. rel}uerimento, é h melnçilo; vendo qne não podem ter o córte em 
couza muito•simples. · tempo conveniente,· Je maneira que cor1•iio o risco 

Sr .. presidente, jA o anno passado 117; aqui um de porder n moagem das. suas cannas, poderáõ, 
reqúerimento para sa pedir informações ao gover· • legitimaudo·se com duas testemunhlls perante o 
no, ou tomar~se ·em consideraçilo a despeza juiz de paz t•espectivo, ouvido primeiro vo,·bal
illegal de :perto de 17:00011, · feita pell\ cnmara mente ou . por escripto em 2•llhoras o. proprieLario 
municipal da cidarle .de s. Luiz. do Maranhiio; que se suspeita .não querer ou não.ptJdor o eórte, 
foi iato·· pam o governo;··. Foi estra . deapeza feita ir ·moer as suas cannas ou do melhor lhes convitr. 
debaixo · do pretexto de festas por oceasiilo da pagando aómente ao proprietario a renda do ter· 
independencia, na occa11iito em que se acreditava reno-e nada mais: e mesmo nesse caso . podert\ 
qu11 ·O Sr; D. João VI cedia·· da soberania ·que vender a qualquer outro a canna da sua lav.oura, 
tinha a sau filho, apezar do desembargndor do Ma· ficando comLudo obrlg11do . a preferir na venda o 
rnnhito Costa }"ranco, o Sr.< Pedro José da Costa proprietario, tanto por tnnto, sendo primeiro 
Barros.ordenou que se fizesse u:na subt~erlpçito · a1J'rontado, o neste caso . tambern nito lhe .aerâ 
em P.arle voluntaria para, se 1'11zer a fe~<ta,. e c . . devida"meiaçiio ·alguma. - · · 
que._fez. a. camara~municlpal ?·Gastou rio seu pll· _cc Art; 5.o Fici'io extioctos n s~m efl'eito todos 
trlmonio 17:000g; fiz este requerim~>ntn, . porém, . •. os processos. pendentes por semelhantes causas, 

.·.o anno passado fatiando nellte>partlcular com o especi~lmente as des1gnad'as no art. 2o.. · 
Sr; êx·minlstro. do imperlo Joaé Clem11nto Pereira, .. cc Art •. 6.o Ficiio deroglldas todas as leis e dispo-
sobre niio querer tomar<tempo, elle disse-me que sições que se oppuzet·em ao. preRente decreto • . 
já se: tinhão .dado providencias: fui· pr.ra o Ma- · « Paço da c~mnra dos ·deputados, em 24 de Julho 
ranhiio · e· quando · auppunha •: que as prov,dencias de 1830 c S Mello Mattos ., · · 
seriiio·segund._ o a lei,pelo contrario,·. a. choque o Sr. . · · ·-- ' • • ·· ·· • · · .. ·. · · · .· .. 
J é Cl t p · « Senbores;~Siio .tão conhecidos os males qu,e 

. os > emen e eretra manda dizer que posto que soft're· 0 _Brazil com a moeda papel emitlída . 011 
Sua :Magestade rec.onlcecet4se. que aquella despE> .ta circulàção, ·.e. muito·.maiores os que pela.sua exis
era ;JllegaV cnmtudo. a approvava;_.cousa maisfóra teiuiiá' .·:nos ·. têm ·causado, e continuará . a . fazer 
da·razão·. que tl•nho.wisto; a tal portariri que .foi se_ ntir~ o __ brigRnd __ o:nos' á_ co_ntinuaçiio d_ 0 cU:_ni_1o,ex-
para. o Maranhão, a camara:_municip•ll·nãl' quiz · • d d b 1 t d 1 
obedecer ror entender :que_ que_m__ develi_a_r 0 di. .cessi_vo · da · m·oe a e co re; mu · .. a o ns a; uzes, 

h · · · ~ · · · t t - ·· d mais: difficil de remediar . que · se torna ocipsa 
11 e1ro· j;ao esses camarts as :que .. gas avao o i· ·qualquer de!"onstraçiio n ~al ~espeito_. ·c~mpre po.is 
nheiro da nação, por is~o'màndà á mesa um re~ a cada· um de uós. contrtbu1r emtaes c1rcumst••D· 
que,~in~ento.~ · · · · cias,_. e conforme suas f11culdades para· o bem 

. REQUERtimNTO. 

" ,Requeiro' qne se peçiio de novn .esclareclml'nlos 
ao governo sobre o gasto de 16 pnra '17:1100,~ que 
a camará mumcipal da cidade · de. S •. Luiz .fez 
por occasiiio dJs.festas all.i celebradas pelo reco
uhecimento .'da • inclependencia:. de íinperio ; bem 
co,mo ·~ !epresentaçãC) ·que · a.,actual. _c.:amara .. , da . 
mesma c1dade. remetteu. ao gov.erno pnta ser pre
sente á as11embléa geral. l~gislatiY!li. mp_strando a 

'<TpMo 2· · · · , ·· · · .. ·· · 

··gerar da .nação.' · · . . · · .... · . 
«·Considerando pois que o ... mal que noR provém 

de ·'taes mnedas em circulaçiio se tem feito exten·· 
sivo a todas as provinc:ias em ma1cir ·ou -menor 

.parte, fazendo. desapparecer dentre' nós o_s metaes . 
preciOStls,· cujo .d~muo 'niio .é possivel _remediar 
sem!. dinheiro para o. resgate do papel,_ oft' .. reço 
·portanto !\. CC?nsideraçii<! . d~ · ·~am'ara o . seguinte 
projecto .de le1 de amort1saçao, que, abrange dis

<pósição· · géral. ·a todas .. '.as . · provineiàs; Re'dígi-o 
·assim porque considero; cómo :dev.o;· 'qne todos ...... . " ··· ......• 27 .,. · .. 
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210 SESSÃO EM 24 l>lf JULHO J:)E:·Js3o 
fazem n associ11ção bl'azileira, e todos têm por 
dever e por timbre o contribuírem para a. gloria 
nacional. 

11 Não se tnxe de excessivo o arbítrio que oft'ereço 
de 10 % sobre a receit11 do impel'io, porque eu 
me satisfarei se o rP.snltado ·da amort•saçlio an· 
nual corresponder a 1,000:000,9, porquanto muitos 
pagamentos tem a fazer·~:~e á fazenda nacional, em 
qu,., ·niio C•rbe a tnoedn papel, cumo siio, dtocim·' de 
predio:~ urbanos, siza dos escravos vendidos e 
sello dos papeis em juizo, ·além de outros: e muitas 
províncias ht\ ondll taefl. 1\J % em papo! se não 
podem VP.rificar p ,la r .. lta de rehu;ões cummerciaes 
com o Rio dtl Janeiro. . 

«Não se di~a uuubarn qu~ tal som ma as_sim de· 
dnzidà produzirá um grMde def!cit, portJU!mto 
elle ficará preencbi<Jo, se niio ao· pl'imeiro anno, 
mas nos seguintes pda <litr>Jrença da cambio a 
f11vor, nas remessa<~ para Londres,. e nas compras 
de goneros .para os arsenaes de quo .o governo é 
b maior consnmidor, e não é defetto em finanças 
desper.der para htcrar. 

PROJ'ECTO DE LEI-

CC A as~embléa gernl .legislativa dt>creln : 
<<Art. l,o._g; l.o E1n todas as recebedorias do 

ím"perio pnra am .. rtisação da rn96dll papnl (antes . 
n.otns do banco do·Brilzil) se aceitará nos p!ltt••m~n· 
tos_ em que couber á fazenJa publica 10 % em 
dita~ not.•s. ._ ·. ·. 

<c· Sl .• 2. 0 Das notAS_ ·a~sim __ recebi <la~'~,. nlém da es
cr.ipturaçiio ordinnrill rfas ·junias de fazenda, 11e 
fará em livro para - isso sómente destinado, outra 
escripturação em que ~e tsper.ifiquem as quantias 
rec_t:bid:ts em tal tnoeda, e o numero e valor quo 
rcprAsAntar carl11 uma das notas. 

cc Si 3. 0 As juntns na~ primeiras sessões dos 
mez.,s de Janeiro e Julho, ern tod011 OH annos 
veri.ficaráõ a existencta das. nutas rect!bldas, con• 
ferindo-as e conrrontondo·lls com o livro do sua 
especial escripturação, e marcando·ns de puncçi\o 
com a nota-ínutilisnda e o nome da rt~spectiv•' pro· __ 
vincia-de-. CJUe se !ur,io 011 computento11 trmnoa 
que por. cópia -serão r.emettídos oo tbeaouro na· 
cionnl para ... serem presentes em todoa 011 annoa i\ 
~ssembléa gt~ral ·legislatlvn logo que ao reunir. 

« Art. 2.o-§ 1. o Na provlneia do Rio de ,Janeiro 
e na11 mail'l ao lmperlo onde gira a· moeda· papal 
separar-ae~Jiilo doA recebiment<•s havido• e em quo· 
couber os mesmos 10 %. quo Herilo eacripturadol, 
amortisodos e mureadoa_ na<~ mdmas tlpocaa,. o 
com as .mesmas !omn.lllldadea dio~postaJJ uo art. 1°. 
tiSI 2° e 8•. . . • ..... · ... 

t( SI 2. 0 As quantias Dll&lm amoru~adas .serão 
leva<~ a~· a credito_ dos .cnixaa gora"• om C!lda uma 
das províncias, -para descnrga11 do. seus thesou
reiros. 

« g! 8. 0 . Liquidada. a conta annual .da amorti· 
saçiio ·em todo o imperlo, se fará. publica pela 
imprensa a . . quantia amortisada,. niio só . pura co• 
nbecimento da nação em geral, como para se fa:tel' 
constar qual a quota cnm . que em particular con
tribui o cada uma das dift'erentes províncias, e qual 
a importancia .. que falt" a resg.1tar. · 

u Si 4.o P.elo. tbesouro nacional se furnecerá ·a 
C!lda uma das. juntas da fazenda o. puncção men-
clonado no art. 1• § 3•. .. • . . .· .-_ · 

« Si 5.• Ficão revog•ldail todas as leis, disposi· 
ções e orden11 em. couLrario. . . ·. : 
• 11 Paço da camara dos deputados, em 2! de'Julho 
de lti3Q;.;...o deputado Rebella •. 11 

« A. a11sembláa geral-legislativ.l decretll : . ,._ 
" Art. 1.• Ern todas· as 'cidades .capitaes das 

províncias haverão cadeiras de grammatiea latina, 

.
rbetorica e _P"_ eLica, pbilo11ophta racional e moral,_ 
arithmetica e geomutria,. e francez. . . . . .. ·. 

'' Art. 2._.. Haverá igualmente. das . villas. mais 
populosas e mais distantes d11s · capitaes • uma ca· 
deira de grammatica làtina. · ' · 

11 Art, 3.o Os p·residentes das· provinciaa em 
conselho marcaráõ o numero· e localidade das c a· 
deiras da grammatica latina jli existentes nas suas 
respectivas p1·ovincias; podendo extinguir as que 
existem em lug1&res pouco populoso~, reduzir as quo 
cxi11tom dentro das cidades e villas, r~>mover os 
professores. df.lllns .p.nra .as que· se· .crearem onde 
mais aproveitem, dando conta .á assemb1éa geral 
.para a final res•)lução. . . . ·. . .... · ·. 

cl Art. 4~• 0.-1 prtlsídentas em conselho taxaráõ' 
interinamente os. ordenados dos ·professoras. das 
novas caddras regulando-os de "500$ a 600$.;com 
attcnção á qualidade .do ensino, á11 circumstancias 
da ·população e . cnr.estiss dos lugares, , o. farão 
pre~~nte á allsembléa ger11l para a 1lr~l appro· 
vaçno. . . , . . . . . . . . . ... · 

cc Art. _5.• Os presidentes em conselho .ftcão au· 
torisado~. a conceder. uma gratificação _annual aos 
profe~sores dessas cadeiras j!i existentes, com,tnnto 
que não exceda. á. metade dos seus ordenados 
attendendo nos_ annos.- de ensino, prudencia', des~ 
vello, grande numero e aproveiLamento dos dis
cípulos,. bem como os substitutos· das mesmas. 

"Art; 6.o 0:~ que preteltd~:~rem ser providos nas 
novas cadeiras e nas ·já creadas, que vagarem 
por morte de seus actuaAs proft~:~sores, serão exa
minados publícamente"pernnLe oi presidentes em·· 
cons~>lbo, e estes proveráõ vittllic•amente o ·que 
fór julgado mais digno, e darão 'parte ao governo 
para sua.lf'gal nomP.açl'io. . , 

c< Art. 7 ,o Só' 11erilo. admlttldos 'á opposiçlo e 
examinados os cidadiloa br11zíleiros qne 'e'stiv"erom 
no go~o de 9uus. direitos civis.- e políticos, sem 
nota na . rPgnlaridade de. aua. conducta~ · · . ' 

« Art. S.o Na provlncia onrle estiver a córte per· 
tence ao ministro .do lmperlo. o que naa outras 
se Incumbo nos .presidentes. . _ -

u• Art. I); o Ficiio revogadas todas as leil•, alvarás 
e mai11 ordens. em contrario. . ..... -. , · · · 

<r Paço da camara daR deputados, · 2-i . de .Julho 
do 18:'10.-Jo.lé Bmlo Leite F.n•reira de Mello.11 

« A auem blêa gAral legislativa. dec.;reta : 
<I A•tlgo nnico. O.t navios er~trangeiros que fo· 

rem v~tndldos noa portos do imperlo, .ou -a ellea 
cheiJarem dllpoia de_ comprados em outros portos 
pnl{arAi:i lõ ofo na rewpectlva al!andega, . como 
outro. qualqlter objecto de lndaatria ou producçilo 
oltrangttlrn; 
•. 11 Paço d" cnmara doa deputados, 21 de .Julho 
do 1880.-Mac•el. 11 • 

« A. . &llllmblb RarAl legislativa resolve: 
" A.rUgo unlco; A ord. h v. fio tit. Go § 22, tit. 49 

§ 7, "lei de 3 do Ago11to del7li9, os nlv~:rás,de 28 
lle . .Julho de ·1701; de 2t de .Outubro de 176' § 2o, 
de 14 de Fevereiro de 1772 § 2•, .delO de Agosto 

, de 1790, e quaesquar outras di!tpClllições .que .tra~ 
tem dos cdmea de realatencla _e injuria ·A jusrlça 
ou a quaosquer . autoridades, não C\lmpl ehendem 
algum!\ das mesma11 autoridades nem quaesr~uer 
empregos publicoa,' nos actoa que pr11tiearem sm 
razão dos seus -officios _ll·_,empregoa.- -Os. excessos 
e. abusos que entretanto .commetterem, são .puní
veis . pelas -.leis . de· responsabilidade e abusos· de 

.jlitisclicção, . ··. · . . .. · : 
~ <i' F1cão revogadas etc. , · ·.', 

ti Paço da camara,dos deputados,:-24 de -.Julho 
de 1830~ ~O deputado Bebouçu .. » 

11 A assembléa f%eral legislativ-a reRnlve: 
11 Artigo unir-o. O decreto .de 8 de Fevereiro de 

17:)8 que probibio aos officiaes dl\ alfandegtL do 
Rio de Janeiro, exigirem dns capitães dos navios 
c~_rtas quantias1 em ~ue arbitrarão as ~ratificações·. 
voluntarias que lhes fazíiio.; c·e a~ iujustas e eacan• ... 
dalo.sas contribuições que os referidos . olllcil\es 
tinhào de mais introduzido com o pretexto de 
marcas ou } .. tações sobre os ·navios dlcll .extensivo 
a todas. as alfandegas do imperio do Brazil .. ··-···· 

11 Pacó • dn. camara. dos deputados,. 20 .. de Julho 
de 1830.-·G. P •. Ferreira. 11 • .. . .· .. · 

11 A assembléá ·geral legislativa resolVei 
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SÉSSÁO . E~ ~4 DE JULHO DE t830 
11 A1·t. L~ A abolição dos privlleg(os que não 

são escencJal, e. Inteiramente ligados pelo § 16 
art. 1?9 da ~:onst1tuiçio ,\é eomprebensiva d.e. tu dos 
os pnvilegios de pessoa ou cousa. 

u. Art. 2.o A lei .mnrcarà os cargos e ·_os privi. 
leg1os que lhes s~o inherentes, por utilidade pu· 
bl1ca. : .... 

·da(( its8~~Ôe~':s~~a P~:a ";;~~:t;;: .· ,?~. de Maio 
Forão .todos julgados objecto de deliberação e 

mand>Uiio .se ,imprimir. . , .. . 
Dl!ipensou"se a imprea~ão· do seguinte· ~rojectll · 

de resolução, mandado à mesa pelo ·sr; Vellas· 
ques que ficou para entrar· na ordem dos · tra· 
balhos.· · ·._ ·_. 

11 ·A·assembléa geral legislntíva resolve: 
« Artigo unico. A disposição · dô deerêto · de 11 

de Setembro de 1826 ampliado pela ·resolução de 
23 de Agosto · de ·1828 sobre os màgistrados, que 
são obrigados a apresentar certidã_o .de: -corrente 
da ~ecima, é extensiva aos magistrados que são 
ol:lngados . a· apresentar certidão ·de ·e_Cirr.ente em 
ausentea.· · · · : . · ._ . _, . 
·. «·Paço; da camara dos -deputados, 25 · de Julho 
de 1830.~Manoel dos Santos· .Martins Vellas· 
ques. » · _ .... · _ .. __ •. __ · _ · _... . .. _ • • · 
Dí~pànsou·se tambem da impréssão, e_ficou para 

ent1·ar na ortlem. do.s. trabalhos o· seguinte proJecto 
de resoluçi\o da'c.Ommissão' de fazenda. • .- .. · .. 

<I. A:.asst~mbléa · geral ·Jegislativa resolve: 
" O ·governo . flca . autorisado -a continuar . P"r 

mais_ um anno o p_agamento de"todas as pensões, 
tenças. e· mais mercês. pecuniarias, q.le so Jlerce· 
bião · em virtude _· da resolução de 21· de· Julho 
de 1828, exeeptuadns aquellas que já tâm sido 
desapprovadas !Í as que forei'J! antes deste praso. 

« Paço dn camara . dos deputadus, em . 3L de 
Julho dei1830. ~..4._ P. Limpo de Abreú.- F~W6• 
-A. ele Sou.sa e Oliveira Ooúeinho. » 

O Sa. Faallitu FaANç.\. mandou .á. mesa onde 
roi liJo_ o seguinte·prujecto de .. resolução. . . ·.· .. 

11 A assembléa geral .l~>gislatlva resolve : 
" No primeiro dia de testa nacionnl depois d4 

sancção desta resolução, o governo declararà. a 
liberdade dos escrl\vos da·. Mção. 

« Paço da c&mara dos deputados, -23 de Julbo 
de 1830.-Antonio Fm•11ira .França.».. · 

Náo ·se julgou objecto de deliberação, ao que 
pedindo· a palavra, disse 

O Sr. :Ferreira -Fr&IIQa :- V. Ex. Caça 
. fav_or .·de. mandar . declarar na · acta-- por ·extenso 
esLa resolução,· escrtl\lel·l\ por extenso, . e· que . a 
cam·•rsjulgou que. não era objt!cto de deliberação e 
que eu flli o .autor dellas, q11e . a co.rnmi11slto e a 
cainara J 11lgãrito que. nito em objecto de .delibe· 
ração. · 

O Sa. VIEIRA. SouTo : .-. Nas. actas vá:o por 
extenso todos os objectos e os nomes de seus 

.. autores, . . nessas que se lêm aqui não vem assim 
por não se tomar. tempo :na • camara •• _ .. •·-·•·· ... _ · .. 
:o st\. :FEliauaA:FaANQA. :·i.Em algumas acias 
veln.só-leu-se o projecto do Sr(fulcino de tal; a 
asse in bléa ·geral decreta . tal, · .. _ e · acabóu, não · foi 
julgado óbjeCL,!I ;de delibe~açãô ; Cluem s~be o que 
e ou o <JUG nao ,ê 'l Por ISSO' e que eu ~eço .que 
seja ma1s . declárada-- a .-resolução ·de. _falam>" de 
tal, qua prOP,OÍI~ICà camara, nilo !.li julgado ob·. 
jectu de: deliberação. . ... _. - ' _ · 

· ·· o Sa. Luiz 0A.V4tOANil:- As netas dizem - a 
asaembl6a ·geraL etc. - quando se. ofrt~roce. algum 
prcjecto e porque nilo temos tempo :de .. copiar 
todo . por inteiro, mas vni. ·para a _,secretaria .e 
copla·ae nas actas por exte~so. ;'pôde .ser que em 
algumas, actas não venhiiu por .• extenso; mas o 
estylo da casa é , este._ ·. _ _ _ ._ _ __ . _ . 
. o Sn; FER~Jt.IRA FaANç.~:-Mas ·eu tenh-o .visto 

emaliUntas act:us __ vêm •os pr~n~ipios do pr?iecto, 

e não vem todo elle por extenso para não acon· 
tecer. ~sto. com o , meu projecto é. que Jlz e.ste 
requerimento. . ·. . 

0' SR. ERNEST.O .mandou á mesa a seguinte de• 
claraçno, qua pedirão para assígnarem os Srs. 
Castro Alvares e Muniz Barreto. . ' · 

"Declaro que votei qtle era objecto de deliberação 
a resolução do Sr . . Antonio Ferreira França sobre 
a alforria dos. escravos da . nação. 

11 Paço da cama_ r'' dos depntados, 24 de Julho 
de 1830.-Ernesto ·Ferreira, França.- J. F. A. 
B. Mtm:i.s·Baireto • .,.,..A.ntonio deC"stro Alvares;,, 

A' f?, onze horas e quarenta 'minutos foi annun
eiada a .cbegada . do Sr.. ministro da.· faz~nda, e 
sendo ln!roduztdo na sala, deu-se principio á 
discussão do orçamento. d'' .f,lzenda na parte que 
c:omprehende a divida interna. 
o ér. Vasco:ncouo•: -- ô Sr •. ·ministro .da 

fazenda pede na tabella D. para pagamento . da 
divida· publica. interna l,051:468B754 comprehen
dendo ·nesta quantia as despezas das provineias. · 
-Na tabella. n. l no orçamento das ,despezas do 
ministerio .. da. !nzenda, pnde o Sr.. ministro· para 
pag11mento da divida publica interna 1;086:468S75,, 
A co~missão procurou atinar corn a difrc~reuça 
que havia entre a tttbella D. e a tabellll n. 1 
i~ portando no orçamento .do ministerio doa nego· 
e1o~ ·da fazenda, e . não -pôde descubrlr a razão da 
dift'cnença . sen>lo porque nesta tabella de n. 1 
supprimio·Stl a de•peza. com. 1\ caixa lfa-amortl
ZIIÇI'to ; ·é J>Or isso que . appareee a dlll'erença do 
quasi· 15:000$ ·que é quanto s_e ·gosta com a caixa 
de amortizaç1\o, purece pois que a commi_&KilO 
descobrió a razão ela dí.tl'drançn : mas a comml~slto 
reftectlo que en pedindo nesta tabella D. a quRnLia 
de 1,051:000$ para. todas 88 dt!ll(IIIZilB COm 1\ divida 
pubUell \nt•1rna tanto de11ta c6rte como daíl pro·
vlnclns, ap(larRce na tabtllln _n •. 1 pedlndo·se a 
l111l'nrença llr1 lõ:OOOH .de111,~Za q11o tJQ. Coz com a 
caixa de AIIIOJ'LJZI&çtlo, e 20011 quo so ch\ do com• 
mi&llilO · a easá coutu.tlnrlll ''" umpr11111thno antigo, 
e sendo n11slm u~u devltto npparec .. ,· nftl ·. daapezaa 
dali provincla.s qunnt11111 co,•tllmpladul para paga• 
manto da divida publicA lnttornn, maa . nilo acon· 
tece assim ; nl'l orçamento de Clllla UIIIR das pro· 
vinclaa da Buhill, Pllrnambuco o Maranlu\o , 
contemph\rlto-so aR tlo~ape?.aA cum a divida publica 
lntern11 ; logo, hnvia uma dupllcntn quo nra con· 
ternplar nll tab11llu n. 1 quanL1a11 nocP.IIsarias .pal'll 
pog11mentos. de .toda _11 .dlvl<.lll publ1ca lu terna de 
todas aM · provi nelas, a depois em c~tda uma das 
pr .. vlnulas pedir· lia a quantiA . que Stl precisava 
para pogomento tle sua dJvida. A cummissão 
eliminou poiR deste. urç.·umento_a despeza que 
vem contetuplada uaa p(ovincltlB da Bahia, P~r· 
nambuco. e Maranhão. 

O Sr. Jilintstro . em outra .sessão aqui disse que 
as c<>ntas do thesouro erão mais exactas do ·.que·ns 
c?ntas man_ da ___ d __ as_ P __ e __ la_s provin_ ei•!S ; por_ e_~te ·m_ O· . 
tlvo-parece-me que sendo _como d1z. o Sr. mmistro, 

· deve .. preferir-se a conta que apresenta o tbesouro 
até.mesmo porque e~la é mais economica, ,isto é, .ba 
menos despezas. Pelo orçamento do thesouro :im
portão. as despezas com .a divida interna-,eni .. rs., 
quando pelo. orçamento mandado pelas jun~as de 
fazenda- _das provinei!ls importão · em · riJ.;. por 

· consequoncia ·à v:ista- dos -esclareclmeiitos que jé. 
deu. o Sr. ministro, . e a. commissão.estar,peraua~ 
dltia que a conta se 'dl've razer segundo foi or-
çada pelo tllesouro ~ elimino~·~e·.do orçamento 
todas essas ·tabellas ·das provmctas; e todas as 
despezas para pagamento aa divida interna estão 
contempladas na. tabella. do Rio de Janeiro; Pede 
o Sr• · ministro para amortização das, apolicea · 
creadas pela leLde Novembro. de 1827,,135:892$, 
q:uAntia. ColmO resgate das . apolices .·ao ,par,r· ,Ora! 
n- commist>ão julgou que . não era .prpv:aveLque 
eslas .apolices fosseiD ·resgatadas •ao. par; : .porq~e 
seu . preço: . conslãiite . tem · eid!>.: a~ -69,, ,e: ~ ·• 70 ; a 
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commi~$1io voto_!l a 75, o por isso tez 11 suppósição 
do rP,sgnte a 7., e nt'i•l ao par, e pol' isso espera 
q11a o ~r. ministro reconheça tJ. razão porque a com· 
missão fez isto; 

A respeito das 40,001) lbs. st: contrllhidas -em 
r .. ondres, se se d_e __ ve_ jà. co_ n_ si_ gnar_ pagam e_ n_to_ para 
esse emprestimo, isto é q11estão .á.part~t; a eom
missí'ío observou, Sr. pre~•deute, qu., tiuna havido .. 

o sr. l\X1nlstro da. Fa.:r.ondll.: -:Ha erro excetMO .ex~•·aurdinario sobre _as despeza~ arçadas; 
mani!esto no relator da commissão, ello confunde a commtsstLO •'.ntendeu que nao pl.ldia a assembléa 
a amortização que a loi manda fuzer, isto é> con· geral appr(Jvar este emprtlstim•• .porque de certo 
funde o capital que a lei conljignou para . a não foi co•iLrahido pahL suppl'imento .do de11cit 
amortização da divida, com a quantia que ha de de 1828. · · . · .. · ... ·· ... ··. .· .. · · 
ser .ttmortizada segundo o valor da praça .. A lei Vttje&mos o orçamento, orçou-se pára o i.líes()uro 
mandou applícar um por ,1ento do capital emittido. 9;525:000$ credito supplementar _partl 1827 e. met· 
~ qu~ntia que ~ theso~ro. h a de dar p:1ra aml)r· .t.ido em 1828; 2,43l:OUOH dito p~ra lt:123. 666 ·OQO$, 
tt~:açao .d11s apohces em1tt1das é Jlx 11 e inaltera· despezas approvadas e autonsadas 6,00();000$, 
vel; e a quantidade de apolices que . ba de ser logo, esta despeza f•1i orç~o~da em 18,6t2:000H, e 
resga.tada, 11ca depen.lente do seu valor. na praça ; orçamento para · 1829, o· thesouro . publico .mais 
por bso são cousas muito difl'erentes. A c01nmissão ou menos -andou ·em .12,400:0008, provindo mnis 
stJ,ppoz .que .a· lei manrJava .9ue. se resgatassem ou menos 6,000:000$ temos 18,400:000$, toda esta 
tantas. apolu:es quantas . erno necossaria.:i para despeza destes ·dois annos é orçada na somma 
amorttznr. um por cento de seu va_lor nomiual · de 37,0~2:000N: v~jamos a receita,. importancia 
mas .a l~i. manda q~e fosso um por cento dÓ. d_a rece1ta ordmaru.1. •1,400:000$, nos· dois sarnas-
valor. em1ttldo, e por &sso o thesouro tem obri- tres de28 e 29 9,030:000$, a cad11 semestre 9U:<.1()0S, 
gação de da.r ~30:892$. O calculo. que a com missão vem a aommar 36,590:0UOS sobrus. que' In& via no 
fez é só. ap~hcavel ao . empre~ttmo por.tuguez, 0 Rio de Janei~o 22!:000$, o ani}O pas~ado 40:1:000$, 
qual mu_1to d1lf'ere do emprest1mo braz1ldiro ·em logo, vem a 1mportar a · reee1ta em. 37,142:0UOfl, 
Londres e no Rio de Janeiro, pois~ que aquelle · a despeza era· de. 37,500:0008, sendo r.ssim, como 
foi feito com a condição do. se ftxar a quantia sa cont~ahio es:te emprestimo 'lEra para se ,;upprir 
motalica que s~ h a de ~a~ para amortizar. u1q por o detlclt '/. Parece:me que.· não; _ma~ eu ·entendo 
cento das apohces. em1tttdas. 11eando esta quantia· que aste está· englubatto com . outro,· reprovado 
dependente do .valor das mesmas apoliees. na praça, este esta· reprovaiio o. ou!ro; · por .Isso .. é que . se 
emquanto estesforão contrahidos com a condição do approve salva esta questao, para ·.se· C011templar 
governo amortizar um por cento do valorernittído. na dívida interna_-~- despeza ·necessarla para o 
O systema .brazíleiro . é·_· melhor porque 0 gCJverno pag~monto deste nlurno omprestlmo; no cat~o que 
sabe quanto ba .de dar para a amortíza~iio e sognndo so Julgue que este . emprestimo foi contrabido 
o sy»tema do emprestimo portuguez esta quantia legitimamento entilo se . deve consiRMr pare& os 
11ea dependendo do valor que as apolicês tiverem seus pagamentos os fundos necess~&rlos. 
na praça. E' pois engano do. nobre relntor _da o Sr. l\Unl•t&"Ó dca ll'Rl'-ond.a.: -E' Jm~ 
comnlissão e na.o erro da parte do governo. posslvel que u cllmara .po1sa emlttlr um juizo 

o sr. VuJVc_onconos_: _Não duvido . Sr. seguro se a discuaaalo tür .doata maneira; como 
presidente, que a commissão se e11ganaaoe ou ka de olla conhecer .ao os. orro~ .e11LM _da parto 
que commettesse .esse erro .. mnní!e:~to . n -.com- dn commlnitu, aê da !JIIrLo do. mlnla_tro 't "(]m 
missão· julgou · que amortizando um por cento BIILI1_ repiiLindo . algRriarnol4 por. um lado outro por 
se tinha comprehen1iJo aquelln determinnt;~tio onh·o. ll&do, o nuun ó ltnpoaslvel quo " camara 
da lei, isto_ é o que entendeu ; portanto todlll possn con.hocor do. qull parto .uat4 n razito. 
as vezes que se resgatarc1n. tantas apollcos So a eom!llll411to qul~uS!IIl conferir carn. o ml• 
ql!antas deyiiio chegar com um por cento, tou~ nistro o depois dn conreronch' inalaLilllo nua metmas 
falto o thesouro o seu dever; eía·nqul 0 que qunntlr111, o o minllltro nito IUIIIIIII~o AlltJUIIS aup• 
entendia o. commissi'io; esto objecto fica dependente pressuos. ou 11. commlastto ntto. aunul11~0 ao11 cal· 
da approvaçito do corpo legíslati~eo: so 0 co••ro l<~glll· c_ ulo_~ llo mln_ lstro, out4o po ___ dorla vh· .o nogl)clo A 
!ativo entender assim não h a .Juvlda quo ae devo camam para a dl!clailo da matorla com conhe• 
approvar; mas, Sr. preshlento, se a commiasdo 00111• cimento do causa, mua da maneira quo Vlll a 
metteu Arro manlfosto nt1o tu• pódo.di:ter que tambem dlscu8tlito n«o sei c?mo podem\ f~>rmar ·juizo eu· 
o th&souro commcttrm este crN? Qll<l a· commlssito guro. 
foi Induzida a este err_., pol•l& caleuloa do. tbe· Dlst~o o .nobre orJldor .que era impnsalver~que 
IIOUI'O? Paree<3·me <JUe sim; parece-me antllo·quo o. ministro tive>~se dellclt pnra contrahlr empreB• 
o Sr. ·ministro dl\ !nzenda permittirá que se t1moe e eu raapondo .. ao nobre orador, ·que não 
faça a mesma lncropaçilo que .!ez .no relntor da só teve eliae ~eficlt, mas que contrahio empres· 
commissão, porque diz na sua tabeUn D tleu) tlmos de qualttia muito menor do que nquella 
l~go, parece-me que so póde nppliear ao Sr. mi~ para que estava autorisado; isto depende de. 
m"tro o mesmo erro mani.ft~dto que attribue ao demonstração,. mas entretanto parece ·que ·-natu· 
relator da eommissilo porque reconheceu P. avaliou ralmente·a presumpçi'io deve estar a favor daquelle 
este resgato uo par, porque não se podia saber que tem os documentos e que .tem n responsn· 
quanto se d~;vía comprar as apolice;; no mercado; o_ilidade. Confessá que não se. deve_ ter fé impU· 
portanto_-parece-me que o relator da commissiio ctta, mas antes de decidir é ·preciso _·examinar. 
~rra conJonctament~> com o Sr, ministro; por isso Se{a êom:nissão_ .tivesse aceitado :o meu ' oft'ere-" 
JUlgo que esta mataria precisa de. uma decisão cimento -~tantas vezes· feito de conferir a. examinar 
da camar~; todas. as:.:_ ve~e' quo. o thesouro res- com .. élla as duvidas que encontrasse, dando sobro 
gat~r apolJces na razao de 1_ •/• . tem ·fdito· 0 que· essa_s . duvid~s ; esclarecimentos". :Vocaes • o·u por 
dev1a; . era a mesma inteUig~ncia em que- estava ~ escr~a.o. conheceria que. não. está .·correcta 
o .thesouro 9uàndo formou ,a sua tab'6ltã"'"que- n~ su;;. _supposi~ã~ ou sustenta1·ía o seu parecer 
hoJe s_e guahfica de. erro .manifesto. ao . rel~tor . .:la · e pedma a· dec1sao da camara. 
commlSsao .. Aecresce mais. que -a·· com missão eon· Estou certo. que . não hoU:vo ·o· menor . excessCI• 

,_te __ mplou co_m .t_o .. d .. a __ a __ q_ ua __ ntia __ d_o nlt __ i_m __ o .. -e_ mprestimo __ · a M ;autorisou o· governo pua contrahir 0 em! 
· bon.tr.';'~ldo: no Rio de Janeiro ;de 6,000:000ROOO. prestl o d t fó d i 1 · 

. Jl. comm!&sio n_ i'í_o ·póde __ :._d_ e_ ,·xar de·. decl"rar·· á "'·d ·sm . en ro ou ra o mper o, 'a sua data. _ ... a e . do 011tubro_ de 1828; n questão ae reduz 
_camara~~que •Jl,ão consignou quantia algnma-para pois. a appUcsr· os meios para o seu pagamento 
est~. emprestlmo ~em que se declare. se é ou niio e a examinar . se com eft'aito a despeza legal 
le_ RI_ t1m_ o._· por con_ tJe_ li_-~~-_ela P_ ód. _e·s __ e approvar o_orç_a_· excedeu á receita tanto quanto o ministro pedio. 
monto feito, ficll"ndll 'áalvp. a redacçào ·nesta. parte Sa a -despeza legal excedeu à &·eceita tanto ctuanto 
para. se red~gir n:a co?rd~p:t_\'%d..~ do que s.e vencer. o ministro pcdic> . então . o minisLt·o proced<i~ s&· . ' 
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gurído a lei e .nito ha motivo para ser censuriido quantitativo, q~tero diz.:r, esse augmento .de. mil 
ou 1;1 &ua despeza rrpro~·adn •. Mas se ·a discnssão e tantlls contos: . nós não poden,os dar.· esse. 
C()ntmuar desta muneira d11vl.do quo a. eamari\ exees!IO e eu des~>jnva que o Sr. ministro :da. 
possa decidir bem o negiJcio. faz~mda me esclar(lcesse nesta mataria. · 

O Sn. YAscoNc&t.r.os:.;.. Ei:ltenho 'ouvid11 quo a O Sn. MINISTRO DA. FAZENDA :-,.S~ houvesse uma.•· 
re .. peíto do ci'lldrto · e emprestimo cnntraliido eRte l11i que . só. autorisa>~se o.-1 .12,000:00rl$, .. bem, mas: 
anuo doli 3,000:000~ c,,z.se trat11dos, ma~ est!l ó depoi$ desria houve outra que .autoriso11. pedir:· 
outra· questl'ío · d.o empr;,stimo de •- Londrlls, . e mais o emprAstímo. e a questão não .é se excedeu. 
quando. s~ discutir. estt1. qua:~tão ·ou se designar os !2,000:000/J, porque. a lei de 8 · de. Abril de 1828; 
o. pagarr.ento desta divid;~ eu fnllaroi, p••r ora a .:lepois de fixar (•sta quantia de 12,000:000H, disse 
questão deve ser .. s.e se approva:salva e:>ta parte q11e .o.mi!'istro ficava autorisªdg pa•·a o que.fosse 
da. qu'e:>tão de . emprestimo. prllCISO d1~pender com a cnrnm1ssão .dos arsenaes, 

o. sa. MINISTRO DA FAZI~NDA: -A q~tostiio d!l P••m a dill'arença•do cambio, para. o pagamento 
tempo,. não é. a que . nos. deve emb traçar ·m••is das. letras da Londres, 11ara o subsidto do corpo 
porqu_ e·. t_em ;facll_ rem_ edio . e· não convém decidir legislativo .. e para amortização .da divida interna, 

· ·1 i · d · lo~o, f'oi autorisado o miuísLro para · disperider 
·com _prectpt aç .o negoc1o e .. tanta 'lrnportuncía, mais d~ssa : quantia de 12,000:000H~ T•>mem,se ·as 

convem sim acautelar a pet·da do credito publico contali. e :ver•se·ba que . 0 ministro .não excedeu·,. 
que estará em risco om tod9 o .ternpo ern. que e se 0 omprostirno foLmal. recebido seja' respon.: 
l1ouver duvida nadlx:ação .. da quantia. necessaría 1 · ·· t d" ·:• bl' - d 
para:pa_game_n_-to;da __ a_morttzação.:e,J'.uros dos 81111 • . save .o mtms r~•,:mas a. IVlua pu u:anao eve: r t li" d deixar de ser paga, e não está no· caso, se' o.• 
pre11 _r mos con r~ ., . os e consequencia de lei que mirri:>tr_ 0 infring., a id h a penas.para· se punir 0 mi··. 
os a10torísou •. Prrmeiro que se decida qual•1110r · t 1 ·d · · t · 
couu· a . este rt~apoilo suria .melhor haver .uma ms ro a n a que . o mJJustro usse perveJ·so,. mas; 
conteren.cla entre a com missão e 0 . mmi:~tró p'lra estou tranquillo_porqua cumpri o que a _lei man~ou •. · 
se conbec~~r 11e .houve excesso d1t part11 do governo: O 8R .. CALMON :-A lei de· 15 de NovembrO• 
ou nilo. Is_to · é punto de tacil demonstração 0 autorisou 43ase emprestímo, dada a. bypothese· 
que deve ser dec11hdo antes •.... •.·. . que a lei'_ do 15 de Novembro q11i~asse que os•, 

o ·sr. x.t_n~J· oo_ uttn_no. ::,;_sr·. ·pr_esld!in'te,· . 12,000:000S -1lcasse em apolices~ eu direi ao. Sr. 
- deputado que o credito que a lei de 15 •de. No· 

· temos .·.entrado na . IU'ando · questrio · · .dn. divida vembro .. autorisou não está ainda realisado ; á 
nacional !JUO ó diVIda Interna actual O· divida primeira vista entendeu-se que a lei do . 1• . da 
antiga. (Leu.) · Outubi'O de 1828 nutoriz~ou o emprestlmo ·. supp[e, 

O Sa. HoLLANDA CAVAtCA:-;Tr:-A questlto ó se montar, o art. 8• (leu), aqad. mandou contrahil:' 
é· de todo o tmperlo ou se · a p•ovlncia do Rio o . ompri!stimo que niio entro11 uo orçamento; • 
de Janeiro é todo o imperlo. lei de 8 de Abril de 1828 autorlsnu este cre.dlto; 

o sa. LINO. CoTJTJNITO :-Eu rarnl algumas rede· supfílemen~ar, e para não sa admlLtir além do. 
xões .. sobro este .artigo do capital eroado de apo· cre i to .de l2,000:000S ha mala dois emprestimoa. 
Uces.'Pt!la.lei da.1827.mandi'Ju anssomlllê•tcrear feitos em consequencia de duns leis de erudito. 
um capitalde 12,000:000S, em'!:onsequeocln desiUIB supplementar o oito podia caus!lr admiraçito d• 
despezas para se. fazer face n pagar 0 juro do . apparecer mais este accresclmo. 
capital crendo pela nssembléR geral legislativa O SR .• _ LINO CouTnmo (concinuanllo) :-Eu en-
qne creou ;a calxll d11 amortiznçno de 1 •/• capi ~ tendo que. se admlttlo spolices muito mala do• 
tnl creado, lato ó,· dlt 1~,000:000N de apolices e 12.000:0008, porque nilo se vendi\rito 1\0 par, porque. 
qunl deve ser ns quotns pnra esta amortização 1 se vendllrl\o apollcea abaixo do par, o para rea.• 
Dave ser· de 120:000$ A · rozuo .do 1 •/• 110 ann'l. li_sar seri~oa · precit!o 20,000:000N, e como se póde.. 

o Sn. O:oomco .. (~ela Ol'dem.) ;..;.. Sr. p. reslden·te, entender · isto? •· Em um . lugar é o capital real,. 
r em outro lugar· é nominnl, por isso eu desejava. 

o Sf,'. _Vn:~coneellos propoz u&na questão de .ordena que me ·esclarecessem. · 
para que se . trate do ernprestimo deste~ anno 0 SR. CALMON :-A lei de l5 .de Novembro,cdo· . 
conjunctamente com o outro. . . . . · ......... ·.... ..... 8 de AbrWe 'do 1• de Outubro que autorlsoa, 

O Sa. -LrNo CouTINHo:- Coritiníiaref e ·torno a e· silo estas. ta·es • leis . que fb:11rão realisar. mala· 
dizer .que o cApital creatlo pela assembléa · geral · do .que a somma de 12,000:000$; agora a lei de 
fui de 12,000:000$. e pelo decreta da. mesma. as- 20do Novembro quiz que foPse tirado como saeri· 
sembléa.se determinou que pell\. razão ·de 1 ojo ficado o capital:·. diz, o Sr. deputado .q11e só a 

· se fizesse a amortizaçiio de 120:000H, mas veJO lei de 15. de Novembro autori;;ou. o capital de 
aqui (leu), vem mais· .10,000:000/1, já sei _donde 12,000:000N e e~tes ·ainda não for.'io realisados; 
.vem estâ difl'drença; vem de um accroscimo 'de agora· o que mais apparece é em .virtude do',cre•. 
apolices . que se Item vendido 110 Rio de Janeiro· dito spple_ment~r. . . . . .. _.· . .· . · , 
que f'az ·este :qúantitativo · l;le. 13,082:00011 : este o sa .. LJNO- CouTINHO .. (continuando) : ·- EntãG 
capital não' é legal, a nação mandou erear 12,0(1(}:000$ 08 ·· 12,000:()()()$. é capital .teal? Q11e vendidos de·· 
e agora apparece esta amortização de 13,000:000$ . vião dar_.·· em __ ·_c_ np_'ital n_ ou_ I_ inal .18_,000_:00_ osooo_. ~- ·. 
e não . podemos estar por ella : este excesso não . · · . · · · · ' · · • 
é legal, não se p~de' pe~ir uma amortiz~&ção. de: O .Sa. VASCONCELLOS :-Estn lei. de Novembr&l 
13,000:000$ {l assemblén, ha de_sers·õ.de.l2,000:000H; de .·1827 . diz ... . (Leu. J · A com missão entendeu ·que 
a lei, manda dar ·1 •/o. para amortização que vem s_ 6. se>_ podia contrah_ ir o emprestimo na .fó~-·. · 
a-. ser. esta quantia 120:000$, e.o Sr.· minislro. artigo 8•;· mlis têttt-se consrderaJo mai's~es~ 
dn fazenda dis>~e· o melhor do 'que n com missão, ti mos,. o anno passado a ·quantia que ainda' nito· 
seja. qual· fór o preço do·. merendo, · so ·ns apolices.. . se tinha ·dado' para pagamento do.banco, e' diase-ae 
_e.stavuo a ·eõ, por exemplo, nós ·havlamoa de· qua o que faltasse se1ia supprido por um em• 
ver· quanto deu na razilo' de 65 'o fundo vendltlo presUmo • . . . . ... . ·. . . · · · .· 
_em apoUcas~ A· com missão d_eve dar. aqulllo que O Sn. LlNO .CoTJTlNUO (continuando) :~ E11 por~ 
a _lei mnnda, isto ·é, 1 ··o/o de· amortizaol'io. do, cebo que·a faltta é da declaraçllo neata.tabella visto 
capital !andado_; diz o ministro · da fazenda que' que 12:000S era capital real, havia-se comprar· em 
teve eni''vistll. o capital ·Cundado existente,• a lei apolír.es de 50, e era lS:OOOS vendldos,de:apóU.~ 
mand_a dar 1 ofo, e 1 o f• do capital fundado im· ees.: eu· entà11do ·que ainda não se temivendido de·.\ 
porta· em· tanto, . é. o que sd lhe.· dev:e ,cdar,_ isso . apolices a quanti.iade·precisa para'coiripletu;llstesL •. 
não está. ainda. approvado, .. não ,·é.Jegal, •. e.~ .. me.- .. 12:000$ ·de:eapital~renl, se1foso~u o fundo de •ca-pital· · 
opponho .. a. eUe; quando houvermos. ~e·.t.}>prov.ar - reul ·vendido ·;, devia dar·•t8:000Hf ,lnaB-é'Vencl•das-
eliS!ISilS,OOO:OOOS, eutã:() poderemós·~pprovar e~ se ãs apolicés+ .. a, 50 •/•· par~ ob~er'·.Q•. çlipitat!' real, de; , 
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12:()00S deve, se ter emitt:do 18:000/{ de apolíces, 
por i,;so se di:~: que ainda nilo se· conseguia este 
capital, logo a . amortisaçii•> de 120:000H é amor
tisaçiio de ·I3:000H, e amortisaçiio de 130:832$, é a 
amortisação do cspittJl nominal que. tmda · emit· 
tido em apolices: logo a amortisaçiio de 130:882$ 
Jião é a d.e 12:000H; nil:o posso entender isso. 

o sa. MixrsTRo DA. FAz&:;oA. :-to,ooo:ooos é o 
capital vendido, depois disto emittiu-se mais3:000H 
por outra lei Je ·credito supplemontar. que faz a 
quantia de 18:000$, depois ve1o a troca de 4\):000$ 
de divida antiga que .se trocnu por apolices, P•>r· 
tanto o ministro fez o. seu dever: cumprio a lei 
ou não cumprio a lei? 

OSn. l;i~o CouTINHO (continuando):.- O go" 
verno do Brazil nãú dá liçõ~s de patriotismo aos 
seus roproseutantes. A cama•·a dos deputados Slibe 
que é do seu caracter pagar o q11e Jti~e; porque 
sabemos o que é credito na.:ional,:e senão nós ha~ 
víamos reprovar muitos emprastimos:: mas se ella 
aouber que o ministro tem defraudado os dinheiros 
da nação, não h a de deixar· passar como tem-se pas· 
sado até aqui; Os ministros devem saber o· quanto 
11 camara qaer que não perigue o credito pllblíco, 
não é por um dia que ao demore a discussão 
sobre o pagamento de uma divida qae elle pe
ri~a, nem porque uni depntado·diz qne se guarda 
esta discussão para. quaudo se tratar. do, empres• 

-timo de ·LondreR, ·pclderi ser hoje, mas ám~&nbà 
ficará restabel~cído, qua Cl'lnflo no credito dos Srs. 
dep11tados, e assim.elles têm carninhad••.com tanta 
prudencia que se têm.abusado das rendas do Bra
zil: eo estou conforrno l)ue a amorti:~a·ç~ seja de 
13:000N,"-111as .não. concordo com. a commissã.J qutJ 
qaer . calcular com o preço da apolice ; a C1\lXI\ 
de amortisaçiio retira. uma ap••lice, ·se .. · a . apolice 
correr a maior preço a caixa de a mortis •çíto ha de 
retirar mais numeras; P~tssando á divida interna 
do Rio de.Janeíro, pa!lsarei a f1llar sobre a Bllbía, 

·vejo o emprestimo da ~i vida Interna; JLeu.l 
-Or-•, Sr. presidente; eu estava na Bahia e creio 

que e11te emprestimo na caix•t do .desconto não 
foi. por amortisaçlio, foi por letras a,prazo, não 
vitratar emamortisaçiio, \'Í que. se tomarão tantos 
conto:~- ao baaco ·a5% que é o premio ;da l.eí; e 
-passárão-se a 6; .12 e 18 mezes :. logo. f,•riio por 
letras, e não .furão por amurtisaçii11, nem -podia 
o governo contrah1r divida por amortisação0 vejo 
aqui amortisação de 6 °/o, desejava s11ber cumo 
foi· isto? 

O Sa, C.lLHON : ;..... Contrahhi-se ·uma· parte. dos 
fundos do banco, outra J•nrte dos partieulal'eS e 
a esses é quo se passarão letras. · 
. O Sa.LIMO CouTINHo (continúandó):.:..::::Oé~ejava. 

que o Sr .. ministro da fatenda medi~tsesse.o por
que .não· po.>dia. emprest~tl' o banco. de .. out•·asorte, 
Vejo 6 e 5 °/o de nmortisaçào pRra O resgate UO 
cobre, segundo a· tabella n. 8 das. despezas da 
província da Bahia. ·. . . . •... ._ · .. ·.· . 

O Sa . .MnnaTao DA FAZENDA.: - Ea disse que 
eliminasse. em todas as provincit~s a quantia da 
amortisação das cedulas iio cobre que tt!m havido 
um clamor geral, porque· já não . tem sido pagas. 

·o Sa, Lu{c) ,COUTINHO (continuando):~ DdpOifl, 
Sr. presidente, . seja-me permittído · uma eousa, 
queria esclarecimentos sobre- isto desde que se. fez 
o . resgate na Ballia, quanto h a . de ser pago . por 
estas. eeciula>~, c.uvi .dizer e consta-me que se tem 
mandado sempre lavrar· destas-.ce'ilulas pura se 
espalhar como mooda, 1e é aaalm ba· um abuso 
terrlvel de_ credito. pubUc,, . . .··. .· . .. , 

O Sn •. OAWON: ..- Sb ae . reaaatou a qualltla do 
SOO:OOtlB que tohtado por ordem da oamarn, 
por. uma roaoluoitn . qu1:1 . mandoll emlUlr . tanta• 
quant••11 to•~. em. • battanto• para o re~gate ·. de•.•e 
cobre, mas .. lla uma . aommn ..tu b(IOOROOO deslil\11 
eedllla:~ qlle alnd~ nito baatari'lo para retlra·r todo• 

os credítos. que·. havia·. na província da. Bahia~ 
esses pape111 ·das cedulas é para . so substituir 
áquellas que se rasgassem. · 

O Sa. LINO CoUTINHO (continuando} : -Sobre 
a divida_ interna _das outras provincial! nada po· 
demod d1zer,. não ha esclarecimentos; · - · 

o s~.· CALHON : - Sabe·se qual é o m'a:dmo das 
eedulas que e~tlio em circulação e o thesouro·sabe 
a C<?~ta de mezes, o qnll deve estranhar é .. que 
as JUntas .de fazenda não contassem .com essas 
despe;11s d.e amortisação para os mezeif segt1intes, 
s_en~o uma c.ousa a.mals sagrada, e de sua obri-
gaçao. · 

o s~. Ln~o COOTlNHO (continuando) : -o qu~ 
eu. digoJ é que o dinheiro que se.tomou na Bahia 
foi por letras, ·e -não foi amortisaçiio, .e aquLap-
parece por . amortisação. · 

O Sa. MARIA. DO AMARAL : - Na'.Bahia foi o 
.emprtlstimo em papel 1,600:000$; a saber, em 
cedul&s 300:00.0H e_m papel· da Bahia 400:000S, ·que 
anda· perto de m1l e tantos contos·; o. Sr •. mi
nistro da f-lzenda sabe .que não houve amortisação .. 
nas letras qo commerci•l -que erão. 22!:0008, ·;e 
que a lai autorisoq ·300:000$, .mas que' não ·so 

· reali:JO. u ... · q·.u ua .. n-io o ministro. apresenta . a .tabel.la 
~<obre a Bahia l,SOO:OO:lS que mandóu -para a 
Bahia, e asJím. aínd.11 falta que' mande 400:000$, 
e sobre este ·capital deve-se contar .com amorti• 
!lação incluída de .1 •/o ; seria conveniente que .. o 
Sr. ministro. fizesse esta cónta 'sobre o resgate 
do .cobre dá Bahia exatamente, lá 1 o f o, ,isto . é 
impossível. . . . . . .. ·· .. ·, , , . 

0 .Sa; MINISTRO DA. FAZENDA:- E11 .tenho.:dado 
as inrormações. sutllcientes, e quando eu -digo:'que 
jal~o mt~lbor est>1 ou a'luella medida,. não: SUP,· 
ponho que ataque a Mmara .nestas discu.ssões 
convém muito. saugue frio, e o . ponto pririeipal 
da questão é se devemos pajlar aquillo· que ·o 
mini~tro peJe, tttdo o mais é fóra_ da ordem; 

O Sa. LINo. C•IOTINHO. (éontinuando\ :·..:;. É•1 tnm~ 
bem disse o que d6via. dizer, e o Sr. mini.•tro 
pareceu antes zangar-se .por. nm Sr• deputado 
iiiz<lr· que se !l'llardassll est•1 discussão pua .quando 
se tratasse des:~e. emprestimo .de Londres, e o 
Sr. ministro diue que se tratasz~e já e já para 
não balancear o credito do publico, e d1sse e11 
que a camara tam dado muita consideraçiio a este 
credito publico e a assembléa brazileira 'havia de 
da.r tu..ao que f•JSSe preciso pnra acoilir a este 
credito, e se acaz~o o govel'no não t.ivel{se Ct!lto o 
que devia,. nós devinmos accusal-o .. A.camara -ha 
de semfJre t~r- em vista o .c. red. ito. publico, ba .5 
annos que ba camara, e têm-se . visto que ella 
sempre olha para o credito .nacional. 

"o Sr. HoUQ.nd.a OavaloantÍ: :-sr: pre,; 
sidente,. a nossa questil) é sobre as despezas . e 
quallro ·.da divid". inLerna · e . para regular a dis
cussão e mesmo para ver o. trabalho da com· 
mi~sito- a este raspei to, que as·aerita sobre .. as in· 
forma,qõea do gav<!rno e o quadro da. ' divida de 
18~9~ e.,o pedido do Sr •. ministro para as déspezas 
nas ·di'irttreutes. províncias em· que se f~zem. Eu 
f~trei o, quasi comparativo como paclido, direi o 
que se póJe fazer com uma . informação · exacta 
sobre os credores do estad() .do 1~ semestre de 1829. 

No·. :uaranhão. havia um emprestimo antigo. que 
importava em .460N, e·.:nilo ha'oüfrã""'divida, mas 
o sr. ministro pede para a provincia do M:ara
nhl\o BS:OOO# (l~~Uj, pur iasoacamara·nilo.póde 
flxllr U1í1a. quantia oxa•Jta sobre taea .pedido• : 
dlrà qlle no. anno de 1829 era l:BOOS de amortl· 
·aaoitn e dopo la. do 1• 111melitro de 1829 nilo co nata 
qllu ho11ve••o lol qlle mand1111e mar. eata quan&l••· 

O SR. MntiiTRO n.\. J-4ZBNP-': .....;Jil~•• quanUa 
vem ahl-. pol' . u1n · padldo do .. M•lranhllo, 

O Sn. HoLL6NDA. 04VAl.OA.NTl (conUt1ua11do) i..;.;.. 
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Ségué"so que o góverno dá . mRs· informnçõt>ir, B ca·oseer; .a lel .. mandou dar 5 •/• e 1 % de. amor-
í_sto prova !JU8 ell" devia IÍer ma i~ cuidadoso uisto ; tisaçii·•,. port 'nt1> ·a. camnra. não pôde dar mais 
como é que á vi~ta de urn . pedido; de· um crtldor par11 a província do· .Maranhão do que 1:400$000 •. 
que pedt~ ao Sr. ministro,. que ]iede 10:000$ c Pass.,mos a:Pern •mbuco, que dAspezás taz.? Se-
o Sr. ministro pede. 38:000S• 'quem. pede' ·é o gunill) ·a sua divida é de .1:200$, ·e. pedem~so 
governo esta quantia . e o _Sr. minrstro não. póde 14:009$ para o t>mpre~timo de 1797, e se.esta divida 
livrar-se de~ta censura ; . a camí1r11 ha de Cazilr fór paga como dívida que estabelece pagamentos 
as despeias do ann•' de 1831 com ménos, e não annuaes _será ainda nmesma de· que foi contra· 
póde . fixar para o Maranhão senão 1:-!0QS. -Direi hid•J ~ste emprestímo? · .· .·. 
mais· que este emprestlmo antigo A proporção que P<~ssaremfls á provincia da Bahia, t~m o · em-
se. paga nlió accurnula a amortisaçãó,e é da mesma prllstimo de 1796, tem o resgate do ·eob!·e,..tem·all 
natureza do ·empre:~Límo ·portuguez: antigamente eedula'l emittídas pelfl tbesour''; e está na razão 
é'. proporção que se ia .pagando a dívida, só se go Maranbãor O resgate Jo co_bre apresenta o Sr. 
pagava os juros daquella quantia que niio estava ministro aqui, (teu}• ignalmente as ced11las emit· 
amoa;tisado, se o jur~. é de l,430:000H para o tidas pelo tbP.souro, íleu), o Sr. ministro apre-
anno :de 18:n; deve~se conservar·esta sommn, ern senta o caleulo de 1 °/o, d~pois siio ·mais e~sas 
esta'a•· verdadeira base. 0 parecPr separado que tres q~a~tías; (leu~, é· nec•Jssario advertir que. o 
está em discussão e o .voto <lo· Sr. d~putndo, a Sr. ·mrmstro ·quando peça ·.esta amortisação de 
camara ·ha de Mber ess~ reflexão,· essa divitla é 14-:000S , não f..ri sobre o. calculo até SL de .Abril 
anti)ta'na província do Maranhão vem a ser l:lOOH de 18;}0;. aí11da que eu seja de opinião que se 
e os juros, e 'no decurso de ·29 a· 31 corresponde. · tome uma medida a respeito deste negocio, isto 
(Leu;)' · ··· ' · · • . ·_ ' ·· ··•·· . · é, _f} quadro niio pedido que dift,Jre .. para menos 

· .· Eí11-aqui porque se ·faz esta .'despeza no Mnra- -do pedido na Bahia, .na receita não trazem certas 
nblio. Os :dado:s apreser.tados pelo. Sr. miui:~tro despezas que tr>rZ os pagamentos.:. o Sr. ministro 
aqui. são· algarismos .e- não .. temos a.·sua. opinião devia dimin~ir estas despeza~. ··por isso appar'ece 
politíea, não podemos sabor. se .. o · Sr. ministro a differença, !leu). Ba 15~000S d'l dílferença, e·.é 
falsifico a. .em al~tarism·o ou a, .Rua .contadoria do necessario fixarmos Jlelo pedido que_ é 45:000R ; 
tbesouro ou quam .trabalha. ni~>to,. e ba de saber se a.· camara . entenda· assim '• eu .. peço qué . se 
que a camara ha de dar .segundo o seu quadr.1, ponha eoiJ)o emenda. . _ . .· · 

.·· qu_eria que .o Sr. ministro respondé~se .a este.res· 0 ·Sr. Mlnlstr~ da Fa,.;en.da: _Nada 
peno. . . . mais desagradavel do q11e ouvir uma censura 

o Sa . MiNISTRO DA FAZENDA·;~ Nada mais. racil plausivél; mas não hl\ expediente mais facil .do 
do que responder a todos. OR _calctilo:s do íllustre que a . cam>sr~ · nomear uma com missão que 'Vá 
deputado, .mas rsão é ora occasião; · pois fui con- ·examinar .as contas, que dê sua opinião sóbre 
vidado para responder sobre ·as.· suppressões da .ellas: isto é summamente facil. Em -todas as nações 
commissiio. Posao púrém dizer, .que a lei de 15 de ·-que têm .a mesma Jórma de governo, a. ·camara 
Novembro d!i 1827 mandou que todos os contractos: · nouiêa. uma C(!mmissi\o especinl que fica. de um 
de , dívida anterior á mesma lei, Cós::~em. reduzidas . anno. para o outro encarregada de examinar .as 
a·· apoUcas de novo padrão com ·.o systema de contas .e de !lar ·seu. parecer ã assembléa. Assim 
amortisação de l •/• e. juro 5 oj0 , meosmo a res- se conhece d~ llue parte está a·rnzão ;mas dt!IÍte 
peito de . dividas ·que nlio tinhão vencimento de modo não se pode conhecer de que parte está a 

'Juro. · No -· thesouro não consta senão .destes razão~. . ·· · ··- . . . .. . · ·· · ...• -. ·._ · 
2t:OOOS do ·Maranhão, e fiz a conta como· devia, O. nobre orad"or . ainda podia augmentar muito 
a· saber,. de··l ojo de· amortisação.e 5 of0 de juro, os. bens da .renlla, porque no seu· orçamento 
como· manda·· a ;lei; mas ' ba differença . entre o con.tou com a differença dos cambios; e não. houve 
calculo 'do·, ministro, por·que .não càrrespondt~ com essa despeza, mas seus enganos são palpaveis. 
aquelle da junta do Maranhão. Apresentando ns Suppõe as apolices vendidas quando existem em 
tabella-1 do Maranhão á camara-; declarei a ver· ser; suppõe. o· emprestimo de 400,000 Ib. st. des-
dade nua e: pm·a. A lei exigia:·que apresentasse pendido, quando existe metade, etc., ete. Nomêe-se 
o orçamento· até o· dia .15 de Maio; as proviu- . uma com missão, terá .tempo para . . fazer -seus 
cias nã.> mandârilo. as. contas :em- -tenlpo.;·- que po". exames, e ~muítn ganhará nisso. a camara. porque 

· deria- 'éit" 'fazer sP.não servir·.me dos dauos . que conhecerá que não· bouve .malversação, e· qut~ - o 
'tinha e guiar" me para o .presente orçamento. pelos , governo.despendeu aquíllo. que est!lva autorisado 
calculo& dos outrus annos antecedentes 'l Outros a despender unicamtlnte, e mesmo,eonhecerá que 
papaia· recebi· poucos dias· antes, e apenas tive não houve . malvernção; e que o governo . das. 
tempo de os mandar imprimir e apresentar á ca- pendeu.nquillo que estava autorisado a despender 

.mara, declarando. que mio .tinh:l tempo para fazer unicamente, e· mesmo eonnecerri que a i:baínada 
a menor reflexão. Assim como a eo111missão Cez caixa 'magica de Londres r.uncatez aespezas senllo 
certas reduções, apontei mais. estas __ poa· serem as legaes, ·.e em · consequencia ·de orde~s não houve 
parcellas·malcalculadas? Em' que posso eu por· exorbitancia de. lei. · .. ·.·. · .. ·· .... ·, ·•· \ : . .. · .. · 
tanto :ser culpado? E' facil dizer -porque .não- Ouvi tambem :rallar sobre o pagamento man· 
examinou todos os papeis antes de os apresentar? dauo fazer pelo ministro ao thesouro da .. ind11m; 
_.Por_que não'. pude. Os senhores poderáõ fazer nisação das prezas aos estrangeiros, e.~que;_a 
mais do.· quri ·eu faço, _mas _eu·~não '. posso; não camarã não tinha disto-conhecimento.:. e~.P~!tuei 
posso trabalhar ILais de 10' horas, por ·tia,- porque. 200 e tantos contos· ~e letras que ache&_ acc~s, 
as 'minhas faculdades são }imitadas, Eu __ quize.!_a c -~.J~et:gun~rutdo...Jllilite..tsto- no th-esouro;:~e fo~ res· 

__qg!l..:..o_.:.illustre....deputado est&ve8111t"Commigo · SOu. 4 .·· pq~sro-que, e_sta. ~espe:r.a. fôr~ autor&:sa~a . pe!o 
·· .dias, no thesnuro, e que depois me di~sesse se mrmstr.o dos,negoc&os es,t~ange&ros,, o. qual:hana 

era possivel tazer ma1sdo· que eu. taço. -- - - dado contas á.·camara~ .. "· ...... "· .. : . · 

. . o 'si\. HÓLLiNni !J~VALÓ.Ü~TI [cimti1uiando) :- .. at::~~:sdoe!.~r::~~; e~~~r!z~ ~~t~el\o;::ro~;~:! 
O .cr-~dito de. um muustr_ o .é .apresdntar-se_ n._ ca· dflclaro que nilo· as. espere ,das outras provineias, 
mara._ corn todtta ·as intorma~õea e dados ne?ea- pos·quo lillo· de aer. nlnda más e couCusKa.·,Rll~oa• 
aarloli para nitu vacilllr nas informaçõea q11e "do velmantd ~ó e. pera ter contas exactas .!o Rio de 
lndl11pauii~&Vol•: o a primeira obrlg~o4o do mluiatro Janeiro, . D"hla e Pernambuco, ae achar . quem vá 

·ó_ aproaentar eataa lnformRçllea oxactaa, o mlnlatro eatabt~ltlcer a adminlatraollo naquell111 provlncias • ~· 
quo nllo _qulaer ouvir u vea·dado. daa .sua•_ t_altal no eatado .actual, .p_or. mais que ao fiiO!l_;,e e ___ xiJ_ a~.á 
aa caanar• apre1unto lntormaçi5al exactaa. O Sr. ullmArn . nunca terà con~aa exactaan, ,. -.- · ·. · . 
mlnlatro 6 g1.1o mandott• ell&l. inCormaçõu: so a . · · ····· .. ·. ·· .. -.. · . · ' .• : ··: · 
dltldl elo Marlnbilo fOr•IO paaando, ollar ha de o·•r. Paula e •oua:": .... Tráta•ae_!da'_divlda· 
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interna, sobre ella temos a considerar ditlerentes lllgit!mídada dAÜ~ i quero fazer alglnnas observa· 
e dl:verllas .questões; uma se :so devem pagar taes c;ões, embora se ·diga que ó fórf\ do cnso. ,·se para 
cinprPstilno:~, ou Ira se foriio legnfls este.; em pres •. credito e honra· nacio n ai pagamos este oinpre11tímo 
tirnos,. outra sobre. o quantitativo , para o pag11· . lllt~gal é necP.SIIRrio qui! o povo .<lo ·]3rrízil. saiba 
mAnto .do emprest1mo. EstA claro que dovemos quo o ~mprestim~. é íllegal,. o gove.rnq: iiãó' p.odiG . 
pa~tnr ·O omprestimô feito por IHli'em ·feitos em contrahar em·presttmo depots .de 29 • .. P~rque· .. o 
conseqn11ncía . da · lei', porqne to1Gs , .as . lllis qne empre11timo · rnndQ·Re ·na lei .do orçamento .do, 2P, 
daqui têm sabido a respflito do ·. or.çarnento, têm porém _co_1itrahio , depois dJJ 29; :o governo". nít,o 
di tu no minisl.l!rio quo fan'io da t11Let11l maneira ; · .:podia contrahir .sr,ndo tanto quanto fossa fixado . 
os qua .,9mp.restári'i!> este dinh~iro. ost11viio .de.bõa na lei do orçamento, porque o .cunho de _cobre 
fé em co::sequenc1a destas le1s, por isso creio ó Ampre'stimo forÇado. (Apoiados~)' < , • : 
que a opinião Lia camara será unicamente que so . . Ora, as rendas d<> Brazil pelo que se ~ê. ·nas 
dê Jinheih> para .pa~amento do emprestimo, pois contas apresentadas pelo Sr. ministro em.29, desde 
que. elles ._ terão .feitos debnixo da fiança . d:, . lei; 0 l• do Julh:> de. 28 a .fi1n de Julho .:f e 29, deduzído .. n 
porém emquant? ao quantitativo é que póde entrar parto do· emprestimo, . tirando . .:IP.lle o produétó, :o 
em duvida • .. ·· .· .· . ... · . .. · ,· . ·. Ampr11stimo ·anda. por > lS,~O:OOOR, pro4.u~t~ _.d.o 

A. commíssiio .entendeu .que se · devia reduzir n Brazil, segnndo ., a .· tabella que o .Sr • . mm1~tr:o 
porçiio; o governo . .tínha apresentado a ;quanti'a apresentou, tab.ellâ que inonta em 23,000·P.:tilntós 
tomando por. base . o par, a com missão entendllti . contos, é a tabplla do .qa_e rende? tio Brnzí_l r10 a~·n.o 
quo devia tomar a con~a de apolicet~, e á lei nio ultimo financem> .; ~aqu1 d.e~uzando ·n6;4, n.ã:o::temo,s 
oft'erece. outrG opinião no govarno :: tall~i dá .lati· éont>'iS de 28; .por,que o mlmstro .respecttv.o ··ne.st.e 
tudo par!' snte.IJdsr como . quizer a amortisaciio ·ano o : apresentou só '!~ ~ontas do Rio de Janllír_o, 
ao par:. a comrilil!são tinha. p~esente, a . lei, porém ' e mn1to poucas; . provmc1as ~ . . . .;; oc. , :· 
como .VJO cque · serJa calculada ao. ·par, o 1gnora ··. (0 resto do dJ.~curso . do-~llust1·e .orador, 1.1,1%o {~t. 
qual será o .val.or das apolices no .decurso. do ou'Cido pelo ·tachugraph;o). .· .... ,.· :.·.· •.. . 
anno . financeiro, ~ entendeu ·. que ·o 'tbesouro • tinha . O S. r. c .àlin. on~..;..s 1·: . "rf!S. idehte, devo d. ecia.rar. · · interpretado a lei pela . maneira quo· a commissrto " 
'deiXOU de f11zer O o.rç&mento, .isto e, . se .. resgatava que tr,dOS OR _ a~entes do poder-rssponsav'eísj '; nadll ·: 
todas . as apolices quarido deve c\lrresponder, a mais ·desejiio . do que ' se· lhes fllça ·:justiçaf'ísto•é, 
1 •/o, sendo no ... valor nomi-nal, porém valor no que toclas as· .suB's contas sejito ~omada.s ' con~· todo 
mercado, (leu). · ·Eis-aqui a razão , pelB' 'qunl · a o escrupulo; ~om ,todo o conhecimento ' de •-causa; 
commíssão fez . este abatimento; p?rém ·flcan~ de para conhecer s~,houve malversação. Declaro que 
nenhum ·eft'eito ·logo que a camnrà decidir ·que -é .cousa . muito .sensível a . . um agente <lo ;.p~dAr 

. oútro . deve st:r o .modo de . amortização~ .. . . . . .• ouvir indagaçõe11. <iomo as . q~e . ouvi da , b~.ca · de 
.· So.bre· o que de;ve ser appliendo 'á caixa 'da amor- um lllustr1:1 .depotad~. .. . · : .· ·. > ,,,-;; :.. ,. ,, 
tisação, não é objecto de muita contestação. A léí . Eu dirlli máis, ·se casta addíção, aliás' simples, . 
é m11!~ ' chra ·porque diz o art.2~ ; (Leu). · Logo . porque é· a ·pnrte·· menos diftícil ,que listã '.em,dis-
nó~ tirando da Ctrenlaça., ·,1 •/o do que ·re_presen· euss4o; temapresenlado .esta d1fficuldade, :o , qu:e 
.tavão as apoliees, tínha cumprido 11 Je1, aliás ó de ospernr -de · partes mais · intrincada11 ?·: Como· . 
aupponho ·que .. 11~ apoliceg chegnssem· 11 I6 .•fo, : é ·-pos~ivel que•o:"ministro -responda a. tantas idÃas · 

·segue·se .que em 20 ou 30 ·nnnos pajlava·!le tudo; :que · a commíuiio . IIUs,tent:t,· .. tantas . . emend.ai.'.!lue 
porém .. agor;J resta . .. a questão . de convemencío, e têrn chovido :sobre a ·,mesa; tantas 1dé•ts de mn1tos 
vem a ser, estaudo .tu apolices. mais . carall,· ·é Srs. depntadc•s:?· Não é ' possi.vet.reilponder a tudo: 
util que compremos mais apolices do que. as que julgava . melhor ·-ir : á éommissão ,; .e,lla examinará 
somos obríuai.fos ?. Niio,. ha outró tanto no em· estll . ne~tocio, . examinaJ~~O os : docurn~ntQ!J .:.que 
prestimo estrangeiro, . como . o .. valor da~ apolicP.R quizer; . . ch~mando ·. o,· .r111mstro do . ·theso.uro· .. para 

. e maior que . o valor da emissão, h a utila.l;•d··· tft. nuvil·o, e i•tf.1rrnar ·no que Jór necessario, . pois 
tirar o m11i:~ possível, porque ganhava-se; pnrf·rrr 'l"ll ainda muitos. :senhores pedirão a .palavra, 
no emprestímo·interno não sou da mE~sma opíniliu :•np.1recem novas ,ideas, nóvas discussões, ,. porque 
porque · pe_rdemo~: logo r,ue o ministerio brazileia·o cada ' um procura :.sustllntar .sua, opinião, .. desta 
comece a preencher seus deverea, o credito . h a de mnndra .não .>é posai vi! I; porém. a , ·di:~cussão . está 

. crescer; . n~ Franca, · em 1~17 .se_vend!!u 21, depds adi:mtada, .· póde .. ter algum re~ultado ; • ·,, .· 
a 78, depOl>i a 100, e hoJe· i:Sti11HICtma •do par: Entr:tndo na>questão· combaterei .em· ··primeiro 
para : que. enl.ào b .. vemos nós comprar • rriai:~ . j 0 lugar .a varios .topicos do Sr_. · deputado-que ·quiz~ · 
que aquillo que estamos obrigados para perdermos ·: sustenta~:- .seu ,-.voto· em separado , para·· rnol'trar. á 
na . negoci11 çiio 't · ·. · .. · . • ~ _ ":' - -· · ,_ · ···- · ·· ·· · · ·· -· camnra ,quc :.os . caleulos do Sr •. depulado. n.iio, são 
.. · Pór· isto -voto· pel<i votada com missão, nisto estou certos .; ·examinarei · só mente .. um. :Notou. que,, .o . 
eon.corde e?m. a com missão, r~conhe~o que quanto empr~>stímo . de. :96 _ a Pernambuco ·. e : •Maranhão, 
mats apobces se t1rarem, m&•s supp,ub:o que 0 estava calculado para l~:n,. dizendo: que ·erá em-
credito crescerá, :o · .isto ·aconLece· quando a .caixa prestimo . que _se . ia,· amortiz.ando. e · crescendo. o 
da amortisaçilo está .· bem . montada, porém a uos.sa Juro ; o . nobre deputado nõo • sabe . que o. empres· 
por ora é màís ·caixa ' de · resgate do que · de. amor· ti mo ·:de ·. :96. ,é · .da ·, naturi\Zil daquelles que . n?s ' 
tisação, e pnra ·o · resgate · .mesmo, ·ainda niio ·é desconbecernosbóje,;porém · que.se usou na F.rànçà, 
tal qual dev:e ser;' . por isso que . temos sobras de ·.tem " naturt-za ,de .. renda .. . pat~petua, .. . nãO!·:SÕ .. . a 
dinheiro, -por isso a commissão esteve prompta ·a . a\lÍortização; porém o jurn • . O minístr•> da fazén,d!-\ . 
pagar o emprestim•l, e111bora julgasse que é m .. gal ; · tem . npolices -·de 96 : na Bahia, .· ba. :àpolices ·no 
pat'll võr que é illegal, sufficient'3 du . vêr que f, 1i tliesourt) de varia.; pessoat~, e . se . paga . ·a~ .l~!gum 
empres~imo fc:ito em 80 para .o d~ftcít de 29, f1!ito h a dP.creto .J l fàvor do · couum llndndor. ,,Cerqueira1 
o .em presUmo em Feverdro . de ·1800, o este · em· ba outr&J·s . tres d •. crP.tos , ~:~, fsv.,r·:.dl! ,.Ciutr<Js ,in di.· 
proiiLcmo M m~ttld o> na t11bella da divida; li com· . _ ,,'fi~ em fim ·sal>e-se :_qua o : emprestimo não .. é 

·. mill•uu ·. applicou ftiu.doo~ par.a.:.ãalvttr-·a bunt·n. · omorti~ado ,. e qull só mértidas lt-gislativas . ~a.uto· 
nnct.untll ·; ·por con•r~quenoin tenho ·.dado minhii . ris11ríAo rll>s · credurP.s · n·.· retirar S>'U!i .. fundos; toes 
OpiniJ\1> lt>bru · eata Jlarte i sobre .· O· pMgaiJientv é COIUO ~&ta SRO as ·.· OUtraS .obs~rv:açÕeS dO Sr; .depu· 

qyap~n~~~~l11 ~t)nÍ~~~~~~·nCit e~a .parâ 20 p~~~ado, · · tnfji~it~ndo·me . Ílobro a qu.eatiio da am(l~tl.aaoii~ 
nao b~vta !lefic1t; ma>~ diltse ·.~e que arR .para pugcil' do11 furcdoa publlcoa, o Sr. dt~putQdo mon1brú dl\ 
o deftcat de 29, porém para iuo tinha o governo onrnmla•l'lo iJo . fnauuda IIOlt~ndell «tue . devia a~r 
cr. e .. dito . supp·l· cmentar. ·Tenho dado minha oplu.lll.o ·da Utllllla n 1· Ph, .A ·muatrll oommlalllo .·tem o 
a este. respeito.-· Para se julgar o quantltntivo do nrt. 26 da lei do Outubro, o aorla. lnJ11al.a II!;.Pilo 

' . paE;ame11t0, , !lo ~mprestimo é , preciso tocar na confOIIIa,IO QUO Ollo arli10 daJoi pódOIOrJIIItOA• 
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dido. pela .· com missão, eo.mo por opiniito dnquelles 
senhores que _entendem . quo . deve .ser . igual a um 
por cento da --massa em . circala~iif). Declaro que 
a minhn opinião primeiro foi a da commíssiio ; 
porérn a junt•• da caixa da amortisi\çilo-impugnou 
a1zando enmo se ·. tratava da amorttsação a .maid 
saliente, a int.erp·retação podia serde.outrll Cõrrna, 

·.a , em conAequencia tomou~se que ·a . caíxa. podia . 
paga_r 1 . 0/o d•• massa da ::.circulaçiio. _ -·· ___ · 
" 0 Sr; deputado · combateu a economia .dizendo 
que esta · medida .devia ser muito. protlcua na In· 
glaterra, aunda 011 '. fundos eiltavíio ·a nir-nnr prPço, 
muito menor que devía ·_ ser, porém · acontecendo 
no . Brazí_l o contrario, niio ·podia ter . lugBr e11ta 
econ .. mia·; . por esta · mesma razfio entendo que-se · 
deve communicar a · mediria adopta.ia, .visto que 
11m a ·parte · ·da · ca:nrera. ·.q•ter · que . se siga "a , eco·.· 
nomía . que o Sr. deput·•do quer. • .. _· . _ . · 
,. Nà -. Ém;>pa, por circumat~ncias _iínperioslis os 

fundos ·baixárão; no Brazil.; cireumstancí_as ímpe• 
. ríosall . tê'm. feito com que 08 !nndos cheguem a 
.100,- fl :JUA certo o Sr.-deputado que , o seu . aug~ , 
meu to RP.rá. muito mai>1 rapído na Europa, e ~ntao 
·é -- oceallião.de' llprolveitar . este preÇo.; . porque no · 
Brilzil nest.es dons'·' ou •quatro , annos os fundos 
nilo, pod11m . chagar ao par. ' . . · . ' .. · 
.. O Sr •.. Deputado niio acha . eeonomil\. em seguir 
a medida que a caixa . da amortisncilo . adnptou ; · 
m~ts eu pAio - contrario. acho . que · é muito _ f~tvora· 
vel .. á naçiio·, . por isso .. julgo que .o ·art. 26deve. 
ser entendido c"mo. o th_esnuri1 ent .. ndeu, e como 
·a eaíxa da amorti~·1ção Pntenlleu. Outro Sr. depn· 

. tado p~>los _caleulos .que ha'via leito mostrou que . 
' o. governo .dnraute os _doi~ annos .ulUmoshnvia 

gasto .. maiil de 40, . 11cima .do .que devia g&;ttar. O 
enlenlo ·do Sr. -d .. pntado é mai_to .extensn, ;uiio.será · 
possível che~or lá .. n·" -minha resposta, toda vil\ 
notarei . á_ camara.·. para que suspenda . seu juizo, 
e note . que ·o Sr, :deputado comparou aquíllo _que 

. se ,havia. fiudo : com · a :despeza fixada pa~a 25~·
.. · . fez appllcação desta _-fixação para pro>vlnc•as do 

imperio, comparou. a desp~tza geral com a de"• 
peza parcial de província, · quando mais . niio fosse 
era· ·grande di1hrença .o . cambil) agora para o 
dacjuelle . tempo. , Eu peço á camara que sus· 

· honroso, ·· não ha unidade, · silo cada um dos cor~ 
pos commsndaolos por _ seu chere, de sorte · que 
não sabem·· uns _ do~ ontrea, daste modo níio· ·h a 
a · seguranÇa ·. que podia · haver - estando empre· 
gada tal .. !orça, portant.o .. sou de . opinião _.· qu~ · 
se diga acr governo. que dê . ordem para que 
haja unidade nesta torça. .. _ _ • .. _ · · : 

o Sa. CALl~~N · : ..,.. Eu disse qua o govilrrio 
déra aquellas Q•le podia; 'do detalhe de :que fallà 
o Sr. daputado, nlto poderei · dar inlormaçãr.i; 
mas possl) as!legurar que · 'o detàlhe não leva 
este inconveniente que .o Sr. deputado aponta. 
· O ·Sr. LiDo C .ontln'ho :_;_Sr. présídenÚ_, 
des .. jnrei que ' o sr: minist_ro me dissesse des•Je 
quaudo estilo .d11das .esta11 ordans~ só se é desta 
manhí'i, ouvi. dizer que- estaviio. todas .. as tropns 
de la línhl 'ron_dando, .. vens~ que niio escapara 
um ca'nto dn -c1d•1de _ que · nao, fosse , r.o.udaJo; e 

·entretanto que · ainda · está noite umn. patrulha de 
salteadores queria roubar .. a casa de um cidadão, 
que m~tton a um delles, que está. em S .. F•nn· 
cisc., de Paula, e diz-se aqui que ba. grandes 
proo'id11ncias, entretanto : -que·. hoje houve um . 

:combate de parte a parti!, de tiros . etc., de · 
cinco minutos, então que- providencias são estas? 
S6 se é. cada um def11nder a sua casa ·já ,que 
_o goVArno ·não dá providencins. Sr •. presidente, 
não .sei a commissiio · o que quer _ fazkr : parece
me queosõ bastav.ão.tres artigos. Ladrões_nliO têm 
gai'nntias, ··e vem a ser, .fAça-se um art•llo .para 
moditlcar·se . as . penas, . outro para ser .julgado 
pelo jury, outro não se dê carta .. de fiança; 
e as ordP.naçõa~ do reino . nelles. . 
. o sn. Pnv.stDENTE marcou pal·a ordem d_o dJa se- .. 

: guinte: 1• Resolução da commis~lio _de fazan.:.la au ;. 
torísando o governo para . e_ontmuar . o pag>1ment_o , 
das pensões e tAn~as por ma• a um anno. 2,• Contl· 
nuaçii.o .. da diSC)lSSão da. r-~:~olução qu~ i~entB . a 
moP.fia · estrange}ra de d1re1tos; 3.0 Pr_1me1r~ diS· 
eassiio .. do proJecto n. 131. -1.° Contmuaçao do 
orçamento do mioi11terio ·.da .fazenda. · · 

Levantou·se a sessão lia 2 horas da. tarde. 

se~sAó ·em · ~6 de iluliao. 
penda , seu . juizo·, pois ,eu, membro do poder .exe
cutivo, re11ponsavel pela repartição de. que .fui en· 
carregado; é meu ·dev_er dizer que tenho obrigaçl'io 
de de!endel·a, assim como tenho obr!gaçiio de dizer PREStO&NOl.o\ DO SR. ·soARES DA. ROCHA 
-á ; camari\ :QUe suspend~ __ Be_ll_juízo, ~ 40 :milhõos de ·. · · .. 
mais c! -Qllal ·é ··a"oP.iuiiio desse mimstro cpte tanto A's .JO .' ho~as. e -10 minutos fazendo-se a . ciu\,;;--
abusou, e abusou naquella . parte que elle menos mada, acbarllo·se presentes ·79 Sra •. deputados 
devia abusar 'l faltando . com pnrticlpaçilo · o~ Srs. Bello. Al_ves_ 
--o Sa; HoLLANDA .CA-VALCANTI pedia a prorogaçi\o :Branco, Li no Ooutlnbn, Olive1ra Alva1·es, Bapttsta 
para ·que continuasse ' a discussão, . e -niio foi Pereira e Oandldo de .Deoa; _esem ella os Sra. An- ·. 

· approvada, ficando · por- isso adiada . a ·discu$&iio drada 11 Lessa. · ... _ · . ·.. . . _ ' · 
para a sessão ses:uinte. _·. ·. . .··.· . . .• . .. . . o sa; PRESIDENTE declaroú aberta 'a sessão~· ·e 
'Entiio o.' Sr; Limpo de Abreu, como membro- lida a acta da ·antecedente pelo Sr; .. secretl!ri.o 

dá' : commissiio de justiça . criminal. pedindo Muniz; Barreto; foi .approvada •. ' . ·. . _ :- . 
_a- pnlavra,· disse que â commiasiio que foi en· · • · · · s· · · ..... · B 1 .. · 

• ' . 'carregada - de ·· ·razer ·-. o :· pri>jecto-. Acerca . do cas• · O SR. to .· ECIU:TAJUO •u.ARCELLI,N° DE · LUT_o . . 6.11:· 
. tigo · dos -ladrões;_· ·-.niio . Co i possível até :A_ s duas- . os . seguintes -officios :- . . :. · • · - · · . .· -- , ·. -· 
h · · 1 · · , r h- f ·t Do ministro · de ,estado dos . negocío!J!ajust•ca~ _· 

oras ·o . cone Ulr, -·e•:-que apenas ··. _m ao . e• o - enviandO o. requerimento de .. AngelO: Tosé .da Ex-
até ao 5o artig(), e que segurida·feira apresentarião ... r · fi 
completo. : _ .· . , -· .- -· . , ·• · .: -- . : . _ . • _ . . pectreçiio - Man~onça, com as _respee tya_s 1n_orma- · 

0 .·. SR·. 0 , • .,.0· N· -- .·~- _0·0m-_ ô·_ ae-tr_a_· _tàdestaquestiio, ções d_o - pres-Jde~te d_ o_ Ceará_, e ~_o_ '_ Ju•_z_ de fõra _ ,.,_ do Aracaty;--FoJ_ para lt secretar1a. : .: ·. . .. · ...... 
d,evó declarar _ á cámara, ·que· o governo ·tem dado . _, Do ·ministro . da -gaerrn,"· sobre o .requerimento . 

· todas .as providencias .que estão ao sou_ .alcance, : do ce,dete António _ d~ Barros Falcão , de . · Albu· 
o corpo .. da policia . é vigilante a est~ . respeito, . querque.-Foi re_mettido . A-com missão de guerra. 

· derão-se soldados· de outros corpos para auxiliar Do . ministro da marinha, enviando . uma .relação 
a policia; _ · · · .. · .- .. .• . _ .. _ -. · -· circ,1mstaneiada dos omciaes. conhecidamente · es· 

o .... :ETArl.to: ~Peúaexposição que o Sr~ · trange.ir.oil _ que ~xi:~tem n~ . serviç_o_.·- da um __ a?•·. 
!JeP.Uilldo acaba de tazer,Julgo•me o_brigado a · -Foi ã secretar~••· ·. :.,- • ·· ·. . . . . · · ·· ·• -·· 
eaclareoo_ r a oato reapolto á -_eamara, para que Remetteu-se ao. Sr •. deputado directorum .oftieio 
~~~o clcumamoa oonfladoa naa · intormaçõea elo Sr. . do presidente . da .· provin~ia :do,, Pará àcerca ' d_oa : 
d.epulado 1. a f~roa . q11a o . Sr. deputado : dl11ae · dlaraos deata oamnrn. --· · ·.- : .· .. ,·.·: . .: · : . ..-. - -"~ :.c, ·--·' 
""' , ... flll - dada . Plflll , coadjuvar a ·pollcsla, ___ nllo . . o Sr. deputado Oliveira Alvnrea participoU: p~r-- --:~:- .. , 
qlltr obttlltlltl' • p_ollola, porquo · ~uJaa_. l1to cltt• . e1orlpto aobarese em conaequencla: de - moles.t~a · · · 

'I'!AN" 0 .... · .. , . 28 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:06 - Página 2 de 13 

218 SESSÃO EM 26 DE JULHO DÊ'18SO 
impossibilitado de comparecer ás sessõ~s da mesma · 
camara. · 

O~DEM DO DI~ 

não tiver pronunciado, se a declai'açlo dos vogaes 
fór affirmativa, o juiz de ·direito proferiri a sen· 
tença confirmando aquella decisão e daudo o pro· 
cesso por ftndo. Se a declaração fór . negàt1va, · 
o juiz de diraito reformando JiOt sentença a decisao 

· Foi . interrompida esta ordem por apresentar o da junta declarara\ ter lugar a accusaçito e ordenad. 
Sr. Limpo . COiliO relator da Cllmmislli\o. criminal · a prisiio do réll. · . . · . . . ··- . · ··-·. ·' · · 
um parecer da mesma sobre as me~icias pal'a. e.vitar .« Art. l1 ; No caso em . que a decisilo da junta . 
a frequencía dos roubos oftcrecendo o .. seguinte tiver pronunciado, se a declaraoão . dos' vogaes · 
projecto de lei. · fór negativa, . o juiz de direito revogará a pro· 

u .A assem. b. lés·. geral legí. ~. lat .. iva . . decr·e· ta. : nuncia. t1 ordenará a soltura do rêo • . Se a decla· 
u Art. }.o Os réos que forem presos .·. em fia~ ração fõr affirmativa o .juiz de . direito declarará 

grante pelo crime do roubo ou pelo .de furto com · ter lugar a accusação. .·· ·.···· .. . . 
mettído de .noite ou nas P.stradas e lugares publícos cc . Art. •12. Para seguir-se ·.a .accus11ção. o juiz 
serão directam11nte conduzidos á' presença do juiz de direito mandara. o Jlrocesso com vista ao pro• 
de paz do respectivo . districto. . .· motor da justiça para formar o libell.o no termo 
• CC Art . . 2.0 o· juiz de .· paz . passará immedíata- de 48 horns, e f,•zendo-se . com elle . os autos COD• 
meu te a Cormar ·corpo lfe · delicto dirécto ou in di· c! usos ao ·mesmo juiz; . este enviando ao réo a 

. recto, e . depoi,; de interrogar · o réo, e as ·teste- cópia do libello . com o rol 'das testemunhas, man· 
munllas . que lhe Corem apreseutadas, e as que elle dar·lhe-ha intimar ·o dia .do comparecimento, entre . 
para . esse tlm mandar . notiftcnr, as quaes mandará · o qual e a notificação mediáfá pelo. menos, o esp~o 
acarear com o'. mesmo· réo, será eilte rernetLido de S.-dias. . . · ·. ; ·. · ..... . . . . . . . . • • 
com o processo ao juiz criminal; acompanbado de . cc Art. 13. No dia aprazado o JUIZ - de dire1to 
uma informação circumstanciada do· delicto .com ; mandará . conduzir· o reo com ·segurança · á . ·cása 
todas as observações que .ao · juiz de pa7. occor· da camara, . e abi a portas. abert·•s fará · extrabir 
rerem sobre a _conducta e. modo de . vida d(l réo, da urna doze cedulas das ,que hio de foroiar ."o 
com as provas ·que a tal respeito puder colligir; segundo conselho; nito entrando .nelle os que 'já; ~ 
enviando tambem as mesa:11as testemunhas e outras . . tiverem formAdo o .: primel.ro,. e neste neto poderá · 
se as houver.- . · ·. ·. . . : o .réo recusar até dez,, Se,forem · dous. os accúsados; · 

· 11 Art. 3.0 Quando o .juiz de paz . não possa pro· , cada um recusará. ,.cínco, e .sendo mais de dous 
ceder logo ás diligencias mencionadas no. artigo concordaráõ . entre si no .que . ba de exercitar éste 
antecedente, será · o rêo conservado .·. interin!l~MI•te . direito, decidindo a sorte · no caso ·de não · con~ 

. em ·.custodía 'em qualquer pri;;ã\i -civil ou militar, : cordarem. .. . · · ' 1 · ·· ·. · · 

ou corpo de guarda que mais. proximo· estiver, e··na '' Art. U. Apurados assim · os· vogaes e Jli'es~ · 
falta será guardado á vista sem seguran·c;a,-aonda tado por elles o juramentc'l, o juiz .de:···'dtreito 
fór mais com modo, pelas pessoas que o Juiz de fará ao réo as perglintaa neeesaarias, e · firido o 

'_paz mandar J>&ra. isso notificar • . ·. .. ínterr.,gatorio orjlenará· ao . escrivão qu_e . lâa. tanto 
.· « Art. 4.0 O · juiz criminal l·'~o que . o ·.réo. fór a acclhlação· como R défeza ·que o ·· réo tJVer apre· . 
apresentado com · as·· testemunhas ·. convocara. os sentad" e mais peças do proceaao;fazendo o mesmo ·,· · 
dons juizes de paz mnis · visinhos, e . inquirind.o ... - juiz uma · ex~tcta exposição ·. p;ua intelligencia dos 
perante . . elles as · . te:>temunh~ts e ·procedendo . de vogaes, das partes e das \estemunbas, á. cuja in qui• 
commúm . acordo ás diligencias . que ·entender riçiio deverá logo proctder, principiando pelas que 
necessarias para escla'recimf'nto da · verdade, . pro· . prodazir o promotor. ·. .. . . . · .·.· ·.. · . · 
nunciará ou não, o réo conformese venc:er .por oc Art. 1õ. Tsmto o réo accusado como o pro.• 
dous ·votos . concord~s, . . es.:revendo · elle · a decist'í.o motor, . poderáõ . no mesmo acto contestar e arguir 

·que assiguarliõ todos, .. e remettendo. o processo as testemunhas sem . as interromper; assim como 
em qualo.,uer doll casos ao .tribunal do jury, sem poderaõ faztlr ver.balmente as ~ suas allagações e 
admissiio de recurso algum, solto o rêo quando não defo~zns, admittindoa·se rara . esse ·flm ao réo um 
tiver. sido pronunciado. ou mais advogados, 011 nomeando~os o juiz de seu 

cc Art. õ.o Quando na vísinhança de duas lP.guo.s oftlcio,-quando elle o tenha Mto. . . ... . · . . · · 
não houver outro juiz de paz, fornu1r-se-ha a .« Art.· 16. Formado o processo o juiz de .direito 
junta com . o j uíz de . paz du rr.·guezia da . resi, fará . um relaturio . re~umii!o, indicando. as provu 
de_nci_a do juiz' criminal; e o SUtJplente e na .falta e .fun.tnmentos, tanto do promotor _como .. dosrélls; .. 
ou impedimento destes com . os immediatos .. em . .. e: .. propondo p~r .. escripto aos jüizes ae fa~to . os 

· votos; . . . · · · quesitua . seguantes: 1 .. ~ Está . provado o delJcto de . 
.. a Art. ().o Rewettidc o processo ao juiz de direito :.roubo, OU' de. farto feito em .. · ••.. e ·: quaes as SU;a& 
do ~ril>unal .do jury .da liberdade da imprensa, cireumstaricias f 2.o O .accusado é , criuainolio desse 
que fi. ca s.en.do o comp.ete. nte. p. a. _ra conhecer. e jul·g· ar :delicto? ·. · .. · · · . .· · : . . :< · · · . . · 
sobre taes delictos, ou. fsse processo venha só .. cc Art .. 17. Retirando-se ~.os do.ze vogaes jiara 
ou· com o · réo; a quem mandará abrir assento outra casa ã portas fechada~, c~ilferenciaráõ entl'e 
e recolher .. á cadêa á sua ordem, se procederá da si sobre cada um . dos ,ql!_es•tos, na ... fórma. do . 
maneira sE"guinte : . . .· .. . .. . · . art. 16, e com as .declaraçoéa escriptas por um 

a Art. 7.o .Depois de reunido o jury: e .eleito e;:iJ~Or todos assignadas, torn~ráõ .perante o juiz 
·o to conselho de : juizes de facto, tudo na con• de direito a quent o presidente as entregará, depois 
formidade da. resolução de 12 de Setembro de 1828, de as . haver lido publicamente. · . .... . . 
o jiliz'dedireito lhes entregaráoprocesso, ·depois . .CC Art. 18. Se a docisão ·fór negativa ojuizde 
-de autoadci .pelo seu escrivão. .. .·.··. . . . ·. direito proft!rirá sentença · .de absolvição ílo réo 
. «Art. S.o Oz1 vogaes se ,reeolherãõ á outra .caea; .e .ordenara\ a >lua ·soltura·; 'e no ·éaso .'.de _ser -a11ir· 
em que . só!l. e á portas fechada:>, coJ!.fM.§.w:iem.:: ... mativa, o juiz·tipp1i~arã---a ·pênii' no grão correipo~· 
·antre _si debaixo d'IO'}I"'''ãSiííêiicia do primeiro na deu te e cundewnará o · réo nas custas e reparaçao· 
-ordem · da eldção, e ·O resultado .desta conferencia · · do darn·no. . · '· ·: ., · · · · : · ·. ' .. 
será escripto por um .delles .. nos proprios autos . CC Art . .19 •. Nos casos :em . que., .'o r6o nio fór 
e por todO!! B!lsignado, . declar~ndo . S'l .sustentão : preso ~ em flagrai.! te, ' depois de formado · o ccirpo 
.ou não a decisão .da junta, segnndo o ·que -se tiver · de·· delicto, . ou seja. pelo -juiz criminal, ' OU afija 
vencido á maio.~ia absoluta tld votos. ·· pelo · juiz de paz do diatrlcto, oa qu11il1 para eito 

u' Art. ·g,,; Prepar11da as~im a decisíi•l, voltaráü ·fim terno. ,.jurí:nllcçilo cumulatlv11, proceder•IIO•ha 
:os .vogaos á primeira casa, e. o que aervlo de à ln•tulrlçito de teatemunhae na c:ourorlllldade doa 
presideme a lerá publicam eu te em preeenoa doj1d1 art. •1o . e ~. , .. ·· · · . 
·a e . direito. · .. · .· .. ·. . . . . .. ·. . · .. · · . · .... · . ·· u Art; 20. Pronunciado o r6o, fa,.at•blo toll11 

u Art • . to. No caso_ em que a doaleio .da Juuta · •• dutgoaotu nec:oeearlat para . "riloartll a 1111 
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. . · SESSÃO EM 2~JJE .JULHO DE 1830 !19 . 
P.risio, e se enviarA uma nota .c:om tod0s 0s slgnaea 

. ao réo, que possio distinguil•o. aos dif!arentes 
juizes de paz e criminaes . da província, -, para 
.que possiio captural~o e remettel-o ; o que veri· 
ficado proceder-se-ha na _!órma dos arts • . 6" . e 
seguintes. . . ·. : · . ·. . · · .· · .. · · 

CC ' Art . . 21. Qualquer parte oft'endida, poder!\, na 
accusaçio ajudar o. promotor, ministrando-lhe tes~ 
tenlunhas e oft'ereeendo as mais provas que _tiver 
.contra·o réo. · · . .- . · .. · . . ... · · 

defnitfVf$ serilo immediatameote remettidos ao 
juiz de . direito do tribunal . do jury, respectivo 
para lhes .dar o andamento rnnrcado nest11 lei ; 
segurido !> estado em que eªJiY:~Jrem : .. .aquolles . 
em que amda- não. houver principio .da Becusação · 
para se sustentar. ou revogar . a. pron'uncia; : o 
os Ctutros para o. seu julgamRnto 1Jela maneira · 
dee\arada nos. Br,s. 12 s seguinte<~ •... :.... .. · 
. tt .Art • . 83. Ficão · revogadas todas as leis, lil~ · 
~arás, decretos il mais disposições .em cont(ario •. 

u· Art. 22; Os réos convencidos dos cTiliu1s dê~· 
cilarados no ·art. ·to serão . punidos com as penas Artigos ·do · projecto . do codígo. eriminal, a .. ~Utj 
correspondentes, estabelecidas no projecto de co- ~e- refere o art. 22 .. 

. digo .criminal como · abaixo se transcrevem, as · · 
!jUaes lhes serllo lmJ!OStas no grão maximo, médio ' "Art;' 256. Tirar a . eousa . alheia contra a vou·~ . 
ou·- mini mo, segundo -as circumstancias · aggra-· tade de · seu dono para . aí ou para outro. . . . · 
vantes em attennantes que occorrem, e não. poderáõ · u Penas • . ~ De .· prizão · com trabalho por . sete 
aeb11ixo de qualquer ~privilegio que seja, . declinar mezes .á. quatro annos, e . de multa igual da terça 
para outro f6ro. parte á .. metade do valor furtado ; e de suspensão 

«' Art. 28. Nos crimes mencionados na presente · doa direítos pnlitícos por dois . n dez ann_oa •. . _ 
tesoluçilo .nilo . se concederãõ alyar6s de ftança . ·. u Art •. -269. Roubar, isto é; furtar fazendo vio-
nem cartas de seguro. · . . . lencia· á .pessoa 011 ãs cousas, . destruindo ou 

u ·Art •. 24· Dns sentenças proferidas no jury arrombando, de dia ou de noite. . . . . 
poderá . o · réo ·recorrer . para a relação do res- , 11 Penas. - De galés por dois a dez annoli, e . 
pectivo districto nos dois únicos casos de nullidade · de multa correspondente ~ • · . · .. ·. .. · .. 
do t~ro'cesao, oa · de não • ter o juiz de direito · . • Az:t._ 270. Julgar-se-ha violeneiafeita á pessoa, 
appltc:ado a : pena correspondente. . · .. _ ... ·. . · . · . tod1111 as vezes que. por meiode oft'ensas pbysicas, 

«0 mea~o direito compete .nos mesmos c:àsos de. ameaças, ou por outro qualquer . meio se re~ 
ao . promotor ·da justiça; : · · • duz~r ·. alguem a não derend~r · as . suas eoúsas. 

"« ':4-rt. 25 •• No ·primeiro caso 'se o processo fór u Julgar~se-ha víol~ucía feita á cousa, todas 
declarado nullo •. remeUer·se~hio ·os autos ao juiz as vezP.s . que se destruirem os nbstscolos á . per~ · 
de direito para proceder-se ·a novo jury. · · . . petrução dos ro11bos, ou .. se fizerem arrombamentos 

cc Art. 26. Se a · nullidade 'existir no processo · exteriores. t•U i••teriores. · ·. ·. ·· · ·.· · ·· . . . . ·. ·. 
do . primeiro conselho,., ftcarã tambem nullp o dô <c Os arrombamentos se consideraráõ feit(ur niio 
segundo, cumprindo· proceder-se navamente tanto. só quando se empregar a . força, · ou quaesquer . 
á um como 11 outro : quándo · porém a nullidaolé instrumentos para destruir os obstoculos; mas 
tiver <iccorrido' ápeilas no processo do segundo . . · tambl!m quando. por qualquer modo se consegUir 
eonselho;.' flcari .. valíoso o do primeíto, -devendo '· a. enttada na casa sem permissão do .que . uella 
sómente pro~'3der~se ele . novo ao seguno:lo.. ·· se a.cbar e !õr roubado. · . . . 

· . 11 Art. Z'/. Aquelles juizes de Cacto que tiverem «Art. 271. Se o roubo .. fór feito em casa 'ha· 
votado nos conselhos, cujo .· processo se nnnullar, bitada, em luJlaf ermo. ·· . · · · ... . 
1lcão .. inhibidoa _de . intervir no · novo . jury, e· para. « Penas; ~Da · gaMs- por quatro a dezeseia 
se · supprir · a sna falta : chama_r·se·h4Cl . outros annos e de . multa c\\rrelipondente. .. · ·· 
tanto11 supplentes que serão sorteados com os · « Se. -fór em casa habitada em lugar. povoada. 
mais. · · · . .· « Penas._... De galé:i· por cinco a vinte anuos; 
•. u ·Art. · 28. No segundo caso a pena serà legal· ·e de multa correspondente. . • · 

mente alterada ila relação, podendo o juiz de u A.rt .. 272. Reputar-se·ba casa habitada a que 
direito ser · condemnado nas custas. · . · · fór .. destinada . para a habitação1 ainda que 1lctual-

. u Art; 29; O · reçurso interposto para aa rela- mente se não .habite, e _os edinoíos. ·á ella àdja-
ções não suspenderA a . execução das sentenças centos. · 
pro[eridas no jury, salvo nos casos em . que a «Art . . 273 • .. Se .. para a :verltlcação do roubo · ou 
revíRta __ suspende, e. no de secter --lmposto ·pena-de .no·-- acto delle houver alguma of!ensa physica 

··açoites; . · .· · .. · .. · .. . - . . sim))l&s. · __ . : . .. : . - - . . · · · 
« ·Art. so. os·duizes de paz pam u . au:dliar · « Penas.- De cinco . a vinte annoa de gnlés, 

qualquer prizão, . e rara qualquer· dlligencia po· e . de-multa correspondente. · ·. . ... 
licial . -que _. seja -· necessarla · á segurança do seu u. Art. 274:. Se a offensa fór irreparavel, a .p~na 
distriétó, ·poderiõ sem dependl!ncia _·de requisição · seri .· de . galés .. perpetuas no . gráo maximo ;-_ por 

·alguma notillcar o~ soldados - ~e milic.iii!J e. or~ vinte no ,méciío ; .por. 12 no mínimo : -. e de ,mlílta ··· 
denanças que , res1di~em no . lllesmo·_ dlstrtcto, correspondente. ·. ... .. . ... · · .. . .. . 
sómànte · quàntos bastem para o ftm, dando depois · « Ark 275. Tambem se reputará roubo o furto 
'conta 6s autoridad~s competenLes1 e ' os. que. r.ão feito por aquelhs que se fingir. empregado publico~. 
obedecerem .á .notift_caçiio 1aco_ rrel'aÕ .. na _,_ pen_ a · de e .. autoriz_ado para tom~r · a · propriedade alheia • . ·. 
)OS a .. SOS,· ou .. -na ; de dez a trinta di~s de cad~a- ... u Art • . 276. A tÍ'nlat1va . do . rou~o, quando se · 

. quando ·o _desob,edlente·não tenha"':me•oa de sa_t1s- ·tiver ·· verificado a violencía, ainda que não .. hou- ' 
. fazer â· multa, procedendoiae .neste caso ua. fórma vesse . a .tirada da cousa alheia, será _punida .como 

.. do . art. . 9o, e com: ·o t'ecurso ·estabele~ido nos o mesmo. . . . _... . . . · · ·.:· ·· ;. . . 
arts. , 13' e U daJ.ei. de 16, de .Outu'bro de 1827... ·, • Att. 277._C!,_ .Q.Ile_;_~tv~ fS:bncad_o .. QS_ mstr:u:. 

. . ·«-·Art....Sl . .. Cada:.. JUIZ: de.-Pilz· terá·.·na provincill"·" ·:mentõs-propr~os para .o ·rouõo, seri . pun1do com . 
. do; .Rio_._de . Jane.ir_o._,_· ·_d_ ois omcia~a_ , .. ·_ ,p_ o_r .: ell_e·. lio-. & · pe. _.na_._ de_-. P __ r_ isã_o_ . <com__ trabal·h. o ____ por · set_e .. mezea -__ ... 
meados . e. amov1:ve1s a seu ·_arbJtrlo, · e um nas ·a : do1s annos ; . _e de : mtilta corresponden t~. .. · 
outr_as provJncías, os quaes. ·e01 cad~ distriet? ·· . · 
!arlo '· igualmente cpm _08 outros . officlaes todas Artigos do mesmo pl;ojecto n6CI1Siarios,_ pal'a 
as ·.· dilig!lnciaa de justiça •. venceo.do. os .. in esmos -.·_ intelligencia e erucuçllo dos aci.mc~ tratucri,ptos 

·. emolumentos, .. e alem d;sto . receberáõ•, mensal~ .. · ·· · .. · · ·- ·. · · "'.' · · .. ' 
mente . da .fazenda publica: uma gratificação ·.de . .. "À.rt': 3o § 2 • . Julgar~áe ;ha .· crime a &iilitativa . 

·1211800 na. provlnoia. do Rio . de . Janeiro, . e ··de · quando fór .fuanifestada .por actos exteriores a 
68400 na1 outras • . . ~ . · , . . . principio de . esecução · que nio teve effeito por 
.. c Art. 82. 01 ,rocessos dos crimes meneio. circuin11tancias independentes . da :vontade :·do.Acle· ., 

nadoa, ·ora pen.len\eá.: nos, dürerentes .juizos ... crj,.c · linqueote. . . · · · ;_. · -· .. .. · , .. , ' ·_. , .-... .. ~ : < 
"mlaUI em ·que > nlo' hO\IV&r, .ainda:·:: eent&!lÇB - . CC Art. 25. Em tod;l , o caso,: e.io ,,~e~do ._~ : . de· . 

· \-'· 
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li quente meios . par~:~ a satisfação, dentro de oi_to 
dills que lhe serão asslgnados, será condemnado 
á pri?.iio. com trab11lho pelo t•Jmpo nP.cessario 
para ganhar a quatltiiJ dn satisra_çiio. Esta con • . 
dernnaçilo porém ·ficará .· sem etfetto, logo que o 
dPlinquonte ·ou alguf'm por . elle fatist!zer, ou o 
offtindido se . der por satisfeito ;. ou se . prestar . 
1lança do pagamento em tempo razoavel. . · 

cc Art. 27. A cucnp_licítl_ads e a tentativa serão 
punidas com as · mesmalil penas do crime ; mas 
será a respeito d& qualquer dellas grão maximo, 
o que era médio para o crime ; e .o mínimo 
estará pari\ o . médio r~ a mesma propol"çi'ío em 
que o · médio estava para o maximo ; sendo a 
pena da mesma natureza da do médio, . 

cc Art. 85, A pena de galés sujeitará os réos 
a andarem : com calce ta no pé, e corrente de 
ferro, juntos ou separados, segundo a qualidade 
de · serviço. · · . . 

cc Art. 37.A pena ela prizão com trabalho obrigará 
os réus a. occup~arem-se cliariamen'te no trabalho 
que lhes . fór . ."destinado na con!ürmidade das · 
sentenças ·e dos regul11mentos peilíciaes das prizõés. 

te Art . . 40~ Emquant" se não e;;tabelecerei1i as 
prizões com as comm,,did~des e arranjos · ue.:es· · 
saríos ·para o trabalho dos réos, a~ :.penas de 
prizão com trab11lho . seriio substiLuída~ pelns de · 
prízão simples : ou de~terro, eo'o" aos ·. jiJizes 
pàrecer mais razoavel, accrescentando em tal caso 
a estas ma-is a terÇa parte .do tempo por que 
~quellus se .deveriiio impõr. .. . . 

c1 Art. •!:7 .• . A pena . de multa . obriga.l'á a_os réos 
ao pagamento .de uma qu11ntía pecuníari_a a quai · 
s.erá sempre· reguláiin pelo que os cnndemnados 
puderem _haver em cada um dia . pelos selis bens; 
empregos ou industria, quando a lei especiftca· 
damente a niio ' desi"nar :de outro modo.. . 

CC Ârt. 49. Não tendo os condemnados meios 
para pagarem as multas, serão condemnados em · 
tanto tempo . de prizão _com . trabalho, quanto 
-fór necessario para · ganhar a ímportaucia dallas;
'l'.erá .lugar neste · caso a dispo,;ição do art .. · 25. 

ct Art. 52 • . Se o réo fór escravo e ·incorrer sm 
pena quP. ·não seja capital; · só. será condemnado 
na de açoites, não excede11li0 estes a quinhentos, 
nem . podenJo levar por . di~ mais de ·quarenta; 
e . depois de os sofirer SE! entregará a quem 
pertencer. 

cc . Art. 53. No ca!!o em .que o senhor seja autor 
ou cumplice do · mesmo crime, a que esteja im· 
posta. a pena .de galés ou prizão com trabalho, 
o escravo soffrerfl a pena correspondente, ·s.e ·o. 
senho.r tiver outros bens para a satisfação. Não 
tendo o senhor .. outros bc.:ns, o escravo depois .. 
de soffrer a pena, será entregue para a se.ti~faéáo ; » 

Pedindó a palav:ra, disse · · · 
o Sr. Va•ooncello• : -Sr. presidente, 

comquanto eu . respeito . a · illustre cornmissiio 
que acaba' de apresentar o . seu projecto .. sobr_e as 
indicações . ofl'er.ecidas · na ultima sessão, · ·níto · 
po!lsO .comtudo julgar acert·1do que se discuta 
um projecto tão extenso, para o mal que ba no 
Rio de Janeiro ; mal ,que exigA uma med ida • 
pr~mpt!" : por - i!ISO .... · qua.ndo _o .. illustre deputado 
prlnClp_lOU a ler, en resolVl ' me s fazer uma emenda 
mui pequena com a qual . vai·se remediar o · que 
se deseja, eu a leio. (Leu.) Parecé·me que nns 
circumstancias àctnaes . está muito boa esta minha 
em .. nd~ ·· .. · · . . .. · > ·' . · 

Olfe,·eceu o seguinte projécto·, de ·resolução por· 
· emenda; ·· · · . . . . · · .. · · · · 

« Art. 1.• Não S!lrá · permit~ido JiJTamento-com· 
fi.An·çll, ·nem cartada segur-• aos ladrons .noctnrnns, 
saltea~~·rlls :; e . n_em aos que commetterem furtos 
COm VIOl!l.nCJSS. . ·. . · . · 

cr Art. 2.o Os_ indica!los dos crimQs do .art. lo 
serão julgad .. s desde ~á pelo jury, guardaudo·ae, 
o processo. da lei dll. llberda,te da)mprenR, no 
que lh.e COr. appUeavel. . . 

'' Art. 3.• Das sentenças do jul'y niio poderá 
hnver recurso senfio nos casos . marefldos na lel 
sobredita. As relnçõos J1i'i•l . conheceró.õ dtu sen· 
tenças do jury, senão para declarar sua nullhlalie, 
e nesta c11so se procederá a ·novo . jury. · 

11 P1IÇO da camarn dos deputados, 26 do Julho 
de 1830. __ Vasconi:eZlos . » 

Mnndou'Se imprimir" o erojecto dll commlaaito; 
e entrou logo em disr:ussao a .resolução proposta 
pelo Sr. Vasc.:oncellos, a cujo primeiro lirtlgo, 
pedindo · n palavra disse · · , • ·· 

• 

o Sr. _cunha :M:atto•:- Sr. presidente, 
o. negocio insta e exige urna medida breve. A 
noite · passada acbavi\o~se .. na .casa de um .meu 
visinho, !IOil)t~m muito honrado e virtuoso, tres 
escrnvos amarrados .por e!le. para Oi! ir vender. 

. Sr. pr11sidenta, o estado em que nos achamos 
é ·mui violeuto; e o . projecto apresent•1do . pela 
illustro com missão é . muito . neces>~;iJ'io .. e . multo 
bem feito , porém é extenso · bastante, . o. do Sr, 
Vasconcellos é .mui bom, porque é- pequeno. 
'Existe um . mal muito 7iolento·, e é · neces>111rio 
dentro . em· p<J UCÓS. dias agarrarmos esses lfidré5es, 
·A proviilcia do . Rio de_. Janeiro põJe7se dizer 

qu:e está ' em sitio •. . E11 creio que .esta manhã 
· contei cincoenta e : tanLos · tiros que ouvi. 

O mal é mui ·grande; .- pelo morro da · Saude, 
Cattete e Engenho-Novo etc., existem quadrilhas 
dó ladrões; e ainda havemos nós conceder tqutas 
garantias a ess~:s estrangeir<~s que têm vindo de 
!óra sem ofiicio _nem ... bene.llcio, e ·que ao depois 
dão em . ser ludrõ.::s? Creio que não. 

o SR. Lt:m>o:.;..Pela o~dem, sr, prerddente, estê. 
alguÍI_la cou:!a em discuss.iio '/' ' . .· . .. . · 
· O .Sa. ·coNfiA MATTos (continUando):-0 Sr. pre· 
sidente · deu~me a p;llavra, e eu acho melhor. a . 
medida do Sr . · Vasconcellos. · ... ... . 

o SR. CLÊMENTE PEnEiRA ; -Peço • a urgencla, ' 
para que ·se dê para ord.em . do dia de amanhd. 

o SI,·; PnES!DENTE :.;_Hoje meslllo mesmo póde 
entr .. r em .· díscussã·o. .. ·· . . . . ._ . . ·_ . · · 

.. Posto a. votos· vericeu_-se que sim • . 

O si.". :Robouças:-.Sr. presidente. eu oppo~ 
nho·me a este artigo pnrque é .litti'ralrnente . con• 
trario :11- constituição no art. i79 § 9• que diz
ainda com .culpa formada nínguem Btlrá conduzido 
á prizã<o, ou nella . cnnservádo etc; (leu) : e o. . 
artigo da resoluçã~' diz--que não haverão fianças. · 
-Com9 é qu.e se p6de eonhecf'r logo que (o8S8S 
homens são ladrõa!S? Se a illustre commiasi'io-
dis:~esse~aquelle;; que· f•1ssem · presos ein ·ft ,rgrante 

· delícto-ainda teria lugar, e mesmo : assim não .. 
precisaya isso por--já ·: estar. prevenido por uma lei, 
e .uma .vez que se guarde .;,ssa M, .é claro . que 
nãotemlugar selllelhante. cou:~à; ' Entretanto cum•. 
pre-sa a lei . sem . :se ._ ferí .r ·a · con·'!tituição, .. a qual 
ficaria ferida _se passasse este· artigo da resolução, 
porque não se conhece o. ladrão senão peln hcto 
de. flagra,,te, e.só nesse caso é . que iu'lo ha .llança, 
do contrario ficaria da ~esma . maneira- .. que .. os 
absolutistas . _entendem-é· republicano, mata . etc. 

Senhores; não vamos com o justo-fim de . previnir 
ládrões a'tacar as garantias · .. dos cidadãos; · i>:~so 
seria dar·. um · exemplo aos mãos homeue para .. 
fazerem o qu11 quizerem. · Por ·consHqueucia eu,voto .. 
.contra este artigo, .porque· guardada . a lei : estã:· 
claro que não se concede · fian~a· ·a ladrões. · 

M1mdou A mesa as seguintes emendás : ·_.. .. .. 
. · cc .l.• Qu~ . ~e s.upprima .o .art.- '·.lo · pór .~esneces
s.ario,. e _ao mesmo .. ·tempo opposto · .ao . ~ Jlo do 
art. 17fl da constituição. . ·· - ~ · .~·-· . . · · ~ . 

« 2.• 'l'odos os . indiciados em crime de f1uto ou 
_roubo, ptJio qual haja em · _lei maior pdna do que · 
cinco ·unnos ue pr1zão ou._a equivlllttnttt, uito t11r.i\o 
carta da sagnro, nem ae llvr:1râõ c.:.m flança.
Salva a redacçi\o. 11 

For1\o ftpoladaa. 
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O Sr. Oarno.tr~ da Ounh~' :-Sr. presí; emenda fundou, forã.o 'de tal!órma qae o mesmo 

dente, . eu não querer1a que . se tertsse a conati • Sr •. Vas~oncellos já os rebateu. . ... '. ,. 
tuiç.\o; mas quando os cidadiios não têrn segarança D1s.;e . porém .o. illustre autr1r da emenda que a 
nas suas ·casas, porque o . mal é extremo) ne- camara quer remediar o mal que existe com outró 
c.essario é ' um prompto remedio. . nHd; é um:t verdade, e se 9 certo q.ue de principí·o 

A lei pela qilal ·se p{>de hoje determinar não é q11e· Re deve dar urna .medida para cortar l!Sse 
está em vigflr quando nãoha uma pnt·te queixos'\ ; mal, tamb~m é certo que · se deve dar logo· as 
tem·so concedido muitas flanc;as; ou tenho ouvido medidas necessarias. Mas · diz o illustre deputado 
díze'r que se .. co!lcede tiãn~a uma vez que não h:•ja -!!ód já temos legislações severas pnra os da• 
uma parta quetxada; e quando' se encontra um . droes etc. · •· · '" · · . · · . 
homem com .. um punhàl nu . mão nas estradas, Isto é verdade; teinos legislações severas que 
quintqes etc,, · não. é ·criminoso por. atacar a vida por qualquer·. causa se . e~forca .um .homem; mas 
dos .cidadãos e o direito .. Je. propried11de? , · . . quem é que póde negar a um ladrão uma carta'· 

Havemos ter, attenção com essa · gente que.quer de . ~e~uro, ·qu•md.o ~!!esmo se · sabe que por pa~ 
furtar uão . por. necessidade, porqud 0 homem que trocm1o ou por dmhe1ro elles obtêm esta& cartas 
no Brazíl .. , furta . n_ão ,tem .desculpa,. pur ·ser e&te de s~g_u~o •. e mesmo elles · pod_c~ dizer .que pes;soas 
nm paiz onde em .qualquer ·c•iusa . ganha·se-. muíto suas Jn1n11gas · o . querem crtmlDar por · ladrão?. 
dinheiro;. :e o · h'omom qud vai roubar !eva logo Elles nP-gio que o são e . obtém estas cartas, Ei 
a ~déa de. comm,ette~ um assassínio, purque eíl~ com ellas estia · sal~os. .. . · ·-
vat ·roubar n propnedado .• do c1dadllo, · 0 q 11a~t · Ha juízes que · assirn pensão; eu nunca estive 
sempre elle . tira a vida ·se este resiste. . · por e<ita~ cartas -negati'vas .•. = · . , . - · : .. . : .. , 

Pois êntão; ·.·senhores, nós porquo coniJider:,mos . Tem-sedito ·que aqui ila córte h a muitos ladrões~ 
ferir a constituição, queremo:4 nballar umq me~. é· verdade, mas não. 'Sào t•mtosquantos se dizem;· ·" 
dída .que ' urgem. as nos.8a8 clrcllm"tanclua, me· eu tive a pachorra de ind·agar ISSo• .· . . . . 
dída que é para 0 bem .. de tudo .. 0 :Bruzll.? N•io Faltarei sobre o·roubo do O;, ttete: dis;ie.se qiie · 
é só a ·capit,.l do Rio de Janeiro . que ó 11tact~da era uma.quadrtlha de ladrões, in as não roi achado: . 
por estes !accinorosos, ano· todlls as pr••Yinci"s do sen:io 11m ·pobre · estrangeiro que levava por anna .. 
1mperio; 0 ·homem 'do campu nt\o . tum m••la ae· ·um unico . cànivete; eu não sei se elle ia roubar, , · 
guratiça; e .havemus consentir que coutinue . tal ·. com tudo l!lle riiio tinha direito . de entrar pela: 
estado .de de11graÇa •. qnlmdo todo 0 puvo pedà um chacara do Ralào. E' verdade ' isso, mas que tam- · 
re111 ei!!o a este mal .? .· Embora . 86 auspt~ntlllallem. bem não era uma qu11drilh·t de Jadrõt:s é uma 
as. g' arantías , · quando um. mal e maJor calio·se vercfa,Jc:. Sobre outros Cactos e11 ·não tenho es" 

clarechnentos . . · · · os ou .. tros. menor.es, .. · ·. .· . , · . . . · ·· · 
'Nas .comarcas tambem tem. havido. exa~e.ra .. çã. o,'=. E' necessario pois que passe esta resol11ção, · é · E · 

embora se ·díga que a leijâ prPvenio isto; .não porque ·. nfio .. tanto quanto se pensa; ·· utenho: 
é · h - . b ·ouviolo d1zer que sempre apparectleste enxame d'é': 
.· ... . as,.tm, e. os SilO Ori!S 3'10 - e:~tao · nqut sa llrn . ladrões . peh reunião ·do corpo legislativo·; .· esta·· 

. mui b'm que. não se dão. - anvas IIÓ quaudo 6xiste idéa mio é' exucta. Eu direi .como estes n·egoeioa 
uma parte qüeixosa~ · ·.. · · 96 Jazem·; prttnde-se o ladrão, ·trata-se logo dos 

o Sr. Vaaoónoel.lo• :-:-Sr. _ pt·esidente, eu ·alvarãs· ·de fia:rçfl .-para . servirem .. para o futuro, 
direi • pouco;' · · · . . . . . .. ·. · . ch•·giio a . obtel·o, traJa,se do proce>iSO, e como elles 

Não sei como este artigo .está · opposto 'á con~ andãi> · ~oltn~ e não póde tratar·se disso; os la• · 
stituição, nem como s"ja .tesnecessal"io. O illlllltre drõtts . mesmos f»zem atrazar os process.9s, porque 
deputado que o CCJmbateu se contr~tdisse nus s~:~us elles . dest<j>'ío que se demore; no fim do ann·o; 
proprios argumentos. .Diz · elle- 1110 pda . consti· vai·se ·a fazer um examé . na cadêa, e díz.se-esté 
tuição se .deve cuneeder livram.mtn com fiança t~m homem a••dava com . uma eo1da etc. ;-isto não 
todos .os casos eitpre1bos na lei.-Ora, s.e o iLlustre prova. que era ladrão, e. elle sahe . para a rua., 
députád•L reconhece este. prhicipiu; como diz qae Esta é a histeria desgraçadameute dos ladrões do 
este .artigo é . contrá . a constituição; :e11te artig"' é Rio de. Janeiro · ªe~de · lt:i20_até _boje. . .· ., .. -: -
unia lei .que marca OS casos. . · • .. . .. . · • · .. AC<lnteceu .. no·. témpo ~m. que estava .a assembléa -
,Ma:~: diz -o· iU11stre deputa.lô -·que as lei .. . an- geral os.ladrõe>J .sa espalharem por todas.as partes;' 

tigas _previnem · i~to, e poJ~:~m-se . 110r eU as con~ passado um .anno. t.írnarão a apparecer; e agora 
.ceder alvará i .dt<·flano;as · ao. réo lie•ta circu.•ilstin· . <!lld e~tamos reunr.dos 11pparecem .ouua·:·ve·z e~ses: 
cia~ , e que . ~8 novas ~ão contrari>is a constrttiiçà••· ladrõ. ~. s. M .. as ... is.to. nad<.t • pro. va~ nem .J d.a .. ·natureza· Eu .. não entendo, Sr. pre~id~nte, prevenidllmente dol . co usa; e em St'gundo lllgllr os .magistrados: 
c.oncede-se -~ •livrament11 de lian.,;" all . ré<1 · nes'e nãa .tistiio presentes a toJos os processos; . dão 
estado, e iat.O é· e:tprllsso em quasi ·tod·•s os casiJs, · suas ddlegaçil<ls ·aos seus escrivães: · ellesAazem.' 
Ora, pela nos>~a• legislação actu .. Lainda não e11tá o· que· querem e. uma vez CJ.Ue se disse.~se que·'não 
marcaao.como •. hão :dtl , ser f.,it.•s esst1" alv11rãs de set~chou.em flagranteseencontrarulo muitos pie~::' 

· fianç~; .a -,legislaçãu· ·é dt!ftJittl• •si~sima, por conse· textos. Portanto, . Sr. presid.:nte, não receie o .il;'··.:. 
·q.uencia· o que . se .. deve! . 'fa~z~:~r ·na i circu•ustancias lustre .deput .• do . que"· o crime de .ladrão: seja .. da·: -. 
tristtls ·em que• se acha a nlição.? E11 entendo que · n••tureza- Jaquelles que não podem esperar~ se·· 
o remédio mais apropriado. é declarar-se . dttsde nós tt·••tussemos .de cri~es políticos, outraa· .. de~ 
já que nàCI ·SB concederàõ cartas de. seguro, nem' vião ser a.~ medid·•s que devíamos tomar •. Estes 
alvarás :dtl Jlanç':l. 'Quanto · o .dizer o iUustre li e· . homen~, "digo, eates · lllilrões . meré.~em. mesmo· ilitó : 

· putadu sobre a palavra ladrão, 'ahi está..;.&.alva pela opinião pubiic:t q~e está contra elles, e po~. 
a redacção'. . . . . . · . .. . , . conseguinte n;io .ba .. crime algum em · s~ .d.~· 

.Eu' não· posao mesmo .e()nceber muitos. dos;ar· . ,1\Jlo..;.ha!raãõ:.-:-fHinc.aso:--Mu:.--wta medída .sõ-não· 
· .. ..E!lineu1os-,·.,do illustre . deputado.- .Pm~·me. pois basta; 'porqu11 se os jurados :. não olharem .parâ 
• ·.que ' o art•go · .. ·deve passar , elle não -.é . suapenal'io : · isso hão .·de haver sempr~ ladrõe,i. ....... . · .· · .. ··. · · ·•·• 

de garantias ;- ·se fos::~e, era. então que seria CODLra . E' necessario CJne·hnja .um .. jnizo, olh~&IÍdo ·; .Aa· 
a . constituição • . A me11ma :constituiçito., perm1tte círaamsLancias do . homem• o . lugar . em que .ae .. 

;suspeóaào de . garantias quando:hllj'a invaa4o de- acllava, . ·as . armas · q~e t.inha etc. ;·e' eu· :&!ltOil ::, 
inimigos;\ mas , ainda ne~se caso ·eu nt'io · aei se · pera11adido que se os 1 urados olharem para 1sso,; · · 
daria. o meu , .voto para taes ·auspenslSes.. • immediutameute: cessão osJadrões •.. Po~ttAnto, eata: . 

;Eis .a min1la :opinião. · .. · . . . ,. . _ . . · providencia é neceJI)!aria..;..;. e.. quant•• ~ , resol!!O~~;;\.:: 
·o Sr;•Clem.ento; :E-ero·lra:-S'-. prealdente, ell .peço :a. V. • ~x. que .Ponha !lm ~lacnssno_,,o;·:: :; 

eu ·hei de ···,votar: pela·,· resolução e conLra a emenda; · aothgo., crumnal que : ê ·muLto uece.ssauo. Nenhum.,:, ., 
Os argumentos·· que ·' o mustr_e deputado . aut()r·.da desses ladrões vai prello . pela primeira vez ; 't6m>:-

' ' ... • • • • • . ' . . ,..;·· . ~ . 
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ido cinco a seis yezes á cadêa, e logo sahe para 
a rua. . 

Na Europa, Sr. presiolente, os criminosos de · 
furto são muita.s VP.zes por nec~s:'idade etc.; mas 
entre nó~ não ai:ont~c:a í:~so; eJiqs niio roubtio pelo . 
que devião rouba1·, e devemos portanto dar .logo 
mPt!idas mui ·severas. .. · · . . 

Port•mto · todas as medidm1 são poucas " nllo 
se dig~ que elles J)ilo tratão de promover s~us 

. prac:es&oti. Emflm, .. prendem-se os larlrões, trata. 
se ·logo . de poder ()bter cartas . de fiança ; .. mas 
saibão os Srs~ deput11dos que estas danças não 
se racilítâo tanto, 1!!1. elles . não chegiio · por outra" 
maneirns .a obtel·aa, trat4·se do proceuq., no 
primeiro mP.Z niio se póde. formar o processo por 
falta de testemunhas ; as cadéas estão cheias de 
criminoso>~; demorãu-se o.s processoH; os ladrões 
o que querem é ver demorados os processos ; 
não se fórina a culpa nem ha provas para ella; 
o;; mezes quelêm estado prazos siio muito ba-t~tntes, 
vão pa·ra o meio da: rua; emquanto . esti\_o prazos 
está tudo socegado , não · ha ladroe1ra, mas · no 
mesmo dia em que se soltão está tudo outra 
vez em desordem. · .. . . . -
· E~ta é a histaria decididamente dos .ladrões ·no 
Rio de Janeiro désde 1820: é isto o que tem acon· 
tecido no tempo dai .. reuniões das camarns ;' por· 
quanto, para · que as. camaras não , tdnhão razão · 

. de se qudxarAm de que a11 cadê,,s·. estão · cheias, 
sol tão-se ·os ladrões; O mesmo acontece.u no tempo 
do ex-intendente Aragão, que est.•wdo a aasembléa 
gernl reunida às ladrões se espalhar1io por. todas 
as partes, e agora appareeem .. outra vez, depnis de .. 
ter .passado algum btervaUo que não appareciio. 
E~. preeiso notar que os . magistrados são inteira• 
mente culpados, . e direi outra eoúaa, tambem p· •r 
falta · de legislação. . . .· · ·. . . · . .. .. . . · . · 

Primoir11mente os .escrivães não f<>rmão bem os 
processos; em 2• lugar os magistrados não são 

· -. presentes a todo ::1 t~rocesso; dou:~juizes do crime 
que são os que elustem .não são. ·sufficientes; ·e · 
por isso recahem suas attrituições nos escrivães ; 
a respeito . de escrivães todos nós sabemos o que 

· sãó; . formalidades ·de . testemunhas, v Mas; e te. 
Por tudo isto_ a ... medidà que julgo devemos 

tom·ar é não dar·se alvarás de· fianças ou cartas 
do seguro ll ladrões; porque ao menos qualldo 

'.estão prezos cessão os roubos. · 
o s~. Ll.mpo de Abreu ::.-sr. p1·esidente, 

eu direi em primeiro lugar que o que se acaba 
de dizer principalmente . procede doa. empregados 
'na magistratura. · · · · · · · 

O Sr. deputado .que neabou . de fallar disse · 
que os presos eonservão~se tempos . infinitos -nas 
cadê4s ; que não pro inove o seu processo, é nma 
verdade, mas isto resulta da .justiça ce dos ma· 
gistrados que · .não . tratã<\ de administrar essa 
ju:;tiça, pois, se tratassem, os malvado.s em pouco 
tempn rec*!berião os premios de . seus dehctos ; 
procede igualmente dos -Juizes, principalmente de 
primeira · ínstancia, .que ·· não · sabem formar culpa, 
e por isso se .entregãonas mãos dos escrivães. 

Quem não se ·admirará, . se eu .disser que . .jà 
vi pronunc:iado um homem por um juiz criminal 
sem tia ver · uma -só · testemunha · que . depuzesse. 
sobra elle ? . . · . . .. ·. . . · . 

Tnd•tvia. o juiz o pronunciou; e não pôde isso 
provir . de outra eousa senão ·..re dar-lhe ' o es· 
c~ivào" um rol das · pessoa'!_~~ haviac_pron~n
Ciado, . no qual lhe .. escapou esse bomem. ·Assim 
como elles fazem isto, tambem. dei1tão de· pro , 
nunciar pessoas . contra . as qunes existem provas 
.nos autos,· .. : · . .· . · . ... '- · 
. Leinbra·me que se l)â() pronunciou. aqui um · 
francez ·. porqae .o eonsul de sua nação. fallou .ao · 
minhtro da justiça . para ver -meios de o pór na 
rua; o mais é que não . havia ·meio .. algum poc 
já-estar a sentença julgada. pela relação, mas o 
conaul foi ter lá com o_ escrivão, c não sei o que 

houve, o que sei é que o homem nilo foi pro· 
nunciado, . . . . . . . .. . . . . . 

Isto é Cacto publico ; e á vista de . tal poderá 
nlgu~m duvidAr ·que ttldo procede priuclplllmente 
11011 jui:~:es, contra os _quaes ba .um clamor· geral? 

· E o que ' tem f"it·• o governo? Por ·ventura já 
· se suspendetl magistrado algum, ·bayendo im-
m~ns'\s . qudx11s contra elllls? · . . .. · 

Foi suspenso o juiz de tóra desta cidade, por• 
que faltou . a uminsigniftcante . termo .em um 
processo . cível, n'io fllzenJo o lançam~nto; e .o 
Juizde .·.ró.ra de . Taub11ttl, . que tem · commettí.do 
tudo quanto ba de atrocída.tes, ainda não fo.i sua· 
pen>~u l . (Apoiados.) 

Dizeudo lifto, Sr. presidente, eu entro . na ques· 
tão do artigo ; . voto por elle contra a emenda. 

A commi:ssão de justiça criminal lai mui escru· 
pulosa, examinou o nrt. · .179. § 9o, e ··_ent~udeu 
que não le.v •ntuva nem su11pendia garantta· al
guma apre,;ent·•ndo este m~amo .artigo pelo qual . · 
denE>g~tva • a ·carta de seguro · ou ai vará de · fh1nça 
aos réos pronunc.iados de aemel·bante crime .. 
.. Quanto á . denegação · das cartas de t~eguro~ . 
julgo que nã~ póde haver duvida alguma, porque 

· eu .11té as deácionheço depois · . que foi jurada ll 
eonlltituiçào: é meio que a. mesma constituição 
n:iO reconhece, porquanto os réos se -,poderáõ. 
livrar .. solLos, .. · t.J. uni co : mei,, . -reconhecido · pela . 
·constituição é .o alvauá: deJiança. 

Ora, o art. 179 · § 9" da mes~a ~:'constituição o· 
faz dependeu te de uma lt!i '· regull~mentar, em 

. que se .marquem os casos, nos quaes póde·se .. Oil 
· niio conceder fiança: . por . consequencia tratando 

nós agora . de . iniciar uma lei · a- este respeito, 
parece· me ·que niriguem poderá negar á assembléa 
geral o- direito de dizer . nesta · lei ; que . se não 

. concedão. fianças; que .. é o . mesmo que eUa· pôde 
fazer . por. aqueUa .lei .. regulamentar. . . ~ · . •. 

·. .O clamor geral ·insta que .se .. ·taça ' semelhante 
lei .; e :a · commissão de · justiça< criminal enten~ 
deu que não podia deixar_ de passar ..isto que urge 
ser ·.fei'a nesta sessão . .. ·. . . ; .· 

P<)rtanto vo.to contra o artigo da resolução. 
o · Sr. Rebouç~•:- Não ·. tratarei de mos· 

trar . a· historia da ·JegiRlação criminal- e a sua 
referencia ao ea!lo ·em questão: tratarei sõmente 
de 11ustentar o § 9• do art, 179 da constituição, 
e mo1>trarei quanto em mim couber gue não sou 
contt·adictorio. Diz o artigo. (Leu.) O Sr. deputado 
que acab•>u de .fllllar diz que .nb-3 devemos t:~zer 

· umalei ;• eu: me. cnnfúrmo enm elle,.:mas seja da 
mãneira que a constituição discJrre, que est(\ leL 
exceptlte __ os _crimes·. em --que -deve-·ter··c;u ·não -lugar 
a ' fiança, em razão da · gravidade ·maior ou ~enor 
da imputação. . ... · . · . : · ; .. . · : · 
··· Ora, nós ~em os q ae a cone ti tuiçio .em sua these 
gera·l· t.rato.u sómento d. e excepç.õe. a; e pergu. n.ta .. ·.s .. e. : 
concede-se fiança pelas leis existentes 'l •Se a lei 
por. qualquer furto .. de valor maior que um·mareo 

·de prata manda condemnar .á pena.capital ;_uma 
vez que nós executemos a lei que h a sobre fl&nça. 
e que ést~.entregue ao · desembargo do paço, que 
era um"':mouarcba .absoluto em cousas · ·que podia 
Utteralmenté abtlsar da lei,. que podemos fazer 
neste caso para guardarmos n constitúição, e para 
de alguma maneira . prevenir delictos desta natu· 
reza? · Conhecer, fixar os ·casos em · que deve ou 
.não ·ter lugar a dança • . · ·. .. ·. · . · ----· -- -
.. Dizendo nós por exemplo - provado o crime de" · 
Curto, pelo qual deve haver ·11ena maior ·que 'dA 5 
annos de prisão, não pod!lrá· obter , carta : de 8ii· 
guro ...:. estãO'' todos . os ladrões . presos . sem . poder· 
obter . fiança ou carta . de seguro • . ·. • · · · ·· · ·: -• 

. Mas porque razão hão de ser éomprehendidos 
o.s de crime de' furto ·que .fór menor do valor 
de um marco de prata 'l Eis-aqui a verdadeira 
intelligencía . da-constituição nas fianças ·em ,razão 
da maior entidade do crime .: . eis·aq.uLguardada a 
constituição .aem . se ·abolir. a lei eXIstente, _e sem 
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: SESSAO .EM !6 DE JULHO DE ·1830 
da!,' · UÓia regra _geral pela maneira que querem 
alguns Srs •. i:lep~tados ; e eis-aqui preenchidos os 
fins da utilidade que se pretende em punir os 
malvados •• '. . .. · . · ·. . . .. . .. 

Nilo l'espondo aos outros senhores para não 
tomar tempo ll camara.. . . . .. ·. · · . · 

O Sr. Holl~nc1a oavaloa~'tl:- Peço 
perdão á. camara por fallar n~sta ma teria, Estou 
JDtimamente convencido·. que nlio é por · falta de 
lei que exiatem .os males que pesi.io sobre· nós: . é 
a falta de execução della; e .. o que .vai fazer uma 
nova lei para· niio ser · executada 'l E' inteiramente 
OCi011a •.. , .· · . . . . . ·· . . 
. Foi nomeada uma . com missão. de jurisconsultos, 

ella -: ponderou , sobre esse . Dsgocio e .apresentou 
·um pro_ jec:to de · muitos artigo~, que segundo disse . 
o primeiro orador que !aliou sobre . esta mataria, 
e se oppOz a esta -resolução, não precnehe todos 
os .. fins • . ·· . . .··, . . .... . · .... · . 
. . Eu . tenho muito receio. de que se bula :na.constí· 
tuição .. e se faça ;uma lei. que ·vá dar ao. governo 
um .poder arbitrnrio • . Por que razão . (como disse o 

·honrado membro)· .o ~ governo não tem .suspe.ndido .. 
esses magistrados, prevaricadores 7. Esta é a .. medída . 
,mais .acertada; , . · ·: · . . . • . . ·. ·. · . · · 

E . será por ventura _neces11aria uma medida da 
eamara .. a . . e:~te respeito 7 -Não. : . estou persuadido 
que isto que se acha . em. discussão, ataca a consti- , 
tuição; .é um objecto muito precipita.!o; póde. ser, e 
eu estou · bem . convencido que .rnuitos '· homensq.ue 
.se prendem·. porJadrõSfl· não o sejão: , e entret~onto 
.pod*'r~se-bão , to tacar .. muitos cidadãos que não · 
tenhiio . crime . al~um, . e podt!r-se·hào ... compro· 
,metter · os princípaus .. con.stitucion~tes, . eu · so11 es· 
.cray-o . deste~ princípios; se o governo ·entender 
que seja : n~cessaria_ .uma suspensão_ de ga·rantías, 
eu_ nunca .' ent•nt'aerei a11sím .. por· maneira alguma. 
Emfim niio · qtiero fallar mai:J· sobre a materia; o 
meu voto é.· routra .. tudo isto . .. · . · . 

. Afinal _!oi approva·IO o art; to da'· resolução, fi , 
caud.o.:.prejudicadas ambas as em·endas. . . .· · · . 

Posto em discussão o art~ 2•, pedindo a. pidavra 
disse:. . · .. .. · .· · ·. · · · · · · 

. antecedente, Coriio · mais apoiadas as seguinte's 
11mendas: , 

Do mesmo Sr. 'Amaral: . 
u Como ·só se terihão emlttido na provlilc1a 

d11 Bahia 1.490:ooonooo em papel do . governo, .:eín 
consequencla do cobre falso ; e devendo-se pela 
loi continuar a dita arnisiiioa_té pMtode 1,700:0()011, · · 
requeiro . que. a commisdào de fazenda tomando. · 
este negocio em .. consíderaçiio, proponha meios dé 
pagar:se a di:ft'!lrença destile sommas, sem emittír~se 
mais papel do governo. · . . . · · . : 

<< Paço da· camara, em 26. de .Julho de 1830.» 
D,) Sr. Rebonças: . . ·. . 
cc . Que do tvtal da dívida activa, pertencente ., 

fazenda publica ·e arrecadavel pela mesa_ dos '.di· 
rei tos .de exportaçãu da província ·: da · .Bahia, se. 
applique desde já a somma·· de _400:000H , para 
e:ft'c:ctiva amortização de igual quantia em · ce·du· 
las emittidas e circulantes na mesma província, 
por .. oecasiiio do . . resgate da moeda falsa · de 
cobre. · . • . · ·. · ·. · 

<< Que a som ma· contingente dás : ditas . cedillas . · . 
restantes em . circulação seja amortizada a 21) % . _ 
annualmente~ .·: · · · · ·· ·· · · · · · · .. ..... · ·· .· . · 

(, Salva a redacÇão,_:..Paço da eamara dos !lepu· 
tados, . em 26 de Julho de 1880.» · · . 

P«ldindo a p:'llavra disse: .· :. . . . . . . . · .. . · · 
O Sr. H01ltt;n4a oava1Óa~1:1:- Na ul

tima . sessão ·dando a hora, · eu não quiz ceder.' a 
palavra, não para responder n algumas proposições 

·anti •constitucionnes do Sr. ministro, nem para · 
· recalcitrar pr••voeações sobre· objectos da (\dmi·. 

nistração do governo ·; e _sim por entender . que 
a camara .estava a · resolver-se á votação sobre 
uma, materia · que ainda não eatav.a bem illus~ ... 
trada. ··· · ·· ·· · ·. ···.······.·. ··· .. : · · . · 
Pareceu~me .que havia objectos que não tinbiio . 

sltlo debatidos, e que torào aprl!t-entaoiotJde ·uma ' · 
maneirll · digna .de' ·merecer a consideraÇão. da 
cainara; objectos tão .. importantes como este · .de 
que huje nos Occupamils •. · •· .. . . .. 

A illustre maioria da commiRsiio apreseutoullin 
calculo b'tseado sobrt3 um principio .fóra da lei, 

c:> Sr. Clemente Pere.t.ru:-E'contra est11 ella tendo lido parte da lei, não a leu inteira· 
2•artígo,ciue .tlmbo .afallar,ellenãopó<le passar td me'nte; e P<'•r isso suppõe que o capital cre~tdo 
qual-; · o proee8so ·do jury não póde ser applicallo ao pela ' lei que fundou a caixa âa amorclzaçào,··póde 
processo do~ ladrões, é nt~cess •ria mais alguma atten· ·ser de 1 por % du. apolices quo sli .aebão ·na:·. cir· 

·_ção a este negocio, a peuade morte·é aqullllaqut~está colação. . . · · · . ·. . · :. 
determinada p•ua os ladrões;. e o juiz de direito .não Um mu11~re _ ministt·o que· tambem·é deputado· 
tem autoridaiie nl~úma para applicar . a.lei, .qual mostrou apoiiU' . t:ate parecer .da com missão, sem 
ha de -ser · ·poill o 'juiz de facto que . condemna o se lembrar du leidiscutida por elle nelita camara, · 
homem á morte? Portnnto, emquanto o projecto e, . _puorp:lçl_oe_· ·as._ega?tiedn\

8
- ·

0
_ . da .... amara .· s· ob•e . ob-ie-c···t'os :não passa, estabeleéa-se .uma uova !ohnula •le . E • • .. .. ~ • 

·procesKo .do. codigo .· criminal, para conf11rmar esta· da lei que ereou .a caixa da aDlortizaçiin: o art. 57 
doutriná: no er;tretanto· off~reço . esta emenda, . que diz. (Leu.) Ei-saqui . poit~'qual é . o meu calcado·; ···. 
Já tomn uma providoncia ,·immediata; e: ·c: .. m ... ella eis ' àqní' a _. lei qu& 'fundamentou . este: contracto; 
voto pela prim·eira . part~ ·do artigo, e .contra a e .,is-aqui. o quantitativo · que . a camara ·tem •de 
segunda. .· . ·· .· .· · • ... .. · llx~tr, Sr. presidente: porque 'de certo o qúé a 

Mandou ã mesa a seguinte emenda: comutis:~ão devia ntténder era o que pedia o Sr.·' 
« Suppríma-se o art. 2• • . ·.·.· .. ·.. . . · ministro ; mas. aJei era .clara e exJ>ressa, e.:nilo 

::cc O•uuara dos depntados, em 26 de adínittia , um n1enor · quantitativo, üo. que·. 1 : % 
1N30: -Clemente Pereira;» · ' -· · . do. capital da caixa da amortização de apolfces 

Foi' apoiadllo .. ·. . . : . .: . . . amortiZ•Idas. . . •. . . ·. . . . . ... •·· · . . · : •"·. · .. 
o Sr; · :MELla:~A · comuiissão trabalhou e tra~ ·. Foi ·pois. equivocada que a . illustré ~mmisàio 

balbou á _vista. da lei à que . se refere este ar- fez _o seu_ ·calcula;·..a...· ... :veriWleiro. é'o que-al1!:_ resent_ o _-
ti~tó; parecia-me por consequencia . qu-e esta· lei o -~üãdro, e . é o ~alculo . legal. Um :'dos 

~impressa nao se -P!Jdia dizer . que não Srs. ministro~ que tnmbem· é deputado, disse qU:e .. 
estava bem . ao Jacto sob~.~ a intelligencia do o meu calc11lo era todo · falto de princípios ; que· ... 
artigO:. didef da. comíniasdo: por ora é só pelá bás.tava o f~cto _que ell~ cito1;1, parll mostrar.,c(),mo . · 

. ordem, :-.- · ·· : . .• ; · ": · . . . ' . . · ·. :· . · . . · sena acrt~dLtaJu. . · . . ·. . . .. . . _ 
·: A's • U .'horàs ·ir S quartos ·roi . interrompida ·esta Ainda . .insistó . .. no.s princípios . do ~me11 ::alc!llo, 

dEiéussão,,:: ':.por ter cbegad() ,, miriistro .da·ftlzenda, ; ·supposto que QUtro . Sr. -- mimstro . d_~ · :es~ado; ,que · 
·e . a '"requerimeóto do ::ir. Ferreit'a· da .. Veígti de· .tambtim é Sduado•·, disse· qu_e o tiu~a v.tst~ b~.ll,l· · · 
terminou~ a ··camara que Odepuis das 2. horas se · Eu .ptiço a attençào do . Sr. mtnistro sobr:ep pagll· 
continuasse. n . tratar da mesma JJiatena. manto Aa· divida_ p.ublica, porque.ha um def~ito _. 
· .. Entro.u o miríist'ro de . ést11do e . pí•ssóu;se a . a ~ ~d!'~ . respaito, 1\ da~lli as . r~zÇic~: 4est11,: JIÍ~n~a. 
'diséutir : o'·.orçainento .. da . su_a ; repartição; "i)O" ;qlie I :opmtao : á _camara •. ,; .. .. . · • ·. . . .· .. : .-· ""' ... . · · ..• · 

.. resr,)'eit8 3~ éli.vida in_terna ·; a cujo obj~cto ,.alem · -.• ·Quando a_ P_ re.sentei ·' ·o ··_meu."j:alc_ Ulo. _ •. ~.·. e_st_a __ ·.ca·.· .. 
da do .· .. Sr. · HanOel ; A,~aral : -apolada na .: ·~~eu~o ·· . m:iril,Vl .'que ella ·~uh~ Beg~~o : CoDJ'IQl~e~te ··. · 
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SESSÃO EM !6 DK. .JULHO DE 18~0. 
oin fixar os despezas. da divida .pelo syste11111 dos 
aiiilós ant11rioras; maH eu entendo que ntlo é 
esta a ntlribuicão nossa de. flxur. a divida; a 
di'vida niio He llxn; a 'cnnt~tituição diz que com
pete á · camara tix:rr nnnulalrwnte as desper.as 
ordínarías e extr.,ordinarias; mas quando falia 
da divida diz : cc CRtabelecer se·htio ·meios. pr1ra 
pagamento da divida publica como. '.lm con
tr&cto da nação, o nos corrtruct ... s da nação 
não' <~e subst1tue uma nova fórma ou alteração: 
elles devem ser. cumpridos· pelos representantes 
delln. · · 

Qaanto ao voto da fixação. dn dividn publica 
não é .fixar. a .quantia, é sim estabdecer ns 
meios d1- seu pagamento. A marcha que a camara 
deve seguir, ha de ser outra; .. l~mbraJa .estarà 
a camara que, quando apresentei o m~u vutn, 
apres.,ntei uma moção á. me~a sobre o pagame11to 
da divtda publica, cuja moção devia s.~r tra· 
tada conjuntamente com o ol'çamento: este não 
devia entrar na dívida 'publica; e ntsta deve 
sómente estabelecer-se a' lei dos meio.s. para 
o seu pagamento, e não entrar em discussão pre· 
sentem ente. 

A nação quando tem de pagar, não tem outra 
cousa mais que o seu-cumprunento, ·aegundo foi 
estipulado pelos contractante.:~: todavia.não digo 
que se siga inteiramente o meu systema; digo 
só. a minha opiniã .. , visto que a camara· está 
muito res~ricta ··pelos precAdentes ·projectos dd 
1lx·1ção de.· de.;pezas~ O que temos . tido1 aqui 
ne~ta fixação nos embaraça no progresso da 
discus:~iiu, e desvia-nos · quanto é possível da· 
norma· da · constituição, que como. já disse, não 
quer que sA fixu· a divtda ·publica,. mas . que 
se estabeleção os meios para o seu pagamento; 
E~ ta discussão era·. sómente. para esclarecer o 
quadro da divida,. mas · 11ão para se .proceder 
á votação~ . A votação a este respeito é que 
se ··pa'gue toda a "dívida que se tem coutrahido, 
e para isso o que é neces~ario, é estabelecer 
o_s - meios e procural•os ·; mas., não é esta-·a· oe
casiào. 
· Os ·quadros da · divida. publica,· Sr. presidente, 

'são desgraçadamente muito imperfeitos : a maior 
-parte dos Srs. deputado:~· que · têm'SI:! dado a um 
estudo particular neste objt!cto, ·.têm tomatfo as 
suas informações . s.ot>t•e o que· o goveraio t"m . 
querido informar e o governo tem sido me ... quiuho 
nessas informações. O que é que os Srs. liliuis
tros· têm apresentado nos díffllrentes budgets? 
Como vimos nós o contracto do. empre~otimo por
tuguez 'l. Quando foi esta·· camara. infurmada dus. 
condições dtsse mesmo contracto ? Eu peço aos 
Srs. ministros.que me digão, que nJOstrem aonde 
estão. · . ··· · --

Foi esta camara . informada dos dift'erentes 
prazos por que se estabelecerão, e os juros por 
que forão coutractados. semPlhantes .emJ.>re.stímos, 
para ver se com e:treito buvia ou não necessidade 
delles 'l Ou· foi méro desPjo do governo para ter 
mais dinheiro .. para as su•ts de11···pezas.? ·Final
mente ap{lat·eceu isto .na camara 'l Nào, Sr. pre~ 
sidente, não appareceu: consulte-.se o orçnmento 
do anno passado; . as informações quo o go
verno tem dado ···são desta natn rezn: -cc d · quan• 
titativo da junta do Mnrau~ão, Buhia e Pernam:
bucQ, etc,11 (Leu.) 

Ora, o Sr. deputado ex-ministro da ·fazenda, 
que ·já era mini:-tro havia dous annos, quando 
apr.:.sentou este quadroJ, não sabia do estado deste 
contracto ? E como isto entra no orçamento deste 
anno ? Apresenta-se · uma· unidade de 1/ 6o i e 
como é .que o Sr. deputado diz que ba una erro? 
Não é parn admirar que·os calculos apresentados 
sobre umn base •. tal, provenientes das. informa
ções do. governo sejão falliveis. Mas em ultimo 
resul~ado esse . erro é :de 7;8748 ;·~e além disto · 
deye notar .. o honrado deputado outro e.rro que é 
u01a d11plicata; porque tend? o St·.' ministro uo 

seu pe~ido ajuntado n divida de todo o imperio, 
e o pagamento da caixa de umortí~ação, vern um 
perli•lu do mrüo~ no ver110 da pagina que é. uma 
duplicotn. · 

E' necessario attflnder que estes 50:000SOOO do 
expediente com a caixll d11 nmortisação não estão 
qualificados na divida ptibltca; e lt~inbru-me que 
pela lei d11 1:aixa· da amortisação estes ordenados 
!!ilQ pagos pelo thesouro; quKndn a. me11ma lei 
que estabelece.u o paj;tamento daqueUa caixa, de.~ 
termina• qua tnola a dividi\ seja paga.·por ella: por 
consc~qnencia isto. niic; #~tá no lul{nr em que devia 
ser c;ollocl\li!l: e, n.or.tantn eu o .tenho separado da 
div.idn publica .. No quadro que apresunto desta 
divida, re(.rrnando todos os. en~anos da re~ar
tio;ã., aflparecem 1,0!4:0008, que é a .nossa divida 
int•1rna·. 

Níin admira porém, Sr. presidente, .que todo o 
qua.lro de diviota apre,;entado· pelo Sr. ministro 
e pelus seus antece~sor&s, tenha vindo na con
fusão em qase se acha; ·nem.' me~<mO' me admira 
que um honrado membro desta casa tivesse dito 
~:~ue a lili da caixa da amortisação foi a peior das 
leis, que'.p~&ssuu nesta camara. · . . . · .. · · 

Quando . as lei.-. não . fnrem executadas .todas . 
siío más, e CJB Srs. ministros não qu,rem lei·, 
deseuganern,,-nos ; elles • o <JUil ·querem .. é autori" 
sação p11ra C••ntrahir emprestimos, uníca·leí que 
e:x:ecutão Cdm pontualidade. ,A: .caixa • da amor- . 
tísaçiio ha de ser o unico .meio, pelo qual o 
Brazil ha d~ recobrar. o ,;eu credito. · ' . 

A França em 16 uchava-ae em estado ·triste. 
e de 22 par~ 2! apre~tmtou o mais :brilhante 
aspecto. A Jn~Jaterra cuja divida. :assusta, não 
só a es•a · nnção, . como até· aos estra11geiros, 
não é sustentada stmão pela magica dessa caixa 
da amortísação, e:~tabeleaendo-se. no pé .. em . que 
deve estar. · · · · ·. . · 

Talvez algnem se admire desta minha opinião, 
qn·•ndo eu. fiz .. uma opposição tão forte a. este 
estabelecimento; .m.as_ eu então :disse que ... esta 
caixa proposta por alguns men.bros que contavão 
ir ao ministerin, não . era para restabelecer o 
credito, era para ter lO:OOOH á sua disposição : 
tl com etrd tO nó~ teml)s trabalh~do . em ~estabeler 
O credito., m:tS. sim em. dar .dinheiro ao governo 
e em. f~tioo.r apolices; e eis os motivos. da minha 
opp,sicão. 

Aproveitarão-se de .todas as vantagens, e agora 
'l uo>r·se dar um pont••pé na caixa, e não se exe
cutà() os_ .seus artigos. essenciues; e de .facto o lo 
artigo essencial é uma dotação exclusivamente 
d~stmad.a a .pagar o juro do qualquer 'divida 
publica·. fundada em ltii. Mas que tem . .feito o 
governo? Tent applicado .o.s Ctin_dos .. para.fl.~s.muito 
diversos· que nos. poem . em mll embaraços. 

Tal é o comportamento do governo que temos: 
entretanto é. elle mesmo que desafia 11 camara a 
que se tomem ·contas I O que séria dos membros 
dessa administração, se se tomassem essas contas?. 
Os SrR. ministros . devem ser mais discretos pela 
utilidade da nação, e não provoquem a prudencia 
dos deputados. . . . .. · · ... ···.. . ... 

. .:cO Sr. miuistro disse qile havia feito. esse 
pagamento de presos, porque. o ministro doa ne· 
gocios: estrangeiros deu parte á camara: póde·se 
ouvir uma propo~ição de~otas 'l Pois o Sr. ministro 
pó(! e ·fazer despezas sem_ o consentimento da 
a1:1sembléa geral?· Niio de certo; Foi· uma infrac
çiio. da constiluiçiio; foi· uma. continuação das 
medidas .do governo. Eu quero que se sustentem 
estes velhos brazileiros: eu. lhes perdóo seus 
erros passados, . mas. quero . franqueza : .. lan
cem-se .. nos· brat;os dos represent~rites. da nação, 
e deixemo,nos ·de palavras, quando os actos . não 
mudárão •. · . .. · ... · .· .. · .. · .. ·· . · . · . ·.·· · 

Não é ... tambem 'nesta occasiã.o . que ·~devemos 
admittir · essas . emendas sobre .as · desp'ézas .dt& 
Bah.ia; por ora .a .ca.mara :examina shnp~esm,erite 
o estado da .diV1da, e ,cumpre executa_~ ·os con· 
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SESSAO EM 26 OE .TULRO DE 1830 
trnetos: e se a camara entPnde . que é necessario 
uma Rm·•rt1saçilo mais mort~l'la ou outra operacã" • 
cun~prH _fazer .uma lei dí1f,.rent6 desta, porqu~ 
aq!lt nao entra .a divida .fiuctuante. Lnncaudo 
po1~ os ulho11 subre o quadro da di;ida publica, 
nós não. davemos entrar senão em algal'ismos, 
na•la de opinões. · · 
. A divida con.trahida de .27 para -cá exige o 
JUro de ~ .•/o, e uma amorUsnçiio de 1 •f•: ve
J8mO!I po1s qnaeM .<ls meios de satisfazer a divi.la, 
e não. c•.nfltnrlamos despPZehl ordjuarias. A .caixa 
dll amort.r.s_acno .. convém HPr. dotaoiR:. e é miPtPr 
q1u1 os credOI'PS_ dt\ divirla. puhlica Pst .. jfio na 
certeza que R•·IJR contractos bliu de x~>r cumprtdo .. , 
sam que alguma, ingerenei•• haja •l.a p!trtt. rlot. 
gr.vern•l. E11 esperava .que o Sr. ministra 
apresentasse um projecto do l.;i a. este res-
P•llto. · 

Nlio votarei que se tire ordenado algum, nem 
9ue se cortPm despezas de pensões ; es:;es homens 
Já. estão .. no goso dellas, e não são est<as, pe· 
queuas quant•as. que .nos hão de fazer mal: 

.
mas sim centP.nas. de .contos. para o pajlamAuto 
da .. di.virla" publica, que. têm sido distrahidos 
do. seu ftm, e têm po~to a nação. em maior des· 
graça. . . .. · . · ·.·· .. · · .·· · · · 
. Façamos qne se execute a lei da c:tixa da amor

.. tJsaçtio; que e\la seja dotada com meios !"Ufficien~ · 
· ~eR;'e themos·lha tnda a· ingerencla do governo:. 
crêr1·se uma C•)mmissão da camara dos deputados 
'para; Í!iliPe~ionar esta caixR, .. que assim . é que 
têm fe1to . as nações que têm quérido sustentar 
o .seu credito: .·. . . · ·. · 

o <sr. 1\Jints'tro dá :Fa,..~nda :-Não .se· 
gnirei ao nobra orador nos dift'erentaP. to picos 'do 
seu discurso; proeurarei ·ter a nttenção da · cn· 
mara em meu favor. · . · 

Parece: me que o mini~tro qne pede ã camnra, 
que por . meio .. de uma ~ommissão tome. contas 
e_ x•acta_s_; P_ orq.ue na •_liscu,.são se n_ ãopóde·decidir 
srbre calculo& sritbmeticos; f··ito o exame se. 
verá que o mmistro ·merece a approvaçãn. da ~<ua 
conducta. Lunge de de~<aflal" á camara apresento
me ria· mantoir•• · a· mais fr .. ncll n me.-ecer a· ·sua 
confiRnça; e nãr, posso pedir perdão sem mostrar 
que tenJi,, pi>ccadu, e lJUando ·pnr ora estuu per· 
suadido que faço um granJa serviço. . 

Diz·>'~e .qne ·os ministre>& não cumprem leis 
senão aquellas que autorisão ao governo a con· 
trahir ~<mprestimos: .. então Iisonjlalll_ dea pedir a 
appr!•vação .da camara por ni\o t••r,cumprid•J dous 
&rtigus da lei que me autoridava 11 pedir em· 
prestimos. 

. AllPI{OU~SA falta de' inforlllaçi5es :' muitas vezes . 
mn t•:lllhc> ofi't:r .. c:ido · nPate lugar e fóra delle, á 
dar todas quant11a infnrmaçõtt>~ ._se queiriio ; . mos 
o nobre orKdnr nr>nhuma ped1o. 011 antigo~ em
prPs.timos · rnnndad·~· .. contra_ h_ I_ r. nll BKbJ,., Parã. 
.Maranhllo e Rio de Janeiro tluhl\o o premin, e 
annuldade por. certo num11ro de annos com .o juro 
de l:í •/o : ma• eaae J!eriodo ocabou, e em umas 
partfll aa juntas do t.•z~ntla ent.,nderato que nilo 
itevi .. ilo pagar aqrrt>lla annuidfide; .porém outrart 
'que deo:lilll pagar. Eato negocio M a coilaultar; 
e por uma. re11oluçi\o auap.,ndeu-~e a annuida.Je 
de11ola daqualle prazo marcallo .: DIKs urna cuuAa 
é ditr~rente da outra ; e nenhuma· culpa tenh•• de 
que. o .Exm. Sr •. presidente nlio .déo~ae para. a. or· 
dcirf do diâ . os quadros ou .tahelle~s·. do illustre 
deputado; e se 'não entrei na sua mAtt:!l'ia; foi 
por. não S!'r convidado para.iasc.,.e sómer.tt~. para o 
pare'cer da comutis.:iio.:. · . -· : . · . _· ·· -.... ··. · · 

Apparecerão duus · emendas. sobre. o .auJlmento 
da\\amortisaçiio das .. notas ·do banco; · e . amorti
sação dó cobre · da Bahia •. ·Eu desejo auxiliar 
aquella amo.rtisaçiio: ,.pias não me pa!ec~:riló.m.el}.t() 
proprio ; mas sim quando nós tratarmos d()s.me.Jos 
de . supprir. as despezas, e ·quando nós :fl..xa!'mos.:o. 

. quantia. que: se' ha de déstinar para a ainorti'saçãó 
Tor.m 2 • 

.. .. 

das. notas: portanto as duas emendas vêm com. 
plic~r a discussão e v11taçãu. 

o tsl". Got"va•to: .,... Pddi a J>alavra para 
contestar essas duas amendas ; mas fui prevenido 
pelo Sr. miuistro. Darei alguma cousa· sobre o 
que disse o ::5r. Hollanda Oavalcanti. A caixa 
tem mandado ,seus balana;ns ; o !lnnl) passadp 
foi uma commis~ão 111e_ aliás deu o seu pa· 
_recer; o este anno houverão commissõeR , e se 
não deriio o. Bllll parecer é por que têtn tido 
outrns l.rabR!hos. 

A c~&i~·· · da 11mni'ti~ação não é que res.,.rva o 
empres.tnno, l'lle é f,•Jtu J!elo ruini.stro da fazerod••; 
e d"JlPIB· dtl parada a divida ou venrlfm.Jn·su as 
apnhres, vii11 ri!Sg'f!tur-se na. ru•sma nmortis11çiio, 
on~ll! e ... ta. p»ga OJUI'O de 5. •/• e ,J., · um· de an· 
nurdade; e 111lu l"•g•a n ca1x • particularnumte 
que ser.ve para amnl'trsar as nova~ apnlactis .: pvr·· 
tanto ou o illu,.tre dapntudo 'não quiz ver as 
c~nta11, ou não· está ce.rto. · . 
. Qua .. tv t'ts dividas dlls províncias, tambom' o 
11lustre ministro já dissõ que esta .annuidade 
ces;ou por um decrHto.' ' 

Nn meu tempo mandei' pagar est~s. ·clivi~as, 
porque achei di vidas, isto é,. um resto de umas 
pnucas de apolices que 'nppnr~:~cenio •. Ultimamente 
SÓ tenhO á notar que . OeVo310118 Bo}illa,tar .. 11. diB• 
cusslí~; e separarmo•r.1os de divagações Jõra . da 
questao. · ··. . ' 

? Sr. C~lmon:-:-Sr. pre~iJento, ni\o pOI!SO 
de•xar de ..f,rzer um dJSoiUrso __ mcnnnexu; :·e· v<•U . 
SPjtUÍr -a. ordem. dos .pequenOS apontamentás . da 
falia do. illustre orador que ·encetnu a discus-ão .. 

O prim•·irn apontamento é sobre a re,;posta que 
devo dar ácerca da annuidadll para aamortisaçiio 
do emprestamo: e r.ão respondo porque. já. o foi, 
e .. se mo11truu que o Sr. d .. putado confundia a 
annuidade da carta r.Sgin de 95, pela fJual foi 
contrahido esse emprestimo com a annuidadede 
que ·falia a. lei de 15 · de Novenibrr•, ·que é pre
ciso. ganhar para a amortisaçiio da annuidade 
daqueJle. p~tlZO: O jUrO de 5 .•{o: por COIISeiJUencia 
está c:l11ro que a annuidade de 95é diversa da 
de Novembro de 21: ··. · · .. · · • 

O mesmo ::5r .. de~111tado entendeu que era ne
ce~sarío que o guverno. não fosse mesquinho om 
dar inf•muaçõ~<s pelo que. respeita. a contractos; 
mas eu li'~e respondo quo o gnvemo tem !urne· 
ciJn todos os esclar.,cimeutos qu~> se lhti tem 
pP.dido; e pelu quo respeita no emprestimo por· 
tuguez, es~e · contracto não veio á camJun·, po1· 
que pela cnnvençào dó 29 de Ago11to, o Brazil 
utio tem a seu. curgo n responsabilidade dos pos· 
suldores ·au~ apolices portugut-zas;·-- · · 

Não é contractn bruzileiru ; é cuntracto portu· 
guPZ; e se a camara quizes~e tomar .conheciml!nto 
italle, se o. E'Xil.(i><Re,. elle appareceria por có~ia·. 
Tratou depois· o Sr. deputado .da. ctlixa de~aír~or:
liaaçiio: e realmeute. a11 idéas siio muito· incon~ . 
nexus: di111e quwelle jl1 era um entbusi~litadessa 
caixa, quant•l mais que reconhecia que· ella havia 
salvado a .França o a Inglaterra. . ·_ ' ... _·. · ; ; 

Mas, perdOe. o illustre depntado que : eu lhe 
diga que, se aquella. ._de F1·ança ··. tivesse,,,. sido 
eRtabeleclJa tal- qual a· nossa. não. teria; ·aconte~ 
cido iMso: .e quotnto á Inglaterra, . não, quero 
apresentar. as difl' .. rentes f11ces guo e,;sa caixa 
t.un tirlo, mnitas vezes nocivas_ ao . cred.ito ·pu~ 
blie~~. Diss~ mais o honrado membro .. que. essa · 
lei sobrt~ a caixa da · nmortisaçiiu,foi sustentada 
por qnem cpmnvR · eutr~r .. para o rnin~ilterio da 
fazenda·.; ·Não respondt~rt<l a esta .allnsao .· que .é 
·pessoal; .e_. _"à. o_, q_ullro __ .faz.,_ r _Pr_ t>V.(i.•CP .... çõe_ 11 .•. n_ em_. __ ao_ 
Sr, deputad.o ·nem · á ca1para, porque .tenho .. dem~~ 

· siado resp~1to para nao faltar. ao.. d!!~Oro ,, que· ; 
merece; mas quando. um. Sr •.. deputado;',us·a.,.de 
allusõ.es tão. acres; quando lança sobre .ministros,· .. 
.sobre. qua~i todos_ .os-m~~bro11 d~sta 1 ca'!.a ,a::,~r,(l~ 
voada aa sua acrJmon1a, é m1ster .nao, •_Bel .. o 

29 • 
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22'6 SESSÃO EM 26 ·DE JULHO. DE .· 1830 
que ... cáda um consulte o se!l · coraçiio, e veja Poderia errar no meu calculo, -porém não . seria 
se corre o sangue nas suas ve1as, . se tem nervos ~como se quiz dizer ; e como tenho ,. os dados · na 
e se . muitas .. vezes as leis da educaçiio podem 'mão · poder~>.i enviar é mesa para quem quizer 
conter o homem. Mas; .apP.zar de revestido de examinar. NR discllRsito so mostrará que -o -Brazil 
uma . paciencia de muitos exemplos, não · provoco pRga sua 'divida para credito nacional; .. porém 
ã camara: e se o Sr. deputado entcmde ·que Raiba·se· .que os ministros que. ette tem tldo nilo 
huuve provocação de minha parte, foi a um Sr. têm ft~ito seus deveres. · · · .. 
deputado e nunca é camara. Sinto ·tocctr n~ mBteri~; porém pira não tomar 

Disse mais; que. o . minist1]rio não tín.ba execo· tempo é camnra fallarei quando .se - tratar deltiJ, 
tado a lei de 15 de Novembro, e que só. executa e entiio ·apre~entarei os ·dados em que fundo meus 
leis de empre:~tlmos. Consultn o Sr. deputado .a caleulos • . S~>jR porém como fOr., nunca se JlOderl\ 
sua consciencia para que tenba remorsos. ctPixar de · dizer que -se tam ga11to m!Jito dinheiro. 

Citou o artigo unico da lei de 15 de NovPmbro, Nilo. di~o que . os minlktros delap1dassem, mas 
entendendo . qne peln caixa. da amorti 11ação se que elles ftzerão despezas · ·nito autorisadaA por 
havia de pagar a divida extnrna e . tmios . os lei; e com isto. não posso nftender .aos senborea 
emprestimo:~ antigris; mas .o Sr. d~putado nito qufl têm Rido ministros principalmente aos· que 
refl .. cte que o governo niio podia v.iolar a la i de agorR existem no miniAterio; apezar de que o 
15 do N~v~mbro para& pree!lcher o pagamento de rriini11terio actual não' póde ·. e11capar de minha 
outras dJVJd·•s, de .que nun trota · 11 me11mn lei censura, vendo que não houv~ !ei Ae orçamen~ 

. e niio sabe que víolariR todos os 'contractos qu~ · o annQ . ... paq..,ado, . e !JUI! _este m•m~terJo nil'o ped!o 
a me:~ma . lei manda respeitar • . · · · {& assembléfl · autortsRçao -de despezu. En .. v.eJO 

o sr~ Ho tia n da. cu~ a Jean ti :_;.Niio per· mais q1ie eue· nno tAm meioi~-.de suppri·r .. n deftclt, 
· sonaliseí pessoa al,:.:uma; . quando falliJ em ml· porque não e11t!~ autorisaclo ,para · fllZPr .'empr.es: · 

· t d tãd · é · d · · · · timos; e entretanto ·fer; este anno ·um · ~mpres· 
DIS tos e l!,< <) como epútado , : e' a. mode" timo cntitra a leio Silo c.>usas que ;88' devem 
racno de=-t~ niio é ames'll" dnqnelle. . . . . , ' tomar IIm considAracito; OAm .. devemos. passar :.por 

S•·. p•·esJdPnte, se algnm individuo me pro- · · 
voca:~se denLro da camara de . uma maneira tal nlto, materict de tanta importancia,-não para accu-
que 'fosse · necessiüici' responder, tinb'll um meio . · s••r minist.ros •porque ·. ell"'R . sabem muito bem ,que · 
mui obvio st-m :;er o da palavra; uuímeio .. nobre este acto é a ultima cnusa, :porém· 'para . mostrar. 
e de homem de b·•m. Purém como dÀputado e ê. nação. quem Hilo oa ministerios • . : : "· · · 
como representante .da .naç1'ío fallo nest~s . camara o sr. ae'bonon11:~Sr. pr_éáídente, o; Exm. 
com _t·~da:.. a-energi9::; e . quando a · administr••çito Sr. ministro .• fallando ' a r11speito ' ~a· emen.da· que 
pubhca poe a .. uuçno em abysmo, . necPs,.ario · é propuz, disse qua a~ora não ba~1a lug.ar . d.e ··l!e 
queoe. deputudos censurem os ministros ·de· es· trllt••r ·della .; e eu aueuto que · nisso · o . Sr.mt~· " : 
tado. De tu•lo qauanto tenho dito não te11ho re ; nhilro estã 6!'(nivocado: tanto porque a . diacoa11io 

"morsas, .? só si":' de · não dizer quanto pollSo; versa aobrl! negoci<i.idonAno como porjá -se ·.aebar 
. mas ê. m•nha patr1a é que ou sacrifico todos os .nssim deciditto mediante votação .da camara · que 
meus desejos. . : . . . bouve por .. bem reservar a ·. mesma quest.iO . 8~· . 

Disse o honrado membro que a caix•) dil amor- jeita para quando 811tlveaae . presente .. o Sr. ma-
tiéaçrio' SBÍII 'uma 'boa ·dotaçlio . era nnlla; nisto niatro, .com O fim de que i sua ·. deCISãO prece--
COIICOrda. comu•igo, e cu não quero senl\o uma desse todo o conbeclmento ; de cnusa •. · ·· .... ·. · 
lei distincta que dote a caixa p:.ra P.lla .. alvar o Sr. ministro · propQz um . melo 'de amortisar-
o Brazil dB presente crise; . mas nomeando-se se a .divida, eu nilo ·o acht>i apropriadQ ~ . propuz_ 
\lma. comnilssão do· corpo. lP.gislativo· para in"· um outro, A cBmara Pm sua sabedoria adoP-~ri 
peccwnar essa mesma ca1.xa e IIURpemlr.ndo o o melhor. O .Sr. ministro parece que o que pre~ 
mini .. tro da fllzenda da• attt·ibuiçÕtoS dt~lla, Con- tPnde é alguma rAdtJCÇRÔ, 8 .um. outro sr~ minis-
cluo pt.~la por udo tonaar mal11 tempo a cnmara. tro que é depntado; . quer que a amorthJaçilo 

o .sr. Pau lu o •ouõt.~:-Snbre 0 qna estã annual &Pja. a 6 •f., diz .. ndo ao me:~mo. tempo 
em dtacuRal\o t~o~.:la teubo que dlzl!r; sou da opl· . qu11 elle nllo e~tê. bem ao facto das circumRtanciaa 
nldo da commll•o~do a reap.•ltn da reducçilo e dou- para prllf,.rlr que a amortlaaçlo sej" mata acelerada. 
lhe multa .razilo: porque a Jnl qu11 . crt"ou.0 caixa . Se o Sr~ deputatio·mlniatro carece de bases p~r" 
dR . amortiançllo •llz- que todos . a~ apolice11 af!rito · acto.ptRr uma outra ·amortiaaoiio mais vantajosa • 

. om~rtlwaal111 .. o 1 •/o annuahnantft.-; e . é ct 11 nt·11 .. em .quaPR _.é __ qua _f.,nda aqu~lla __ _ que,_ defende.t O 
B11111m quo o ~tovorn•• em tndoa · .o11 orçameutos II@U argumento· pois .é . fundado, em uma razilo 
que tem ooproa~naado IAmpre cHlcul .. u de 11tt. motlu: .. tlll, IJUR ·-uito cnnvance. ··Mas ·me .. parece que o 
no11Le ultimo, como nllu cnlculuu, di1ae que cal· Sr • . deputado·minlatro devi!. estar: bem ao facto 
culava ao par:" commlaal\o obrou .multo b .. m, · deate -neg••clol . . ·, · •· ;: ·· ·. · · 
podem haver .. poquenoa contos de réis de difl'e· · · O Sr. mlnt~iro achinlaqál diiae · que na· re· 
rença. . ... · , · . .. . . . . . . . . .. · . partloilo doa .dizlmtta da Babia edatem· multo mala 

Emquaanto' ao primeiro arUgn, o ex~omplo do ' ile 400:00l1S: ·e é umB verdade bem nottlria que, 
outro artigo da Jei nilo .o destróe: elle diz que nilo ' só.alll existia_ a IJ_Ieam~ quantia.como outra 
11e ha de amorLiaar 1 °/o do capital e juros;. note~ Igual se nlto maior ê. arreeailada· · e . em· ser na 
se quo os . juros silo pagôs .. pela totalidade ·e .. por théso\araria geral. De· ~udo i11to, · ambos os·· Srs~ 
conseguinté este. juro é invniuntnrio. A camara ministros devem saber • i ·vlst'l . dos.. balanoos •e 
porém decidirá. como . entender. · ·. · ..... ' corrimunicação ' 'otBclal ·• da· junta.:.'dâ fazenda ·da 

Emquanto aos juros da dlv.ida das provincijl&· dita p_rovincia; e sendo inilubitavet·•que · alll .hà 
sebo que ser,á . melhor, deixllr·· as quaritj•~s ·naii bem . P011CO, @Xistiiio .em . ser esses .AOO:QOOs~· não 
mesmas provtnc1as . · . · > - · · . : ,, i> se · póde recusar tiio boa bas11 -para . que 11e· pra· 

· O que está em . di~cuásão limitRdo' ·é·; õ po'réiri· tiQue ·o que proponho na ' minha '·emenda. ·• .: ·• 
julg:•va necessario r.stender-.. e màis'sobre ··outros · V('jam·os o que tem ·.á!lóntecid,ti: e · se· oà":aetos 
object!ís. .. QUI! .. s. ~. o. f.óra: íJa.·:: questão · maa· qne lião dos · ·srs. ministros- .siio· · conducentes .. ao reMtabe- . 
ligados a e lia. S.e ·· estaii1os' tràL'ando' de ·dar di· .. ·}ecimento Jo . c1·edito ·publico, ' ou a amortiaaÇão • 
'Jlheiro para f:' !lívida .. v.iiblics~ .haver!\ alguin '' Sr. . désse pape r circulante· na · ·Bahh; · .·. · • : ·.:>. · ... . 
deputado que julgue que pa'rte desta ;divida~ devê · A . re~olnção •determina . que ·as · cedulas . emit
ser pugu.? Creio que isto . é. coriii.:xo'·com: a'nilriha tidas· circul'em na . província como moeda; ·e assim 
idéa, · 'porque ~ntendo que . é trato de. reserva: as ·repartii;õtis . publicaa•:o· cumpriilo. O Sr>.ex
qu~lldo 'trataa·:Eia c!a diVida. exter~a 0 : eJ1~tl(l ' ;hei minis.tro immediatameríte Ulanda 7 Uma ·ordem· (já 
~~~~~~ndel' alguma · co.~sa ~.0 ~u~ •. ~,e-~e , ~•.!.ll~. S:e · s~b!l::que: n.~ - ·~~Dipo_ do aeu: D.Ji~_isterio); ·"p~la 

qua!;~~}'ecl~--!.~.:me~~~~~~s.-,:.:_c!!_krmlnando. · 
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que os pagamentos . que se 1lzesselh nas estaÇões e a resolução respectiva o 'verlliéa . como tenho 
publicas fossem parte:em Jlapel e parte em. metal: demonstrado. E porque raziio se não ha de. 

. assirn . não deiltou . o seu depreciamento ao curso amnrtisar com ns rendas provineiaes que· sobejfio. 
·. natural da causa, autorisou logo por ama ·ordem . A. nação lucra roui_to pur ·este meio Jacil· de 
soa ~ . · .. .· . · . .. . . . · restabtllecer o seu credito; e o governo que é . 
. O Sr.· ministro actu<~l, ein . vez· de · remediar o grande consumidor, economísarã muito em ·sua 

mal causado, o. que faz agoru (quando as cir, de_speza\ ; p11rque á proporção que se acreditar :o 
cumstanci11s 11ilo. as melhoreH Jlara . . Re ... amo.rtisar . pap~l m_oe!!lli decresceraõ rdla.tivamente Ae preço · 
uma boa porção · dé~>saiJ cednlasj, que f11z pre- · 011 generos que comprar .. par•\ o · seu • consumo : 
seu temente o Sr. · miui·trõ? Já o disso oqni que os empregados .· publicas serão coíitflntes ;· e ·as 
mandou alterar as pautas ou tabella11 da. allana sobrns prestaréõ para a · divida geral do imperio, 
dega .á .proporção dos valores . . e.m papel circulante, · · alé_·~ • de ravonenr~m o anniquilamento de· alguns 
e .. dahi ftea :evidente .que .. autorisou. prngre11siva- impostos ·oppr"ssivó!I, ··Do ·que resulta irrecusa-
mente o;d,.pr&ciamento e déso.:redito. das cedulas. velmt~nte que se náu póde pó r obst"culo á medida,. 

Semelhantes actos ille~aes dos Srs: ministros · que snlicit•1; ·. e se acaso não se adoptar a . sua 
·promovem , a nosso . pezar, .. . a indisposição .dou1i• rejeição equivalerá . a um . decreto, querendo que 
nante .da parte ·. do povo que . eHtá . persuadido de o papel moeda-llque ninda _mais depreciado. 
que o governo emittirã desregradamente .quantas . 0 sr. Mlnl•tro cia. Fazeudui....:.Desf.iarido 
cedulRs quizér; .e o Cacto de . nã<> amMtizar ex- · · t · 1 d't · t' d ·· 1 "' d B h' 
tinguindoa11. cedulas · que ·re_cnlhe ,.tratanllo·as· .d.e como .. enao · 10• renar . a c~rcuac .. o · 8 ata · ta.nto a_s notas.c cu mo . o ~obrti·, nilo tenho de cninba~ 
metter-,outra . ·vez .em .circulaçno; ·. remove .toda a . ~er .os argumentos · do. nobre o~11dor1 . mas sómente; 

·· confiança ·. que-Re .prestasee a ·Cavor ·do mesquinho · a· re;oponder ·que não .. . é. occas1ão ae tratar deste 
cre•líto ·que .ninda ' podassem · ter. ·· · · · · objActo, insisto nAsta· <'•piniiio. ' . · , · · · 
· Qualquer dev.e.tor·· de boa fé · que tem passado · Não posso admittir . que .n r11messa das.~ pautas . 
â alJt11ns de · seus. credores. letr_as : ou creditos, concone para .o depréciamento, e descredito do 
quando os adquire por meio de ·quaesquer trans- · papel; as · pautas .da. Bahia são Bntiquissimas; 

· aeções; • eft'i!ctivamente" os invalida ou, rasga; e e .para isto citarei para exemplo só um art1go, 
porque . razão •não ba .de o IZOV<orno rasgar e.elt· que tenho .na. memoría. Op~tit\1 . azul está avaliado 
tinguir seus títulos de. emprestimo, que taes_ são as ·em um cruzado, e . passa <Js .direitos desse cruzado 
cedul>ts, unaa .. ~vez que: por .suas· estações os .. · .. ha · eu não. podia con;-entir nisto, e mandei a pauta 
recolhido aos . corres putilicos, e ·não se precisão 411ara servir de reg11lamento, quanto á · norma e 

· para< a despeza .. : .. da propria· ,província a :. quem nomenclàtura a urna comniissio .de nPgo>ciantes, · 
pertencem.? · ' . ·.· · · . · · .~ . •· . . · •-· · encarregada ·de organisar uma nova pauta segundo 
, O devedor partill)llar que tornasse a eaca1mbar .o estado. do . mercaf)o. Por. Isso nilo foi .a pauta 

por •· ·mimos · valor ·· os. credilos · havidos.· do ·seus d1-preciar ou augmentar o valor das ceda las como 
.. credores, cabirião em tOtal desc1·edito . e !alli· . jal~o11 o· nobre orador. . . . . _·. 
· :' meiltO: · · · · · · ' · . · · · '· · · · ·. · · · E11quec~u~me responde!! a um dos to picos · do 

O que acontecerâ ao governo se não· trata · de nobre orador que precedeu, que é att11ndivel; 
~ acabllr eom eàsa··dlvida.pr:ovincial, ' tendo . em seu· .reparou ·que o minialerio niio tinha pedido cre· 
· poder os ... creditoi da ·mesma divida .. 'l .·Diz··se qne dito supplementar, e nlln estava autnrisado a ·r,,zer 
se . intenta : saccar letras daqui·. por Cllnta deasns despez811 por falta de lei de . orç:1mento; declaro . 

, sobras exi~teotes em ' cedulas na Bahia ; .·e não ·que estl! é .. um dus . negocio&, . que rQII tam lttlto 
. fica bem cl~ro· que !alta: vontade de pagar o que mais pezo . . Nuncâ. eaperel que a discussão ,do 
se deve? . ..· .· · .. ·· · · ·. · . · · · orçamento se _estendea11e até hnje; e como estava 

-·Julgo pois necessarío e indispenaavel q~e se de algum modo auLorlaado até o ultimo de Junho, 
adopte a medida que ·proponho· por ser de m_a· es11erava . c1ue até e11te t~<mpo tiva>R&e . pa~sado o 
nifellta utilidade publica. . . .·· ·· a e to de 1831 a 1882 e pudesse entrar este 

DIZ· a .· 1'lla8tre commissilo que ·se dlstrahirá da orç 111 n · · . · • · · . · em diricusal\o, Ma11 jti de_ palhta~tein ftz notar que 
propoata amortlaação quando as · circumstanclaa todas . aquella11 porcttllaa, cuja reducodo ror !sita 
o permittfrem. ·. ·. . . . no orçament•l d11 Sl a 32, lrhlo ser appltcadaa' 

8r . . prealdente, as circumstanciaa silo aa em para . eate Bnno, ainda qutt nAo entraaae ·em dia~ 
quo nos achamos: importa cumprir a lei, gue eua11Aoo orçamento reapectlvo, E1tou a6 espernndo 
detêrminou que o resgate ·. da m_oeda fadaa de cc•'Dra q 1· 8 finde · ea•- dhtculla""o para renuerer a do 

. ·.·.·da .·.Bahia ,· e •erltlcaaae em dinheiro metallco, ue · .. " · · ,. · • outro_ orçamento ; . porque de outro modo nllo posso 
e •• . cedulu ie êmltcirllo-para ·-,.ub•tl&ull-o• ·-.Man· continuar. - ·· - · - · · - -- ... ·--- -- - - · --; ~-· ~ - · · --
darlo:•e · emr.resar . nnae .reagate aa aommaa exlll· · . · · .. ; 
tente• 001 co rea dn mt~u da in•pecoilo, re&ultantea · ' o · 81'. Lula oa-v..&loa.ntt:.-0 arti_Ro como
doi impoatoa que 1mn cobravlo, mala 200•0008 'estA manda accumular 01 Juros, e não dt~clara o· · 
em ·moedn de cobre fornecida do tbeaouro nacional res11ate de um por cento . ao capital; porquarito 
mala 0 , reaultatlo de . um empreatlmo .de 100 a equivaler a. um por cento, nilo é um por cento 
IJOO:OOOS . com bypotbeca nas rendas da alran. · · das a poUcos : . é um ·. P••r cento ao par (leu.) Bilsta 
deRa ··e. no• _ rendamentoa,_. que ·se _ arreca!l_ av_ilo u ler o artigo. da l~i . y,ara ver que as .. palavra_s-equ_ i·. 
·sobredita meaa, tlcando • estes applicadoa para valerem oo ·capa to -não tem ·. equ1voco •. : · • , .• - . 
amortiaaoiiB-.c do . mesmo empreatimo,, e a mesma Disse . um Sr • . deputado que este obJe~t.ó _não 

· amortlsaçilo .ent_retanto á . cargo . da JUnt!l . da fn· · devia ser aqui tratado, e sim em uma lei separada; .. 
• zen da.: provincial:. mas as . ~edítlas .. referidas; ,. quo . ·mas eu nego esta asserção; porque .aqui tratamos:: 
-.se , amortisarião .pelas in~•cadas rendas . e ,dita de fix11r . o quantitativo de dinheiro, que ,ll8 ;dove ._ 
jnnta .. - . . . . . ·gastar.; e aendo isto tambem . gasto . o , tlxar~se 
~Os d(nheiroa exiátentes . n_os cofres da extincta aqui é muito proprio •• ; ·· · · . . ·. : : :·;., ,: , .. · · 

mesa . da ·1nspecÇio · o que se manãou desta cõrte . Depois de. mais algumas .. obse"açõea~ _qua,, não 
em moeda de cobr~; o .emprestiínó e as C!!~~làa torãll bem col.hid~s pelo tacbygrapho. o . illust~e 
por então .emittidas; não b~i!!-Ari~ para a _oper'!ç~o. · orador conclu10 d1ze~·lo: . Que · um -deputado. P.OdJa 

.. . ao resgate; e to1 por conseguJnte'n~cessarto emttt1r. 'Íallar .cotp toda :a ·hb!!rdade, e que um . mm1stro . 
... mais papel: Tem cessado a .. ne~es~!da,4~, .. e ·. porqu~ - de • estado. pelo contra~1o, em.co'!lsequencla-,d!!.SUI\ . 
·não se · retira o.remedio applicado: a . essa ·necess1·· J:esponst\blhdade .. deVI!\ . . ter mutta modllraçao,-,·.e . 
dada? · Pôr qtte désdê'1.qué não' silo necessarias as .sentido nas suas .expressões: . .. que . em ~odns1. a,a 
cedulas existentes nos . cofres publiéoi/ deixilo.:se ' nações . rep~esentadlls ' . ao • deputad? ~ eabut•0 outra 

· de ·retir.ar e'extiniluir ·e .um'! ·vezque, .·não hn ~m.nhr ,.por9il_g de. h_berdade, que não ao m~ms~r.o em cqj~ . 
moeda·Jalsa de' cobre a reumr com_-ellas~ , A dmda pos1çao hav1a maita: dl1f'i!re~ça da -~o deputado,. 

:·eontrabida,pelo ':reagate·é, propriame11t~ . provinclal . _porque . a este era permittldo ·.· provocar ; .a um ~ 
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" ' '. . . . 

' ministro 'de estado~ o' nquelle . (o ministro do tistado) 
niio o era prOV<lcar ao deputarJn, ftnalrnento qne· 
o dtJputado p~oçuradur da naçrio fll!lía . muita dif· 
ferençn do munstro de e:;tado. 
~o Sa. CAL!IION pe·tíndo a palavra oppnz seus 

argumentns ' aos do ' orail••r, que lhe'' prllcedeu 
mas não foriio be1n apanhad~.s pelo ta:bygrapbo. 

o tiiJr;o., ;~:.,.e~~:-C,mo os . .meu11 cialculos roção 
pefos do Sr . . · Paula e Souza com pouca dítfdrença, 
n~cessi~o ter al~_nmas expliMções, que me sirvão 
de regra ·para fazer algumas perguntas. 

O $r. ministN ~i~se aq•1~ .. que ·a . caixa magica 
de Londres não unha fe1to senão .cumprir as 
or•fens d() rninisterip. .. . . . . 

VeJg no orçamento de 28 . para 29 1.400 lb. 
·st. ' ·'·' J:)es~java ;;aber se este g~tst,,f,,i por arbi· 
trio dos sttnhores, que administrão a caixa de 
Londres ou se por ordem do ministerio •. . Tambem 
precis11 . saber mais: ptlrqnn na sessão ·do anno 
passado . se dit~se aqui, . ~ratando·se. do P.rni>re•v. 
timo p•irtugudz, que esta divida tmha·se mandaJO: 
depositar ua caixa de Londr~s. · · · .. .. . . . . · 

o Sr. M:lnls.tro d"- F.izenda:-E' contra 
us US<lS. parlamentares fazer perg11ntas desta 
natureza, sem ter preveuido .o mimstro para ttlr 
tempo . de responder • . O ·nobre orador fall.a das 
contas e ·>orden,. do ann<> passado : dAcláro ·que 
lhe nàco sei -responder -já; o unico arti:::o que vi 
com exactidiio é . 'o .. que r!lspeita ás contas, q_ue 

. apresent~i ~ est•Ju··persl!adldo que a este respe1to 
se eumpr1rno .. ns ortiens ;·. mas vou para o. thesourn 
.e . amanhã darei os esc!areciment11s que me forem 
pedido:~ . · · 

= =:::;;oü .Sr. Ledo ~-.:~en~ava , Sr. pre5idente; que 
quando um ministro se aprel!entava aqui vinhà 
munido de toda a instrucção uecessaria. {Apai~· 
dos.} Eu · .. não me persuadia . que isto fosse uin . 
objecto . tão extr.aordinarío. que se 11ZP.SIIe · mi~ter 
prevenil·o muitos .. dias antÓ:'S; suppuuha p~locnn~ 
trario que estava bem ao alc.mce· dcl sr·. miuistro. · 
,o .. meu fim · era · sabe•· se · el!tll c:livida foi reconhe· · 
eida, OU se foi por VOntade da :caixa, OU p11r li O VIl 
ordem do governo : e isto (torno a dizer) nllo é 
tão extraol'dinario, que . não· esteja · ao .aleailce· do 
Sr.. rr~inistro.. . . . , . .• .· 

O Sa .• MiÍ'IISTrtD DA. FAZENDA.:-Se rosse s6m11nlu 
i&M9 " .que o l)r. dtiputa•JO. ·queria, eu lbe reli· 
pltntlPria como rt:Spoudo ag .• ra, nilo se cunaumirão 
exiMtem. · 

Aflua! Jlpprnvou-se a rPducc;Ao propo11ta pala 
co•umls•iiO qunntn 4 divi.la lntt~rmt Cn••tla•l~t, e 
man•J .. u· ·lle á ·COIIItnÍIRi'tU do OrÇ tOIHIItO 1\ I!Dlf'JJ•I•I 
do Sr. Amt1rsl apflla•la _ur•ta .. M•MIU\u ; . lt!R•Io r~tjel· · 

· tloda>~ . a emen•la dn Sr; R~·hnuçllM, e ll outra do 
Sr. Amarnl apnhtdll na 111111\o Mll~llcecl•u•te. 

Appruvou·su mal11, qu~ , RI . dlvi•hta provlnclaes 
se orç'lll"sm pt~~la l.llbella apreo~entada pulo the11ouro 
Ju":l~:~~ fa~!~la~loa orçamentos otrélr~cldo•_ ~ela~ · 

A' a . duas .horas contlnuou·ae a. tratar da reso· 
luçiio proposta pelo Sr. Vaaconcellns, iuterrompida 
pela entr•ada. do ministro da f11~en~a. . . 

A . esse . tempo a : commlaalo ,de. J ustlçt4 .. erlm~nal 
apresentou sobre o mesmo .objecto novo parecer; 
que ftcau para ser tratado na competente hqra 
da sessio seguinte, julgou-se porém objectõ . de 
deliberação; . e se mandou. imprimir . maia o . 89• ' 
guio te projecto oll'11recido .· pel,a mesma ~o~ misaià. · 

PRÓ.7ECTO . , : 

11 A asllembléa geral Jegislaü'Va do . imperio 
dt~ereta i .. . . _ . .. . . : : ... ·.. • . . . 
. . 11 Art.: t.o Aos juizes de paz cada , um ·em aeu . 

· respectivo .. distrieto, O.ca encarregado do cumpd· · 
mento, e eicecuç:lo ·de quanto p!!la lei de 25 de 

. Junho 'de 1760 $ 6• e seguintes está incumbido ao.s 
juizes •c:riminaes . dos bnirros, com a dift'erenoa 

de rcmett.;r ao . gov'erti'o, pela secretaria de estado 
do~ negncios · do1 justiça, as .informllçÕfl!l; ·. qu'l nos 
ditn!l nrtig•>S se mandão dar ao intendante geral 
da policia.. . . 
. 11 A•·t. 2.• Para n matricula determinada, nos 
ref~ricio~ · arti:,tos t~r.'Lo 0:4jUIZ~~ dt~ páz um livro, 
cmn tit1tluil BB!Jarados ·para.cl\dtt um dos ·quartei· 
rõe;; do seu tlistricto, nu qual se· farão ·as es•:ripLu· 
rações 4e novo ·e ao~ altl}ràÇões q1u1. occorrem, no 
principio de cada mP.z, á vista do que se , achar 

· lançado, ·e notad .. ·nos livros aul[iliares QIIA de
vcm\õ ter os o.flici~te~. ·dos !Jlellm2s .. qua~:tP.irõl1s, . · 

. p.Jrante os .quaes . se apresentarão · os muradores 
e mais p!issnas, a quem a lei obriga ãs decla• 
raçõe~ nellas. mencionadas. . · 

u Art • . 3. o. •ro•lu" os tni<ncionados livro" serio 
· rubricados pllloi . pre~identes · · tlas· camaraa ·muni· 
ciplaAs; e dt~lles· se · darão todas as certidões que 
fori>m pedHas â requerirnentu .de partes, .ou exi· 
g<lncia de qnao>SJuer aut •ridadea • .. 

. 1c. Al't. 4. 0 Tcldi)S&•JIIelle" qui! forAm · e~cnntrilllos 
. de dia';. ou de noitA, . cmn ma se •ras tr&ll~s. mudados 
ou .outro · qna<:squer dí,fo~rces ou ftngimentos .eom. 
que · se turn,.m dese.•nhechlos,- s~rão :punidos. 
com a pena de prisão de d11us a SHiS mezes. 

· a A•·t • . 5.• Os .que Corem ·encontrados de dia. ou . 
. de . noite,. com gazuas ou .quRes·~uer outro:~ instru

mentos, · ou .aparelbits propríos :paJ:Í\ ·roubéir;. s~>rão ·.: · 
·punidos com a ·peua de ; prisão - de 'Um a ·· quatro 
annos, s~gundo a ·maíol' oi!· menor gravidade das 
eircum~tnnciae · occorr~:~ntes; 

11 PRço d>\ eamua. :d•ls · dliputadn11' '26 de .Tu)Jw 
·de · ll:l80 -.Jo~é :Antonio da SilM Maill. - . .4. P~ 
Limpo d.e Alueu.-A. P. · Chtc/l,oJ'1'o . da. G11ma.» · 

'f,,rnaudu·se A ·. dl~cussllo do ··urt • . 2° d<1 . ~·ojeeto 
sobr .. d1to. de resolução pruposta pelo Sr. Vascón~ 

. celloscom a emend11jáapoiaúa~ forào mais apoiadas . 
as B':'giJintee t>IOP.ntlrt... . .· .. · · ·. · · . · · " · 

])·• Sr. Limpo.~" F~ita~ a! diligAnclae.declarndll8 · 
no art. 5• § 8• da le1 ele · l.J .deOutubro . de 1827, :. 
seJ"ú o . 1·éo. remettid'o ao. juiz de direitu dcl tribunal 
do jary, no rJual11e procederá M lo e depois ao 
2• · conselho na fórma .. da ·. lei .. da liberdade da, 

· Imprensa, no . -tue llle lõr applicllvel. ·.~ Sll.ln . a · 
·redac:ç4o. · . - · · · · · . . . . , . .. :> ,. 

« Paço . ila camara doi depatados, em 26 de 
Julbu ·do 18:30. » .. · . · 

Do Sr. R~.>bouç.as • .-a Qate o j1ary decida os crimes 
de que 11e trata, na: conf.,tmldatie do projecto do 
codlj:~o crlm\ual.~Salvll a redacçio. · · · · 

n Paç•• da cauu\"'• 26 de Julll•) de ·.1830, » 
Oo ml'iam·• Sr. B11bouça11,-« O procedimento que 

Qt>ILa reM,.h&IJa., att llu:umbe ao11 j1tiz~a de paz, nllo 
illillbll 8M prc!DIIIICII\>14 qua COID~t'te 11''" jUÍZAS cl8 

· dlrttrln por- devnll•a; · e~ suuunaTJo, ou quarell•ll, 
rr. PdÇ•) di& c1101Ua dos deputado~, éu1 26 de 

Jull~o~ · de · l~ , . , · ' · · 
D•> 8r, Erneato.-u Havendo pronuncia o primeiro 

co"11"lho .de facto a J"evogao·á ou su:~tentará. 
« A 2• emenda-o1\t> te rã l11gar · nestes . :.casos, .. o 

agRrav<l de Injusta prünuneia . . • : .. · · · 
« Paço da eamara dos deputados~ em .· 26 d{ 

Julho de 1830• » . · · . . · ·.· · · · · .. · .. · · · ··•· ·. 
Do mesmo Sr. Ernesto. ,_ ci . Que entre as penas 

que forem ,ad_optadt~s do eodigo .uovo; não. se com- · 
·prebenda · em nenhum caso pena · dti morte : ou • 
(I e galé:~, e: . · '· , .· ·· · - · 

J) «PaÇo da camara, em 26 de Julho de 1830. ~ .. 
•· Do Sr. Paula e Souza.~. a Q11e se·vença a reso
luoãn, ficando . antorisada a coiJlmissão à . supprir 
as faltas. · · · . .· .: · 

cc Q11e .. h>1ja . a pronuncià peló juiz : respec_tivo~ .··.· .. . 
·ficando . por:ém ella sujeita .~ .. conlirmaoão, ou. re·. 
j~içdo. do primeiro jury._, , ... : . .· • · ·• 

11 Paço da camara _doa ·deputados, :·-em ~6. de 
J~alho de lHSO. 11 .•. . ~ • 

o se.. Limpo .· de Ab'&'oui . N~o duvido · 
adoptar qualquer medida que .se apresente·; por

_que o mal exi~te; mas ente~do. q11e o . arL~io ·tal·· 
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SESSÃO EM. ·2ô DE JULHO DE.: 1830 
qual ÍliiO p6de satisfazer, nem tão pOilCO O que a lei da Jíberdade da imprensa· pronuncíem O 
propõe o .Sr• d~putadn, pomue tlevo hav_P.r mRior réo, e accrescentarei qu11. e~tso1do esta: pronuncia . 
de~~nvolvimento·, e entl\o o .lo arti~o reduz-se só.· feitn pM algum -juiz, · e~s-:. prillieiro com:~~lh ; ) · sua • 
mente -ft. 'nÃn sadarem cartas de s"gnro ealvarâs · tente on revogua a prnnurtcia, e é indi~pensavel .. -
de. fiança. Cuoupre pois, qtte o Sr . . deputfltl<l dê e~te · outro artif.to· ad.lotiv·o que fórma a emenda 
maior deseuvolvi·m,..nto 11 este · fiPU artigo; _dMia· · · dll Sr. Rl!bouças; . porqna >11! se . applicaroun. as 
rand11 se basta e~ te exame do juiz de . p.oz para o . .lei e P.Xistomtes o.le certo depois .se sugu1rá· a : impu• 
juryc.couh~cer e dar. f\ sna senteooça, ou llll basta uidade. A.o:cr!lscentfarei ma1s .qU:e .é indispensa.v.el ·. 
que o procel!ao . entr~of(ile ao jttiz de pa;: com que .pó r .. t:.ta lei ~ e inhibA. . a relaçtio de tomar 
algumas testemunhas sej \ . remettido · ao juiz . . de conhecimento dos aggravos. de injusta .po·onuncia _; 
direito e eKte · o-apreSP.nte no . jury. Se . o tlluKtre porque, Sr. presidt~nte, prohibindo-s;; asJianças e 
deputado não quer -. ma~Jar emenJa eu m<tnohr_ei. . c.artas .de. Mguro .. aos .... homens ... envolvidos nestes 

'tis.!.' oar.netro . d~ ounhn,:- Voto p•J~> crimes, uma vez . que .. elles tenhão · este · re~urso 
2° artigo, e .é mist;-r· se tomem me!lidas rigorosas nada se. alcança.r~• > · . ·. . . . . 
p~rS: .· au~penoler o màl que resultA. . de lautas O Sr. Ou.11aianC:,: -:-:Nito ha duvida que a 
cartas -de seguro e alvarás de fiança, e não camara p6de tonun uma - medida prompta p11ra 
compliquemos a ' discu:~são. , · obvi-•r o mal, embora depois . com . mais vagar. 

0 8r. ·· R;,bou_ Qa~_- -:-Sr~ . pre_•_ iden_ te,· o __ 2,; ar· trate de _reA:ular est~ neg••cio pnr uma leL A.o . 
. . . . . príncipin nã'~ me .tinba . pronunci11do a favor do 

t1go1 me parece ' bom; .-mas é . , dep~mleute · dllK leis 2o ·artigo: · ma:t ora se. diz · qite·de Cacto 88 leis :exis· 
que hão .de servir .de guia aos juiz'es. Orll, a"·l t!is tentf!s siio cru•lis, não . 0 . nP.go, · ma~ certas ,penas 
actuaes . são· .-muito . :b!•rbaras ; . e se _ellas . forem est.'oio já ·derógai:la·s, :e dema1s , 0 to artigo diz - . 
&J•plícadas· ftcaréõ ' os crimes impunes; e por e~ta ·· .. laclrões_ qoa s>i.ó reputa_dns · salteadores _....:.. e n_ós 
razão· nós nilo :tiiinos ·senii•• a · tumnr ·.duas mf!dida~ 1 ane ;8_-110,- ap.plicar __ ;88 apilrte olá_ ciodi~_or.u_ e trata nunca · poJeramos. npptcar.-_ penas - -menos graves 

~ a est>ls criminosos, do . que aquellas a que estão 
estas pen11a ou da_,. · atit••rídade a . um 'tribunal sujei~as pelas leis existentes;, portanto· não ,nos, 

superi••r• para modificar .1 pena; . mas ist••. é_incon· assustemo,;. . . . · .· ... ·. .. . . _· . . , 
stitncional, . o o :'q••e . achov mais C?nforone. é a . Vot•> pelo 2• artigo porque não acho obslacul(). . 
applicaçlio do ·proíectn do codíg.J criminal o:• · 0 Sr. Olotn· o'nte . . Perelr.•~ .. ..;..H~i.de. votar 
parte respectiva, •aos , criuies que· se tem_. de •pre~ • 
venir~ · • ·. · · · · · • contt·a todas as em enoJas e _contra o artigo,· e já 

ô _._'sr_; Ma_ la_:--·n_· ll~nd_ oest_a caniar_ a enca. r_ ~BIY!\U_ . SI! mnstrar•io os inconvenientt!S _em .se · ernittlr o 
<o& "' pr•Jcess•J .. dos juraolos; e se eU e é alimissivel para 

este nego_cio a c .. t'nmis:~i\o de just~ça t:r.iminal, foi r·sl.es · crimes tarnbem . o . deve ser para tod!)S os 
porqu·e muito ,conti~nlllla como olll -Jusuça deve con~ outros~ alé •n de ,1ne jã se . 'dit1s'e ·a . se rec:lllheceu, 
fiar; e ·note~sfl que· é 'preciso• ad·vc:rtir : qu>~ ·a com- q~6 a l!'gi~laç•io exi~tente_ nlio · é llP~Iic~vel. ; 
miso~Ão (tiZ t~JS: a .diligencia para desem~>"bar o que t d · · 8 · p \iclt · a a te do proJ cto cn· 
S e_·•_ lb_6 .. ÍII_C_· u_ ,,·,biS'. ·, _··e. n -prime_ira __ · · p.-•Doi••r_·a~ã~ ' nll6 . ' &VIS' qoer•S a p . r p .r . tJ ~ ., " , 'mí,lial; ma' nós ·u:to havemos ·.de votar por isso 
'nlbe·a'presentou.foi se . ~sta·. materiadevie &Ar por . as· céga!l, Concluindo ·. p•>is, digo que ·o :nrtigo 
uma sini'ples ' re~ólnção 0\1 . por , un1 . proj!!Ctl> de . . corn todas llS · emendas volte R c;ommis~ão , ,port)Ue 
lei--;- 'e entendeu que era: óbjecLo que niio se. poolia · devemos discoÍtir isto CoJm algum tt!mpo para ni\ó 
tratar · senão por prí.jeeto de· _!.,i ·.· Portant'o; a su __ to_mar .UIIla ._ re_:;oluÇào . pr.,cipitro_._da_._ ·•.· _. ·_ · •· • 
prim~ira . ·materia · apresoutada nesta resoluçãu, · 
envolve-; como .se .t .. m ponderado n\1\teria' eonsti· . .· o Sa. CA.SSIANO !-Queira v. Ex. ter a. bonda~e 
tucional porque a. coliÍstitU:içãodiz:-'}lle se admit-' de . manrlarler o artig•l da rt~s<Jiuçlio. (Leu-se.) 
t· 'à · fi a < e s q e a 1~1 det~r ninar Logo, .àeglle··se quo o artigo ntto tratí\ dll ·c11rtos 
ut 

0 ns a.nç s 1~ •s a 08 11 
.•.. · · ·.. ' . • pflquenoõ ;porta .. to . nito h a _· e:~.sa · .bftrbaridade ,; 

A óutra matéria ·diJ que trata ·o ·artigo actu11l· · ' t · it t' · wd · 
meute .em di~cussãó tambem nãcipóde ser objActo qtlanto ma•s que '' conatl lllÇ o ex ' 111!1110 as 
de sín1plci resolução :- é dh·eit•t nf?Vu com revo- essas penas atrozes. · 
gaçi\o ·11e · todas as leis exist"ute_ s a respt~ito de o Sr. Vt,•oonooll<,.:-Eu ·entendo que nlo 
formaliti~des , do processo. Eis _o qne .tanho a ba rieg1cio mal~ urgente do qne este, . e . assim 
propOr para , q11e a . camara .nr\n · conton••e, e 11ara se .tllm ·: reconhecido : ·- ·log•l, · porqne _811 nio ba . dtt ·. 
~lle · não . vamos . praticar o que nilo devemus fazer · tilonar uma · mt!ollda prumpta . e muito maia quando. 

·nAo · ·só ·· contrA o · syetema conatitucio>nal,. mAs já f1>l á meaa ·uma emenda que · desen'volve '-'o 
mesmo · contra ·o--- nos11o · rl'gimento ~ e -pratlca ·e•ta.· - arti~to,.e-é--tudo:..· .. quanto . . ae -- põt.1e .,de11ejar .. neate 
beleclda nas ._diacuaeõe" · d11et•• ·c:amara ohjecto' Mas - accre.'lcenta se que ·as leis aAo·bar· . 

O. -~-- • ·vei .. .;.: :...;..Eita ·• ,"ti~At•_~llpr.iJ'ildiclal · ·li hara111 estes .argumentos .. nlo . lêm. vigor.; · podem . 
.,. -- " hf\VHr 1"1• maia barbaraa. do que ao~ de lngla· 

está decidida, e, a .- cam·ara dljliberou q!le 1_11 tr~· tllrfl? Pois é por 811te codigo barbaro . que -- os .. 
taue: dosta ·resolução, tttnto que- o 1• artigo Já jurados julglio; além de que nós devemos encetar 
passou':·. por · ·isso a <i.bservt4çà•l é ociosa. A. •n!'ior esta insLitutçà•l sem que tllmbem possa ter lugar . 
parte dali idJas. sobre o art.-2n ' (orão prevemd>ls que _e\ll se deva éstomder a todas as. c_la~sea• 
pelo. !3r• deputado R~bouçaíl, e j~mais me .conror· ~rinclp!emos por e~ta. . classe . _de. cr•mt,nosos, 
màrl!l _t;ue •. 'se · .. applique . a legtslaçlio . extst.mte. u•na vez. que . 88 .. _ex1gfl_ :uma · .. medtda. pr~!mpta. 
Tambem niio ' sei se , convirã·,_ ,que estas ddictos : :r.~mbt>m uào> posso. dei~ar olt; appr••V·•r a etl)euda 
sejio julgados ·pelo jury : "talvez hajoio inc•onve· · do) Sr. Ernesto. que . acbu m•u coberente e plau-

. ... niéntes e ·<mesmn · pela ordem _.·. n,ós .. )11\0 devemOS . SÍVIll' seio a·. qual o art . . 2o · .flcari&·· sem nenhtim 
enlrar ' em "direito novo ·por, :uma. simples reso• etfllito •. .. , · '. -- .· ·: · . ·: · .. · .· ·· __ · · · , ,: ,. ·, .'- • 
loção. ·Portanto, concluo .votando pelo .i!" artigo na . . 

·conformidade da emenda :-do Sr •. Rabuuças. _ o 8~. :Eira'&edo: ;..... A pronuncia é a ·.tiaae,.de 

.
.. ~ .0· __ · __ · ;.;;,r. ·.·. q.~,- "" .. : ___ . D_ ev. o_ e_-, xpÍicar_·. q' u_ ·8 sup .. pos_to todo . o. proc:ostJo,_ a est~. _He._ ~ór~a: , para ter . .lug.ar 

""' ... - - a prunu~cia ; o sendo tst•l. · .antm pela _re11oluç1Io 
qu·e a·- :eamata ·conheça _que , tem ·_ tu~adl)' . : uma . CUJI> artlgt> se acha em ·ducuuilo, commette·•e. a 
deHberaçflo .:que depoia_pareça ; de~atrosa,.Aem pt·onunciaao -ioJiz de paz sobre ,a·a·_provas_; pcir 
tomado ontra: porque . l\1\.o ustê.· lnht~~da , da _ da.r cónsequencia fslo nflo .á 11eDilo tlrarc dos . J ulna c~i· 

. o remedio .: ·e . eu tenho direito _-de mslaLir-.. pela .. mlnaes . a sua - jnris_d~cçtlo, . mait · abusart\iS ellea . , 
' . orde~~ uma ·vez. que -a : matena . do. 2° artigo nio como têm Mto Ojf Jutzea -. crlmlnael t E' ...• por la•o 
· pó'tie_ ae~ - ~~atada por uma reso!uoito._ , · que a commissflo dejuatloa procurou oa.meloa, 

-o sr~ :' :Eirnecto:- Pas~ado o art •. 2• ;• como . e quologu desde a P!nnuucin os jut.zea_.de· .paz 
JtÍl_ go_,_ :)_ io dl_•_ .. pene_ sv_ .. el_s_. _·o_s _ .:~_ o_ i11s_ ·- ~--e··. senv~>lv_i __ m __ __ __ •n_ to_.• __ ._·_:_·. fossem os tlacaes dos) otize.s , de ,direito, e. que oa 
Q~~r:s~ ;«JilB.de_z : co~~el~eiros ~? J~rado,s eon~_l.lr~e ·. ~ul~es de dil'eito ~ _ilseahaaaa~m aos_Juize• de paz .at 
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!30. SESSÃO EM··~1 -UEJULHO DE. .1830 
testemu.nhas que . se colllgíssem; a todas as prevaa 
que se ·pudessem apnnbar. Parece que as~;~:m fica 

· realmente a pr(.nuncia dependente do. juiz de paz, 
c e"tou .certo qU•l •• jury quanrl•> nl\o se apre
sentarem provas sutiicientes mio hR de criminal' ; e 
o .que eu antevejo é que o artigo não V•li pro• 
duzit· beneficio ulgum. · 

Como uma das emendas requer que o jniz de 
paz . faça.o .. processo, neste· caso s.erá necessario 
que o Jo conselbQ tomE! conheci.mento do Cacto, 
e revogue . 011 sustente a pronuncia. . 

Quanto á. 2•. a . jurisdiccitu dos juizes criminaes 
não está prohibídtl pilr esta lei ; por con:<equencia 
nós mio fazemols senão q ua o pror.esso plls:~e pelo 
juiz. de paz, e .qUP o lo conselh., SIIAtf'lnte . ou re
vo~tue, e .n"m ·por isto> . tiramos .as attribuiçõea doa 
juizes para a absolvert!m ; e se - as;~im ndo dzer
meos caliiremt'Js naquíllo . me;;mQ que queremos 
evítnr. Pc>rtanto., ;ulgoiU . qué se póde OJlllrova·· o 
artigo com as emendas dus Srs. Limpo, Rebouças · 
e com us minhas. Nem se ;diga que . nós ·não. 
deveni•JS adopuor' os jnradola só para uma cla!lie; 
bom seria se nós pudttssemns adoJptar os jurados 
para todas as causas, ma~ urna vr.1; .· que temos 
occasião nppliquemos ··esta systema, · : · 
- o Sr~ Mu.l .a : .. ,..- E•te :2• .artigo> da resolução 

· com ·. as emendas já · eo1f.,recid••s Vt!Jn .. pouco,, mais 
ou mo>n.•s ... a cont~r uma grande par.tll l!o que a 

· commiss•io prllpoz uo seu projecto. · Po.rtanto, c11n 
tin~arei a sut~tdn.tar a minüa'opinilio de -que . sej·l 
proJo;cto · de ldi; parece ·que a camara segando a : 
discussão ~- tem eonst-rvado· em. vigor. :· · .... 
.··o Sr; CHe~ente 'P~réira :~ Sem d1tvidll 
tem-11e eotrad,o.• ná discús~io em mat11rias. que 
não r<iio de simplPs resoluçào, e seguramente se 
nos_ tivP.ssemoos entrado . na di.acu'ssno cio projP.ctn, 
~I vez .tivessemos adiantado mais; ,qu .. rer ·decidir 
no mesmo dia e hora um olbjecto tão impor
tante . de legislaÇiiu é -uma. precipitaçfío ; c isto 
é um . dos mais males em qne cabem os corpos 
deliberantes; :. . 

• (J Sa. ·. PRBslDENTiil prdpozt so se devia. continuàr., 
n.a discussão .. desta resuluçàn, oa~se ·se devia· entrar 
M do . pi'ujecto de lài, e dacidio.-se qu·e continua:1se 
a ilíscuSIIão da resolução, . . 

osr. oatnion :...,Nno ·vou entrar nasdif-
1lculdades .da leg•slação actlial nein .nos sPgredos 
da .chicana; occupar-me•hlli d11. · urgencia da me
dida e c.tirei. que é urgentíssimo, e nem se venha 

. dizendo que um corpo deliberante deve ser red~
ctido; VPja-se n historia parlamentar dos . corp•1s · 

· let:{i&lativo:~, , e serã a .· resposta. Na luglaterra .e.m_ 
6-:boras passa uma lei urgente;· a· e·ntao· o · corpo 
legi.datlvo mnrr.a o praso ,.que ella devt~ durar .• 
Conre~so Que á . vista da orilenaçdo tremo real
mente .:. entretanto ·fóde adoptBr-se essa parte do 
~odigo criminal ta ... qual; e todo.s nós. sabemos .: 
Já o que e. 'Portanto o meu voto é, que.nâ•J nod_ 
levantemos sem .resultado.. , · · ' .: 

O Sa. Cosl'ooxo Dr.A.s: -:-- .Eu jalgo quo. à pro.: 
rogaç•io · está a acabar, e qae o negocio é de 
ímJ>ortan'cía ,e .. p•1r . isso · .. dP.V.e ficar ·adiado; . . 
o.' SR.. VEtGA.i-A~eS!IàO não' foi prcrogadà .por 

Um hor-a, prorogo11~se para tratar deste. negocio. 
-O SR. PaE&Di&NTE : --A' ordem. 

' • . . . -· . . . 

. o sr: Li~po cie Abre;u::~Votc) por qual~ . 
quer medida porque o negocio é · urgflntissimo : 
mas . a medidll · que por ora se . t&an proposto é 
inefticaclssima, . e . talvtz vi · promonr . n. fmpuui· · 
d11de _dua crime~; porque inanchmdo:se obaervar 

.o art1go respect1vo dos -- Juiz.,• de paz.-e~te · diz- · 
que sendo qual•lner · inaiciado , dd · cri mo•• ·, ser• 
conduzido .. por elle ao juiz ·de direito; Per~runto : 
e aa d11vasaaa pHioe juizea orlmlnaaa f Nilo ae 
dizendo nada parece :que .. ftcilo abclldas o , oon· · 
.tlDuilo •• querellas, a ile certo qu n~o •• admitte 

outro. prolCesso qiúi z:ilio Reja ·este; e senllo este 
o prCIC<!S~o nada· se ·tom feito, não havemos de 
V&!' senl\o esses poucos . interrogatorios ; · de~ 
po1s demst11llado, pi'Ciceder a uutras averiguações ? 
Po1rece ,qne . não. · A l~i não ·dá autoridades· e . se 
temils a · ~pplícar · a lei d11 liperdade de · impre~sa, 
ta_nto ma1s s~ reyoga esta ·. uléa· po~quo no Jllry 
llllO . ba. senr1o · .. 1mpr!')SSOR · d.enunc1adnil ;. Log11; 
neste ·caso não põ.le o jury proceder a diligencias; 
e creio quo isto. não á da inteoção.·- doa l:)ra.- .de· 

• putad~s: mas por ·este mndo vai·se · promover·: a 
Jmpunadadtl -doa .Curtos •. e .será ,decente qne-tdsta ea~ 
mara approvol uma meo.hd1\ desta natureza ? E11 que
ri~ que se lesse n project!l d.à ~Óm'!Ji•fuio; porqlie, ell~ 
na!f. coatém sanilQ os pr1nc1p10s do!l Sra. deputadoS' 
com . maíor desenvolvimento·, e ·se plldaase" v .• ta~ 
por ella por - ~~cclamação, poucos dos seus artigos 

·· poderéõ ser emendados. E11ta -é. a rninba ~opinião~ 
o sr •. Pa.uü~· ~ sou,.a:~ Qa~ni ~abe" âe po· 

demos . remetter tudo,, URando de U!ll .' .llletbodo 
P•I'VO ,nté agorll? No parlarne'ltó, inglt:z~ ·veilce-se 
uma resuluçlio e· ·o seu ,de:telivolvimento• fli:á· á 

·· i:O•f•missi: ~eàP.~·êuva; p,),.~a!l_t!l jii.lgo :quii .. iv~neida 
a 1déa · prJma•·J••, a . commas~ao pólle . organl!iar. a 
resolução encb~n~o .. as . làéiloaa~ · ~e . ·a .' 'cam~tra ap~ 
provu esta .opmtão, · talvez seJa o melhor expe
a~n~. . . 

. . o s~. ·. CuTáo .· AivB:~ : ~ A ~adida .· qu~ se·.pre~ .· 
senta deve ser . prompta;_.e já .. se. yeuce11~o L~ à't~ · 
tigo1 . que . remedêa o . pr-imeiro m••l ; portantol. dei
Xt.mlos pa•·~ a l.,i -tudo o. 10ais, .e ,acabenaos~,, cpm ~ 
esta que"t~o. · · . . ·· . · ·. _ • -~ . .. . . · •·. < , . •. ·· 

Afinal· to>r npprovudo o art. : 2o· do' proJecto .de 
resolai;ão com a emenda .. do " Sr~ :Paula e ::soti7ia' 
tal qual Drl p~imeir•l parte; e: na : sPgunda pal,'te 
salva . .. · re.lncçno, · r~rnetten,Jo.se·· tod.ai 'as. outr.as 
eoienda:t á conunis~ào . c!•.m. urgancia, ·. em cnn!IS~ 
quencia da subrudíta primeira parte . da-:emenda 
do Sr. Paula e l:)ou~a que ,.e 'tinha approvado~ · 

o art.ll<>. do projecto ae .,reaoluóão foi appró.vadó, 
salva a redaeção. . .· : · "' 
fo~~iTa'1::~se .. o proje.ct~ .. ·de ·r,eaoluçilo .. · iles~ _ .c~~· · 

() .·sa:.: PRE~IDENTE dêu para ordem ,do dia rn . 
de Julho saguinte: Em 1~ lagar a& .. redacção . da 
resolução ultimamentú vén.:io.la nesta sess'ão; ém 
2<>. lugar as mllsmas matérias quê tinbão,· aido · 
.designaJas · para a presente sesliào .cóai.IÍ dílicus- . 
são .da divida externa. · . . · · . · ·.· • .. 

Levantou-se a sessão ás trea 'hoiás .e ,ineia. 

- ~ -~ - --- -- - ~- -- 7. ·---:':.. ... ~. :. .. .......... ~ - -~ --~- -- - - .... --- · - -

seaelo e• . ~'I de. iJàlbo 

PRE~U)KljCtA. DO SR .• · · soiass ~Á aocn 

. Feita a· chamada pelo Sr. 1o seéréiarili :!daré&l· 
li no de Britu, . acharão -se pres&ntt8 .80 SrS. otepu~,. 
tadus, faltando . com causa os Srs. Qli-v:eir•• Bnllo, · 
Lessa, . :Li no, ·. Oliveira .. Alvares, . Deu& e Silva, 
AlVAS Bo·anco o · B~&ptil!ta Pereira. · · · ·.·. ·· .. . , _· 

·A's -10 -horas · e · dt~z ·minutos o ... Sr. presidente 
abria .a sessão, · e o . Sr. secretario · Luiz Caval, 
canti ·leU: . a .. @cta da antecede-nte, qae · !oi appro • 
vada. ,., '-'·· . · ·· · . 

'' .. o Sa. · lo SecaBTARIO deu conta ·do .·· expediente, · 
lendo um ·oflicio do mini.stro~ -.:lo .. imperio, . ~m 
o qual .· remettia o. utro do . . pre. stdente . da p. rovm- .. 
cia de .Minas, cobrindo . dola. da camara· . muul· 

.. cipar ·da vUia . de Pira~aLú, .. e,uma ·. reP.reaentaoilo 
doa juh:ea, e maia habitantes_ do jlllgado :elo . 
DeaemboqllB, em que pedem providenoi~&l a r••~ 
pt~lto de 22:1. oedulas elei&oraas, , que . nl1o ttn&rl• 
vllo na a·puraçlo . de . v••&o• para vereador&~ da . 
mflncloulali~t c~&mara.-A.'. aommi1111lq esptCIIII d11 
aamarn11 munlcipae~. · . ' . .. · ·. 

Maí1 um . offtclo do dito mlnle&ro, remeth114.o 
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outro: do vice-presidente da província de S. Paulo, 
acump~tnhando . o requ~~rim,...nt•l de JoHé Mathias 
Ferreira de Abrr.u, l>fficial-maiolr da secrr·tat•ía 
do go)verno da pruvincia, em qu~ pP.d~ que _se 
lhe mando_ pagar o. ordenado est~tbelecido pllra 
o lugar. de. secretario, que interinamente serve ; 
sobre o que .pede -esclarecimento o mesmo ml· 
nistro, por ser duvidoso . se a este. e.npr•~gado 

·se póde · 11pplicar o que .a lei determina ácerca 
do outros.-A' 3• énmmisqiio de fazenda~ 

Outro. ofllcio. do dito· ministro, remettendo os 
liVI'OS. de receita e. desp•1za da. cape lia imperial. 
;-:-A',commissiio de fazenda. de 7. mAmbros. 

R•lfJUflrimento :de Joiio V:lctnríM de So.1za, 
reprPsentando éontr11 . o· juiz de fóra .da. ci1hdo 
do· Parlí, . que serve interinamente .ds . ouvidor 
da . c••marca, . pnr .. tP.r. m11ndado soltar o redactnr 
do ·.Sagital·io, accnsado de abu11ar da libP.rdade 
dá imprllD~a, RStando a. reSp•onder· ao COnselhO 
do jurad<>.- A' commisl!ão de justiça _crirninlll. 

&presentacii'>' de Antonio Joa'luim de Oliveira, 
prean na cadlla, desta. cõrtfl 11obre . uma sentença 
proferid'a na casa da supplicaçno . cont~a o sup · 
plicante.- A' com missão ·de ju4íça CJ:íminal. 

.. ·. Representação da.cam·m' municipal da villa dé 
Brav.ança, solicitando .. a. extincçfio dos C•)mman· 
dante~ militares; e qne 11e p.ínha ern· prática o 
par~cer· da cnmrníssão de 'guP.rra. ·apre•ent~tdo 
nesta augusta i:•amnra, .em se>~sã·' de 2::J de Maio 
d!l anno proídmo p'asslldo~:-A' commissão espe· 
CJRl . da~. carnaras municipaeo~. · 
. · Re~uerimet:~to .. de Fmn~isc() Xavier. C·iutínho, 
esi:ri IJtUrario 'da · redacção ' dois·. díal'iOS .. de>~ta 8 11• 
guilta 'cama~;a; . p~4índo augrneÍltu de orde'nado. 
.-..Ao .. Sr-. deputado drrector. · . 

.... A .c01nmissão de guerrà .apresentou redigido, 
N!r~i:ntrar em, :.• discussão, o seguiu te _11a .. jecto 

·. u A assemhléa ge•·al legislativa decreta: 
«·Art. l~o .Fica extincto. o commi~sariado geral 

~o.:exercito Cfll temp'ode paz. 
. ét A~. 2.o O ._ cómmisso_Jrio geral fechará suas 
contas . no thesourQ, onde .. _entrejzará t_odos_ os 
livrns_. da sua l'epartação~ . .·_... . .. . . . . .. . 

u Art. S. o Os empregados docommissnria lo deão 
percebeiuio -,ut.iic~meute .os seús S<:\\Ílos, até. que 
o governo o_s emprP.gua: . 
• cc Art •. 4.~ As"et\&pes. o ôntroij foJrnecímentos ao 
exercito. serão I'Jagos em dinheiro, segund·• uma 
1ústa avaliação" ·em cad1 uina das provincias; 
em . que . ho:ouverem ·de ser, dadas. ; .- . 
· cc Art. 5.o A importancia das etapes, e mRís fqr
necimentos, serão impreta•:ívelmcnte rllcebida!l de 

· ·cfnco· ·em· cinco ·dia", . como·· .. se· pratica com .. os 
prets. de soldo, e o seu pagamento se fará com 
prererenc,ia a_o ·:ae·ste.s. ·· ·- .. · · .. -. _ -· . ·• 

« Art. 6.o O valor das etapes de c_ada corpo 
será entreit_ue ao. séil C!?ns_elho de aolmínistraç•io 

. p~ra ,e~te. cuida~ .,de sua sustP.n~açãq deb~i~o d·• 
· respect•va· flscallsaçiio. dos olflc1ae3 ·superiores .e 

dos· ê.ommaildantes de ·com'pnnbia~ · . . · 
.« Art. 7. • Quand~ as companhias não toreni 

bem sustentadas;' .poclerliõ, por·_.meio de,seus eom· 
mandantes representar. ao com_mandanta · do corpo, 
expondo.· os . motivos .11obre, que ·versa. a queixa, 

; adm . de, .qu~ áej~; por~·,, .e,l~e ,,Jévl!l4à' 'ao __ c.~nbe7' 
cn'nento · da autor1dade, .a quem competir pr~, 
vídenciar. 
·:«''Art. ·a. o·· As -e tapes· dos 'õfllciaes .lhes serão 

dadas'ein.dinheiro, bém éóm'ci ·as dos ·s.Jidados 
que. tiverem fámma. se' ássim o 'quizerem •· ... · 

•ic.A.rt; :9. o• Em todos os regimentos· e batalhões 
em-· quo aind11 ·.se·· não houver. creado o·i:on~elho 
da administração im conf..irmidade do alvarA de· 
12 de Março de 1810, · se instítlliráõ con~elhos 
de ndminia_traoão' analogos : : e 'no. governo cum-
pre a.rbltrar . ' o numero ' de . oiJlclaes · • de ' q11e 
ilevlo · conatar, qua~tdo os corpo• tiverem menoa 
dO Qlll 1111 COIDPIIlhiU. ' 

a. Art. 10. Fi cão abolidas todas as leis e ordens 
em · ll•>ntrario. 

" Paço dn cnmara . dos dAputndos, em 27 do 
Julho •IA 1830. ,-J .. J. Vie.ira .. Souto.- J. M. 
Pinto Peia:.Jto. -R. J. da Cunha· Mattos. 11 

Foi a imprimir. 

ORDEM DO DIA 

Pedindo. a palavra, disse 
o Sr. 'Chtoh;.,rro:- .Sr .•. presidente, a Cl)m• 

mis~iio dll jnstiça criminal tem e. honra de 
npresenlar a ... ata .augusta camara o resttltildo 
de se11s · trablllho>s. . A. commís~ito) rle justiça·· cri- · 
miilill rec: .. rrh .. ce. que .o pl'olje_ctll é ex.ten·<~o : mas 
tambo~m re~onhace q11e. · n~nhum de seus at·tigos 
se poderia supprimir • .Po:>ço pois licença a esta· 
a11gusta ea•nara para lAr .1) res11ltadoJ dos tra· 
.balhos da commis;ão; (Leu,) 
· Fni aproíado, e entrando em dil4cÍlssão o Sr.· 
HenríqJJ>lS de Rl\zendA.fsz. um discurso, que ao· 
princípio sa nit•l ouvio, d concluiu, dizendo: 

Sr •. presidentt~, eu · mandll á mesa um projec:to 
de. · re .. oluo;ão·, e peçll á carmua tome Isto· em 
corJsidarHçàll~ Sr. pre11idente-,. os estrangeiros 
não.-tên1 g~tr'lntia algnma, · senão. tantn, quanto 
ellos rP.sp_.,ltiio as . leis doa p_aizes .onde . estão.; 
mas. liA<~ te casll niio · · ba . . nação • alguma, qqe. dê 
gar·111tías . a e:<tr~tngeiros. . Portanto' eu mando a 
minha rei;oluçR:o á mesa • 

Oft'~r!lceu .n ,.eguhta projecto de resol~tção : 
«A a•seml>lth gP.r·tl ." ete., res•rlve: .. .. •~ 
" Artig, nniêo. ·Os ;pr11sident,..a ·das províncias 

fteiio aut·ol'illa•i•lS ·para (llZbr sahtr para .fór11 .do 
imperi••. a · lodo. portu~uez, e quHlqat•lr .. ·outro es
tr,.nstl)lro qu03 s" achar_ sAr perturb~dor do ·SOC:I!~O 
publico,. ou atterita'olorr · c.ontra as'loliS ··do 1mper1o, 
ou p licí11 das prnvi cias. 

« . Paçn .. dl\ . camara ·dos. deputados, 26 d,e J11lho 
de 1830._:.~em·iques de Re~ende.» . . _ · . · 
o Sr .. Feljó; -O pro,.!!'cto parece, q11e p1·e-. 

viM só. a reo:~pdto dos ladroes c,•nhecl.toa ; mas 
a. grar1de difficulo.fade ·é . conhecei-os.; porém. f:\\1 
não v .. jo inconveniencit!: .nlgnma p•ua se desco
brir •tnaes são os ladroes, _sa acaso fosse auto
rí!lado qualquer juiz ·que suspeitando que. ttlll 
homem é la•lrão o m~tndasse ch11mar .. e. mda
gaase. do_ q'ue elle · vivia. e m_e:~.mo _se e~ s~a 
ca!la tinha 'alguma arma etc. E1s o modo ma1s 
!acil ·de ._ ~o Clllntecer quem _é ladrão. Sabe,·_se 
qu:1 houve uua .f~trto, .mas não 'à,é ' sabe que_m: 
foi que o f,.z , . eis-;lqui. está com~ n!l~ s.~ _pó_ill! 
do1scobrir •.. E.,pela. mane&ra, qu~_ .~lg!!, _a~~rt~!l.n.: 
d•l·Se os j11izes de paz a ind·&gar d~ ~oão iie 
vi.,er de qul\lquer. ho.lln>im, quando· SeJa · susl!_el
to!lo, desc:obrt~·se mui bem .qu<~lll é ladril:·r.: ~or 
con~equencia _para que o projecto .. tenha~ a ut~· 
Ji_dade,, flUe .se :exige eu mando .esta em·enda; 

• Indic&aolo alg!UD cCOIDO suspeito de .. ladriro 
qu_alquer __ illiz c_riminal 011 de pt~z __ ma_nd_arã.,,v_lr, 
a pe~soa, ã 11ua pr~_sença, 11 examinara seu}IOme; 
P,rodssão, .naturalidade .e. morada, e po~e~;ã 
proceder · á vistorill :na casa. do mesmo, a· v~r 

·se . encontra instrnmenta. ou. qualq~ter: vestigro 
de· fauto, p'lra eritã~ ".-..~cedar co.l)tra · eUe. »: 

)foi.Jlpoiada. . . .· : 
o s .... vasoonoeuos :- -Pel!' cndem.;: Sr. 

prP.sidsnte _e11 q•teria . fazer um requerimento, 
pa~a que' se ptlzesse_ á ":otaçi!o a pri.meira (larta 
do proj11cto, salvo· o. arttf{O, em" que trata ·das. 
J!Bnas do pr<)j~:~ct•l . .do· codago~ porqul!_ .a este res-;: 
peito. tenho·. de· ·fazer . algumas· r.edexoes.· . · 

Ett approvo -·'? processo,. e parece-me que -~; 
commi~~iio . podJU· mostrar · que • isto· é~ por le1,, 
Quanto- ás-penasdo .. proj<i,?tO ~o éodigocrimina•l• 
tenho de fazer, ·como Já · d1ase, oalsumaa., re·
tlexões ; · e· por· isso · pela "minha parte·•eu •reque· · 
riá :que se puzesse ·em: dua;:y~~ea-; •''1!~~,., 
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a . ~>xecr1iÇi'io puhllca. atocal1do a é:onstitulç~o e 
prnrnOv ... ntio O absolutismo: e quando tlltlll eCCIIIS• 
piradnretl ficiio impunes podem ser as autoridades 

meira snllrP O. proCeSSO, e a IIPgDnda· SObre ,118 
pPnas. Eu jé disR_e que aprr"vu n tirucrJ>ISol. : 
mas · quaioto á POH•n!la do Sr. •I•· puta lo. ·que 
QUPr . tjUB 1<8 llUtori~ll ai'IR jiiiM!S dH. pHZ, (tU a 
outro · qua)q.uer par11 conht>cE<r o Jadrlio; · creio 
que não e~tamos "m um ptorigo tão grande para 
se ndopt11r semelhante medida. Sr. presidente, 
eu . não me estf!udu sobre o objP.cto das penas, 
porque espero que se taça a divisão que acabo 
de indicar: 

r~RpeitaclaH ? . · .. .. · . . - .... .. _· 
. . P11rtanto . é o meu vr•to que já e jâ se récom· 

ml'nde ao governo a mai .. r actividade na execução .
das leis . para que se salve o mesmo . govP.rnr>, e 
SA remo_ v~ quj&lq1113r . if11putaçiio . que se . _fllça a S •. 
M. Imper1al, ou que ha cunnivencia nos roubos -
e malversações .que &e . fui~m. . .. . · · 

Manduu á mesa o segninte requerimento. 
cc Requeiro que se discuta; lo a ordem do pro· 

ce~lio, "' dPpols -as penas, a ·quem devem .. ficar 
sujeitos os réos • . ,, . · . · 

Foi apoiado, e entrando em discussão , se 
approvou. _. . . . . · _· ·· _ 

o Sr. Culltodlo Dlair : - Sr. presidente, 
eu v .. jo que o prlljetto só falia -snbre _0:1 lsdrõe:1 
de ·.f .,z .. nda . e .de vida : ·ba pnrém cousa -n•_ais 
essencial que a viJa ·e que o . dinheiro, ·_. que é n 
liberdadr!. .Pur i,;so . · etl acho .. nec.;11sario que · se 
nccrescen•e .. um· artigo add1tivo, para que aquelles 
que fizessem ataques á ccnsti tuiçiio tatls .· cu mo 
o que ,;e -f•Z hapouco _ na prnvinc1a da'Goyan11a, 
qu .. imand<~·se 11 con~titu1ção; fus~eni · julg>&do:~. 
crimiriOIIOS. ~o·is estes. ho~mens não . e'litão mais 
crímiuosos do que ás ladtõea? Eu quizera lll·•n· 
dar um artigo addítivo; - - , . ·· _· , -- o :;a. Pa&:uo..:NT..::.:..I,tõniio - teml~gar. · · 

o Sa. cu~TODH DlAS : -:-P~>Ía .eu r~llareí sobre o 

o SR. PAULÁ lo: SODZA:-Polla ordêm : creio que 
ha uma em"n_ola a es•A -t·espeitol: para f·•rmar o 
m~>n juizn, 'dP.s~java · ouvir __ Ier ·tambem·. o lo artigo~ 
(Foi satisfeito). Não ha mais nada? . · · 

Voze>~:..,... Nada. : · - · . 

O SR. PAULA. E. Souz~':.:..;NBIIa tenho a faltar• 
.o Sr. o .,lmon:.;...PeçoaV. Ex. quflcon·vlc;Je 

ao nobre deputado qarA acilbnu de· rallar, par~& · dar . 
uma explicaçlio a algurnRs das phrases que lhe 
eseHpt\riio : ell~ nãu podia p11ln nnun re1dmAnto 
r.~uar em o nome de s,_ -M • .. Imperial : por ·-isso 
pAço a v. Ex. _qtiP; por dignida•ie da camara ·e 
conv~>nie . ,cia .nossa; · o· ·sr. dPputado dê alguma.
explícação . a algumas phrases que ' lhe escapa~ão. 

o slo. oU..todi.., Dtn•:;.,.;Ro:pUo . cl~ramiintê 
o qne disse, que deb •iX•l; da lio~sa .. _inspÁ_cçti_o 
esta vão os minislro11 de estado;' ·e a .e~tt!& . é .gÍle 

. pr•.~ject••. ·.Eile envolv<~ os laurõe"· corihscírlos, e eu 
dígu que, d~'pOiK de -serr<m ellf!li . .:onhecidos nrio · 
ha perig·• . algruu, por.,ue os m'aiores la•lrõ"s . são 
os que tém pHtr·•crní••s. são -os rtue se :v.iHn empÍ'i!• 
gados nu comnaíss~tri>&do. arsenalla, t:lo:. HK algrJAm 
que .duvide rtue es .. es . hr>,•ens _ano la•lrõo:~s _ ? Não 
de .cerLO. Está_ . reconhecido que . tallas as ·vezes 
c:tue houver conhecrmento ·do . roub.,, e:~tá ~ivrll . o· 
ladrão. · . . .. .· . . 

· Por ventura; têm ·sido punidos os 'lue ·· se têm 
apanhado. na la:!roeira? QuantOi la:Jrõe~ .têm !lido 
presos 'l Não tem aypart!cido um rol infinito de 
ladrões presos pelo iutenoj_.,ute ·.da policaa· prl!tB· 

sa devem Imputar .todas aa. inal~ersações · .dii f{O· 
verr.o; por•tU•• S. .M. Imp~'rral "cnmo chera d_a 
nação _é .semp~e -inviúlav~I; Portanto; tuttu quanto . 
tenho -ditn ·a ·- estA respeit"' ·é __ . mostraa;do ' qu" .ta_es · · 
mnl versaçõ.,s aerião: , cap&ZP.S .de desacredit11r ·.a 
s. i\[. lmpo.!rial; porqllfl é necessnrin que iJ go···· .. 

· . varuo se · porte iie manolh'a IJÍ1e· íirinca ,perigue ó ' 
cr_edit•~ .~·de . S. M. Imp••J:ial, . que . • é'()_ mai·•r _dos · . 
ben~ qua pó.Ja to;r ·a uaçàu,. d" CUJO anNr .resulta _ 
·a · ohservancia das leis, e o· credito mesmo de. saus 
min1sLros : e . bto ,não i:onsejtuiráõ · .:inqtiarito a 
na.;iio vir -- nns :· er.:p•·el!'os oubliéos ' holllllll~ . taes 

.. Cllml) o Cbicborro dtl T~tubaté; ·e o commaridarite 

·· rito 'l Touos . elles Lê•n sido ,;oi tos. E' · por f11ta : 
de J>r!lviue~cias -~ . N-ãu : é_ por f11lta dé e:r.ecuç1o 
da Je1. · · · .· - . · 

Diz .um illa~tre. orndor que se devem impóo· lls 
, . penas doa artig•lS do codigo sobro:~ taes delict•)ll ; 
i'Ô' Estou intimanumte persuati1do •1ue Qs maiorP.s 
'•: . roubos' terão .. as peuá.. commutarlas, ou serão · 

deltas i:tentos, 'por·~ue .quem . furtar muito · tllm 
com que C·•mprur t~eu:~ · julgatiort~s. Não · temos 
nós visto desembargador<!& . que . furão Huspr:nsos 
·por .Jadri:íes, e mesmQ presos; -estarem empregaolos-· 
sem se justaficaro:~m? N>io 1110 constL IJUe arnda 
livres . e8t~j•io -dos crimlls :pelos q11a,tlS · furão · sus· 
pén;.oi; e enlretllnto . serão· _os mesmozJ qne hão 
de julgar ? 'Não serão peioresladrõ,.s os que sem. 
pP.rigo de serem mortos.' nos assalto•, descança~ 
dame~ote roubão ao - eiJadào·, a" fazenJa,' ""V:idll 8 
honra·? < . ·. · - .. · · · • · · ·.·· . · · · •· - · ·. ·. · . 

Em quanto -hlluverem . emprllgados. :quaes o . go• 
verno tem feito , desacred.t.lr-se·.ha até com cisto . 

-S; M.lmperial, esereinos · ' atai:aaos · necessaria~ __ , 
mente, porque os hOJmens probos nãOJ s_e procurão, 
e sim criminos.-os estran'gd•·oll· qu11 'se . empr_ef{ão 
até no tribunal supremo. Nà•) _sei po~q~é · e'm 
tempo do · gov.,rno . absoluto, sl'ndo · as ,.,,s . mal 
obaurvadas, nt\o erão .. o11 laolrõ.,s .trio impunt!s. 
A delll{raçll ó •lU"; utncando todas as leis, r.tttca:se
a mram" oõili!Utulçilo, e qüo;r:se:llílpór _a culpa 
aq chd11 da _:luct\o_. :Nóa temos . debaixo ,: d~ -nossa 

. -in•peoot\o na. 111tn1Mlro11 de . eo~tadu : ·· e~tell ·. porém 
-pOt!lll•llll oumu p .. r -trua daa cortina~; apparent11n.to 
que querum nl!r11r Ul~tlhor, porém qu .. as chcum; 
'auala11.,. ; , Nt\o . , . a ma1or dtal d11egraças e11tar 
aempro na duaonnanç~a _o governo da nação, e: 
eata do -- 11ovurl)o ' Vê 1 naollo. no• maiorea em· 
preso•, . tiomtA• q 111 .. por 11111 ao~• . ttm deedado 

das armas de Minas, huniens que -se alien1lu da 
raziio; E pois ao"deléixo do . governo, e .·_não a .. 
S. M. lnperial, como nlguns ignurant"s _chegão a • · 
pentlar por _.,.xco.sso, que ·s·• deve imputar ·a des: 
conlittnça reciproca da nllÇão e· · do governo. ·. 
. o Sn • . EVARISTol: :..,-(> Hlustrê ' deputado .·· creio 

•1i1·· se tem .. xplicadn.sumciéute-lilente, mais do_ que 
:;.., Ih .. pedio. ( ~4poiados.) . . . .·· 
· ô Sa. CusT!>nio .DIA"• · (vc.ltando~se pár11 o Sr.' 
Calmon) .:- E:~tá já . . satr,;f,uto_ '1 . .. , 

O ' SR. CAt.YnN : -Os Sra. '· depntRdos sabem 
qua~to · e-ta··.,xplicaçl\;•- efll ' necessaria ;-- , - -- · ,. - -· 
-·o SR. H•JLI.AND\ CAVALCANTI ·, ....;; E" ' necPssarlà 

· maí>lulguuia ~xpli~ÇI\o ;: · sf>jiio. ' quaea . forem ~os 
crrmes dos . mm1stros ·d11 . estado, o · mouarcha\ é 
sempre . iuviolav6l~:·. C:Apâi4doa.J . . . · · ·· · 
o~ sa:. MAIÀ :. -Y.t:aiuda não estou satisfeito ; . 

ài'nda não acho quê'--is,e _deve falfar :de naalversa· 
ções sem se abus.,r. . . . · 

ALGuN's .Sas. DE~OT.u>os:.~A' llberdade~ á.libe~-
da~e. ,.. · _.· · · : _ · . . . . · · · . 
. o< Sn. MAl~ : ~Mas quando 'se não propUzer
por meins lsgaes,· tllwbem -- ent_eildia que ·se nãõ . 
podia fllllar. . · · · · ·· ' 
. O SR. C.\LYON: '-Sr. _ pre~tidente; póde~se con-

tinuar cou• a discussii.o, pois já_ Sjl d~clarnú _q\18 _ 
· ficiio Oilliiínastr••d respOJiisaveizt : estou sati.feito •. 

O -Sa. Lurz CAvALCÀNTI ,: - O que , se tem . :dito · 
.:ncst,, càmar!l -é muit.,_pura salvar a ·sna digni-. 
- da•le.)~'- -necessariu· que se saiba que n~uhumde 
nós é Cllpaz de desacre_dit:•r o chefe. da nação . 
(apoiados); p{lde-se :rallar ·contra ()S ministros d~ . 
estado -· deaatro . desta casa· : mas ochefe da.naçio 
ea~á sempre acredi~àdo porque . ~ inviolavet e_ 
aagrado • . (Apoiados~) . . , · ; . ; ·' - • 

··.-: , 
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o Sr• • LJxnpo de Abrou: ~Sr. presi· Ullu. voz:- Tratn. 

dente, eu levanto-me para sustentar a emenda .· o · · 
q!le mandou á me~a· o Sr. deputado. · A r.o.mmissão · Sn. PAULA E SouzA: '-Então nesta parte estou 
VIO·se multo embaraçadl\ n rc1speito das penns do satisfeito. · Prlrduado·me quo . o outro . artigo da 
codigo penal, e principalmente vendo que julgando resolução falia nos .indiciados; e ni'ío menciona 
a cam~:a este negocio de muita urgencia . elle os que se acharem em flagt•ante : o desejarín 
devia passar ·. e . ser discutido . com toda .. · 11 . brovi· que não ficasse em vão as medidas do!! quA se 
dnL!o, . .. > _ , . _ __ ·.. .. .• prendessem e <JUe fosseu1 achados em flagrante: 

Conco•·do pois_ ' co_m a emendn ·• ·. e' nor lsAo' de~ esta medida deve servü não só pal'â aquelles .que ,. ao prenderam . em ·. _ftagrante, · como .para os que 
SP.jarei ·que a outra rar_te do processo, sobre 11 · foram indiciados : quando digo~jndíeiados, -digo · 
qual ·parece-me que ni'io ha de haver duvida al; · n·t fórma d_alei dos ju_izlls doJ paz -havendo tes- . 
guma; seja t~atada · _depois. Voto Pllla ·emenda. tem unhas 1nterrogator•as, etc . ..-_Não quCI'o cr•1e 

o sr~ Ho.Úando oavalcantl:.....; Sr. pre.· sej<~ só por um simples sur•posto; . · , 
si dente, esta questão quo suppunbn já . terminada Parece-me qu.n es.te meu pensamento está env.ol-
appareco . cada vez .mni 11 complicntln. Antes . d~ vid.o na -l'esolução; se me não engano; mas. se 
hontom estabeleceu-se que a commi~siio redigis~e a - não. P.stú nesta, está ·em . um•t _emenda · que ·foi , á 
lei, em conformidade .do q.ull se tinha · estabP.Jecido; .mesa, que me parece falla1• neste ,;entido. O que 
A questãode~c sor .« se redigio a ·commissiio a lP.i e~;~ ' quaro é ·quo sa comprehendãll não só.-os ladrões· 
nesta conformidadP., ou-não. 11 • se al,::Um senhor': n~>.ta que forem apanhados em· :fl,1grante; mas taurbem 
inexactid.iio á. vista do que houve na discussão aquelles qu~ forem indicíndos do crime; 
faca a ~ua : observação. , · .·. .· . . · ' ó ·sr. Limpo ele Abreu _:- O Sr •. dep11· 

Estaboleceu-sa.um, principio de qne esta meclida tado que fallou sobre a materia do . art. 32, disse 
_era . uma medida extraor.dinaria e p_r~visoria, que 11ue elle niio providenciou a respeiLo da tropa de 
dev111. ser por um cer.to · tempo ·hm1tndo: neste linha. A commissão não .supprlmio a ídén de se .: 
sentido admittirei qualquer emenda. Mas a com· P•)der requisitar R LI'Opa de linha.· o juiz póde 
mi811iio niio prescreveu esse · tempo ; . e eu diria requisitar as milícins e ordenanç1!l consideradas 
que se devia .• designar· . que · esta }ej ,regalasse . como corpo de tropa: .A commisslio conserva a 
·emquanto . est1vesse reunida a presente . sessão, idéà de ser nece~saria a requi;ição, não da tropa 
porque se na execução hóúvesse qualquer _emba· de la linha. mas de outro:~ indivíduos. que o 
raço, tomar-se-hia em consideração eRte objecto: · illustre . deputado muito bem sabe que pertencem 
at( o . prlncip,io_ da _sessão seguinte n~o. . . a estes corpos, os qunes quando. tiverem de ser 

O!Jvi dizer ,9ue era uma medida extraordirinria, . requisitados; seja isso i.ndependente de reS\llução 
c por . c~nsegu1nte deve ter . teinpo l~mitado . E: da qual a commissão excluio os otllcia.:s, para 
neces~ar1o :,saber que o tempo ·das sessões .- niio é que se entendesse qpe 'não era re11nião do tropa,:· · 
só. o 'dett>.rminado para . a sessão ordinaria; . ha· '!sim indivíduo·s convidados como · cidadiio;~, ' que ' 
vemos tf!r ·sessiià extraordinaria, portanto 0 tflmpo são obi-igaJos·á estas dil.igencias polícíaes, mesmo 
não é tão . pequeno .como .se suppõc. Mas a com· para . harmonisar . grandes obstaculos · que podem 
.missão niic deu tempo marcado.; diz tão sómente resultar . nos scrtõ~s, onde nãc ba um oflicial que 
que .. é .. uma p~e<lida provisorin.,. e portanto, deve· o juiz de paz possa ·. l·oquisitar; ·. e ·por is.;o _ ~e 
se dizer : -A as•embléa gerallegisl'ativa resolve . estende unicamente aos soldndos,- o nté · mesmo · 

' provisoriamente, etc; Uma vez que não· :flxou · a por .afastar a - idé:1 de que a tropa era convidnda ... 
·. êpoca em que: deve deixar de existi~, persuado-me como tr-opa, e que a com missão · redigi o desta 

_.-que deve durar emquanto· ·a . camara niío . toinar · maneira o artigo muit•J de prop' sito ·, . ·• · ..... - ·., 
outrns medidas posteriores á e11te respeito. Assento · Participando-se a cbegnda d.o minlstr.J da fazendà 
Pois que o proJ'ecto tal qual · 't b ficou -adiada esta discussão ; e admittido o mesmo 

' .·. . · . · · . ' Val. mui 0 om. ministro no saliio, continuou a do OI'Çamento de 
o 81• .. O ,t"il1ha Mattoa : ~Sr. gresidente, sua repartiliÜO nos artig~s . de divida externa. 

tenho dé fazer uma refiexão . ao art. S. : ella· é de Forão á mesa as seguintes .emendas : .. 
sim{lles l'edocção; . ·.. . · ··_ · D11 com missão de fazenda . ~ « Consignem -se 
. DIZ·Se que _osjuizes de paz podem COiivocnr as 86,862 lb. ' llt • . para - amortigaçi'ío do empres:timo 
ordenanças e ·_- míllcias: . -talla·se -em . soldados ; brnzilei1·o de 1824, · na Córma calculada - na. ·ta
per-gunto: ...... os soldados oão chamndos por ordem · bella A. » . · ·.. . · . ... . 
ile corporação 'l P11rece-me que sim; e sendo assim, A esta emenda ' acompanhou. a seguinte .declara-
os cftlciaes ·estão comprehendldos nesta qualidade çiio do · Sr; -Ribeiro: dA ·Andrada, um dos membros . 
de Mldados 'LParece-mo . que niio, porque ha. uma da com missão acima. 
·difl'arença entre . lima e outra cousa.---Por isso queri11 · cc. Declaro .que ignoro se . tal emprestimo foi,.· 
que, em lagar de ·se dizer:- soldado,- se dissesse sanccionado; .e por isso de· nada vale a minha_· , 

~ o oftlciol mais·· gradüãdo que se . achar no lugar, aR!Iignnturn, se ·niio · Co i.~tpprovado pelns c·amaras. · n· _ . 
. o qual cha!'l!lrA, ao servi,ço aquelles soldadoa que Quatro do Sr. Paula e Souza • . · ·: < . _. · ·. •· . 
forem prec1sos, ·porque de - outra ~ maneira ni'ío · 1. a . cc Que se applique para ~-. amor~ização ·do ... 
pôde ser; · - · · . · . .· . .· ·- ·· nosso emprestimo parte das·apobces Px1stentes • . » 
' Demais, eu entendo que esta medida deve tambcm 2. • cc Q•1e o :resto -· dessa.s apolíces . .tambem :se·, 
comprehend.er .. a tropa de)inh!'.; porque quando applique .para o pagamento ilas annuidades•.•e 
fazemos o 'Juramento como ·-m1htares . declaramos · juros· dos - nossos : emprestimos. ·'' ·' . · :. . . · 
muhixpressamimte que•somos obrigados · a prestar . -· S.• cc Que· se contem : ao pàr as .. apolíces-.. para . 
auxilio ájustíça,,logo quo Cõr requerido ·: por conse- amortizl\ção do ·nosso primeiro emprestimo, ref.Jr· 
quencia todos O!ICOrpos militares; todos os militares mado nesta parte · o parecer da .. commissiio: ». · 
são .obrigados a prestar este auxilio ; :e para isso é .. ,.~, , •. '' Se existll_ em .ser .. a quantia applicada para. 
necessario qü'e haj11 um oflicial mais graduado ue em 1R29 se .. pagarem os juros e amortização do 

-seJa.-encarr•gadg . de . .-ch'amar-- aquelle · presLimo porL11gucz, em.ta' . coso se. appHqne · 
precisos pai-a :prestar auxilio á justiça: Portanto 'ella pnra o pedido. agora » · · · , , _ 
parece~me q11e .. é, preçiso _esta redacção, l'edacçiio - ,Fo1·ão todas apo1ad~s •. · .. . . . . . .. • .. ; 
qu~ merece . algum , peso •. ·: . ·. . .. · · · - () · sr: va.l~o:ncoüo.l :~A com missão nito:' 

-- -~ 's"";: .Pal:hn . a · so~'l~a · : · ..:.. Qíleria ouvi~ a approvou o orçamento tal qtinl foi apresentado ;: · 
resoluçãô do''Sr. 'Vas_concellos; porque que'ria· ver pelo Sr. ministro na . t<~bella~A.-0 Sr.: mlnbtro :: 
se havemos• dis~utir aquíllo que se venceu ; ·porque tinha orçado n amortização no par, tanto do ompres-.. ·· 

. parece-me que. '&·.'resolução . fallava em fianças. de ti mo brazileiro como do emprestimo. portuguez, e a 
seguro; e : se ·.me :não ·engano, • esta .. da. commísgão com missão ·:·julgou que resgatadas ·· as · :aJlolicell, . · 
niio ' trata a · es_te :respeito •. • · · · · ·· · · · qli~ndo muito a 70, senllo orçaíla a amortiznç~o a 75, 

T,·liO· .. 2 - . . . . . S0 . " • 
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tinha consignado para pagamento rf,, jnro c an10r· apoliccs lõm no merendo. ·como estàs duas quan-
tizaciio do primmro cmprestimo brnzileil·o c do thlarles não . crfio . homogcneas não .. se .. podííio 
empa·estímo portuguez a quantia quo lhe e1·a ne~ sornmar;. o fiz poa·trmtfJ a declaração competente 

· ccssari.a; e eis o~: motivos porque a ... coanmissiio parn .n.rio . i.nd n.zil· 11 cnmnra. em erro . ou suppór-se 
reduzío estas despezas orçadas para os dois em- que· honvo má f6 110 thesouro. 
prestimos n 21,715 lbs. · st. A com missão calculou a 7õ, mas ·qualquer que 

O Sr. ministro concordou com a _commissão seja o calcnlo quo se ·adopte,- nem · eu nem - a 
quanto ao emprestímo portuguez, que não .ofi'eNcía c:ommissão pódn d.i.ze.r .. s.e s~râ ver_dadeüo ou. não, 
duvida alguma porque realmente . este cmprcstimo no nnno de 1831 a 1832, mas isto . não .. envolve 
tinha sido contrahido . com .&. obrigaçiio _de .se inconveniente a!gLlm, porque _·.autorisado . o ._ mi-
amortizarern 50,000 lbs. st; por anno, e uma vr:z nistro 1\ amortizar 50,000 lbs. _ st. -. de apolices 
que se con:<ignass.em . 75,00.0 :quantia . l .r .~_c_e_sll.~ _l'.i.a pqrtugr.lezas, ell.c ... pbterâ :. unr credito ou ._. appro-
para se resgatar), .dava·so quanto era snfficiente yação segunJo o preço da praça, esteja o valor 
para a sua amor-tizaçJio. Quanto ao outr~ 11119 das apv.licP.s a 50, 2G, etc . . Se p'orém a.: com" 
sei qual tean sirlo_ a prctticn; o como a~ contn.s mi~síio · pr~:fere qualquer calculo é inditferente para 
têm s.id.o apresentadas em globo, _ não se . pódo fazer · o thnsour.o; arbitrando a 75 • . devem·s_e deduzir 
una juizo acertado <lo modo por que se tem ~xe- 12,500 lbs. st. para que o ministro do thesouro 
cutado a convenção; e por · conseguinte parece·rno possa cumprir a >~ua obrigação. · ··. . . . .. . 
que a primeira parte c do cmpt·cstimo adnritte bem. Eu ' já disse •e torno ·a dizer, se .bouve · ou não 
a re!lucçiio proposta pela cómmhsiio. ·. . . · . excesso de tlesp!!Za _nos mínistcríos -anteriores é 
· Sl'lbr.e este objecto; dcpois ·que fallar oSr. ministro .. o que· eu hoje niio JJOSSO conheeer;•.nem a .·.camara. 
é que se pódtt· marchar · com ·calculo ·.:erto e ·ver . o conhecerá em quanto ·. não tomar as contas; 

· se e:>ti\ tão ' claranieute convencionado ·o qne -ao . estas eontiis ·pot· · mai~ que eu tenl1a·. trabalhado . 
. hlt de ·amOI'tizar, ou Sil deve consignarl .. 0 /o,para · _niio: so poderáõ realisar nntes' .de · um--·mez, porque . 
o que será . necesoario ' altcrnL' a emen·Ja da com~ não ·obstantQ que . a lei. ri1e impõe a obrigação 
missão. _. ·· _ .. ·. _ ·. · · _ _ ._ . . .. .. " ' · .·· de apresentar .as contas no a~no •que vem, com-

Quanto no outro emprestimo .das ·100,000 lb:;. st., tudo tenho trabalhado dia e · noite para ver se 
a cfJmmi~sãCJ uão .. s.) ... animou. n interpôr 0 . seu a::< __ apresento com ariticipaçiio de 8 mezes,. mas 
juizo I•OI'que obstlrvou que niio havia necessiJade muitos dados dependem · i:las . provinci~s e varias 
de se contrahir este empl'estimo. A .commissiio outras repartiÇões.· ·- ·- ·: • ' ·. .· . .. ·. · 
está intimanrente per.;;uadida. de que 0 ministerio, . ' Crêe•>e pol'tanto uma com missão que examine 
isto é,- quo todos. os ministros , dcspendêriio muito e faca desapparecer. a suspeita ·que : pode haver 
mais qurl as qunutias fixadas para ns suas re· por falta de exame de contas. (Ap'oiados. J Não 
:>artições. . • . _ . _ _ , · quero . com •. isto dizer que estou · persuadido ·que 

A com missão · e~tá ainda · mais · convencida de .. não . houve .. se ·. exc_,;sso dP.sta - bu daquella _ parte; 
a proposição_ que ·sustento é que-meu procedi· 

outra verdade,_ o :vP.m a ser' qull' ·muitas •. das · · mentr, d•~pois que entrei para o thetiouro está nos 
despezas não podem . ser approvad~s pelo corpo limites ·da lei; se • para tn&s despezas _bou-v41 auto
legislativo, não só por haver nellns . cxces~o sem . risação niio sei nem ma occupe1 com isto porque 
grande liecessidade, como . por .. ser<)m despezas niio é do minha obrigação. · . . .. , . 
mol feita:> e ·para a:~ :quaes· não estava autorisado · Quanto no· ernprestimo de . 400,00()' lbli. st;, é. 
o goveraci, por exemplo-uma machina de brocat• · inJispensavel applicarcm·REI meios · para 0 paga~ 
100 peças .por urez, a respeito da qual aqui .o mento de ~ua amortização e juro corno ·aqui . se 
anno passado s.o expend~mo grande:~ vantugen~ tem dito; - s.o houve falta é . do ministro e nun.ca 
para o · Brazil. ·Nas duas leis do or.;amento não se pó:le por isso prejudic11r o· publico que empres- · 
app11reco semelhante fixacilo. Vemos empregau•>s tou :em _boa fé; n. lei ·estava impressa, todos a 
publtcos que servemno Brazil vencendo .ordena~ J_ériio; 0_ decreto que autorisou .o 'einprestimo se 
dos como se esLivesscm em Londres: .tal é o · - 6d · · · "h 'd 
mnrquez de Queluz , 0 0 conde de LagéH, .. que ·referia a clla; . nao p e .portanto .. aver-. duvt a 
vencem as propinas : de um tratado qull· nqni fi. · sobre est~ pngamento .. ·. .. · . · · · . ... 
zerão (com_ o. se eslivessern:' e_ m Londr.·s) de 67 112 · E' indubitavel -. que .· a · com missão .se euganC)u 

· h · d · E · nas sommas .qutl v.>tou para: pagamento do juro 
d1n eh·os sterlinos por ca a 1/1. · is como ~e e amortização do empre~tímo brazileiro, por isso 
fazem de~pe:r.ns, e po1· issó a commissiio et'r,tendia ·se devem calcular .as quantias taeli quaes o-mi
qua não havia .necessidade de conLrahir tal em· . nistro".do thesouro as pedio, á .· excepÇdo do em·· 

·prestimo; mas -cc.mo-· se-· approvou o -·em'prestimo p-riiilíimo~-põ.rtüituez" -no -qu:al-·p-óde-:have( ~a-dimi-
interno !Jnrecc,,me que estamos tambem na rreces- nuição de 12,500 lbs. st~, ficando 'deP.endente do 
sidade de approvar .este .empreslimo .externo,. ·· · que _()oderá· occoner._ em 18'JL .. :a : l832, pois que 

A cvmmissão é pois ele . opinião que o . orçamento entiil'l -poderá 0 seu preço ser maior . ou n1enor 
deve soffrer o córte de 21,715 lbs. st .• e porisso não de. 75. · 
contemplou quantia alguma para o emprostimo das Creio ·qu_ e. se não pedi o mais . exp·li.cação __ ·_ai-_ 
400,(J()() lbs. st.; nem consignou quantil' alguma para. 
pagamento do se ti juro e amortização por .julgar guma. 
que semelhante emprestimo niio .podia ser . . appro- O S~t •. VAscoNcELt.os: - :A commissãG ... contou 
vado por esta auJlusta .camuro, não sómenLe po_r co.m. o cambio a 50 . uo Rio'. de :-,J•neiro, .. e. •Como · 
ver o ministerio . fazer desp.ezas que não esta vão . se . tinha proposto. tambení 50 no.J&arllinhão -e :não 
approvadas p.>r lei, . mas -até pelo ·excesso ~as .80 e 32,;e nnquella província corre .moeda.forte; 
despezas feitas: _ainda que como hontem se uppr~; · .-fez a com missão alteração no-.:-cambio da mésma 
vo'u o omprestimo ·brao:ileir•l contral11do no cor·.· ~ prov111cia. · .. ·.. '. . . · .. · . ·_ 
rente anno, ·parece estKr-. envolvidn .. nesta appro· . ·o SR. 1\fuúsl-ao nA. FAZENDA. :·-,Em · 0·rçamento 
.vaçíio a approv.ação deste ·empresLinJo estt:augeiro. é · reciso ·· partir de um . calculo, porque ·do ··.con· 

o-s'i·: ~Xinls-i;ro· da 1-~azé''iúta.::...~A":Dtu:as rn o não .se .pódt: . fazer. -Uma vez ·que ·o ·corpo 
amorLizuções do empr.:stimo brazileir.o e do e na• ' legislativo rlec-réte · o pagamento ·de 1 o to e ·. a 

.. presUmo portuguez ·sno differ·a\ltés ,. c_omo:jã. repeti. quautianece•saria para n atJ10rtizatjão, isto é; tantas 
outras :vezes·; :.e examinando as cautas· :dos annos . mil lbs; ·st; ·postas em 'LOndres·; ·· uma vez . que 
anteriores vê'se ···ctnramen'te que -a .' amortização o cor.po · legislativo determine :y ministro ha de 
do .lo tem sido sempre . de ... l· o;. ·do -capitalemit- pôr aquella quantia em -Londres, segundo .o cambio 
tido,. mas · aquella do 2• segue outra .regr,a, po·r- . corrente ua época das remessas :··e·:-rião segundo 
que .. ha obrigação . de amortizar 50,000: -lbs; ,st. o c~mbio do orçamento. Eu · calculei o ·cnmbio a 
do capital nominal; dependendo n _quantia neces- :. 50 na lisongeíra es!lerança de · que .o papel" a este 
s_aria para esta amortizaç~o do valor que ,as témpo esteJa acredttado e o-.cobre, .não · exista. 
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(Apoiados~) Mas se · existirem pol'. quil!quor cnui!a 
o . . enmbio será de 23 ou. 2<!. Isto porém não põs 
d11!1culdudes .ao ministro, po~q~B na sessrio se
gui11Le, .segundo o -aspecto que tomar o cambio 
na p~açn pedit:el ou - nã6 reforma do orÇamento. 
(Apotados.) - · 

o _sr. Pa~U:a e Souza. :-'-Antes de fnllar 
p.r.ec.isnva .do Sr . . ministro ... alguns .dados: l•, snbe.L' 
quaes _são as condições .do .emprestiml>, vejo quo 
elle · 'for determinado para pagamonto do .JUr(•. e 
amortização do emprestimo anterior: 2• se das 

.notas officiaes .. do ministro respec:tivo sa_réconheco 
q~e ~inda ~xiste somma para hypotheca . desse 
dmryeJro. E , só. para . este esclarecimento que ro· 
q!'-e11:o a · V. Ex:. para que convide ao Sr. _mi-
mstro. · · 

O Sl", Ministro da. Fazenda :-Nomeu· 
relntorio mesmo disse eu que dn · I'JUÍintia que 
produzio .o emprestimo ·contrahido de400,000lbs; st. -
!linda _ existião_ · dil'_l.!_lairos_ para · pagamel'_lto -dos 
Juros que se;,hav1ao de vencer em Abr1l . deste 
anno. ,. · · . · · -· · ·- · --
_.Aqui 'não será f6ra de .lugar dar mnis ·atgumas 
explícaçõ~s n_lém das' gue ,o 81·. dt>p•.1tndo requereu, 
porque _ ~no · 1nformaçoes e Bllclarecimãnlos. -
·o .ministro do 'thesouro, temendo fazer remessas 

po.n Inglaterra ao bKixo cnmbio que flntiio havia 
-e vendo. _que -.não -po.lia deixar ele a provdta•·-se 
da . autor1dade . que a assemblóa :lho havia conce
dido · de . con_truhir- um emprestimo dentro ou fóra 
do Brazil, julgou que ern melhor contrnhil-o 11a 
,Europa, · para pagar- os juros e amortiza-ção do
q_ue fazer 11que1Ja~ rflm~ssas com a perda con
Slderavel_-quo -entao hav1a, e ordenou port••nto no 
ministro '•brazileiro. em Londre;; que contrahisse 
um .emprestimo de_. 400,000 Jbs. st., do · qual S<~ 

· · applicaria .uma· parte para· pngamento do ·jnro e · 
amortização .dos emprestimos , quo . :;c daviiio ~a
tisfazer ·nnquelle anno, e outra pnrte para o pa· 
gnmento do corpo diplomatico o consular-. dev~<n•lo 
o resto ser . re1neltido para o Brazil.. dnndo no 
officio . a _ .razão ·desta m_edidn, a sn_ber, <(ue cspe, 
_rava que a .-nssembléa na proxima futura sessão 

-tomasse. medidas ene1·gicus pará retirar .. da cir
culação o papel e cobre, de maneira qúe subisse 
·o cambio, . sendo co11veniente para esta fim· deixar 

• á -cnmara _·espaço sutllcienta para· que· taes ·m&didas · 
produzissem seu devido effeito.· .· · · · · 

As duas casas que contractãriio o emprestimo 
ficárão summnmente satisfeitas porque reco.nhe· 
ciiio que_ as razões erão verídicas, e .nccrescen
tlíriio ·._que _se éri'ío tão -, puras as inteno;ões do · 
ministro, eatn:Vilo promptas a lazer o emprestimo 
-mesmo -por: maior preço---d•r qrie-corrião os .fundos 
bratíleiros nàqilelle· dia; estaviio entiio a 49. 

-Persuadidos porém de . que era impossível ':)Ua 
qualquer que fosse ~ a medida que a nsst!mblêa 
tomasse . naquelle · anno produzisse". effeito _e que 
era preciso dar ·maior espaço à assemblén para 
que' as medidas tivessem · pleno efteito, o que só 
podia ser neste . anno, declart\riio ·que era ueces~ 
·sario que 0 ' excedente ·rJas despezas . do . anno .fi·. __ 
·casse para o' -1."' dividendo : do anno' de 30, porque 
·assim se ·evitava ·a• necessidade · de fazer remessas 
com-,prejuizo; niio havendo ·tempo . de fazer alterar : 
o cambio; porisso não duvidou o ministro con, 
.trahir o . em presUmo com -esta condição o apenas 

. --principio.u ". esta. negociaÇão, .principiáriio a subir 
·os nossos .- fundos; . de . maneira -- que no -,dia em· 
-que .s.e fez . este ajúste -estavão a 52 e: foi a _es"te 

_-preço que .se lavrou a escriptura. · ~o emtan_to, 
.logo que o publico soube que o e_mpresti!llO era 
. cllntrahido ;-com -justo' fim, ,e que . em para ,daro _ 

_ .esp:1ço ne_cessario,. emquanto_. a _nssembléu tomava 
-medidas-- para, .retirar da circulação a: moeda de -
cobre . e -Qo'tas, e . que -todo o <linbeiro ficava . de-
_positado. no, banco .para pagamento -1_1\, ~ivirla, · 
u credilo começou a. subir e dtJ . 49 -passc.ua ·nada· 
menos -que 74o . . Tal é o · estado presente · dos 

rióssü fundos, repito: ~alem 74 ·em metal, pa
gando o juro de 5 o;., emquanto aqui valem 72 " 
pa~tnndo o juro do 6 ofo. . . . . . -

Nrlo dei contas ulteriores porque pe1·toncem ao 
anno quo ven1, mas tive o cuidado -_ de declara~ 
no relatorio quo . ainda ·existin um fundo para 
amortização e pagamento do juro de 6 . mezes · 
na ascript~ra . vem esta condição expressa de ftêa~ 
este fundo depositado pn.rO.J(•Hantia do .pagamilnto· 
e para o_ thesouro. niio .. ser obrigado a -. fázer 
remessas . ca,m · grayea .. perdas, como necessa·ria
mento faria. .. 

o Sl". :t•au la.eSouzu :-0 primeiro objeéto . 
de qne · fallei foi sobre a _ difl'erença da · annuidade 
do e_mprestimo brazilciro; o segundo· ()bjecto foi 
sob r~ a an.nnídad~ .do . e~pr~s~imo ·portuguez ; · e o 
terce1ro obJecto fo1 o dest10o do . resto das ilpolices 
q ~e · existem em .· Londres, e que eu disse se ap
ph;assem para _pag~mento · do .emprestimo .. Disse 
ma.Js. que os . d10hc1ros . que J!Obamos .· applicado 
em ~9 - para o pagame~to do emprestlmo portuguez, 
davno ·lugar a reduz~r.·se essa somma. Fallarei 
agora no cambio : a commissão tomou pol' base o 
calculo do. Sr. ministro e estou certo que . hn de 
i'albar, ao menos para o Riode Janeiro •. Entre
tanto, como · o -· Sr. ministro pediu, R com missão 
não devia dar de innis :· verdade é .que o Sr. mi· 
nis~ro pôde pedir um credit? snpplementar, quanto 
m~1s que o pag&mento .do JUro e annuidade é por 
se1s mezes... · · . 
· O illustrc orador seguiu com.·mais algumas-Óbser
·vações que niio f·mio colhidas; . . · .. : ,- · . .. , - ,._ 
os~;: :J.\.Ú~:Usti:'O da F~zc~d.a: ;..:..'Bom 'éq~e 

as palavras sejiio copstítuci9naes; .quanto ás.obras, 
. repitó ainda, que as mesmas hão de ser tão consti· 
tuc_iónaes -como us da _qualquea· . d"s o obres ora
dores : jú. âisse e .o tempo o · mostrarà; .. não er.trêi 
para ,o· ministei-ill . por outro motivo senão para 
sustentar o sy5te"'ma constitucional (apoiados), nem 

__ estou_ · n;,lle . senao emquanto me .porsuado , que. 
posso continu:1r na _me;;ma vereda; ma:;, no m()smo 

- instante em que desconfiar_ quo isto -me éimpos-· 
sivel nu. as leis forem tn'es que não a;; possa 
cumprir, eu hei de me retirar . ... _ 

Por ora parec~·me que posso sustentar o meU. 
lugar a parece-me tambem ,que o_ meio de m"rec~r 
a confiança da cumara não é pedindo · perdão 'ou 

. confessando .:rimes que não· comJnctti; mas sim pe
dindo que se institua um·a co lllllis~iio de exame ; 
eu tão é que conhecerá a camara que commetteu ex
cessos. Pretencle~qne um ministro que entrou para 
o Jllini!!terio em 4 de. Dezembro do pa~sado possa 
ap1·osentur-contas exactas, ·sem elementos · e possa 

. ftscalisar _tudo __ quun_to :foi feito nos lJIISSados mi~ · 
nisteriOS 1 é pretender UÍlÍ ---ifup'ó'!i'sfvér lie--- IÜÚ 

_ _llomerri velho _ o cansado. como eu: não .-sei Jazàr 
. melhor; fiz _o que podiLt. Faço toda a justiça' á .. bôa 
· f~ do nobre orador . e·· q_uer~ . persuad~i;Dje _que-r~~ 
tirará . com breves. exphcaçoes n mato r -parte.- das · 
reflexões que 'foz. . . · ·. . . . . .. . · · - · .. · .· · . ·. ·. : ·.::> 

A amortização tem sido sempre de l ,% ::das 
apol_íces que . se . emittirão ·do emprestimo. brazi• 
loiro; ern facil conhece.r isto péla _difl'erença _qae 
se encontra aqui (leu) : devendo abater-se .o juro · 
daquellas que se têm ,amortizalo :.,ou .tênl : ft.:ado 
em.cossns mãos .. Nós completamos _um"eiupx:estimo 
de- 3,000,000 do lbs; st.· ; masniio ._tendo_ -_emprego 
para todo este dinheiro, o ministro em Londres, pro
cede.u com zelo, comprando .400,000 -lbs. st. em apo-' 
lices· queliêarão· gual"dll:da;r·e que- vêm··a - di~Tnu~r;_o. 
emprestimo a 2,000,000 etantas míllbs. st •. : .e o 
que {ez? Como pelas condições do . emprestim'o 
.. o . Brazil e1·a:- obrigado . a ter .antecipadamente. em . 
Londres os Jund?s. -- necessarios~ p~ra .pagllllle.nto ' 

-de 6 mezes -de dJvtdendo,,para evJtar·e -:prevenir · 
qualqítc.t' -<falha . ou retardamento .. na remessa dos 

:fundos necessarios para. este fim. ~leuibrou, e-bem, 
· !lue era melhor :dúJ: ,por. hypotbecn: ,. as·ditas apó
bces pulas _qu ~~cs ·nada_. pagavantos •-e . -nad_a, c~~:s~ 
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~· tavão ; e ainda mais, tho.u-so ou~ra vnntngem, 

que era de pedir a Jegaçiio a a c ·:1: 0/o, dinheiros de 
gue . carecia, sobre hypothccas .das mesmas apo· 
I1ces quando as reme~sas não chegaviio a tempo 
ou havia n.ellns demora. 

Perguntou o nobre orador que lei autoristíru 
o governo a dnt· á S. M. Fidelis~im11 200,000 o 
tantas lbs. st. : respondo : a convenção de 29 de 
AA'•)SLQ, pelll qualo.Brazil .ticou obrigado a pagar 
2,000,000 st(lrlinos á coróa. portugueza, em diversos 
pagamentos annuaes, sendo uns para amortizar 
certas quantias em Londres, e outros para pr.glir 
600,000 lbs. st •... e.m .dinheiro ... c.;rrentc, no espaço 
de um anno ao Sr. D. João VI. 

O governo fez o pagamento de 250,000 lbs. st.; 
depois o Sr. D. João falleceu e nós tivemos falta 
de dinheiro para. preencher .aquella quantia, .. e 
fomos. portanto retardando. esse pagamento tanto 
quanto era possível e está atrazado •.. Esta diviGa 
está inscriptd no grande livro da dívida publica; 
somos obrigados a . se~· pagamento seg11ndo . as 
condições estipuladas .c,•mo é expresso .na lei que 
rr,andou cumprir os contraetos, e por inso quando 
S. M. Fidelisflima, actual rainha de. Portugale 
herdeira le:gitima . do. Sr •.. D •... João .. VI pediu e 
e:<igiu por intermedio de seu augusto tutor, como 
fazem os mellúres, o pagamento .. de parte desta 
divida, o governo não duvidou pagar e. pagou 
legitimamente ; se nós Hvesscmos .escríptut·açào 

·completa, como espero que se es~beleça .se passar 
a proposta. que fiz para a t•eforma do thesouro, te
remos contas 'da despezn ell'ectiva e despeza de 
exercício,. porquenem se!llpre . os pagamentos das 

·quantias que se mandão despender se verificiio 
nos prazos determinados ; muitas vezes se es.
tendem a unnos; .c. se houvesse esta conta, co
nlíecer-se-hia tanto o .que se despondeu como o 
que se ficou devendo. 

O meu orçamento não podia. ser fot'mado seniio 
pelos dados .·que recebia : · ·.· dove-se notar que 

· qunsi todos. os elementos · foriio os mesmos .que 
os dos· nnilos antecedentes : mas eu vi bem que 
alguns artigo~ seritio susceptíveis de reforma e por 
isso di~se no meu relntorio que admittia como 
muito possíveis as rc:formas, . estava convencido . 
disto ; mas quaes o Q\lando devem ter lugar, s6 
com o tempo poderei saber; bojo poderia apontar 
alguma.s, porturito eu não·. podin fazer .mais do 
que fiz. ·.. . .. · ·· . . . . . 

o ministerio . terá sem duvida grande culpll se 
não fizer da sua parte o que é possível para 
cumprir as leis : deixar de · f~tzer as propostas 
neeessarias e. não f•.lrnecet·. ns contas. eicactas ; 
mas sem a assembléa geral legislativa concorrer 
de sua parte, éimpossiyel. que o governo possa 
salvar· .o . Brazil . (apoio dos) da crise . de que está 
ameaçado ; é necessario que a>J Jeis sejão ptO· 
prias. e a· execução fiel, que baja união de ámbas 
as partes,· sem· a qual o. ministro. nada pôde .con, 
seguir. Espero portanto que u venda das apolices 
6XJStcntes em Londres não seja considerada como 

, medida · util, não. só . porque a nação não tira 
delln utilidade, porque aquellas apolices nada 
lhe. custiio, pois que, como já. disse, o ministro 
com o excedente ·.do emprestimo retirou-as. do 
girQ e a•naçíio fica devendo menos do que a im
portancia do emprestimo que havia. contrahido, 
como porque. aquellas apolices s~.>rv.em de cauÇão 
ao pagamento dos dividendos· futuros, para cujo 
fim, se ellas não-· ·B'ltistirem~ .. teremos: de remetter-

. dinheiro e ter um capital constantemente em-
patado. · 

. O nobre deputado posto que não esteja preve~ . 
Dld() como .algumas pessoas, por falsas suppo• 

· sições ou malevolas iP.formac;ões> suppõe comt11do 
·que a caixa de Londres obra sempre por magicn 
ou. contraria. aos interesses do Brazil; justo é 
po1s que ·.saiba. os serviços . que fez e proveitos 
que reva!terão a favor da. nação pela habilidade_ 
do negoc1ador do emprestimo de 400,000 lbs. st. 

• 
O negociador teve a habilidade de pór o novo 
ornprestímo nas. mesmos épocas do antigo, isto é, 
fez com que as apoliccs livt~sílm. a mesma fbrma 
o os juros fossem pagos na m13s:na época, Abril 
13 Outubro ; isto pat•eceu indiff.ot•entc, mas o Cacto 
é que o governo ::;r•nhou 5 annos de juros, pondo· 
uma em ch·cuhu;i'io . e r~tirando Qutras, ; . isto não 
tinha sido ordenado no dito negociador, foi zelo 
p&la cauPa publica. · ·· 

Qunndo se tratar do orçamento da receita . e 
apresentar os. calcule~ em que ·me fundo,. conhe· 
~er-se·ha do que parte está a .. razão, pois que · 
agora não se · pódo saber se os Srs. deputados 
tê-m razão ou se o ministro, Poderei estar en· 
ganndo, ·.não pretendo ser isento Je ,erro, mas 
então conbecer·se-ha que ainda quando esteja em 
erro, foi de boa fé. (.tipoiados.j · 

O S1•. Paula e Souza :-Devo dizer que ~O· 
tando a nmortizaç•io, vejo gradualmente umamaior 
s.omma· amortizada á proporção. da som ma dada 
independente do juro composto,. e isto.faz-me su~
peitar quo se applica a annuidade do dinheiro e 
não a annuidade das apolices amortizadas, e .se 
esta tom sido ... a m.a.rcha, .votarei que se dê a .an~ 

· nuidade para amortização. tal qual dada do di· 
ubeiro que produz .. a maior somma de apolices 
compradas. • 

Ora, se existe em ·Londres esse. resto de· empres• 
ti mo . como. se tem dsto em ditrerentes relato• 
rios,. porque não h11 vemos applicar ao ·menos uma 
parte para a amortiza~ão da,; apolices, e~cusando 
dar-se dinheiro . para se. compraram 'I Para que 
dar dinheiro em Londres, se nós .lá o temos, muito 
mais .estando com um .deficit e que por conse
quencia melhor é. applical·o para este juro? 

Fallarei sobro o empresÍ.imo portuguez. O Sr. mi· 
nistro não. duvida que se .reb.sta a somma appli
eada para a sua amortização, e note-se que eu vi 
nas !olhas de Londres que o valor das ápolices 

. pot·tuguez·as · estaviio a~ 55, se bem me lembro, e 
as do nos:;o emprestimo · n 75; e direi· .. mais ao 
Sr. mínistr.> que. eu niio vi o contracto dea•e em
prestimo portuguez nem sei se· o 'Brazíl· tlcou 
obrigado aos contractadores do mesmo emprestímo, · 
etc., mas noto que em o anno de. 28 para 29 deu·se 
dinheiro parn ·fJ juro e pagamento· do emprestimo 
(veja a lei do orçamento) ; ·e .entretanto supponho 
que·· não se pagou nem juro nem amortização ; 
por 'isso perg11ntaria os dinheiros applicados aonde 
ex;istem. · 

O Sr. Mlnb1:ro da Fazenda : .- Não se 
pagou llem se mandou tal dinheiro e por isso eu disse 
ao Sr. depu~ado .em outra sessão, que .tinha.mettido 
no seu calculo quantias que não. existem, com a 
dift'erença do cambi(), para a qunl arbitrava .tantos 
·contos, quando não llouvc .. senão de 23:000$000. 
!~to siío co.usas.desaonnexas umas das outras. Nas 
contas não dei. senão . os calculos da despeza que 
de.via fazer de 1831 a 183-l ; .. quando se .. tratar . da 
receita, poderá dezidir-se se convirá vender as 
apolices como propõe o nobNorador •. ·• ···• ... · · 

Seria. melhor que para intelligen·cia .da camara 
houvesse esclarecimento sobre dous ou tres objectos, 
porque-.pondo-se· uma enfiada de objécções é quasi 
impossível que nà.o escape·aJguma a. responder. 

O Sr. Holla.nda.. Oava.loa.n.t:L·:-{Jm hon
rado deputado da com missão disse que se não devia 
~ornar tempo, á camara e eu estava na resolução 
de não fallar, mas os mesmos motivos que · me 
fizerão hontem fallar, tenho hoje. ·A discussão 
te.m1.4àido f6r11 da ordem,e tem sido complicada; 
todavia o illustte deputado que censurou; não 
.acha. o. a.tgue\ro nos. s_~us olhos .. En esperava que 
o Sr. ministro na discussão esclat·ecesse a. . .ma~ 
teria;· mas. tem;se contentado com receber elogios 
e a responder a cer~as questões alheias damesma 
ma.teria. · .. . ·.· , • . ... ... . · 

Hei. de pois, mostmr afacilidade dâ díscussã() . 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:06- Página 8 de 10 

SESSÃO EM 27 DE JULHO DE . 1830. 237 
que so encerra oin ' lt!OB demonstração ' qu<J níto o desejo de quo o Brazíl se clevti no ponto 'em 
adrnitte lll'l'O, Nos~a questlio ha um quantitativo q'ue devo estar, e que se livre do abysmo .: em 
da .rlcspcza que . é neccssarlo fixar p11ra <J pAga~ que os mínisteríos trnnsactrJ>! têm quel'ido sub· 
mllnto da divic!a oxLerna ; e qual é ei!I!R divida ? mergil·o; . ajudado do actual ministerio, . ou 
E' a do · emprcstimo cnntt·nhido em Londres crn . da . outt:o gualqtter ·que quo ira S()r bri\j~ileiro. o· 
1S!H ; e quues forsio as Mnclit;õ P.s d<lRSe contracto ? actu~l mínt8terio tem na verd11de mtJStrado que 
Fui : que o governo do Brazil se obrigava a pa::lar quer ser c•mstitticional, . e apresentado expi'ell· 
nnnualmenta 5 .•/o da~ suas apolices emittídas sões que assim o indicao : mas note-se todavia; 
COm Binortiiar;ãO dO l 0 /o dO mei!mO Cdpità[ e que que 0 the!!Oilrl) pag011 200:000$000 • . SÓ mente por 
os juros equivalentes ás . npolicP.~ nmortlzadas ~e- que · o . ministro dos . estrangeiros tínba · dado. 
rião· nccu.nulados . n. l •/• dli amortização annual parte á camnra ; e o minísterio,. que marcha 
do r.esgate total d,a dívida: e~s·aqul ii.A condições sobre e~tes princípios, .não corresponde ás ex• 
-e1gualmente 2 "/o de comm1ssi'io ao enclll'regado pressões constítucíónaes: Deos me · livre de mí~ 
de pagar . e~ses j11ros e fazer . n escriptut·açiio, e nístros quo p~.nsiio, e obrão desta maneira. 
que . esta quantia · no primeiro annli sc·rá n mesma Senhores, quando um ministro . apoia um em· 
que no ultimo . da divida, é · calculo aríthmetico. prestim·> íllegal, contra.:tado por um .. abuso, aprs· 

Accreéce maia, que quanto ao emprestimo nada senta!ldo grandes vantagens; ·, quando aliás foi 
ha que dizer. . contractado para gllrantír os futuros dividendos, 
.·. DepoiR segue-so a quantia pedir!a pua empre~~ póde dizer·sa constitucional'/. Concluo pois que 
time ,CI)otractado em o .anno passado, e do mesmo o emprestimo contractado em 29 t11i inteiramente 
modo a q11antia que . !!e pagar no primeiro anno, · um abuso do governo, · e toda • a •· despeza, ·que 
será a mesma que se pague uo ultimo~ · · · . Stl applicou, foi ·. filha do abuso.· Disse.se, que. 
· .P<Jrtnrito, á vista .da lei uãoha refiexões .; '' se tínba de . pagar á. ·coróa de Portugal, em 
emprestimo. não póde deixar de .ser valido. A consequencia da convenção, e. estipulou-se em 
culpa foi .nossa em· acreditarmos · no · ga.vr.rno ; 600,000 ·lbs·. st.-: · ·entretanto a· c~omara não · ar· 
todavia . ~ questão .é, 80 o emprestimo . foi legal: bitrou cousa alguma;. e por i~so .eu o que ' quero 
e sA o ·toJ, . é necessano .pogar; · · . . ·. é .o arrependimento desse, e ·outros actos, para 
· .Trata-se tambein do emprestimo . de convenção que po~<sa acreditar. ein palavras; . e :porque n~o 
de · Portugal; mas quaes forão as condições 'I ··O . confessfio? Porque · r.rete.ndem continuar.- E1s -. 
Sr. ministro não as tem mandado á camar11, e pois a minha opinião.· . . 
.se posso confiar nas in!ormações que tE-nho;. esse o SI". Mlnl•tJ:u d~ Fazenda.:- Os cal:. 
emprestimo portugue1: · ha de ter uma amortizllçiio culos aríthmeticos do nobre deputado" serião . 
conseguida de um capital nominal de 500.000 lbs~ · ·· exaclos se se tíve~ãe Mto algum pag.linento por 
st. 'que er1uivale a 50 apolíces de ·l,OOO lbs. s~. e conta · do . emprestimo port11guez; . mas taes paga-
o · juro das · apolices que existem na · circulação mente~ foriio . suspensos por ordem do governo, 
com as condições deste contracto, a .. despoza de- desde q 11e . se declarou · a rebellião . em . Portugal, 
cresce .todos .os_ annos .4 proporção que so forem e ficou portantó . a di vida no estado quo desde 
amortizando, o tem com elletto uma am•Jrtização . aquelle tempo -ate . ag()ra; e quando .. se co!"eçar 
mais longa. . .. · ·. . · ·· · · . · a pagar ha de da ser daquell" época em dumte: ·. 

Que fez o Sr. ministro '? Primeiramente apre- póde ser que esto pagamento comece em 1881, e 
· sento11 . ·I,250:00QS . em apolices da ' circulaçã~; póde ser que 1üto; m.as não . se podia deixar de 
mas .nós · estamos fixando a. divida .·· de 31 a 3:2, calcular com esta despeza, porque não se mandou 

. e .· esta.s · despezas. decrescem ·por . :conseque11ciia: ·fazer des_ p_eza alguma_· .. _co11_a a __ utor_ i_·_in __ d_ e:J d_ ._o_ u_ sur~ ·. 
··havemos · contal-as .no estado em .q11e. l!e acha~ d d ó · · .. · · 
·rem no 8flrio de 31 a 32; e · o- Sr. mínish·o p~N~~ ~ecpai~e'ce qúe informar ·á ~ama~a que 
devia apresentar o ·quadro da dívida nas cir- paguei. letru do thesouro para indemni~ação de 
·cllmstancias; em .que se acha: e pnr isso de. prezas, é ter línguage;n Inconstitucional. Niio 
vemos .diminuir? · Pergunto · eu mais qual ·a .posso deixar .de pagar . uma .letra , que foi aceita 
rRzão ·porque não se ·resgatarão as apoUcas do · pelo thesouro ;· creio. que nesta ·linguagem nada 
contracto portuguez entre · Porlujtal e !l!glaterra ha de inconstitllcional : quem aceitou as letras 
pela co_nvenção d.o ·-.Bra_ zil . com_ Port_ u~al 'I Se . o responderá. . . ..· .. 
Brnzil se sujejtau a pagar esse dinheiro .a á 200 000 lb t á h d · 
agentes portuguezes, nada têm por consoquenc1a Qnanto 8 . .. • . . s. s • pagas . er eua 
cs 'bypothecaríos das . apolice·s, _ma:; sim com do St·. D. Juão VI, n lei da fundação da divida 

-esRes ·agentes em Londres• -- -0 governo do Brazil publica -"-0 _ ar_t . _1~ - di_z :_ « ()S Utlllo~ da d_!vida 
pagoll .estas 25,000 lbs. sts.; mas pergunto au extdrua se1·ao mscr1ptos, etc. •• (Leu.) Nesta con~ 
_este . agente ._ era · da· .confiança ... do .. governo? vt>ução .·.é. _expa·essamente _- .declarado . gue .. umas 
Emquanto ao negocio de Portugal, julgo se deve qunntiíls têm uma fórma de pagamento, e outras 

· 11uapender. essepttga_ mento, . 8 depositar no ·ba_nco outra, como é a de 600,000 lbs •. st._ p~rtencentes 
N · ao Sr. D. Joiio Vl por . iodemnisação de sua 

. de Londres todas essas qunntias. ote·se mats, propriedade particular~ O rei não recebe &enão 
q·ue vemos aqui diff'erença _entre o semestre de um_ 1\ . pà_rte,_ e o .. re~to . per_tence á' sua herdeira ·e 
28 e _ o' de 29 ; e eis aqui como vamos sentindo os 1 ·t· h s a D · 
males dessa caixa magica, que - não . se precisa eitl •ma successora que con ecelllos, a r ~ . • 

·:. de, Jllneta . para a c_on_hecer; _e Dt!OS_ qll_eira_ ._. qu_e .Maria n ' por- abdical(ãO do Sr. D • . Pedro IV. 
d I d d Aqui não houve profusão ; pagou-se . não. com: a 

· nós - ' não - paguemos · up ica smente ·esse. · •·· ·p· ro_ m_ pti_dii.J _. estipulada, mas segundo _os ·melos-que ... 
nheíro, ·que ·se tem dado-á _Coróa de Portugal: , d d d 

· oxalá: que · 0 tempo não . venha jt1stificar a mi- tinhamoil,e não se pagou tu . o porque ato a se _ eve. 
nha opinião! Ernquanto ao . emprestimo cstran- o'sr: Paula e Souza: '7" Pouece-me que 

. geiro, bavem()s dar justamente _o quaJ~titativo, o Sr. deputado que ultimamente fallou -se dirigio 
----ou quota · qJJ~ev.emoa_pagar~t.Q_yntc.n!ll-~nte a mim; se assim .é nãrdui e_ntandido' pelo Sr. d!'l• 

· • é calculo ·que ·encerra .em _s1 todas as · oplntões putado.· Stipporibo· qll8"<1_io~assado um d1a 
e está. a ·emonstrado, e nós havemos pagar . o · nestli sessão, no qual nao tenha cePsurauo o.s 
emprestimo segundo -us condições do contrac_to, e actos. do .ministe.rio: fui .o . primeiro .. que clame1,_ 1 

por • consequenzia não temos refiexões a ~azaL' a que o emprtstimo era · Jllegal, e fiz a resenha 
este respeito • . · Agora cumpre, Sr. pres1dente0· . .dos netos <i o .. ministario_ e · dos dinheiros gastos . 
que:impugoe_ algumas cousas, _quese suscitar~o illegalmente: . e nesta resenha não entrou .o em.• _ 
na discussão, para .. mostr;lr que níto · ha. acr1• prestimo de Portl!A:al? :Nilc ~ntrou o emprestimo ~ . • 
monla . algumR . da . minh" . parte a . respeito . do âe tres annos do .Rio de Janmo 'I E nilo entri\riln" ;, 
actual -miniateril) : u quo me Jaz Jnstst.ir nos • finalmente ·todos os outt·os? Parece, mo que o 

· meus princlpios, e aómento · me · · acompanh~t, é Sr~ deputado . niio tem raziio. · · 
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Eu disse. qull o ministerio actual era o minis· dueção ; todavia não declarou · que a não devia 

terio que, no meu juizo tinhn nado a>'l .melhores haver. . . . 
lnformuçõ,;s o quo melhor so bnvia comportado . O mesmo dirP.i a rn~pcito dos outros ministerios. 
nc~tu cn~;ut: isto é um facto, o dígiío todo'! 0:1 Que o ministcrin procurou reduzir ·a despeza,' é 
senhorés que foriio . da legi~latrll'a pns~ada. Disse incontcstavcl: se ni'io cousoguio a reducciio m11ito 
tnrnhclln quo como ora francn nrio podia ter h sun vontade, não foi culpa delle: durante a 
conft.uu;a no ministerio, porque não vin . sua~ discúijsiio se veriÍ• . 
pnll!vrn!l açQmpanhrid,as de fact•J~; priocipalment"l O me~mo Sr. deputado ·fallou da despeza dos 
nns.~rorneações que têm sido pessimas. Disse mais doús .. ultimas aunoil, o most·1·ou quo em maior 
q11e niio tr!lzia rcducçtio a dospeza, e que o orça· do que nquella que se tinha orçado por lei. A 
monto da receita era muito infel'ior ao dos anno!l resJ)eito do imperio notou a .excessiva .despeza; 
mlt~riores. J;,.ogo, a censura do Sr. deputado á porêrn quem .nii11 .. sabe que o . ministro desta 
injusta, e não me cabe. rcpnrtí,;ão foi autorisado 11. fazer creaçõcs qut. 

Agora passarei a faUar ~obre n nlinha emenda, trllzião com sigo. muitas despez!ls, muitas .des· 
vi!)to que, uomo falleí mais · largamente talvez pezns cxtraordinar.ias .que n camara já. tem 
não s~ nttcndesscl. Jt\ disso que . me parecia. não iui.nccionndo; como por . exemplo, as despezas 
ser conveniente á nação qualquer, ter dous the· feitas uorn o~ soecorros dos enfermos de Macacú 
souros, thesouro dn nação para ter sua renda, c Magé.; ... ; 
c outro thesooro onde tenha parte dessa mesma o Sn . . PAULA E s002; ... :;.... Fnllo unicamente a 
renda. E' facto · que existem em Ltmdres estas resp.eito do semestre, sobre elle é que são oll 
apolices, e para que queremos nós alli semelhante meus cnlculos. 
dinheiro? · · · · . . 

Atá · por motivos de conveniencia o Sr. ministro O Sa . .CA.LYilN :-Isto mesmo . d'á ·àrmas para 
é quem d.e.v.ía. mais influir . nestii discuR,iio para ·o . ministro se .· deCen<ler; porque sendo o . qnanti-
qn:J se acabasse com essa caixa de Londres; tativo dado p:1ra um anno; ·podia · o governo n(l 
porque . este era . 0 meio de destruir . suspertas, primeir11 e no sagundo qnartel gastn1· tres . terços• 
qut> suscita semellmnte caixa magica. 0 Sr. mi· e ddxar um tqrço.· p1u·a 11 despeza de ·. dous quar~ 
nistro ... nãCl àev.o .querer em.Londres 8eni'io din.beiro. teis ou .tr·cs; .. porque a mnior parto da de>;peza 
para . certas despezas. Destas 400,000 lbs. st. em· se ·pó de !az-3r no principio do anno, e só os o r· 
prestadas grande . . parte foi para pagar á .uor(HL danados é que hão de ser· regularmente no tempo 
portugueza, e ·o -resto para . pagar a - parte do certo: .o mais . não. · . · . · 
emprestimo .que existia. _Para que queremo.s·. in ais A · respeit\l da . justiÇa, · o Sr; depútado 811be 
este dinheiro '1 Os Srs. mini;;tros deYem . . traba· · ·qun · accresceu ma i~ o supremo· tribunal, e. excedeU: 
lhar 0 .mnis .que estiver em .. sen nlcanco para mais do . qne. os Srs. deputados pens/ío. A res· 
d · · · 't ~ d · ·J peito da marinha . c Guerra, 11 camara sabe . que 

esvanecer esta SllSpel a aecrua . a c~•x" . e a lP.i do .. oreameuto ordenoU: a. redu,.,.ão · .sendo 
Londre11; suspeita .que lhes fica em desar. Demais, · ..,.. 
b:•.vemos comprar tendo. no Rio de Janeiro 0 posaivel ; ml\s ~lia · niío foi possível, como 
cambio a 32, 0 premio a. 20'J "/o, para mnndar J•I~Lificar.se,ha ; log", a despeza podia con· 
pagar alli a quota, quando temos alli. .mesmo tinuar. . . · · · 
dinheiro : que são· .estas apolíces? · · . Encetarei ngora 11 questüo do emprestimo ; 

(0 ,•est:~ d1J discurso ao .. illustl·e 01.aao,. ntio !allarei· e mo~tr11rei a legalidade com quo. ,.foi 
{oi bem .colhido pelo tachygraph?.) contrahido o das 400,000 lbs. st. A lei do .. orça· 
· 0 '""'r.· . . ·c· a..ID1·o:n .• -. ·Qu· .. r.r·a. 'a.l.lar· ·.so.b.r·o a mP.n~o de 8 de Ou_tnbro de 1828 fixou . a de~peza ~ ~ •• publica ··. da .ma·netra .. qae -. a · c'lmara- sabe, .. c.m 
questão · ·de • arnortisaçiio ··· e !imprestimo, ··· porém ·4,293:000$, • e-. depois deu --credito ·indefinido .. ··ao 
como . a· illustre commissiio · já mandou à . mes11 ministerio . ela fazenda, o qual serviss~ pa1·a pagar 
emenda ' para que se pagasse o valo1· 1'9111 da a ditro!rença em relação ' ao cambio; pagar o em-
amortisação, nada m:us direi n o(lle _l'espeito ; preslímo .ostrnng~iro pela ropartição ·dos uegocios 
igualmente n'iio ·!aliarei ·na emenda que n;nndou estrangniros; . pugar os subsidio~ no'11 membros 
á mesa um illustre deputado sobre a npplicaçr'io do corpo legislativo, preencher o detlcit e pagar 
que se deve fazer das apúlices para pasamcnto. a arnortisar,do o juro da divida interna • .. U que 
desta amortisaçiío. · · · · · . . devia fazer o ministro da . fazenda á vista de -

Fallarei, Sr; presidente, em r~sponder a algu· uma lei que suppõz deficit, e que o autorisava 
mRs das opposições que acct·escerão nesta dis· a procurar· meios pua preenchel:o? Deveria es-
cussiio a respeito da · minha administraçiio como ·pera r . que . este dE>Iicit ··se- realí:~asse - p11ra ··então 
mini:~tro da faZenda. Sempre que a~ censuras siio occorrAr a elle 1 - Que as despezas apparece11sem 
feitas com moderação,. é mista: que so responda e so mostrasse a ·· f'alt<l ;de fundos, para .então·. 
com a mesma moderação~ tomar medidas ? · Era : da obrigação do ministro 
E~ verdade, emquanto ni'io fõr chamado a dizer da !:1zenJa .calcular . de antemão qual .seria a 

perante juizo, a justificar· me . e . apre;;entsr doeu· somma de scmelhànto .def!.cit, pa1·a desdé .logo 
mcntos . que justifiquem meus actos, reconhe-ço tratar dos meios de occorrer·lhe. Tal foi o trabalho 
que iá . livre . a qualquer Sr. deputado ajui:~;ar do thesouro; trabalho .: que dovo declarar .á ca~ 
delles coaio lhe p<&recer, por informações que n:ara, bastante penoso. '·. - .. ·· -
tiver ou· pelo. que tiver .lido . em alguma gazeta; - . .._.._, .l Nd6 foi possível pel•cebel-, e . por isso se omitte . 

· porém ta:nbem os Srs. deputados devem conhecer 6 ,•esto âa falla do illustre · ieputaào, pela g1·ande 
que . ainda niio· fui chamado a justificar · . meus desrnrJ1,em e con{usllo · que se .encontl·a na t~aàúc" 
netos. · e que tenho direito de pedir . á camara ção do . tachyg1·apho Severiano .) · 
que suspenda seu juizo, e mesmo de apontar um . 0 Sa. Ltirz .C.~VALCANTI pedi~ a palavra efallou 
outro factu .. que po·ssã'justíficar, ou ao . menos dar sobre a mataria, (mas nllo (oi ouvido); em res-

--pt·ova --da-minba.conducta....:~. c...c- .. . ·--- posta disse · 
Um Sr. deputad..l principiou a dizer qu-e sentia , 

que o minish·o · tivesse ·. apresentado tal orça~ o Sr. MJntstro da F~:r.e:nda: .:_Estes 
nieiíto, pois . que . ene· via com magoa que o. orca~ actos não . . t6m· .necessidade · de referencia;· porque 
mento era J>ouco inferior a•> · do anno passado. isto é; como qualquer pessoa .. receber Ulll dinheiro 
Serihores,· tiondEi .fõi- possivel.os· ministros f .1zerem e passar um. recibo: ·não .sendo Ceit()s . como . pelo 
reducçõe~, . ftzerão-sEi, õ . niinisterio . do imperio .rez · imperador . do • Brazil1 nem tendo .. responsabilidade 
redncção, o . de estrangeiros apresentou reducção~ para .com a assemb1éa, E' negocio de um. ,indi" .. : 
o da marinhn apresentou cousideravel reducção, viduo particular que recebe as . dividas de , seu 
o mesmo . a respeito · da ·guerra, o ministro · de"· pupillo; ··· - · · .. . . · · ·· 
clarou não lhe ser.·· pos.;ivel deto1·minar .. u · ro~ . · Dando . a hora ph>.L·ogou.&e n B1!s;üo .atá ,-úi 8 ho-
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rnr1; e contimt.ando a discussão mand~u o Sr. Hen; 
r!C)IH!S de J!,ezen~A á mellfl a . RCjtltínto emP.ncla 

cc Q11e se depoa1te no . hnru<o do Ll)ndrcs o di· 
nheiro e~i .r;tente .em Inglaterra, e que se acabe 
com a CIIIXa de Londres. , 

Foi apoi1ula. 

_cumstnncias não póde juRtiflcar o emprestimo; 
e r,is·a~llÍ o escrupulo quo teve a commissilo: e 
tanto nüo . havia ucces~i.Jude d11 o contr,•hir que 
so ftt?.em reeuviat· para o Rio de Janeiro as 
som mas que se achai!sflm em Londres; e quanto 
perdeu o Brazil nastn granda especulação ? Por· 

O . s~ . . OLc:nnçJ11:() ~e.roira::.:.... Primeira- tanto .este P.mprestimo não dove ser appt·ovado. 
ment~ o. calculo do Sr . . deputado niio ·riódA ser Demnts o 13razil nãn devo t-Into á .cor.óa. de Por-
exacto, pois qutJ s@ r11fero ás despozas do lo se- tugal; e so o _Sr. ministro consultnr o orljamentó 
mestre t:le . 28 e de 29, e ó necessr.&rio notar 11113 aprARentado pelo Sr. Crdmon, nbi vei·á qu11 se 
nós _temos d~llª C)rçalllentos de 28 e 20. . . deviár• descontar :iO,OOO lbR. st. o outras mais des• 
. o· ·s· p · · S 0 · . - . · pezas llUe em 29 SO flzer.ão, e talvez n.uda. se 
. . R. AULA E OUZ.\ : - calculo f,,j 'basoado d!'yR. DiZ•Sfl rp1e examinemos as contas e quo se 

sobre o deftcit, e sr>bre ·o orçan\nn.to de 29: .. o autó.risou o. gvverno pam . f~zer 0 pagamentó _á 
calculo é pelas ·conta~· ·do 1° semnstre de 28. coróa portugueza; roas, segundonfl minhas i(jéa.s 

O Sa .. Cr.I'.:Mll:NT€ PERI~IllA:- S ·br·~ . esRe ·calculo nntorisou-~e a caixa .de J...ondrP._sn fazer as c1aspeza~ 
peço ao Sr. deputado qne observe, que 'pelns contas pa!'a ·a conducçii<f da Sra. D. Maria da Gloria a 

. • se .vê que ba de~õ~_peza~ apresenta4as pe~othe;;ouro, Visnna d'Auetrin. . 
· que.por elle forao· feJta11, e que :todavlll se achiio Tambem niio posso. convir com o illustre de· 

carregadas :á ·repnrtiçfio do imperio; o que pas- putndo .. em que a assemblén ·geral interviesse com 
snrei a .mostrar. (Leu e fe::. mais alg·umas obs~r· a s~a genero; idade a tal respeito. "Ultimiunente 
vaç'líes . que nao tor4o colhidas·. l · · pllço a attenção. da_ camara em ndiantarmoil . está 

ó sr. Ledo. :,-Direi ·m~ito poucas ·palavras, .uegocio, para . que se não diga . que se quer co ri· 
pois que todo~ .os .meus argumento~ têm ·sido strangP.r: o .. poder modorador ~ prorognr.a sessão • 

. apontados pelo illustre orador 0 Sr. Paula 0 Souza; Qttllnto á emenda do. Sr . . P.1ulae Souza convenho · 
levanto· me para insistir· na· em11nda afim< do que que se . elimine .. a despeza para o emprostimo 
·se _ mandem. -vender . essas . 240,000 ·- Jbs. st. ou se . pol'tugnez, apezar · de que pouco . se."- pódo : lucrar 
faça um artigo pnra que jámnis· a cnixá possa ,com .es.te .. expediente; . porque cessllndo .e desap· 
vendei-as; porque se ellas são tiío nece;;sarias para parecendo o desembaraço , exi~tentê, ha.· · d·i · ~>íf 
manter o credito brazileir:~, partt IJUB venJel·as? pagar 0 emprcstímo não ~6 de 31 a 3~, mas de · 

.. Para:·;que _diminuir es:se·il~p~s~to 'I . S~ja impedilla ~doi!_ O!J · annos, . que niio .se _: tem pago; i:!to .. ó 
n ea•x~ de -tocar nesse dtnhe1ro. · c - - · : mquesllonayel. · . < _ .· _·_ •. · · · 

'Insisto"na ·outra emenda para que se elimine .do Portanto pv~c1 eouaa se lucra ·coni esse· êxpe~ .· 
orçamento a quantia: de 100,000 lbs. st. para o diento, e parece-m~ ; mais acertado o que propoz 
pagamento : do ·. ·emprestimn portoguez. · Para quo O· Sr. _ Led,, que essaa apolices . ·que . e:iltllo em . 
continurw a fazer esse pagamento? Pau·a ir ser Londres, s~:jiio cleoositadas para pagamonto • . A 
depositar! o em Londres, . e pa.t:a que fim? se é commissrio não tratou .deste ~:bjcctci, porquo tinha 
parfl occorrer no credito braiileiru, lá estão 240,000 tençi\o. d~ o apro~entar no o.r~amento ·da receita, 
Jbs_. st. sem que sejiio. necessarias novas remessas. e pl'oteudta contar com esses JUrns_ que Stl dovern 
Direi sobre o c_mprestimo das 400,000 lbs; st; que ntte11dor par.a di_mi!)ui_r ªs rumessas pari\ Lnndrel', 
o imperio das circurnstancia~ era · extraordi.n.ario Quanto no . credito,·· dizer-se . ·<1ne .: a· legisl•tlira 
e . os. calculas qne apresent011 · o ex-ministro ver·.· pass •ua· fez. uma lei, · danrlo um credito ind~flnido; · 
dàdeiros ; ma~ para que se !ez esse . emprestirno? niio P08 liO concordar. · · · .... _ .. . . . 
Para pagar -á corôa portugl\ezn ; e se era . tal _ 1 ~ - .. . . A lei cl~teqninou . o qu~ 11_e havia -de despender.: 
necassidade da 'sRivar .. o ··compromellimcmtr. com e . porl)no n lei -do orçamento era_lniperfaita; :flcou · 

· o prejuízo enorme de passar para· a. Europa t 11 ndos o govorno autoridado a contrahlr o em presUmo 
no.nstado em que se achava o cambio, como depoi~ para preencher essa deflcit . que apparecosse entre 
fie· desv.iou esse omprestime>, fr.ito parll ·pog.tmentll a despezA. e a renda marcado • . Portanto a leinito 
da . corOa ·. p,rtug_ueza_? Ellc niio foi contrahido, deu credito i11Lieünidll, e se nsaim se tem enten-
seni\o para Rfl fazP.rem ns despezas .que se estão · dido pelo . contrario é porque se tem querido. 
fazendo na ' Europa · com a causa portugneza ; o o .sr. M:l ·, "'tro · d•'- Fozonda..- Eu en-
entlio _era m·elhor que ·se tivesse recorrido á go· tandi fllei dt1 mesma maneira ·que_. o nobre orador,' 

.nerosidade brazileiru·; uma justa symputhia nos e por is~o é que dig'o no relatório, que uma vez 
bavla õicitar·; · ci' "" não·· f"zer-se · iss()· · co~t~o · furtiva· tmuadas ns conta~, conhecer-se·ha. se o ·minisll·o 

. mente pa•·a se ro11bnr a gloria. do corpo legislativo est1\ ou nür> nos limites _ da lei. Uma ve; -qtÜI 
ter entrado . nisso. Eis a minha opini~_o. - · a lei determine, q.ue .ba de . gast~r tanto, é .pre~ 

o Sr; Viuoonoellos:-Pildi a 'palavra·para ciso . que o miniatro prove que · esti\ dentro· dos 
mostrar que .. a ·commissiio não . fez calculos -inex- limites, e isto .só se . póLio conseguir, tomando-se 
xactos ; attendeu a tudo t quanto djsse o i Ilustre as _ contas . . Quanto à . venda das apolices o seu · 
deputado;. abateu · os' ' juros· que bnviào "de crescei' deposito, é inteiramenta iodifferente; se . se ven-· 
pelo eniprestinio de Pci.rtugal ; e taça . 0 ill!lstre derem temos de depositar ~empre uma q,uanti'a 
Cleputado a conta • . Quanto ao _ emprestiino · a adiantada paN p_ogamento de 6 111ezes de JUros •e_ 
com missão vendo que havia difterença nas con· amortisaçiio . do . cmprestimo. ·. > . . . · . • · .• · . · 
signações feitas pelá amortisaçiió -- _do -.mesmo em- O Sr; .· Oalnion.:- 0 Sr. deputado ataeátido _ .: .. 
prestimo, . julgou q11e que . _na pratica se tinha o emprestimo, dissa que t ,-(n_to· não era tiec·essario 
entendido que basta: v a retirar.da circulaçii.o, quanto que 'foi ·applicado ·á · corõa .· portugueza ;· .mas ·as 
correspondesse · .ao Y. :•(O' :p•\.ra_·e5ta ·amortisação : contns mostrão o seu fim legal. O- mesmo· Sr; 
mas logo que o Sr .. ministro expli~ou que é deputado para mostrar a des_necessidàde :·Lio em·-
1 •/o ~as apolices. emitti~ns a com missão. in andou · prestimo ~ censurou que eu mandasse reenviar ·as 
a · emenda a. mesa;· · ·. ·. _· ··· .. ..:.. · · . som mas ·que_ . r:n · Londres se ·houvessem ·recebido 

.Quanto ao empi·estimo d.is '400,000 lbs. st: n dãs junl:'lis de't11zendn; artig~pareee importar 
ccimmissiio hesitou em· apjnoval·o, e . reconheceu Um elogio ao zelo do _ministt'o .da' .fazenda de. não 

. que .foi feito sem necessidade ; en trlltanto entendo• • consenur que na c·aixa . de·.Londrcs houvesse ri1ais 
:oue este .. negoci,:~ deVtl ser tratado ·com·'u•'geneia; · dinheiros ·do que aquelles .. que _fossem . necossarios 
. é. 'para .provi\ de que não havia neceRsi'dade, eis• para IIUstentar o credito~ . ' · · ·.· , · · ·:· · 
aqui · o offiéio ·dirigidO ilo visconde" ele Itabayrma, ·· · 01·a, Sr. presidente, como ~ ordennr ás juntas d'e 

. declàrando que .mandasse de Londres.pnra ·o Brazil . fazenda que suspendessem as remessas na'.inéer-
as consignações que tivesse . recebido · do Brazil. 'teza se-. seria . ou não contrabidc· o : emprestimo _? · 
De ·certo, Sr •. presidente; q~e.""o . imp_!!~i(). _d~.' ~!r· __ Não era · possivel ; logo · a ·uniéo 'meio era. est'e •J . · 
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2.!0 SESSÃO E~l 28 DE JULHO DE 1830 
além de. quo posso assegurar qu'e não houvo éssa 
reenvínçiio de fundos, porque ns rclllessns ralharão 
nas províncias do norte. 
o Sr. Pauta. a Squ·.,a.: -'A minha. emenda 

não nega a quota para a amorlil\nçiio dns 36,000 
lbs. st., mns, se se lu'ío ·de eompra1· apolices .· é 
melhor venderem·se ns 240,000 lbs. st.; porém isto 
podia ficnr para outm occasifio. Emborn se vote 
Já ; o que entendo é que nfio vamos ~ontral1ír 
algum empt·estimo com exorl;>itnnte prem1o, tllndo· 
lá. esse dinheiro. A outra minha emenda é parn 
que se elimine o que ·se d~ve do emprestímo 
po~tuguez; e qual'ldo fór tllmPO de pngar~se o 
mini11tro recorrerá · á assemblén; e quero .. que se 
applique como receita aquell!1, quanliB oue so deu 
para o ao no de 29, que nlio Stl paguu, Fallarei agora 
sobre. ó emprestimo, e direi que elle f•li desne
eessario e que torna responsavQI o ministro, qua 
o contrabio ; rnas nem pol' isso nós podemos deixar 
de o pagar, porque o contrario seria uma inju. s · . 

. t !r:.L Esta é a minha opiuiiio, . · . . . . 
< cerrada a discussão ·retirou-se o ministro da 
fazenda, e o Sr. pt·esiden~e poz á votação : 

construir nos _Estados- Unidos d'Amorica.-Foi p11r" 
n sccr·r.tarin. 

3.• Do . mesmo ministro, remettendo ns copias 
dos decretnR, pelos quaes foríto aposentadas varias 
po!ISOas no empr~go do con~elbeíros de fazenda, 
o 11 inform!lc;ão a tal respeito · do · escrivão da 
thesouraria gerRI dos lll'denados. -Rem.eltidos com 
~~nJ:ris, a que se refere, á commiss~o de .Ja· 

4.• . Do p1·esidente da provincin do .M11ranbiio, 
rem!lltl)ndo . a copia do . urn artigo da seta : d!l 
SHSBiío do conselho do governo de . 15 de Mai_o 
des1~ . annn, relativo á. . rop~esentaçiio . dn camnr.a 
municipal do . cíd•tde de !;) ; Luiz, que .dé conta 
de e~tlll' c.xercenno tur.cci;ies parr•chiaes .n!l f1~egue~. 
zia da Conceição d·ac,uolla . cidade um r.strnn-· 
geil·o; ~Ramettido as com missões do constituição 
eccleRiasLica. · 

5.• Do Sr. deputado Pires Ferreira, participando 
· que, por moleslí••, não podi :\ com-pnrecér . .. 

6.• ~'lpresentac;iio de Thomaz ·Luiz de Gouvêa . 
.-Foi. remettílla á commísslio . de pe1ic;ões." 

7.• Dita do conselheiro Antonio Manoel Corrêa 
da Camara, ex-encarregado de negocic•s pleni.~ 
poten_cj(lrio .do ·. im.perío,. junto ao governo do 'Pa· 

-raguny.-Rcmottidn á com missão de. lllzenda. . 

PAR&CERES DE comussõ&a 

- 1 .• Se se devião consignar . fundos para paga· 
mento do emprestímo d.e 400,QQQ lbs. st; ; . e se .. 
approvou qu~ ~im; salVo o direito : de se fazer 
responsavel o ministro ou . qu~m no toma1· dai! 
contas respectivas se julgar criminoso pela diversa 
applicação do emJlrestímo· contraria ao . . fim, pat·a 
que --foi -eontrahido• .. -. - ' .•. . . . . . . . . ((' A com~i .. Si\0 'd.e guerl'ilt vendo orêqaerimento' 

·. 2.• A ejnonda da commíssão de fazenda ; e se de Manuel Rodri~ues de Moura, mnjor do batalhão 
approvoiL · · . . ·· .. · · ·· _ .. · · . .. · . d~ caçadores n .71) de 2•Jinb11, no qualse queixa 

IS.• O que restava dns sappressocs , .. otrerec1das · do indefi!rim-entci; quo lhe dara o ministro da guerra 
péla .mesma commissiio :· e foi npprovado. á pret.mçfio . rle cobrar 11old•>B atrnzados, á que o 

4.• As emendns do Sr. 'Paula e Souza : e .se supplieanta julga tor direito, umn vez qua tol 
approvou que flca~~em reservadas para d11llas se repurada. a pretençíio, quo se . lhe havia !eíto: é 
trat11r com a Tl!ceitt~, qnan:io esta so discutir. do pnrect~r quo ~o 'peçllo lnfurmRções ao governo 

·A- do Sr •. Henriques de Rezende; e foi re- n respeito _do qno rer1uer o snpplicante,- Paço 
jeitadB. da cnnUlrll dos daputudoa em 27 de julh'l de 1830. 

E d.mdo·se por. finda a ' 2• discussão do orçA• Vieira Souto.-Cunlta Mallos.-Plnto Pel:x:oto. 
mento do . ministerio de~ fazendo •. (le,liberou a ·Ful'nppl'ilvado. · .. ·. -. · . · . · · . · 

. camara qtio pas&RR&e para ·.n ·a· ' dlscm~aiio. . ·.«A commlasilo de l(ll6rrA;." oxnmlnnndo a indica· 
· O Sa; PRF.RIDEXTI~ deu pnra ordem . do .dia 28: çilo da cro~nçiio do umu g11•1rdn clvlca prnpo11ta pelo . 

to A discussão do projecto. de resoluçi'io da com· Uluatre cJepu&ado o Sr. Ernesto .~'onoh·a.França, 
missão . de justiça criminal _relativa ao.s ladrões. cntollllo quo o Sr. deputado deaejll 1\qulllo mearno. 
2" Projecto de lei. da fixaçfio dRfl fo1·çns i! e tPrrn, que jc\ ~t·t~puzerito . os . nubros doputndua o Sr. For-
officiando·se . ao ministro reFpectivo •·. .· . •. . . I ·,.,., •. " 1• rança, . n roi~elto das gunrdaa de paroclda, e 

Levantou·&& a seasi'io ás 3 hol'as .e 20 .mloull•R. , ":>c·. HcmrltJUOtl duRozendo; no decreto da creaçilo 
..!;111 c:onlUI'IRlli .e por lo~rto mesmo a commla~ilo I:J ~e 
parecer, quo, nchnndO•IIIl po1· llquollos dous pro• 
j11ctos dO&Ilmponhndaa . aH .vlatll& · do . nobre depu· 
t"do, quo lembra .A crlaoilo dali. guardas clvlcae, . 
Jovori\ll .oa moamos projocto11, N hnpresaoa, entrar . 
em cllacuallllo.~ Puco .•dA cnrnnra dua_ deputados 
11m 2U do Jnll•·• c:lo .lS:JO.-Cunlta MtJttos.-VieirtJ 
Souto.-l~anto ]>ei:x:oto. » ·. . _ ·. . . · . ... 
- Foi ndínâ.,, por ao li_edh· a palavra·. . · .: 

PRESIDENCIA. DO · SR, 8fJARE8 DA .. ROCIIA 

A's 10 horas, procedendo·aa' á cbamadR, ni:lu\· . 
riio·se ·presentes 82 Snrs. deJ:1Utndos faltando 
com .-causa . os Sr11. · Gervnaio, 0\ivoirn-Alvnres, 
Baptist•' Pereira, Deos e Silva. O Sr. presidente 
declarou aberta . a sessão, e lida a seta .da an· 
tecedente pelo Sr; .. secretario Souto; foi approvnda. 

. O Sn. SP.CRETA~O MARCELINO DE BRITO deu 
conta dos se-guintes officios, e ropresentações diri-
gidas ã augusta . camara. .·.. . ... .· .. .. ·. 
· 1.• Um otii.cio do .ministro da . marinha em res-
posta ao que se lhe dirigira em d~~ota de 20 de 
JUlho, pedindo iilforn\ltçõell sobre o requer_imento 
.de · Floriano José Fe1·nandes: participando . tei'·S& 
jã ex~dido as ordens necessai'ins, para que .o 
dito F1odnno vá . cumprir . a sua sentença na 
fo. r.~al. ~za de ·S· a.nta. C. r.u.z, o.. que .. á 1_11.11is tem~e

. t~.!'.la _çl~.roinndo, _ !!6 ao go-v-eflttr.-hvesso cb ~ 
qualqner ... r43préséntação : dcr dit(l : Floriano.- Fo1 
rometlido · J\ cúmmissfio . de . co.nstituiçiio; ·que tinha · 
pe•iido . taes ·inf~rmilÇÕes. 

2.•. Outro .. oflicio do minisll'o . da . fazenda, . romet
. tendo a . copia das contas .- relativas. ás .despezas 
;foJitas com o fabric:o · de dnas .• fral!'tttas m_alidaciaf! 

. a .Silvostt·o do Souza Tellea quel'ltl\·&e •la junta 
da fa:t~nda publica da provincia do_ Rio Grande do 
Sul, ttlr impedido a q:ue .elle levanta>~se um edi.flcio 
nobre no terreno, que junto á nlfandega da capital 
d.1queliB . província no _ anno de 182t lhe ·havia 
dado··. o · ~ovet·nador e capitiio general · de. então 
João Carlos de Sa)danh11 e · Da~m, a pretexto . ~~ · 
ser,c.o ·mesmo .. terrenq necessarw . ptun o expe1il·· 
ente da alfandega, e commodidade publica, quei· 
xa-so mais, que, tendo recorrido do procedimento . 
daqu·ellarjunta para o governq. pela repartição da 
fazendá: este, . depois . dé . consultar . o conselho 
.della, que taxou o mesmo · procedimento de vi o•. 
lento, i Ilegal . e arbitraria, rosolvõra ·contra· o 
p~:u·ecer do ~i to co1iSelho; que .. aliás lhe 'pa_~ecia. . 
fundado . na ,conStituição, · que · garante ·o dirci~o · · . 
de .propriedade, .. em toda .a· .. sua .pleniLude. ·. -··· · .. · -

cc ~A ·comicsãó do justiça _civil . oxami nou o roque• 
rimonto do suppUcante, e mais.docum~ntos,.que 1 
o -ncom panão, eseecialmento . nquelle, onde vem 
o titulo da .doa~ao do mesmo_ terreno; . ~. :·por . 
qua·nlo .á 0881( doaç.íto .se anexasóie entro outras 
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2ü. 
~ cond.içiio de se poder tomnr o mesmo .terre~to teirn ob~ervancia da .or.J. L.l. tit. úS nr.s paragra·, . 
ou .partt) ~alie para · obras publicas, e servidão . pltos ciLadas principalmentt>. . . _. 
~0. · povo,;-em ·qualquer. tempo,_ e s~rri tl~ura de cc Pa.;o da camarà cios deputndos em 26. de 
JUizn, Hatlsfazendo·se umcamenta a_s bemfeitorias; Julho dA 18_ ll_O;-!i. J. de B. Paim ..... F· .J •. _ .... B-. 
é , evidente, que o mesmo supplícante em virtude "" 
~~sta , condiçã_o, a .que ·voluntar:iamente se su· Moniz Bal'reto. " 
JIHtrma, podia ser . . compellido sem figura · ou ~~oi aqiadc;~, por s.e pedir a p.alavra. 
!ó ma de juizo a · abrir. uuio deRse terreno ~em. rc Fo~i pt•oae'nte á Sa com missão d" _fazenda· o: 
pre . que elle . foRse , necegeario para commo'didade re!Jut:rimento de An~cleto Venancio Vnld11ta1·lo,- e 
publica, sendo indemni~~&do unicame1ile dns bem· Joaquim Nunes de Carvalho,· no qual .se quMiXão do_· 
feítorias, .. . que ... ti v. esse feito, e assim ._ eniimde a ·· injusto proeedíiJ\ento do f!X·mini~tro dafuzenda: para ·· 
m~sma corn!lJis.~iio, que nerihúm direito . da pro· c•nn elles s~gundus . escnptu~artos do tbes?u~o,.eiJi· 
pr1edade .fo1 ~tolado, .e que nenhuma _ injustiça qunnto haVIa dado n grarluaçao do 1• escnpturnrio 
soffre, o supphcanto da -parte da junta da razendá !1 Guilherme .Jaques Godfroy, official, que· snpposto 
puplica; . da•JuEila pmvincia; o ne·m . do ·(toverM tgualmente graduado, era comtudo muito . mais' 
quo nesto caso ae conf·•rmou com . a resposta d~ moderno . no serviço, do que elles . considtraudo~' 
desembargador procurador da corôa e S•)bel'!mia so desta maneira prefendos êm Reus acccssos 
e :fazenda . nacional, que niio foi seguida . pelos futuros; p~J: quanto até hnje eis agentes do poder,' 
vogaes do conselho da fazenda na. consulta; á e .o.s agraciados se- têm _ sempre _ valido do s'eme-· 
quo .se procedera. · lhantAs títulos' illegaes para dare·m, . e occuparem·. 

". p 11ço _dll ·camara·• do_ ~ d_eputad•lS em 27 deJ'ulho o~ lugares vagos da cathegória de suas' gradua·· 
d 1830 M J. d B p J F ções com manifjlsto . eseandalo _da lei, que re~~;ula 

· e ·- · ·• e. ·. alm.- · · A. B. Moniz os . ac.cessos .. nestu ·, e .. n'outras repnrtições ; .pcdindo 
Barreto. · 11 ' - · . •. po1• consoguintA que o actual ministro da fazenda 

.Foi approvado. e presidente do . . thesouro .haja do tornar _nullo 
cc .:A: i:amar•l municipal da villa de s. Oiulos .dá; n~ _semelhnute del!paeho .. de seu antPcessor, ou · 

Jacuhy.,, da: comarca do Rio das Mortes, e. provincia.. ahãs declarar . que .·semelhant~. Rrn:luáçiio .. de lo 
de M1nas GtJraos, . representou a . esta augusta escripturario é sem prPjuizo daquelles, que á 
çamara no .· anno. de 1828 os trabalhos, ineom- semelhante lugar têm· direito . por seus serviços 
mndt1S, vexnmes, .e de;;pezas; que .· solft·em- os. e antiguidade: A' commissiio, ninda quo julgue' a 
habitantes . _do: ·seu município, . em -serem .desa. · que_íxa dos. supplicatJtes 'funcflimeutactn. cm .justiçn. ..... · 
forados do · juizo; . . do proprio domicílio , para só pelo simples facto' da graduação ·de um officiul 
responderem a . acções novas . perante o ouvidor mais moderno, do que elles, . a . um lugar supe-
na. cotbeça .da .. ,,comarca em distancia de mnis rio r; co:ntuclo para . emittlr um ~uizo . de · flui~ 
de 60 lagoas, . e tambt>ni de se mandàrenl ··fau:r -- tivo, é de ·parecer, que se peçiiC) primei ro In for· 
as . -diligencias e c:xecuçõ~s pelos omciaes da ·maçõe&ll,•> ,governo . . · · . · 
mesma ouvidoria com avultados vencimentos de <c.Paço da eamarn dos depntadoil, am 21.de Julho 
cau~as; · tudo i ;;to ,por effeitos da provisão do de 1830.-J. L ; Co_utinho~F. - do R. ·Bai'I'Os-JoiJ· 
~esembf?-rg<;~do.. pnço de . 4 do' Dezembro ., de ' l82G,. .quim M •· C; - da Cunha-:-F. ·Paula : :A • e · Albu· 
~extorquida ob • e. · subr.eptieiam~nte pelos nego· · guerque;;-G. Getulio .i\:1, de Mendo11ça . . 11 · 
chm tes . da villa de S. Joiio de El R~f: . repre• Foi approvado. 
sento~, m_ais contra a inercis do um professor 
de ._ pr1meuaa letras, _& __ contra a. falt -l de _ cumpri· <' A 3a eominisili'io de fazenda teu com at.Lençilo o 
mentõ do decreto de 3 de Novembro de ·1827. longo rel:fUt'rim lmto de JollO Antõnii:l de Souza, quo 
relativamente _ 1\!1 licençAs para .os_ casamentos. _se diz mestre de fiaçilo, tecel11gem, oobra11 du malha 

-n E~ ta augusta camara exigi o do governo os e~cla· da fabrica de Goynz, em o •111111 pddo provldoui:la11 a 
recímentos necessarios, e ... este _os _ deu ._. c11m . a esta .augusta .: camara . p1ra .liP. r embllhmdo de suaa 
remessa do proprio officio do. vice-presidente mesa~! as,·· desdo ·os fins _do ·Julho do 22, em . que se . 
daquAIIa _ provinc:ia, . que Anstentou . 11 justiça· da lho tl_eiX•JU do pagu, . nló o · presente; por laao 
queixa da camara de s. Carlos, addicionando·lhe quo o presiJent'l do . t11esouro nnclonnl, buendo 
als:rumas provídencia<J, e ·. ordens oxpedidus _ 0111 s(Jbro a~ inC·•rmações da junt11. th fazenda dRIJUOllll 
dí!Idrentea occasiões sobre 0 , mesmo objeci.o. A provi.ncia, . pare~ c r ·do de:~ombargatlor· proeurador 
com missão de justiça civil, depoiri. do ter r.uvido da coróa, e dos vog •• cs da 1nrza do . n~t~smo the· 
ás · de .instr,ucçiio.publiea e ecclesiastíca · n1\ parte; sou1·o~ · indefario"à requerimento do ··auppllcantll; 
que _lhes era relativa, sobre que . deriío seus .P&· que taes mezado\B exigia. · · _· · 
r&CCNS; examinou maduraúiento il. sobredita 1'>1• « A. corilmis.;~o ' vista do que .KO iielia : exarado 
presentnção .da camara .de S. _ Carlos do Jaco,hy, naquelle 1·equerimento e dos documentos juntos, 
bem como as informações do vice · presidente tla· apresenta em epilogo a _ hi~Itoria deste negocio, afim. 
quella provincia,, -- e -·os _documentos . relativns, e de ·, que a caotHir&, possabemavaliar o portcer que. · 
conclue . de,. tudo , que ·os habitantes · da vílla de · e lia tem de apresentar. O supplicante foi chamaa:o 
S .. Co1rlos soft'~em . ·com ' ,effeito uma, pe~ada op- de Lisboa pelo governo do.Sr; D. Joiia VI, .. para::vu. 
pressão; e demas_iado ·gravame em .serem dosa- ser mestra de uma fabrica de fia1·, tecer .e fazer obrai! 
foratlos . indev.ida~ente-.do j u.izo p~oprio para _ res~ de .malha; qu'l se J)ftl tendia . crear na pr_ó,vi,ncia·ae 
ponderem ,-ãs.acçoes -novas, :mstauraclas ·â ,grande Goyaz; o com éffeito foi ellemandado P:ara, aqúel,la 
distancia,. e 'em Juizo 6Stranho: conclue n mesma província em compaillíia . de um .emprehend·edor. 
com missão. q11e : este .procedimento . é .tanto mais que -.lenvâ duas mnchinas -·para olà . !l'éi>.o,i_s de: 
'!,!l'<lnsíyo, . qnanto:: é contrario â _ saudayel . dispo· ae-ra.ujadas. se : ussentar~:m_ ; m,ls, acontecendo , que. 
stção dos~~ 22; 2$e-24: Ja ord. L.! •. tit. 58, ~que ·- · nunca -semelh:1ntes ritaclunas fo~sem as,;entadas. _. 

, prohíbe aus corregudortJs o conhecimento in.Ji.Jtíncto · por ·desintelligtJncías que. ho.uve1·ão . entre . . o sup~· 
por acções : novas f61•a dos casos, e pela fórma; plícante _e o emprehendedor, contmuou · aquelle, 
marcados· nesta.: mesma ord; cQnclue mais ,' que; · a pcrcebdr sem .trabalho, . ni\o u.m !>rdenaclo (pois;: 
o.: p~ovisiio · do desembargo do . paço :de· 4· de ·:De· ··· quo :ene ... nünca· tevé -. .título, pelo qu~\ de_ves~e ~er: 
zenobt·o de 1826 •. pela-qual riC atttmdeu unicamente- considerado como empregado _ publico) mas s1m 
aos _, intere•R~S de ahtuns ne~ociantes -dn villa de ' · mesadus· de 50R, !\Ufl . por via . de um neRochmte 
S . . , Jflllo . d'EI•Rci, . além de . . contraria .áquella o r~ desta }>raça do. Rio: de. Jnneíroi lhe ma~d.f!.V~· dal': 
denaçuo; é dll ".mais QLtentatoria das attribuii;ões o .SI'; D; · Joiio • V!• até q11e : co_m·. n · ccov~ .or4em 
da. assem.bléa . gu.r,al,, e conclue emflm,: qua .. ~se , de cousas voltando aquelle seuhor .a :Purtligal, 
deye o~c1ar ao governo pela çompetente J:eparti, ~- .. Jorãu , .susp~nsa.s as <referidas .. ril~s·a_a:as~ . .' ~~~t~s 

. · ... ·· c~o, .,para:r•lcommendar. ao. ou:y1dor liaco.marca d11 : ciroumstanct.aa~. vo\tou . ~ ; .e!t.n . , cõrt~: .o"~!lPPll~a~te: · 
;_-- _. _. _lli9. . 9U'~Mili'l'·O-MOeS2, (aOs des a.utias.-~e.;-i-R ·_ · em o-anno : -d~-2-:a; e entao anfes por· e1JUt·.lo.4e · 

~ - ----- l$1 
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SESSÃO. EM 28 DEJULHO DE 1830 
do que por justiça se lhe · mandarão pngar as 
mesadas suspensas até o flm de Julho daquelle 
mesmo anno, seos comtudo se lbe ordenAr c~>usa 
alguma· positiva; e tro1tando elle por isso dà·se . 
ausentar pnra Portu~al, eis o que. o mini!ltro 
entiio presidente do thesouro o convida a voltar 
a Goyat com um-t carta tão sómcnte de recom· 
mendação pas·a o governo provisorio daqaella pro· 
vincia, afim do o empregar como mestre daquell .l 
fabrica, caso já . estivesse montada; e como acon • 
tecesse que a dita fabrica, posto que montada 
naquelle tempo já fosse propriedade dv ~mpre· 
hendedor na .con·formidade dos ajustes . e contrac~o 
feito com o . governo do Sr. D . . Joiio VI, .ficou 
o supplicAnte, como das outras vezes, desoccsspado; 
e demorando·se. alli até o anno de 26, requereu 
de novo ao goveruo para lhe mandao· pagai' a~ 
ditas mesadas desde o anno de 22 até nquella 
época, · e de mais a mnis que o empregasse em . 
alguma outra fabrica . de igual. nntu'rezll; e como 
tenha sido indef~rido o seu· requeriniento, requer 
a esta· augasta camara para melhor o attender. 

<< A' vi::~ta poi::s do que fica exposto a com'mísscio 
é ..:de .· parecer que ~ requP.dmento do supplicante· . 
.nao · merece a .constdcração da ca!Jiara, · 

" Psçc;, da camara dos dPputado . .;, . em 25 de 
Julho de 18SO . ....:.J. L. (Joutinho.-J. i'tl. Oarneii'O 
da Cunha.~G. G.itulio M . . de Mendonça..-F. de 
Paula A • . e Albuquerque. ''· 

Foi.auiado .por se pedir a palavra. 
Da mesma commissão: 
u .Foi pt·esente aSa cornmissiio de fazenda o re· 

querímento dos negociantes de~ h ps·aça eonsígnntn• · 
rios dos a~sucares de Rantos, por seu procur11dor 

·Antonio Joaquim de · Lemos ·Gomes; no qu11l se 
queixiio dos gravAs. daninos e prejuízos que recebem 
os ·seug committeutcs lavradores .de S. Paulo, e· 
mP.!Imo o ·commereíc. entre esLa e aqnella· província 
com a ·execuçiio do editalde12de N.wembro del82!), 
'J)elQ qual se manda recolher ao trapiche · d'à Ordem 
(hoje de. administrKçiio do governo) todos ·os suecos 
de assucar que. do porto de Santus entriio no. desta 
capital ; pelu:1 motivos amplamente exarados em 
seu .reqaerimcnto, q11e além àe outros se.reduzem· 
a .. estes: ... l.•. o. pagar maior.preço de armnzen•1· · 

. gem do que . pogaruio em trapiches . particulares, 
ou armazen11 delle~ próprios consignatario~: 2.• O 
prejuízo quo soft'rom palo máo trato do genero, 
-JUe mal acondic:ioriado em saccos suRceptivehl do 
romper-se, e !óra das vist •lS de seus donos; .11o 
estragao mai" facilmente pela llumidade a que 
estiio expostos, iam . que o prssão beneficiar: .e 
8• finalmente, a impropria localidade do tra(liche, · 
que afastando.· a concurrencia dos compradores . 

· faz com que alli se demore por- mai1 tempo 
aquelle mesmo genero; e pot• iBiiO mula se do\111• 
nilique. . ... : . . .: ... · ... · ·.. . · 

<< A commisslio entende que por ora nenhuma de· 
cisão· positiva · ar. .. p6do dt~r a tal re~peito em· 
quanto nõo passar a ·lei ·. do orçamento; · porque 
nella se .achio aa providencias que esta camar& 
assêntou dar. ácer!:a do referido trapiche. 11 

Ficou adiado por. se pedir .. a ·palavra. 
·Da com missão de instracçiio publica: 

cc .A, com missão de instrucçiio publica vi o a queixa 
da camara de s .. Carlos de Jao:uby, .sobre a falta 
de ' cumprimento · de seus · üeveres do ·professor . 
de primeiras letras da · mesmR V:illa; e· ·atten· 
dendo achar-se já : providenciada essa falta .pelo 
conselho presidencial de· Minas·,. como ·consta da 
cópia ·da .11cta do mesmo ·cl)nselho junta; é de 
parecer que nada· m.ais se deve resolver · a este 
respeito. . . .· .. . . . . . . .. ·. · 

'' Pc1ço ·.da . ca.marfl doa . deputados; .. em .· 2l. ~de 
Julho ,de 1880;~J, L• Coutinho • ...,.J • . M. Carnewo 
da Cunha.-F; de Páula A. e Albuquerque.- F. 
do R. Bal<ros.-.G. Gt!tulio .de Mendonça.» · .. 

Foi. approvado. . . . . . · · 
Da .. commissio ,especial ·. encarregada .. de ·exami. 

nar a proposta do·ministro e aecretario de .·estado 

dos ·· negoclos da faz<Jrida, sobre a reorganisaçilo 
dtl thesouro publico : · . . . . . 

<<. Acommissilo e>~pecial encarregada·de examinar 
a proposta. do ministro . e aecretari()· . de eatndO' 
dos negQt:io·s dR fazenda, sobre a reorganisaçio do 
thesoaro publico nacionAl e mais repartições de 
fu1.enda das pr"vincias do imperio; con'corda com 
o mesmo sm isistro na indlspensav~l n~ces11idade 
desta reorganisaÇdo, sem a qual a mais impor· 
tank jns nttribuições da assembléa geral, a mais 
solida garantia do systcma representntivo, isto é, 
a fixação das despezas f11turas, o orçall\ento .da 
receita, o exame das contas passadas, se não podem 
nunca ·bE'm variftcnr. A commissão não duvida 
que esta proposta seja · susceptível de muitos me· 
lhoramentos · que lhe poderá fazer · a SRbedoria 
da assembléa, e a mesma . commír.tião apezar .. de 
reconhece:• suas poucas torças, lhe poderia fazer 
mais algumas emendas: porém ·o · mio estado em 
que se achão llS repartições de ,fazenda, e a urgencia 
de o melhorar ; a esc11ssez do tempo; a qua.<~i 
impossibilidade de · acertRr ·com o melhor, quando 
falta a · luz da . . experienela, · só .. alcançáda por 
continua e bem reflP.ctida pratica; . o ·desejo de 
remo'ller desculpas que sb o devendo ser em parte 
se estendem ll todas. as faltas . do governo nesta 
repartição, porque logo que· ba um motivo plau~ 
sivel, elle é sempre allegado; a melhoria. da orga~ 
nisação propostll, confrontada cum a. actual, decl· 
dirão a eommissdo a fazer . unicamente as poucaa. 
emendas que têm . a .honra de oft'erecer, e cuja 
neces~idade parece á commisaio que salta aos olhos 

·de· todos os ·· que pensarem Deilte objecto. ·. · . . . . 
I< As mesmas razões que moverilo ·a commlaailo 

a diminuir ·o · numE'rn da& &uaa emendaa; a obriga 
a propõr B estll augusta camara, .que 11dopte um 
meio .de .dÍtiCUSBiiO . para 8llta .leJ, . que aeJa mail . 
rapído e expedito: · e ·a .. comml111lo ld lembra· que 
nno · seja ·e lia . diacuth.Ja por artigos, ma11 alm por ·. 
capitulas, votando·llo unlcmanente sobro •• emen· 
·da11 CjUe se olferecerem, dando·ao por approvados ·; 
aquelles artigos, sobr" Q.Ue. rsilo a• houvea· ; . e 
qne al\sim venchhl a ·tel, aejl\o aN· emendns ro• 
~~g~:~=d~.onviadus com 1ame.sma propo1t11 para 

'' A commla•ilo nnalmonto convertendo a pro
post" .. em projacto de lei, é de parectJr que aeJa 
quanto . antell ·tmprt<IIR o discutida pula maneira 
qua acaba de propOr; ·· ·· · 

. (Vid. a pi·opoata na aealilo ,de 10 a pag, 1M~ 
col. 1•.) · · · · · 

Emmdclr ·da co.mmü•cto ~~~cial. 

" ·Ao ·ort. 21; 'surprlma·•• ·a· oravilo--aer• subatl~ 
t.uid'>, etc. : ftcantlo o reato ·do .artlgo. . , · 

<I No art. · 28; Supprl•nito•ae ..;. doua . primeiros 
eseriptnrarioe, .Aca .. ndu . aels com · o .ordenado · de 
1:200SOOO. . · ~ ·. . 

''Depois · do . art. S" accreacente-se: 
'' Art •. 35. ·As . deapezaa · geraea do · imperio silo 

relativas.· á manutenção do governo e defeza do 
ímperio, a saber: a dotação ·da.· casa imperial, o . 
corpo legislativo, o conselho de • estado, os minis· 
tros e secretarias de · estado; os ·supremos tribu" 
riaes d\1 justiça ·· civil . e militar; . do · theaouro • e · 

' tudo que •ha relativo ao.• ex·ercito, -·marinba, ins- · 
truccão publica, diplomacia ·a correios marítimos. 

.« Em lugar do· .art. 78> Substitna-se-" o pro~ 
curaãor fiscaL. .. . da ·província do Rio de Janeiro 
vencerá o .. ordenado annual •de ' l:OOOSOOO, o · das 
provínciAs .da . Bahin, . Pernambuco e · Maranbill), 
o do SOOSOOO, do .Rio GrAnde , do Sul, S. Paulo, 

"Párli · e Minas ·Geraes 700S000, ' o de Santa . Ca· 
tba.rina, AlagOas, Parahybll e Ceará 500SOOO, e 
os das mais províncias ~osooo. . .. 

« Do at·t • . 88. A provinaia .. do .MBranbilo passa 
para a ordem das·. ·províncias' declara~as !lO 
art. 8!. ···· . . . · · ' · ·· ·: .. ., . · · · 

« Do art. ~. Súpprimio·se·_doua -primeiro!_.e.s· ·· 
' ·· . ·· · : .:..__.-..:;.: ; ,__;,...· . ·<·/• · · -~-:-<: - • . _ ... 
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SESSÃO E!f 28 . DH JULHO DE 18'30 

O
crripetnuardaor.lo_ s, fican_do só um .co __ m_ . 700 __ HOOO_ de no _seu . material, quanto vasto nos bons résuí~ 

dE tados qúe .ellpllra. . . . _ ·-
<< Ao art • . 91. Accre11cente·se depoís .da plilavra ; 11 A assambléa geral . le~islatívn resolve: 

....; que tinhão- ficando addidos h mesmas repar~ cc Art. l.n Flcão . abolidas as pensões impostas 
t!ções, pura servirem no que •:onvíer, -e ,con· ás ígrejás pnrochiaes' a bencllcio da capella im· 
tmue o artigo. . . ._ _ · ._ . perial. · ._ . . _ · . . · · 

1c Ao ·art. 107 •. Accrescente·se,- c11ja rem-essa cc Art •. 2.o Todas ns parochías gue -têm menos 
só será--lei ta· em letras de .cambio -sacadas por ·.de 200SOOO . do .. congr.uas, serão JgualQdas .nesta 
negociantes de inteiro _ credito, ficando _extinctas quantiu. . · · 
todas e quaesquer repartições do fazenda lóra do « Art. 3 . ~ Fícão revogadas .todas as leis _e 
imperio . . • :.... · · · . ·_ · ordens. _em contrario. • _- _. _ __ _ . ... 

u-Depois · do art ; 107. · Accrescente·se; · , u' Paço ·da .o:amára doa deputados; êm. 23~. de 
· « Art. 108. Nenhum procurador ftscal _. accumu· Julho _ de 1880. - -A. 'ltl. - de Moura ...... A. J. de 

lará o em prejlo de julgar. · .. - . Leaaa • .... J. B. _de L _. _ Ferreira de . . Mello. » 
·· a · Art. 109; O ministro _- e ·aeeretario de estado Mandou-se imprimir a- resolução que .se _ juigoU: 

'dos ·negocios da fazenda tlca obrig~do _ 1( dar objecto de deliberação _ · · __ ·_, 
i assembléa geral um relntorio circumstanciado Da mesma cllmmissiio: _ _ . , _ 
sobre as diftlculdades que lór experimentando na u A commís11ão ecclesiastíca tendo examinado a · 
execução desta lei. · . •. . · ; - ·· _ -- - representação que a esta augusta . caina&ra foi . diri" 

« Paço da camara dos deputados, 27 de Julbo gida pela ca_mara da .víUa de , S. Carlos de Jacuby 
de 1830. - M anoel M"''Í" do Amaral.- J. B. em que se queixa da falta da inteira observancia do 
Bap_tíata Pereí1:a. ;..._José da :ao1ta Gar.valho. " · decreto de a de Novembro de 1::!27 relativo ás licen· · 

Mandou· se imprimir. ças para casamentosrallegando que por insinuações 
Da commissio ecclesiastica: · : _ do reverendO' bispo ae S. Paulo ainda. alli a~ con· 
« .A commisslln ecclesiasticq; .obedecendo a esta · tinui'io a exigir prõvisõ11s para ás mesm_os.ca.sa· -

'eamara,· tem revisto com" possível circum~pecção o . mentos ; _ o_ tendo • m11itS em vitota um documento ·_ . 
re11nerimento de Mii%Uel Teixeira de ArauJo Santos, · que a este respeito remetteu o VÍCII·presidente ' 
vigarlo .coJIBdo .na freguezia de · Saota Luzia do . de Mina~, pelo _qulllse m<~Rtra que nas !regue- .. 
Rio Real. Queixa-se . é14te ;:idadiiCJ de quê, tendo zias de S. Sebastião . da Ventanii& o do Co1bo -
du --. congrua na dita sua -· igreja a quantia uuica Verdr. · ainda ' os nubentes são _ obrigados a pagar 
de 0011, esta.. mesma quantia .lhe é extorquldll por por aquellas li.cençu11 as·-· JVAmas quantias que 
uma lu! barbarot, filha ainda dll .del!potismll, p~ra pagavdo antes da . p1·omulgaçi'io do dito decreto ; 
com olla. se manterem coneg;os e monaenhoros, para __ poder a este respeito int11rpór o_ seu· parecer_, 
e o mal1 luxo .de -uma capella .. que se dizin ·real, · Julga_ que se deva . remetter a cópia da repreaen· 
o bnje terem ainda · o .eapolio dllll · victlmaa dessa· · taçllo da'}uella camara . na parte relativa á tranK· 
abominada . prepotencia. Repatldo11 clamore11 ·de grosallo do citado dec~eto;assim como o documento • 
quaal tot.loa 011 parocbON sobra a moKma eapo· ·remettido . pelo .· vice· presidente de Minas ao 
llso4o d .itllo ·A commltaiio e~peclal a adverte nela mlnilitro dll justiça, para que, mandando ouvir 
do fo~~or ver a esta camara ni\o .116 a justiça, mas · por escrlpto · o reverendo · bispo . de S. Paulo. ~ 

... ali! . uma como neceatidllda publica de . olhar pol' tranamitta depol~ sua resposta i esta augusta . 
um tal abuto e dfl declarar lnconallltento, e atl! ·camorn, aftm de que ella ·com eonhechntlnto . de · 
me11n1o lnconltlluclonal uma tal llbaervancin. causa -posso decidir como ror justo.· 
Multo• parocho1 têm m11amo deixado do receber « Paço . da camara doa deputados, em . 18 li e 
a , sua oongrua que lhes era perml&tida; o têm · · .. Jullin do _ 1830 • ...;.. ~; .. J. de úwJ. :- J • . B. L• 
reol11mado o nclamilo contra tilo estranha 6Spo· ·F,.crreirCJ de Mello • ..- A. M • . de Moura. JJ • 

.llaç1\o. _ __ _ . _ _ _ _ _ _ . Pedindo ._a pu lavra, dlaae- · -· 
« A'sabedoria da a~s11mbléa ·l•io preclan que se ·o sr. · ForroJrn elo M-euo : -Sr. ·presl·· 

lhe .lembre que, ptoclamando a nnasa· conatltuiçilo dente, _nós estamos no dm do . mez de • Julho,· e 
a guardll da aanta rellgiilo de Jesus Chrlsto em a 11esailo está quasi terminado, e temos accumu· 
cnmmunhilo com a · lg•·eja de Roma, nilo nos ·· lado na me11a uma immen!lldmde de . projectoat da. 
obrigou a Hegulr e acobertar abusos e inventos pouca ·monta, o ha outros que silo de .. uma · 
humanos que nada mais têm com esta divina preferencia reconhecida. E' portanto~ nece11arlo 
reli~iio, senilo a · pueriHnaanla ds uma vernisada que se tome uma reaoluçito sobre · Isto, pam o 
cort1ça _para ·: omoellezar .e Jazer _ respeitjl'!'el __ a · que Jarei _ este requerimento A camara J~}'; e 
mimosa · obra ·. da . Divindade l Os bispos e. os vem a ser, que nesta aessiio ordinaria se pro rogue 
parochoa silo necesaarloa 11 reli~ião; a sua ms· por mais uma hora·_a sessão diaria, e .. que oata 

· tltuiçio á divina ; os seus · ortlctos aio utels !los J)rincipie ,. ás nove e meia da manbtl e acabe á:s · 
povoa; estes deve.m . mantel-oa. _ · · · .duas e meia da tarde ; que nito se tome na mesa 

«_ A: P.ervers_idade d.> ~bsoluto gove!n.o IJ!ancbou mais cousa alguma, e que se VAj11 do qua,jll 
_a reltglip;· e ~ fe~ eumpllce das suas tn1qu1d~des : . existe nella o maln urgente para y. Ex. dar; na . 
e para ·autor,tzar,a SUtl_depravação, subt.r11h1o .aos ordem do dia-; . tratsndo·se em prhneiro .lugar 
parochos · .os honestos meios · de subs1stencla : dos · orçam~ntos, em segundo lugar das. propostas 
· mo'itrou~lhes'· 'a· pi't)sa. em ·que se sevava, e ria: . do governo, e eoi terceiro lagar dos negocio& ~a 
a~ q~ando esta·lbes eatrebuxa!a n·as unhas. Daqu1 justiça. ___ · _ __ _ · , __ ___ _ _ __ ... _ 
v1erao todas essas· usurJiaçoe~ . que tanto .. têm Mandou-se ai' mesa o ·seguinte requerimen.to: 
desacreditado -' o ·clero · catboli'co. ,.0 Brazil ainda _" _Lo Requeiro que nesta sessão . or~inaria_ se . 

-..-·g
1

E eemev~1~:d· ea -.• a~ :poder legislativo ea_ -~.- re_ serv_. ~do dar· prorog_Ue· mais uma .hora cada 'dia · das · nove · e 
Ih meia .és __ duas e meia, · _ _ ·•· __ ··· 1 . • • • ' 

_·· cr Bem •quizera a eommissiio sanar r.hagas velhas . . " 2 .o Que se não _ admittiio f.1lais' requerimentos, 
e contentar os parocbos,_ fazendo -lhes restituir salvo em _caso .urgentíssimo., · o a: · ·parR ' ·eacla·. 
essas usurpada" quantias; não está porém .isso recer •trabalhos de que se ·esteJiio tratando. . · 
na alçada do .-leg1slador: . nem . os que hoje con- l< s .. o Que só entrem na ordem do dia: 1.• 

:trlbuem · para - as : urge·nclas _·do estado :·. devem Orçamento .:. 2.• Propostas do governo : :8.• No· .. 
repór o que milos immundas arrebatarão. - gocio11 de raaenda e justiça. » . ' > · ' · · 

-. « A commlssilo . . reaerva~ae para .em melhores · · _ Entrando em -dlscussilo.t . o : seu. auto! p~dlo .. 
d ias -ofl'erecer : um projtlcto de Jei g11ral de · uwa ·licença ·: . para . retirar . '' ~· o Sa- parte do. aeu . . 
reforma consentanea ao . povo ·_ do Brazil ·e · a()s reqúerimontu, e_ lhe foi concedida. · '· ·· - .. > 
peus r.aro.:hos ; ns rc>(OI'RliiB de\'e!ll ser prud~nt~_s o · s'". Ev~ rlato · •. -~. - . Sr.·_ . _ .p' ~"s'_-,·de,.;•:,; _ q'-u· ·a.nto. -~-
e inu1to medidas. Ella crê .acud1r -aos maiOres · • - ---r 

-- _-_ -'males,: ofl'eracendo 0. &6iuinte_pmj_ecto.:.. .t.ã.\l_breve_: ·ao · 1• artiao tenbo · a . observar . que 11o hora. ·dada .. 
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2U, SESSÃO E~l ·28. J>~ JULHO. DK 183,0 
da;; nove e meia não será exequivel ; o . hora de uma gratificação correspondente ao soldo d.os da 

· eomecar a sessão -tem sidQ ás-10 horas· c~m --~-~-~-~~ 1•· linb·a·~-Salva . R· .rcdaeçno·~-- n=- · · ·: ; · 
cli(llculdnde, e mesmo tem suecedido niio se reunir rt Do Sr. Mnin :-Odclare·se no projncto eni lugar 
n·uniero sufficient~; o esperao! o que se réuniio os . can7eniente qua o juizo dos -jurn ,:lo:~ ·nos casos 
Srs •. deputados pura se abril· a sessiio muito espllcifi~ndos n•1lle é compettJute para toçlos os cí · 
depoi11; . pot-tanto será muito difficil a reunião c!11dàos sem dítferon~a . de ·classe; ·» 
ás nove e tneia, e a bnver prorogaçiio (que acho D .. .J Sr. Castro ll Silva: -IC Que os officiaes dos 
neceRsaria) s~<ja dns duas horas ás trtJS (apoiados); juizes Je paz não tenhão a grat.iftcação d'l 12~800 
quauto á Stlgnnda parte do requerimento . niio · ou de 6$-!00 que marca o projecto, e sim os emo· 
querei' quo se fação . mais requerimentos para não> lll.m.entos do regim~nto de 10 de Outubro· de 1755. 
perder teD)pO é ocioso , porque ma1s lempo se -Salva a redacção. · · · · . · 
levara em discutir os que serão mais urgentes, D.o . S1·. ·Paula Araujo:-(( Q11ando o juiz da· di· 
o creio que só terá lugar . o requerimento emen· rcito impnzer ao réo ou réo>~ pena menor do que 
dado· . deste · · modo - que se pro rogue . a · sellsão a determinada pela .lei, o. promotor .· appollará para 
mai11 . UDJ!l hora diaría, e -qile esta prorogação a 1·~lação. » . · · · · · . · · 
durará em quanto se · tratar dos . orçamentos, e ·· o Sn. EnN~tSÍ'o : _ sr; . president'e, · primefra-
que esta ho1·a de pro rogação S(jja para discutir mAnto voto contra .a emenda do . illustre depu· 
os orçamentos já vencidos para serem e .neluído:J tado. ·· · 
e rcmett(jrem·se para o senado, e · não aeontecdr · · · · ... · · · 
o que aconteceu o anno passado, que tlcam·os o Sr. Foljó: .:..Qualquer a11torídade policial 
sem orçamento pelo encerramento da seosiio com por esta reiloluçdo póde examinar qualquereidadiio 
magua ·de _ todo~ os . brazileiros. ·Eu mando pois se rõr elle enunciado de crime. Isto não é mais _que 
á mesa a erJJendR, .se é .. preciso. ·· ·· uma- busca ou atnrJae a qualquer eidndão. Nós 

Enviou a · seguinte emenda· : · temos uma ldi em que se e .. tabeleeem ~s casos em 
·" Que haja _prorogaçiio por uma hora, .a saber, qu'! podem ter lugar estas bus~s < cre1o .que uada 

·das duas âs tre>~ da tarde : ·isto emquantó dur~r __ mn1s h 'I a aecr!'scentar além d1sto, q11e )á passou 
a . discussão · dos ortamentos; que .. esta ltorn seJa . ·em uma resoluçao da assembléa .geral sobre con· 
para se debnterem os mesmos orçamentos, ou para trnbando. ·. . 
terceira discussão delle~. ,, .. · · A emeuda d1z (leu), por ·elln .vamos dar um . 

Foi apoiada. . arbitrJo · que não . póde - ser nada , b.om ; .. voto pois 

o sx:: .-~nlz, en~·a'l.olint~ :·....:.Eü OJÍpClnhCl· co1~r:cs:ei~~e~~ 11art. 5o quero aecrescentor:(Üu.) 
ma ã. pr1meJra _parte .do . requerune?to . qu!l · quer Julgo . que ~e deve restringir esta distancia'· a ·duas 
U!f!R. noro\ ·de . P.r?rogociio todos. os diaS;· nós temos .lcguas : seis leguas serif\ transtornar inteiramente 

· . vtsto .o q uantt~ 1sto . é pe~ado · nós temos de .es· o andamento dos processos, por ,isso que ha juizes 
.tudar ns . ~atena_s dos proJec.tos em casa, que en· .de. poz que têm · .. freguezias muito extensas;· se 
tr~o em d!scn,.sao, temos 4.e traba!har !J&S com•. elle:~ tiverem de andar seis leguaa e :voltar 'para 
m1ssões, etc. Eu entend.J po1s que nao ad•antamos os seus distrietos no mesmo dia, custaria isto 
nada, o .acr1o que quatro ho_ras é o Q~.e .se p~de pelo menos 12 horas ; ora, gastando 12 horas todos 
trubnlh~r _em !lm dia, além. de que .ctnco hol_as os . dias ·nestas diligencias ·deíxarião de Jazer ' o 
de se.ssuo ó muLto mão, c m~lto m_als . sendo muJto ser.yiço que lhes : compete . promptamente, . e da~ . 
cedo. . .. . .· · . :.. · ·. ' ·. providenciPs; portanto mandarei· uma emenda que 
. Portanto, a passar a prorogaçao soja . da11 duas, · Jul~o se .deve adoptar> '"- . .· ·: · · . . · 

•,horas .. -ás .-t1·ea. -e,• mo ·quer .. a ?menda, Mnda que ... Mnridou ã . mesa a seguinte , emenda: ·.·· .·. 
eu !1e1 · de vo.ar s~mprd. contta. . . . . . . . . · 11 Em . lugar .de . 11eis leguas-diga-se-duas le·. 

o Sr •. MuJ.u. :.-:-A mater.ia do terceiro .. artigo guas. » .·.·.·.... · · · · · · ' 
é do nosso regitnetito, e niio pôde a camaradeixar Foi· apoiada. 

· · de approvar; na occasião. do . Sr. presidente dar o sJ.•; RebouÇalil :_;;Sr • . presÚiéntà', 'tenha 
a ordem . do dia podemos notar aquillo .que qui. v. E:r.. a bond>\de de mandnr ler _o artigo . . (Leu-se.) 
zermoli :e que !ór mais urgente.; quanto .às outras Eu quizP.ra que se accrescen·tasse-guar.tadas as 
partes do requerimento quererem limitar a ses11ão d" · - d · t •t · - 1 · 1 t 

· o1·dinaria a certos uegociós não se póJe adrnittir; tsposJçoes a cons 1 Ulçao e e1 regu amen ar; 
a eamara. não se ha d_ e .·· restrin..,,.ír a . tr.atar de B este respeito mrmdarei uma emenda-:-guardado 

o § So do art. 179 _da constituição e lei r~gtila· 
um só negocio; temos mui tu de que trMar_, e que ment·lr, que parece~m~ s_er de tantos de Outub1·o 
tambem ·é urgente. . .· · · . · . ·· de 1B28. Emquanto .á • emenda do .. Sr. deputado 

Julgado discutido o t•equerimento f<Ji rejeitado, Feijó 0 . que -eU~ pretende prev.énh·; . uma- lei ex· 
e approvada a e~eq_da. do SJ:. Evaristo. ·• - . - · pressa já .prevenia . uma le.i ; parece ~mll . de -14 de 

•O SR• HENiuQUES DE REiENDE pedío licença para Outubro de ·• l822, . que prevoú1o utea crimes sem . 
·retir11r a resolução · que . tinba-. na sessíi•>' antece·" se atacar a .casa ·:d.o cidadão ·.- ' . _·· . ·: 
dente oft't~recido, autorisando aos ·. presíUentes das Man~arei pois· um·a emenda .para se·_aecreseentar 
províncias ·. a fazer sahir· para · fóra ·do . imperio 'ao nrt1go . na ·· pute ··de eustod1a~guardada .. a con· 
qualquer estrangeirfl que perturbe o .. socego PU· stltuiÇão e lei regulamentar que acabei de citar ; 
l>lico; e Jhe .foi. concedida. · e pelo que •·espe1ta ó. emõ.nda do Sr. F•<1j6 está 

prevenido o que ella pretende 'na lói de putubro 
ORDEM DO DIA .de ~1822;. : .. · ·· . . . , , , .· . .' . . 

:. , .Enviou á mesa a &egüinte ·:-emenda .. : . '· ,: . 
. ' As'll horasentróii em diJI~~~~i~ ~ p~6jecto , oirê. . cr Guardada a constituição; no , art . . 179 .$ .. 8o e 
recido . pela . commissãó. de justiça .. cr.iminal na a lei regulamentar respectiva. 
_parte relntiva ao processo; e que temle a .promover a Em , lugar da emenda ·do . . Sr. Feijó, . que se 
·a prómpta puniçiio dos que .forem prezas .. em cumpra a lei de 14. de Outubro de t8'.a2. 11 

:flagrante . pelo crime de roubo ou de· Curto com· Foi apoiada. . 
:mettido de noito ou nas estJ:adaa e lug_arez:~ pu· o .llir. o"sonolro elo ·Ounbo :.;..Sr. pre· 
blic!lll ; o aos que nito forem prezoa e!Jl ftugrante. . &idonte, _apezur ... do .. que : aeja obrlaal!o \lauatentar 

Foriio _á Dle_sa .. as aeg11intez:~ onumllas quo forilo -a· ii1lnha ·emenda. ;' i Vlita du grQnde .. numero . de 
apoiadaa:· · · · -- -. . •• . · . · . .. . emontt•• que ba aobre a mna, eu peqo: paua · ~& 

Do Sr. Carneiro da Ounha:-a Oa aoldadoa de rolllrar, e requeiro llOii Sra •. daputl\d.o• que nlo 
mlllcla~ ou ordenança• chamado• para •• dlll· mandem mala emendaa, Pnra que ftm for IJUtt 10 
genciaa ou conduaçilo de prozo11 fóra dua praçi\B, _ .).!.l!ID.O.P\1 oata comllli&llil• '! Foi para que 11&11110 
.u cujo te~po passa! além de ·18 lloras, vonwrtlõ •UIIIU . lei qut~ ·· tl&tlllil nlinorlh" ·aa olrcum1tanohu! 

··-··;- ... --.". 
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:SESSÃO EM, 2~ DE lULIIO I>E ·· lS30 .249. 
presentes~ Niio potlemos fazer essa lei, se ·prín- o S'·· PauUn.> do Albuquerq _ue :-

.: cipiar cada um de nós . a fazer · emendas ·'a cada Muito respeito -os Srs ; deputado!! que tem fallado ; 
·um dos ·artigos, levar-&e-ha com isto ale o fim · mas levanto-mo parr1 sustenta1• a emenda do 
·da sessiio. . . . . · Sr. deputado Feijó. E-:Jta emenda reduz-se a que o 

E'. portanto fundado nesta neces:~iclade de pas3rar juííl ,Je paz possa· dar . bnsca a ·qualquer· pessoa 
esta medida, e porque ella é provisoria que· eu indiciada do cri1ne de furto; e está na · mesma 
voto por todos os artigos, e peço para .retirar o. rJitP.stiio desta lei •. : (Nilo s.e ouvio o re_sto.). : 
·minb(l ,eme.l!da ; · · Jnlguda .:a mator1n. sutlicJentemcnte -d•scutJda, a 
' O .. . 8 :.. .... __ ._. ·0·· _unha .· ... .ràt.to.s .. ·-Sr. p· re~íde_nté,· sendo posta· tí voto3 foi approvada a ~esoluçdlio· 

• uA na parte ·que comprebende sómente a turma . o 
desde quo hontem v.i. entrar em discussão, este processo, salvus as emendas; sendo igualmente 

, grandll projecto apresentado pola illustre c:ommis- ap~ 1'ovMaR. ~s dos Srs. ·Ernesto, , faula Ara1;1jo e 
são, cahio·me ·o corRçittl nos ·pés ; conheci que niio . Mu1a, e . re1e1ta•las as dos Srs. ·castro e _Silva, 
haverião providencias pa1:n .a . crise em que esta- Feijó 0 R~bour,as: não entr&11do na . v!>taça~ a d.o 

.mos, . e .. quo sendo . m.uita~ · as .. emendlls .que· se Sr .... Oarneiro : da .0 11 nha, por . ter pedtd<> licença 
offerecerão . ao mesmo .:prrjecto, hão de sertnntas paN. retirar, 0 , quo lh6 .foi con~edidu • . . . . . . 
as difficuldades suscitadas contra .&lle que eu ~ão .. A's 11 horas e . 40 minutos fot ·introJuz1do no 
.sei :o ·que , devo pensar. Entretanto . os, .ladroes salão ' o ministro da guerra; e deu-se principi<• á 
continuao nas suas devastaçõe!!, · .. discussão do . projecto que · ftxa RS forças de terra 

Eu vou rnostrar .uma difficuldade que apparece para a qual tinha ·sido ' convidado. 
neste . projecto, elle.atac:a o .fóro rr.ilitar ~m casos 0 s_ . ... E.,.ne•~. o_ ,..-_Sr. presi.dente, .o o_._ bjecto 

·puramente militares, . casos que niio, .farão exce- · é 11. f t 
·ptuadoà. Se um ,mílitar desgraçadamentecommetter da . present~ discussão .. xar a . orçtl t.Hl . erra. 
um .. crime .de .furto · ou · roubo; não se acllando em O ·sa •. PaESIDEN'TE :,-:-0. primeiró' àrtigo _é só q~~ -

: serviço .poderá ser , julglldil.:pelo jury; ·. mas se.eHe · e:>tá .: em d1scussão. , . · . . · 
· commettcr esse .• crime ·.estando . de serviço, : v.· g. · ··O SR ; •ERNESTO:~Até ahi àindtl chegão as:mit.thas · 
:.de ,· sentinella, ;havendo .. escalado muralha, sabido · forças p11 ra couhecor que é só o primeiro artigo, 
:.do quartel, estando desertor simples, ou hav.endo e proporei uwa emenda, .restringindo ainda-a furça 
.commettido uma· de~erção ._aggravante, como fur- : que dá a·. com missão.,. e ·.exporei ~odos os . mo• . 
tando armamentos, munições ·<lU tend'l .perpetrado tívos. . . . .. · .. •. : . · . · · · . ·. · , . · · .. 
outros crimes .. {>Uramente · milit:1res, deverá elle T•>do 0 esta'do necessita ·de forças inquestiona-
nestes casos ser Julgado pelo furto ()rdi.nario pelos velmente para a .. sua defesa, porém estas· t:orli~· 

·jurados'? Qual do.s fóros ;prevaleceré, !I militar .ou · - :e · sun organisação .devem ser conformes a -organ1· . 
o .civil? Não será · melhor· ser julgado no foro . saçtio .'do·.estado ; Qual ·será portanto .a. torça ne-

' müitar.: onde . O ·_prÓceSSO ,é priÔeipiÍidO e ·concluído cessaria' em .um governO ·representatiVO COmO . O 
'dentro .'dé 2! horas 'l ,' A .. vantagem do processO .f!O nú.sso 1 Eís o· que tenho a demonstrar. · 
foro . m_íli.tar é .. _· m_ u,· ito .' sup. erio1·, ·p. orq_ue __ d. e __ um d1a Nos governos despoticos o interesse de um ~ó 

'pnra o outr.:~ ·é o· réo julgado c sentenciado. Por- homem é qne regula · tudo~ e por . e~msequenc1a 
. tallto o projecto ofl'e.rece .dífficuldades . na m_ater!a elles carecem de um exercito organil:lado de ·m.a-
·.de fóros, e eu :entendo •. que·havendo compl1ca_çao · neira que . seja cau:~ ra proxima; _de _p!)der sucrí~car .. .. 
, do Crime CiVil- corn·.o crime .militar, -deve O ultimO · t11do . a esse interesse de · um , SÓ, ·e é por 1880 · 
·pr.evaleetir o · primeiro ~ ; ; . . .' . · ' · ·. · -. · ' · ·.·_ · que nós vemos em_ • ta_es go.vernos tropas organ_,isa~a_s · 
. .. Eu · entendo , qtie . o proj~cto ,do : Sr. V.ascuncellos · ·de · vagabu_!ldos 'PFecedidos ·por homens l!r~vlieg•a-
é mais vant11jo~o j:lara o tempo presente, fazendo-se dos. o. ainda ass1m esses vagabundosnao convêm . 

. algum& em onda. O que .devemos .descj!'r é 'que os · · sempre que sojlló do mesmo .paiz, porém é nece~-
ladrõea sejiio prezas; que não 'si!' lhes concedão sario que snibiio ,uma 1ingut1 dillere:~te. .. . . 
cartas de -seg11ro nem. alvarás de . ~ança, e · que ·naqui é qus -nascem .recrutamentos em . pa1z~s 
imrnediatamúnte· sejilo punido!!, . . : . ' . estrangeiros, pnra s~stentnr ca forç~ .e ,pllVJlegiO 

Uma vez· admiltitlo o J>rin1eiro .artigo con·seglie· · de um só contra 0 interesse geral. M11s-,no!' gn· · 
· r.o o q·ue desejamos; os ladtões são. e·ntregaes á -varnos represcntatiV\IS como . deve ser .organ1sada 

. just•ça e tlcareJDos descançados ,e livresdosudtps, a furça? .. . . · , . .. ·, .... . 
do assaltos e do roubos de escravos. Se entrar , A força dos governos _representativos . consiste 

-.em .discussão .. o .. projecto :da · illustre com missão, nâ preponderancia d.os JDter~sses que. estes go-
posto que esteja muito bem orgauisado não po- 'vornos defendem; e quaes fi~O .~~se~ 1ntere~s~.s? 
de remos conseguir promptamente os. ftns cque de- · Silo os interesses · ile · todos as c1dadãos, sao os 
sejam~Js. . . . · . . .. . interesses do povo contra os intilresses individuaes 
~ubmetto estas re1lexões á consider.açiio da ca- . do um ou · de outro. · - . . . . . .. 

marn 0 e estou certo .que se 'a•loptarmos o projacto . . Por cons*'quenci>l . a força de . ~.,., governo .repre- . 
. do . Sr. ·. Vasconcellos com alguma emendn fica · ·116ntativo, qual o gover11o braz~lctr?, ~eve ·co!'~•st.ir · 
remediado o . mal. que nos persegue • . :· .· ,· . ·· , do . todos os cidadãos que .gozao d1re1tos {>Oht1cos: 

Sr. presidente,, .no caso presente uecessi tam<?s a organisação .. desta força ~e v e ser fe1ta. sobr.a 
de muita energia e brevidade. Eu turno •& repet1r um . projoct•> .de guardas nac•qnraes .; esta. é a v,er-

~ 0 que já, disse.,em · outra sessão : as: milícias achão- . dadeira força ; ma~ aqui não .se t~a.ta d!'lla JIBm 
se em · serviço . acti'{o·; · a ,tropa de linha e::~tá toda .de sua. organisllção . . Eu apresentei ·a_!ltmor,mente 

. empregada em-patrullias; o povo. vive . sobresalt~do, estas idéas para· mostrar que· a fixaçao das ·forças . 
ninguem . está, em.,segurança, , e .por ·co_nsegu1ote . ·ímme:liatament& sujeitas ·ao .. chefe· d_o gove-~no;deve . .. 
é preciso .que _'quanto . ·antes se d1scuta. o projucto ser inteiramente secundariB, e· nao a ·priDCipal· ; 
para , ntalhar . a impunidade dos, .. ladrões, .e. q.11e. · a; : força dos cidadãos . é a princip_al : força ';d~_:um 
as · miliciás .. se . recolhii() , ãs ,suas .. casas~ · estado representativo; · deve cons1.st1r na un1ao ·e 

o sr • . Mal~:~.: -Parece-me ·,muito improprio prepondemncia dos interesses que elle defen.de: . 
que se declarasse expressamente ·n · lembrança do . · interesses que só podem ser · su~tent!ldos ·•pelos 
Sr• deputado; 0 jury é fõro commum para todo )rnprios iot~ress~do~ •. Q11anto· a este,1nter.e~se de 

~o . cidadão · do imperio; . O. ,que ·na·. verdade . notou serem·: pre_cJsos ... J.nd•,v1du_os . 'para Rusten~' :· ,esta 
o Sr. deputado é que .. a. c~mmisaão · nio fez ·esta foroa movei, o Braz.1l nao ·,tem . tal ·rece1o.; . os 
declaraoilo-se aca11o o JUIZ criminal depois da inimigos externo!\ : não . podem ser succumb1.doa 
prova exooutarla a legl~laoilo ucLualmento eatabe· po_.r . &l!rnelb.ante f. orç_a : e ··os lnthter

1
nos P

1
odem:, ser 

loohta' d11 remCilter 011 mllltarea-para .. o...dll íÕI'O; . ::;:.®tnprlmidoa por uma bo.-,.adm straç o,, .. por 
ma• 0 fóro d'D'I11lradoa n11ate caao é fórõõõriimum · uma ftlfO". nacional .:_ esh forç•• -dovo se. r a mesma 
que nllo excoptua aldad1lu algum; lato aulo 11rn que .PilRiinr na n088•'~ lllgl•laçt\o, o d~VIl estar na 
preolao llóollm•r, · l'a;ulu 1111 gucUJ.IIle naeiolll&ee. 
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SESSÃO EM 28 DE JULHO DE 18;:)0 
Debai";, destes princípios mandarei uma. emenda 

p11ra restringir a força votada pllla cornmissão a -· 
tJ 000 homens, ola I}UBl nfio preciilamos SllOtiO par~& 
ll'uarnecer a costn e as. fronteiras. S. Ex. o Sr. 
ministro diz qne a força deve ser ínuito restrin· 
gida pelas· muitas doença.; que infllsttio o exercito, 
e além disto as deserções que siio em grande nu
mero ; e ate grande numero de deserções não· póde 
set· nttribuiolo senão á má administração que a 1lªciio 
tem conservado; e podss.o o Sr. mi11istro pede uma 
força de maior nu_mero para depois ser restríngii;la 
por esse grande numero de mortes e deserções. 

•· Haja mais liberdade nos corpos, porque com ~tTuito 
esses soldados não podem defender intere:lse algum 
sendo obrigados a Hervir contra a vontade: e é 
por . isso que até. hoje nii.o têm sabido defender os 
Interesses da nação.· Ernfirn 6,000 homens são 
bastante!", com preferencia daquellas armas que 
conservão um11 disciplina e instrucçiio maiot para 
poder_ em bem s<~rv·_,_r ; e_ por isso_ q. _u_erer_ ia. que_ o __ ates 
6,000 hom~ns !ossem pri'!cipalmente das.· duns 
armai, artilharia e cavall>~ria ·; aquell.l conservada 
em alguma:~ praças fortes _e. em alguns pontos da 
costa : e esta,; nas nossas fronteiras prinmpalment~J 
do. sul .. Taes idéas não carecem de ser .mais des· 
envolvidas, porque hão ·de ser attealtas pela pers· 
picacia desta augusta eamara. 

Quereria pois, que ella ;.procedesse a uma VO· 
tll.ção analoga aos interesses dos _nossos constk 
tuintes, e que He ftzesse esta_ reducçiio para que 
Re ·acabasse a des;:onllança que os goY:ernados têm 
tido do governo contra uma grande !orça militar, 
que •lém de tirar braços. que_ podem ser appli· 
cados . á indastriot, para se .sustenttmnn consumi, 
dores improductivos, torna-se muito· odiosa no 
receio dos cidadão:~ que pensão que o interesse 
dos governantas deve ser sustentado, não pelo 
amor, nito pelo interesse da organi:~ação social, 
e sim pelas bayonetas. 

Portanto mandarei uma emenda para que eilta 
força de 6,000 homens que julgo mais que bastartte, 
seja principalmente das duas .araras, cavallaria_e 
artilliaria. · · . · 

Eovioü ll. mesa a segUinte emenda : . .. . · 
· u As forças aetuaes, etc., constaráõ dos offi~ 

ciaes, ··etc', e de : mais 6,000 ·praças de otHciaes 
infflriores, cabos, anspeçadas ·e . soldados .. » . 

Foi apoiada. 
Forão mais oft'ereci~as · e· apoiadas as seg11intes 

emendas: 
D} Sr. Rebouças : cc O onmero de 10,000 de 

que trala o art. 1• .. compreheoda o estado me
nor, os otliciaes inferiores,. os aospeçdas e os sol~ 
d~~~» . 

Do Sr. Erl'lesto: «Na llxação do numero dos 
cabos, etc., entrem· ta01bem os otliciaes infe· 
riores. • 

Do Sr. Maeie\ : « Em \ug\\'t de .1(},000, diga· 
se 15,000, · cabúS,. at1speçadas e soldados, etc .. » 

Não foi . apoiada. 
O Sr. PauU:no de. A.1bu.qu~rque:

Quanto diz o Sr. deputado que acabou ·de fallar, 
.. é na verdude múi bello em tbeoria. Nku . duvido 

que po~nmoa 1111r guardados por ·men11s gente ; 
rnas mostrar!!l que .nilo é posRiv_ el. A loJrça ex'_•s·_ 
tente do Brazll é pouco rna•s ou manos de 18,000 
h. omens, se me n4o eng~&no: o artl~ro da cnmmis~llo 
reduz a 10,000, Isto ê, meno• s;ooo da Corçtuxls· 
tente; .e o illustre deput&&do redllz ainda a 6;000 
homens, isto é, 12 de meno.t parn as opuraçõ&l 
do fiXercito. 

Consideren~o~, senhores, ···o guo rarlito .12,000 
homens, sahindo de. repente de um 'genero de 
vida 'l Os nossos soldados · por· desgr;lça nossa , 
que não . têm sido em temp_~ me.nos Ce\\zes 'l 
·Tornárão-se, -por nssim dizer, niachinas de. guerra 
pelo . systema adaptado ; . t••rnárão ·se cartuxos ; e 
por consequoncia tirados do exercito nada são ; 

são homons que não lêm de que :Viver'. que não 
têm subsistoncill, quo nilo. têm pntria o QU·3 nada 
têm ; e. por.· cor.~seq uencia homens perigosíssimos. 
ao Brnz1L 

E' verdade que a fixação é_ de 81 a· 32, ·e que 
durante _este tempo se póde ir pouco n pouco des· 
pedindo do serviço ; e assim . poderia ter lugar a 
reducçiio que faz a commiss1i0 ; mas a quo propõE~ 
o Ulustre deputado, por maneira alguma me pa~ 
reco que póde ter. . . . · . . · 

Accresce o sustento que 10,000 homens não flãO 
mutto para o 'Brazil : não temos só a defender. as 
fronteiras : é nucessario que se dé a garantia que 
d.eve ter a 2• linha. A 2• linba, Sr. presidente, 
faz parte do exerci to, parte mais espesinhada, 
mais acabrunhada qut~ a l• linha; e se tir~rn1os 
dostl\ um nnme:-o tão grande de soldadoR, o que 
virá K acontecer ? Será. basear-se para fazer o 
serviço a 2a linha._ A 2• • linha. .não deve fa~er 
um s~rviço 'tiio pesndo como a I• ; e estes homens, 
com•J ·se· tem dito aqni mil· vezes, são privad•>S 
do tempo neeess:ario para tratar do seu· genero de 
víd1\ -~ Si\<) sobrecarregados .com o serviço milit11r; 
são finalmente uma classe de sold:tdos que têm 
menus. interesses. Portanto ·ha muito a tomar em 
consideraçiio :·quanto mais se.· reduzir a força da 
1• linha, tunto mais será ·neceasario .(tenho toda 
a certeza) e _tanto maior ·o ·serviço da 2• •. Nós 
precisamos. de ter soldados ·; tenbamos soldados 
bons; uma. boa or1enança que póde apparecer, 
melhorará a condio;ão do soldado, e a fará menos 
nociva·; · . . ...... . 

Se .queremos a. boa ordem, façamos· pnt il\uatra't 
aquella . classe de cicladiios que não. ~ tão perigosa 
c_omo se parece . qnerer inculea_r •. Jl:u muitas vezes 
me .tenho lembrado, e já esbocei um projecto de 
lo1i pe.t& qu.e tado \} e\dadão brazi\eiro fosse sol
dado : é·. urna divida . que se deve ao _estado : ·o 
estado precisa de r~ndas, ellas sabem de todos 
os _ci daJãos ; a~sini o estado {lrecisa. de .. braços, 
-el\es . otevem sahir de todos os· cidadãos sem dis~ 
tincção ; isto. trariá · grande vantagem ·ao . · llStad" ; 
o ciJadão que ,não .é, ou ha de ser soldado, não 
tem .este espírito _de corporacão quetàm aq11e\les 
que o são:_ quando _tratar disto dírei o mais que 
me occorrcr-. . . . . . .. . 

S11steuto o artigo proposto pala commissito, qua 
fixo\1 o numero de fo~ças moderado ; e por isso 
V<•to por elle e contra a emenda do. Sr. deputado 
que me precedeu. 

() Sr.· ou:nha. Mattos:- Sr •. presidente, 
na qualidade de membro da .commissão de guerra 
não' esperava que fosse _taxado o numero de 10,000 
cabos, .. anspeçadas e: soldados, como demasiada• 
mente excessivo para a defesa . Jo . imperio do 
Brazil. . .· _ _ _ _ _ _ . _ . _.· .......•.. ·· 

A cornmissão de guer1·a, Sr. presidente,. disse 
no seu relatorio so'óre o que apresentou o Exm. 
ministro da repartição quaes erão os motivos por· 
que se .inclinava a votar por uma· forçll de 10,000, 
cabos, anspeçadas e soldados ; :eu ·tornei a re· 
petir nquillo mesrnr> que e)la disse. 

Sr, presidente, todo o Brazil sabe que nos quatro 
.ariríos dza legislatura passada· sempre a commissiio 
de guerra ·dP.~a. augusta cainara foi. de· voto que 
as forças terrestres em tempo de paz nunca exce
desaem de .14,(,00, cabos, anspeçadas e soldados. 
Eu dntell de _se .fechar .. a se&ilão, lembrei-me que 
ta\ vez, em con~teqqencia ··da minha protlsaão, esta 
augu1t11. camnra houvesse de - . me . nomear para 
membro da commi&liio de guarM; e entendi que 
111 dodrt\ eonunar . aa tneamas l4.,Q<m· eaboa, 
anspeçadas e •oldado•: mn1,Sr. presidente, apenas 
ouva o dilcUriiO cio. throno em que 1e aase1111rava 
a todo o imperlo, 011 · 1\ a11embllla geral do que ... 
o Br>~~\Lae ncbava am-pa(""oom todaa aa P.O~en
cia_s e3trangeh·a~, e que e_m t_ odRa na . provlnolaa 
do imperio .. reinava a maior tranqalllldade,. de· 
cidi ·me Ioio a .. cllminuh· pelo muu voto. a uumero 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:07- Página 8 de 13 

SESSÃ,O , EM. 2~ -- OE ·-JULHO .DE t830 
de forças oft'eetivas de 1•. linha quero dizer . a sómente aquellas fortalezas que forem necessarias 
votar . por uma fo1~ça menor de' H,OOO llOm~1is1 e quo f,Jrem mais bPm construídas, . quai1to mais· 
cabos, anspcçadas o soldados. · · · · em tempo de paz. Drgo pois, que náo é : neees· · 
. Eu . bem eonheçn; Sr. p1·osidente, q·ital é a éx· sar!o mais que um sold11do _·para uma boca de 

tensão ~o nosso litoral; tambem _conheço qual é fogo, e citarei o examp.lo .do que éstá acontecendo' 
a_extonç1~0 d.as n()ss~sJronteiras; nno ignoro quaes · nn provincia do Rio .de .Janeiro, porque as bocas 
s.ao as Clrcumstnncaas em que estfiO a>t províncias de f•JgO quo existem na fortaleza de Santa Cruz. 
lunitro~hes ; sei . muito bem a_ necessidade que são 80, o·. creio que, Auantn ád p·raças quo .lá 
tem o Brazil de conservar uma força activa par•t existem niio che~ão a 80. P->r c->nsequeneia o 
repellir, n~o cidadlios brazileiros, ma~s para .rapell!r · . nnmero de artilheiros escusa exctlde•~ _ ao das bocas 
qualquer msulto de pesaona que ·n 110 o são· eu do fog.>, e por . consequencia tenho dado a raiiio, 
lembrei·me que, apezar ·do estado de paz em' que porque l, 100 artilheiros ' de J!OSiçilo são de sobejo 
nos acba,mos, seria . muito · facil appttt•ecer· uma para guarnecer . toda a nrt1lharia .das . ·fortalezas 
inva~ão, quero dizer, uma invasãr, m.nito peqÍl'lna, do. Brazil. . ··. . 
um assalto de pirnta :a :qualq·uer fortaleza o.u Concluindo que S • . Ex; entenderá que 500 .. ho~ 
praça; . l~inbrei:me que neste caso as tropas de mens é muito suftlciento para manobrar 86 bocns 
2•. linha 'podiílo ope1·ar em completa acção, mas Je fogo, e para mostrar que o meu calculo -é 
tambem _lembrei·m_ e que ellas fossem · sustenLn•lai · fundado, passnrei · a dizer quantos artilheiros são 
pelas tropas da · 1• linha ; finalmente examínei necessarias para o serviço de cada pt-ça, e . nilo 
~sta ·força dividida ·pela· commiB-Iio em corpos de .julgo que sejio preciso~ mais de 10, Ejne, multi· 
m!antaria, cavallarill." A artilharia. . · plicados por 36 . bocas de fugo, dão . 300 J>raças, 

A commiBiilo em 'Uma conferencia que teve com que ·-são necessarias e·m .toda. à extenção:.d'l . pa· 
s; Ex~ o Sr. ministro; ouvio ·a sua opinião qae lavra; :o . o resto .140 praças Biio para as falttiS. 
muito respeita ·; : todavin, · Sr. presidente, S • . Ex. · .Passarei a demon~trar as-,l•JrÇu· de inf:1ntaria ; · 
apresenta um numero de corpos que parece á e .entend,, Sr. presidente, · que 13 batalhõeR de 
commissão Rerem superiores ás nossas necessi- . i11fantaria _é .UD}Il forÇa sufficiente: eu peço nos 
dades, .. e ··ainda mesmo .quarido seja adaptada a · ~rs. deputados qu11 queirão ouvir se com e11'aíto a 

- força . requerida, o · numero do.s corpo:i · póde _ser. .·minha opinião ·é : bem :fund:ada, e o' ·resultado .do . · 
reduz1do_ • . . - .· . meu caleulo del1,228 praças de ~Rbos, rtnspeçadas .· 
.' Apr~sel!tarei · nie_us cálculos quanto á força : e .soldados ; e ·pailsarei . a .ler a -clas~ificação que 
t_alvez não · sejão agrâd'aveis minhas reducções â fiz a ' este respttito; que vem a ser .(leu), o que , 
toda a qualidade de pessua~ : mas as circum;tan· ,tudo som ma a 10;000 praças. - ,. · ·. •···· ·. 
cia!l_ em 1.1ue . o Brazilse acha, instão. que com Disse .· o Sr. ·. ministrt> . no·· se11 . relato rio que·· é 
effeito · nós redúz·amos. a· roa·ça a quanto seja_ suftl. neceo~sario atumdermos á vasta extensão do nosso 
ciente para;a segurança do imperio: O' Sr~ ministro · litoral. ; porque com ·· o . norte confinamos ·pela 
querendo conservar 'em -acti v r dado 2,296 ·prllças de parte do oeste com ·nações americn nas que ni'fo · 
cavallaria tem uma força 'suftlcienLe : ma~ meu_ se achão ua mais perfeita tranq_uillldade, • 
cali:ulo ditTere, porque o _ Sr. ministro . pede. 2,899 Analysemos: purçce que S.: Ex. quer uma boa 
praças. · · · . . .. ·. . . · · _· . _ . · _ . . força no norte, e eu tambem estou por isso : :nu 

Dii·11i' qual .é_. meU modo · :de pensrlr a_ respeito .é. preciso conhecer quae~ .- 11ão JlS forças de que 
da distribuiçil'l destas forças. Supponbo que· estas podemcs dispõr em tempo do paz, em .razão da 

.. 2.291; praças .. podem ser organlsad~s ~m 4 .regi· · que t~m essa potenciado. norte, porque em Cayenna · 
mento~, ·e supponho destes . 4 regamentos que 3 • existe _um batalh~o de caçadores, uma coo1panhia 
existem no sul; 1 no Rio de Janeiro; o parte na do artilheiros A , outra de guardas nacionaes: e 
província de Minas·Geraes ·: e no Rio ~e Janeiro as colonias inglezas e hollandezas estão. muito 
é nacessnrio' tropa · para a guardá do . nosso au· separadas de nós, .e não as posso snppõr . com a 
guato . monarcha; .. supponhtl _mais haver em _cada . intonçãu de nos atacarem·; e quando o quizessem 
regimento 554 praças. e entendo que é umaforça · fazer pelo cannl do rio Branco, hnviiio de -·encon -
de cnvnllaria mua suJ!lciente • . Pelo que respeit•l trar tantos obstaculos da natureza que desistiriiio. 
â . nrtilbariR, · entendo·. que .· são . necess11rias ._ 1;600 Pela parte da Columbi_a tomarão elles poder-se 
pr11ças, numero que não póde s6r reduzido, e haver com os seus n6gocio:J·; é verdade. que al· 
antes pelo contrar!o .talvez haja necessidade . de guns ponto:l ,tõon fortifl.cndo.s. em a nossa fronteira; 
o_ augmentar. : mas isso é U1ua daqueUas operações políticas de 
· _Disse. S . .:.. Ex • . quo.siio . necessarias_l,lOO praç1s .. que,lançiio _mão .os ,_g4lvernos tod•uLas__,vezes .que. 

de· posição .para . 86 bocas de Cogo de cámpanba ; qucr6m fazer reclamações de· terdtorio ; entretanto 
.todavia estou.· persuadido .. que e_ste• numero póde , ·a Corça dessa destacamento era mui. d.imiouta .. e 
guarnecer 1,000 boclls de, t.,go: eu me explico. o governo anandou pôr uma. igual força; e tod~a· 
l!lós devemos· conservar gtíarnecidas as · fortalezas vi" . Be acaso _o governo daquelles . pontos .. . noa 

· princiJlaes dós jlor,toa ; c perguzitar':'i: t•>das_ e lias quizesse atacar. com -: a mes111a r,.cilid•\de com qué 
tarito ·. bocas de .· fogo ··montariclo a 1,000 .? Pergun· olles marcbariiio · dt~ _lá, tambem nossos . soldados 

· tarei'Tnais; 'quaes ~ãc. essas .fort.alazas? Será ne 4 marcbarião da cidade do. Pará para a . froritllira. · 
cessaria_ co~se,r:var , giurn~ci_das . essil.t fraquezas · .·. Se olhamos para a . parte da Bolivia, esses chi~ 
que . estao ·: carcumdaudo ·:o amper1o? ·De certo que . quit•>S tomarão ellés. poder comsigo_; e creio que 
não.; e: ent11ndo que,· sendo· ··guarnecidas ·quatro 300 soldados de .l•liilha em Ma_ttu Grosso é muito 
fortalezas é sutlleiente, e que de todas. as fraquezas superior : fo~ça. Não nco~te~e porém as&im na 
se deve mandar retirar a ·artilharia;_ e .recolher parte meridaonal da provmcaa de M:atto Grosso, 
aos armazens_'para _se. ··!·ão .estarein urrui~and~. ; · não por . causa do Dr. Francia, mns por_ ·causa · 
porque nenhuma necess1~ad~ acho do . conservar dos indios do UruguaY.; ·toda viu essas_ forças que · 
e8sa ·• iinmensa :quantidade <I e fraquezas, nome que lá existem são ·· Sllfficientes, uma vez que · se lhes · 
dóu a_: essas pequenas baterias .em.que ha 'cc;>m· de uma organisaçllo mais adequada. ás circum.· 
manda_ntes ·· de nltas patente_ s (apo.tad11s), muatas · stnncias do terreno. ·Essa .tropa no dia do-hoje 
:v:ezes _cominandando du'as . pe'dras ~f duil!( peças , acha-se raduziu' á simples ·condição de_ escravos, 

. yel!las; e Jaes baterias não S(lr;vem senã~:·.de in~ · e por esta: occasião devo recommendar _ ao Sr. mi· 
JUrla_r ·o. ·nome ba·azileiro, porque po~~m ser .. to~ ; · ni~tro que mande ·. dar ·_uma melhor fôrma áquella 

· madas . pela· maii pe·quena torç!l; o que: resulta desgraç.tda ~ente, ptlrque os pedestré~ ~ da. · ~~~o~ 
em nosso deacr11dito, p_orque 110 dará C) UI! foa tom11da_·. vincia de Matto .Grosso · podem ·_ser . mua_to ulei_s; .· .· ': ···. -
por dõua marllllielrol .uma .fortaleza ·'que era, com~ e talvez nenhuma tropa do-·Brazil puSliK'"·obter--· ··-
manlinda por um coronel, . . · . . ·. . . _ tiio grandes vantagens como elles, porque -: estilo. • 

Aoabom·•• pola 11111 eapan~l\lboa mllltarea que · cllmatl,a.do no paiz. 'Torno ·pois .a dir.er que na 
IXII&eAI por Wall' 11 pro,lnolal1 lllarntoondo.~IO parto meridional do. ioiperio, q~ero di~~-r,' ·a , ~r~-
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vincia de S. Pedro, póde muito bem ser invadida e 
atacada; mas emquanto o governo não tem to
mado uma consolidaçãn, supposttJ que é provavel 
que até ao anno que vem a tome ; apezar disso 
entendo que 3 r~girnentos de cavallaria é mui 
sufficiente para n sua defeza, que vem · a ser 
1,590 praças. Entretanto, como aqui existem depu
tados tanto de S. Paulo como dt~. província de 
S. Pedro que talvez tenbiio mail! conheciment:>s 
a tal respeito, desejaria ouvir suas opiniões se 
seria sufficiente esta força acompanhada por duas 
baterias de artilharia Cllmposta cada uma de 
6 peças. 

Teubo pois dado 11s r11zões porque a commissão 
de guerra fixou n Corça em 10. 000 cnbos e solda
dos. Farei algumas observações Robre o que disse 
um nobre deputado do qll•l os forças do imperio 
devem consistir t:xclu~lvamente em ,:ruardas na
cionaes. Não ~ei porém, se ~o entende a milicia 
ou as ordenauças, ou se é um corpo que ainda 
haja de se crear, e disRo 11111i8 que a força moral 
é secundaria. Sti.o a,. moamos idéas que sempre 
teeho apresentado, que a 1• linha em tempo de 
paz é auxiliar da tropa du. 2• linha, e que em 
tempo de guerra n de 2• linb•l é auxiliar da Ia. 

Disse-se que o Brazll niio teme inimigos ex
ternos, e verdade e que ntó o dia de hoje não 
têm 11pparecido ; mas poderâõ apresentar-se , e 
nesse caso dão-se aqU•Jilnr~ providencias que o 
corpo legislativo julgur cnnvenientes em conse
quencia de propost•lli do govurno. 

Disse-se mais que os olllclues inftJriores devem 
ser incluídos no numoN legnl, mas isto não póde 
ser porque os exer~lcloa 111io mui diversos. O offi
cial infarior niio tem o mn11mo serviço que tem 
o soldado, e é da neclliiRidodo esta classificação, 
nem se póde prescindir dolla. 

Dis»e-se mais IJUO n for·çn diminue peln má 
t.dministração, e de 1'11cto 01 co.ur~as podem ser 
pbysicas e moraes, o alóm daK physicas, reco
nheço que têm havido lnnumoraveis abusos, que 
têm sido maltratadas (lt>lo• commandantes ; toda
via ha excepçõe11 !JUS ruln •l"v"m entrar nessa 
generalidade da prupoalçdo do lllustre denutado_ 
Causas pbysicas terllo cunLrlhuldo, e verdade é 
que a des~rça'io no unno PIIMAituo -flli espantosa; 
organisou-se uma dHKerçAu KYIILHmatica, 1 :l n~ isto 
nenhuma analogia tllrn curn a uticretaçã•• da força 
o mal está feito, o o rAIIIBulo ti punir aquelles qu~ 
forão causa · de semelhante d~aorção ; e se foi 
do;; commandante~ do11 curpoll, tXIlminem-se os 
motivos. Mas o Sr. uai11l11tru jt'L declarou que um 
dia me manife,.t11rla a n:tllo du uma tão extraor
dinaria ..teserçilo. 

Disse-se que 6,000 praça• ai'lo ba11tantes para a 
segurança do imperlo, tlU p•ço ao illustre depu
tado que vá. discorrendo t•eloll províncias, e diga 
quantos homens suppôll acrom necossarios para 
duas guarniçõel', e Vllrt'lnOI 11e o meu calculo é 
exagerado. Quizera quo o Sr. ministro me expli
casse qual o numero de pr11ças que occupa a 
guarnição diaria do Rl•l de Jantolro? 

O Sa. :MINISTRO n ... GvKnn."': -·ordinaria
mente sobe a 400 prnça~ o tJ.,tnlho interior dos 
c~rpo~, ~ o illustre dt•putado ~llbe mui bem que 
n~o e so nas .gun!da~ quA n11 Kold:ulos fazem ser
VICO : h<l serviço mturnn tlua curpos que é tão 
pesado como os tlaa guar•las, e Jaoje Uli soldados 
que saht!m de manhã. va\o patrulhur de noite. 

Quanto ao tratamento duR sult.hulos r~z-Be uma 
imputaç:io _que não posso d•·'X;•r l•llB!Inr, pl1rque 
as des~rçoes têm sidu pelo mâo tratamento e 
por multas outras causa,; mrornes que uiio são igno
radas pt>lo mu,.tro deputado. e tmnca. pelo máo 
tratamento aos soldados, porque nunca forão tão 
bem tratados ; portanto us comma"'dantes uão 
merecem essn imputação, embora haja uma outra 
de algul!l_délles por motivos particulares e eu 
1;enho VIgtado sobre elles. 

O Sn. CUNHA. MATTOS : - Convenho com o 
que disse o. Sr. ministro, e estou persuadido 
que as deserções procedem de CIOUS:lil m~sia remo
tas ; e entrando na quelltão direi, que em todas 
as províncias as juntas têm gu·wdas, e bem as~im 
as rasidencias dos presidentes e h•>~p1taes etc.; 
e senão vejamos em o Rio de Janeiro as guar
das que tel\llos desde a ponte de S. Chriatovil.o. 
E s~rá possível retirar essas guardas dos postos 
em quo estão? Parece-me que não ; e em todas 
as províncias ha necessidade destas guardas em 
que se occupa muita tro'Oa, e por conseguinte é 
impossível reduzir a 6,000 homlltl~ ; e tal vez que 
passando o lo artigo que fixa 10,000 praças, acon
teça o que disse o illustre deputado, que as · mi
licias por muitas vezes hão de ser .!:liamadas ao 
serviço. · 

Disse-se que o soldado era perigoso, mas, Sr. 
presidente, o soldado constitucional niio o é, é 
sim um defensor da lei e de seus concidadãos ; 
e se elles têm praticado alguma cousa que seja 
opposta aos intere,:;ses dcs povos, não vs crimine
mos, porque os soldados vão para onde os levão 
os seus chefes, e raras vezes fazem o contrario ; 
se o chefe é virtuoso, o soldado tambem o é. 

Tenho pois dado as razões que fundarão os 
calculos da commissão. · 

o sr_ Ernesto:-Farei algumas explicações 
que o illustre deputado paréceu exigir. Disse elle 
que não sabia o que eu entendia por guardas 
nacionaes; porém dir-lhe-hei que eu entendo por 
guardas nacionaes a força armada propria para 
defender os interesses do estado, comp,,sta dos 
que são interessados no governo representativo 
que são todos os cidadãos organisados dtl maneira 
de poderem defdnder seus interesses, e estes cida
dãos armados chamo guardas nacionaes ou por 
outra, força nacional ; . e faço differ§llça da Corça 
movel, e direi que não é propria para defender 
a segurança do estado interna, mas sim pat·a 
defender qualquer invasão ; e por consequencia 
julgo que são sufficientes 3,000 homens, entrando 
officiaes inferiora~, para rebater qualquer dt:!SBas 
invasões, supposto que nadn tenhamos a receiar, 
e quanto ao nosso estado interno, para obstar a 
qualqu~r ataque imprevisto, reunir-se-ha então 
naes"s mesmos pontos as guardas nacionaes, e 
r-::u::ir-se-ha a assembléa geral para tomar pon
Jd·osas medidas. O honrado deputado disse mais 
que era preciso fazer muit'l. honra ao soldado 
brazileiro, e eu direi que para se lhe fazer honra 
era mister não f·•ssem recrutados pela maneira 
a mais viciosa. Verdade é que não são tão maltra
tados como antigamente, mas podiào ser melhor. 

Quanto ás deserções, dizer que ellas são filhas 
de causas moraes, e principalmente porque o 
nosso governo tem faltado aos seus ajustes ; pri
meiramente prometteu-se de dar aos soldados mais 
alguma cousa para servirem por mais tempo, 
forão elles para o sul, voltarão ; e como já. cão 
havia razão alguma que se lhes dar, dacl9.rou-se 
que aquelle que pedisse a sua escusa, seria repu
tado insubordinado; e ha muito pouco tempo foi 
que se derão essas escusas em grande numero, 
se acaeo_ uão são inexactas as informações que 
tenho:_ I?8S u~ governo .quando não paga as 
suas d1v1das nao tem cred1'o• e por consequencia 
para este caso ba a mesma razão. Além disso 
nós devemos .ter poucos destes soldados que têm 
sido mercenarios, e não têm sido cidadãos que 
gozem dos direitos politicos ; e eu lembro ao illus
trd deputado que se lembre da mortandade que 
bouvP. ·na prnça do commercio feita por soldad9s, 
que f~rão os mesmos ( ao menos aindà tem a 
mesma organisação ) que dissolverão a assembléa 
constitumte, e que se a força brazileira fosse qual 
deve ser, ou se chame guarda nacioual ou se 
lhe dê outro qualquer nome, comtanto que indi· 
que que é para sustentar os interesses da nação 
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não haveria essa criminosa dissolação ; portanto 
para a defeza do estado é precisa essa. guarda 
nacional. 

Disse o illustre deputado que nossa força <3:tis
tente na cô~:te bem depressa ba de tornar-se 
doent8, porque tem sido muito fatigada. Sinto 
qut: !Jaja esta Cilinciáencia de necessidade de 
trabalho com fixação das forças; e esta coin
dencia dá lugar a muitas illac;ões, mas que ne
nhum peso de certo fazem. 

O Sa. CUNa:.. Jl.ú.TTos:-Não pode haver coinci· 
dencia com o que succede hoje, e com o que ha de 
succeder de 31 a 32. Deus nos livr•~ que :~s desor· 
dens do dia de hoje se perpetuem. 

o Sr. r .. i.n.o C ou tinb.o: -Sr. presidente, eu 
fallarei primeiro em geral da força de terra e 
depois passarei a responder algumas "[iroposições 
de alguns Srs. deputados. Se fizesse caso do que 
dizem os· papeis do governo, talvez eu me não 
mettesse a fallar em cousas militares p~ra não 
ver depois como já vi, quando se tratou da força 
ae mar que faHavão sobre ella desembargadores, 
medicos, padres etc. Eu pois direi algumas cau
sas, e os Srs. militares que aqui estão me illus-

. traráõ nesta matería. . 
Sr. presidente, o estado completo do Brazil 

terá 33,976 soldadQS, afóra esse grande estado
maior, esse exercito d<l officiaes. generaes, essas 
celei:;res tres clas:>es de estRdo-maior, corpo de 
engenheiras. veteranos etc.; porque, entrando tudo 
isto vem a ser 40,000 lwmens só para o imperio, o 
imperio do Brazil que não tem senão o vasto, por
que o rico já voou, e onde, senhores, niio ha senão 
3 · milhões de homens e estes de diversas côres e 
condições. 

Vamos agora a fallar no estado effectivo ; elle 
anda em :!.9,497 praças; o que se pede creio que 
são 17,416 praças. Sr. presidente, dezoito mil o 
tantas praças ainda para o anno de 31, não se 
incluindo <'S officiaes de estado-maior, de engenhei· 
ros e todos os officiaes de fortalezas, veteranos, etc., 
vell_l por tudo a montar em 22,000 homens pelo 
menos. Do que serve o exercito do Brazil? Com 
a sua população esta tropa é suffieiente para nos 

· defender, e agot·a que não temos inimigo extorno 
nem interno, Sr. presidente, já não são poucos 
os soldados que existem. F~tçamos justiça aos 
soldados . brazileiros (quando digo soldados, ent<m
dem-se tambem ofliciaes ; não seja como aqui o 
anno passado que um Sr. deputado major, por 
en chnmar os officiaes em geral soldados ficou 
muito agastado). Os soldados brazileiros são de
fens0res de sua patria, assim como fo::ão defen
sores da sua liberdade. E' verdade que presen
temente tenho mais confiança nelles do que tinha, 
porque elles sabem q11anto é conveniente o sys
tema monarchico representativo ; estão em outras 
circumstancias que não estavão na constituinte, 
elles hão de defender as instituições de sua :patria. 
Comquanto faça esta justiça não posso concordar 
que haja grande numero de tropa no Brazil porque 
elle não póde com tanto peso. Demais, p:~ra que 
queremos . essa mnita tropa ? Será para apparecer 
nas peradas um luzente exercito? 

Teremos alguma guerra ou al~uma insurreição 'l 
Não. Logo, será n1ais convemente á na.;ão em 
geral e a cada individuo soldado em particular, 
que esta se estabeleça, que tenha campo para la· 
vrar, que viva com sua mlllher e :filhos, que tenha 
algumas commodidades, e se deixe da vida de sol· 
dado que é por assim dizer, de celibatario, pois 
que não pôde casar sem licença de seu chefe, vive 

· sempre atrapalhado com pequenos lucros etc. 
Qual ·é o homem livre que vai ter trabalhos tão 
peniveis pelo vil premio de 160 rs. ? Poder-se-ha 

· com isto sustentar mulher e filhos ? Q11alquer 
preto cargueiro faz hoje no ganho 480 e 640 rs. 
por dia. Deixemos esses homens irem procurar 
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meios mais lucrativos, meios de melhor passar, 
e deste modo se a"ltgment>~ a população. 

Sr. presidente, um paiz constitucional não pre
cisa de muita tropa ; isto é bom para esses paizes 
onde o homem se acha abatido pela escravidão, 
nestes o grande numero de tropa é necessario. 
Quando um viajante vir em qualquer parte do 
mundo um paiz carregado de tropa, póde dizer 
sem mais outra investigação-este paiz é escravo
pelo contrario, quando ·vir um paiz aonde ha 
pouca tropa em relação á sua popula"ão póde 
dizer- este paiz é livre : isto é um axioma, se
nhores, a. libt~rdade não se coaduna. com grande. 
numero de tropa. Os ingleze;; que se chamão o 
modelo da liberd,•do, que ·trllpa têm em tempo 
do paz, apozar de serem na Europa quem regula 
os destinos daquelic continente? Diminuem muito 
sua tropa. os cidadãos visinhos de . cidade de 
Londres nem se quer querem ver entrar den
tro de sua capital homens que vistão f1nda ; os 
aquartelamentos são Iõra da cidade e nem por 
isso deixão do estimar os seus soldados. 

. Pelos princípios políticos de nossas finanças e 
população, o .B.-azil não póde tor semelhante força, 
ella deve ser muito diminuída, quanto maia que 
não temos guerra com nação estrangeira. Dir-se-ha 
que se prcci:>l\ para os confiictos internos ; mas 
senhores o melhor meio de se atalharem estes 
coufiictos é o governo ser justo, nunca se viu 
rebelliiio qu•1ndo o governo é verdadeiramente 
ju;;to (apoiados), o ·quando um mau governo 
espesinba os cidadãos, e quil estes exacerbados 
levantão o estandarte àa rebcllião serão as tropas 
capazes de <•S subjugarem? Essas pequenas des
ord~ns que desgraç~damente tet::?OS tido no Bra~iJ, 
não têm sido apastguadas scnao por seus VlSI· 
nhos das províncias que t~m concorrido para suf
focat· os rebeldes. (Apoiados.) 

Vl"jamo::; o que aconteceu em Pernambuco; lan
cemos as vistns ú. Bahia c ao Ceará : e digão se 
tem sido a tropa de la linha, quem tem feib 
apa,.ar o fogo d:t insurreição. N::io senhores, de 
certo não tem sido ella: não a precisamos para 
isto, e sim para defender as noss.1s liber~ades e 
indepün dencia externatnente, para a defesa mterna 
nãv se precisa tropa ; os brazileiro:> cst~o II?nito 
instruidos; sabem que o ~ystema constJtucwnal 
é o que convém ; e desengane-se o gover!lO. <JU.e 
elles nada mais querem que a constltu1çao, 
nada menos querem que n constituição. tApoiados.) 

Debaixo destes prittcipios concordo com a re
ducção que fez a commissiio, e só approvarei a 
emenda do Sr. França .lunior, que quer que 
entrem no numero dos dez mil homens os inferiores. 
Respond~rei tambem ao Sr. ministro da guerra. 
Não sou injusto, só digo que é verdade q~e 
existem muit~s commandantes de corpos, que sao 
homens philantropicos para com os seus soldados ; 
porém S. Ex. n>io póde negar que ha alguns que 
os tratiio muito mal. !Apoiados.) 

Na minha província existe um commandante 
de um corpo, do nome Lisboa, que se appellidou 
alcrum tempo Carioca, e como se mudou a sorte 
e bas circumstancias tornou a appellidar-se por 
Lisboa: este homem inventou no seu batalhão um 
toque cllamado de chibata, onde apparecem os 
officiaes inferiores armados de tres e quatro 
chibatas, e assim são chibatadas todos cs ~ias 
oito e doze sold•ldo:s, os pobres homens castiga
dos por uma maneira barbara, ião na conformi
dade do regimento para o hospital militar; e por 
que visse aquelle com mandante que os . emprega
dos desta repartição reparavão e censuravão da 
barbaridade do seu castigo, deu . ordem que os 
soldados não fossem mais pau o hospital, e que 
se recolhessem depois do castigo ao calabouço; 
como se praticou com um que d~pois de levar 
250 chibata~as, itido para semelhante p~isã'·'• alli 
perigou mu1to. Isto é constante na. m1_nha pro
vincia, todo:> o sabem, e até os penod1cos têm 
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muitas vezes denunciado destes faclos: · todavia 
elle é. mesmo assim .mantido no com mando do 
desgmçado balalhiio, espesinhaudo o maltratando 
os pobres soldados, de manoím quo quasi todos 
diat1 ha des•m;ões. 

Me-lmo aqui, Sr. presidente, uiio vamos .com
mandantes 'de batnlhões fazerem prender seus 
soldados e castigai-os por lerem pa.Peis publicas?. 
Por lerem papeis P' .. Jbi.cos I Ha ma1or.op.'.P .ressão? 
Assim é. que o nossº gov.erno deseja a felicidade 
do Brazil; con~ervando M soldndlls M ernssa ígno· 
raneial Não Slli que medo tem e!le da in::;trucção 
(«pqiados], 11 instruc<;.ito para . o goveruo é um 
monstro que deseja suJfoear, quando essn instruc· 
ção é que faz um estado feliz ; é que: Cuz · (t ho· 
111en1 social, obediente á!> leis e respoitl&dOI' das au
toridades. 

E11 espero que S. Ex. assim como·. defende os 
C!JmmnnJantes, defenda tnmbem os míseros• ao!· 

--.d.!ldos.)l)m Sr. deputado depois de desenrolar 
um---trítenso discurso em que mostrou. aos olhos 
da evidencia o quo.ntQ .amo. o Bra:zil, e deseja sua 
couservação, concluiu. dizendo qne e1·ão. precisos 
pelo menos · quinze míl. homens ; e eu me nd
mirei que só se contentasse com quinze, quando 
pensava que . quízesse. alguns .. quarenta mil, e em 
summa o motivo que deu foi - que erão precisos 
muitos soldados para toda e .qualquer causa. 

Sr. presideutt>, torno a repetir, nós pagamos 
tropa para defender a patria externameote1.quando· 

-!ór neces:>nrío, ou par\\ . o que se.· cos_tuma ? Por 
qualquer. cousa, por qualqu~;r carolice, por qual· 
quer(uncção de igreja et.:., lá vai uma guard~t de 
soldados: nós não_ pagamos tropas .. parr.-isto•• -Para 
quo pois se quer tanta tropa? Será .. para decidir 
das' nossas instituições libernes ;. e nós bem vimos 
atacar um collegio eleitoral com força armada. 
(A poiaiJ.os.) 
-Dir-se-ha que ella é precisa. para i:;to? Niio Sr. 

presiden.te, isto foi um abuso de serviço que fez 
a tropa, o . aqui temos . que se ella fossa ins
truída saberia . respeitar o. sagrado das -eleições 
'P.ara. S6us ."deputados. Allega-se pnra nug-rnentar 
o exercito. que·. o nosso paiz · é vastíssimo; mas, 
senhores, a tropn é em re!açiio ao terreno, ou á 
sua população? O que tem que o Brazil seja 
extentisissimo· se. ella não· tem. gente ? Se fosse 
sómente . pela . extenção. ·.do territorio, nenhum 
paiz teda mais tropa. que os desertos da Africa 
e da Asia .. E' pois contri!Pro.dueente o arg11mento 
do i!lustre deputado que o avançou. Se elle dis· 
sesse que, por set· o Srazil muito povoado, devía 
ter muita tropa, ent~o lhe diria que sim, porém 
que por ser vasto e rico. não póde valer o seu 
nrgumento. Fallou·sa na Russia, na Turquia, etc.; 
fallon-se em esquadra!!_ que atravessiio o cubo 
da Boat~Esperança etc.; porém,. senhores, qua . 
temos nós com essas. _esquadras que viio para o -
mar • .da India? ·· Disse-se que. não pensassemqs 
que a Euro[>a dormia ; ... que· se e:;tava tudo ·• em 
socego ern porque elln estava occupada com· a 
guerra da Russia e da Turquia ; .porém que logo 
ella ba. de estender suas vistas para c~. 

Mns ·.Sr. • presidente, nós estnmosbem def.;ndidos 
com um fosso de duas milleguas: este fosso aquoso 
é muito difficultoso de atravessar, e assim para 
que havemos sobrecarregar_ a. nação _de uma des· 
peza tão grande para prevenir uma invasão i ma· 
ginaria? .· O . illustre deputado. mostrou-se .um 
grande político porque. viu no futuro grandes 
cousas ; porém tudo. viu . com c.ores negras.' Sr. 
presidente, é . com n força de. tropa <jue havemos. 
í:le fazer a defesa do Bra:r.il ? Não, é com o lnvra· 
dor, com . o negocinnte, com o artista~ com· c. pro· 
pr!etario, estes . é que hão de defeJ\d.er SUfi!Õ ·pro· 
pnedades, seus bens,· suas . mulheres; saus .ftlbos. 
Quem foi que no campo da honra defendeu o Bra· 
zil· e pugnou por sua. independencia 'l Forio os 
!!Oldad!ll!;.<le · linha_? Niio, aerrliores, forãcn>s-clíaina· 
dos pelos .lusitanos - ceroulas - (apoiadosi: por 

llOIISequcncill et!tCs Cei'OUliiS bíio da deCender O 
Brazil elo qualquet· iuvasão euroJ>étL !Apoiados.) 

Desejava que o illustra deputaélo, qutJ ·tão ver
sado so mostrou na histotía européa, me. dissesse 
quem compunha essll exe•·cito victorioso do tempo, 
dtt revoluçdo da França, que lhe chamarão-
snncu!otes - ? Não erão ellas paisauos, e não· 
empunhav'iio as arm11s? Senhores, havendo o amor· 
á patrin, 9 nmor .á liberJnde, ·JJa exercitós valo
rosus. 

Disse .o Sr. deputado .que a . Bahia era ponto 
mui tu .. aberto, e muito susceptivel de ser tomado: 
que os .holl:mdezos já tinbilo tomado Pernambuco; 
e que só para a Bahia erão precisos quutro mil 
soldados; He ·tosse cousa .. boa talvez o illustre 
deputad-, não quizésse ·· para a minha província. 
Es~e. argumento a respeito dos hollandezea. é 
contraproducente. O íllustre deputado bem ha de 
saber que elles forão expulsos · da Bahia sem 
que • fosse por tropa que· viesse . de . Portugal 
(apoiados), e sim por paisanos: o mesmo . acon• 
teceu em Pernambuco ; e como " illustre depu
tado julgl\ neeessaria tropa de linha· para guar· 
dar. esses . mesmos pont11s de invasão inimiga, e 
J}O .. tempo .em que o -amor .á liberdade esta .no. 
seu · ulttmo grão ? . . ·. • ·. . ... · •. · 

Emtlin Sr. presid6nte, nada mais me lembra 
que. possa responder; e concluindo. o mE:u dis- -
cur11o, -direiqu,.,.o. que-pede-.o. Sr. ministroé 
muito .e que o Brnz1l no estado .presente 'não 
póde . sustent'U' ·uma força . tão grande: o que a 
commissão dá, me. parece satis!actorio eom " 
emenda do Sr. : Ernesto: :resta que ella proponha 
uma lei fixando o numero que deve hanr de 
ofiicines generaes. · .. · . 

O Sr •. Mendes VJanna:- Sr. preaidel1te, 
apoio e approvarei . a emenda do Sr. Ernesto. 
Sr. presidente, desde que o governo do Bra.zil 
assentou Quo devia seguir o .mesmo systema das 
cõrtes de PortugaL é que principiarão a apparecer 
deserções : · !allo desses des!!rtores que estão na 
tropa brazileira que estão soldados . da marinha. 
Sr. presidente, o _que vem a ser andarem os sol
dados .nesttl lida,· os .de Santa Catharina-irem 
para o norte, os da Parahyba virem .para o suH 
Acaso se desconfia dos braz:Ueiros ? Isto equivale 
a um degredo. para a costa da Africa •. Que im· 
portiio que. estejão. no Brazil, se estão privados 
de todas as c:ommodidades, e fóra . dos .seus ? 
Cada um DI\ sua província tem seus parentes, 
seus amigos que ltie servem de muito •. Demais, 
o máu tratamento dos chefes. cuntríbue muito 
pa1·n ali deserções dos soldado'll .. ·Que providencia 
se dcm, o que se mnndou.fazer:aum commandante 
de um corpo do Rio Grande do . Sul ·que mandou 
amarrar um soldado a uma peça e surral-o ? Já 
se decidiu o conselho. de guerra do commandante 
da artilharia de posição · dalJuLda côrte, .. que 
U\andou amarrar um tambor e fazer-lhe iguaes se
.vicias ? Já foi elle. castigado.? Chama cabras aos 
:pobres soldadas brazileiros . (apoiados). como 
se accidente de cór faça com que o . homem 
seja menos. que o outro. (Apoiados.): . Não 
sei, pot·. que não se decidi11 .este conselho, ,,e 
outros .-sobre objectos differentes. Este comman
dante que era commnndante do 2o.corpo, passou a 
commandar o lo, mnndnndà-se outro para o 2o, e 
logo DIL primeira _semana de .. seu . comman~o .d.e· 
sertarão cincoenta e tantos soldados. D:sse-se 
que' era. ·necessarío grande. numero. de tropa. para 
sustentar a ir~dependencia da nação. Não são as 
tropas que sustentito as independencias das na• -
çõe~, mas. sim .o patrioti~mo; o -.amor da liber• 
dad8 dos·. habitantes do paiz. Se o exercito nio 
ê organisado verdadeirnmente • conat1tuclona\ de 

-nada vale ; nilo oonstituclonal como. 811tenae Q 
S.r~C.\UlJla..Mattoll p~w-aoldatWI .conamllclonau 
aguelles . que pertt~ucem ao palz, que têm .oon•tlh&l• 
çi\o : fallo de con1tltnclonaos por oonvlcQio. 
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o· Sr. Mlnbtro da Gu.,rra:-Direi ao os períodicos censurem a um e a outro individilo; 

Sr. deputadu a respeito do commandante de ca· o governo não deve julgar conforme o periodico, 
çadore~ da Bahia que o governo não dá creditf) .ao mas sim indagar do caso e tomar então ama de· 
crue d•zem gazetas, muitaA vezes artigos filhos liberação acerhda. ·. . ··:·: 
de pessoas as mais culpadas; e respondo ao il· · Erão duas horas o dez minutos, e.propóz o Sr. 
lnstre deputado que scmJ?re que appareção ao presidente se a discusRão do presente projecto es~ 
~·werno accusações legaes de qualquer comman·. tava incluída na parte do requerimento d.o 8r. Eva· 

ante gue tratar mal aos soldados, o governo ha risto, que pediu a prorogação da sessão 'diaéia· 
de pumr esses commandantes. por mnis uma . hora pilra a ·discussão do orça-
o Sr. !•lno coutlnlLo:-Diz 0 Sr. minis· menta. 

tro que nao Jaz caso ele q'!f1ÍXf11! ,:le perí()dicos; () Sn, :PWJ:..l 1!:. Souz.\; : - E~ Pectirí!l que se 
mas pf3rgunto eu ao . Sr ... mimstro: não valera de prol'ogas.se. a sessão par!l· se votar ; por que se 
causa alguma a representaçãf) feita por um depu- fi~ar a~1adn, amanh~ t~remos uma outra longa 
tado do .que se pas~a na sua província ? Pois eu dascussno, e a materaa Já est. á muito .. ·. esgo, ~ad .. a •. 

- sou medaco do bospatal militar, e sei os soldados 0 .. Sn •. c.u.. MON. : _ Se. se proro"a e entra . a 
castigados. que para lá · forão ; e ci que ha de "' 
mais credito perante a nação,do que seu deputado? dit~cussão muitos senllores hão d~ fallar ; portanto 
(Apoiados.) fique adiada p11ra amanhã.. · .·. . · 

O Sâ. MINISTRO. DA GuERR~:- Eu não disse que O Sa .. Luiz CAVALCANTI : ··~ Hoje venceu-se 
não ~creditava no Sr. deputado, disse que não que houvedse uma. prorogação para. se t•·atar do 

. acredatava .em gazelas. . orçam.ento ; p~rtanto. o. ven~iuo hoje parece-me 
que aeve. cont111uar; e comecemos. desde .já·, pf)r 

O Sr. Od.orlco M'endeii:~Tinha pedido a · que aqui ~e. decidiu. que .a força de. mar cmtrasse 
palavra para responder a um deputado ·que teve na di~eussão do orçamento. . . . · .. 

. P!lrte na questão, .porém· tenho que está respon- 0 Sa .. PAULA..E SouzA..:._ Se h.ouv .. e. es.sa. dehisão' 
dado,;~ a cama~a satisfeit11. Aproveito porém a " occasmo para dazer algnma . cousa ao Sr; minis· q,ue · o illtlstre deputado_ diz,. não tem o Sr .. pro~ 
tr? ácerca · da_s . ultimas· razões que expendeu. saliente que. propór .... m.a•s; .. vote·<'~e unicamente se 
D1sse o Sr. man1stro que não dará providencias isto é parte de orçamento;. esta é qne deve ser 
senão em virtude de accusações . que forem; le· a votação.. ·.. . · . · . . . 
galmente dirigidas. a elle, e que não faz .caso do O SR. BARRETO:- O requerimento do Sr. Eva-
q_ue dizem períodicos. Sr. presidente,. a·imprensa · · risto foi 11pprovado, . . -
hvre é uma das garantias constítu'cionaes. O mi-· Procede.u-se ·á votaçãi> e venceu-se atllrmatíva· 
nistro .de estado deve observar quando um, pe· ment.e a proposição !dita. pelo Sr. preaidente ácérca 
riodico ftzer alguma queixa; ilidagar e tomar de· da pro rogação díarill requerida pelo Sr. Evaris'to; 
liberação a respeito della: isto não é cousa in•. pelo que continuou a discussão do projecto sobre 
di1forerito. . · · ·· • a fixação da força de terra. · · · · 

Muitas vezes um.soldado pela posição custa a o Sr. <.lc1or1oo ~.tond.e• :.-A ques.tãn. é 
queix<~r·se . dos· que lhe são superiores ; tem medo b fi ã d ~ d t d . de chibata tem med!i das . prisões, e. das arbi- so .. re a . xaç o ... a ... orça o. erra; tu o quanto 
t.r.ariedad .. es a que .... está .. suJ"eíta.esta class. e . de concorrer para a questão é da .queatlio; e como . nella têm apparecido muitas causas, é necessa1·io 
gente: por isso toda a vez que apparecerem respondel-as. Ell. niio diss.e que o ministro (devesse 
taes denuncias .nos · papeis publicos, ; devem' castigar u1n homem po~·que um .per i ollico fallava 
os Sa·s. min!stros indagar,- e providenciar sobre- · cont1·a elle; · di"se sim ·que d&via·attender ao que·' 
~ caso. dizitio os papeis publicas, para saber regular a 

OSr, Hollanda Oavalcanti:-0 ar· sua reputação. Com ·e.treito ·todns as. pessoas que 
. tigo. em.· .. disc. u. ssão não prec·i.sa nenhuma outra escrevem sobro a utilidade d•• liberdade da .im· 
emenda senão a do Sr .. Ernesto. Pedi a pal11vra prensa, é mesmo pnr es~a utilidnde. 
sómente quando vi pronunciar-se a proposição Diz .o illustre deputado que nada se podia dizer a 
de que a principal causa. das. deserções dos sol- um ministro por fazer a mudança de tropas, porque 
dados era a remoção de um lugar para outro~ a constituição dizia que as . tropas .podião . 11er 
Sr. presidente, a nossa constituição tem pres- empregadas comu bem conviesse: isto é assim, 
cripto que a força militar fique á disposição do porém o modo por que o ministro muitas vezes 
gllverno: . o soldado não. pertence . a . provínéia, entende, é · sobre o que· convém que nós rallemos. 
pertence á . nação. inteira e. ba de ser mandado Isto é um poder.discrícionario, sujeito ã.respon.• 
para onde o governo entender.-· não so· dentro, sabiliclade: quando virmos q~e ·o mini~terin se · 
como · fóra da nação. Eu ··cedo ás .idéas. de (\Ue serve de mudar a tropa com utahdade pubbca,·bem; · 
os soldados de .1• linha sinão nas suas provm- mas quando virmos quo elle · não muda. senão · 
ciaà:; mas eu !quero que. estejão . pro-mptos ·para por desconfiança dc.s brazileiros, então creio: que 
marchar :. para, onde ·se determinar, e nunca que o corpo · legisla ti v o pó de dizer alguma co usa; .' I! 

. não. s_aião das · províneias .. onde nascerão. tambem os d'3pntndos podem e devem . dizer : 
E,; tas ·1déas; Sr. );lresidente, são contrarias · m.es~ porque o minMro pó de mandar . a . tropa da Bahia. 
mo ao interesse 'iia- nação .. · .. · . . . : para .Pernambuco se· em Pernambuco fór neces-

Ha províncias .q·ue não. •necessítão .. . ·niesmo • de sario · maio•· ·numero • de · soldados;· mas . ngora· 
soldados; bem. como a de Minas Geraes. No·Rio estarem-se fazendo estas mudanças, só par11. fazel' 
Grande ... as nossas fronteiras exigem ... uma força mal aos . brazíleiros; isto será util? Isto :serâ: o 
para .as guardas; .a essa força não pôde .ser que manda· a constituição? Aconstituíçiio•manda, 
tirada daquella província, .ha de ser tirada de Sr ... · pre.sid• ~. ~.t.e .• ·aon~e. co. n. v.· ier e não .. ao. ·n. de.·pa .. r.e.· c. er.· 
todo o .ímperío. Um, soldado,,nãn tem díreító de ao Sr •. m1mstro; asto é claro·. : : ·. ·· . .. . · , 
dizer-eu não-quero ir.; quero estar na · minha o sr .. :sarros .. :~ Sr. presidente~ tratarei' dê 
p~ovíncia. · . .. .. .... .. . .... · ...... ·.·· ..... · · .. . .... ·· · .. . · fazer uma t•eflexão. Eu vejo os .ârtlgos, isto 'é; 
-DireF.tàmbem .alguma· co usa 'sobrá perí(}dicos: não sei se so excluem os batalhj)es:de 'estrangeiros;; 

o governo do've informar-se de qualquer d'enuncia'~ . e eu desejaria que .elles fossem .excluídos jntei.:. 
que nppareça nos periodicos ; mas sejamos j'ustcis~ ramente ; ·são quatro batalhões'· de ·.estrangeiros 
aenhorea, multas vezes o que os periodícos dizem quê andão pelo .. menos em~ ?D 8,000 homen!J~';~ 
nllo ó a verdll!le. A maior parte dos periodicos isto enfrnquece a tropa braztle1ra. Desfaçamo~nos 
BlfO. de. Ull'f )'llqUPno partido: n. i~~p.reusn .·IÍ~O · !1.-st.~s. llOIUens. flUO 'SitO inimigos do "Brnzil,:•elles 
~11111 lnmadn aquolle voro.ladulro patr1ut1smo senno ·· têm daM. bastantes provas. uisso.· Reduzindo-se 
1111 mui" 1IU1Cia. do b(nnona; · po•·tanto a!nda que ·a tropa a 10,000 homens bem se vê que . nessa 
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reducção sa ha de rounir o numero cios officines 
estrangeiros; cllos hiio . do ficar em muitos bata· 
lhõoilaggregados; porque se nós orcnmos os 10,000 
homens, o governo póde dizer ; VPnhiío· ruais esses 
2,000 ostra;.geiros. Portanto ou faço estes artigos 
ar.lditívos. (Leu!. Ha'officiaes estran~eíros em cot·pos 
brazíloiros, no cstado·maíor, etc. \Oontnúa a. le1'.) 
Julgo que a camara não deixará. de. approva1· 
isso i e como se tocou em períodicos, direi al· 
guma cou.sa. 

Diz-se que o governo não dá ouvidos a jornaes; 
dá ouvidos, Sr. presidente, mas infelizmente por 
um lado que não é bom, tanto assim que man~ · 
dou-se. tirar dous capitães . do . batalhão 5• para 
a cCirte1 e nilo sei por que, unicamente por sorem 
denunciados em jornaes ; . jornaes que não mere-
cem muito a op~nião publica. . . . . . .· · . · 

Otl'ereçeu como emenda · .. vatios al'tigos que se 
reservarão para·entrar em discussão como artigos 
additívos. 

o Sr. cunba. Ma.tt.os : -Sr. presidente, a 
commissão de. guerra não. deve. patriotismo a 
ninguem: ella apresentou estas mesmas ídéas no 
seu relatorio. (Leu um parecer da. commissilo de 
guerra.) A com missão . tem um projecto de .lei 
prompto pará extinguir esses estrangeiros·,. porque 
se elles siio muitos podem-nos ser. perigosos, e 
se são .·poucos não nos servem . de nada. · 

.. .. o SR. BA.RROS :- Ell não disse qüe a·corrimissãCÍ 
não se .. lembrou disso, e não quiz. tão pouco 
roubar a gloria. da illustre com missão~ 

o Sr. Cal:.mon.: -::-Eu não tomarei témpo a 
esta camara: . r:. todavia ainda • que sou paisano, 
p.osso dizer alguma cousa sobre militares ; e peço 
á lllustre commissão. que me dê alguns. esclare~ 
cimentos, porque certos elementos .que tenho ou· 
v ido aqui nomeai' ·não· dou . nnda por elles. para 
justificar a reducção do exercito.:· o unico meio 
ó que as drcumstancías exigem que ee reduz.ão 
os soldados, e nisto estamos ·.todos conformes. 

Vamos á questão príncjpal,.Sr .. presidente, o !tO· 
. verno tanto. reéonheceu que a reducção. do exercito 
era necessaria que ap~esentou. no seu relatorio 
uma reducção; toda~ia, entendeu-se. que é mister 
·fazer-se uma .maior reducção, faça-se embora (fallo 
sobre :o art. 8• que e;:tá em discussão). Os postos 
que vagarem, etc . . ~Leu.) Primeiramente quizera. 
uma explicação. e é o que considera a com missão 
pur forças orçadas de 10,000 homc·ns, se será por 
ventura a força activa; isto. é o. que eu desejava 
saber. 

O Sa. CuNHA MATTOS:- Ha tres estados, estado 
efl'ectivo, estado completo e estado por completar. 
Tudo. isto entra nesta generalidade- e- a ··Corça 
activa considera-se .estado completo~ 
· O·.SR; CAI.YoN(continuando):.··,...;.Eü:.peço·perdão 
ao . illustre. deputado por que sabe . que eu ·.sou 
paisano; A força activa vem a ser. aquella que 
consta dos mappas; logo, tle a commissão· tlxou 
desta maneira a força do exercito sobre os mappas, 
a força activa vetn a ser. 8,000 homens, . e ti.co· 
E~::~~do que estão ti.xadas as forças tlm 8,000. 

Trata-se de uma nova . org<\nisaçiio ; · mas pela 
organisaçao actual ha 84 batalhões de infantaria 
e outros de granndeiros; e .pelo calculo que apre~ 
sentou o Sr. deputado elle. reserva· 2,000 homens 
para cavallaria, um .parngranadeiros. c .7,000.para 
1nfantaria. Ora, 7,000 bomena distribuídos por 34 
corpos·· vem a tocar 200 e tantos homens para .. cada 
'corpo : e taes corpos màrecerãõ o· nome de corpos 'l 
O · s11rviço 11ão . padecerá? . Eis-aqui a. difficuldade 
gue_ eu acl}o i, e pergunto portanto se esta reso~ 

. luçao é fe1ta , com a orgamsaç!io · actual ou · se · a 
illust~e. c2_mmissão .tem . um projecto sobre ·.a nova 
organ1saçao. · ·· · · 

O Ss. CONH'k ~A.TTos:- Oõmo o illustré de· 

pt~tqc1u rallou a respeito da. minha opinião par· 
ticular •. devo dizer-llie qual é ella .. E' que .da. força 
de 11,21!8 praças OL'çada PE!la commissão de guerra 
se podem organisar 4 regimer.tos do .· cavallaria' 
tantos de .anilharía quantos são necessarios par~ 
IUI~ar com 14: bocas ~e fogo quantos são neces~ 
.sar10s e tantos ue artilharia, para 1,000 bocas de 
fogo: esta ó a mjnha opinião; e seria mui absurda 
qualquer l'efi.exao que eu fiz.esse para se dístri
ouiren! .11,000 e tantos homens . por .líi .corpos. 
Eu ..se1 que o g_overno pretende apresentar· um 
plano de ?rgamsnçilo, e estimarei muito isso ; 
mas to.da. :VIS. quando elle so apresentar e.u hei de 
dizer sempre as forças são 10,000 hom'ens, cabo.s 
do esqua~ra, soldado::~, etc.: o goyerno ·arranJe. isto 
como qu1zer.; por.ém as forç·a· .s não são ma1s que 
10,000 homens.. ·. · · ·· · · · 

O 's.a .. · CALMON (êontínu~ndo) : - O governo não 
póde. tomar .medida alguma sob.re o,. exeJ·cito. · 
Conforme a 1déa do Hlustre .deputado ou, ha. da 
B(?parecer a orgnnisaçi'io do exercito, ou quando 
nao appareça. essa. organisação, o governo é obri·. 
gJdo a. distribuir esses 10,000 homens por 65 
corpos. Elle não póde altera.r nem dizer-eu em. 
pregarei esses . 10,000 ·homens em illguns corpos. 
- .l:'elos c~leulos do .íllustre depuhdo, elle .. diz 
que para Infantaria serão 7,000. homens : eu sei 
que ha 34 corpos· de iofantal'ia e como é então que 
se. póde fazer· essa distribuição e.ficarem os corpos 
completos? · . · . 
:o Sr. cunna Mat<tos : ~Peço 'a palaVra 

para· uma explicação. · · : • · .. ·... • · 
·E' verdade que ell sinto muito fazêr .esta reftexão: 

Se houve autoridade. pàra .organisarem·se corpos 
sell! lei, porque os que· erilo de .. ·4. companhias 
forao elev.ados a 6,. tambem ha. autoridade. para 
aesmanchar esses corpos •. Pois .então para . se 
augmentar uão é preciso·· decreto tda assembléa1 
e para se dimin.uir é preciso 'l Eu não entendo 'isto. 

O Sa. · CALYon: ..... Perdôe"ine, o illustre depUtado·· ·· 
não devia argumenta~ com abusos. Se o governo já 
creou. nlguns. corpos sem ·lei, é mister accusar·se . 
o. governo; mas diz·se. o governo fez U:ma cousa 
contra .a lei ·, f;Jça agora tam bem ; isso não pó de 
ser. Todavia não. me consta que se .teuha cread·o 
corpos, nlguns ; . talvez·· houvessem créações antes 
da· constituição , mas depois do juramento .. della 
{eu desejo ser esclarecido i Jlarece-me.que não houve 
e:;sas creações, e quando houvessem não se póde 
argumentar com abusos·. . . . . 

O Sa.'.· CuNHA. MATTOs: -Se o illustre de
putado · quer saber se têm·se creado corpos 
depois da constituição, . passemos os : olhos "pela 

· legislação, e alli. veremos corpos. creados . sem 
decreto da assembléa ·geral; ·olhemos para. o re~ 
latorio do. anno passado eoveremos .qutl os corpos 
que ·erão de quatro compnnhius tiverão augmento, 
porque apparecerão .com seis o: Eu não·· desejo, 
St·• presidente, . que mo digão · que. sou-· inimigo 
do governo mas não . posso tolerar os seus actos . 
contra a lei. · ; diz · o • Hlustre ,deputado· que · se 
não têm feito .. essas creações : eu digo·llíe que 
têm-se.. feito ; e !!.e não tem • bavido accusação 
a ·esse.respelto, cedo. . 

O Sa. CALMON :~Torno · a· dizer ao ilhtstre de
putado qiíe eu fallel muito claro, díssê que, quando 

·ta.e.s cr.enções ou infracções de let se houvessem 
feito; esses factos . não autoris.ão a faz11r outr.os 
abusos. 

O Sr, Ministro da Guerra :-Eú desejRya 
saber quaes são os .. corpos que se creárão o aano 
pas~ado? ' ·· ... ··· .·· . ·.· .. · • . . · ... ·· ... · .•·• •···.·. 

O Sa. CcNBA..MATTos :.:... Se não . foi no}!anno 
passado foi no atrazado, porque os corpos que 
eriio de quatro comp1nbias passt\rão a ser de 
seis. · · -· · ·· ·-. 

O Sn •• MINisTRO I>A.. Go&nnA. 1 ..- Niio ha ne-
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nllU_m ~ugin~nto. Alguns corpos têm essa or
IJI\msaçuo, nao ano Lodos, e este decreto que 
creou os batalhões de caçadores, talvez as cir· 
ClUnHta.n.cia;~ da guerra de sul puzessem Q governo 
na n~ceasidade de fazer isilo . . Níio hli decreto de 
organ1saç_íio .d~ n~nhum corpo de caçadores depois 
da const•tulçao"'"Jurnda. Emquanto M systema 
l:le .t;lldUc!íiiO, nap _póde ser sen~o Bf3gundo a or· 
gan1saç~o actual dos corpos, emquanto não houver 
uma le1 que dê uma nova o:gani.sação, e então 
t~remof!. âe · adoptar a med1da que acaboU: -de • 
d1zer o lllustre d~putado, de distribuir entre todos 
os cc;>rpos ou de fazer;se a nova organisação. 
. O lllustr~ deJ?Utado _ ' disso que 1,600 homens 

. ~ara .a artllhar•a, e_ e!l direi que · 2;000 de nr
tilharlad.evemos adm1tt1r; e seguramt~nte o í!lustre 
d_eputado não se&á de · opinião .: que exista ·. u111 
corpo com menos ~e 300 praças; restão portanto, 
segundo as suas Idéas, 21 corpos· que não . se 
.Podem desorganis.ar, e o quo faremos com esseq 
corpos? Conservar·Se·hn .. "um montão de officiaes 
sem . trabalharem ? E' esta . uma . idéa que não 
Pó.de. passar .. Debaixo :destas principias · eu de· 
~eJ~rla que; o Illustre dep~tado . me instruísse qual 
11er1a o me1o que eu dev1a adaptar para ·conservar 
21 corpos · ·com esta força, e · para conservar 12 
ou 13 de .. 500 .. praças cada u01. 
. ... O S~~ Ounba ' ~xattos :~En .. f11i.go~~rna· 
dor das armas da província . de Goyaz e sahi de 
!á no .· anno .. de 1826; · .. a . constituição tinha . sido 
JUrada em 1824, e .quando· ·eu . de lá sahi · não 
havia . ba!albão algum · de; ,,. 29, e ht>je ba • . ~ ~ 

·. · A respe1to das companhias. Sr; presidente, nós 
e~lamos em . um pelago~ Eu vejo .que o. Eltm. mi· 
n1stro da guerra apresentou ·no . seu ·relataria como 
estado completo. quatro . companhias, . duas, tres 
e seis; e agora disse-se . que; o ·estado. completo 
dos · corpos é de seis companhias. Sem duvida 
enganou-se o Exm. ministro da guerra~ e eu sinto 
muito .. que elle aqui_ não esteja •. porque nos podin 
dar muitàs · e· magníficas· explicações ~ . · - · . - · 

Já mostrei onde .está a creaçiio . de . corpos e de 
. . eom~anhias ; m11smo em milícias ha muita& causas 

.dessas •. Creio que na. .· 2•. linha não se póde fazer 
essa mudançl · até mesmo n,os nomes dos ·corpos. ··· 

O Sn. MnasTao .DA GoEaaA:~A ·mudança foi 
no uniforme e no 1iome, pois que em .lugar de 

·. Se dizer granadeiros disse-se fuzileiros ; isto nada 
influe. · · . ·. . 

O Sa. CmliiA MATTos (continutinclo) :-Nãó dil· 
vido, porém Miguel não é o . mesmo que Fran· 
cisco. Eu vejo que estavão .creados. dous batalhões 
do granadeiros, e um delles ·passou · de ser 
tuzileirós, : e já não é ·granadeiro ; ·· bem vejo que 
isto é questão de (\Orne,; porém · diz o Sr. minis· 

. tro, como se ha de' fazer. a Teducção dos ·corpos; 
e o qtie .se ha de faz~ dasses .. oftlciaes, de ,2Q e 
tantos alferes, ·etc.; yaa t1mbem ficar .addidos .a 
outras· corpos. Se o Sr •. ministro· 'não · quer . fazer 
roducção ·.dos corpos; faz .mnito bem ; peça uma 
medida . legislativa que a .assembléa fará. 

O Sr.• ministro qu1z dar-me um quináo, Sr. pre· 
sidente; no 'dia 24 deste mez completei t!O annos · 
de serviço, e.cóinpletei 48: anno·s .talvezde .estudos 
militares : ·Ora, é at~ o1f~!lSiv~ mesm() (ior política · 
dizer-se a .um otlic•al-general qual era . o estado 
completo~ · ·. · ·. · · . · · · . . . . · .· · ' 

o sà. MINISTRO DA GÚEaRA. :~Eu· ~iio disse tal, 
mesmo . por politica :. e11 tambem sou ofticial,ge· 
neraLe . sei m11ito bem disso. () que eu disse .foi 
(nao s~pu.vio .o resto) . ... ··. : .. · · ·: · .. . ·· · · • 
o sa~ CriN& MA.-rTos (coiúin-u~ndoi ~ ..:..Fai .o 

· moamo que ·e11 . disse' . . ~erguntou~se :. que . destino .. 
se ba. de dar. aos , officiaes :. e11 . já. disse . que se 
se l)ntende . que com . eff'eito estes , o1Rciaes que 
agora existem . estejão addidos aos corpos. esteJão 

· "-- .. rriitKo-~mbQI'a . .;.: .mas.. .agora . devo . fazer .. um l"O• 
· .fte~ão. ·· · · -...-c-. . ..., -- .. 

. Disse o S~. ministro q11e i:Jie pede.lS,OOO offi· 
c1aes . info1·iores, .cabos e solúados, e disse ,que não 
deve ter corpos menores da 500 praças; .eu re
r.orrAreí ao mapp:l c:zuo S. Ex. tern aqui apontado. 
8. Ex. por este mappa deseja conservar .(leu) ; 
logo, S •. Ex. pretende conservar 64 corpos. . 

O Sa. MINISTRo I>A Gos:aRA :-Co mó posso eu 
extinguir alguns corpo.s sem uma lei? :Eq ·tive a 
fra•,quez!l de dizer .na commissiio que tinb,a pro
posto ~ camara dos . Sr~~. depatados Ugl Dlappa·! . 
!l deba1xo destes ·pnnclpiOS é que•·ell organise1 
lSf!O .. 

O SR. CUNHA MATTOS :-Como o Sr. ministro 
fez. uma reflexão a resp·eito das forças que hão 
de cumprir a cada um batalhão, e a commissão. 
vê aqui numeras de corpos 6~ · (Zeur; eis o motivo 
porque eu digo que de nenhuma maneira a ; re-
1lexão du . Sr. ·ministro pôde passar. Diz o Sr. mi
ni~tro que OKta · força é para 20 e tantos . corpos; 
mos_" isto . não é ·rara 20 e tantos corpos., é para 
aqu1Uo que aqu está. (Leu.) · · 

· O Sa. M!NIBTO DA G:oEaRA fiiz uma brevê expli· 
cação. ·que nilo so ouvia. .. . <.. ·. . 

os~; . Darro~·; ....;E' ne.cessarfo que . S> Ex: o 
Sr: . mlnl~tro . qutllra observar. a .or4em da . casa, . a 
queatão . é . 110bre o art. 8<>, .e um artigo · additivo 
diz-estes 10,000 ... homens serão distribuídos ·por 
tanto~ corpo a. . . . · · · · . . _ · 

. l!'inda a hora da prorogaçiio, o .Sr. presidente .. 
deu para a ordem do dia . seguinte a continuação ·. 
dos . mesmos. objectos que ne.s.t.a .. (orão. tratados; e 
levantou·se a aeasilo. · · .- · · · 

PRESIDENCIA. DO SR. SOARES DA ROCHA. 

·· Aos ileh l'ninutos depois das 10 horas; fazendo.· 
se a chamada acharão,se .presentes 81 Srs . . depu~ 
tados, falta11do com participação . os Srs. Paula · 
Albuquerque, Pires Ferreira, Lessa, Baptista · 
Pereira; Duarte .Silva···e ·Candido · pe •· Deos; 

O .Sn. PRESIDENTE declaróu aberta a. sessão e 
lida a acta · da · antecedente· ·pelo Sr. secretario 
Barret(), Coj appro.váda. . .. . .. · . · 

Q· SR. SECRETARIO ·MARCELLINO DE BRITO leu OS 
seguintes officios. 

D 1 ministro de estado dos. negocias . do imperio 
pa1·ticipandc. ,tar expedido .ordem l!O více·presi· 
dente dl\. província de ·S. Paulo, para remetter 
as informu.;õ9S pedidas pnr ofilcios desta camara 
de 6 e 14 do c:orrente mer.. ~Ficou · à · ean'uira 
inteirada. ' 
· · Do me.smo ministro e1\viando ·a cópia dó ·:titulo 
que autorias o pagamento .. do mi .. nistro protestante 
de Nova Fribarg•J. -Foi · á com missão de fazenda. 

. Do. dito ministro pedindo • quo . se ·lhe indiquem 
as informações, . que deva ainda. exigir da•camara · 
d11 villu de Macat!é; . em vista do otlicio ·desta au
gusta. camara de 21 ·do .· corrente, .sobre ' a ·tnxa 

· q11e .propõe _aqnella . can1ar•\ para suas despezaa, 
etc.-Fo1 .á . commiasão das· camura:! municipaes. 

· Do ministro da justiça. enviando uma rep_resen- · 
tnção do conselho geral da província da 'Bahia, 
par11 serem admittidos procuradoJ"eS ás • conciliações 
perante os juizes de paz.:-Foi á coDimlssão dos 
conselhos geraes. 

Farão á commissão das eamaras municipaes 
duas. representações, uma da camara .da :villa de 
Valànça da província do. Rio de -.Janeiro, .e .·outra 
da .. ,cam.ara . da villa de Tamandllá da província de . 
Minas Geraes. . . .. · ·· · . : · · · . · ·. : 

Foi 4 commiRaílo dA cl)mmercio . um requerimsnto 
de F:r•\n.cisno . Jo~é Go~inho da cidado da .Bahia. 

Furão appl"OVIldoa .oLdous seguintes rectueri~ 
!!lentos do-Sr , Llno Coutinho, · :..:. : - . ~ . : 
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1 o ccRequeiro que se .nomée uma com missão para 

exa~ninar o negoçio cio ultimo emprestimo· de 
400 lbs. st. feito em ·Londres e da ve11da dns 
apolices do Brazil.» 

2.• " R~queiro q~e se perg'!nte ao g•>.varn~ so é 
certo haver o nnnc10 apost..,llco concedido l1cença 
ROS frades thereseos da Bahia, para ab1·irom no· 
viciado, e nelle receberem noviços.u 

Tambem se approvou que para o fim dP.clarado 
no primeiro requerimento ncima, se nomeasse 
uma commissão de a membro!! por escrutínio. 

Fori'io approvados os .dous seguintes pareceres 
de commissão: 

1,• '' A co.mmissiio de guerra para dar o seu 
parecer a respeito de Joaquim J>into 'Madeira, 
precisa que se peçíio ao governo os esclarecimentos 
l)eguintes: 

" t.• .Se o commandante das armas da província 
do Ceará, Conrado Jacob Niemeyer, ·foi nutorisado 
pelo gnverno a nomear officiaes. superiores', .. o a 
outros de qunesquer patentes e a dar-lhes exercícios 
COIJ)O taes nos corpos de l• e 2a linha. 

n 2: o Se a nomeação de Joaquhn Pinto .Mad~ira 
feita pelo dito commandante das armas, para o 
posto de tenente·c?.ro_riel da 2•linha fo.i confirmada 
pelo governo. · . . . . . ·. .., 

" Paço da· camara dos deputados, em 27 de 
Julho de .1830.- Oimha Mattos.-Pínto . Pâwoto. 
-Vieir-a Souto; >> .. ····. ·.··•·· . . . . _ 

2.o "A com missão de guerra examinando o reque" 
mento. de Pedl'O Ribeiro Sancbes, snrgento·mór 
graduado do esquadrão de cavallaria de la .linha 
da província dn ~abía, qU:eix~n_do-se de ·· haver 
o governo promovJdo outro cap1tao para a compn· 
nhia do supplicante e dos embaraços que tem 
encontrado para haver a :súa patente: é d~ parecer 
que se peção informações ao governo. 

<< Paço da camara dos deputados, em 29 de 
Julho de 1830.-Cunha Mattos.-Viei1•a S'Juto.
PintiJ.Peixoto. » 

:F'icou adiado. por se pedir a palavra, o segllirite 
pilreeer da commissão·iie.justiça civil: . . 

i• Candído.Martins dos Santos Vianna Filho tendo 
obtido alvará de serventia vitaliéia do officio dê 
escrivão . de orphãos desta eó.rte; e não "tendo 
podido fazel·o transitar· pela ehaneellaria no 
prazo marcado por lei; tanto porque· na expe_dição 
do dito . alvará houve demora na. secretana da 
justiça e na imperial assignatu1·a, como ·por des· 
cuido do procurador, a quem o supplicante encar· 
regou semelhante negocio, em razão de se ausentar 
da cidade . por alguns dias a serviço do mesmo 
officio ; pede a· esta augusta camara a graça de 
dispensar o lapso de tempo e mandar quo transite 
pela. cbancellaria. . · 

« A commissiio do justiça civil,. a quem foi 
presente . semelhante requerimento, reconhecendo 
qut~ só ·ao corpo lt~gislati:vo compete .. a. concessão 
de semelhante graça, por isso·· que importa uma 
dispensa de lei, e que não deixiio âe ser altendiveís 
nsl'azões allegadas pelo supplicante, para que. não 
transitasse o "seu , alvará. pela ehancellaria no 
prazo da lei; pensa toda'!ia que se não póde al}nui_r 
ã sua pretenção, .por 1sso que nem ha. leJ que 
nutorise tal dispensa •• .de . ·lapso. · de tempo, nem 
julga compatível com os trabalhos encarregados á 
assembléa geral objecto de tal natureza; sobre o 
qual, quando a eamara,em sua sabedoria julgasse 
neeessario providenciar, serifí .sempre por uma 
.medida geral que abrangesse tl)dos . os casos, e 
designasse a autoridade que delles devia conhecer, 

cc A com missão pois, á vista do que tem exposto 
é de parecer, que não póde ser attendida ·a pre• 
tenção do supplicante, e que nesta conformidade 
lle lhe defira.. .· ·· · · · : . . . · -· , 
•. 11 Paço da camnt·n d.os deputados, .em 26 de 
Julho de 1830 ...... Muni3' Bat•t·eto .. -H. J de B. 
Paif!h'JI 

ORDEM .DO DIA 

Entrando em discussão a parte penal do pro~ 
jecto adludo da sessão antecedente sobre ósladrões 
pedio a palavrn, e disse · 

o S.r. Vli&sooncell"s:-Sr. presidente, eu 
clesnjava ouvir essa omenda, que diz-seis mezes 
do prizíio;-(Foi satisfeito;) Quando pediª pala
vra foi para salvar a contradicção . que vai 

. app.at·ecer neste projecto. Declarou~se não conceder 
alvar.á de fiança aos r~os suspeitos de ladrões 
salteadores;. e sendo 'assim. haver apen11s dous 
mezes .de prisão. é íncon;;titucbnal: esta pena 
~fg~~:~~a vai causar ·a tnaior duvida sobre os 

Não se ollviu o mnis e finalisou ·mandando. á 
rnesa. a seguinte emenda: 

cc Que se imponhão .aos .réos do que trata este· 
projecto, as peuas que nas relações .se.eostuma 
impór.-Sa!va a redacção.» 

Foi apoiada. 
0 Sa. MARIA DO- AMARAL :-A commissão fez 

isto só para esclarecimento da camara ; ft:z uso 
a este respeito dl\1l penas· do codigo penal ; e asshn 
níio houve coJ:tradicção da parte da . commissã o. 

o. Sr. Qebo'UQQ.S: _; Parece•me que a pri~ 
meira objecç!to dó. Sr. deputado, é, que em V'ez 
de . dous 1_1nnos diga·se-:-de quatro a oito annos..:..; 
e como . isto é provisorio, .e nem agora se prenderá 
algum l11drão que não esteja nas circumstancías 
de soft'rer pena de oito annos dígi\·Be oito anno.s; 
e assim fica. salvo o ~ 9• do art. 179 da constitui· -
ção. Quanto dizer o Sr. deputado que as penas são 
muito brandas, direi que a oft'ensa se previne com 
a certeza. das penas, e níio. ·com· o vigor dellas que 
muitas vezes Jlorisso ficão em impunidade·, 

Tambem o dizer-se que . se devem . applícar as 
penas das relações; é contra o. vencimento;-porque 
Já f·>i approvado que fosse· na fôrma das penas 
do codigo; _e tamuem .·é: contra ·o que se venceu 
applicar estylos das relaçõe11. . · , 

Proponho pois esta .emenda: . · 
Em vaz de .. dous mezes a quatro annos,-diga·se 

-de dous mezes.a.oito annos:-eu a mandoá·mesa. 
Mandou á· mesa·. a· emenda nesta conformidade 

a qual foi apoiada. . . . ~ . , . 
o S.r. Mtl.la:-E' de necessidad.e que sejão 

mencionadas as penaK do codigo: tinhão-se imposto 
penas mais graves por clrcumstancias aggravantt>s, 
e como llra necessario estabelecet· penas para 
ladrões, roub;~dores e . snlteadores, . vill·Sil a .com
missão obrigada ~> . apresentar a cópia ·deste. ar~ 
tígo 1•. Quanto ás outrn.s penas que se,. achão. 
estabelecidas contra os raptores,~,n · éommissão não 
pôde alterar cousa ,alguma, muito particular~ 
mente .. nest'l• occasião;. em que nós -queremos dar 
as razões das penas de util exercício .. lJ'ma.reso.; 
lução siD!ples âá. o resu1tado destas penas estabe
lecidas na conformidade do · eodigo, ainda. mesmo . 
no ·caso :de ser. o ladrão punido com trabalho, 
e emquanto o não> pôde ser serão . as penas 

. colllmutadas . em .·prisão ; ·. isto será provisorio por
que .não ha ainda casas .. ·. de trabalho.:. ·e se a 
commi11são o apresentou foi por obedecer.ao man·-
dato da carr.ara. · ·. ... . .. : . · .·:. ;, 

O Sa. EaN&sTo :-Se acaso a inemoria não me:.· 
engana, a emenda· do Sr. Rebouças foi · vepcida 
e adoptada como uma. das ·bases com que- devia 
pass,,r . o parecer da commissão respectiva. · · ··. 

O Sr. VO:sco:noellos:_:A camara não deci~ 
,dio quo so r.doptassem ·as penas do proje..:to do 
cocligo . penal.; ·e mesmo_· .. quando ·• ella .· tivesse 
tomado • tal resolução, ainda ·assim tinha~se a 
com missão equivocado nas penas; as tinha dimi· 
nuido ·por ~prin~ipio de h~~anidade c~m o crif!Ji~ 
noso ; ·e nao se1 se Célssanao esses cr1mes. Ihgo 
pois que tnl projecto não' deve passar com s~.· 
mel111~nte. apendice de penas que podem .. encobrtr 
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o lf_ldr1io . e sim com uma. pllnll tnl 1111e seja 
11111101' · uo que o furto e que possa faller fugir 
um homem ao castigo. Só com a penada . Pl'is1io 

. andiio toda a vida f11rt11ndo: porque quàndo polo 
furto . de .uma som ma grande forem punidos com 
essa pena, acabada . e lia tornão a · ir furtar : e 
por este modo adoçadas ·como q11eremos ns penas, 
vêm a ser ·ellas •um . c~mvite . para ae comr_nette• . 
rem semelhantes crimes. ._· · . · . · · 

Declaro . quo não · se tem posto em execução 
essa pena do mcrte, -. nem se tem imposto . em 
virtudedo decreto dd _ 1801; portant() ·o que se 
deve fazer é declarar . que . se incluem as penas 
quo se t~m estabelecido nas . relações .. Nós . não 
temos · casas parn estes trabalhos de co·rrecção ; 
por. cons_equoncia vão _apenas . pora uma prisão 
a<luelles que . alimentão .o. roubo e o . aRsasslnío. 
Eu me opponho pois a · . es~as disposições ·· e a 
es!la:s emendas: . _sou tambem. homem, nias não 
quero sacrificar aos meus · sentimentos de huma
nidade ·a tranquillidade publica. 

o Sr. Llno OoutU1bo: -:-Sr. presidente, 
a primeira cousa sobre 'o que !aliarei é a res· 
pe1to ~essé críine de furto, para .. ver sé não liido 
no proJecto ns penas . de dous mezes 1.té quatro 
annos, '.ainda ·esse crime eontinuará ••• 

O' Sa . . M.üuÁ .. D.o AlrARAL:-A 'commissão não · 
fez mais .do que copinr esse projeCtr>, e uma vtlz 
que não se venceu, . convido · aos Srs, deputados 
para que apresentam emendas para as penas que 
d.evem .sotlrer : esses .ré os ·: e. deve.r.á . a . . di$cussão . 
ve•·sar .sobre._ a idéa' marcada, _ a ·_ não passar o 
projecto e· se ·continuar_· nesta . ma teria._ ·. . 

o ·sa. LINO COUTINHO: ..:.Eu lá ' vou ao fim a 
que. nos propomos. 

No projecto de lei não se falia em furto simples, 
falia-se · em roubos, assassínios e salteadores de 
estrada.; portanto não póde. enLrnr . na -lei esta 
pena.-.. Passemos~ a outros lugares .. ·~m ·que -a .. com· .. 
missão trata disso e diz queniio fez inais do 
que copiar; alli se vêin ns penas do eodigo ·com · 
algumas emendas ·. que ·são · convenientes. ·· · 

Mas dizem alguns Srs. -deputados que as penas 
das emendas são pequenas. Ora, já. se tem mos· 
trndo que . as penas não · fazem couter ·_o . crimi
noso; c que se o fizessem no r>aiz onde ha mais 
penas, menos crimes haverião. Nós vemos porém, 
CJUe quantos · mais castigos ha peiores ·11i'io o·s .. 
homens. · · · · 

Con'iidem-se pois eis ._ Srs; deputados para que 
oft'ereçiio suas emendas ·relátivas ·a . estas penas, 
para sobre isto .haver a dis_cussão que deve versar 
s~bt·e ·pontos fixos e idéas ·marcadas; -e não sobre 
um ponto incerto .; aliás gastaremos · aqui todo 
o tempo' em matarias que nada vêm :a proposito 
e afinal nada se· vence. · . 

Mandou . á. mesa a seguinte ·emenda: . · 
(( Que .as pel'as para os . c~imes • designados . neste 

projecto; . sejão as " mesmas . que se achão consi
gnadas no projecto do· codigt> ·penal. » 

Foi apoiada. · . .. .· .. :' ··.·. . · . _ .. 
o Sr . . Ll:m.po ·dê: Ab:...eu:·;-Eu-vou fazer 

a . obser.vação que . o . ilhistre detnitadó exige. . ... 
Neste projecto de·. ·lei não: se trata · de furto 

simples; . trata-se de .roubos,c.assassinios e de sal
teadores de estrada: para •estas ·• tres classes de 
crimes vêm as partes pentles, e , não . . para. um 
crime de. que . não . falla etste . projecto, qual é_ o 
furto simples do qual · póde .fiaver defeza com 
fiança : · · .. · . · · . . . . . . . . ... 

dizPndo quri taes penas siio muito poquenas e 
CJII() esta philantropia ·ó prejudicial nr> estado. 

Já ~e argumentou que os_ homens · não_ .se , 
emendão com o rigor das. pena:! e sí.m. com . a 
certeza dellas. Se fosse porém ·como diz o Sr, : 
deputado, qual seria o paiz do mundo mais .bem 
morigerado? Seria de certo aquelle onde . a.jus- , 
·tiça fosse . horrorosa, onde· houvessem _gnilhotinas, . 
cat<alotes, etc. · · · .. · . .· 

Mas a experiencia nos · tem mostrado . o ·. con
trario: quanto . mais as pen~&s são horrorosas, 
tanto mah as justiças são infringidas e tanto 
mais perversoR se tornãu os homens; e pelo con· 
trario quanto ruais suaves e bem executadas são 
M penas, tanto mai" •. podem produzir conecção 
no homem e tornal·v . inelho1·. . . . . . .. . . .. 

. A Pensílvania, es·se estado _nmericano, . onde as . 
pena11 ~ão suaves, mas ,onde . o criminoso nnnca· .. 
deixa .de ser punido; esse paiz onde não ba bur
barid•lde, mas onde ha infallibílídade de. justiç11, 
nos dá um grande exemplo. . · 

Ainda com. a .pena· de morte, Sr. presidente, 
temos um exemplo: estando .um ladrão a· enfor- · 

. car-se, •um ,. ouLt·o .que assistia ·. ao . espeé:taculo .. · 

. roubava um lenoo da algibeira de· .ou.tro espe. ,, 
ctador «.Tu .. vêil (lhe . perguntárão) ·o teu campa~ 
nh'<iro . morrer enforcado .e·conti.nuas o. roubar? ·" 
Pois .então .. (respondeu o.ladrão) .· por uma náo .dar .. 
á co:!ta as . outras . hão. d«'. deixar . de navegar?. 
Eis~aqui o que elle . res~ondeu; e .. demais. cremos 
nós que todos os Jadroes. são enforcados? .São 
enforcados . aqnelles que não têm .:padrinho e , . 

. dinheiro. Dest!nganemo-nos, senhores, . não é. o , 
rigor das penas· qus .melhora o homem, · é .a _pro
videncia da · justiça. e a infallibilidade della: logo 
q!le . es~a fõr bem . executada os _ladrõe_s hão .. de 
dlmiDUir. , . · . .. · · 

Nno . digo . ao illustre deputado . que ~elles . não . 
sejão punidos; mas a pena de ·· 11ma . prisão . per
petu~ . e_ cQm ~rabalhºs,!orÇados _é _sutliciente,: _desta ., . 
sorte se · indemnisa . a ,sociedade de certo _modo, · 
dos mal~s ·que elles .fizerão á 'mesma sociedade. : 

. Ht>mens . haverá.. que antes queirito morrer do · 
que viyer perpetuamente ~m g_alikcom serviços · 
forçados ; e na verdade é isto n1uito mai:~ duro 
que . uma morte .. em que se sento . um .. só golpo , 
ll se acllba. A philantror;ia nunca foi prejudicial: . 
haja infallibilidade de justiça que os homens hão: 
de tornar-se melhores. , -._ . · · ~ 

.Diz o iUustre deputado que .não . temaii)~S . vêr , 
executada a pena de morte, porque niio _ e cos_·. 
tume os ladrõu:~ soft'rêJ;a: mas não será .melhor 
que . á lei declare que não ha pena de morte, .e. 
sim a pena forçando o réo . á prisão perpetua e: 
coli'l ' trabalho? E' ' verdade que não · se ·tem visto: 
ainda os l•1drões punídJs, porque vão_ P!lra . a 
cadéa il lá. se mis turão com os outros cr1m1nosos. 
quando devião ser aft'astados i:lelles para. os .nã_o. 
prevaricarem. ·· . ·· · -· . _ ; ;;; · ·· •·. 

Hajão . cadêas nn ·. fôrma .da ~onstLtu1çao onde 
cada elaese . condemnada· esteJa separadn, para . 
não infeccionar os outros<criminosos: hajão tra
balhos uae prizões como a mesma constituição.: · 
manda, que .. tudo fica .. sanado. ·. . : .> · : ·:. 

·Disse,se - que não ha trabalhos . _para .- O!I· ._ré_os 
. que são condemnados· a elles em ·prisão _per-

petua. . . .. · . · . ·. · . . ·.. : -·· ·. 
Ora. Sr. presidente, .não. se eiitá ·alli .na. Ri~ ·· 

beira . pagando a immen11a gente para desma.!_lchar 
estopa : e . fazer outras obras? E . porque .,uao, s_e . 
faz nlli uma .prisão .. dentro . do ... arsenal, onde 
sejão recolhidos semel.nantes réos e levem todo 

Passe)lioif.:agora · ãs : pe·m~s . que ·.a .commissão .. 
traz para sereoi applicadas .. ãs ·tres .classe:> de 
crimes com ~que · a lei .se · occupa; Disse·o· illustre 
deputado , qu_e não .se . fez mais df? que apreson~ar. 
as • mesmas ·penas· · que .·· no · proJecto . do cod1go 
criminal' estão .escriptas c·om · as· emendas que a 
commissão a.:bou .convenientes; e para ·refut&l-a's 
_é qu~ : se têm .levantado :nlguns Srs • . deputados 

··:dia a ·desfazer , estopa e outras obras ... dando-se- . .. 
lhes de . comer e de_ vestir, e mandando-se curai- . ·: 

-os rias ·suas -enfermidades? Não . seria melhor .. 
mandar-se fazer um tal estabelecimento·on_de ess~B ' 
condemnados trabalhem, do que . estar , a, nar,;ao · 

:. fa~~~'?do tanto trabalho ~rosseiro q~e : ~ll~~- p~~~m 
, Approvo porlanto _as penas marcadaJJ pela -.~om~. · 
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míssiio · que liiio nquoUas rr,-elimns qu'e ó projecto 
do ·codig11 crimiunl propõe : até porgnc . hn·vcndo ·. 

. o mesmo .. codig~'~ de pnssnr ne::ttn Jeg1slatura, niio 
vinha ·logo a ficar em ·· eontradicção com. sem e• 
Ih ante lei. Se a · commissifo niio propõz . taes 
quaes as penas que estilo no codigo para .jstas 
tres elnsses de crimes, mondarei uma e.menda 
afim de que ellas taes quaes alli estiio. fiquem 
apJ?licada!l nesta lei. · . : . 

Forão á mesa .as segllintes emendas: . 
Do Sr; Ev#rísto: · ·· . · . · 
« Aartigo . additivo~- Que el!ta resolução tenha 

e1Jeito sómente. por espaço de .um anno;.-SalVa 
a redacção . 11 

Do Sr. Ferreira de Cas~ro: . . 
11 Que a menor pe11a para os ladrões das tres 

clásses ··em questão seja a de dou a .·. annos. de 
prisão e trabalhos publieos.-Salva a redacção.,, 

Forão apoiadas. · 
o Sr. MaÚ~:~(Nao ~e ouviu.; 
o Sr; Pa.u11:no do Al.baquerquo:- Os 

princípios de humanid11de forão os que me.1lzerão 
apoiar a emenda do. Sr.' Vasconcellos; sou intei· 
ramente da sua opinião. · · · ·· · ·- ·· · ·· · · 

Sr; presidente, os salteadores ·são '.umn pej;te 
na ·sociedade e é preciso .obstar todos os males 
que provêm c podem . provir 1\ huiiJanidade desta 
classe. de .. . criminosos. · · · · .. , 

Principiarei ·· por •• demonstras· ·que, querendo a 
camara tomar âitrerentes medidas . para garantir 
ao cidadão pacific~a tranquillidade 111\ sua casa• 
e para punir com :brevidade os ladrões a saltea.r 
dores, vai · cahir em um .extremo ·opposto. ado
ptando a parte do .codígo criminal que a · com· 
mil!são adaptou. · . . · · 

O codigo penal foi conforme as .idéas ·da Lui· 
ziana para melhorar as .penas, e para que ellas 
.não possão ser impostas . ao homem que . por 
fragilidade tenha . commettido crimes : ·mas em 
l'egra : será.de justiça que J?rincipiemos··por.· sua- · 
visar as ·penas ·a esta 'classe.(ie criminosos, quando. 
temos .outros muitos desgraçados por quem de· 
vemos principiar, como ·são por exemJllO os de 
crimes de opmiões e de ·casualidade? ·Isto·· aeria 
mesmo contrario ao que se pretendeu.ncsta casa, 
que foi, ·segundo. entendeu, não deixar irnpunes 
taes criminosos e entregai-os . á seguridade das 
leis; · sendo por. isso que . sé quiz tirar o direito 
de conceder carta:i de seg11ro a criminosos desta 
natureza. · · . · · · 

Sr. ·presidente, não . se snbe que o cidadão 
pacifico não sabe senão acompanliado de segu· 
rança em sua .propría defeza '1 Não devemos por· 
tanto providenciar --para·-· que! QUe·· · não fique 
exposto, quando se veja na ·necessidade de tran· 
sitar lugares desertos., . ·onde está inteiramente · 
sujeito mais aos homens · t;lo que . ãs féras pela 
im]>unídade ' dos crimes'! . . : · · · · 

Disse-se · aqui que as ·.penas barbaras, · longe 
de intimidar . convidão .ao crime : eu não sei se 
é assim,. prouvera a Deos que o fossa [ TaiV'ez 
c;ue se assim fosse não e11tivesse ·. a Hespnnba 
algemada, e Portugal não soffresse o despotismo 
que ·sotrre. Mas emfim, is~o :não .vem ao ·cas~: 
o que · me parece ·é que esta parte do . codiRO nao 
póde ser applieada ; porque nos ainda não ap· 
provamos o mesmo codigo que ainda póde softrer 
emendas, .· pois que mesll1o tem havido ·. convite · 
para· ellas se apresentarem dentro de certo tempo, 
.salvo se sll quer approvar isto provisor~meute. 

·Por consequencia me· parece que . nao . pôde 
t.er . . lugar applicarem·se. a~ penas _gue . . e!ltiio no · 
?O.d1go, porque esses cr1mmoso_s nao ·devem . ficar 
1m.punes, · e . deve-se~ lhes · apphcar. as: penas ··na 
fôrma da!'l l'eis . existente~, . o que satisfaz perfe1~ 
t11.mente .á . emenda do . Ulustre ·deputado o 'Sr. 
'Vasconcellos. . · 

A.cc.rescentarei que .as penas ··impostlls .na· ord~ 
do -liv. 5•, bem que · barb~ras, já a lei -prev:enio, 

probibindo que os . juízos do 1• ínstancill pudes
Hem npplicar a penn do morte o por isso autod· 
sou ú. junta .de justiça, <mde ba.tres . homens que 
ju!gito, . a modificat• esta pena, para ni'io ser · ap· 
piscada na barbaridade . em que · e lia se appliea. 
Aqui se tem. dito mui~as vezes que as leis são bar
l•aras, que se impõe a pena de morte por um: 
marcc;> de pr11ta: mas .. que importa -que .a .lei ím
puzesse ·a pena do morte? .As leis ·. erlio · feitns 
em 111!'1 _escoo.Jríjo, tínbão uma parte publica _e outra .· 
mystenosa, vorque no tempo ·em que ·eUas ertio 
exec~t11das podillCJ ser derogadas por um· simples 
aviso do secretario ~e . estado, por um decreto, 
um assento da casa da supplícaçiio. Por conse
quencia nii<l tinhiio essa barbaridade que se lhes 
imputa: erão barbaras . só na letra ínutil e niio 
na sua execução; e senão digão algu1111 Sra. de
putados qual foi o ·.homem que em t'odo o rei· 
n11do passado íosse enforcado por .crime .de furto: 
era preciso . ser 11lgum .. pronunciado . ·por .tres, 
quatro e cinco assassínios · para ·so1Jrer a pena 
de . morte; se isto . não . f.:~sse assim talvez não 
tivessem havido tantos ossassinos. · · 
.. o .. sr. -. Oar:netro ·: da ·cunhQ: ...;.Honteál . 

retirei a minha emeudâ por não querer complicar 
mais este negoci<.; mas eHe tem levado uma dis·· 

· cussãiJ tão grande que tenho resolvido o m-andal·a 
. outra vez. . • ' ' ·. - · · ·· · 

0 ']Ue se tratou foi que se CODlDIUtassc â pena' 
de . seis me?.es de prisão; mas ,ea queria que 
fosse . com trabalho, porque o homem que furta 
M Brazil, ·.é por ser ·preguiçoso e portanto. vá 
trabalhar. ·Não me pronuncio ~ a favor da pena 
de morte, purque talvez se não .. melhore ·nada 
absolutamente.. . · . ··. . 

Eu não . quero que. os . ladrões .1lquem de . me· 
lhor posição que os outros .criminosos,· quero 
qut~ elles não ·fiquem sem trabalhar: portanto 
voto pela emenda que a esse respeito se a•;ba 
.na .. mesa. · · · · · · · - · · · ·· · · · -

· . O S~:>. Fcrrel~a França! _:_Eu ditei al· 
· gumas • cousns. que . parecerão até paradoxos . para 

a Hlustre Cllmmissão. Qual é o~ .merecimento ·. do 
botnein que pensa? . Eu me . persuado que é per
suadir . aos ·outros .. o ·seu merecimento .· proprio; 
mas cnstigar. é merecimento? Não de certo. De 
quem .; o merecimento? Segundo o que eu enten.do 
a de Deos que o raz e .. o .favorece; .é · do pai 
e . do educador que o creoa . . Perg11nto mnis para 
provar mais a minha opinião, qual é o .. desme· 
recimento do homem. salteador e. do maior cri· 
minoâo? ' 

O desmerecimen~o, .Sr •. presidente, é . tamb.em 
pe1·missiio ele· Deos · para quem o . faz; o do sal· 
teador foi a ignora,ncia .ou .. rná lntelligencia, . ou 
côstumes pesilimos de · seu pai. Sendo assim, por·. 
que . um ha de ser condemnado .e·. o outro·. ha 
de ser premiado? . Qual é, a razio? .. Nenhuma• . 

· O . que se .· se!Jue daqui; 'Sr. presid~mte? •· E' que o 
mal creado,_saJa bemcreado; que as luzes do seenlo 
moderno cneguem ao seu auge : é esta a ·regalia 
dos costumes mQdernos, ·espalhar a lnstruc:çdo 
e obsta.r ·a maldade por . meio . lla . bonclade; Como 

··.é ·que o illustre . deputado diz que ha direlto .de 
punir o malvado? Ha sim direito de o emendar; 
a · sociedade tem direito de lhe · emendar os erros. 
Não é o homem bom, digno J!or tii de .cousa 
alguma; é da divindade, é de Deos e de quem 
o creou, . e não. {, delle. Pois, i Sr. presidente, eu 
devo ser martyrisado porque ·. não ·nasci bom, e 
quando posso :ser . convert1do pelo Jnl!io d.a . ins~ 

.trucçiio .e .da bondade? . Isto é vérdade, Sr; pre·· 
.sidente: .portll:nto -cbmo sé pôde ·fazei-justiça aos .. 

· salteadores; .é por . meio <da~ hizes ~modernas e 
por meio da instrucçãer. ( Nllo seouvio o resto.) . 

Afinal posta â . ·votos a ·ma teria, · foi . approvada 
a respectiva parte do projecto da commlssão com 
as ·e.mendas -dos: Srs·. ' ,Lino ·e RebouÇas; .rejel• 
tada a do Sr; -Ferreira da Veiga ; _e :J?l.~~.di ~ 
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cadas as dos Sra . .Vasconcellos 'e Ferreira. de est~r paradas, ella não podia admittir semelhante 
Castro.- . · · accepção · porque seria abrir · a porta a um re-
. Nest6s terinos se adoptou a resoluÇão. . . . crutamenLo inllnlto para conservar esses homens: 
· Pouco 11ntcs do meio -dia -entrando o ministro Quanto ·ao numero que · a com missão · aoloptOu, 

da -guerra, continuou a discussão.· adiada do 1• parl!ce que não se oppõe á exposição feita .pela 
artigo do projecto de .lei para a fixação das forças .falia ·do throno, e·- ja o . meu collega fez ver que 
de terra, com ·as emendas · apoiadas · na sessão o Brazil não precisa do uma Corça tão extraordi~ · 
antecedente. ·. . . · · .· .. ·.. .. . · · naria; e -_quanto ás outras observações que apre: 

'o Sr.'Robou.~as':_:.;Peço · ao s~. mírlístro que . sentou um outro Sr. deputado que já foi ministro 
olhe ;para este .: negocio como convém, afim . de da fazenda, ninguem melhor do rttie elle est~ 
que :a tropa n~o seja amovivel, porque as ~ropaa ao alcance · do .apuro · de nossas · finanças, · e· por 
só devem sah1r . de: RuaK J'C:ipectlvas · provmculs, este -lado justo é reduzir a força . Já o Sr. Cunha 
quando forem . necessarias para defender 0 Brazíl. Mattos sufficieístemente deRenvolveu a . ma teria, 

Quanto aos e_ strangeiros, cumprão.·se. os · contra_ c~ e escuso · repetir . as · mesmas razões; ·· mas· direi, 
tOs e mandem-se embora: este é 0 meu voto. dll que servem . no Pará tantos .corpos? Talvez 

· · · · · ·· . · .. · · · para fazer motim . e trazer .o povo em commoção, 
.O Sa. !?aEsmENTE; -Peço · que · se falle 'na sem que ao menos a província possa sustentar 

ordem. · · •· · ' .· esses corpos. E se a tropa ha de . estar sem se 
o s~-. oa~neJ1'o da ounlu~:-0 . artlgo lhe pagar, . não .é melhor diminuil·n ··do ·que con

em questão . tem sido bem discutido ; todavia elle . serva r semelhante exemplo ? E' verdade que ba 
ainda ' não harmonisa .todos os in-teresses; tanto uma província separada ', e que devemos attender 
dos militares_ como da nação ~ .. E' . por isso que á . sun collocação ; mas, estas. razõeK · forão pre-. 
eu direi: no · Brazil .não pó de . existir este es_p i- · sentes ·á commissiio e julgou·se que 10,000 homens 
rito . militar e guerreiro, e o · primeiro .. mottvo . erão sufficientes ... A minb~ P!imeira . opiniã() foi_ de 
é a falta de meios de ·-uma subsistencia9 e .0 8,000; mas cedi·na ·comm.1ssao e ·sustento esta fi-
segundo é, porque dominando a força, . necessn• xação. .. . . . _ · 
riam ente ha .·· de · se. escolher o recrutamento, do o ss-. yclga:-Eu só _tenho . uma · observação 

· que resultará uma - força •· impostora, ·. quando -· se . . a fazer; ·c é, ·que não .. · havendo na' mesa . emenda 
não tem inimig-os externos nem internos: quanto alguma se podia pôr . á votação o artigo: porque 
mais que para repellir qualquer a~gressão externa, parece que a camara concorda na 1ixação . que a 
todos os · brazíleiros ·. concorreráõ; · posto que .o com missão propõe, e as~im poupamos tempo. 
Brazil é defendido por sua extensão e mesmo Quanto a algumas emendas que. se . têm apre~ 
pouca população; e a ultima guerra de Iuglaterra sentado, mui . plausiveis, para ·serem ·abolidos os 
com, Buenos-Ayres sufiicíentemente mostrou. · batalhões de estrangeiros, são ídéas que não têm 
· -Por consequencia nós do ;que .precisamos éde· _relação .immediata com o 1• artigo. ·. ·. 
agricultores; . e por isso· será muitO util não estar ·. ·· · · ·· · · · · · · 
sempre · removendo ·. a-- tropa das províncias; e só o ·&r. Mlntiitro· da .. Guerra:--Na· ,expo~ 
assim é que o governo pôde ganhar ·a confiança da sição que tive a honra ' de apreselitar·á -camara 
nação, isto. é, promovendo .. 0 ·seu commercio, agri· . .fiz ver qun. o ,goverilo neeess_ itav~ da força activ~ 
.cultura· .e mdnatria . . · . :-: . . .. _ · · . · . _ . . éie 18,000 ·homens ;. e pelas · razoe_s q_ue ex~endJ 

Voto· :pela fixa_ ção de to_;ooohomen_ 8 ou menos,' . :no relatorioYmostrel que desta força ac:tlva podia·se 
se possível fõ · · contar 14,000 homens em serviço aetivo: ·esta opi7 

. · r. : .. ··· ·· ·· .· . · . . ·. · .·. · nião foi contrariada pela illustre commíssão · de 
o .sr. souto:--Em bem. tristes circumstan• guerra; porém· confesso, Sr; pre&idente, que todas 

cias ·se. ·achará sempre a commissão de ~erra, :. ·as razões· expandidas · não me ·têm convencido.
porque é sempre este ramo _o mais difiieil de Sou militar pratico, e conheço a di1lerença que 
discutir; sempre apresenta um aspecto talvez hostil vai . das bellas ··· tbeorias .da fo1·ça numerica dos 
contra· a camara .e a todos os:milítares de pro- mappas áquella que se ·precisa para ' o ~erviço 
fissão; por · i&so que esperão que a commi&siio militar r e por is~o vejo-me obrigado a suõtentar 
ultr!ipasse seus deveres para advogar sua causa ; a força: pédida0 e não me canço em fazer obser7 

. mas ella; ·composta de representantes da nnçiio, vações que escrevi no relatorio; e devo insistir, 
tem .· deveres mais fortes e não transige com elles, · não só 'por mim, mas por aquelle ministro faturo 
embora · s_e diga da ·commissão tudo 'quanto se que tenh·a ··de -responder nesta repartição. :Trou-
quizer. · _ . · · . . · xe-se a ar~mento . do abatimento·.que têm tido 
--Hontém fallando uni· dos-Srs. -deputados, e diri · · · ns forças -pelas deserções, baixas, molestiu-e mil 
ginclo-se . a um dos · meus illustres coUegas, sobre outras . alterações que sito . presentes ·. a todos ·_ os 
·chamar r __ ednc_tores do proje_cto, pareceu que - se- . homens; e disse-se queumadasprimeiras causas 
arripiou com este . titulo e deu · a entender · que da . deserçio é a movlbllidade dos corpQs. ·. .· . 
o projecto apresentado a\ camara ·tinha Rido !alto Cbamo ·a attençi\o .da . camara para .· lançar . os 
sem .audiencia su11 : foi uma illaçàr) de quem olhos .sobre o . mappn 14, e entilo · se· conhecerá 
assim o entendeu. A commissllo.de guerra tem tra- o.nde existem os corpos. (Leu.) •De mar.ei~a .que 
balbado concordo : todos a11 · suas deliberações siló 7 .· 011 s . corpos estilo Córa . do . suas provinc1as ; · e 
tomadas do unnnlme accordo em minha .casa, . quanto 'ao outro motivo de_ nilo . se dar baixa 
e tem-se trabalhado, entrando-se pela alta noite, ao 11 voluntarioa, peço tambom I.Ulttonçito da camara 
tanto em obje~toa de marinha como de guerra. sobre o mesmo moppa. .. ; .. ·. · · . .. . 
Fique destruld:L pois esta persuasão. em que se Um outro Sr. deputado tez o detalhe .do serv1ço 
estava; , · · . .. · · · · · · · de 11rtilharla e de outros corpos (ainda. que não 

O ·· Sr. ·deputado fez ._ aqúi um ' argrini~ntó -sobro. é asila a minha proftssilo, posso lêr .. com . elle) .e 
a ·palavra- força actíva;_...:.·Pordoe o_Sr. deputado · disse -que um . homem· para .cada :peç~ - er!' · s"!l!· 
a_. expressão, não intento o1fendel-o; mas a phra::e ficiente . · Certamente .em alguns_ casos ~ ordsnar1o~ 
da · commissiio era · exacta, e o ,Sr •. deputado com · é suiliciente, mas em outros nao. Nao _tO!D_arel 
taes interpretaÇões quiz introdli~ir .um bocadiri_hó' 0 .. tempo ·á · é:a~!'_!a . em fazer o detlllhe; r;nas; 
de : chicana ·-na ·'discussão;· po'rque . a com missão segundo a · op1mao ,. geral_ de homens . class1cos, 
empregou _,a expressão.,;..:forçn acti:va-na :ines~a todos dão nem . mass .de·: lO, · nem menos .de 7 
accepçào ,,qua _o, sr ~ min1str.o, : segu:nd~ se,_colhge . homens para 6 peças em bateria, e dão.2 hom~ns 
do seu .relatorio. (Leu.)O Sr. ministro erstendeu por peça, mas esta não; é . a grande · que~tao ~ 
que deste ·numero :se· ex.cluião os ··que deyião ser · .. 0 mesmo Sr."de.putad~ 'disse, com·magua.m1nho, 
dispensados "ou · u~enciados. por · quâlquer fôrma: que o meu,relatorJo val'la:va no numero das:~om.p.a~ 
desse modo· e,'nterideu ·a . commissão; ·_e ~e entendeu .. nhias~ Chamo a; attenção da camara: para,com.bln~r 
que 8,000 homens· erão para classes . que ·devi~o 0 ·meu relatono com o _do . m~u . a~te~~ssor, e 

'·. , TÔM0-'2 ··- ·---· --- ·· ·- -- - . ,, ' ss ' --
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ver.-se-ha. o mesmo numet·o de .· compnrt!fias, ·que 
nada nlterei. 

Portanto, como ministro direi que .. siio neces• 
Bnrio~ no ·Rio de Janeiro 4,000 bomans, 3,000 no 
Rio Grnnde ~ Sautr. Catharina, e são o'>vios os 
mutivo~: Bahia 1,500, Pernnmb11co 1,500, Mara- · 
nhiio 1,500, - Pará, _etc., Matto·Grosso 800 praças, 
S. Paulo t!OO; e contando 2, 700 homens para outrn_s 
co~sa.s com. o abatimento que propuz, claro. está que 
fica umn força reduzida a 12,000 homens em estad,l 
etreet.i vo~ . . 

o Sr. HOllanda. ·. ca.va.tca_n'tl .: -Tem-se 
fallado vagamente, e cumpre dizer alguma. consa.. 
Sustento o artigo da com missão, o a eamara está 

. convencida do.s motivos _ da red~cÇüo. Os veteranos 
do exerc.ito devem . ser recolhidos ao seio . de suas 
familias. · · 

O, Brazil cont111a com difi'erentes nações, e cumpre 
termos uma força snfficiente nas fronteiras; toda
via o numero de 10,000 . homens . é . sufficiente, . 
porque devemos desacostumar o governo de quer.er 
tropa para as eousas mais insignificantes; e de!len
ganemo-uos que · e lia não é senão para a deíeza 
mterna c .externa do irn!leriõ .e nada. mais~- e 
cumpre- que o Sr. ministro da fazenda não im· 
portune o da guerra, pedindo guardàs para. tudo 
quanto queJ:"-: ·bem como o díi justiça para guardas 
para a · cadên, arranje·se com a policia .. e . com 
os- meirinho>s; e ·feito ·isto ' ver-sc,ha que 10,000 
homens é força sufficiente. Verdade é _que é uma 
emprt:z~ um pouco a!dua, n~as cumpre que todos 

· os mm1stros .- concorrao á . v1sta do . nosso estado 
de -finanças. · . -.-- -- · . · · · · . , · ·._ 

Quanto . á · outra. idéa eniittida, a commissão · 
poderia redigir o artigo de modo. que distribuísse 
os lO..!OOOhome_ns pelos ~orp_!ls cjue o Sr.ministro. 
.propoe; e ass1m se rcmovmo obstaculos. A mo. 
vibilidade do .axercito é objecto essencial da dis
cipli118 e ·. da constituição do exercito, porque o 
m•li~ar é u~ . cidadão _encarregado ' da defesa ·da 
patr1a; -- que _ serve debaixo de muitas_ condições ; 
e é mister que elle esteja prompto · a mover-se 
com __ fa~ilidade.rpara m~rchar de um ponto a outt·o : 
esta ó a prat1ca, o nno_. precisa de grandes ex• 
plicações; pratica que se segue em todos os .estados 
livres • . O pai . do . soldada .é o seu coronel, e a 
sua freguezia o· seu quartel: emquantonilotivermos 
~r~fa~ dt~sta natureza não . temos . tropa .· 91sclpli· . 

Sr. presidente, niio concluirei sem fazer urna 
P.oquena refiexiio á renexllo nqul apreaentado pelo 
lllustre __ deputao! o, cujo patrio_tasmo reapelto, o cuja 
boa fé e sen~imentos _nllo merecem duvfda algumn: 
porém permatta·nlo ello que discorde de aua · opl· 
ni~o · quando censurou nqui o t.enente-coronel (nato 

, se a quu patente tem) o commandante do11te batalhão 
de caçnilore11 da Bahia. 

Sr . . Presidente, tenho obrigaçiio de !azor uma 
r~fiexi'io á : cninara, e vem " ' ser : qu'l este )ndi· · 
v1duo dE!rramou . parte do seu sangue pela·! nde · 
pendeT!cia do Brazil; na Bahia foi um daquelles 
bravos quo .arriscou a sua vida com os lusitanos; 

. distínguio-se e . nllo equivoca mente, o. foi · nas 
occnsiões mais . arduns ·que ·eue ·apresentou o seu 

' patrí<•tismo; . Este individuo, senhores, foi da 
esçoia do batalhão do imperador, desse batalhão 
CUJa disciplina rivalisa com o amor das institui
ções de seu paiz; .. Não quero COIJ! · isto dizer que 
não hnjn' outl·o batalhão igiudmen te _disciplinado, 
porém ,conheço este .muito de pert,. e . conheço 
quanto é merecedor. dos . elogios que .. se · devem 
dar • a ,um c9rpo . nacional -. e bem ,disciplinndo. 
Aquelle ofilcial foi da - escola deste . corpo, eu 
conheç() ' que _ elle. · poderà ter . , corilmf!ttído,,_à]gu!Jl 
abuso, co_mo disse o honrado memQro, ; no;castigo 
dos soldados; :porém eu lembro â- camara que 
attend~ qual é. a legislaçã~ _ militar: E11 já aqui 
otl'erect um pr()Jecto .extinglllndo . a chlQ&ata, .. o qual 

· es_~~- ' Se!)ujtadQ.Jlo '~ado. · · ----· ---· 

Sr~ prllsídcnte, i'liio tenho intenções de . justi~ 
ficar nquí ninguem, mas trarei é. bnila u insu· 

· bordinação que póde . há ver nesse· éorpo, e · con· 
siderÍI-ndo o caracter desse official serà elle :o 
mão? Essa increpação recnhe mais sobro -o 
commanda11te das armas do. que sobre (•lle,JJOrque 
o commandanLe das armas podia chamal·o á ordem 
vendo que ella a berrava de seus . deveres. · Se~ 
nhores, .eu nunca deix<~rei censurar esses peque~os 
emprega.Jos, com os -ministro!~ é que eu me quero 
haver. ·- . . · . · ·. .. · · -

o Sr. :Pa.ti.l.hio de ~tbuquerque :
Na.commissão apparecêrão algumas .duvidas sobre 
este artigo, as . quaes me parece_ que estão dis
solvidas e que não forão ·. mais senão, .para pro
movel' discussões; a·. foi, teodo·se fixado 10,000 
homens na fôrmn do artigo, dizer·se . que . se tl
xárão 24- corpos de caçadores que existem, os 
qunes faze~~} com _seu estado-maior um~ ~espeza 
muito con~•deravel. E' facto ; porém dare1 -que a 
·força em tempo · de paz de · nada . noiJ serve senão 
de fazer orçamento de d~llpezas _militares. · Dan· 
do·se ao Sr. ministro da guerra 10,000 . homens, 
inclusive llB · officiaes inferiores, para que elle 

. disponhn como . bem convier~ . e.ntendo que vem· a _ 

:!~eg:e ~~!~e:e1!,~ . ~~:e~~~~Is:um s~ldad~ qu~ 
- O Sr/ miilistro pôde fazer al~ma economi_a 

com -esses soldados,- conceder-lhes _licenças regia· 
tradas e sem ·vencimentos, com tanto que o ser. 
viço não vá pesar sobre aquelles - cida~~os -que 
·não têm ·pro·porção · alguma como . os m1hcianos, 
porque miliciano é . todo aquelle que · não tem 
pass:ldll de 40 . annos, é . todo o homem que ·se 
pôde · tirar delle utilidade, . que é ·_ obrigado .a far
dar·se ã sua cuRta, que está sujeito a {)enas e 
a deserçõ11s e que - é chamado. t_odos os .d1as sem 
vencimento · algum para·. exerc1cao .eft'ectivo. . . • 

E'. por esta causa que e!1 não quero que a ·re
duccào dos· soldados de -1• hnbtt _vá fazer grKvame 
_á . classe da 2•; •. é por · isso · que · attendendo ás 
circ:~mstancins . pecuuiarins _.que nos . op))rimem, 
votarei . sempre pelos 10,000 homens .· tlxàâos pelll 
com missão -e entendo que menos deste quauti• 
tatlvo é insufficiente pnra a força de 1• linha. 

Q11anto á província que aqui represento, o melhor 
bem que .. se lhe pMe fazer é ser alli a reducção 
total; nem ·.· um .· soldado é -nella necessario. Os 
tumultos que alli têm havidO todOS têm RidO faltOS 
pela tropa, e o commandante das armas fazia toda 
a dlllgencla posalvel para lmputnl·os aos cidadãos 
pnlzanoa. . . _ _ . · 

Nada · mnls ·direi; _- apezar de_. __ que em, ___ outra 
occnsião bel de ter ·muha-couaa. a ex pender nesta 
cnaa nn_ presença do E;(m , . ministro da guerra, 
que me conhecia, rne conhece e me devia llO· 
nhecer. · . . . _ . . .- .. 

Tumbem . qunnto aos officiaes, .é verdade que 
· ni\o ao pôde atacar a constituiç1io neo1 diminuir -. 
,, numero dos officiats. O Sr. ministro porém 
pôde reduzir . as propostos . aos corpos necesaarios 
e nilo fazel·as inteiramente .rtaquelles que vir. que 
sito indlspensaveis. .. . ... · . . . :. . . . -_ . • 

. . Tocarei de paseagem em alguma partedo daS· ·. 
cursoque ha pciuco ouvi sobre a creàÇão de corpos, 
ni'io para defendei', porém para.eselarecer. E!Jten~o 

. que não se . cre.árão CQl'pos alguns; ao menos . nao 
sei : que se · creassem; _ este augmento ·de compa
nhias que apoilta:·O illustre deputado não fói inais 
que .para preencher a lei ;·eu fallo P~rque mui~o 
receei que se creassem tres batalh_()eS __ n() • R1o 
Grande -do Norte. · · · . . · - - , -· ·· . . · -·•·-· :.· · . . r 

Nada direi sobre as .. deserções, -só sei que ellll& _ 
rião fazem -mal algum ao calculo-dos lO,OOO.h()m.ens, 
porque. se desertarem 100 .tem o Sr. minas~o. que 
preencher outros 100, e assim -á proporçao. Ao 

· art. 1• offereço uma' eDienda de redacção·. · (fef:':) 
O Sr. :Ferreira ,~a (:-léU a : comCi~ 

. tuiç~o) ~- Sr_. presidente; a constl~uição manda 
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'fix_ar a.· ~orça sob _as in. forma_ ções do g_ov_ erno_; não. 
se1 que 1nformaçoes. Esta fixação de !orça não, 
porqu~ eu vejo nella fixadas 1,500 pmças para
a Bah;a, outras tantas acolá, outras p~ra aqui, etc., 
que vem tudo .a montnr em 18,000. Niio sei na ' 
verdade se são necessarios1 porém para a minha 
ten·a, creio que 1,500 hOmens· é. m11ita gente 
porque a\li não ha inimigo dentro nem se: receia 
mim!go_da _fól'a; o mesmo digo a respeito de outras 

. P.rovmc1as, se ~lguma inguiotação houver, póde 
ser. mesmo apas1guada pela classe .. que deseja a 
quietação, que . é a de .maior . numero. 

Devemos notar,. Sr. presidente, que estas in
quietações . não , têm sido subjugadas senão pela 
força daquelles: que desejão a quietaÇão; e por
tanto me parece · que devemos deixar presente
mente· _o· emprego _dns !orças do governo ; não 
temos . guerra nem receiam os insulto do parte 
alguma; por consequencia, Sr. _presidente, não 
se1 para que se ·pedem 18,000 homens .. A. com
missão reduzia a. 10,000 e já um dé .s.eus. honrados 
membros. disse.que achava muito·. Aqui um illustre 
deputado prop,oz· menos; Fjlllo a :verdade,. não sei 

. para que tanta. gente, porque. para nos guardar 
lfentro ·e para fazer a policia as armas do governo 
talvez rião' sejão .· ns melhores, Sr •. presidente. · 

:comJ?inando este ·artigo . da .. constituição com 
. outro · que diz que todo o .. brazíleiro seja obrigado 

.a tomar armas quando a pntria exigir; ella não 
fez.: mnis que umn .declaração do dever de todos. 
Par11.que é a.informação? Para que todos sejão 
dispostos a acudir .. á yoz das armas ;, não é outra· 
cousa:. isto, Sr. presidente, segúndo eu vejo e 

·entendo· quer -dizer que .a .instrueção· militar. só 
faça· ou deva fazer. parte .da educação do cidadão 
brazileiro, não quer· dizer outra causa ; niio . quer 
dizer que·. nós . . tenhamos sempre . certo numero 
de tropa, não quer dizer isto.; quer dizer que 
todos nós, · Sr. presidente, . devemos saber . ns 
afmas para que · quando fór precisa· a . defeza da 
patl'ia . estejamos promptos; e para isto devemos 
conservar alguma força _()ara escola, para mestra 
de armas e nada mais: Por isso acho sufficientes 
6;000 homens .!Jara· guarnecei' fortalezas, etc., e 
para di versos mstrumen tos . de força. 

Sr. presidente, 1,500 homens para minha terra! 
Pnra · que? Ali I para prender toda aquella gente 
bastavão dois meirinhos, e principalmente agora 
em tempo de paz. 

Sr. presidente,.o que queremos é foL·ça nacional 
e não força do governo, que esta tende mais_ a 

· opprimlr que a outra cous11,. e muito .. menos 
força estrangeira, que é até reJ)rovada pela consti· 
tuição. ___ Sr ..... presidente, .. tambem. chamo . forç11 
estrangeira aquella que _do é . . naaclila no lug11r 
onde. exercita a força. . • · 

A Babfa por ventúra, pa11sado aquello tempo 
em que se exercia a luLa de todos, foi defendida 
ou foi opprimida por naRa força que daqui foi ? 
Sr. presidente, não defende o lugar senão aquelle 
que .. nes_ te tem_. interesse, que ·Ih e tem a_ mor e que 
deseja, não digo só a conservaçilo, poróm a per· 
feiçio; este é que o defenda bem; ae acaso é Jan· 
çndo fóra redobra os esforços_para to~nar a e~trar. 
· Ora, Sr. _presidente;· a'Babia ha de ser defén
dida pelo Rio de Janeiro? ·Não, Sr, P.residente, 
a'Baliia deve ·ser defendlda'pelos balüanos. Não 
sou por isso dt> opinião da remoção . da tNpa 
de uma parte ·para· a outra,-. cómo aqui se tem 
fallado; · . ·. · . . • ··••· . . . ···. · 

Todavia, Sr. presidente, quan.io se puzer o 
parecer da commissão . a · votos .e e_u observar 
que muita gente se ·levanta, eu het de .me levan
tar ' porque não quero perder o .b~m. ~traz do 
melhor. · .. · ....• ·.• .. . .· · 

o Sr. Va•co:noeu.o•: ~Sr. presidente; 
entendo que·este artigo -lo .não póde passni' co1Í1o 

· esiá redigido, e que. precisa -alguma alteraçjio. 
(Le~.) 

í.ogo, pela letra do art. lo devem-se distribuir 
estes lO,OOOhomens per todos os corpos; e portanto 
elle deve so!!rer uma emenda que tenho concebi (lo 
nos termos gue offereço. (Leu.) .·· · · · 

Entendo, Sr. presidente,. que se deve declarar 
quantos os corpos que o governo deve ·organisar. 
e deve haver essa declaração porque elle não 
tem nutoridade para organisar corpos, .crear ,ou 
dissolver, verdade que o. tem fe.ito. Não posso 
deixar de render graças ao Sr; .ministro da guerra 
por dizer .elle que o governo não.·tem essa auto.
ridade .e que era preciso lei .que .o. ,.autorisasse para.· 
a fixação da força; assim· como .niio vou com .. o· 
tn'lsmo Sr. ministro .qUàf1dO dí.z que não houve 
alteração. 

o .. gCiverno dissolveu um batalhão da Bnhia 
denominado;_periquitos-por sua autoridade pro~ 
pria .. O antecéssor . do Sr. ministro. da .guerra 
mandou crear um corpo ·de. policia no Maranhão, 
que não sei se existe. ..· .. ·. .. . · . . ...... ·:: 

Tenho.ouvidooutras muitas éousas semelhantes. 
Porém, por ter o goV'erno abusado·nãotem direito 
de continuar. a abusar, e é pois · l1ecessario que: 
a lei o autorise para a ()rganis&ção destes corpos; 
Não declarei· quantos· corpos· devião ·laaver', .não. 
só porque me falta vão os precisos conhecimentos. 
como· porque o governo a es~e respeito se haveria 
melllor; mas·. sempre .. · ~ndiq uei que . devia. · haver 
proporção na arma de . artilharia,- _em attenção 
ao. lugar onde são creados os seus corpos, e 
porque muitos cfficiaes têm de ficar· desempregados 
em conseque11cia desta nova organisaçiio, offereço 
um artigo additivo, para ·que os officiaes __ que 
ficarem . C:lesempregados .. por efteilo .. da nova orga-· 
nisação sejão unid••S aos corpos da arma n que 
pertencerem e fação alli o servico que .lhes fór 
âestinado. Entendo. que todas. esta<~-idéas podem 
passar no art. to, aliás elle niio passará porque 
se· suppõe quo devem ser distribuídos os 10,000 
homens por 64< corpos. 

A. minha opinião é a ·mesmn da commissüo, 
porém dou ·outra . redacção. e rodacção em ponto 
essAncial, e. dQu aquella nuto.ridade ao ·governo 
que o Sr.ministro desejava. 

Que estas .10,000 praÇas, entrando cabos, anspe-· 
çadas e soldados; são sufficientes é uma questão 
que muito já se tem discutido, e eu enteniJo que 
são sutncientes e muito mais . porque . um Hlus
tre deputado membro da eommisslto, quo tem 
conhecJmentos.profandos, muita prati~a e 40 nonos 
de Rervico, já mostrou evidentemente que com 
estas 10,000 praças se podhdazer o serviço do im· 
perio. Nilo p•lBilO deixar do con!ormar-me com a ~<ua 
ol!lnii(o, e. nunca votar.la por esses 18,000 homcne. 
No tempo do .governo absoluto, nesde tempo om 
que o interesse do poucos era derendido cont1·u o 
interesse dal maioria ni'io havia tanta tropa; Ora, 
se no tempo ·· doue governo nllo era necessaria 
tanta !oroa, como o sertl. agora no tempo consti· 
tuoional, ·em um tempo em que . a lei impera mais 

· do que a torça? · · ' .· · ···. · . 
., Na Inglaterra a v11ra do official do .juiz de_pnz 
vale. mais que .a esquadra. do Rt:ão ~o':l~?r.r .!l~ 
Turquia· tudo 1sto. se deve á ma1or. CIVlhsaçao, 

· á liberda'de e ao imperio das leis nos .paizes consti-
tucionae~. Entre nós é costume para q!lalquer 

·,co usa chamarem-se ,soldados ; h!' uma festa de 
·igreja, lá vai uma guarda de soldados; _ha .em 
algumas . pro_ vinc1_·_a. s_ presiden.tes:_ e_n_ .. c __ !'_.rrega. d~s .. ~e 
redigir periodicos que,· é preciso ,,que. e~es d1str1· 
b'uão pt:Jr diversas partes,. tomanélo m'!utas .vezes 
o expediente de o fazer .como .. cartas.,e·.o:fficlOS .. a 
dUferentes autoridades que. os .de:v:_e_m espalhar, e 
não havendo correios que ,,os . leyem, ma~dã~~~e 
soldados ; os . mesmos: .. palacios ;. dos, pres1den~es 
parecem praças de armas (apqJaàosl ; e o que é 
Cle notar é que a lei de 20 de Ou~nbro ~e 1823_ J!~O 
diz que tonhão guardas -:.sim que .. te!}!mo, as ~ont•-

. nencias. _q u~ se costumayao :fazez:; (lO~)!.nt•g~s-gene- . 
· rnes;parece-me.1ue tercontlnenc111,.,nao é le~guar_da. 

.· 
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Eu poderia, Sr. presidente; suAtentar mais sobre dar oste exercito ele tantos mil homàns porque 
esta mataria, porérn julgo ser dosnecessario porque · não está em proporção ás circumstancias ·. do 
ella já estil magi~tralment_e desenvolvida por Brnzil» ; é ·esta uma raziio ínquestionavel. Mas 
precl11ros oradores que sobre ena· têm fallado. Sr . presidente, eu tomo a população tal · qual é 

Enviou á mesa n seguinte emenda : o digo quo .18,000 sobre 3;000,000 guardão ·a pro· 
Substitutiva ao art. lo : · porção dos outros. paízes, c . liiio é muito. 
cc Art. ·1.• As. íol'ças ordinarias de terra no nnno Apparcceu um·a outra razão de que a seguranç'a 

financeiro dO 1• de Julbo de 1831 ao Ultimo de individUII.l iJão d~via ser entregue . a .tropa de 
Junho de 1832; siio fixadas em 10,000 soldad(rs, 1• ' linha, mas aos homens industriosos, as ali~ 
anspeçadas, . c ___ nbos e em tantos_ o_ ft)ciaes inferior_ es licias; etc ; Eu tambem, Sr. presidente, reputo · 
e officiaes de patent& quantos forem necessarios menos bo11 esta razãoque .as outras. · ·o exercito· 
para a organisação de 20 corpos de . infantaria, doi! Estildps~Unidos, senhores, flli reduzido com 
cavallaria e artilharia, guardada entre estas armas ·· muita· circumspecção . até chegar ao " estado .de 
a devida pro))orção. 6,000 home __ ns, ; nã.o se fez __ ·. esta_ reducção r_epenti-

cc Art. 2. 0 . Os officiaes que ficarem desempre" namentB, e porque ho.u·ve jqso ·? Em razão da su& 
gadol:l em virtude do ·. artigo antecedente, ·.· serão população ; mas, desde .. 'c1ue os Estados-Unidos ' 
di.atribuidos com igualdade em numero e graduação estão cercados de grnndes . paizes; desde ·que o 
pelos corpos da arma a que pertencerem ·e nelles_ · Estado. do Mexiilo foi ·perigosíssimo, ·os Estados-
farão o serviço como aggregados. '' · . . . Unidos não estarão sempre .em· estado de paz; 

Foi apoiada. . . . .. . . .· . . _. · . ···.. · nem com 6,0()0 homens . . Disse-se flUe nêio se precisa· 
.o sr'~ .cauno:n : ...;..; Sr. presid6nte,eu iliíole- ·. mui~ tr~pa no .Brazil- ; ~ós nã'o ~abemoa , que a_. 

varei muito tempo â cama1·a, m~ pedi a palav.::a .n~o Batua · nao ·está . tranqullla ? Nao está · nlli o 
· só em rnzão de .. sustentar .. as · ___ 1déas . q_ue _em1tt1, emprego da _fo'rça? Não poderemos dizer o:mesmo 
com __ o · para_· m_ e-hvr ___ a __ r _de dua_s _ ar_gu_u;oes que _se · a respeitQ do _R!o Doce __ ? Não :p~derâ apparecer 

fi - . . · · .mesmo . em uma ou ~ outr~ . provmcia estas des-
me zerao. -·. · .. ·. • · · · . · · . · · .. · · · ... · · ordens ? __ D. ir•se·ha: os_ci __ d_ ad_ ã_ o.s _as podem_ .repel.lir, Apparece11 hoje uma . ópinião de que .. .rnetti a . 
ridículo um projecto ou uma discussão . desta mas isso não é nssim ;. nem mesmo a ·vara dos 
camara, De certo isto é uma atg1l,ição, tanto :,d~i~!~ados d~ Ingla~er~a póde conter essas des-
maia. que o · illustre ·deputado 8 quem · se dirigiu, Portanto, deélarando eu que não davn por. estas 
apoiou em voz mui alta a opinião do. illustre de- razõ_ es, .. então tenb_o. •· razão_. de su_ste_ ntar o meu_ 
putado. Eu · protesto que . não tive intenção àl· 
guma . de metter a ridículo a opinião de nenhum juizo sobre . a massa dos soldados e cabos que 
sr • . deputado .· ; e tanto não fói assim, que apre· · · se devião fixnr para o anno . futuro; hoje reco-
sentei razões, -e razi.les ... niUi_solidas que o illustre rrheço pelo que .tenho ouvido, guê. é imprnticavel 
deputado não pôdel'êbarer. Declarei que era a fixação :do 10,000 homens. Ouvi um discurso 
pa1sano, )nas- tenho 1og1ca e. sei · raciocinar ; · que · di~ia que devin ser 12,000 homens, e o go· 
compete•me.fal~ar sobre este . artig~, e se se . me ve·rno pede 18,000 •. Ora; á _vista disto não devo· 
quer negar a palavra neste . recmto·, é outra · dizer qual é n _minba opinifio ·? 
cousa. . . . . . . . . . . . . ·.. ··. ..Quanto a inim eu sou contra o parec~Jr da com-

Outro Ülustre deputado t !1mb_tim __ miinoseou·me - _missão sobre as milícias; ell quizera que fossem 
com o épitbeto de chicaneiro: nada · .sei de chi· empregados os homens de l• linha; reduza-se o 

S 'd t d f d d t numero .ao mencor _possível, ·mas sejão &6 esses 
cana, · r. prest en e, e · para me e en er · 88 a homens .. quem. caído da segurança publica\ dei· 
segunda arguição, declaro ·. ao ·· illustre ·deputado xemos _.os m_ ais .cuidarem ·na agriculturu,·:· nos · es_ •.· 
que tanto n_ão sei de ,chicana, . que o mesmo-
Sr. deputado querendo que não passasso um tudos; nas artes, etc. . . . . . 
relatorio de um meuHlustre collega, deu mesmo Taes alio, Sr. presidente, as razões que me 
armas contra si. obrigarão houtem . a sustentar a opinião do ml-

:Não ml! compêteria perg11ntar se a força acliva ni;;terio da guerra ; taes são portanto as razões 
era com 0 numero dos dese•·tores, licencindos, que eu tenho contra as nrgulções que se rne fi· 
mortos, etc., _ou se não se contava com isso ? zcrão, e se . se nãó quer que eu lalle nesta casa,. 

Mas allega· se no · rolatorio do ministerio ·, da então é outra cousa. · · 
guerr11 um empr~go da pahtvra-activà.~ Ora, a · o llih.• •. a::.u.l:i. oO:vO.toÓuto :-0 Uluatredepli· 
minba segunda rellexi'io foi Acerca do numero de . ta do quo acabli_de fallar_lazalndo mais do que Callar;
corpos ; c . disse .. qu!l . se devia. distribuir · a -tropa · b1rdc votar e tendo o direito de votar tom tambem 
P __ elos_ ·c_ o_ rp_ os_. existentes ; .. honte. m q .. uiz·ae nognr . o de fallar l nilo snpponba porém tllo Jmportantes 
isto dizendo-se ·que o governo que tinha creado - aa suas raz~es hontem emittldas; As obJecções · 
corpos sem lei, · .. tambem · os podia . diminuir ; e for1lo sobre dous objectos : fiuçll:o e orgam11açdo; 
hoje .: avançado · .o mesmo nesta casm. Ninguem aobre a tlxaçilo, a camara jri se . tinha inclinado 
pôde duvidar que ninda que . bo11vesse um · abuso · a . \'otnr pelo . artigo e continuou no mesmo, apezar 
1ss_o não dava . forçn parn se commetter outro. _do illustro deputado fallar; e. quanto á o1•ganisação, 
Portanto, Sr. ·presidente, não· sei de chicana : a parece-me que om . vez dl! fazer algum. bem, com· 
illustre comm1ssão . está orgnnisada de militares plicou de tal rriaoeirn, que fez com que não se 
que me podell'l e' devem ensinar, porque eu sou votasse h ontem mesmo; ... ' . ·· ·. . .·· < ·.· ·· , 

pais11no; maa pela força _do meu raciocínio tenho . .. Disse . o illustre deputadt) que o numero de 
refi.exão mui séria . e conheço que aqui h a artigos • 18,000 homens para a nossa . população está. , na · 
que il!lportíio · uma _desorgani.sação · de exercito, razão das mais nações, mas_ el!e ·. mesmo .confessa 
deserçao, etc. . · . ._ ·.. . . . . . . que . outros . paizes cerca~ os ,de paizus fortes, têm 

Eu .não fallnrei sobre outras _ cousas, · porque ·· 6,000 homens, e nós não -temos\ isso; não estamos 
V. _ Ex. declarou quà o objecto em · discussão . · cercados dess.;s . paízes; Quanto a fallar-se : aqui 
era a fixação da força· de terrn; -mas V. Ex. viu sobre ·a milícia, _não é sob~e .o artigo,. porque elle 
tres illustres dep11tados div'agàrem da 9uestão. . falla unicai'Dente em tropa de linha. .. , _ -; .• ..· . · 

Um Sr . . · deputado . membro da commrssão, de··· :A primeira base qúe eu ten.ho para votar .· pelo 
clarou que -se devia: lançar .. ·mão da minha opinião, artigo é o dinheiro para o .pagamento, e .. a segunda 
pois que eu .~ha:vi.a . Jeclarado . que ·esta econ.omia : · o recrutamento. O pagamento; conheceu o. mesmu 
da" reaucção do · exercito . era necessaria: Não m.e illustre deputado e-confesilou, qu11 niio podia haver 
desdigo; Sr. presidente, e .. torno a declarar á ca:• · duvida; e quanto ao recrutamento, contou o nu· 
mara, que só esta razão era a que me movia a mero . .da população,' . entrando tambem .os es· 
votar pela reducção do . exercito, porque todas :_as cravos. · · ··· ·· · ·· ·· ··· · .· · 
mais razões e_rão futeis, diz~ndo:se u não • ~6de•se Portanto, ~ vista · disto m~smo_, ell: voto ~elo 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:10- Página 9 de 9 

SESSAO EM 29 DE .fVLRO DE t830 261 
artigo dit commissão. Eu tenho meàmo consultado O sâ. CALMON : ....;. Não me C·Jnsta que o Brazil 
a pesPoas entendi1as: não . devemos unicamente tenha menos. 
oll:lar ~o pagamento, devemos olhar p11ra as nosRas · · 
n~ce,;sl~ade.s, a eu direi que as no. asas fronte.íras O Sn. LxNo CooTnrrro : ....;. Ea desejava. que o 
8 0 d 11 illustro . deputado. me mostrasse a · estatística do 
p~de~u~er 1 ~e~:~~~d:s. as pela sua extensiio .não Brazil que dá 3,000,000 de habitantes .livres; não 

_Devemos tambem. olhar ú. segarança interna, ha nenhuma. · · 
nno só por qunesquer convulsõe~ políticas, como Vamos ngora: 6 prC'pOrção: qual é a nação nó 
tambem por causa das causas mais necessarias. mu,ndo gue tenha menos d.e 3,000,000 de habitantes 
Mas segundo a informação que tenho; 10.000 homens e que apresente 18,000,000 homens ? O illustre 
é. o . quecon.v~.a., muito. mRiB considerRndo a posição deputado rleve saber que todos os paizesem tempo. 
e~ . que nos· achamos, não .estando · rodeados de. de .paz · dão a .proporção · de 2 %. .:tfão entremos . 
pa1z.e.s ., .. podero. sos. Fizemos gu.erra com. u. m .. pa. iz em fim, em consideração sobre a pr·oporção· do ·re· 

crutamento .e outras cousas. 
m_ul . p~quef!o, e se · não vencemos é porque. ella Disse o. illus.tre d. ep.utado . honte.m :-. .basta vêr. nao.fo1 nac10.nal. , (Apoiados.) . .. · . .. : . · 
· Entendo po1s, que lO,OOO homens são bastantes sómente o simples .estado das nossas·· finanÇas,' 

para a segurança interna 8 para a boa ordem, para e11 approvar todo o 'cõrte que se queirà fazer 
1sto é, para. o respeito das leis, etc. Entendo tam bem nas tropa~.-Sr;. ·presidente. quando eu ou vi ·'isso, 
que ,esta , força chega, porque me .. parece . que. 0 julguei q11e o . illustre deputado ·. q.ueria approvar 
·governo ba de distribuil·a· como melhor entender. o parecer da com missão, mas hoJe diz . que . além 
e se a Bahia hoje -não precisa de. 500. homens de desses . lõ;OOO homens. é preciso mais gente . para 
policia, já precisou~ . · . ·. . · . defender o Brazil. E11 não vejo aqui senão erros. 

· . · · Todos sabem que as nações são obrigadas a le-
. Fallou·se aqui : tambem : que o Rio ·Grande do vantar o seu exercito á J>roporção que 0 · seu . vi-. 
Norte .não precisava.de tropas ; ·se. a : nação desam.- sinho tambem .levanta.. Ora, sendo assim, - O . que 
p_arasse.essa prov.incia, ella não poderia subsistir. farão essas republicas qae .estão ao redor do. 
Voto po1s pelo art1go, quanto. á fixnçiio, mas temos Brazil, vendo . que nós : levantamos o .· nosso exer
llqui .~ma_s 'palavrns· que dão a entender ·sobre a · . ci~o ? Ellas_ ficaráõ .em, um IJliseravel estn.do porque . 
organ1saçao e vem a -ser. (Leu~) Sobre ·isto ha · "nao poderão levantar o seu, Que.tropa tem Buenos- · 

. um!\ emenda, e eu quizera que não • se appro- Ayres ? .Qile podemos nós témer delle ? .. . Que medo 
vasse emenda .alguma porque isto .exige uma lei . podemos ter tambem da invasão de colonos fran-. 
de · organisação ; · seja qual ·. fõr .. a organisaçiio, o cezes e irlarídezes, etc. ? · Nenh11m : . e para o que • 
que queremos é-que o governo se contente· com será este ;,xercito que se quer de 18,000 homens ?;. 
estes 10,000 · homens ·.em tantos corpos; · mas· eu Se a l[rança 011 Inglaterra (supponhamos). quízer. ·. 
supponho que o governo h a de apresentar á' camara conqutstar-nos, serão 18,000 homens que se hão 

. um plano c ou .que a commissão apresentará: .na de . põr á . frente destas d11as nações? Nãci .cer-
8". discussão o modo mais facil para isso. Nós tamente. . . · · · . · · 
devemos unicament.; fixar a . de ... peza. · Logo, • se se não póde ter um grande ' exer~ 

Ou_vi dízér n um .. illustre deputado que . neste cito, tenhamos unicamente aquelle q11e é nei:es-
anno os. soldados \'êm a · ter meno>~ soldos, . porque sario ·para a policia interna do paiz; porque 
a despezl\ é pouca ; mas ·com esta lei tem-se dito quando· fõr occ!Lsião todo o brazileiro ·é militar, 
tudo : porque marca . o numero de soldados; .. e o e todos. defendem a. nação. Demais; saber a 
essencial que ·n6s aqui temos é fixar a força. . . . arte militar · não -é muito difficil: por conse" . 
o~ sr., L:lnô . coutlnho: -Sr. presidente, quencia não · se podem admittir 18,000 homens 

quando eu ouvi. um illustre deputado fazêr uma di:;- que ·niio ·servem - de cousa algtima, .. bastão .uni, 
cripçiio da ·nossa superfieie quadrada e de nos~as camento 10,000 homens; como já disse, para a 
barras tanto. terrestres .. como .marítimas, . eu. as- policia interna . do palz • .. Fallou-se aqui sobre .11 
sentei que se pedia o grande ·· exercito de :N;•poleão · mudacça da . tropa de umas pro\'incias para ou~ 
para defenáer 0 Brnzil, mas felizmente 0 illusLre tras: alguem já negou que. o · gov<Jrno dispu-
deputado não pedio o grande ~:~xercito de _ Na- zesse da tropa·? 'Não; o que se disse foi, que 
.poleão, pedio mais do que a commissão, isto é, o governo havia . de dispór da tropa .conforme 
12,000 e tantos homen·s além daquelles . que erão exigisse o bem . public,>, o ·Dlio ao seu .. livre o.r-
nrecisos ·para se Ler em estado actív·r·estes 12,000 bitrío. · · · 
homens, e .então ftqueLmais . tranquillo_. ·--~ .·. _ O Exm. Sr. n1inistro fez aqui uma . enu!Jle. 

Sr. presidente, eu levantei-me .unicamente. para t•ação de quasi todas as provinclaa, -que·Ainhiio 
approvar a emenda do Sr •.. Vasconcellos, . que ver- tropas das mesmas provinclas, 1nas niio . fallou 
dadeiramente é ·a mesma que a da coriüuissno .e na .Bahia. ·· Demais, dlsse·se, · que . é 'preciso 
pouc•l tem de mais, pois se 30 e . tantos homens ··haver essa. mudança · para a boa disciplina da 
fazião 24; logo .esta é a .mesma proporção ; em- tropa; ·e para que é · isdo ?. Para .haverem. tantas 
quanto .aos destinos: .. dos outros, tambem se pôde desgrnçaa como têm havido? :Para . que .é qlla 
fazer por um ,artigo ·addi.tivo. ·· · . . · . · as tropas ·do : Maranhlio passão para .o suL e .. as 
· Sr. presidente, o illustrede(luta·io que disse que do s11l. para o .Maranhão? .· ... .... · .. . · . · . . 
esta cllmara .hontem se tinha convencido das .suas ·· .. Eu, Sr. I!residente, me decla'ro ·.contra· isto .l 

' re1Jexões e-' que mostrou que a commissão não porq'ue .a constituição diz neste àrtígo-.que ·o 
tinha trabaUia<to .bem, · increpando a um · illustre governo.·poderA empregar a ·. força armada; .• etc; 
membro. della que usava da palavra _. activa·- (Leu.) Fallou-se tambem no . principio de · que 
no 'mesmo·' sent1Jo que o Sr. ·ministro :da gu'er~a · os estrangeiros· não erão precisos- para defender 
usou, disst- que o Sr. ministro dizia :~Força activa . o Brazil, e que os ·· brazileiros : ~rão . · bástantes; ·. 
de 18;000- aqui .está. (Leu.) ' Logo, -nisto·concorda mns quando se falia em se . re.duzir o · exercito~ 
o illustre deputado cnm o Sr. ministro;. : . · niio se quer que sojão os estrangeiros, porque 

Disse· ... se. aqui q_ue se não po~ia admittir 10,000 diz·se, que . então é preciso fazer-se um .um re-
homens _para O· B1·azi1, mas s1m 18;000~ Eu não crutamento nos brazileiros. ·. . . · . . . . 
me • admiro ·. que· 9 · illustro : deputado .. :que assim .. Ora, S_r~: presiden"t?, :-nós_ ternos actualmente 
f11lla sustente •isso, . porque emdm elle é . membro 10,000 homens, reduzmdo este n11mero a ·.10,000 
do. governo: ~nas eq · o vou conven.cer. Disse o homens. deão 0,000; tirando-se .. oa 8,GOO estran-
illustre deputai! o . e eu não . me farei' cargo de. exa- · geiro:~ qne e:clz~tom . dciio .· ainda 5,500 .. hom e na · · 
minar a proporção das pessoas, porqae a proporção . para llcànolar·so orl .. dar-se baixa: logo, oa· . ea-· 
é, q'Ue o paiz ·que tem 8,000,000 de liabltantes trllnguil·os devem·so irom·lioru, o o pretexto 
deve te~ um exercito -de 18,000 hol!lens:; mas· de~ . que o i Ilustro deputado . trouxe; não pó do aor 
ye-se contar unicamente da gente hvre. admittido! .. -. · . ,,· · 
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Sr. presidente, niio se póde d~r a !orçá .que 

o governo ped&; nté porque se ella, como· .Já 
disse, não é sufllciente para a defeza do Braz1l, 
e. nós não podemos ter a sutncionte, . basta que 
tenhamos unicamente aqllella· que é ne.:;ess1U'ia 
para a sua policia interna, mõrmente .· não 
tendo nós por ora ~uerras, e quando as tenha· 
mcs, ellas não se fazem em um dia, e sempt'e 
ha tratados, duvidas, etc. 

:Finalmente, disse-se ;.~ui, ·lia de. se tl:!r em 
uma província um batalhãosinho, um corpinho 
com uma bii/Japeira, etc. On C Sr. presidente, 
não. se meita isto tanto a ridículo· (cwoiado)., 
oxalã. que os soldados lemb1·em·se sempre das 
plantas do seu paíz. {4poiados.J Eis pois o 
que eu tinha a dizer. . 

ó. Sa. 0ASTM .ALvEs:- Eu peço a prorogação 
para "Se. continuar · e acabnrmos e11ta iHscusssão, 
ou para se votar. 

o Sr. O temente Pereira.: -Eu peço á 
palavra para dízar duas palavra$ unicamente .. 

Sr. presidente, disse um Sr. n&tJutado que ou 
tinha ereado um corpo de policia : é . preciso 
c:lar esclar.ecimento sobre este negocio,: porque 
1111e . é. objeci.O de uma··. accusação·. 

O presidente . do Maranhão apresentou a lei 
<la creação do corpo da poUcia do Mat·anhão, e 
() ministro da guerra, que então er11 eu que3 
estava .. com essa pa11ta, · respondeu.: que . acflan· 
elo-se esse corpo de policia creado. antes da 
constituição, . e aebando·so este negocio levado 
ao conhecimento da assembléa geral nos orca· 
Jllentos passados, entendia: que se devia pagar, 
até que a assembléa geral mandasse o con
trario. Eis o que ha .a esse respeito.• · 

O Sa. VA.scoNCEU.os.:- () illustre deputado 
referiu-se a mim ; eu· disse aquillo que o mustre 
deputado confessa, e foi . que não havia. lei al· 
guma· da ereação desse corpo, que fôra criado 
ztntes da Cl)llStituição. . .. ··. .. . . 

o su.; LINO .COtlTINHO: -Eu requeiro que vá 
este artigo à . com missão. · · 

o Sr; Xavie1"' .de Oarval.hp :-Sr .. pre!!i· 
àente, nós estamos com 8 meze:; de tr.abalho e 
nlio nos resta . mais que l mez, e ainda . no.s 
faltiio 2 orçamentos para se. 1isctJtirem : e como 
eu julgo ·que um dos maiores males que pó de 
pesar sobre o Braz:il é ftcarmos ainda outl'O 
ano o sem orçamento; pa:ra que se não dig11. 
que a eamara. tem .. culpa disso, eu proponlio 
que hajão duns sessões no dia, e aeho que é 
m~lhor principiarmos a 2a sessão ás 7 horas e 
acabarmos ás 9 ou 10 horas dn nolte; 

.Afinal submettida a .. votos a · In a teria.. foi 
approvado, salva. a redscção, o art. J,o .do .pro
jecto, e. rejeitadas as ·emendas, remettido. porém 
á eommissão o art. 2o da emenda do Sr. Vas· 
concellos. 

O SR;. Pusro~NT.E .deu para ordem do dia 
seguinte . a · mesma que .. tluha dad? para esta 
sessão, começando porém . pelo pri!Jecto de re
solução para se Jlagarem por .Dials . um anno 
as pensões percebidas até agora -CJOl' permissão 
da assembléa geral. . 

Levantou-se· a· .sessãO depois das 3 horas. e 
1 quarto. 

Sessão em ao. de .Julho 

P.RE81I>lL'fC1.4 DO SR. so.ums:pA. R()CHA 

Feita a cl1amado, C)&tnvlio presentes SlSrs. de· 
putados: faltando ·· com · causr&. os Sra. Daos o 
S. Uva, D!_PUsta Pereira, Oliveira Alvuras, Lessa 
e Pires :ferreira, e sem ella .. o Sr. Moura. 

o Sn. PnEsiDENTE abrio a sessão ás .10 horas· e 
1() miJll~to.!l; e o Sr. secretario Luiz Cavalcanti 
lett a ar::ta da antecedente, que foi approvadn. 

O SR. 1° SEc,nr,:TAmo deu conta do expediento, 
lendo um 0!licio do seeret.ario do senado, parti. 
eípando ter aquella camarn adoptado as emendas 
nu proj~eto de lei si)Pr& os privílegíos concedidos 
aos inventores, .· desc.ubridores ou introductores 
de qualquer ind"Ust.ría, e que o levava {L sancção 
do imperador.-Ficou a cawara inteirada. 

Officio do ·ministro do imperio, respondendo ter 
já llXígido do vice-presidente da província do 
Espírito·SRuto .as informações pedi!las por esta 
camara a respeito da abolição do monopolío .. da 
aguardent;:~ qu~· pe·d· ít? ·a. (:amara tnun.ícip~t dl\ ci
dade da victona.-F1eou.á camnrn tntetrada. 

Officio do ·mesmo.· ministro, ·. remettendo < a re
presentação da j!lnta. administrativa do hospital 
dos Laza.ros, dirigida. ao go\'erno no: anno · pas
sado com . os maíe. papeis respectivos. · na fôrma 
que ordenara. esta augusta camara.-Forão. para 
a secretaria.. ... . . . . . · . · 

Officio do ministro .dà fazenda,· remettendo o 
oilicio da junta t\a fazenda ·do.. província do Pará 
com a relação dos .. estrangeiros alli empregados. 

. -Foi pàra. a secretada. . . 
Officio do mesmo ministro, rernettendo cópias 

do decreto e. requerimento, palo qual 1'8 cQnceàeu 
a Miguel Archanjo Monteiro de Anctrada, escrivão 
da receita geral da mesa do .d.espacho do assucar 
de .Petn!lm6ueo a gratificação de 300$ ·. annuaes, 
além do ordenado q~e vencia.-A' 2• eommissão: 
de fazenda. 

Offieío ·do mesmo ministro, envia.ndo cópias do 
decruto, prov!sões e mais. docume~tos rl)lativos á 
J>ensão do brigadeiro Jose A.ntomo do·s. Passos. 
Brusque.-Para. a secretaria. . . . .. 

Requerimentos dos ell'.pre.8ados da. secretaria do 
governo da província de Mt.nas Geraes,. pedindo 
augmento de ordenado.~A· Sa conunissão defa· 
zenda, · . · . · .· ... · : 

Requet·imento de. João Evangelista de Alva· 
renga pedindo que se lhe entreg!lem os docu
men.tÓs que ajuntára a outro •.. que foi indeferido 
por esta augusta cainara. -Mandarão-se-lhe en~ 
tres:ar. . .. · . . . .. . .·· ' 

Forão á mesa as seguintes deelarâções de 
voto •. 

« Declaro que nl\ resolução que passou contra 
os ladrões desapprovei ns pe~as. de mor,te, galãs, 
açoites e quaesquer penas cruels.-Ferretr~J .Ft•"n· 
ça.-Bebouças . .,-G4stro Al.vares.-Ernesto Fer-
reil'a França; » . . . 

cc Declaro que VQtei contra. a .resolução que·dá 
providencias·a respeito dos ladrões.-Odo,·ico Men· 
ães.-Ferna'IULes .. (!q. .Silbei1'a •. ». · . ' . 

A cómmissilo de l'~dacção apres~ntou a daresolu· 
ção a respeit() dos l"drões, que fo1 approvada para 
ser remettida ao B!lna~o. · . 

o sr; :E-aula.. e sau.:ea :-S!. presiden~~ 
nada. ~enbo · a dizer sobre a redacçao; mas nao 
sei.. se terá lugar . o f•1zer uma obserV>lção que vem 
a . ser que eata resolução vá como um decreto : 
porque o projecto teve tres discussões, e assim 
quem sabe se na outra eamara .passará tal qual, 
ou solfrerá grande demora. 'l .Nós devemoa,tet.isto 
em vista e que o projecto . é. de ·IIluita-urgencia, 
e IJOr . is;o seria melhor que .se pu,zesse em lugar 
de....;,resolaÇão"-decreto-pois q11e ·· assim ee podem 
evitar as emendas e delongas da outra eamara. 
Não---81!·· digl\' que i~to é uma no~idadet. porque 
havendo a resolução tido . tres dtscussoes póde 
muito be:m passar por decreta i6 a aamara o tomar 
em .. eonsideraçito : e . eu até dizia que. se. chamasse 
decreto, porque é uma. verdadeira lei. . . . . · 

Portflnto, peoo ·ao Sr. prealdente, que ponba i 
votnçito esta minha. idéa. .(ApoiAdos.) 

Assim •· ae . pl'Ocedllll · O.pP.rovando·•e ·que fosse 
como decreto a reaoluglio de 'lUe ee trata como 
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indicou o. Sr. Paula e Souza, não obstante o ven· 
cido nas sessõ~s .anteriores. 

ORDEM DO DIA 

Entrou em discussão o projecto de lei offerecido 
pela com missão de. fazenda uestes termos: -<eFica 
autorisado o gover'no a continunr ··por mai:> um 
anno o .pagamento -das pensões, etc. » 

O Sr. Paula e·souza-Approvo a resolução, 
salva a redacção, porque parece que .é .. desn.eces• 
sario dizer,·se:-Emquanto a assembléa não re
solver o contraJ•io. 

0 SR. VASCONCELLOS :-Não tém essas palavras, 
tem só, Rnlvo as que estiverem registradas. 

Posto o projecto ã votação foi approvado, ada
ptado, e que se enviasse ao senado. 

Continuou a. discussão do projecto de resolução 
n. 63 no lo artigo:-ccA moeda estrangeira de-ouro 
ou prata, etc. 

O Sa. FERREIRA FltA.NQA. :-E' a resolução toda 
inteira? 

UMA Voz :-E' o 1• artigo. 
Posto á votação . foi .approv&do. 
Entrou em. discussão o 2• artigo.-ccAs obras de 

ouro,- etc. » 
O Sr. Fe_rre:lra :Fra:nQa. :~.Eu desejava 

que o ouro e prata sahissem sem imposição al· 
guma, e sabissem. igualmente, e as razões que 
tenho para isto,- Sr. presidente, são que ·muito 
poucos indivíduos hão. de pagar os direitos, e ha 
âe ser necessaria uma pesquiza. grande· e talvez 
que a despezn que se ft~ça com essa pesquiza não 
iguale com os mesmos direitos; Em segando lugar 
nós sabemos qnA os estrangeiros t1·abalbão com 
mais perfeição nestas obras, e até como ellas são 
introduzidas quasi invisíveis entre. nós, quando 
devião ser mais expostas; Por conseguinte con· 
vém que não. soft'riio imposição . alguma, e não 
acho boa a ·razão para tul imposição. 

· El[ENDA 

« O ouro e prata obrado, e não obrado que 
entra e sabe sem imposição.-Ferreira França. » 

o. Sr. Lln.o Cout:l:nbo :-Sr. presidente, 
já fa\lni cont1•a O. art. 1• desta resolução, por ser 
verdadeiramente contra os princípios de economia 
política; mas passou, o que, à meu ver, foi fun
damentado sobre a balança do commercio. Agora 
vejo ? 2• artifto, ao qual igualmente meopporia; 
porém, uma vez que passou· o pri'lneiro, necessa- , 
riamente ba de. passar. o segundo, __ o que_ não acon· 
teceria se tivessem os reprovado .o primeiro, porque · 
então tambem. reprovaríamos o segundo. 

Mas, Sr.· presidente, são nossas meiltl·as em . 
economia as nações européas; e o que é que faz 
a . Inglaterra ? ·um faqueiro que se leve feito de 
fóra não entra lá ; logo ã entrada é tirado, pe· 
sado e machucado, .ficundo inutilisado o seu uso, 
e deixando-se apenas um f\ colher, um. garfo e uma 
faca para o seu serviço. Pois _se os gra11desmes~ 
tres legisladores olharão pa1·a.: isto, ·como não ha
vemos nós. olhar tambem, tratando de. probibir 
estAs obras? Pois nós não temos bons ourives 
no Brazil?. T~mos .. E porque havemos admittir 
graciosamente, essas obras. que podem ser feitas 
pór btazileiros ? 

O .art. 2° não póde ser 

EMENDA 

u _ SuppriDia·Be o .art. 2•.-Lino Coutinho. » 
o ·"· . U:olÚandtl. cavQ.loo.ri tl ·:~Não mé 

opp~;~rol '. ·.em onda_ quo ao apresentou ao artigo_, 
pola que a acho maia vantajosa . que o artigo, 
contra o quaL voto, O que Quer o artigo '1 Quer 

isentn'r de direitos, o ao mesmo tempo negar a 
introducçiio do ouro e prata pelos ·estrangeiros; 
não . é outra co usa o impOr .15 •/o na im(lortação 
do ouro e. prata estr-angeird. Isto é contradictorio: 
Que se ponha um 1mposto para os metaes pre
ciosos trab'llhados, convenho, mas nunca convirei 
em que se imponha um tributo sobre estes mes· 
mos metaes não trabalhados. Naintroducção :las 
obrlls talvez conviesse para favorecer as fabricas 
no· paiz, porém nunca na_ moeda ou ouro e prata 
em barr.a eu em pinha. Se o meu voto preva~ 
lecesse eu isentaria o ouro . e _prata de . toJa a 
imposição, pnra que elle circulasse livremente 
em . todo o·_ im perio. Quanto á ·arrecadação .do im· 
posto~ de ouro estou persuadido que as despezas 
da sua arrecadação serão superiores .á r.ecei.ta. 

A est~ respeito eu apresentarei um artigo para 
que os mine1ro_s nada paguem do ouro que ex
portarem. 

Fallarão mais os Srs. Ferreira França, Paulino 
de Albuquerque e H<lllanda Cavalcanti. (O ta
chigrapho .· nllo · deu notas.) 

Jn!ENDA.S 

<< $upprimão·se as. palavras-ou consumo em 
diante.-Paulino de Albuquerque. >> 

« O ouro e prata em obras pagaráõlO •/o ...... s. R. 
-Otwneiro da Cunha. » - ·. - . . -· · · ·· ... · · 

<e Não comprehendidas obras. chamadas de cas
quinha.-.Araujo Lima. » 
-o .. Sr •. 01:1.1 m. on ;.,-Não . desejava (aliar sobre 

esta mataria. Em 11m discurso que fiz no pri~ 
meiro dia da actual discussão, apresentei á ca, 
mara os. motivos que me .levnrão -~ proe9r es~e 
projecto. Creio que as mmhas razoes. n.ao. Corao 
ouvidas, ou· que alguns Srs. deputados Já se es
quecerão do. que então disse. 

Em uma mataria que não julgo de. summa im
portancia _não quero. _tomar tempo ã camara, re
batendo preceitos que de certo fazem nlgnma 
impressão no espírito da camara. ·. . 

Disse. um. Sr.· Cleputado (o Sr. :S:ollanda Cav~l· 
canti), .. que a resolução importavaumarevogllçao 
da lei · que ignalava todas as. manufacturas ao 
direitd de 15 •/•; póde ser entendido assim: mas 
como o Sr. deputado ""não attendeu "ã exposição 
do.s motivos. que me • levarão a ~presentar es~a 
resolução, não fallo Já do 1• art1go que na op1~ 
nião. do Sr. deputado. é anti-economico; nã~ re~
ponderei a isto porque emfim em sua consc1enc1a 
Jã -estão respJndidos estes argumentos. 

Quanto ao art. 2o,. Sr. presidente,. a. lei que 
Í"Unlou os direitos a 15 •/o não tratou daquelles 
generos que tinhão precedente nas·-·nossas alfan
degas · tal tal é o ouro em barra e a pr~ta em 
pinha: já . disse' que. as barras de O!JrO .e pr~ta 
não pagaviio direito algum em mater1a pr1mar!a _; 
a razão é simples : . os generos que se uo!J. 1m
porta vão desta natureza srão portuguezes. .• 

Quando .. a indepenâeneitl · foi reconhecida, 
quando appareceu o tratado com_ Portugal, pela 
primeira .vez appareceu esta. questno:na alfandega 
do Rio de Janeiro, que as.barras de o'!!ro ~ p_rata 
de Portugaleriio mrrcador1as e .paga_yao ~1re1tos. 
Tal é a pratica, tal é a · leg1slaçao ex1ste~te, 
Esta prattca foi invertida no .. Rio. de .Jane1ro; 
o juiz· da nlfandega represent~ ao ministro da 
·fazenda, se o ouro e pr~ta estao neste. trafico : 
pergunto :.se deve .:ontmuar-se a ant1ga pra~ 
tica?. O aviso <la secretaria da fazenda manda 
que se .pague· da maneira. que ort!~n~v~o . as leis. 
Note ·: a cama.r.a que _tal _resoluçao nao. se ~s
terideu a nenhuma outra . alfandega . do 1m_pe~1o. 

Em · Pernambuco estão-se- coorando d1re1tos 
unicamente de . factura, no Rio de. Ja~eiro 
tem~se querido cobra~ direitos de mat~r1a.pr1ma, e o que. resulta . é . que toda a obra. de .. ouro .. e 
prata passa por .contrab~d!>, a mesma ;~~or,tu· 
g11eza que tem v1ndo contlnua po! contratiando. 
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E qual é o finÍ · .desta reso.luçii~ '! Dizer · ttile_ a 
lei que taxou 15 por cento nno comprohcndo 
estes · gcneros,'. para não .haver distíncção .• entr~ 
uma· e outra alfandllga: . Eis·aqui o. fim a . (lU:e 
se propoz esta resolução .. 
. Quanto.ã . emen·da quo mandou o Sr. Arnujo 
Lima, . ~Ua . estA. comprehendída, desde que se 
fàlla àr.ri,'obras,de onro e prata, só ellas é que 
pagão . os .direitos. As conhecidas .. debaixo d<> 
'nome . 'de obras de casquinha pag:\o . direit()~ 
pela.-su'a .avaliação, . e em rigof- siio ~tquellas . que 
preseit.temonte . ·pagão, porque os. seus . feitios 
sãó 'seinpre nli:iit.issimo. mais caros que ' as outras 
afiras. ·· · · · · . · · · ·· · 

··;o ~r,, :S:oUa:tid~ ~av.Blcand ;-Sr. pre· 
sideJ!te, o govl'·rno . niio executa as .leis da as
sembl~a senão quando quer ... O .· quó . têm feito 
ntP. aqui os Srs. mi::ístros da Fazenda 'l 

Ha uma lei da . assembléa geral que.reduz o 
imposto a 15 •/o dos generos . de · importação, e 
elles mandão uma ·portarifl . especial para: . o Rio 
de Janeiro, e não para as oútras províncias ,: 
e qual é a .razão 'l E' pela. incnpacidade dos 
ministros da fazenda. se· elles fizessem . a sua 
obrigação e quízessem executar ·a - lei uniforme
mente no imperio, não se ha~ião de achar ~iloje 
no collisão . em que se achào a~ora. · · · · .. 
.· A ancoragem dos· navios . foi · abolida ' pelos 
tratados; ;e o q_ue fizerão ·-os ministros 'l N!io · o 
e>..ecutarão :· forão deixando cada . um . reclamal' : 
o . que ·· continuava .· em ~u-ma ,provi~cia ·acábava 
,em, outra,· não· se ·.igualava,. não · quízer.ão ·logo 
entrai no.'gozo de todas as'· attribuições' que lhe 
darão · os tratados. Eis o camfnbó .que vai se~ 
guindo o . ministerio. . . . 

.O que .Poderá pois · fazer uma lei? Emquanto 
a assembléa ·:·não .fizer puni~: esses ministros 
nnda fará. ·E' uma prova · que . dou em como 
não :·é a · intéligericia da lei, ·é . revogar uma lei, 
eis~aqui· coino. estão . os miJ1istros . da . faz.enda .• 
.; Não se . quer :. tomar tempo· á camara, mas 
toma-se a tempo .com projec'tos desta .natureza; 
êom : 1projecto·s que ser-Vem ·para · acobertar· ·as 
malfeitorias., dos ministros da fazenda; Eu hei 
de . :votar .. contra elle,. hei . de' . aiz.er · que . . a lei 
tem ·prevenido este artigo : ·é contra ·a· iurlustria 
nacional, .é· contra o: trabálho da camara. 
. . Terminada a .discussão foi posto á· votos o 
artigo . e ·emendns, approvaildo~se a do Sr. · Lino, 
ficaud.o . prejudicadas ·todas as outras : e . con· 
cluida . . a votação foi · .. adoptado o . projecto • de 
resolução e remettido á ·commissiio de : redacção. 

Entrou ·em discassão o projecto de resolução 
n 42. · ·· 

« A assembléa, etc;-
<< Artigo· .unico. ,...-A ... attribuição de conferir 

cartas · de segul'os aos ' . .militares, etc. '! . . . . 
. Foi. approvado; adaptado e remettido ó. · com~ 
missão 'de . redacÇão~ . . ·· . . 

Entrou ·igualment& ·em discussão o prºj~cto 
de leLn. 181. i . ·· "- · . . . · .. · ·· ·· • ' 

« A assembléa geral; :et.c. · , ·· ·.· · 
11 A' · cxcepção ·do•dizimo; o ·algod:io produzido 

no Brnzil, . etc •.. » · . ' .. . ·. , . .. : . . ... . ' · . · 
Foi julgada terminada· a~ 18 discussão,. e ap· 

provou-1:1e ·que passnsse ·á 2.•· . ' · . · . · · ·. · ., 
Entrnndo em discussão o projecto de.lei n. 138, 
« Artigo 1.•-0a escrivllos dos jui:tes de- paz :das 

freguezia,. etc • . » : · , . · ·.. . . . · · · 
« Pedlo·se o adiamento. pnrn se .. tratnr com 

os projectos Ol'r,anilludos pela oomniissiio ·· res
pectiva, · e .· por . ter che~ado .. o ... n1inlstro , da 
guerr.a flcrill S\l&pensn u dliiCUSllilt~; · ' . . 

Admittido . Q S.r. mlni~tro_ uo . salilo · pro1e11uiQ 
a discussão :do projecto de lei pura ftltag~o daa 
forças .::le te•·ra. . .•.. ·· . . • .· . .. · · 

« ·Artigo 2.•~0 numero .dos otllclnea . do eatado, 
maior.·.general, e do exercito, e cngoPbalrol, 11 
.dos ·officiaes dos eorpos ·de infantaria, artilharia 
, -: ____ , 

e' :cavatliiria, .,:o dosofficiacs dris repartições do 
exercito, não poderá ser .auginentado. 11 

o Sr. :i:..tu.o c:outJ:nb.o :..-- Qilanto ao 2• 
artigo, sobro o :numero dos· officiaes . do exercito 
(leu) ; Sr •. presidente, fullo sinceramente, não sei 
o . que . hei · de julgar ácerca · deste· artigo. 
Quando vejo uma orgunisação do exercito, isto 
s~o medidas sem fundamento; já• passou· que·· a 
força seria de 10,000 homens e nari :·.se .decidiu 
guantos deyem . ser os ba.ta~bõos, · logo, como 
l1avemos ajuizar . sobr.e o . destino da . ofilciali~ 
dude. restante ? , • ·· . . , . · . .. · 
. Parecia-me· P"ís; que a . doutrina düste artigo 
devia ficar adiada, ;e podia a iUustre ·com· 
missão · apresentar ·um .projecto .. a ·respeito·' ·da 
redtJcção dos . corpos. Esta · é a minha · idéa : 
supponhamos que· a · camarà manda· quo 10;000 
homens. sejlio . divididos .· por 20··corpos;. o res: 
-tnnte para 64 fica ... dissolvido ; não ' ex.i~tem . mais 
seus · .estados · maiores e· seus ' Officiae~; · mas estes 
devem. ficar para .. o ·. serviço : . poderá ·cada·: ba· 

· talhão ter 4 tenentes, . e · depois . aquelle . que 
fôr . mais antigo irá com mandar . a compnnhia : 
aqui . não .... deve . entrar. ~ . idéa . de-..:.aggregados. · 

Agora, quanto aos. offictaes. que· nao têm ver
dadeiramente cor.pos; ·como os engenheiros, es· 
tádo~maior, etc., • ·a .. ·isto ·póde-se ·· já dar uma 
organisaçiio, . porque uada .tem com ' a· réducçiio: 
dos corpos. :No .. rola torio ouvi .. fallar .. s.obre este 
.objecto, . e até ,agora nenhum .. pr.ojee;to ,appa~ 
teceu, e ' é :·.mister ·. que nós atemos ns . mãos 
par11 .- que . o . gover.óo . não,. estei!l : promovendo·. a 

·torto · e .a . :direito officiaes generaes; e eu me 
parece q'ue· t11mbem. de\"emos fixar . o numero 
delles, correspondente á torça. 

o Sr: o unha Mattos : -'- Sr; presiãente, 
querer dar .umn · organiRação · neste orçamento · 6 

· ferir a constituiçiio. Ella ;diz que uma· arde~ 
nança especial regulará a organisação do exer· 

. cito do Brazil (leu); •por coilsequencia cumpre 
haver uma· organisação . geral.· .• . . . ·. • 

O Sr. ministra :prometteu . ·apresentar •um •pro· . . 
jecto n · este respeito. ·. Se neste momento en: 
tramos -em tal ma.teria~ ··silguramente nem •· daqu1 
a 3 m.;zes se concluirá, .e ficaremos ·sem a .de
creta~iio :da fixação. da ·força. Esta~ · .prómpto 
para · t-rabalhar; mas . julgo que não : ~a:• temJ!O . 

· para s~m. elh. a. ote . . organisaç.ão ..• '.que··. depen·d· .e .'de 
um milhão · de combinações. O . artigo 2o, a 
meu ver, de:ve passar talqual. 

A respeito dos outros .. corpos, de facto .nós 
temos um · corpo, de cavallllria · com · 4 praças, 
e artilharia de · posição .nominal. · · ·-- ··
. Em . t()dos· o~ . paizes ·militares . quando Jía re· 
du.cção sempre se. unem as . praças á ·. outros 
corpos, e isto . . é .attribuiçiio ·. do · tninisterio da 
guerra. Aa noss11sleis dizem que ,todas . as 
vezes qti·e se reformar . OU..liceuciar.,algum .corpo, 
po.:lem reunir·s~ , o , r.esto das . praças .á. o.u~ros 
corpo,;,· e esta autoridade . tam , o ·Sr~ mtnlstr~. 

o ·SR.' MoosTRO'DA. GUERRA.':.,-Torno ,a; . nsseverar 
qU.e ·mil.i breve· apreséotareia esta augustaeamaro. 
um. projei:to _:de. org~nisaçã~ ·ger~L .do exercito; e 
nii<> o tenho fe1to: porque .é obJecto .. de. alga.ma 
import·ancia, G!lé exige tempo. e .·sranâes · combi· 
nações. · · · · ' · · · · 

o Sr. Vo~~~:no~llos : - Posto que · :o 
Sr. ministrei nêaba' 'de .reférír· que em breve 
apresentará o ,projecto de organisação, : .não 
posso deixar .de .insistir. que esta parte .do 'ar~ 
ligo. vá á . cômmissão; •e que: ella desempenhe o 
que a camnril lhe incumbia; . porque, mesmo a 
J.lropo11ta do Sr. ministro não podtrá ser appro· 
vadA oato anno; . e lembremo· nos·· ~tue ·:e.stamos 
llP .1110 dQ Julho. . ... · .. . _ · • . 

Ndo concebo : como o illustre deputadcf a~b~ 
quo .110j11 contra a oonstUuiÇilo a proposta= do _' go· 
vorno • quo . trata OoiiD objeoto; ma.a no~e~se, 
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que. tam~?e!D a c:.on~tituição diz, que haverá. .um 
cod_I~!J CIVIl ,e crtmwal; e· por ventura estamos 
'inh1b1dos d~ ~presP.ntar ·reforma_s a tal respeito? 
Uma tal.op1m(io _ni'io pôde passar i ·. ··· . · . 

O Sr, , S,;~t~ ,: ;~ A com~íssão ;l;{O .se n'egou 
ao :.que a camara , ihe incumbio; .. ella . tem tra· 
brilhado, e .,para ir coh,erente . com ·a vontade da 
camara, não quiz entrar na ,_melindroqa questão 
da.orjl'aldsa.;ão do exercito. O Sr. 'Vasconcellos 
tem · mui ta j ustí~à, . mas pouca- razão. , .; 

Ha de a c11mnra . intrometter-ae no . que pnreee 
mais da . attribuição do governo '1 . E' vêrd. ~&ds 
que os corpos _ estãci mui ._ t~equenos, · mas tem .· de 
atteuder·IJe á: outras cil:curilstancias, v. · g., 
onde quer o .- governo conservar a força 1 Qual 
se'rá. .o corpo que , so, deve _ extinguir? Isto 'per-
tence ao governo. . ... · . · . . . . . . 

A, com missão_ disse mais ~ que o . niunero· dos 
officiaes ,generaes fica - no que est!i,· e não pôde 

.. se·r. ·augm'entado, e do .mesmo modo .o estado 
maior 11 engenhei:ros: 'isto. nii~ ._quer dizer qué 
se mande ·.dar ·batxa . aos ofllc1aes,. ·é concoraar 
com _a · opinião _ge&al · 'dé nada se lhe, til:ar,. 
'Aquelles, -que têm o: commando : .das . companh1as, 
conservem as grati!!cações que têm. ·'Quanto · aos 
ofticiaes -das:: repartições · civis~ são necessarios 
para os traba1bos : das. contas, por consequencia 
em -nada se otfenda .. os • interesses dos militares, 
e vai pôr ao n.ivel ' as classes e destruir a in· 
troducção de uma classe que é. privada de . todas 
as . vantagens .; e eis aqui ·que . o .estado ' maior 
é levado . á , dignidade em que deve estar • .. ·. 
. A camara.; ha _poucos dias approvou ó · ine~ · 
thodo _ .. da -commissão; porque : a -.distincçiio ·desta 
classe não 11"6 é, para : a pe_rseguição de• muitos offl
e:iaes, _ mos serve de patronato• . . · · 
. ·. E' prohibido. que :os officiaes ·de policia pas- . 
sem para o . exercito, - e ha pouco . tempo acaba 
de d_e!'pachar-~é um : bomém da policia para o 
exerc1to. ,. · .'·,--- --. -·-., ... -:' 

ó - Sr. oàlmon:- Tenho ouvido muitos . 
discursos· :e .me . parece que .· tem sido fóra da 
ordem. O artigo .2• limita-se a ·isto: n_ão ha· 
verá promoção · no · .. exercito por. espaço de -um 
anno: · economiá .. que · exige, e nossas circum
st.n'n'cias . _pedem_ .:_ q_ ue . façamo_ s __ · .este _· P_ equtsno_ s __ a
criftcio • . Penso que '· todos os otllciàes se hão de 
·acommodar · á _ este negocio: eu _o espero do seu 
patriGtismo e, do seu zolo. _ _ . _·_ · · · 

o sr. Barro•: -Pelo artigo 2o _fica . por. 
espaço de um -.anno sem augmento o numero ilos 
offlciaes ; ma11 istO não é tJizer -que ftcilo ces·-

• 
Se es~es postos forem val:(ando, qualquer que 

fOr . a . fôrma, _;ou preenchenrlo·sa '.promíscua
: m~nte ; claro _ ·está ·. que outros _ não . hito· de ter 
accesso ; fano· francamente; . . ncho muito injusto 
que · o olllcíal do estado i:naior, que ·tem' gariho, 
antiguidade; sofl'ra e11te · prejnizo; · Ha .muitos 
'benl'merítos; · mas · ha ·outros _ que não _- p~dem 
pr~encher certos · lugares; como o commando ,de 
corpos : · po·rtanto isto não· convéin -aos interes• 
ses do exercito, e por conseqnencia da naçãcio 
· o sr. vascQnceUo•.:-:- Eu. jnlgo que hon· 
.tem .. se . d.etermi.nou, que . a , __ commtssão . apresen
tAsse urna nova organisa_ção para o exet·cito. 
'Ficão officiaes desempregados, e diz o artigo 2o 
quo não fica o governo inh.ibído de preencher P.Sses 
postos : . por . isso queria · que fosse á mesma 
commissão para que unirormisasse. Devo leUl· 

"brar que · as nossas reformas não . devem ser 
baseadas em princípios militares, mas · ém prin· 
!)i pios ·_economicos~ · ·.. · ·. · .. · . 

o sr . . :a:oua.n4a. cavacanu : -l'em:se 
fallado lá f6ra .da matéria, e como _ não se quer 

·que· se .f,•lle f6ra della, · em objecto desta natu- · · 
reza,. com -uma )ei. .. destas ? Devo __ lembrar A 
éama1·a e a alguns Srs . deputados; que não 
são"' da. 1• 'legislntura. qual foi llempre a minha 
opinião; Era .. que . não se ·fixasse a força por 

·que ·a constitnição tinha. providenciado, que em 
quanto niio se fixasse, existida a qU:e houvesse. 

Eu achava pois mui_ razoa'vel que nos con~ 
ten tasFseinos · em fixar · a força em 10,000 homens, 
e que a ... commissão Prganisasse dc>Us artigos em 
harmonia, . e deixemo~ nos de qoerer tudo re!or- ' 
mado ;· ,porque· .·se ·'quizermos· -fazer ·' tudo "" nesta 
.lei ' nada ·_. faremos. -. Contentemo-nos C•lm ·o · que 
'póde ser •. ·A'. vista pois- do · expandido proponho 
que· o . projecto vá é. . commiiisão· •. ·. · · . · 

Foi apoiado o adiamento, mas · posto á· votos 
foi -rejeitado. · · . . ·_.. · ._ . . , . - > . 

O -Sa. - -DEPUTADO -mandou a .seguinte . . emenda: 
.. u Os ·. ófticiaes qae exc6derem a esta . organisa

ção, os do estado-maior ·do exercito, de .praças 
e . civil . e doR . corpos de engenheiros, serão 
empregados ou licenciados, , segundo • fOr mais._ 

· conveniente ao serviç., nacional : os licenciados 
terão direito ao meio soldo . de suas patentes, 
e poderáõ renunciar ao . licenciamento q1Jando 
prefirão ficar disponíveis para emprego.- H._ C a• 
vcalcaroti. » · . · · . · 
. Não him•ndo mais quem fallasse, foi o artigo 

posto 'á votos, salva a· emenda; foi approvado o 
artigo e rejeitada a . emondn. ·.. _ . · 

cc Art; S. o -Os postos que vogarem · nos corpos 
das -tres ,armas· .serão· preenchidos com ~ o1Dciaes _ 
d11 graduações correspondentes ; tirados protnis-

. cuamente .das .tres · .. classos do estado-maior do 
exercito; com attenção não só às suas ·antigui· 
d!ldes como .a -fazel-os repassar á -mesma arma 
dondr, sahirão. 11 . .· • · .·. · 

aando . na _ propost~s . :_ jato __ é «>. 9ue_eu entendo, e . 
assento que . <leve passar o _· arttgo. ,Elle- não ~ faz 
senão prevenir .. o . abuso .que .• desgraçadamente 
tem havido até aqui no governo, . que é ~ tirar 
dos :corpos· •o1flciaes . fara . o. estado maior, ou 
para veteranos. Por isso o artigo . ·não quer 
senão pOr um limite para que não · aconteça 
que um offlcial do So batalhão; porque na dis~ o s~ ... Ftu•ret:r:-a i;-ranQa :.-Direi pouco, 
~ussão do ministro · da guerra não veio para a~ sr:· presidente, supponhamos que ein .lagar de 
gale~ias, _fOsse . th_·ado _para 'a milicia. reduzir,se as forças se tivessem-. de . augmentar.,, 
o _ s_r~ _ M_ t:âl_ stro : ..:. Ãinda :que e'sse_ · · .. facto_ . por ventura· não se augmentaria o nuonerif. dos 

é · d • · h' d · · t ã · d · otllciaes? A constituição mandaque .a. ft;ação seja 
não - a m_tu a a mtms raç o, to nvta ,,o . que Mta em_ .rn. zii_ o da_-_necessidade_· ; :e __ .JU_lgando .nós 
posso · dizer: ~. que __ :~;~m _.,aju~ante ·de - 2• linha d. · · <1 -1 · tem ' - ~veneimentos ._. ma1ores :que_ .tim: ·tenente ,_de que o numero actunl deve ser IIDUIUI o, ogo, o 
cá v aliaria, ·. e . nunca . perde .· 0 accesso; ,_ port_anto numero_ dos .o11iciaes 'deve ae_r tambem'_diminuido. 
julgo .. qtie . is~Jo _: iião foi: castigo • . Fa))arei,,sobre ·Entenda~ · se b?m ns causas • .. , .. . -. - ..• _ 
a· m'aterià.' E' ... ·verdade que o : 2o artigo .. _niio· Fallárao mats -os Sra. -~ego ·Barros, Hollanda 
supprimio · as p'romóc;ões .. do ·exercito; ,ma,s- li:@:_ado ~ __ Ca'lialeanti, ··Paula _e,cSouza, Cunha -Mattos_, sobre 
co.!ll -_o , au· _ nã~ _ s~i. como h!iverãn , . promoçoes~ o_ a!t· s .. o -_(As n_o~as, ,do tachugrap~o silo a.b3olu-
D•z o · 2• ·arltgo . (feu) ; , e .. :.dt_z o, So , (leu.) ,Em ta mente. lmntelbgwe&s~J ·. :- ' .. .-. ; . -, ,,_, · _. __ -
quanto~ aos ,oftieiaes _ ge_neraes, claro_ .. {!stá, ·que . - Vierão :á . m~s~ as tres . seg~lntes eme~das : . _·· ... 
não se sup-prime·. pro'inoÇão nem ha; por con- · ·· 1.• u Supprtmao-se os srt1gos-respecllvos á. or
sequencià : -os ·que ·.·forem · Ul~rrendo;> ~u se: ·_refO_!~ . ganisa_çiio. e l>romoções.-Kielra Sout~ •. )) • . ' 
marem , os ·;outros• bão de ter accesso ;'mas: nJlO 2.• .«' Ao d1_ante da palavra.- prom1scua~ente 
aconte~e isto .. com." •os' t>fficiai!S dos c:orpo15.' o_nâe - ajunte·!Je,- ~os . cºrpos ··. d.a~ tre~ .· ar~as·, . ·e·:-. 
ha um- numero• determinado por lek ·_ · · - _, Cunha Mattos~-» _ , · · · · ·.. · · · · ·,'" 

·:•>' . Tór.i~ - 2 .' -.· , . - . . , H4 . 
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3.& « Oa postos que . estão vagos é que VSJ{arem ,() · Sr. ' :·Fê)rrolNl Frmn<ia :....; Sr. pres!-

nos corpos das treil . arnias, serão · preenchidos dente, ou sou do ·voto . do .. Sr . . Ctlmoil . . Eu ouvi 
·com os seus oa!.ciaes, em·. concurroncla . com .os ' dlz~.r . BIJUI que. se . tivess,e; de ·haver ·musica : gile 
de grão coa·•·espondente, . tirados prorilisc.uamente hav1a de ser á custa da nação e niio Jos offici1aes. 
das treg classes do el\tado,inai4)1', com .attenção A. .conclusão é boa S3 ella devesse haver·; mas 
niio só ás suas nntiguidades como !azel -os re- eu sou de - parecer que ella não haja, A custa 
gres~ar para a mesma . arma d•.lllde tive1·em sahído, mesmo de ·ninguem. En creio que · a musica 
entrand.1 porém estes pela n•ctade,-:- .S, ªo 8e.go se~vo para : 6nav!sar os ·-trabalhos da ·paz, R ani-
Barros. " · . · · · · . mar os ·combatentes · na guerra; ·serve mesmo . 
. Afinal posto á votos o artigo, foi app•·()vaJo, para .se não ouvirem ·os gemidos · dO's - feridos e 
rejeitando-se ·as emendas. . . · · · · agonisantes. · · · 

Entrou em discussão o art. 4.• . Mas, .Sr. presidente, tal é a ~rgilnisaôão hü.~ 
O Sa. F. no R. · BAR nos mandou á mesa a .man. a ... qu··· e .ba. sta a. p'a. la. vra de ·. q.1 ueanman .. d· a para. 

seguinte omAnda supprossiva& : qno. o homem · empregne todos os . esforços 
u Supprima·se o art. ··4.•"- F. do R. Baf1·os. » contra n vida de :oátro liàmem·: . para o levar 
O .Sa. S. · oo R. BARROS · ma'ndou á mesa 'uma não á necesurlo · ·muài'ea. Eu · por julgal·a des· 

emendn, que depois retirllu com. permissão ·da ·necessaria e nociva ~ ·:que querei' que . ella nito 
camara; .. . . . . · . · . . haJa ; e a haver seja· ·como diz' o· Sr. Cahnon, 

Posta á votos, foi approvada a emenda sup• SeJa á cu~ts da nação. Mas~ ,Sr. presidente, 
pressiva. ·. · . . . · . . · entenda-se bem. pari\ . 'ó que ella .serve; ·a pnlavra 

c Art. 5. • · As bandas .de muslca dos corpos 'de quem .manda é quem vai intro·dnzir ó aniino, 
serão liéenciadas, e em nenhum caso serão man- e .·. fazer . marchar às soldados com o desejo . de . 
tidas ã cnst~ da naçã~.,. . • ··. · uma . victoria; não é a muslca ; .Portanto ilio 

o sr, .· caixu:on (leu) : ""'-E'ita segunda approvo as musicas. .·. . . ... . .. . ·.. . . 
parte do , artigo parece-me uma · especie de p'un~ . · · 6 Sr• :a~bq~~oa• :-Eii propuz,a suppre· 
d<?uor ;. P-flrAce•me que vai impõr:uma espeeie de ·· são .da ,2• parte .d.:>.:artigo. pela . razão ·que .dou. 
tnb~to_, Eu quizera, ou quefoss~m . absol!ltamente Diz . O · artigo: «.As .bandas. de .. musica dos-corpos . 

.. proh1b1das na. bandas ífe mus1cas; on que -no serão lieeneiadas, .. e .. em. nenhum caso .. serão 
caso que fossem permittidas as houvessem á custa mantidas á. custa . da nação. » Logo, individnoa 
do estado, porque isto ,parece-me uma cspecie de licenciados· não. percPbem soldo algum, o .. que .é 
impo_sição. E' ur~a esp~cie ·de pundonornos_ corpos umn injnstiça, por.que os muaicolf.:&ão.<:soldados . · 
para -terem mu~1ca - bnllilmte. . ·· · · . · com . exercício nli .. :musica •.. üreio ' poia:. (jue elles · 
. ·o . sr~ :P.:uútno do .A't buq U:orq.Ü'e :.:... Se devem ser. licenciados~ . porém~: com: aoldu. ·Eis : a 

. não . h a . emenda suppressiva . a, este artigo eu . razão . porque . propuz a ·. snppreasio da 2• parte 
mando. Elle .. é desnecessario, não ba talmusica. du art1go. ·· . . ·.: · · · 
A.lgum dia o estaJo. da rã. para a musica; hoje O Sa. Luiz CA.v.u.aA.NTI :-Eu quero approvar 
.não dá cousa- alguma. · · 7 o artigo; salva a redacçio. . 

o sr. cunha :M:àttos: _Sr. presidente, «Quo se não pague.· a musica. Jl 

_é _preciso .. ver-se· .. o que o .. illu.Stro -deputado diz · · O:·Sa. FÊ'RREtru. FRANQA i-:-Qile ·se·· nio pagué; 
agora• ·A musica faz.desp.eza de 80:000$ á-nação; · ·. estamos .. concordes. · .. ··'· · .• · : ·· . · · · 
. e .não é pelos officiaes; ó preciso que nos 11n- · ·. Fcirão •·ajeitadas as emendas, e appro'lado ·: o 
tendamos. Eu tambem gosto muito de DIU&i.~a, .· artigo, salva a redacção • ... ·. . . · · .· . ·.... ..... ·. ··· . 
conser:vem,se ·. : muito embora; . mas se .· se ··. quer · · Entron .. em discussilo ·do. art; · ~.o : ·· ;, · · · 
attender: á economia n:io .deve haver. Cada banda : . 0 js1., X..ül~ oaV,atcantl i~Eu guéro saber 
de .wusica faz .a despeza de 4S600 por-.dia, e .-não '.qua·n·to .. s .b. ó. me. na ... flclo .. d.e etre.ctivos f D)z~se, Ql. t .m 
são os officiaes que dão . esta quantia, nem elles . de . cabos, aold'ados, .. etc;, .. á preciso haver. um 
o podem fazer . ....... · .. · . · t d 1 d d 11 1 'E' · .. · Mas diz o illuslre . deputado, em . nenhum caso es a o comp eto O<~ corpos ~ po c a. .· precaao 
serii. 0 mantidas a custa dos ·. corpos ·:e da nação., saber-se quanto é esse e~tado completo. Ett aqui 
· · contai· 1,400 . cabos e . soldados. · · ; · c · · 

e . não p.:lderá haver um commanda'n te rico e que .. Diz mala . 0 artigo : . e se 0 . governo A vista de 
qneira ter uma banda do' musica á sua custa .? · f õ t (L ) Nil · t 1 
Sr ... presidente, en. . nnuca . consentirei .que um ln. ormaç e;~, 6 e~ eu. · . 0 es OU·· por sso: a 

camara " deve_ fixat um ... numero .certo;--um· mil< ou 
otl!cial gaste moeda de cinco róis em musicas. A outro qualqner • numero,· porém Jeve ser term. i· 
idéa da comrmssão flli que talvez e~istissem al- · t - 1 .... · t' 
gun 11 coroneis .. que . quize~sem ter uma- banda de · mnan es e nao. asa. m . como es..o ao · ar 1go. - - · 
music11; isso sim• tenhàci muito embora. · . . o sr~ · :ÜoliaD.d.a. .o.a::V'iiioanti.;::;_;sr. p~e-

Todavia ou digo), .:a b4nda ·de . musiea . é mui · aide.nte, . quasi não · vale :a · -pena .,lallar•se -· sobre 
boa para alegra1·. o coração do soldado em tempo este, nrtigo; t>lle está bem redigi~o • . Os corJIOS 
de guerra: .. e se .a camara . en_tender que .convém d~ . policia~ etc. (Leu~) ..• · . ' ' · .. ·.. . . . . 
conservar uma ou duasbandaa lle mus1ca, conser· .. Orà,, . ·as· divisões do . Rio-Doce . não. ·estão na 
vern-se muito . embora .; 'e peço a attenÇão . da élasile das Ltopàs d~ Pt.oV:tueia dci .Rio ~e Jan~iro. 
camara· que consulíe .. ~em sobre a. reducçlio gue Asomma da classe completa dos corpos creados . 
a com missão fez, .porque .a Aespeza era de SO:OOQR, andão · por. 8· .mn •·:e· .tàntos; : à milinrio Sr. · depu- · 
a commissão · .fllz · · a ·' .. reducção e.· ainda . deixou tác;lo ·que quer esClarecimentos a• este respeito; o 

. 80:0008; por entend_e·r qüé talvez. a .ca!"ara qui :O . que exige ~ . que a : forÇa militar não · seja appli
zesse uma ou .duag bandas · de. mus1ca . . Mas, · cada 'para a pol:cia judicial, nem<aaministrativa·: . 
Sr. prjjsidente, os tàmbores e piCanos . são BPl"•l- este:é"tambem o mell' parecer-que a frirçi\ ' mUitar 
ziv~:iQ; umn banda de .cornetas bem afinadas é seja unicamente. -para a de!eza da-pôlieüi9nturna···.,-· 
tambem !lXCellente ; · note•se .: (torno .. · a .repetir) e externa. ·. • ··· · · · · ' · ·· · · 

.. que as · desp~zas erão de ··SO:OUON,,a .commissão Ag•)ra, quqnto .·àÔ. numero de •praóns, ôs ·Sril; .· 
· na_ rec;il1ZÍ9 _a 80:000$ para.··aquellas· despezas que , deputados ,que duvidão da·somma lancem .a viiltà . ?-;., 
a camara quizesse. ··· · · ·· ·· ·· · · · sobre .,os qu~&dros0 ·e ·então '.verão·: que andio .· por 8 

lWENDA.S -- ·' mil e ta_ntas praças O' ÍIStado '·cómpleto. · ' . . 
· · ·.· · · · · ·· ,·o., ~·r.-_. , :E!'~r~~~z;~ ;,':if,r~ç~ ::~:.Estes. ê_Qrpôs 

u Sup~rimll~~'e . ó ·. art; 5; o - Paulino . M'..ilb'ú- .d~. po~_o•a _s_ao . lJI.cluados.• nas .. 10,000 .praças :_OJ:.9!l~ 
'guerque •. 11, . · . .das .· nó ... art. 1 .. o Não. i E .. porque não. serao ,In· 

11 Snp'prima-so -:- e . em - nenb.U:m . ;e~~~·.' ~:..::.:.-'l_le-: . êluidoà ?. ·Por : que. não. são . de linha. ·. l,laei@o-me 
bc.uças. 11 perdoar, aiio de linhilnma~ e as pala~raamuitaa .. 
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vezes não. destinguem as r..ousas~ · Sà:o corpos 
cpmo os outros, não· ha duvida alguma •. Elles 
d'evem saber o jogo das armas, deyem . ser muito 
exercitados. na arte. de empregar o ataque e a 
de fez~. Não se chame da linha, cháme -se o que 
so <lUIZer. . . . 

Eu entendo que os ilrtir;tos da constituicão que 
se ajustao, isto é, atrueUe· que diz': -.fixar. as 
forças,._ c.oncorda com ·o·. outro gue diz :··serão 
cballl&dos, etc;- e a policia faz parte desses. 
Os corpos de .policia .estão incluídos. na forca 
orçada de .lO,OQO .. pràças; e· se pelo contrario nós 
·quizermos )eparal;os', ,então devemós ,di .. minuir 
a força dos,lO,OOO. soldados.. . ... ,, . 
· Tenbo .. mais. a. dizer .. sobre a 2• . parte' do artigo 

em discussãó, diz. elle :-..e se o governo á vista 
de' iriforniacõeà ·dos· presidentes em ... conselho, etc. 
--(Leu.) Eu. não quero· que o presidente .em 
conselho faça isso·: eu' quero que ·o conselhó .pro
vincial dê '"essas informaÇões, ·porque eu•· creio 
que' o conselho provincial é ·o oi:gão · que observa · 
as" n~c.essidad~s ; dos P'>:Vos·;: o p~és1dente' nem 
sempre se 'compadece ·dos povos, .. ··. 

Por conseguinte peçC) que à illustre com missão 
queira· emendar este' ·artigo ·neste sentído: · os 

O ·corpo. da policia da Bahia ·Co i creado ante~ 
da constituição, e não • está autorisado por le1 
alguma; logo, é íllegnl. . , . . , .... 

Além disso esse corpo não preenche os S!IUFI 
fins. Em outro·. tempo o serviço .da polícia· era 
feito melhl)r : q'uando se dótalbáriio a~ guardas 
tambem ·. se detalhava. a. pr1licia,. e unicamente 
.havia um official proprio para mandar essa po• 
licia ... · ... · . . . . . . .·· · 

O serçiço da Bahia era muito bem feito, não 
havia. o que h!l agora; tanto .q)le al!Juns sol· 
dados mandados 'dar em casas para Indagarem 
sobre a. moed•\ falda, ... têm. roubado essas mesmas 
casas. Exi~tem . mesmo soldados desse 'corpo que 
têni socíedàdes .com. í~bernas, o dahí , resulta quo 
essés .taberrieiros podem rouba~. á. seu geito,. por; 
qué · o,s q11é devem :.fi~cal!aa r . esse.s roubos . são· se11s 
socios, ,e .não .. lhes hao de fazer m11l .algum, 
porque tudo é írí~ere!lse para· a.~asa;, ~ste ,corpn 
pois. é illegal, .porque. fo1 .. creado . depo1s • ,da .con. 
stitniÇãó j.ur.1da,; sem lei alguma, e ~e'!e ser 
abolido:. portanto .eu. quero mandar uma e~enda 
á esse ·respeito., · •· · · . 

corp0s de0 policia são incluídos rias·to,ooo praçAs: 
força ' já-fixada, serão levados ao seu estado com· 1i Que:a polícia na província da B1hia seja !eita. 
pleto ou á: qualquer 'outro · estadó, ,se assim pela tropa regular nhi -estacionaria, dissolvido .o 
propuzer 'o· cons.elho ·.provincial. ·rsto é ''o que eu corpo da policia:alli e. xis tente, (S •.. R.);.-Re. bouças .• » 
acho mui conforme.' · · ··· ,· ·. · · ' · · 

· · • · ··- · · · ·· · - ···· ··· osr.vascioncoiJos:-Sr:president~,como 
Ó Sr •. , Ôdoriéío :-.Sr.'. presidentê, , este a1·· eu ··.·v· .. otei · p.eJ~. artig. o 1•, pre~n.dia. ta. m ... bern····.:v.o.·t·ll.r 

tigo _não .. póde .passar :tat.qual esta.;. por que Jior este 6•; 1sto e; para nao ficar comprehen· 
a :passa~ se_ approvaria um·a maUeltoria d~, go· dída• a policia no artigo 1.• . ' ·.· . ' : . . .' 
verno. · · . . . . . . · . . . : . Quanto aos pedestres e ·as diVisõe5 do Río·Doce; 

Ha . um .. anno so mandou .crear illegalmento em que -tenho noticia disso., entendo· que, a. com· 
}!Or'.nieio. · de u.n:ía. ·por. taria, .. um. éorp .. o .. d .. e·,p.olícia. missão julgou: mui bem que. sa mande conservar 
Recusnu-se .. pagar-lhe • no .. :Maranhão, · por.é'!' : o no . estado completo .. Este corpo. não . se . pó~e 
Sr.· José.· Clemente Pere1ra quando m1mstro mesmo considerar como militar, ,tem sido .cons1· 
da. guerra, mandou que se pagassa: Não se devia der"do · militar porque têm havido inspectore;;·dft 
pagar a 'este, corpo por ser .crea_do illegnlmento; índios. que· são militares,· e ,depois o governo .ter 
e é por este factd' que eu desejo accrescentar nomeado . com mandantes etc •. ; .. mas hoje .que estão 
depofs·das pàlavras do artigo, est~s :' « aquellea sujeitos á um governo milítar{já não prestiio os 
que forem legaes. ». ··. ' · • - · .. · · serviços que até ,agora prestavão.. . . . 

Al~:U.ns Srs. deputados dirão· que é param an· Essa divisão tem tres. obrigações: roçar paraplan· . 
tAr a boa ordem ; mas esta. boa ordem póde tação dos mantimentQs necessaríos á su~tentação 
ser mantida pelo 4• . batalhão que lá se acha. dos me~ mos. índios • abrir estradas e. defender 
O Sr. Ferrei I'& França - tem razão .. quaudo diz os mor11dores das invasões dos_ gentios• bravos. 
que os corpos de. po.licia ·devem. ser incluídos no Eu. faço esta ·· mui pequena obeservação_. · e .se 
numero fixado; 'porqne de ·outra sorte augmenta· 0 tempo .uão fosse · pouco. eu desenvolveria· esta 
se milito a força não só das tropas em geral, materia mesmo .para esclarecimento do·. Sr. 
mas o governo póde introduzir illegalmente ct.mo ministro'que diz não estar. bem ao alcance d1sso, 
tez no caso que apontei, os corpos de policia que no ae11 mesmo relatorio. ·Esta divisão não. presta 
lhe'approuver; · · • hoje tão bons serviços como. d~antas; P?r ~r o 
· · .. Votaar·palo artigo ·redlglndo~se· ·na fórma da · ·governo alte.ra.do ·a-· s11a. fórma ·de:·,organtaaçao. " 
minha emenda. , · 0 SL'. Yiel~a souto : . ...:. ~açO. a "palav,ra 

· _ pnra uma _pequena observaçl\o· sobre ·o que 
EKENDA. illsse 0 Sr. Bel:)ouçl\s. DisRe o illus~re d11puta~o 

. que o corpo da p~licia da província da Bl!hla 
,, Depois das palavras-corpos de i>Olicla-accres· não tem preenchido os .seus fin~·; ,mas por ISS~ 

ceute-se -legalmente creados.- Odorico. » não se segue que deva ser abohdo ~s~e_. c~rp~. 
o Sr. Robouçtu :-Os corpos de policia · O que é preci~o é ter·o governo attenç~\t~: 

serão levados ao seu· estado -'completo, etc. (Leu.) ma~~ar ,para al
1
11 • a genJ:m.mg~}~~: · :g:.":arà a 

Pouco mais ou menos eu sei anal é o estado corpos. :..;s· prov nctas pe_ . . .. , "t 
com leto de um bstalhiio~ mas~nllo' sei qual é p~liêia, e o1 gover!lo mal!d!'_ da · P810~ ·que. em. 
0 df policia;' e 'eu quero a~ber :qual' 'é o· estado Portant~ l},io · es~ou, da O~!l~.~.n do ~~· ,~eb~V9a:~ 

-- com_Pleto quo se ·approv~e ·artigo; p_orque Qua!'to á provmela do 10 D~c~ • o, .• ~ a. 
aq'lutrata-se de. se fixar a ·rorÇji, e. sem .éu ·sab-er - -co~ceUo,~~dlsse tudo qu.a~-~~-t~J:t~. a. ~er; 
qu'al é· ()' estado 'co~pleto ""~a · .. !)O.~Ic!~}l~f posso .' o,,sr~ J3.l•pertd1~o. : .,.,. Co I!' C) dep'!ltaª'o ·.P~~a 
resolver·me ''âv!)tar." .. · .. :: .. :· ·.:' .. , . BahiO:, .. não posso d~txar;.~~A~z~~ •. ,~am~e)ll)ll· 
c·::Q11iz. e. ra' p. or.·tanto · que_.· os')HU. stres .. • .. de.put. a ... -~.os. gu. ma, _i:o .. u. sa.· .. a .. respeito··· .. : .d() .. (~e .. 1.a~~o!l_•~~-.d1:r~r 
qu'e en.tende,m deste objecto! 1 ,011 ~~g~!!s. dos _1l• 0 . illustre . deputado, .:_O S.r .. 1,ª~b9~ç~s,~ :,Naq, ãa 
lustres. membros· da· comm1ss!i.~ ... ~~- •Clts~~~~~m · duvida .que. na fixaça,o ~~s ;fqfç~,s_,ac~v:al!,,n ° 
qual .é ,ess~ B!Jt~do comple~: , ,' .·,;. · .• · ... . · · . · ficarão 'incluJda~ estas ,fo~ç~§. dt~:.llrt.:~O,,, • P~N~~ 

. o::,s~.-víê1ra' Souto ::...,o,m~~(J:e , dep~tll~O d~;,otitra mat:~el~a, ~e.a.!,á ,Q-,g~y~r.~ç.,_ ,CI)IJlo~Pg~~~ . 
queira le~ cl ;ql1adl:o. Eu em pr,imelfO;l.IJg•lr cr.EI•o ll~nte , . para a. g~a~J!'vno,, ilo,,;IIJIP~~·~t·t~ -~êU. '~e 
que; não-EI~iste', estE~ , :C'?rpo da Bah~a, e, :voll:C!?D:- .. d!_flse 'O. .:r· v;.,~,ç~~~~!~~·:·d~~~i~;:~~,. ~â'S";~ÇitJ~âs 
forme.· com . o Sr .. ·.m1n1stro. Elle.: du~s!l:,que; .pa~a :n,ao .cem. ecesse,~ .' · té •- "'. ... · inliá 

1 11· róv~ncja s.o organisar:, um- corpo -e1·a necessario .u~a· le1. fiD.!lDÇilS, ,querer1a a para. ~1 ~- __ ·.· _ , , .. , 
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um augmento do forças, porque a minha pro·· tropa de linha, e a dítrerença estA unicAmente · 
vineia. estl\ om um estaiio . miseravel com a em tirar-se dalli exclusivamente os soldados que 
escravatura. No Rece>ncavo se conhece que quando hão ele ronliar; · elles . têm . conselhos de gue•·ra 
existo a !H um destacamento de tropa, aquella corno os outros soldados; recebem soldo ; monlii:o 
gente · se · contém mais ; e ·. no mesmo momento guardas ; e •lemais B maiA · ài iada rondio ·~ por~ 
em que sahe esse destacament•J. ha logo, desurdens, tanto · niio h a dilferença, é verdadeiramente ·tropa 
assassínios, roubos, e apparece entll•J ·a . ímmora· de linha; Se ,pois, Sr •. presidente, ·deve. ba.ver 
lidE!de, .et.c. O .facto. atroz ncontecido lln pouco essa policia, esatilt) t devo .ser para toda a parte ; 
tempo na Ballia, bem mostra a necessidade de repartfio·se essas 1,500 praças de polícia portadas 
um corp.o .policial. Nilo se deve arg11mentar com a~ . provincí'as; .e niio · .tudo para ·· umas ··a nilda 
os · abuaos ·a e . uma corporação . para se destruir para outras. Por que esta desigualdade .~ · E' por ·. 
ou dj)!$.man.char.,.se .a instítui~ão da v.olícía, para que om umas ha ·. mais dinheiro ·para se· pagar " 
que os . cidad.ãos pacificas nilo se veJão obrigados essa· tropa, ou é. por que·. só . ha•ladrões' .em··.s 
a se tornareiXI maos por outros cidadãos. A mim ou_ 4 pr11vincias o por .isso é· nécessari.a a policia 
me disserão · muitos .senhores de engenho : ~qui e e!ll · outras ·não? Não .POsso·· ·perceber a razíi,o. 
hei de pór a minha .gente tom artilharia para Sou p~i~ de voto. 9u_e·,_se supprimão :-os co~os · 
estar segara a minha ·familia, por causa · dos de ·pohc1a creados iUegalmente. · -. · .· .. · ... · .·' 
negros, da immoralidade, etc. A tropa de cavallaria . o si-. :a:enrlquea:d.~ aó;~e:Dae.: : .:_ S~. 
é muito necessaria, ·é a · unica' que póde servir . presidente, . os meas princípios c!I!>Jl~e ,·a .;Policia 
para este.s .casos, p.orque ba muita ·extensão oli sao outro.; dos· que acabou de. d1zer:· um lllustre . 
longitude, . e primeiro que venha 0 remedio 'tem deputado . . _· As , minhas ídéas . torão , apresentadas · 
passado o mal; ·e ' o .. <}ue resulta .dahi é. que cada ém um projecto ·. ~'~ue otrereci .a esta .. auguilt$. .ca· 
cidadão estará armado. Portanto se a ·policia é "" t 1 · é á 
JJ1á, emendem-se. ,os abusos, e o estado. completo m~ra ; como. · porem" e~ a ··, el ·· · P .ra ··. o anno : 
vai . dim. inuir esse abuso,·. o qual é procedido . da unlcnmente,' eu . sou obrJgado . a 'VO.tar . pelo artigo 

. tfllquat.está, e:até p,or ,~ssa omenda .d0. Sr. Souto. 
má . esco()la dos .soldados ; porém, por haver esse . E~ . quereria que 11e · d~s~e ~o g~v,ernor.anai!l forçai• 
abuso não se . deve extínguir · .essa instituição. nao .por q·ue no BrazJl ... haJãO : 1_n1mlgos .· do act11 a 
Eis a minha opinião • . · · · ·· .. , · sy::~tema, não, por temor. tambem dos estados .vísi· 
· · Veio á mesa .a seguinte .emenda: . · · nbos, mas sim por que é este . um paiz de·muíta 
· .. «Além dos 10,000 homens de que trata o art. lo~ eserav.atura; _ e por. esta razão, _ com.~_· se r_!!duzio 
haja mais 1,000 cabos, anspeçadas .e soldados para a força a , 10;000 h o menti, · eu so11 obrsgndo ·a votar 
os. corpos de -J>OliciA; e mais'l,OOO homens J>ara -as · ·. pelo artigo · gue ·apresentou ·n··com'misstló ; ·e pela 
dívisõ(,s do Rio ·Doce e pedestres de Matto· · emendado• Sr.:- souto'o- E' ' isto · só'· .o;··qúe .:'tluiho 
Grosso.- Vieira Souto.» · a dizer. · - . ·. · · . · · ' . '. ' · 

o sr~ :aebou9aa : -Sr. presidante, que Terminada a ' discussão; foi approv'ádo'o artigo 
se dev~ empregar . alguma força para se. verificar e rt~jeitadas as· emendas. · . . , . · · ' · ··:~ · · ' .· . · 
a policia de qualquer cidade ou província in te· Tendo dado 'n · h'ora, o Sr; · ministro declarou · 
rior, tem '· lugar; . mas que para verificar essa niio poder assistir no outro dia .á' sessão. · . . · " 
policia . sejão ta~>s - corpos, nlio esto11 por isso,.. . ·.o sá. PusioÉmJfcousultou i,'e~ma~a~ - ~~; ci&. 
principalmento na . minha província, porque o cídio-se .que t:ontinur,sse .a discussão deste. pro· 

· · córpo de policia .. da Ba~ia não . preenc!ie os seus' · jecto; ainanhii . não obstante a . ~-lfeclaraçíio . · . do 
fins;·· e o facto que o Jllustre · deputado· npontou ministro da .· gllerra; 'devendo-se.: .ria·. ,la ·parte da .. 
do dia 2 é contraproducente, porque . quem .. re· . .sessã.o· .tratar-se de .• a!Jtuils . pareceres. :adiados;_:· ··· 
pellio essas desordens foriio os paisa:no:~, ·e niio.· Levantou-as a sesaao dep,ois .das,.S horas. 

· a policia. Q corpo de . policia da Bahia tem sido 
escolhido de · gente má; muitos soldados desse 
corpo estão mettidos em prisão por terem sido 
achados . em . roubos ; um capitão ·desse mesmo 
corpo · íoi . quem a11sassinou o ·juiz de direito em 
sua casfl ; muitos officiaes . daquelle corpo farão 
feitos . de beleguins, e quasi toda . aquella . gente 
é má.; .· por ·consequencia . deve ser dissolvida . 
inteiramente 'por que não preatão serviços alguns. 
A ·policia· • da Bahia: ·se ' fez :muito mellior. éom a 
tropa regular. Creio que o anno . passado ou, o 
atrazado hquve um · levante ·· de .roúbos, seme· 
lbàote _ao qu& aqui' tem .'havldo ha pouco; não 
se prendeu niliguem; e por que ? Porque já sabião 
que em tal rna.:róndavão taes soldados~ é podião 
roubar hipunem'ente; · Por .... consequencia · estou, 

.·Sr. presidente, 'pelas minhas ' idéas emíttidas ·ha 
pouco. · · · 

o <sr. odorico M~~~des _ : - .sr. ·:preat- . 
dente; tem~se ·de-; se·, i_E!dti.zir ª tropa confor:in.e...: 
art;"'l0 , I! -tendO de, ,Se .. dãr)i~IX8 . áquelles; , .so_l7 
dados que . ha de : mais, parece-me :que .. se . dev1a 
extinguir esse corpo de policia de·. que· eu .trato, . 
p,or ser creado illegalmente. · Os - senhores que 
querem que . passe o· artigo · tal <quál ,·' q\1erem . 
approvar uma · illcgalidade' ; porquo o· ~r. ·Ole· 
mente ;Péreira maudo.u pagar. esse cor~:~o illegal~ 
mente;'. ~a provinCIS. do Maranhão; fazla~se·· todo 
o serviço :com ' um só batalbi'io, 'que 'era . o .: que 
tin.ha; . agora .f,?i ·piira' 'lá _'énitro, e : po(.comie· · 
·gumte tem ma1s · gente ·do qu~ 'd'antes ; . J>Ortanto. 

. ·estes dous corpos ·podem fazer esse serVIÇO, sem 
'ser· necesaaria · · eaaã ·.policia crsada . illégalmcilte; 
·. ', Quanto ao ' IJUe ·se disae -sobre· a · policia :·ser 

·· :tropa de .linha, eu direi que e. verdad.eiràmente 

·'· 
Se•llão. eaa .St d.; .latho.· 

PR&SlDEN~Ll DO ' SR • . SOARES; DA: .ROCRA 

Fazendo-se· a . chamada, ~ch~riio-~ê ~: prefi~ntes 
73 Srs, -deputados; faltando .- com cauaa·roa :·:srs;·· 

· Gervasio, Corrêa .do .Albui]uerque, Lin.o .Coa1tíuho, 
Alves ·. Branco, B~rnardo Belízarie, LeRsa, Oliveira 
Alvares, BapListB Pereira,, Daos;e ~ilva: e sem 
ella os Srs •. Lobo, Mendes R1beuo, . Clemente 
Pereira e Araujo Lima; .. . .. . . · · · 
. . Aberta· a ·11essão foi :lida, . e: approvada ·a · acta ·da: 
antecedente; •>> -.c· .:,, . · · ·· · · .. • · 

: ... . . :-: .~ · ·- ~ 

··. ·. ,; · · EXPE.DlJl:NTE - · , <C: id. ·: :; .• ··, .. 

,_'ierão:se o~: ~~g~·irit~~ ;;o11Í~i~a' ·: ,:,; ';; . ·~!;'' 'i: : ·:JL~:,:' ·_-
. 1. 0 :Do secretario,. do · ·senado ... ,acompanhando a 

resolução de_stà.caÚlar~, q~e:peimittià 9 , ~ominercio 
do, .PáO·brazil, ,e :á, ,qual ,Jl,ãi:i: pód_e, o,;ll~l!ad.o·~.da_r 
o ... s~u consent\ m.ent~: ~F) c ou .a , cfl,m~ra mte1r~da. ; 
. 2.o : Do ministro da fa~enda .:emet~endo -o , decretq 
expedid.o ;pela .. , secr~taria. ~o .. impé.~ió. ,pe(Q ,qual, ,ile 
cone~de L\i . .D::· Mâria: .• Jose!)ha>de Po~~ugal,: um!l 
pe_ns~o .ann11al . ~e , ',lO()S~.~ ~o1 rem!'~tu~l? ·á"çom·~ 
·m•ssao de .Penaoes .. . , ,, .. ..... ·,·, - , ,: :·. ·:~·-· ···· ."'· ,, :, .,. , .. 

. 3.~ Da camara municipal ' :da cidadé - ae Onbo 
Frio, ·. represimtando~ sob'r& '-v:arTos~·objeetõs;•e"remet; 
tendo · uma jloslUTR .<JU6 i~zerá' ' ~Ob!8,' .. :lmo.eda· 'd.e , 

. cobre • ..;., Foi remettliio ·a comm1ssao espec1al das · 
camaru ·municipaeà • . ··' :· ~·· ;, ~ · :.:··.·'- ~·- ". : : · 

.4.o Bepreaentaoio' do c•dadio > llitanoel •ifósê d~ 
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Meneze;,, quillxaaJo-se da multa que lhe impuzerão 
pela. falt!l de com parl!eimento no eollegío eleítoral 
aa vll!a de S~nt:t Maria de Maricá.. 
L~rao•se dous pareceres, o lo d11 cCimmissil:o de 

comme.rcio, agricultura, iudustría e artes, S(lbre o 
re!luer1mento de Carlos Bertrarn, é o 2o da co1n· 
mll!slio de fazenda · fl_. OI'Çamento, sobre o reque•·i· 
menta·. de . Csetano FrariÇisco. de Figueiredo · forão 
ambos approvados, . e igual sorte teve a redacçfío 
da .resol11ção que a_utorísa o pag11m~nto por mais 
um &!lno das . pensões,. tenças· e mais .mercês 
peeumarias ·. 9,ue se percebi tio em. vírt11de ··.da 
resolução d_e 21 de Julho de. 1828, apresentada 
pel~ comm1ssão. de redacçíl:o; . ·. · · 

ORDEM DO . DIA 

A,ntes Ae ént~ar. em. disc11ssíio ll 'primeira parte 
da ordem do. duJ., req\lere11 o Sr. Luíz. Cavalcanti 

· que, .. est~ seinr.ertesse, começando-se pelo'projecto 
que fixa as ;Corça11.de terra, e :assim· se decidia. 
. Entrou'.em· 'discussão ~o art; 7o do_ projeeto. Foi 

. approvado~ sal vi\ a. redaccão. . . .. 
· .Entrou· ·~m: discussão o art. So, · · 
1

··• ·o • isr. M~~~·:.:.:.Dasejava pedir uma . expÚ~~ção 
do. tlnal deste artigo ; .-diz elle (leu),.·eu -não posso 
comprehender· estas duas _disposições •. Os que são 
approvados: são, os d_e absoLuta necessidade.;. isto é, 
aque~les se':ll.o~.quaes não.se pódc·fazer o.serviço. 
DepoJs:, determma-se,.o contrario (Leu}; .uã:o. sei 
como ;se .. antendem ·' estlls duas proposições, é por 
·isso que pedia uma explicação; . :• 
·c_o•sr; cl:i~Jl.n. ~a:ttos: ~Sr.l)residento{a 
dJfficuldade ou retlexão' que apresentou ·o illustre 
dep11'tàdo · nasee· dé · não >ter conhechneÍlto· das 
cousas, porque:~ de surnmajustiça; porém'aqllllllf!S 
que têm conhee1mento do e!ltado aetualdas eous11s 
conheeem·que isto· é· indiHpensavel: Sr. presidente, 
creárão·se · 1>ara. .. as .,fort:1lezas o.fficiaes desl)eeess&
ríoll inteiramente, inventou-se uma nomtm'elatura 
immensn, cre:irãO-se commissões ·absolutamente 
desnecessariils ,· exiatem. com mandantes. de · -for· 
talezas majores de fortalezas~· aj11d11ntes · de for· 
talezns, cominandantes·de bâterías e com mandantes · 
de >outras colisas que elles _lá quizeriiO, (te rpaneira 
que t11do isto é· desnecei!sario; 'porque .havendo 
um. o.fficinl• .con:mandante da fortaleza é aufflcíente; 
Nas Jlragas de primeí~a ordem nunca exititiriio 

. mais do que um governador ou .~coímnàndante, 
um· major,· úm ajudante: . ·. ·· •-•· ·• . ·. __ .. ·. ' 
; . E11, Sr .. presidente, tsnhó conhecimentós. p•·aticos 
deste ·serviço; atiui. ·estiio _muitos Srs.deputados 
··que:'igualmerite o·-têm, _elles múLbeaLsallt~m. que 
tudo· isto farão invenções 'que se fiz'aião,: e · ahsolu.
tàmente innteis;· ne: ·que. serve tim' éomínaridnnte . 
'de'.bateria.·,nos _ltigàreil ·onde ·ha·. 'éominandantes · 
·_de' fo~tâleza,- n'o,;Jugares 'o_nde _existem·, offlllíaes·de 
·artilharia 'que podem. com mandar .ns :.baterit1s ? 
Q#e se díria;..sr. 'prêsidaóte~ se a bo:rdõ de navios 
de' guerrà~ se.· dissesse·. que' ~lónl'dos_. óffieiaes· d_e 
nlarinha,)à':crea,viio ''outros para o àérviço' 'dl\s 
'baterias;' quando·aidenômínação. ile commaniia,ntes 
'dé''bàteriail, . dliem'·-.t'ôdo's que tFqile}'er gastar 
di~beí!O 'l, ~r. •.. . Pr.esi~-~~n~l'• ,parf(:::a.l,\:::na,ssail:pra~as 
de 'pr}lll~ll~~)!>,::del_ll.~ · .11m-, g~~e~~~do!,: unr , !l\'!JO,.r 
'de·: praça 'e um. aJnd;ante'de praça sao!'sufilcJentes 

.· ila(téín'p~}fe';p~:i,;: P.o_r ~ónsequ~ncia,deá.nec_e_iisa··ros 
-são'':ta11tos emprega<lo!l:' · .. · -. ·· '"''• ". ·. · .,. , 
···:Qiíá'ntos pôr exémplo'ftéiio'abaixo''do 'governador 
da' féir~aleza.·?"Ex:iste· um. majór ·da 'praçii, ;é''este 
mi!jor~.p~aia.:' Jazer 'aff.· va~es ·.dê. ··-~omfu.a!@ln~_é:; 
•ex1ste :'o comrnandante ttas baterias,. euJo:s~rnço 
'p'odia' '!az&r·'o .. ótllcitil do 'd~stacamento .: existem 
'outros· ófficiaés>'com diver.-às denoíninac;õeí(arbi· 
'tra~:íám.erite~. e ;a' commissão .. quiz' que se'cons'er· 
;vàs~em só_, aquellea .. que ·. fossem ,absolutamente 

- ind\spens~vels; i · ··. .. "· · . : .. · ·. . _· :· "' 
· ·se.o':illustre _ daputado .. deseJa JtUe.· se not~ : isto 
'l;om: mala· clareza ,.,ara entender ~em a letra do 

artigo, então dír~se·b•• o· commandante. da Corta· 
leza, e na s11a aus.encía o eomm<mdt\nte do des· 
taca_manto milit-rr; isto não será pollsivel em 
to,la.s as. círcumstaneias. Por e"11mplo a f;Jrtaleza 
de Santa Cruz deve ter dous (l!ttcíaes de. estado
maior pelos 'menos, ·além. do .oflieíaleominandante 
do dest11cameuto ; es:~es oflieiaes é que . devem 
ser ·os eommandantes das baterias, n.ão havendo 
esses commandantes de bat&rias que f•1rll:o croados 
tilo sómente pal'll empregar gent11. Se se quer que 
co __ nLínuer_n .. _estes i_rn_me_ n_ s_ os. e __ !Dprega_ dos_,_·· b_em_ ; 
mas _se se nao quer., ae se não . JUlgar necessarios, 
lern.o~o,me que o .artigo não està .muito mal 
red1g1do.. . . , .. · . . .. · · .·· , 
. As. vagas . que depois. houverem· não ·.à e preen. 
cheráõ, não .falta qu~m. sirva . nas ·1'qrtalezas . em 
tempo . de paz ; . mas . quanto . ao tempo de- gMrra 
o gov~rn'? e~tá autorísado a r.eformar todas as 
guliorntções ;. um commandante · de, fort~leza, -. um 
.commandar1te _de de~tscamento , e aurtieaente. ·. Ha 
um furte. chamauo.do Gr .. ~a~. que cr~ir• não vale 
quatro.vmtAns,. o tem. um eommandante .que. é 
um maJor, Jlara qJJe.serv:s um major commandando 
O fO.I'te do.Gcav·p.-~á']. S_up.po_.n_ha ___ m ___ os ___ g_u_ e_fiCII v_.a.go 
este. emprego de commandante. ;do Gravata, não 
serll bom que _o commandante · do destacamento 
sírva. esta· coriünillsão? Não ác01itecorá isto .se não 
houver .este. artígo .; não sei se àlgl)m t:lr. deputado 
q11er apre~entar alg11ma emenda .que. vá em con• 
traposição a .iéléa l~prescnt.ada :pela . comínissão ; 
e11.Jaço .eslas r~fieX<)eS, a camnra ,que . decida. 
· o sr. Mata:~O Sr; deputado ba de perdoar· 

com a explicação llqàeí · ainda- mais· confllso:
Sr; pre~Jidente, as leis não . siio ·feitas para .servir 
áqnolles · qua têm o e.st11do das- eo11sas ; são feitas 
para íntelligencia de todos os. cidadãos. brazilei
ros. Os projectos . de. leique: são·_: apresentados 
nesta eamara niio são só pnra servirem de etotudo 
par": aqueUes deput11dos · que têm ' um· perfeito 

· eonheoimento de todas as.cousas .do imperio;.eu 
s~u um daquelles ·que tenho bem pouco . conbe· 
camento da maior . c.parte .das .cousas; por 
is~oo j1dgo que este artigo de.via ser melhor redi· 

-gido, por isS'o pareceu-me q11e quando se dizia 
que. umQ. causa ara .dd ab~oluta, necessidade, era 
q11e sem ·.·esta cousa não se podia passar ; porém 
se o_utro (oi o sentido d11 commissào, o deve 'ex
plicar de maneira qae seja entBndidtl pnr todos 
.os cidadãos do impe1•io do Brazil. _ 

Se o fim dtt ill11stre corr.missão era evitar o 
grande numero de oíficiaea empregados que se 
tem creado para o. serviço das Cortalezas, parece· 
me. que o devia declarar expreasamente, e ,tanto 
ma1s.o· devia deelarar-qunndo estamo.s co.nhecendo 
que as leí:J. têm pot· principal fim o ch~gurenl--.ao 
conheeimento ,de todos os. cidadãos : , portanLo não 
me od'ttreql>. para fazer emendas porque, u~o _sou 
,só·paittiUJO mas.,paisanissimo. A mesma. illustre 
Co!lJmissãó que.aeiare .o arUgo. . ;, 
< o f!ih•:vasoonoeltos:-Sr. presídente;•tenho 
de· fazer tttmbem algamas retlexões; Diz· o artigo. 
(Leu;)·' O governo-. julga. neeessario tod'os-•os que 
actualmenteexistem,: e ain<la julga que não silo'suC· · 

· fiei entes e talvez queira. augmantar este.-númiiro, 
ponconsequenciiL diz o.-governo'· á ccama.ra • na 
Cut111'a sessão, -julgal)dO que não·.erão suflleientes 

,os.,otft.:iaes,r.que · haviào de •. fortalezas,< ;arseoaes, 
etc.,'. augmente:os~· hoje, ·porque tenho., que são .de 
absol~ta. ,: necessidade. ;-eis,. como :o·. artigo,, nada 
diz_ : :por ,isso-_. não voto p_or elle ;·~quero. q.ueise.;diga 
os. ofdciaes . que ,biio de dcar,, sejào>.COoforme,:,ás 
despHzaa:qae...s.e. hão de·.· orçar'.•4LIIwa. ·amend~;r 
Tudn. , .o, mais torna o artigo .inintelliglvel.e;taLvez· 
contradictorio .. cornsigo·mesmo·, .e ,vem_ a,.ser:"as 
vagas que depois houyerem não. se .pr<>eneberàõ,. 
porf!tte quer a eonnms.são. que o govorno nio 
empregue senão _as praças . que Corem de,nbsoluta 
n_eaesAidade,masvagando niiOJie ~ree11elierâ.õ; logo, 
flcão vagos poatos que a oomml•aio reconhece que 
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sãr de absoluta neces~idade.Passando ist_o pois é uma 
contrndicção. E' prectso emendar.Mas diZ um Sr.de· 
putado que n governo_ tinha multiplica?o muito os 
empregadu~ e· que nao ~rào. necessar1os ; porq~e 
razão não se d1z no art1go que fica sem eif.:Ho 
esta creação do g~verno? Ist? ê que julgava ~e 
absoluta necessida<le ; voto po1s que o art1go seJa 
redigido de novo pela commissão. 

o Sr. Pinto Pei.x.oto!-(Nõ.o o ou-aio o tachy· 
grapho.) 

o Sr. Cunha Ma-ttos:- O Sr. deputado 
suppõe que seria econon1ia do tempo emendar-se 
este artigo de maneira que não nos levasse um;S 
grandíssima discussão; mas observe-se que mui
tos Srs. deputados que se têm pronunciado por 
nma nova redacção não entendem bem o negocio. 

Sr. presidente, existem no Brazil tres clas
ses de praças de fortificações ; a maior parte 
dellas têm offi.ciaes de diversas classes , ba 
fortalezas · em que existem commandantes , ma
jores de praças , ajudantes , officiaes comman
mautes de baterias, etc. ; ha outras fortale
zas em que existem commandante , ajudante e 
commandante de baterias ; ha outras em que 
existe só com mandante, para · a com missão apre
sentar este catalogo de todas as fortalezas e 
enumerar quaes aquellas que têm governadures, 
majures de praças , ajudantes e almoxarifes, 
etc., qual aquella que tem uma ou outra 
dessas autoridades, onde iria parar esta dis
cussão? E' uma org:1nisação muito complicada, 
exig<l uma discussão muito minuciosa; porque 
cada Sr. deputado entendia que nesta fortaleza que 
a com missão julgou que devia haver commaudante, 
o Sr. deputado julgaria o contrario; outro Sr. de
putadu quereria que existisse o commandante na
quelles lugares em que a commissão entendesse 
que podia servir de com mandante o mesmo official 
do destacamet:to ; em conclusão, se se t-ntrasse 
nessas minuciosidades pediria a suppre!:'são do 
artigo ; é por isso que a commissão o redigio deste 
modo. 

o Sr. Hol.1o.nda Cavalcanti:- Sr. pre
sidente, votarei contra o artigo, e votarei pela sup
pressão, por economia de tempo e da lt>i ; mas como 
alguns dos Srs. deputados se têm pronunciado a 
favor do artigo e de algumas emendas que se achão 
na mesa, farei uma pequena reflexão. Com eifeito, 
pela maneira em q11e se acha o artigo, fica o go
verno em grande arbítrio ; o governo acha de abso
luta necessidade todos aquelles que existem, e isto 
servirá de pretexto para todos os abusos que :hou-
verem. . 

O estado-maior de fortalezas, arsenaes e em· 
-pregados de commissão {,excessivo: não ha duvida 
a~gu~a ; uma r~dueção dos dous terços não preju
dicaria de maneua alguma ao serviço publico ; por 
isso redigiria o artigo desta maneira ; o numero 
de ofliciaes de praças;· fortalezas e arsenQ.es, e 
outros militares empregados pelo governo em 
commissão, não excederáõ a dous terços dos que 
act~almel!te ex~stem- supprimindo·se o resto do 
artigo; eJs-aqUl a emenda que mando á mesa, ao 
art. So. 

O Sr. He:nrlques de Bezende:-(Niio o 
outlio o tachygrapho.) 

Ao art. 8° forão offõrecidas as emendas pelos 
Srs. Sebastião do Rego, Evaristo, Paulino de Al
b?-qlle!"que e ~ollsnda Cavalcanti. Julgando-se· 
dlscut1do o nrt1go e emendas, o Sr. presidente 
pôz á votos, e approvou-se o artigo, salvas as 
emen_das, regeitando-se a de suppressão do Sr. 
Evar1sto, remettendo-se as outras á commissão 
pare que as tivesse em consideração. (1) 

Entra em discussão o att. 9.o 

(lj Estn~ e~endas e as segnintes se perderão 
na COIDlillliSao de redacção. " 

o Sr. :a:o~1anda Cava:tcan·tt:- Com 
effeito o sentido da commissão ê bem claro, porque 
quem der attenção no como ê feito este artigo, ha 
de dar razão á illustre commissão, porque estas 
com missões não estão suspensas ; mas não se quer : 
que ellas sejão muito multiplicadas, com a con
dição de quem quizesse passar para a primeira 
linha. 

Agora fallando sobre a suppressão. devo dizer 
que apoio esta determinação. As praças de mnjores 
que estiverem vagas ou forem vagaudo, não sejão 
preenchidas, porque com atreito, Sr. presidente, 
são as praças -mui inuteis as de majores de milícias-. 
Os corpos de milicias com os ajudantes podem 
mui bem ser servidos e desempenharem todas 
as suas funcções. Os offi.ciaes que estiverem des
empregados, não acho inconvenitmte em que sejão 
admittidos para esses lugares : todavia não com
pliquemos a mataria ; simplifiquemos o mais 
po~sivel. 

Eu redigiria o artigo desta maneira, e submetto 
a miuha redacção á commissão ; diria as'!im;- os 
postos de majores de milicias que estiverem vagos 
ou forem vag(lndo, não serão preenchidos. Ne
nhum offi.cial da 1• linha será promovido -à 2a com 
vencimento de soldo.-Salv11 a redacção. SubliloBt· 
tendo á melhor intelligencia da commissão para 
ser redigido. 

o Sr. Rebo~ças:- Sr. presi:iente, diz o 
artigo (leu). Eu queria a suppressão deste artigo, 
ou então se elle se vencesse, creio que segundo . 
a diminuição que se ha de fazer, ficaráõ muitos 
officiaes sem emprego, e se elles hão de :ficar 
inueis e sem emprego, melhor é que elles fiquem 
empregados nos corpos de 2a linha ; por conse
quencia eu proporia ou a suppressão de:;te artigo, 
ou então a vencer-se elle, que os ofliciaes de la. 
linha, como alferes, capitães, que devessem ser 
licenciados, não o fossem emquanto pudessem ser 
empregados em ajudantes e sargentos-móres da 
2• linha; porque esses corpos devem ser intro
duzidos segundo exige o serviço ; e bo.m será que 
elles alli se empreguem, visto ficarem ociosos. 

Mandarei emeuda. 
o Sr. Cu.n.b.a Mattos~- Sr. presidente, a 

commissão reconheceu qutl um dos maiores sor
vedouros das rendas publicas são os corpos de 
milicias; que o abuso que se tem feito da lei de 
17 de Dezembro de 1802 tem sido tal q11e nos 
tem levado ao maior gráo de desmorallsação 
militar (permitta-se a expressão). Faz-se grande 
abuso daquella lei, porque, tendo-se determinado 
nella que os ofliciaes superiores de certos corpos 
da 2• linha fossem tirados da 1•, os que não se 
achassem nas circumstancias de soifrerem um 
serviço rigoroso; e o que aconteceu, Sr. presi
dente 'l E' que abusando-se de uma lei muito 
saudavel, homens que poderião prestar muitos e 
relevantes serviços na 1• linha, forão enviados 
para a 2• com vencimentos de soldo; se isto
fos~e tão sómente para os postos efi'ectivos ainda 
tena alguma desculpa; mas não acontece assim: 
têm-se estabelecido ofliciaes Sllperiores aggregados 
sobre aggregados, e a nação faz uma grande 
de•peza com elles. 

.Eu estou con\"encido hll muitos annos, Sr. pre
Sidente, que é ab,;olutamente desnecessaria' a 
e:ristencia de majores -:.os corpos de 2• linha, e 
e!l"t.endo que não é só desnecessaria como preju
d!clal, . até m9:3mo áquelles ofliciaes que são 
promovtdos aos postos de majores nesta linha. 
N_o seJ"'!iço inglez· é cousa que não se conhece 
sao _maJor~s -pagos nos corpos de 2• linha. No 
serviço francez tal cousa se não conhece. No 
serviço americano tambem é o mesmo. Ha quatro 
annos que reclamo pela inutilidade de uma tal 
disposição no imperio do Brazil, pela absoluta 
desnecessidade da existencia de majores ; quando 
estava commandando as armas da província de 
Goyaz,-"Teconbecendo praticamente aquillo que eu 
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tinha observado antecedentemente, propuz ao go
verno a int~rrupção t• mporaria, ou fulta de pro
moção naquelles postos de majores para os corpos 
d;t 2• linha da província ; o governo só approvou 
para os C•·rpos de Goyaz que até agora não têm 
majores de 2a linha ; os majores nos corpos de 
2• linha são inuteis, esta utilidade foi reconhe
cida pelo mesmo n1inistro da guerra ; elles não 
servem senão para a desmoralisação militar. como 
se pó de ver por um tão grande numero de o:fficiaes, 
224 majores. 224 ajudantes. 

E' possivel, senhores, que os corpos de milicias 
fação a despeza de 369:000S por anno I Os majores 
de 2• linha tem soldo como majores de ta linha, 
têm forragens 'e etape, e todos os outros venci
mentos que corresponflem àos majores da la linha. 
Mas um illustre deputado lembrou que, no ca!'o 
de reducção das tropas, hão de ficar muitos officiaes 
desempregados, e que elles podem prestar vanta
gem de estarem, ou nos seus corpos, ou em ma
jores e ajudantes de milicias para a defeza do 
paiz. 

Eu, Sr. presidente, opponho-me á primeira 
parte, e mostrarei t11mbem que a segunda parte 
não se acha da maneira ·que o illustre deputado 
deseja. A primeira cousa que é necessario fazer, 
será uma reorganisação dos corpos de 2"- linha; 
e como é possível, senhores, que ~a província de 
Minas, onde existem tantos regimentos de caval
laria, como é possivel que em outras províncias 
onde existem tantos regimentos de 2a linha, muito 
desproporcionados tanto ao interesse do paiz, 
como ás circumstancias pecuniarias, ainda se lhe 
augmente o numero de officiaes, quando nos corpos 
de cavallaria da 2a linha os majores têm venci
mentos muito superiores aos dos corpos de infa~
taria? Seria nec·essario, Sr. presidente, reduz1r 
alguns corpos, ou muitCIS corpos de cavallaria de 
milicias, e corpos de infantaria da mesma linha; 
seria necessario urr.a reorganisacão, Sr. presi
dente ; mas como não é possível, entendo que 
devem ficar os corpos no estado em que se achiic. ; 
nomeem-se officiaes de commissão para irem servir 
nos postos de ajudantes , não ha precisão que 
seja para majores dos corpos ja 2a linha : hei da 
me oppôr sempre á isto, porque entendo que são 
absolutamente desuecessarios. 

Olhemos,Sr. presidente, para as circumstancias 
em que se achão os c'•rpos de 2a linha. Estes 
corpos outr'ora tão brilhantes, tão numerosos, 
tão disciplinados, estão reduzi.:ios alguns delles a 
menos de 40 praças ; e o que vemos nós nestes 
corpos ? Majores, primeiros ajudantes, segundos 
ajudantes, coroneis, tenentes-coroneis pagos, ~ 
muitos delles ~tggregados, não se contentando com 
os effectivos: e ha de se continuar a nomear 
officiaes para estes cl.'rpos da 2• linha? Entendo 
que não, Sr. presid.;nte: portanto parece-me que 
a idéa Jn commissão deve passar ; mas se se 
quizer attender à emenda do illustre deputado 
o 'Sr. Hollanda, votarei por ella, quanto aos 
officiaes de commissão ajudantes, porém de ne
nhuma fórma de majores. 

Esta augusta cal!lara já se l?ronunc!ou mui per
feitamente a re!;pelto de maJores ; Já passou a 
lei para que nos corpos de 2a linha não houvessem 
outros officiaes com vencimentos de soldos senão 
aju.iantes : e infelizmente esta lei foi tão emen
dada no senado, que sem exçepção tem-se co.nti
nuado a nomear majores para os corpos da 2• 
linhll, tanto que ainda h_a bem pouco tempo forão 
tirados officiaes da }a lmha para os da 2a, p1ra 
serem ajudantes e majores,_ tudo por a1uso que 
se faz da providentissima le1 de 1820 para accom
modar afilhados com vencimentos de soldos, por 
esses corpos todos do imperio do Brazil. 

o Sr. PaUU.uo de .A.l.buquerque: -Sr. 
presidente, com efi'eito, eu tinha hontem feito 
tenção de não fallar nesta casa sobre esta ma-

. teria ; mas como sobre este artigo ha uma emenda 
de suppressão que trata das promoções, cora
baterei alguns-principias que se expPnderão. Os 
corpo;; de milícias necessitão de ter officíaes pagos; 
mas estes officiaes elles os tinhão ·em algum 
tempo com a melhor economia que era possivel. 
Passavão os tenentes de linha a majores, mas 
esses tenPntes erão considerados como capitães, 
e na conformidade da lei podião entrar n·~s lu
gares vagos dos corpos da la linha. e assim se 
tinhão com effeito nos corpos de 2a linha offi
ciaes superior8'S: era o que convinha, Sr. presi
dente, reformando-se alguns abusos introduzidos 
na pratica d'!~Se antigo costume. 

Ao art. 9° mandarão emendas os Srs. Hollanda 
Cavalcanti e Rebouças. Pondo o Sr. presidente 
o artigo á votos, foi npprovado, salvas as emendas; 
devendo estas irem á comn:issão para as tomar 
em consideração: 

Entrou em discussão o art. 10. 
O Sr- Hollanda Cavalcanti. : - Com 

effeito, Sr. presidente, existem praças na 2• iinha 
que merecem ser reduzidas. (Leu). E' cousa no
tavel que hajão corpos que não têm praças, 
que não têm quasi um soldado, e todavia têm 
os seus clarins e cornetas I Isto é só para 
augmentar os vencimentos dos commandantes. 
Eu não queria o artigo como está redigido, mas 
queria que se fizes~e uma emendR quanto á re
ducção da ·commissãn, que se dissesse que estas 
praças correspon·iessem, ou foss1-m tantas quantas 
os centos dos soldados ; com soldados milicianos 
correspondess•:m a um corneta, clarim Oll tambor. 
Parecia-me muito proporcionado a cada centena 
de soldados um clarim, tambor ou corneta ; neste 
s;entido se é necessario mandar uma emenda eu 
mandarei ; se não é necessario, a commissão redija 
desta fôrma. Se os Srs. membros da commissão 
a este respeito enten'derem que estas praças podem 
ser empregadas no serviço da la linha, quando 
forem desnellessarias na 2a, assento que não é 
necessari:o ir na lei, porque o governo o pôde 
fazer. 

O SR. MAIA: -Sr. presidente, eu desejo ouvir 
algumas explicações do illustre membro da com-
missão. · 

O SR. CUNHA 1\úTTOS : - Este mesmo pedido 
tenho a fazer ao illu~tre deputado ; diga primeiro 
o que tem a dizer, que depois lhe responderei. 

o Sr. 1\t:aia:- Sr. presidente, as duvidas que 
se me offerec.:m a dizer são. estas : ou ·os regi
mentos de milícias precisão de cornetas, clarins 
ou tambores, e se precisão hão de se lhe pagar, 
ou não precisão, e então não se hão de licenciar, 
hão de se despedir inteiramente. O illustre de
putado disse que erão precisos que fossem na 
proporção que propunha. Este mesmo motivo é 
para que fiquem os mais licenciados ; e ficando 
licenciados ficão sempre com praças para se 
servirem delles quando precisarem, e eu entendia 
que fossem despedidos. 

o Sr. cunha Mattos : -Sr. presidente, 
este artigo é de muita consideração. Em algu
mas p1 ovincias os cornetas, clarins e tambores 
têm vencimentos como tro~a de linha; em outras 
província,; têm soldo pnr inteiro, em outras não 
têm, e em outras não ha nem um empregado: 
ora, Sr. pre!>idente; se em umas provinc1as po-

-dem existir corpos de milicias com tambores e 
cornetas sem v<:ncimentos, qual é o motivo por
que se não ha de fazer igual esta medida 'l 
Não ha inconveniente; mesmo para que não 
continue o abuso que tem lngar no Rio de 
.Janeiro, tendo venciment•> do soldo os officiaes 
dos regimentos de cavallaria, ao mesmo tempo 
que nas outras províncias não. E11 entendo que 
é desnecessario o vencimento de soldos de tam
bores~ cometas ou clarins dos corpos de 2• linha 
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senão noquelle · tempo em quo estivdrem ern 11er-. desse um. premio por exemplo, de 2008000 ao .vo-
viço. · Devo agora not<~r quo por ordem . o·"poJida luntnl'io quo quiz,·sse sorv1r; por · ·q·ue .· neto-se 
pat·n todos ~~~ provinchs, e~t~~ deterniinndo que qu~ Jpz soldouos ·voluntarios equiv.ale!Il a cem sol-
o:; cotn.,tos, lamhure~ a claritlS, no · tempo 11m dodos.f,JrÇ •tdo~. .. : . .. ' . · . ~-
que aprenderem, tenlhio vencimento : . esses ven· Julg•l quo' o nrtigo poderá passar debaixo da .base 
cimentos si\o os de S··ldo e etRpe, que se diío de um premio tle meio soldo de mnis aos solda-
naqutlllas províncias: portanto tenho apresentado doR que quízerem ccmtiouar "no serviço . . Esta é a 
o · que ha á este respeit<J .em algnma-1 provinci•l~: minha .opinião. , . . · ;.. . 
ba es~as praças de cornetas, ~ambores ,ou !!.larins, . . 
eom vencimentos, o em outras sem vencimento o Sr. ~uÜ.1n e _souzta:-Parece gue .exis· 
algum. · . · · . tindo perto de vinte .mil homeóli, o tendo ·nós .fi'-

. F · · · · · xado . . a f••r•;a de mil praças para o anno · de 
Os Sas. · . .RANcrsco DO REGo BARROS. li: HoLLANDA. 11:!81 a ·18:32, julgo não : se . dever nutoi'isar · o .re-

CAVALCANTI . oft'~recerão cmend·os i a de suppres- erut.amento por · desneeas~al'io, . por · que jjXíRte 0 
!!~() do Sr. Francisco do . Rego foi rejeí~~tda, ap, duplo da1 força que . nós fixámos: . e quando fosse 
provundo-se o artigo e · enviando a emendll_ .. do n!lcessario; devíamos · receiar conceder essa faeul~ 
Sr • . H<lllanda Caval.:anti á .. commissão . para . tel-a rlade' de recmtar; · Lembremo-nos · do exemplo da 
em consideração. ·· · · ·. · decretnção· 'do em_prestimo : e da manéira 'por q·ue 

Entrou em discussão o artigo 11. · foi contrahído. Entretantc:>· se fôr ' necessa1·io r.P.· 
O Sn. FRANCisco DO .REGo BAIUtos oft'ereeeu uma crutar, o ministro · informé n dign se · o go-

emend!l de suppressão .ao artigo 11. · . . . . . · ·verno .póde rec.rutar mil homens . ou dous rriil 
O Sr .. Ho1ln:nda Oavalcantl:-'-Sr. pre- homens. · · · 

sldente, Já ha· uma emenda na mes:~ . para ·sup- Este é o meu par_ecel·. 
pressão deste artigo . . Não sou desta opinião, o sr •.. Baptista 'do ou:Velra.i..;....Levan- · 
porque . este artig•'. está ' muito . bem rpdígído; tó-me para .Impugnar a apologia · que o iUustre 
e uma das mr.lhores causas · aprescntadàs pela . dPputndo fez ' sobre· o .. premio de ttaeio soldo nos 
eommissiio. Este .é o meio de nós reduzit·mos as soldlldos ·que quizessem continuar a __ servi•·· 
despezas e de darmos oceasiões a muitos ' militares >.Di~so mai.s . qu_e' niio ·era npaixonado ·_do syBtema -

· para . procurarem outro meio ·· de · vidà no · tempo da .conscr1pção, e de racto é . um ·mau · flystema -: · 
de paz. . ... · · ... ... · .. · .·· .. mas. quRnto â sua primeira idéa que emlttiu, 

O. Sa. CUNHA ~TTOS otrereceti : uma . é'mend~ . . · tal '; D.Jethodo: nilo poderia eft'~;~ctuar·S~ poa: ~ue re· 
Approvou~se 0 artigo e. a emendado Sr. Cunha cabma . sõmente. naquella11 Jlessoat1 que assem 

Mattos, rejeitando-se n. do Sr. Rego Barros. ." pobres, que estivessem n~s c•r.:umstnn.cias de re-
. Entrou. _em discu~são . . o nrtigo 12. - ·.· ~i::~~~~ste premio, o que efa _ :·~~recarrega~,~m,a 
. O Sa. FRANCisco DO Rs:Go. BAuos offereceu ama Note-se ·com tudo que as loi9 actuaea ·ae recruta· 
eme.nda de . :~uppressiio · do artigo 12. menta são mui boas, mas·elltilo:em deauso: portanto 

O SR. · XA:VIItR DE CAnVALHo: ~se algum artigo eu niio sei que premio Stl poderia dar, e .se fosse 
de\•e ser supprimido ou illiminado desta lei, é em· dinheiro tleria mais um uugmento de deapeza. 
sem duvida ute. . Quanto ao receio .do lllustro .deputado; de . que 

· . ·Voto. portanto pela sua· iiuppressiio, assim como fique o governo . com as portas abertas para fazer 
pela" de todos .quantos não forem tendentes a ·fixar recrutamento, j1llgo que nrlo ó aulm. · O ·artigo · 
a fcrça que é do que est·unos tratando. diz:- particularmente· para. preencher .as praças 
. . o .sr . .. Hollnuda OQ.v'-'1·ó 1n~._tl:·.- Este . que houverem de ser ex,:luaas, .o . que · falta_rem 

artigo não pMe .ser supprimido, porque .us mi· no eatado co10pleto: - Eortunto . ou ·peço que se 
li~ares que .têm perdido o. seu tempo luio de ser :u&~!!~:S ~~~~f:. ~ue ~ z: ~ por vla de premias 
restituídos aos seus ·Jlostos ; e neste ca11o duvido 
Ql!e fiquem .· sete m1l homens, cumpriudo-se os o ~ "· ca.tro o •uvn:- Quando IB fez .a 
eontractos, entretanto que daz ·mil praça11 se a.. lel .suiJre .a ftxaçito da torça marltlma decldlu·so 
xarão ; e cumpro .que e!! ta fixação seja cff~etlva que houvessem engnjamentoll: por isso pkrece-me 
sem _que consintamos que o · governo continue no que · este artigo e<Jtâ emharmonla com o que .se 
recrutamento. Eu diria . que o artigo fosse r;;di- venceu,~ e voto por elle; .. · ... 
gido nestes termos pouco mais .·· ou- . menos, para o . ~r. :Emosto:-O . rec1·utamento .é priva-
prl!encber. as .praças _.e.poder o governo - occorrer tivo da assembléa, 8 . para se proceder a ella, é. 
ao serviço militar, queria que . o soldado que ti- mister. preceder decreto. d.a assembléa geral e o 
vess~ .. cumprido o ·seu .tempo de serviço, e· queira mini~tro · que pratica 0 contrario, !!.ommette uma 
c:ontmuar por um. certo· numero . de annos, tenha infracção da :constituição. .. · · .. :·: .... · 
direito a meio soldo de. mais do que act11almente Quando. :· se ·.tratou · da 1ixa,.ãô da .fo ... r"a ._.de. mar, 

. tem ; e não é isso grande . despeza, . por que o soldo .. .. 
do soldado : em . _termo . médio é trinta e . seis mil .eu'já .propuz ._ .que se_ declara~:;e que o>·recru.tamt>nto 
réis ; . .com mais. metade deste dinheiro que a seria .para ' preencher .. as praças vagas, e 1sto :por 
nação _gaeta, terá · .sold1\dos exercitados, .amigos ' .um, a : sõ:vf!z,.: e este .· artigo . da .lei 'equivale ao 
da sua profissão, e voluntariamente eontractados·.- decreto ·da assembléa geral. Consta-me _que .em 

. Isto é uma .. grande vantagém ... e. assim evitam·os Perna01buco se está Jazendo · o recrutamento, e 
de" .. prêjudicar · &:-agricultura . e industria; porque em S~ Paulo; e naturalmente:· em todas as'pro" 

___ é · h1dubitav.aL a;;_vantagem.;..que resulta . deste · vineias · onde se quer: laticar à perseguição: . por~ 
JnPthodo. ·· · · · ·· · . . . ' · · tonto esta declaração é mister. qüe · vâ: , primeiro 
· Toda\'ia não riian1o emenda, a com missão ·se por<t_ue a . lei dev~ ser ·cla~a, ':..e s_egundo, :bem 

quizer tome isto em . considernçiio, mas minhà sabemos que o me1o . da · ~ccnsaçao nno é f.oc1l em 
·. opinião será sempre de niio forçar. os · bom.~ns ·a . dar bons·. resultado~. :Mand:1.rei uma emetidà. 

serem · soldàdos por. que i:itp· vai de eócôntro aos O .Sr. Oas&ld.n.'o;~.Julgo , que aillustrecc:im~ 
'principios_Jib(lraes. ,. Na mesma In·slfiterra n'in~ . missão expõe uma idéa nova, que é : o meio . de 

· ~ruem é ' forçado 'para · o· ' recrutamento. Todavia . ·engajamento por premios, ;contra o :que ·me ·.de· 
não - sou · aniigo da conscripÇõo, · mas desejavn claro, porque· é mais uma de~pe1.a ; que se ,· vai 
que houvessem. estas .condições · vantajosalii· por fazer ,; além do . que a idéa esta pouco ; ,deselivol~ 
que então recabe sobre toda , a ãssocfaÇão o·iuistâ~· :vida,. porque , não , diz; o. modo . pelo , quaLba ;de 
menta. Não sou .de . voto que· o soldado ··de in~ ser observado o m.ethodo : se é premio pecuniario 
lataria sirva. o mesmo tempo que o' de eavallaria a ilação não p6de;.'·e· se é . premio"de ·graça; niio 
on artilharia; e tambem ·ae~ia d.e op_i~i~~: '~~cfse ~~~. o:.~~e ~~ja._:: ;.':.'-- , ' ·· · · · · .· ,·.-, :."~ -~: ·· ;'~~ 
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O Sr. o unha Ha-t1:o• : - Ó .illustre depu- deputado já. apresentou uma emenda em . que 

~do quer ~ue se supprimão as palavras do ar- ~aclarava que os officía~e inferiores pedissem: 
t1go- que d1zem: .-premio a pessoas babeis etc. licença pagando·se·lhe me1o soldo: portanto não 
-.~r._ presidente, eu desejaria que para o serviço sei o que isto quer dizer. 
m1l1tar se não alistasse senão quem fosse. mui 
hab_il_ : ___ e se __ .nós no dia_ de_h_oJ_·_e ___ e_ atam __ o __ s gr_i_t .. a.nd_o O .sr: Rebouo<u:- Este (artigo é fundado contra a má esc_olha do~. soldados~ chegando a em JUStiça, 11 í11ndado na constituição que· ga· 
J10llto d_e .se org_amsar.a br.lga_ da, P ___ arte com presos ran.te s~rvi_ços !e i tos ao estado: pois um soldado 
iia pres1ganga, .e por .1sso. lá têm . appar;,cido tão ou, oftlc1al mfer1or C!Ue tem consumido a sua vida 
boas causas. · no serviço militar, e q11e já se achão ínhibídos 

Pelo que toca ao pl'etnio, a idéa do meio soldo de procurar outro. meio de vida, hão de ser lan~ 
talvez · seja . sutllciente. Nos Estados. Unidos da çados Jóra 1lcando reduzidos á ··· miSeria 'l Não 
Arn!lricacapenas se dão ·_24 pesos: é verdade que de cert~: P.ortanto. este artigo é necessario; por 
1~ lia um·grande abuso, porque 0-s homens são ali· que a Jastiga ass1m o pede. 
elados quando se achão em estado de embriaguez; ó Sr. oa .. lB.no:_.:. Eu julgo que· os senho" 
entretanto· este uso não existe entre nós, e lodo res que votão pela suppressão, é sómente, pela 
.aquelle que se alistar ha de entrar com conheci· incompatibilidade de . ir nesta lei semelhante ar· 
mento de causa• t!go, _elle é proprio · de uma organisação mi-

QU.anto ao governo poder abusar da expres- lltar, ~ nesta bypotbese votarei pela suppressão 
sã.o· desta lei, quanto -ao _recrutamento, a com· · do art1go. 
:'bft~:ri:d!d~~eu que · fecha~a· a- porta á toda a Além. da· emenda do Sr. Rego Barros, os Sis. 

Baptista de Oliveira,. Paula Souza e Ernesto ofl'e" 
ó )~:r. oa~t:ro Alva:res:-Voto pela sup· recerão emendas, que forão todas remettidas á 

pressão ,do .art1go.; e. ,voto ;c~ntra_ todas as· emen· com missão, approvando-SB o arti_go e- rejeitando-se . . 
aas. Ja veJO .que .este obJeeto. nos ha de . levar a .. emenda . de suppressão do Sr. Francisco do 
muito· tempo se _não tratarmos do que é propria~ Rego Barros. 
mente fixação de forças. Lembremo·nos·mais. do Entrou em discussão o artigó 15. 
pouco tempo· que ha~ · · · O SR. FRANCisco DO RítGo BARRos- pedill a sap-

Os s~.· .SoUTO E . FÉBREIM FRANÇA ofl'erece· pressão delle. Foi. approvada a suppressão; 
rio emendas. . , . · . Entrou em discussão o artigo 16. 
· · Fói appr()vada a . emenda da suppressio do Sr. O mesmQ senhor propõz a su ppressão . do arügo 
~".o Barros, e. portanto rejeitado· o artigo, a pre· , 16, que foi approvnda sem debate. - ·· ·· 
JUdlcadas as outras emandas. Entrou.em discussão o artigo 17. 

Entrou em discussão o artigo 13; O Sa. FBANCISco _Do REGo BARRos propóz igual-
O Sa~· Fa.mCisco DO, REGO mandou .é.·. mesa mente a· sua suppressão; 

emenda·: de suppressão ao artigo 13. o s:r. :a:ou.í..ncia. oava.Loan'tl :-O artigo 
ó ' sr~ · :B:d.ha:lida. oavatoan-tJ:~Este ar- é necesssario, mas a illustre commissão rião se 

tigo · n~.o pód~, p~ssar porque quer· dizer .. que os , explicou. com aquella clareza que indica suas in· 
soldados nio sa1ão sem serem' substitu1dos por tenções~ e por isso eu queria quo .. se . dis
outros,'- e nilo ba·razã\}• para· por este: modo punir sesse que. as tropas· de·2• ·unha nã_o serião ·em-
o sold«do : o· governo .·procure . o.s . meios de _ exe~ pregadas no serviço .. scti v o, senão no caso de 
eutar·· a lei como lhe convier. · . . .. mvasilo; rebeUiito ou soccorro á justiça. 

O &r; Ounha. Ma-t1:o• :-Decretarilo'·se O Sr, Odorloo !-Tambem· .julgo quirnito liB 
dez miF praças, e se· .o artigo não :passar .. -tlcará deve supprimir o artigo para nil11 ficar a arbítrio 
o exercito reduzido á dous mil soldados .. ; por· dos com mandantes reunir as milícias quando qui
guanto .é impossível_ darem.:se as baixas sem que zerem, .. debaixo do titulo de necessidade. Mandarei 
llajilo outros que substituão os que se vilo embora, uma ·emenda. 
aliás o serviço pàdecerá. Submetto a minha re· o sr. va•oonoello•:- Este artigo_ é da 
:dexilo ao juizo :da camara. · 1 • ã · 

ar
Ftigooi la~p.p_r __ o_va __ a_ a······ a ___ emendá de suppressão do maior mportancla, e n () . posso pronunciar-me 

3
, pela sua · suppressão, porque é incr.ivel. conce-

ber·se o nbuso que se tez a este. respeito •. E11 
Entrou em. diacussilo·· o artigo l<J,. desejava· que · se declarasse . que . a . . millcia não 
O'· S'a. . FRANCisco· nô REGo BA»aos _mandou podia ser empregada no serviço ordinario- da ·· 

emenda ·de suppressiio do artigo 14. trllpa de l• linha; e:eujá disss nesta casa que os 

O ·sa· •. C"""" A. ..... '""". 08·_.·...;. Os omc,·aes. _infe·r,·ore·_ s . palacios dos • presidentes parecem praças de_ w••- .w.A.... armas,· muitas vezes até nas salas interiores 
hilo . de . ~er lançados fõra. do .serviço. contra sua têm sentin.ellas; 
vontadé·f Séria uma· b_a_rbaridlide o lançar · fóra 
U.m",h~lnem. ét~e . estê. na· expec~atiTa de .ser pro" o sJ:. .. · Franot•o~ do He~o :sarro• :.._ 
.movido a o:fllc1al~ ' · · · Quando mandei a emenda não foi porque julgasse• 

0
. 'sr.' . :a:oliâ.nda._· oa.vaioil.:n:ti :. _ EIIl inutU a doutrina do artigo ; mas como a camara' . . . . parece pronunciar-se pelo artigo, aindá· que na 

todas,, as ·nações· os •· ofticiaes;inferiores mandão·se · minha· ·opinião elle. não ·devesse_fazer. pârte desta· 
embora·. para- suas casas, assim como• os .. soldados, lei, todaVia· peço licença para retirar' a· miaha 
nem devemos' receiar_, que -elles- recusem •. E'. ver·· emenda; ·-•·• . · . · • ·· . . . . . . ._.· ··.· · 
dade .. qtte nos paizes estrangeiros~ o solda_do que ·. Concedeu_· __ se 8 li_ee_ 0 ..,1( »-DA_; 'da ._ e o. Sr.·_ dêputa_'(J0 

~:servido ,um certo numero:de. annos·, dá-se· lhe -.. d.. t'u-
um meio de subsiatencia; e o mErsmo acontece-aos'- retirou a su·a· emen a, _... .·· . . .. ·· .. _ · 
oftieiaes · inferiores.·.A constituição só .tem garari~· · ·o sr. sou-to:~_A émeilda do ,Si: • ..,liQiianda
tido aóa o1Jiciaea de patente, o não serem des_ti· Caválcanti nãlf· pieénl!be oldiná"; tàlvez .-ãobrev:e
tuidos·:.de . suas patentes;. senão por um julga· nbão casos exiraordinarios, _sem' serem' os que 
ment'o ;. mas.· .quanto aos ofticiaes inferiores· a- aponta, em que sejão necessarias· as retúiiões~ das. 
constituigio nio lhe deu talgarsntia. · · milícias. EU:. mandarei uniá emenda parà se prohi; 
0' sr>: va•oonoenoil·:.:,;. Nilo· sei para··que· · birem as paradas de luxo. . .. 

é·; eatâ diaeüssilo; :veneeu•se' n·o• I o artigo que· a· o ISJ.-•. xaviel' de· oa.:rvalho:-Eateartlgo 
f()_rç~: d_ e:· a_ éz'mll- P_~~ças. constari_ a- _ a_ e_ cabos,_ . so_OI~ é necessario e" deye passar tal ~ual. H a ·uma 
dalfeía . · é· · o~ciaea· · 1D!enore~ ; . ··.por . _con~equenc1a· · . emenda que falla · em• caso-•. de rebelhilo. ; mas como 
este artJgo eleve ser.- suppr1mido~· 8'• _um· illustre · · deflnirã o governo-rebelliiio'?-Talvez .. ténkamos 

-~ ~2 00 
\I 
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que incommodar as mílicias mais a . miudo : por~ 
tanto a doutrina do artigo é que deve passar. 
Depois note: a~ que póde . haver uma. invasão em 
qualqueq}rovtncia, que seJa necessarw ser soccor· · 
rída pela tropa da.· ()utra provin!lia; e ha de o 
governo ficar inhibido de poder mandar marchar 
·a milleia? E' atar as mãos . ao governo , ·e ·eu 
submetto á camara esta reflexão. · · 

o Sr. Odor1oo :-Julgo Q1113 ·a 111tima re1lfxão 
do nosso deputado, não deve ·valer; porque se 
uma província precisa de tropa .P~nu~ !!Occorrer, 
mandão-se tropas de la linha, e fica . nn província 
a milícia ·faze rido o serviço . De maneiru alg!lma 
se . deve fazer sahir a tropa de milícia da sua 
respectiva província . . 

.O Sr. 'Velga:-A rofiolxio feita por um ilhistre 
deputad_o não é para d~sp~ezar. Podem haver algu~s 
casos amda quo rars!lssmos, mas em que seJI\ 
nec'essario volver n .mllicia de uma província para 
outra,. e será necess:nio acautelat:, ~ abuso 9ue o 
governo cornmetta: por conaequencsa parecsa-me 
que todo o inconveniente se acautelava, dizendo· 

· s.e .que. a .. milicía não possa ser •empregada nas 
outras , províncias, . menos com, autorisação da 
asE~embléa geral. : ·· . 

C:; Sr. VasoonceÜo•!--EU entendo quenão 
. é 1 necessaria ·esta declaração,- · porque o · governo 
·qúando. fõr necessario recerri>rá á assembléa 
geral. · , . , , . 

Não direi muito sobre esta ma leria; o tempo 
urge, e v0topelo artigo do projecto aind-a que rliío ,. 
esteja como eu desejo; com tudo muito se ganha. 

O .SR. VEIGA:-Sei muito bem que a assembléa 
~ernl p6de revogar al)lanhã o que hoje Jaz: .. e por 
Jsso .a minhrL reflexã" sómente ere. para evitar, 
que o governo pudesse á seu arbítrio mandar sabir 

. a milícia das sua e respecti.vas províncias. 
0 .Sn;- PAULIX'O DE ALB0Qt11i)RQUE !aliando sobre 

a , rrio.teria coneluio · approvando o artigo salva 
a rllilacçfio. ·. . . . . . . · · 

OfTtlrecerão emendas ao nrt, 17 .os S1·s. Qdorico, 
HollnnriR Cavalcanti, Víeiru Souto e Luiz Caval
canli. Na 'votaçi'io do artigo foi este approvado, 
salvas ns omcnda:fque se ·remetteriio á commissão 
pnrn ·'as · tnmnr em conside1·ação. 

Entrou em discussão· o art. 18. 
o Sr. I-Iollanda. cavolca.ntl :-Nós nii'l · 

temos necessidade de estrangeiros, nem em paz nem 
em ~rt:erra ; é 11ecessario porém que o artigo ~t:jq 
red i!d'do de m11neira tal, que se harmoni.se com . o 
estado octu~Ll desta tropa, e nii.o sanceione o 

· arbítrio do governo, e!Jk&rear algunR corpos sem 
~i dn assembléa gernUParte dos .. soldados fo~~o 
r engajados a virem servir no Brazil com um deter" 

minado. vencimento; .ou attrahidos como colonos, . 
metterão-se-lbee ns armas nas . mãos. . · 

-. - . Quanto aos ofticiaes siio raríssimos os contra
ctal,los. Os. soldados forão contractados para ser
virem em corpos commandado.s . por otllciaes de 
suas nações, . e .em eonsequenc1a .deste . contrneto . 
não se póde obrigal~os a servir nos corpos nacio
naes, e · nem mesmo. convém que nelles sirvão. 
O meu voto é pois. que os contraetados. sirvão 
durante o tempo pelo ' qual . se .contractáriio, e os 
outros q~e se dt!speção já. .. .. . · · 

H. : bsr~ vasconoeuoiÍ:...;;Eu tambem sou de 
~l! __ o de que não sirvão estr.angeíros _no Brazil. 
; .l''olg(fmuito que o illustse deputado me·preveniss.e 

porém . não posso ·. approvar io artigo taL qual, · 
porque . acbo . nelle uma especíe de approvação de 
um· acto .. anterliJr illega1, .e. a_ propos1çào .. de uma 
uredidn que· •· não póde certamente · ser , approvadR 
pela assemblêa geral, isto . é . que o.s engajados 
continuem a servir nos corpos nacionaes. durante 
o. tempo do seu contrllct(l • Se paeaar o . artigo . 
o_ .. _governo_ entende. r_ .á. · q. ue · póde · chamar . tr_ .o_ pas J 
estrangeiras. (:ttpoiados.) . . . • .. . 

----· - -· -- - ·-

. Não po~so . approvar o arti"o addltivo do ~ 
Sebasti!lo do :Rego, por ser pouco amplo; elle · 
trata só dos ofdciaes estrangeiros que estilo noa 
corpos estrangeiro!!, 6 não uos ·que estã.o nos corpos . 
naclonaes, porque tem chegado a nossa desgraça ' 
a ponto . de . termos estrangeiros com mandando as 

. armas das províncias. . · . · . · .. · · 
Ainda que me ópponba á introducçílo de ofdclaes 

estrangeiros nos corpos n11cionae~, Cºlllludo eu lhes 
quero tiio pouco mal, que deseJO qu.e_ o governo 
os mande transportar para os seus paszes, fazenclo 
todas as deiJpezas á sua custa,e rião os abandonando 
em um paiz estranho, para onde aleivosamente 
os .chamou e. em que não tem parentes ner11 conhe· 
cimentos. 

Quanto · ·a ·misturarem os estrangeiros com os 
nacicinaes, eu direi · com um .o . orador · inglez em I 
caso idontico:-__ Não. mistu.rem_ os me_t.ae_ s_ ·_ v.ls_ . com· 
ouro e prata.-Nada de estrangeiros : os brazi
Jeiros sao bastantes para sustentarem a de en
dencia e a constituição~ ( Apoi11dos. ). ara que 
·entre . nós· troptls estrangêiras? Enten eri o go
verno que. os nacionaes não.:,: devem trRze~ annasf 
Se o entende é porque julga at"har em nóunimigos 
desemganem-se acnari . em nós amigos emquanto 
quizer sustentar · comn_osco lndepen_ denci __ a_ · e .llber· ·. 
dade. ' (Apoíodos.). · · · . .. · · . · .. 
o Sr, &eba-ctl~o d.ô :aeao :-Sou. de pa· 

·récer que·· aquelles soldados estrangeiros, que 
ainda . não tiverem concluido o seu tempo, ae)io . 
espalhados pelos corpos . nacionaes, . e deste modo 
pouparemos braços á industrla ; o reato que seja 
despedido: A ideia ' do Sr. Vasconcellos é multo 
boa, porém n.ão se pôde reallsarseoilo com aquellea 
que se quizerem ir. pois queaquelles quequlzerem· 

·ficar o . governo os não póde lançar fóra • . · . · 
Senhores, não ba perigo nem,póde haver receio 

algum, em que estes homens sejlo divldldoa peloa 
corpos nacionaos: que perigo pôde b_ a ver em que · 
800 homens . se espalhem entre 10,000 bruilelros f · 

O stt· •. VAscoNc&L~oai~Sr. prosldente, como etta 
discussão se póde alongar . muito, proponho que 
o nrtigo voltas~e 11 ~omml11ilo ·e gua e11La ouvindo 
o Sr. Sebaatião do Rogo, o redlgllla& dB .novo. 
·. O Sa. D:&~o'i'ADO mandou i meaa ilmenda ne1te 
sentido. · · · ·-·- · 

o sr. oornoJro da. ounba.:-o,overno ( 
· infringlo 11 ·conatltulçilo armando corpos eatran· \ 
geirus, porém agora tom usado do . mli fé com · \ 1 
estea .meamoa estrangeiro~. nito cumprindo ·· oa · 
contractos com ellcs feitos. Nem todoa forllo con
.tractados na Europa,- para -serem-aqui aoldados; · 
muitoll vierito parlllavradorea, oulro• com omclos 
mecbanicos e .aqui . 01 ·ftzer4o toldadoa. Q batalblo 
que estava em Pernambuco clamava contra esta 
falta de c11mprlmento de palavra. Eis o que tem 
feito o governo . . · . . · . . · · · . . . . _.· . · . 

: ·· Já .n_ a . asaembléa constituinte . d_ e que fui mem
, bro , .. mostrei · e indiquei que .. não tinhamoa 
. necessidade · de ·tropas estrangeir.as, e demonstrei 
. com exemplos das outras nações·, o· quanto era 
prejudicial em um estado, tropas·mercenarias.Quem.· 
foi !l causador das mortes desses estrangeiros .gue 
·aqu1 perecerão · na catastrophe do mez de Junliof 
Foi o f.!Overno que fez n1al. ao Brazil, infringindo 
.a constituição e ll desgraça desses pobrea homens, • 

· que · pela maior · parte vierio ··ser colonos, -e . não 
soldados. · 

Concordando com o autor da emenda quanto 
ã dissolução · doa corpos ·estrangeiros; ... não: posso 
con·cord ar em que . se obriguem a regressar para , 
a ·Europa, nem que o _governo . carregue com a · 
despeza do transporte, o que certamente nlo é 
compatível ..:om o apuro em que se achão as .nossas 
finanças. Sejão demittidoa . os que quizerem _voltar 
para o : seu paiz facilite-se o . seu transpor~ e: .. 
os · que quizem ficar fiquem muito emliora. ,llitR& . . i 
é a .miDlia opinll~. · · · · : •· ..__:_.} 
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o er. Hafa:-Como tenho ·visto . que a dia· . 

eussiio tem. progre,lido sem previo conhecimflnto 
de cau~a, vou propór o adiamento_ da questlto. 

Sr. presidente, aqui na casa existem documentos 
que forão mandados pelo gOVerno, pOL' exígenCÍa da 
cam11ra em que se·apouti'ío os engajame11tos, e _con- , 
tractos celebrados com " maior parte dos esrrangei· 
ros·. Nestes contract<~s se acba tombem et~tabelecido 
o tempo qlle devem ser'!ir, declaranjio que acaba~o 
este tempo aos ·que qu1zessem eerv1r sa lho!!! dar1a 
s<ildo . · dobrad_o, e quando nilo; ftcarião colonos 
dando·se-lbe um ·tanto por certo o11paço de tempo. 
Eis o _ que ha ti .este respeito e é por is11o que eu 
proponho o adiamento, para que _ préviamente 
sé decida · se estes contractos siio ou não valiosas. 
Volté á couunissão para dar o seu parecer sobre 
estes contractos. · . ---. 

Foi approvado .o-adiamento. ' 
o Sl' . .. Paula e Souza:..._ Voto contra o 

adiamento por que estes contractos são invalidos, 
e· anti~cont1tucionaes. A co~stituição diz que não 
se poderá admittir torça ·estrangeira, . sem consen· 
timento ... da_.asllembléa geral: Jogo que não houve 
assenso, está'nü1io. 
. Posto a votos-·O':iadiament'l foi regeitado. . 
A este artigo . oft'àrecerl\o - emendas os Sra. se~ 

. bastiiio do Rego Ba~os, . ()dorico, _ HoUanda, Vieir11. 
Souto, Luiz Oaval(!ánti e Vasconcel!o_s. - · - -
·Não havendo mais quem . fallasse, o Sr. presi· 
den~e põz i votos: approvou•ae a la . parte .do 
artigo additivo -do Sr. Sebastião do .Rego, resol· 
vendo·11e que se remettesse t11do á _ eommissão; 

Julgou-se · dndR a 2• diseussão e que passasse 
6 terc_eira · o Pl'Ojecto da lei da 6.xaçio das forças 
de terra. _ 

.SEGUNDA_ PARTE DA ORDEM DO_ DIA 
Entrao. em discuas-ilo o pareuer da commissio 

de justiça civil, adiado na sessão do dia20, sobre .. 
o requerimento . de Oandldo Martins dos Santos 
Vianna Filho. 

O Sa .. EBMBil'rO pedlo _ que _ 88 lasse um ·. pare" 
cer_da _commlaaio ele constftufçilo q11e existe. sobre · 
a mesa, a. reapeib de um objecto .analogo a 
nte. · · · · ·· · ·· ·. -

Leu·ae · o parecer. · · 
. o 8r . . Re:t~ouoa• :_;Sr. presidente; eu _sou 

contra o to parecer, e conformo-me com o 2o. 
Pois aenborea, por um_ impedimento ou incon· 
veniente qualquer, . ha de_ um . individuo perder 
absolutamente o aeo. .direito 7 Isto não é .de 
justiça. Voto contra o ~lo parecer e .a _favor .. do_ 
:rrate~o, para que lato compita . a algllma auto-

o Sa. . M.w. : · - Eu ·· approvo . ambos . os _ pa
receres, porque julgo .que ambos silo :annexos. 
Não p6de ser defer1do · esse supplicante em pàr
ticular, porque • esae objecto é comrnum a muitos 
outros que se achio nas mesmas circumstancias. 
E' pois necessaria uma medida geral. _ 

O Sa... Rli:BooçAs_: ...,. O_ lo p_are~:_e_r tir~ abso
lutamente todas as esperanças, se se d1sses~~n 
« 9spere .por uma .medida .geral, » bem; porém 
dizer-se que não é objecto de deferimento, é 
dizer-se que elle perdeu o seu direito; diz,ae 
tome o JIC)der legislativo uma providencia geral, 
e qulll e ella 7 Sr. presidente, deve-se tomar 

.um ___ a providencia 11a_ rticu_la_ ~L ll ___ oi_s _qu_e_· o suppll-_ · 
cante apresenta as ·auaa razoes. :Porém para qtte-
o . poder legislativo nilo tenba o titulo ·de . parcfal, 
bom .. é tomar-ae _, __ uma~medlda geral: mas delira· 
.·18 .ao _ aupplicante. 

- BJmlCl)~ 

«Que . a Uluatre commiseilo propOnha 
eida· geral •. -,. Rtbouças, » 
; 7ol Kpoiada. 

' ,. . .. 

o Sr. Munfz .Bu.rrcto :-Sr. presidente~ 
a commissí'io de juRtiça civil consideroll que não 
haviR Jl!i alguma anterior _ao desembargo do paço 
que désae essa cilncessªQ; . considerou tambe_m 
qua a lei que extingue o tribunal ou o desom
bargo do paço, concedeu muita>i attribuições aos 
juizes crimínnes e outra~ uutoridades; · e daqui 
concluio quo não podia o governo conced_er 
esta gràça, e .que eUa per~encía á assembléa 
geraL · . . . . . . _·_ -

No cmtanto · a commissiio reconhecendO :de 
uma vez tudo.- isto, .. djz ._ m~ seu parecer ; · (( _ ·até 
que a cr~mara julgue necessario ton1ar uma me· 
dida ge.ral. " Acho pois que se deve approvar 
o parecer. 

o s .... ErneMto :-A commissiio de eón~ti· 
tituição, Sr. presidente, apresentou um parecer 
Robre este objecto; deve portant(i propõr-se á _vo· 
taçiio, se a resolução apresentada pE:Ia commissão 
de constituição é objecto de ·deliberação e .entrem 
ambas ·cm díõcussno ~ · 

Lell· se o seguinte parece1·: . . 
(( A commis~iio de ·constituição c:x.amínando o 

requerimento · de-Cesario • Jr.aquim . de Mi.randa, 
em que pede dispensa do lapso áe tempo, pnra 
p.od~r .passar p_ela _chancellaria .-o nlvllrá d_e fi_el 
das .fieiras ,da casa da moeda desta corte, JUlgou 
nttendivais -as l'azões -que - allega.á vista dos . docl1~ _ 
tnt1ntos que junta, reconhecendo a necessidade de 
uma medida geral a. semelhante . respeito,. é de 
parecer que se tome a seguinte resolução : -

« A assAmbléa etc. . ... · . . . ____ .... _ .. 
ct Art. t.o Qaalq_uer juiz de 1•. instancia poderá 

conceder prorogaçoes de tempo aquelles que dentro 
do prazo marcado na lei não tiver feito transitar 
oa · seus diplomas · pela chancellaria, justificando 
perante elle · imp_ ed.imento _ atteadiv_ el __ com certidão 
do ·procurador da -corôa, soberania e · fazenda 
nacional. . _ · 

u Art.- 2,o Da sentença que.se proferir, poderlõ 
as partes appellar para -n. relação do districto, 
querendo. --· · _ _ _ . · -- . · _ ·· 
· « Art; 3.o Ficio revogil4as as disposições em 
co-ntrario; · · 

• ;paço da camara dos deputados, 31 de Julho 
de 1830. - .M. àe Alencar. -E. F. França;-
Feij6, vencido. » _ _ . · .· . 

Posto a votos, foi rejeitado _ o · .. parecer da com· 
missão de ju11tiça civil. e a _emenda do Sr. Rtl· 
bouças ; e approvada para . ser impressa, a reao. 
lucão apresentada pela commiaajl() d_e constltuiç[o; 

Entrou depois em discussi\o o parecer adiado dll 
mesmá.commlsstlo deju11tlçacivil, sobre o requel'l· 
mentode Manoel Pereira Plnna, pedlrido dispensa -,I e 
lapso de tempo .para que na casa da suppllcaçfl:~ 
desta córte se · possa tomar conhecimento de um 
recurso de appellação. .· - . - - ·__ . · 
._ o s~.Va•oo:ncel.lo•:- Opponho·me ao p'i,. 
recer. da commissiio porque. o julgo não fundado em · 
justiça. Figuremos uma bypothese: _ remetts-se 
uma apl?ellação de .um lagar qualquer para o Rio 
de . Janeuo, a qual. vem · âirigida _a um procura" 
dor; '·morre este .procurador ou por qu·alquer outra _ 
cireumstancia. niio chega · a tempo , perderá · por 
isto .tão sómente a parti! o _seu . direito ? E11 _creio. 
que não . . Julgo p01s que · esta medida _é . muit& 
urgente. Ha muitas partes que / padecem .e -por 
conseguinte em .vez de, se . desprezar a resolução, 
acho que se deve approvar. . . _ . _ . __ 

- o-f!lr--;-:r:.tJt[IR)·c.'le Abr~u :..:.oifi1mnro-me ao 
parecer da .·_ commisisão porque os ·. j úfzes que têm 
ae.conhecer da apJlellaçio têm ;.um .tempo, e este 

' ·tempo esta mnrcailo na lei; passado o ' qual ellea 
nilo _podem tomar conhecimento ._ algum • . Demais; 
a ordenaçito concede um prazo · muito pequeno ·, 
parece~m~~ que apenns _30 diàs ; ora, isto o~m •'se 

·vê que é um· prazo mutto · pequeno .em .- razao-.,de 
poderem baver rr.uitos inconvenientes. ·A's-.appel-
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lações qlle vêm de MaLto C+rosso concedB·SO mais 
algum tempo; mas isto é por e~tylo da casa e 
não pol"que haja !~i. Por consequAncia cu otrereço 
como emenda a seguinte resolução :zeu) salv11 a 
redacçiio. · 

Leu-se a seguinte emenda que foi .apoiada: 
cc A assembléa etc. 
cc Os juír.es guo deverem · conhecer . das áppel· 

lações, poderáõ . c.lispensar no lapso de tempo, 
allegando e provando as partes impedimento 
attendivel que o!)stnsse a sua apresentação no 
terat"o marcado na lei. 

cc Paço da caml\1'11, em 31 . de Julho de 18~0.
Salvn a redacção.- Limpo de Ab1•eu. » 

O Sn. R&nouçA~t:-A emenc)a {AO parecer é-uma 
resolução, mas se 6sta emenda é objecto de dis· 
cussão, eu fal\arei sobr;e eíla. · 

O Sa. ::)ÉcnETAnro : .,.. O que está em discussão 
.. é, se acaso deve-se tomar uma medida legislativa 
sobre este requerimento ; a res()~uçiio por si 11ão 
pôde suscitar discussão. 

OSa. ReuouçA.s : - Eu voto para que se tome 
uma med1da legislntiv!\ que .· é indispensav~:l. 

o. Sa. S!!CRI>TÁRIO:-Se rõr approvado o parecer 
da commissã,), é que a camal'a não quer que 
haja medida legislativa, e se não fõr . entãu é que 

a ;!~~r· foi approvado o . parecer da convnissão. 
Foi a resolução julgnda objecto de deliberação 

e se .. mandou imprimir. 
Leu·11e o ~arecer da commissão de constituição · 

!IPbre . um ofllcio do juiz de direito, pedindo uma 
explicação sobre a lei d&. liberdade da imprensa. 

O Sa; REBouçAS : - Sr. presidente, eu ereio 
que é ·desnecessatio pedir-se o · J)rocesso, porque 
seja qual !õr a sua materia. . não póde nunca . 
seguir-se a hypothese que se allega. Julgo que 
a . com missão á vista dos artigos da constituição 
póde dar o seu parecer sem precisar do pr.ocesso. 

o Slt'. HollandD oa~al~~nt.l:~Ha multo 
tempo, Sr, presidente, já nós podiainos ter decidido 
este negocjo que é mais.facil do que a commissiio 
o . não _qu,0r (azl)r • . A .. constituição diz no art. 28: 
-se algum senador ou . deputado !Or pronunciado 
etc. (Leu.}-V~ja -se a lei da liberdade da imprensa. 
Quando . o . jury diz-tem criminalidade-tem pro
nunciado o mdivi4uo ? Não pronuncia o escriptor? 
Não ; pronuncia o · escripto. Portanto o deputado 
não está pronunciado e a camara não pôde .tomar 
conhecimento disso. . .. . . . . . 

Nós deveJl!OS trat.ar da ordemdo dia, ·o juiz, 
Sr. presidente, m11ndou para . cá . estes papeis por 
não saber a sua obrigação ; .quando .o · jury diz 
-tfim criminalidade-pronuncia o escrlpto, e de· 
pois então é Qll~ !!llama a parte para vir responder 
pelo escripto. Se se julga pois pronunciado, deve· 
se então mandar ao senndo porque a elle é que com· 
pete. Oonsulte:n os- illustres. deputados a lei da 
liberdade .. da imprer1sa, .. consultem a constituição e 
verão se a· pronuncia é contra o escriptor. Na 
minha opinião pois, a camara não pôde tomar 
em consideração tal paracer. 
. o Sr .Lbnpo de Abreu: ..;.;Não sei, Sr. pl·e

sidente, o que quer dizer pronunciado um impresso. 
· Diz o jury: E' pronunciado o impresso, mas essa 

pronunciação é sobre o homem · e não scibre o 
impresso.; Diss·e.-se que este conhecimento .. não· 
pertence á camára, mas sim a11 senado. Deos nos . 
livre; . s·enhores;. dessa i<léa,_o.se.nad_o julga atlnal, 

· não 'lia pronuncia alguma. }>orém eu quero que .este . 
primeiro COI}beci_ment() seja-da .· camara dos :dei;>l1~' 
tados. (A posados~) Se. a camara • vêr que não deve 
ecmtinuar .o . processo niio contlnúa, põe uma pedra 
em cima. Portanto votarei pelo. parecer . da com.-:
mlasiio, vist.o que elle quer maia· esclarecimentos, 
esc.larecimentos que nio se . podem .negar. · 
~o llilr. :RobouQtu:- Sr. presiaenie, uma vez 

.)) 

que se declarou um qualquer eseripto com.crimi· 
nalídade, está claro que o aútór do escrípto tem 
obrigação . de defender-se. A differença q•le ha, é 
ern relaçiio da U)aior o.u menor g&·avidade de 
delicto; por exemplo o art . 6. (Leu.) Ein tal 
caso a . prisão do a:utor prefere a criminalídade 
do escripto _; e julgado . pelo. escri_pto, então con
voca-se o Jury . para a pr.onur•cta. · O casD de 
fiança · particular -é de 6 mezes de prisão, e se 
a declaração do jury l}ão verifica logo, é porque 
commummentenão sabe quem é o·autor do escripto; 
porém neste caso conl!ec.e-.s.e .mui bem quem é o 
autor do escripto. O jury aqui não dá nenhuma 
da~ .hypotheses em que tenha lugar a suspender 
o .. Sr. deputado doa seus exercícios. Mas disse-se: 
é pela qualidade do çrime, Veja a lei da liberdade 
da imprensa, e os arts. 11, 12 e 13 d4& .constituí· 
ção. O caso é que qualquer particular não pôde 
ser privldo dos seus direitos · políticos, muito 
menos um Sr. deputado . · 

o sr; 6U..stano svelt'ldltio .: -O parecer 
da commissão é relativo a pedir~se o. proeeilso. 
Tudo qu11ntD se diz além · disto é íóra da ordem, 
e . de .Que serv,e .. vir o processo ? Eu ereio que não 
serve de cousa· alguma, só se se quer . ver se elle 
está bem feito ; mas eu creio i}Ue a camara não 
dove entrar nesta índagaçilo. Julgo pois quej;se 
cl~ve .observar o art. 86, tudo o mais é fóra do que&· 
tão, a ."com missão de vedar um parecer terminante~ 

O Su. VAscoNCELLos : -' E11 desejo ser. infor· 
mado se o juiz ~emetts11 o procesl!ci.. _ · 

o-sa. · SECni!:TAnxo : ...:. Niio. 
O Sa. V:\licoNcÉLÍ.os : -.. Eu voto pelo parecAr. 

da commissão. COmo é que havemos de examlnar se 
o process:> deve continaar ou · nil:o, s.e. nós niio 
saoemos se elle é .bem feito, e mesmo quem sabe 

. fie pola força do poder elle está · privado · disso ; 
por consequencia eu entendo que se as obrigações do 
JUiz se limitassem a ·· tiio. ·pouco, nunca o corpo 
legislativo ou cada uma aas éamaras podoriilo 
emittir a ·sua . opinião. · · . 

o Sr. u.ouanda oavaloa.ntl:-Esta ma
teria não· estava positivamente dada para ordem .do 
dia, por . isso nilo trouxe . os .apontamentos ·da lei ; 
mas eu quero qlioo11 illustres deputados me mos· 
trem como é que achando-se criu1inalidade em 
um impresso se pôde pronunciar o Individuo! 
E.. como é ctne nó:~ havemos de examinar um 
processo? Depois temos aqui um artigo da loi 
que diz. (Leu.) NotUlca-se o ráo para ent«o elle 
ser julgado, para se saber se com ell'elto · elle . fol 
quem escreve a .. ou ni\o _; se a e , sabe · iaao9 eomo é 

.
que a pronuncia póde cahir sobre esse Individuo? 
Eu torno a ill.s!stir, se a camara quer ·mandar 
vir . esse processo eu. me inclino a isso; porque 

· a mataria e~tl~ tão pouco discutida, temos consul•. 
tado tão pouco esta materie; que todo o adia
mento é pouco. O ministro não devia · mandar 
aqui este. negocio, porqne não ha deputado algum 
pronunciado. · · 

o Sr . . Lulz oavalQ.an·ti: -E' uma ver· 
. .dade que o . Sr. deputado não está. pronunciado, 
o_ escripto é q?e · está julgado, . porém • tambem 
nao. pôde seguu este processao sem·,q.ue a camara 
assim o diga. O senado nio pôde conhecer disso, 

. a camara .do~ d~putados é a quem compete. Julga· . 
se com cr1mmalidade o escripto, . segue-se logo a 
sentença. final; mas esta sentenga-nã.D'llóàe dar-se 
sem . que a camara diga que pôde continuar o 
prÇ~cesso; .e para • ·.!,\ ... camara, poder .· decidi~ -. -um 
ob .... J.ecto. de tanta lmportancla, era necesilarro . que 
VI!!Ssem . estes . papela á .camara ; . ·nem mesmo o 
juiz podia fazer outra c0~a . do que fez. Necea~ 
sariamente havia de remeftei á camara • . Voto pois 
pelo parecer da commissllo. 

o sr.' Ernosto:...;.Diz o artigo . da eo~stltm· 
çíio : -se algum senador ou deputado etc. (Leu.) 
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-A camnl'a tem de fazer duas cousas, a primeira 
de toda>~ é decidir se o processo _deve ou não 
continuar. E11 não ente_ndo como -um illustre 
deputado disse : venha o prócesso e depois diz 
que não ha pronuncia I . Não sei. como se poilsa 
diz_ er qu_e _._o __ pri_r_n_e_ iro __ con ___ sel_ho __ d __ e ___ j __ u_ra_do_s_ n_ iio pronuncia I E11 creio- qu6 não se põde deixar de. 
approvar o parecer da eommissão. 

o SI". Mala:-Postfl que na lei q11e regula os 
casos da liberdade da imprensa não se falle claro, 
temos· casos maiores em -que se pronuncia. Diz 
este prcjecto (Leu.) -Está claro que o. juiz man. 
dará prender .. o réo e . para mandar prender. o 
réo precisa ·pronuncia. O que ·me .parecia. era, 
que nesse caso seria desnecessaria a remesn do 
processo, porque já se vê a qualidade do crime 
pela nota da representação q11e mandou. o juiz 
de_ direito, ·.POrém convém que· haja sempre isso. 

o SI". Ferreira ~ra.nQá.:...:.. (N<%o o ouvio 
o tachygrapho.) 

O Sll". Pau Uno de Albuquerque: ...; 
(Ntfo se ou"i~;) 

o &r. Lul"' OI:I.Ta.loantl:-A questilo oilo 
é se est• pronunciado, a questilo é se .o JlliZ póde 
proseg11ir _ o _ processo, sem_ que a camara o ordene. 
Não póde, Sr •. presidente, prissar ao tegundo 

• 

jury sem que venha á camara pJra que esta 
diga se deve continuar. · 

o 811". LlJDP~> de Abll"eu :-Sr. presidente, 
o despacho da pronuncia pôde julgar o réo. Ha 
um impresso no qual appareee criminalitlade; e 
em quanto o autor do _impresso não se defende é 
julgado criminoso, e então o segundo jury fôrma -
a accusação : isto é c:laro na lei, no § · 9n guA 
diz. (Leu.) Logo, haum réo, e quem é o réo? 
E' aquelle quw assignou o .impresso.-
• _ Tendo dado a hora, o Sr. Paula e Souza pedio a 
pro rogação, e sendo esta aJ>provada, e tendo cedidó ' 
a palavra o Sr. deputado que a tinha pedido, 
poz-se á votos o parecer, que foi approvado• 

O Sa. SECRETARIO perguntou se . deveria oftlciar 
ao ministro ou ao jurz de direito ao que o Sr. Maia 
respondeu que, pois que a lei autorlsava o·. juiz 
de direito · a oftlciar á camara, esta lhe devia 
responder immediatamente. A camara J?Orém re· 
solveu que se oftlcíasse ao ministro. da JUStiça, 

O Sa. PusmENTE deu para a ordem do dia 
. seguinte : l.o Discussão das e·mendas vindas· do 
senado sobre a lei da liberdade _da imprensa. 
2.o Discussiio do projecto n. 129. 8.o_ Tercerra dis• 
cussílo do projecto quo ftxa as foroas de mar, · 
disc11slllo _do_ orçamento_ da marinha. 

Levantou-te a aeaalo as 8 bo.ras e um qtiartóo" 
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-í>is~urso Cio sr; deputa<fo. áiettie#te P~reira .. prbferido n!t. 
, · . ··sessão de Sd.e JulP-o de.188() (1) 

. F~lÍ~~ei·so.mutiLsobie o' artigo do orça01ento, facto e~ todas as provlnclas do tmpedo~müll& 
que ll&ga o dinheiro necessario parR a adminis· . das guaes até : gozi'l ji :do beneficio dé éor~~loi 
traçio , ~dos · correios. . Este ·estabelecimento, Sr. re~lares : qa! commnniciO as su~s _ yi~ éõm -~ 
presidente, parece ter sido considerado aaieaménte eap1taes, · e ·umas com • as- ·outras ea&re ·at~·(r8J; 
como ramo .de· :.receita· . publica ; mas elle ·:deve vezes .,~,. mez ; · communíc&çiro : · que . :ante_s -~
mais . exactameate ·-ser olhado eomo um melo reor({an!saçiro do. correio . ge!al nio ·• ba~~i.· .~':' 
vital ;.de c que .os governós:e ·,os '-povos necesslt'io prov1ne•a do_R•o de_ Jaae~ro, .por exemplo; 

··para; poderem ·· entretêr -as . :commanleações ' lo dia. fazia,·~~ . o_ expedi_er,U. p~J:' .v~a .dE!: pr0prlos;.a gr,&Dde 
p~na~veis As :.suas ·precisões ~· e interesses: ; as c_ ~_tó, ;a.u __ pel,o_ s __ , mlliCia_n0s, .. o, _ q. u_e. era ... _ain.da 
VIStas _ de reeeita.;•são secundaru&s, · e -aceessor•as. ma•o.r mal (apola't:fos) ,: e ape~ar,, de-.tudo.a.,coai•· 
Coai o se ri possível que •a acção do· governo' mllDIC~ção ._. era . sempre , lenta, _.e . eneontrava.dnil: 
seja .tão: activll como autilida_de do serviço exige; embaraços: _ actualmente . . todas. as suas ... vUlas. 

·. se lheCaltarem .os: meios .de: ·tevar a ·f<Jrça do_s· .· têm seus eorréioa , ,parcJ&es', ;~ que . ás .commtÍilieão 
seus_ .actos ;á ·: todos _,os .· pontos do .imperi.o, por regularmente com a, capitàlr:,e com .• todoS, OI.' 
uma .. mane1ra regular; segara ·· e . prompta, c e · de m11is pontos do . imperlo trez vezes. p~n:.mez, pelo 
receber ·pelas . mesmas vias as : communicações facil . e pouco . dispendioso meio de .fazerem entr!l~
o1Heiaes das .· autoridades ·.que .lbe são stibordi- gar seus pe·q!lenos saccos aos condaetores, das 

.. nada~ • . e-mesmo as representações dos subditos 7 .. mal~.s dos,correl,o~_ . geraea 8Jl\.,:;.d~ , _e.,hõ:~f.s :4~~. 
E: como .poderáõ. tambem os•habitsntes do· imperto~ -- ter_m __ ,nadas_,- d.a_.pass_ag. ·.em . d_estea .. nos_ •. I~are_ "-;:q&, 
manter. :entre sL ·as correspondeneias que _. seus -· suas ilninediaÇõei., Se pois .. os . méJoá',de.COiP.mu~ 
mutaos . interea;ses demandão; · sé' não . tiverem nlcaçiq . Um · ~ti~l(Óra~~;:ii,(_it:~v~lai·~ .. i,:q!Je !tO; 
nm :_caoal- de tncil .commlinieação'tEsta-neeessi·' n!o .P.64e nag~~,. segue~~& qqe,o,, rég!ll&mjJnto, ~Q~ 
dada- existiB · tio .. reconhecida • entre: nós,- antes corre•oa . ,.,delle.mp~n~a, -:o 1e11 ·ª~ ... ;,e . nito é_ tio . 
da':lovaprganisação . dos _ -correios, que nesta· ·caz~- m4o eo111o se tem ·.querido ~Ulc'ar ' · -· · -
mnltas ·;vezes ·se .• ponderarão :.:os embaracos; :que' · Ob~ry~r~l .. ta.ÍJ!be,IJ,l , , ~. - ~t!l'!l~âíeQ'~~ •• ~ii~i~~-

-a ,;publica>,administraçio · so1rria · pela fo\lta _· de ' do_seu _ melhor,am·ento.de ,leee•ta~J)~aerjo'i&lgun'l 
commaoic:ação . . _ aetiva e _ .. regular ·com ·as pro-. · Sr~. - deputados.~cju~ éJie. ió àu,8ma.9.*q~ :_,a .~~IIPe~li( 
vincias ; ~: pois · haviaalgilmaa,das quaes se chegou . sem.)l'ccres~!!!ltíl~ a receitl(. ~.,e~,~isppro. ,pqd_~~ 09~ 
a : estar_ sem noticias .. por··· .dez, e mais . mezes : vencer à camara' · do contral'.lo C'oJPpatandp a 

jneonvenientes que felizmente cauarão. : .•. . - . -·. . receita'. ~~~tiy~ . arre'é&dadâ . rir[ -~~ó :p'náD'e&(~9. . 
Não ,.entrttrei agora na qaestão, ·se - o: regilla· elo to_ de Jalh·o de 1828 a ·.oo. Cle:Junho :de .1829, 

manto que. o Exm. ministro do imperio deu aos ulthii_o áoter_ior \A·_refDl"ai~ ~!l ~il'~lniit~o·::dQa 
correios.,éperleito, oli tiio defeituoso como alguem cor·r·e1o. s, .e. o_m _:a . . d_ o· :lo anlio. s_ub_•_ equQD. ~' · ~~~- la 
tem querido inculcar : direi simplesmente, que qual '9:eni or,ça'da ·!'·.,do .. !lilni!-_, !J.( .,.1831 a· .-1 . ~ 
1lz quanto · cabia em minhas limitadas forças por observa-se com:t~lJ'&tO. só. o.aecr.4iclmo ,de ts·:··. ; . 
desempt~nbar .. o ardno :trabalho do que · a lei me mas eu teÍiho, mdtivií~ ._ para,ére~:ciÜe~o ... orc~~éíl~o: 
encarregou : e seria certamente-temeridade esperar. não estâ. exacto,·,.,a que deve ,ser : mu,to :~~ar, 
que a obra de .. um .. homem . sabisse _ sem deCeitos Prilie~píjlnd~ . · P.elo,j:~rrél.O', ,d.ri_. ~10: _ d9 J:i!-P.ti~9,
em. mataria. tit'o · compliesda: · bastwa ser obra appar!lee orça~a JI~D!e~te ~ .qa•!l~-~~ .. d~ . . 2Q:~, ,: . 
das minhas inlos para,dever contêr muitos. Mas todav1a a sua . rec~,t~ oo, ~ .. !leiJl~~~~e. ,!le -!829, , . 
fica .:me a· liatisfaÇio ' ile . . ter· cumprido " ' minha· . primeiro ;qall ·-~s~_ '~!I~_Ba._ lo :_, _.~, ,~e __ a,g_· a~Jf!~9i9_ ; ,;ro_n __ .l.~ ·• 
obrigaçito : o·. melhor que ;me _ foi -possível; e a 00:9378931: . e ado;;to seq~,esti'e do;. co.;ren~e . l'~ 
assembléa' geral, . i qual os meus trabalhos forito fol .de 22:8508017, como coostà da.eóp'iá ãá~~~~~iut,..: . 
apresentados no ,;,prineipio ._ da sessão, do ,anoo enviadas ao thesoarl) pe_lo _mesmo córz;efo', :,!llle· 
paasado,. :os aperfeiçoará, fazendo uelles os me~ · tenho• na minha mão : tendo · si'ão · póii' à rec~Ra. 
lhoramentos . que :&aa:·.õlta .. sabedoria -:lhe dictar. ·. em ' doua -semestres •: dá 48:76169\lS• .· óil'à' : ae'; ·P!J.ãfl' 
Nem .. terei que cobrir,· me ,de pejo ile a ver em·en ~ · --alêaiiÇat: . :'!- . tazit~;,- · :JIÓr .. que . sll· . J;i~o;_ orÇíiS~('J~I~':' 
dada : : porque . muito11 .projeetos tenho __ visto nesta menos• em 40:000R• e venllão . orçados·. somente · 
cazn feitos , por mostres .•. deputados,: que·. multo .· ·-_20:000$000 .I E só., _póde . jusflflu!lr·R'ê esta falta V · 
me .avantajão ,,em conhecimentos: .absolutamente attribuin'do-ie -· a: differeaÇa ao' oftlél'Jif'do'_tbéi'ó'uro'/ 
rejeitados, .:ou por:, .tal .. fôrma -. emendados,- quê ~ qu'e -f~z. esta·, pa'r_ea· ; :~ó , orÇI(àientp'!! ;!Í1!if; _·,~~~~ ; 
delles apenas:se conservou alguma.pequena parte. mente· -por · equfvoco .-,tomou ·o rend1ment() . :de: um·~ 

~~!~~!.•;!!!-i;;~e~:s~g~3~s1~~sr~:s~e~~~i:tYv~~ ."3; ·. (~;~d~l:~~~ ,;::!!~-~;~~áf~~~~~;:n~~d,~~~~ ', · 
outras -naçõas, mais ·adiantnda_!S· do .que nós, ' tio· · oatra -.· oeeasJiO,''(júe os ·. orçamentos•. dotr'corre1os.' 
imperfeitas, que. ou forão. !inexequíveis ·na . pra·~ da Bahia,· e·: ·Pernambaeo· não ·· são exactôs'·:· ' i'iliô'· 
tica, :ou •foi: necessario emendal·as ·: apenas ·. pro· :. só · ·por: ser _ "·inC!l'iTel; qu·e · i't!ridã'o _ - iióii!~}~e· ' dê";· 
mulgadas. Que pode !)Ois .admirar que o rego· 1:000$ -a 2:000$~' ,em que. _'V~Jl\ 'Qtc;ad_(!,s, ; :JI!f!IS . 
lamento doa correios; .. fétto: por um si. homem, . m_uito __ ·m_ais porque __ es_t_ o~~ 't~!orm_ a~o _ qu_e_ ;_o -_·c_C!J;· 
contenha. srandea imperfeiçõea Y ··· . · · · rei o d" Bahia tem reo~1d'o cieP.o•~i· dá r~(oru1a': 

Todavia cumpro · obaervar, quo lmperrelto como uns.· mezes · por outros 1:000,$, , :&ít~ aupp_o_a!o.io 
_ elle pbde 1er, -. &em aervldo :para remedlar · ow. tom•·· I) ,grão de certeza qu~~~ · sa . :otia_en~ .,;o • 
. ••nalvala rnalaa· que 11 ·experlmontavilo pala falta augmento de· receita· que apruentló outroa· •cor· · · 
elo communloaolo. SM~i• que ••ta _ exl_lite boJo do roloa. Tala ano mala notàvelme~te:.o-'4a'provl'oiUa: · · 

do Baplrlto'Santb,· !JUe · reriileil~o nô liUTI'!'o 'lllíüi 
anterior i 'nforma 1:69711· , ~•W'iiiP: a :_;r r_C)C)éla'if'.t;llD 

, C h Ei'r~ldo do_ .. Dia ...O· JÍ'lw~l,;,.,, li, 44 driO · · prtmllro· qaa· A MP-lO · a . mêiliii~' · !ll'r~Q', · ·Ia•o--'·6'," · 
da Asoato. · ·· . · . · 1:01'71 .m~lt; O elo 0Mri, que êtnclo alclouua 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 12:02- Página 2 de 13 

·-receita no anno de 1828 para 1829 de 17811 dá um dellas no interior das provlnclas, é'que para se 
orçamento de 8:185111 S. Paulo, que rendendo expedirem as ::orrespondencias o1Dciaes era ne· 
antes 2:797/1 oft'erece actualmente o. orçamento ·cessario recorrer ao díftl.cult.oso, e dlspendioso 
de 5:000111 E finalmente Minas. Geraes, que meio de pagar proprios~ ou, o que era ainda maior 
tendo ·-produzido nn ultimo · anno anterior á mal, erão obrigadas violentamente as mtllcias. · e 

. sua reorgtmísação 2:0458, orçou agora a sua as ordenanças á s_ua conducção: hoje têm · ces
receitá. actual em G:R28$ l Destas .wmparações sa.do. estes inconvenientes e yexames, por_ que 
resuita~.que: ,a., receita dos correios. em álgu~as; grand'e parte ·das camáras têm creado já,os seus 
'provincias·tem · augmimtado de 150 a 200 ofu, e correíós parciaes :·e· qúe valor terá o benêflcio 
em outras majs : e sem contar por ora com . a pra4uzid~_por es!_as _creaçõe~ a favor dos desgra-_ 
verdadeira receita ,dos correios da 'Bahia,- Per- çados a quem tao peza!fp Imposto . de um se~
nambuco, e !lu.tras províncias, temos que calca· viço pes11oal op()rímia 'l Emquanto podem estl· 
lando s61Jlimte sobre o accrescimo de 23:791H do mar, se os día.s de trabalho que· erito por elles 
cqrreio do ·Rio ;de. ·Janeiro, a. receita: do correil) perdídlls, seu incommodo' pessoal, e· mesmo :de&• 
R~.raL ,P,eve .ser orçada em 12:459$; e não em pezas feitas nlls jornadas;? l?~r certo q~e este 
48:668N ,come. .vem. no orçamento, do. thesouro: valor. excede . todas. as elit1matrvas. (.J.pouzdo.r;) 
e ·não, será talVez , errü catculal·a .em mais ·de :A' . . vista' destas .considerações, que mostrilo : a 
SO:OOOR, .com. attenção . ao. pequeno rendimento exísteneia .de uma verdadeira economia de. mui· 
qúe !l>Pi:esentão os , or~amentos da Bahia, e Per- tas e yaríadas despezas que têm· deixado. de 
namlluco. fazer•se'por ontras repartições em coosequeocfa 
· ·· · · · · · da instituição dos · paqu11tes e novos correios, 
.. Dado pois 'que a receita .a.etual dôs eoneios i espero .que a camara se convencerá· de que .a 
sõmente de 72:00011' o -que· não admittirei por dever despeza de85:000H que annualmeote se pede paw:a 
ser maior, ·comparada-· com. a anterí.or á reor- 0 ;correio geral~ fica. bem compens!ldã ·.com· a 
ganisaçiio' dos mesmos ·corr.,ios, que· pela receita - d t 'd · mnarada 
de_1828 a•1829,· se·mostra·ter··sido de 85:21911,· eessaçao e.ouras- espezas~·-e que _co ..... 

ll com -os beneficios· que, além das economias.refe; 
mesmo assim temos 'um· augmento · de 87:0008 pelo rida~; produz, é reconhecidamente· util e ··.da pri
UJenos; · isto é'; mais' ·de: 100 . 0/•, ·'e . e.ste me lho- rneira. necessidade : e por todas· estas razões nio 
ramento ·não: se·· pôde chamar ·pequeno para .um deixará .. a c::amara ·de• votar- a- quantia que· o 
anno~ · · · ed t Sr. , ministro do. ilnperio .p e· .para·- o·· en re• 

, ·Compare-se :agora a mesma r~ceita com -a.des• tenimento dos mesmos. icorreios: Se•porém, o que 
peza que ·fazein todos os corre1os: sendo. esta, não é.de esperar; .o contrario aconte~ae, da-: 
na fórmn: ·qulf vem orçada de 157:000$,_ e aquella riamos .ao mundo civilisado. uma prova' não equi" 
de 27:000'// · seri'L·~·o. deficit .pélo oxc:esso •.· da .des- voca de que desconhecemos os •>meios: rsaes de 
p'e·za de 85~ooon.· Este deficit; ,porém, h.a de real- augmentar a' prollperidade dos. povos e a:obri"' 
mente: vir· a· ser muitó menor,, por, dever . s!lpe·, gação em que estamos de fa,ilitar a estes e' ao 
l'lir•se'•qoe"a 'receita dos correios augmente pro- governo todos os mei:>s >de communlcaçio ·pos
gressivamente;··porque a facilidade das commu~ siveis. E isto. quando 'l Na mesma·época'em .que 
nicações que se abrirão multiplicando as. car~as a. França acaba' de.· ll&tabelecer seus paquet~l 
lia' de •fazer ·cresee:c necessar\amente o prodJlc\o com este Jmperio,. sem olhar· a: des~ezar e· a 
d'os ··-·seus ··portes : · tal é .. a natun;za .de todos . os Inglaterra os. entretém.· não aõ cont o Brazíl, ·mas 
cort'éios : 'ao· menos assim. o deve fazer esperar até com os novoil _ estados americanos .. e com 
cr· ex!'!mp]~ que· off'er~cem estes e~tn;t>el~c!~ent~s todo o mundo, fazendo necessariamente avultadas 
nas nnçoes estrangeiras,- aonde no pnncJpJo der.ao· despezas, que -o · producto dos mesmos paquetes 
perdas; -'e. passado~ poucos~ annos ~e - c.onverterão por nenhuma· fórma .pôde cobrir, . . . . . · . · 
e~ :ramos de cop1osa receita pubh~a._ ·.. Disse um íllustre deputado. que o regulamento 
· En quero, porém, conceder o que nno e pos- dos correios é pessimo e não podia ser peior: 

sivel, que. a ·receita· ·não' augmenta: esses 85 a camara· decidirá• 'da -justiça·desta arguição A 
contos ·que, é'necessario despender. com a admi· vista do melhoramento que ~o. mesmo· tem _re· 
nistração geral'.dos · ec:rreios serã· uma despeza sultado tanto ó.s. communicaçoea, como 9. xeceltl\~ 
perdida? Eis ~, questão que cumpre exam1nar. Outro Sr. deputado exclamou.-. que o 'Brazil. é 
Oompare-se · esta despeza com as vantagens <fue tão desgraçado, que o:.seu governo ·nem ao· me· 
résu[tiio da·conservnçíio · dos correios rio pé em. nos •imitava o ·exemplo ·das. nações estrangeiras, 
que se achão montados, e facil será concluir,_ que-tirão dos. seus correios· um copioso ·ramo 
que ella ·é .·mais utilmente· .coDsumida· ilo. que ·a de · receita •. ,. Se o mustre . deputado. quizer .•. r.e· 
q'ue se faz· com outros objectos· muito .. me_n()s 1lectir que .os correios dessas. nações,fizerão no· 
productivos; · · principio das suas creações .avultadas despezas, 
'.antes da creação dos paquetes, que são o ramo e que só com o 'andar do. tempo se forão. con·· 

d'a· administração dc.s correios, que .faz despeza. vertendo em artigos. de.- producçilo .; e· se ao 
notavel, pois que esta vem orçada em 120:806/h mesmo tempo observar que produzindo os nossos 
o. governo e os particulares vi dão privados das correios .unicamente &J:OOOS antes da .sua _re• 
communicaçõés • necessarias com. m:uitas das pro· forma, hoje produzem mais de 62:000N,- offerecendo 
vjnciaa do. norte:- hoje existe uma corresponclen· em um anno o melhor1mento de mais de 100 por 
cia pefiodica, fréquente c regular : e· em quanto· 100, será obrigado a :reconhecer que as· cousas 
poderá ser .ava11ado este.beneftcio? E' incalcu._lavel, neata parte não vio tilo mal entre nós como 
Para . ter algumas escassas e retardadas com- pensa. . . , 
ll)unicações, e em ,todos os casos ,de maior urgen· Dls1e mais o me1mo Sr. deputado que· era 
c~a, via-se o .. governo precisado a ·empregar vasos vergonha vt\r o mão arranJo doa nouoa ~I\C}I16tet, 
de.-guerra, e o mesmo. acontecia.· quando tinha sujos, mal equipados e tripolados por marinbeiroa, 
deda~ pasl!,!lgem a certos empregados, o1Dciaes alfaiates e sapateiros, quo estilo trabalballdO no1 
do exercito, e soldados qlie obtinhilo ·suas baixas: seua. o.tllcios sobre .a tolda, aem uada entenderern 
hoje todas estas passagens .. se fi\iem pelos pnque· do serviço do mar; ' sendo · neceuarlo . por. ·· .. ·1110 
tes: .a .liespeza. economisada- nesta .·parte ·não é- · empregar •um ·crescido .. numero. -de·. gente, para 
pequena, e d.eve .abaté~·se na q~e fazem· os. , fazerem o serviço · peior do que fdZIIm oa eeti'an• 
me ___ smo __ s.-.. _'Ba_ qu_ete. s •.. ... por, .q.uu_ e_· .-.. a. •· n. ã_o_ .. ·. ex_ isti_rem,. o geiros com· uma•· tripulação de. dez ou doze. ma· 
n'linistto. da. marinlia nouvera exigrdo maior rinheiros. Talvez o illustre: deputado .· tenha 
numero dá. vasos., de. guatra. e :. transportei!, e , alguma razão . no:•que. diz: mas. ~sse!J defeitos ·nio.· 
orç_adó por -co_nséque __ nc_ ia. uma m_. aior .despeza. . · vêm do governo nem .do Brazll: procedem da 

,Respeito és , communicações de terra,: todos . ordem natural · das .. eousas, que- -~ sempr_e a 
~tbem, e eJl jã observei a falta, que . se sentia mesma em•todas··as.nações que começ~~=,'~~ez, 

"" 

.f\ 
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se. tiv-essemos visto os primeiro':l paquetes das 
nações a que o Sr •. deputado se refere, não 
houvesse muito que invejar .. Chamou o mesmo 
illustre deputado anomala a organisação dos 
paquetes, porque ·os vasos são fornecidos . pelo 
mlnisterio da marinha e a .despeza do seu cus· 
teio faz-se pelo do imperio. A resposta é obvia; 
precisava-se .. da vasos para moutar os paquetes, 
e o meio de os -nave r . era, ou comprai. os pela 

--... repartição __ do .. imperio,. ou. serem .. Jorneeidos .. pela_ 
da marinha; julgou-se conveniente por .ser mais 
economico, o segundo meio, e por isso se adoptou: 
o .contrario seria um erro, porque a marinha 
tinha navios de mais que 'devia ven:ler. 

Observou outro illusLre deputado .( e eu não 
responderia a esta invectiva, se por alguma 
fórma não compromettesse a . minha reputação) 
que o. regulamento dos correios era uma cópía 
das .instrucções do correio de Portugal no tempo 
em que estava em uma casa particular;. que 
servio só de augmentar a despeza sem fazer 
crescer a receita. Permitta-me o Sr. deputado, 
cujc&s luzes muito ... respeito, ... que . .lhe .. responda 
que não consultou _bem .as .. datas, nem comparou 
tiem o regulamento com as instr.ucções. O correio 
de Portugal sahio da administràção ·dessa casa. 
particular no anno de. 1797: a':l .. primeiras .íns- . 
trucções provisorias do mesmo correio .t6m a data 
de 1799, e aquellas a .que se referem forão dadas 

· em 1805. LQaanto á mataria, supposto seja certo 
.quo. alguns poucos ·artigos .do. regulamento .derivão 
destas ulLimas . a . sua origem, outros . ha que a 
tiraa·ãó dos regulamentos dos cprreios de outras 
nações, muitos forão aproveit~ados, principalmente
no . que respeita ao . ramo da. i:ontàbilidade, d~s 
disposições q_ue já · existião entre nós,. e grande 
parte nascê.rao .lias· circumstancias peculiares das 
localidades do ·. Brazil, ·sem que se possa mostrar 
a sua fonte em .. aJguma ... outra ..instituição .. de se" 
melhante natureza. 

Concluirei dizendo que a administração dos 

correios é de mànifesta utilidade para a nação; 
que elle se. tem tornado consideravelmente pro· 
ductivo no curto espaço de um anno, que apenas 
conta, depoie da sua. reorganisação: que a sua 
despeza poderá ser minorada se (IS paquetes se 
puzerem por arrematação, o que boje é já pos
sível. por ter. havido .· tem.po para conhec.er •. B.e 
quanto rendem e quanto despendem poa· anno: 
repetirei finalmente. que a despeza de 85:000S 

··~~~éa~~~!l72~JJ8rt.~~!- ... ;~~af~ln-t~d,~~~a~§;ç~~t-.. 
bem compensada com outras despezas necessarias 
que se. economisão,. e ainda mais .com o beneficio 
das reconhecidas.· vantagens que od'erece ao go· 
ver no. e .a todos .. os subditos do imperio, na faci, 
lidada' das communicações que se proporciona. 

Fallarei agora sobre o artigo do orçamento 
que .tira á secretaria de estado ·dos negocias do 
imperio 2:765S. Não insiatirei s.obre a redncção 
de 365$ paga a um .. escrevente do visconde de 
Cayrú, .. porque. tendo já sido supprimida na 
sessão pa~sada, reconheço que a camara não 

.. desistirá .desta . suppressão: .. mas .não .. posso con
cordar que · se elimina a quantia de· 400H do 
ordenado. de um ofilcial da secretaria de estado, 
porque o governo tinha poder.· para ·fazer legal• 
mente a sua nomeação,: além da .. razão. q_ue existe 
de ter passado· de outra secretaria, e nao se ve
rificar .. por consequencia·.· augmento de despeza. 
Tambem niio acho justo que se. neguem os 2:000$ 

. . pedidos .. para . dospezas eventuaes da secretaria de. 
estado, porque conheço a. necessidade que existe 
de concertar ·R casa da . mesma:·. secretaria, qne 
está .não só. arruinada mas . até indecente na 
parta que serve de sala para as audiencias . do 
Sr. ministro do imperío: e se e~te cQncerto se não. 
fizer agora, necessario será depois · · fa1.er com 
ella 1nuito maior despeza. Por estas razões. en
.viar.ei á me_sa . uma .emenda .. p'lra que . esta parte 
do orçamento seja augmentada com mais 2:400S. 

Leu·se uma emenda. 
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1830 
.CAMAR.A-bos ; SRS~ ·DEPUTADOS~ : 

· Sessllo em e de Alo•to é digno da consideração desta augusta · camara, 
e para í~so tem a hont·a de apresentar o se·· 

PRESlDÉNClA DO SB. SOAUS DA ROCHA . . guinte projecto de ·resoiuçàol: :· -- · : · 
. << A a::~sembléa geral legislativa resolve: 

A's 10 hOras e 10 mlnutoK, ft>ltB o chamada; .ncha" .« .Art . . to A . _povoação das Piranhas da provi nela 
rão~Re present"s 79 SrR. deputadns, !Hltaudo· com do Piauhy, fica ela~a·la á categoria de_ villa do 

. p-trtii:ip11~i'io ·os .Srs, .Xuvler du Càrvalho, :· Pires · .mesmo · nome; ,- a qual terá :o _·termo> .. que - lhe fór 
~·e.rre_ira, Ci.rrêa da Albuqut>rque, T~ini>, Lessa, desi~nado pelo conselho gernl. . . ·. . . : 
Ohve~ra Alvare~, Daos. e Silva, e sem ella ·o cc A•·t. 2.o Ficão deroga.Ins as disposições em 

. l:;r; ·Miranda Ribeiro. ·· : . ~ . contrario. . · · . : 
··--· --- -• :Aberta'. a·' sessl'io o ·Sr •. Recretarlo Barreto . leu ·· .c,.-,, Paço. da ·- caniara dos deputados, 24 de Julho 

a actn da 81otecedenle, ljUe rol approvnda~ . de 1880.-Cun~a Mattos.-Baptista ds OliDiriru.- . 
Foi manda.io · á commlaaão ecclesiasticll um Hollanda . Cavalcanti., . 

requerimento ~e dous .P.arochua da cidade 'do Ouro· Teve o mesmo destino que o precedente. . . 
Preto: _á .. de JUr.tlçt& civil um . de Bernardo José 3.0 « A commis~ão de ·estátisticrl vendo a reso· -
de. Bittencourt; e t\ de uuerrn um dos coroneis lação·.do cons~lho ger11l d~ proviilcin do Plt~uby: 
de segundalinba_da.provlnch,deS.Paulo• .-·. ·- sobre ·a creação · de um - .b1~pado na mesma pro· 

. Leu~se. a redacçr\o do · projecto . de resolução viuc.iá, en~ende que est!l . _!legocio ~ .. d.a compe· 
·appr.,vado _pela camRra aubre oa emolumPntos ,dos.-· . tenc1a ::. da - •ilustre - - comm•s~ao . ecclesJastJca, e ·por 
passaportes das embarcaçé5el da" províncias; ~e -foi isso cumpre que -· St'ja _ subme~tido á -sua consi· 
ap_provada, . . . . . .· · . - de ração. · 

Lerão-ae os seguintes pareceres . da éommissão ~ u Paço da camara d(ls d_ éputados, _. !U_ de -JulhÓ 
·de l!statistica: · · ·· - . _·_· . · - - - .- --- -- de -1880,-Cunha Mattog,~Baptista dB OliTJirirtl. 
· .. l.o · « A commlasito de eatntlatlcà. havendo exa• .-Hollanda Caválcanti. I> . - · · 
minado a · repre11entaça\o . do -conaelho·geral :da 4.0 A ··· <c -commissão .. de -estatistica .examinando 
província .do Parft, ·· que piU'Il _ commodidade dos a representação _ do conselho geral da província 
habitantes de uma parte do termo da villa: de da Bahia em· que pede_ a creaçãCI.- de uma. paro· 
Ourem, prAtende qu11 a e ·Incorpore· ao termo . da chia. na villa ·. da Nova Boipeba, que . agora per· 
cidade de Belém o terreno comprehendido · desde teuce á parochia da villa de Cairú, . é de parecer 
o igarapé Jurujala lnclulllve aLé os . limites -do que sendo este ·negocio da competencia da n~ 
termo da meàma cidade; . eaLA persuadida ·que Ju;;tre · com missão ecclesiastica, a . ella . deve sei' 
sendo . esta incorporaçlo proJlOita pelc:i conselho remettido. ·· · . · 
geral~ '-que · aeve estar bem--Informado· das van• · << Paço dn camara dos deputados; 24 de Julho 
tagens que re11ultarAiS · ao• ~abltantes . daquelles de ltiSO.:-Cunha Mattos -;-BaptistG ds Olit>Bira. 
lugares ,se_ forem, adaptada• ao~ medld~s indic·a· · ~Bollanl:üe CaTJa.lcanti.· » · . · ··. ·· ·· , ·. 
das. E' de parecer que · este . ne~roclo _seJil tomado - Forão ambus -approvados. • · 
em .. ce)nsideração, e ))Ora _eaao ftm tem a honra 
de .. apresentar o seguinte projecto · de' resolução: ·O .Sa. ToBIAs DE AGUIAR. oftereceu· ,o .. seg1linte 

« A ·assembléa ·gorallegialatJva resolve: · . : requArimento: . . ·: .. ._ . .. -· _ . -. .:. ,. . . · 
. · __ · 11Art . . 1;~ . O torreno co'mprt!htlndldo' entre 0 iga- << Requeiro que se peça ao governo o seguinte as-
rape .Jurtijaia, ·e d•\bi: para baixo ·-00 termo da : clarecimento: Se mandou proceder ao recrutamento 
villa de .Ourem até . o tsimo da cidade de Belém, na província de S. Paulo para preencher algum dos 
da ·província do Pará; fté:a unido ao termo da mesma . corpos de Ja linha estacionados· naquella proviocla 
cidade . . · . · .. · --: .· . eoresJJltadoquetemtidoestemandad~. ·: , · : . _ -' 

«.Art_. .~.o Ficão derogadaa ·os disposições e~ . « Paço da camara dos deputados, 31 de J;ulho 
contrario. . . de··lBSO;-Xobias de .Aguiar. ?I -·'· • ::. • :. ' 

·"Paço · da camara dos deputados, 24 de Julho E logo disse : .· · ' · · _·· -· __ ·:- ..;: ~- · .• _ . 
de 1830.-0unha Ma.ttos .-.:...Baptista de OliTJeira. o SB. ALENCAR: -- Queria ofi'erecer . um. âíldicio-
-Hollanàa Cavalcanti. » námento ·para . que ·se, pergunte-. ,·a .:; respeito do 

Julgoll~se . objecto : de deliberação, e -mandou,se .Ceará, se acaso esse _recrutame11to é ;para preen· 
imprimira·resoluçào,· . . , · .. .. · -. · .. :- ,_ ._· : cher .. os corpos. :- :. . . : : _,. •:·· . , 

2.o (( A. com missão . de eRt·• tlstica, havendo e:xa· o . S1l; ODO~CO :-. .....; Creio que esser~crutamento 
·m}nado o omcio .do presidente d!l província do se está Íllzendo . em _ mais- -parte_ S• F_ ol .. danul um 

· Piauhy, romettido ao ministro aecretario .de P&tado ·• 
'dos ·negocloa do tmperlu, e. por elle a está augusta cas_co de batalhão com : bem -. pouca gente.Jlara ·o 
camara,; ,cobrindo a cópia .da acta do . _conselho · :Maranhão, e \ pretende-se que fique C!e 1,000 _ho· 
do governo da mesma provlncla que propõll a ' mens. · · : · · · · · · · 

. convenlenela da creaçilo' de uma vllla na povoa· . . Q sr. Ôâ~ri.~h-o da - Ounh~:;.;..Em Per~ 
oilo dae -_ Plranh!UI 6 de parooer que ·eete negocio nambuco esLá·se recrutando, · não aó oafbrullelro• 

. 'l'OKO 2 .. . - . . . . . . . . . 36 .. . 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:47- Página 5 de 9 

SESSÃO EM 2 DE AGOSTO DE t830 
como até os portuguezes que 'chegão: porque o 
commaudante é dos columnas: não.sei até qua~edo 
o governo quer tmzur os negocios atrapalhados, 
espalhando âesconfianças. 

Nlio h a emenda._ O. governo continua da mesma 
sorte que d'autes; e asses commandantes estno 
fazendo isso por seu arbítrio [ . E' neceasario que 
este requerimento seja g(lral. . 

O Sa. SECRETARio:- O melhor é. eli razer o 
officio · comprehendend.J todas as províncias dD 
Brazil: · · · · . 
. P9sto a votos o requerimento foLapprovado 
para se pedirem inf.,rmações spbre todas· as . pro· 
vincins, e. a data dessas m~smas ordens. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DIA. 

o Sr. vasconoouo.- :-A lei d_e que se trata 
é das mais importantAs. A líberdllde da imprensa 
é o uni co meio que nós temos de defender nossas 
liberdades, _uniea g 1rantia que tem o povo contra 
as pretenções dcl ·poder : tomo pois tia vemos .·do 
discutir logo 12. nrtigos de pancada, quaudo. a 
11111ior parte dps senhores .não têm o · proJecto o ri. 
giual? -· 

Portanto, p meu voto. é que se discuta artigo 
por artigo e qúe .se ma.ndasse .imprimir o projecto 
uri~inal• portanto P.e.co ~;a..Y,)l~x-~ que proponha se 
se deve d1scutir art1io por art1go. 

Pondo o Sr .. presidente a votos se continuava a 
discussão .. das emen.das por cada ·artigo com . os· 
seus respectiv_os paragrapbos, não se venceu~ 

o sr. Luiz Oa:valoa.nt1 :-Eu. proporeiq11e 
se .discuta titulo por titulo. Nós aqui não temos 

Puzerão-se em discussão as emendas do senado a tratar sendo de conhecer se. essa lei é melhor 
ao projecto de lei que foi da carnara dos Srs. depu- que a actual, e eu entendo q11e é melhor; portanto, 

· tados •sobre a liberdade d11 imprensa; e pedindo a a _minha opinião é,gue.a .. :tr~tação}osse:.Paragrapho 
palavra orou por paragrapbo, e a discussão fosse por tltalos • 

. O Sa; REllOUÇAS:- Para poder avaliar estas Entrando em discustJão esta mataria, .f~i; inter· 
emen.Jas é necessario que se combinem com .o rompida por annunciar-se a ·chegada do Exm • 
. original, e:portanto proponho o adiamento até q.ue Sr. ministro .. da marinha, pouco .depois das onze 
Re imprima o projecto original. · horas • 

. O. Sn. PRESIDENTE: .:_Já se distribuirão alguns SEGUNDA -~ARTÉ. DA ORDEM no'])~ 
exemplares: entretanto .. proporei o adiamento.'- -

:posto a votos não foi approvado. _ . _. . . Teve tercairá éiisétissão ~o. projectc> de ,lei'; par~ 
o Sr. :E\ezende:_,.Quero .fazer uma emenda fixação das forças dtJ mar, e tendo •1btido a palavra 

porque não·conco.rdo com a epigraphe da lei, _nem or.ou dest'arte 
com_ a. que vem na emenda;·· - · 0 . sr. o unho. Ma.ttoa :- Continuo a· sus-

O:Sa. PRESIDENTE: -Niio se .póde falla1;. contra o tent<~r que com· 1;500 homens se·não póde desem:-: 
proJccto. penha r o serviço marilimo, . e a passar esta. fo~ça, o 

O S:a. RxzENOE:-Poiiientãohei de votar contra o governo não ter_á em ·actividade mais .do ·que. 15 
. projec_to e com contrn a emenda. embarcaÇões de menor lote, brigues, escunas; etc;, 

pequena. forçJA, e inferi~- ás boccas de fogo que 
o Sr. Holltí:nda Oavalca.:n.tl:- Estas serão necessarias para a protecção.do: nosso com· 

emendas devem merecer a maior · ref1exiio, e se mercio ; do contrario qul\lquer · pirata podei'i 
formos a discutir emend,ts por eniendas, nãu temos fazer·nos um insulto : além de que é. nec~ssario 
lei. Eu tenho já feito a comparação deRta lei com a uma fragata da l• or!:Jem paraJnstr!Jcção da ma-
que existe, e julgo que · e'ta é melhor, apezar rinba, isto tanto no R10 de Jane1ro.como em alguns-
de não ·• serem . mui perfeitas. ·as emendas: por~ dos outros p()rtos do Imperio, e entendo gue tendo 
tanto .o· uoico , meio de m~lh,rarmos ·.de lei . da OÓ:i. um cummercio activo com as prov1nciaa· de 
liberdade de imprensa, é approvarmos as emendas; ' Bnenos·Ayres, neasà. província _oriental se devem 
porque não .·se approvando uma vem o embaraço conservar algum na· embàrcações. Eu . .desejo . eco-
da reunião da11 cam•nas que. à o mesmo que nomia ; todavia 

13
ntendo que 1, 500 homens não 

cahir a . lei. Eis o motivo porque pe4i a pa- são sufficientes. · . . ·. , 
lavrll. , Pelo que respeita ao ào ártigo, é necesàâriõ, .at" 

O Sr~ Rebouças:- O$ 6• deste art. 2° ap· tender a estes empregados, e nós d11vemos pra-
provado nesta camara, tinha po,r epigraphe injurias ticjlr a respeito> .. delles,, o mesmo.- que se ,_ tem 
contra a pessoa dú Imperante, mas a emenda do praticado arespeito.de.outros, conseryan~o-s~-ll~es 
senado diz ataques e imputações .dirigidas- contra seus ordenados. e vantagens a que tmhao ,du,•e1to 
a pessoa do imperador; parece que o pa•11grapho pur.suas patetites,.porque são creaçQ'_e~ que e;r.is~em 
é pref~rivel, pnrque considerou mui bem as.injut·ias ha séculos, por~anto, 9uando. a, camara. ,en_tenda 
feitas á pessoa do imperànte, posto ,que aquelle quf3. se devem .suppnm1r . os empregos, devem·se 
que as perpetrar é louco. Mas a emenda me parece cón11ervar os ordeuados. , .·. ·.. . , .: ._ ... _ ... 
iufringir a nomenclatura adoptada . na juríspru~ Quanto ao int. 5~. óp'pon~o·me . á, )dea: ef:liittida 
denci.a considerando rttbetlião contra a pessoa do de poderem. oS.(l!J!pre~ados,lr P!'-ra on,d~ qu1z~rem 
imperante,. quando n reb~lliiio· não .p6da. ser. senão com ,0 siJldo. po~~~~teuo, mas ~1m C.9~ :metad~~ do 
contra o estado ; . e -.rebellião .contra a · pessoa· do seu. soldo, .e deseJan~ que ficassem comprehend1dos 
imperante -é um .absurdo.' ·.. ,; - .. '!.; • '. • os omciaes' inf~riores. . . . ·. . .. ,,,:;.,·,~ 

E aqui mostr.a-se llma especie de .. contradicção, . Art., .6 -~ .(Leu.). Aquelles ,que. tinhão p~tent'E!S 
. porque diz contra a ,pessoa e direitos,do . .imperante, não . podem ser demi ttidos" do serviço, por,q116.'s.!lna 
suppondo que haja alguem com direitos ao •throno : uma injustiça. Jlrival-os doa .. (iireitos que. se 'Ines 
neste caso não póde t •• r lugar a doutrina da emenda . téiil .• ~onfeddo •. Jjl!s .a:i:ninh~ .?~iiliãe:. '. ,_:.';·~~;,.; ':, > 
sorque aqui não se diz do herdeiro presumptivo_ .'CIOSa. VASCONCELLOS: --o art.~;{o nio.está.!.re· 

· a corôa, _diz•se direito>~ do throno.<Mas o·' hnpe· digido confurme .o ·vencido, porq.u.e. se diz,:,,l\oftl.-
·rador actual não tem di~eitos ao ·tbr~o; é.inípe- ciaes estran .. t!iros ·~Ue não seguirão .a._ -_cau~a.,d. o ... rador de fact.o e de direito. Portanto~ réprovo esta .. · d d · 

1 
d 

omanda tanto pela dedn __ íç ___ à_ o __ que·Kdo_ pta de rebell_ ião BrazH, quando a 1d a· foi e a nutt r :na ar~a a :; _ 
· t' 1 - - h tb ~os .que -tivessem collaborado.-na causa (}a 1nde-· 
mcompa 1_ve_, como porque suppoe uma ypo ese, pen ___ J __ en ___ cia_.·.··., _·_·. _·· . ... . . _ . .. __ :· .. __ ·.· ... -, ___ · __ · _··_· .... ·_· ··' _.·, . dada a JIUal era perlllittido: discutir os. direitos, . 
isto .. é,' se . erão· ou. não compatíveis . c:om .a lei · O Sa. CuNHÁ 'MATTos : _... Não duvido .qüe bo,'u· 
fundamental do. estado ; e pretiro o artigo adaptado v esse alt .. raçáo e in álgriíiúi · pal>lvrâ, todavfa' julgo 
nesta casa.. . .. . . . que oartigÇ» está.~!'~digid~ ilegun~? a. !~t~nç~o'Aa 

Postas á votaçiio Jorão _ approvadas . as • é.menilas camara; e nem se Julgue .que .o m1htar. que labora 
do .. _senado á epigrapho e aoil arts •. lo e. 2o do no campo' da bátãlha·por uma éaifsa{põdê''éstár 
proJecto. em outros serviÇos que produziio eifeito a bem: do 
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servioo, sem que paese por cobarde ; 11alvo se se O art. 5,o 'iLe~.) Nilo ·estou _ pela · opí nião. 'do 

. quer fazer a ditl'~renç11 ílos quo entrárdo.no rogo. nobr.e deputado. qlie diKse quó devl!o conaervar 
(.4poiaaos.) Entllo Rearào. 8 _oll :l homeos. · · - · só. met_ade .do- aoldiJ; niio ,advogo. a ·repartição_ a 

o sr.-. Mint,i,tro da M_tn•lnh ... : _ Multo· que pertenço:- mas n ota·ile que o <ifilc!al de ma. 
!olgo' de ouvir o íllustre deputado fallar contra 0_ r111ha em terra tem o ·seu soldo, ·além de que o 

· projocto, seguramente me· animou a pedir a p&lávra ~llleial h a de Ir para onde ·qulzer 7 IS'ão, ' de certo, 
porque lilo estAva resu\vldo a isso. E'.obri!!IP.Cào _:porque íilso ~-~_ria prilju~icial ao·· ,serviÇo, porque 
do. governo_· ·pela. con~tltulçilo, ~el{undo _0. ~ '15, os no~soJJ .. officaaes não são eomo·oa.delnglaterra: 
art- -102, cup~· 2-. prover ao -que fór· concernente l1La inari1iha estê !eit~ 'e S(\Ui é ·necüas'ario ·mÍlito 
á segllrança •Interna e e:x:terna·· no e&t~do, e· para ~mp~, para·ae fazer um:offi.ciat; é ·ni>oosiinrio que 

. ·bao · ba oUti'O artigo . da ''conatituição · qne. d~ter· se cons_ervem ,no .cqfl!~ da marinha.·· · . • . ·. · . · 
rnlna que ·ocarpo_ legislativa_ .s~bre·nsinform.açõ~s _ · .. O Art. 6.• (Lsu.) O nobre deputado disse suffi •. 
do governo haja de .arbltrar·•a rorva neeeaear1a .ctentemcnte; .e eu apoio lU suas .razoes. o·corpo 

·.p. ara··o· deaempeniJO ... do se.rviço; e para· o_'govern_ o. -da artilharia· de· marinh•• !btado em, 1;500 praças 
_'ter. 11. aaa _"di~posição- meios_ -neet~ssarios .•pare. a ·é o •na~tno que dizer qut nl!IJ h!IJa mar!nlu, ,porq11e .. 
·defeza da .. e11tií.do, pnrsce que , pedindo 2,000 pra~o~as .entrando . neste numero heene1ados,_ ·presos; con· 
pi.'ra ·guarnecei' os dilfereiLtes,·n••vios de-. guerra, demnados • . ate.-, de~contar-se um terço :e eis-Rqni 

. pediu_ o_ menos que. podia· pedir,'e temho mllis' 0 ,q11e·lleão 1,000. praças: para guard~ dé terra,- . 
:apolo desta camara em 27,· 'e •ainda mesmo no -.serviço, de arsenae~ eão- precisas 459. _·praça~-. pre

. ·.anno de 28•' Em-27. em··que·havlão 90 embareaçõea ._siganga 11>1: p•ra navioa desarmados ~ 91, cama
·. ··para: 'mata;·· 'estaviio·· ·embarcadas 7·000' pr,1ças e -radae· dos .oftlciaPB 75, oftieiaea. 79,;· e• eie·aq_ui.'que 
: ·'!ete·rmlofiD({O .. ~-lei de 15-tdil'~~tcn1bro di> 27 · que, :nio 6 p.os~ivel ft:x:ar·se a)orça u·esttl numero.~. 
'_tratnda a ·:paz;·u··fl!roa ··~ reíJf!Zl8!19' á ·sua· metad.,, · Qn~nt_~- .ao urt; 8•. ( li~t; J E11 ,,q~_!'ro .. ·que · 08 

· ·_êl~. qn~ -te ,deriln S;OOO·e·tantas praças_: em 18"..8 .. senbo.res ,me ensmem o modo. prat1co da;execttçiio. 
rêdoziu'lie' a forÇa ·a uni·, terça,-e qual é· 0._ t6rço da lei: nil Jim. ~o •lt<.ilo tem·~ e- acabado ·o' tell'\po 

-de' g·;ooo t aio B;,OOOV nra, ·.o. go·verno hoja•·atnda· e mandilo·sa. embora os soldad~s; _,.e · perg1into 
. pede, menos' do terça d88sas'7-,000 e tantAR praçu, quem.ha .de ,fazer ·o aerviço ?. ~orqne; se .. i:eertlto, 

._-··portanto, .como ·ainda ·ae· julga'que·Be~deve corlar :e:x:eedo ·o numero, e ee niio_ reerut1f.e .mando' os 
. esta. força y - . . _ .. . _ , ·· ._, • -. '"' .--soldados embora, ·padece· .. o serviÇo. · .. ..... . 

·.·::Nilo_ Õu'v_(ra~-iiO-·aJ.mioa·ed.eie_·J·iU'_a·q· ue. ·os 'sen. b_.or&s ··. -Quanto., ao Rrt> 9o não me ·opporei, é txcel-.. - lente·,_ -bem . como · o.-10 e 11_., OpponbO:.me . ao'.l2 
ftZeilaem -o.détalhado: iuirviço' 'com '1,500, salvo (Leu.) Isto é perigoso , porque é descob~ir as', in-. 

-.Be diiaessem' que .o~ mlniotro-.ae· rea:iiedeie .. :cólno tsnçõ&s do -governo. · · ' .'.' ·· · -• . ·, 
,puder ,:-maafisso. nllo·: eliteiido :e_u, tendo de nianter -~. :o : SR. V.o~.sc~;.c· E· ; 0 •... .;..._ Quera·. ·.-qn·_-8 s. e .. m 1- 0· 4.;.~18 a ·defeza: .do estado;,_o entio ·o·-_re·sultado. seria ter ~ w~ ~ ~ -

._ape·ri~ : s_-e~b8rc_açp_eli inoil~res·_~e. ·gU.erra,_'e, póde · ler ·a emenda sobre a veada dos· navios;de gqerra, 
o _gave_rno , •eud•r "_,todas a~ operações quo é porque aqui no·-projecto estl\ (me p_arece),.-11 que 

.masterJ Póde ·protegeruma·costade 700e tantas nilo-se- venceu·,·· .. -· · · - . ' ' .. -
. ·. leg.U..-s __ 'l_._ .. ~~-d __ a_- ,eet_abe.lilce! e~~ol•_•s_ de mariiÍ,h~ il_ ue _ . . Lerilo·se.•as emendai. · ·. · 

._.nós. nao , :t_e_~Off; _?' P,Mem:ee ,ter ·embarc.>'çoes· em -'o .s·a-~ Maia: -si. presidente, por : cansa '. de 
· . , ,alguns_ pont_o11_ ~m.port!'n.tes, . f .. :Passarei_ ao· 2." · .•rt. moles tia: nla. auisti· 11. 2& dis~1issão ··deste j)roje'cto, 

· (J,Bu.) . Ol'a, snppoató·,_mesmo se .. co_nceda ·:o· se . ... por,_iaso_ a .camnrn . me . ~!culpar~ _de ._ qÍI.e. d_ ·e.ixe 
.• ;desse.o_ped~~o 1\um:ero ªe _o,fileiaes,·qtundo·_p~derá ele fazer algumas' r eftexoes. · ·· :: :-_ _ · . -_-
- .have~ __ ne.ee~s.ttl!.!de de,t~e~ prOIJlaÇÕd& 7' 9reio'!lllB Quanto no llrt. 4!' tem-se ·otrerecido- dliviCias, 

. .. daqu1 ,_a __ 40 _annoe: ora, tSto.Dió. ,póde ser assun 1 _que j~ em .llBrte for~o. propósta~. p8tn,.: :, Srs •. 
. . tl.ll?ist~!!.dar,~sp!l_r!'~O&s á qoem serve~· Qnanf.o ~ êfeputados 'e Exm;o., mtntstro: · tenho. visto ·que 

extincçao. do phyfllco:-mór; etc.9 ftqudm. embora eata exprea1io-,_que não seguirão •a ,,_causa do 
, ·_,extrn~tos ·.etlles·lngt~.res, m·aa. o que . .]Uero é ' que a _ .Brazil, não · podia estar _conforme. com a;votação 

_cam_ara diga quem !ia de sí:lblitiLnir os encargos - da .eamara; tenho noticia que-,.muitosoftieiaes- da 
que pertencem a este~ individúos,qlleoí hil de fazer arma,lu imperial que servirilo _e·. serv!riio- ;di~·aa-
as vezas de capelliio~mór, etc~ ! . ·_:· ·- · - · mente no teDlpo da guerra eom a Cispla&111a, 
· ·nev-o "notar maiaq.ue.o ph}'âico-mór· tem a seu '- tinb..ãu engajamentos; _por isso e:.qlle. p~oponho 

:-oarg., a'llscalisaçio das·:rem..dios; os cirurgiõea·dos ·aqnt o c· mesmo·· q_ue·Jà. ' propu%· a--respeito dos · 
navios fazem suas reteitaa para bordo e elle exe.· ·. ofticiae~. do. e~ercato q~e; primeiro,. que . tudo_ se 

... mina, ' diminue o .·.pedido, .. · accre.scenta-o ou o d~ve' d1a~qtar 'e· determiDar se_ as . conven~ões :dos 
··.,substitue, 11eguodo. a- exige .a , __ economia : além ci>ntractos feitos eom cs•es oftlciies,~sio, ou' ·,,iio · _,, 

--disto é ·-necea3ari<) que ae <ilga .quem 'ha de . fazer .válidos:_ sobre este abjecto a-. re_.speito ···doi! •om- · 
as inspeeeõea gua. se fazém -todos. os. ·mezes; ou ~laes. do -_exe~elto.tlnhll·- eu. pedldo ··o adiamento. 
qnA ae fuem de- 6 em 6 me:~;es: ; . . ,·_. : · . - ·-que nio ··se· venceu, mas.veneeu-se:! nJtlmamonte 
; Quanto _ao art. 4•,-penetro osen.tido da· camara aq11illo __ qua pedi q11e er!i ir á' commi~alló-. .' 
qlle- é, qqihiiijlo coilserva(Jóíiaqüelres que' servirão ·-A·. reapeit~ do. nrt, 5• ,nenhllina ' dq~Ida s_e:· me 
11té o tempo da iodepflndencill: -.· maq i•to cliiilo eu apresenta , . mas estou que . esta ell;pres~ão ~-tio 
q11e niii:l 'está n-~8 ·attribuições_.do.corpo legislativo, arnpla não. póde ·ser·eonforme·'colll a> eon·sti~úlção ·· · 

:porqae ,aó -deve fazer leia em ~erate em abstracto, .uma, vilz ·_que. nilo se lhe· dê-,toda a· \ln~AlUfjeiícia.- .,, 
h a .· muitos · oftlciaea .-: eatringeiros que , : forõ:o .• àd. · · (Lmii l · Aqui ·-não. se !áz e:x:eepÇão . alguÜfa,. :.-cilles 

.-.mittidos ·depois da -lut" i.'da'· :inclependencia, q11e . P•'d!!rt\i5. 'einpregar-~o . e'"! :·ser-riç~;.,_,qu!'.lil_u,er.: da 
servimo com. tanto ou. mais ndenodo; -t:d ve:z. -11rds· · pBizano 011 uo. sery,ço m•htar, ·.da: ,UI&;r!n~!l, • . bem 
CQitem mliS a vlda e algun1 .perderijo .parta· do eom~ ilas Bf~!lJ&~eaç~es_ mer~nte!l_; .. naef~~II,B~_:·; po

._. sou corpo, e eates individuo& hiio de-ser demittídos . dorlio ·tambem empregar·ea .nas embarcaooes da 
-'. quando -ellea IBrrirão em, ·defez&•' da .integridade ·guerra éstrangeira:\',-; permittiD~\l·Se~J~e!Í' es~a ,,am- · 
"da nação ·~:· • - · · , · .. ,. · .... - .,_ -:.- .. ,,, . , . _, .p!a_ ,f~c~ldf\de, . parec.e-me qne-: fil~ll' -~,'.~0PP.9!1Y&· _A. 
,_ · -E~ prec180 aa~er·se· qu1t- 01. oft!.c•aes ,que vieriio eonstaLQlçlo :d()-ampe~J.o, ,P.0~9,ue;"nfi() ;p_9a.ell! ~aervlr 
· olf~recer-ae ao· 1mperlil .do ~raztl , depofi .d~ l11ta co!Ro oftlclaes. da ; armada_ -.1\!'- , .m!':f_lil.~.•-·, e~tran_, . 
: d&. ~uen"&· do-sul? se lb.es :dl88e:que;:niio era o ad·. " gan-a , :sem ,q11o, tenhiio_ a~~ra,~.&o~;;;_d.., · ~oT~rno; , 

· · :·, m•ttado,a\:: sem · anostraref!I· terem.· :bauta ' nos., seus. ; ,. por eons~'l uenc1a &e, o)lz~rem ,.peril~r~_õ - rs ;~~rei· · 
·' · eorpo1~-e · em.• ~anseq uen caa :;.llRIIUB· rorio. ~. Ing_la·. - ·, _tos de. cada~i!_o. br!lztlelro,-; .a~ ~qne !,!p_e . par:e~;·que 
:··:··terra o domitttr_~sa·de-sells'postos; -. :: .• ,.·;·.;e, . . o. proJ•!cto .. nao -~e d~vêrll' ~•nglr. •.• ,i,' •·L -: ;,; '· · 

:,-;_ ·Portant?;·: &~ Julgo··que ,ist~ nii~ pertence· M . .- . _,A. , respea,toAI! art. __ 9:",_ P•\_Ç~~e,,_me· .q11e _t_ll:mbem · 

.
: eorp~ · leg•sla~1vo, : nem_ é: d_ a generosaclade,da n.açlio • . · e neo~s_sa_ '_·'.a ,uma_ ,clfi!Cl.arllg~o. _; _ ,pa_ .-r.~e_.,e:~e: ,Ril_. !'_atá 

''• ;bruilelra~·- ·. . ' _.,_ -.·. _ . ,, ,..,-.,;,- . · -.. igora- il&· fazllio. · en~ameuto& -_' da ..• marl\lhearos; .. .-. 
. • . - ·._ ·:~-·~. - ' .••. \ '+ •• ç,~ ,•:"., . _·· ---~ ---- · ·:· .. ., : ;. ::··:~-;:·:i;:~~-~:;;t-·-.. -.; ;.: 

' ' ' -~~-
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284 SESSÃO El\{ 2 OE AGOSTO DE ·t830 
tanto nacionaes como estrangeiro!~, e co~ o ·aqui 
não se faz esta declaruçil•l ha de· tie conttnuar a 
praticar da D')P.Rma fôrma que· até aqui ; por isso 
e indispensavel f&ZBT'Sil esta dAclaraçiio: porlanto 
proporei esta emenda de não haver a ma;uja 
por meio de engajamento com os pr••rnio:~ e van· 
tagens entre os njlcionp.es, etc. (Leu.) 

Proponho a suppressiio .do art. 10, porque Sr. 
presidente, as penas dos. criminosos ·que aqui 
se expenderão, estão já classificadas -na-legis- ·· 

· lação actual, não se precisa . a respeito dellas 
fazer uma expressa · menção ; · e quando n:io se 
vencer a suppress!io então entendo. que alguma 
· êousa se·.· precisa aqui pór. sobre os·. engajamelttos 
de que falla .o artigo antecedente, se se · deve 

.. accrescentar que os criminosos desse delicto, 
além. de abusarem do poder . de admittir praças 
de mais devem ser criminosos de extractores dos 
dinheiros publicos; por is~o em primeiro lugar 
proponho a S1\ppressão . do ar&• .10, . e se não 
passar a suppressão inclua-se tombem neste pe· 
riolfo. a extracção dos dinheiros publicas. 

No art. 11, acho · s6 uma peqàena causa a · 
notar que é a desnecessidade das palnvras pelo 
modo .lPgal; se a camara ou a assembléa gorai 
autorisar ao governo para fazer a rt~ducção dats 
embarcações necP.ssarias por qualquer modo, .seria 
preciso. fazer uma expressa menção que o· go· 
verno licenciasse do . modo que ·achasse · conve
niente; .. ma~ dizer·&~ pelo modo legal,. parece-me 
. além .. de . desnecessarw . alguma co usa 1 ndecente ; · 
o guverno sabe. a lei, sabe· que em fe.ltando.a 
lei se imporá aos executores a responsabilidadE!: 
portanto tenbo só a pJ"opór e~tas. emendas. 

Mandou .á mesa as seguintes emenJat4: 
u Nn art. 5• accrescente-se :-.nas armadas es· 

trangeiras s6 com licença Jo · imperador.· 11 

u. No art. 9•, depois . da palavra vaut•1josos 
.accrescente-se: .~entre nacionaes e estrangeiros; >> 

« Art. 10, supprimido. >> ·. .' .. . . . • 
u A.rt. 11, supprímão-se as palávras- pelo modo 

legaL-Maia. » · · -
Forão apoiadas; 
Teve . igual ser te a seguinte · emenda do Sr. 

Vieira Souto: 
« A.o art. 4.• Que sejão ciespedidos do serviço 

todos os officiaes que stt achão na marinha bra· 
zileira e servirão contra a independeu cio ·do 
Brazil. » 

o. Sr~. F.orrelra da VeJga: -Não mele· 
vanto 'para entrar no detalhe desta lei, porque 
não .sou da profissão; . sõmente em geral posso 
fallar no quantitativo dos homens que se têm 
a votar.. . . · 

De uovo ·na S• discussão. se .. tem acarretado a 
idéa de. que ·1,500 homenil são insu:fticieutes para 
guarnecer as . embarcações de que se compõe 
actualmente a armada; quando temos-. a votar 
qualquer imposto devemoM ser mui zelosos· e cir· 
cumspectos, ·e muito .. mais. zelosos, muito mais· 
circumspectos devemos se1·, quando temos a tratar 
do sangue brazileiro,. quando temos de tirar uma 
po.rção d~ individuo& de que se compõe a nação; 
ê para 1sso · principalmente que a nação aqui 
nos mandou, e devemos eutrar em detalhe muito 
minucioso .. quando tratarmos destas objectos, 
. A; .forç~;~.;.de---17 . . e e; pn· 
mena v1sta .. parece cansa multo pouca; mas 
lembremo-nos que nós damos para o 'serviço de 
mar 1, 500 · praças, que damos 1,400 · pRra o corpo 
dá · brigada, e . .temos a, dar ''para· o serviço ·as 
terra lo,ooo_ homens além de 1,000 para o serviço 
da policia,. perto de 1,000 p!lra os' p11de;;tres,· são 
16 ou 17;000 os homens que a: nação brazilHira · 
tem de dar para o serviço militar em tempo de 

. P.az; lernbremo·nos que·.· as. nações. ·mais popu· 
lo~a~ . e . '!lelhor. in1ustdadas . não dão <uma força 
compar~t1V!lmente maior .. que a noRsa; e· nações 
~ue estao em circ1.1mtancias .mui diversas, com 

tudo ni'io me' demorarei' nisto· porq-ue edtas. idéas 
já ful'fio >~Ufficíentemente desenvolvidas: ao mesmo 
Sr. ministro que agr>ra acab·•U de sustentar R 
opinião dt~ que 1.~0. praças erão ínsufficientes, 
parece-me que ouvi uma razão que milita em 
favor da minha o.pinião: diz o Sr. ministro que 
no ·principio 90 embarcações erão tripuladas. por 
7,000 pessoa>~; ora, se .90 .embarcações erã0 tri· 
puladas . por 7,000 .. h()mens; .. l5 . que .. são ... o . sexto·· 
não poderáõ ·:ser .tripuladas por 1,500? Pelo .meu 
éalculo, mil cento e tantos era o que lhe com . 

. pstia: portanto julgo , que .o numero qll:e se dá 
e sufficle!Íte. ':r. . . • 

FaUou-se _em est1·angeiros e disse·se que não 
havia lei que prohibiiise . a estrangeiros .servir no 
exercito e armada:· acaso o serviço · do exercito 
e armada que tem a seu cargo defe[lder a nação, 
será .menos im'portante ... que o. de .qualquer outro 
emprego para. que compremos a estrangeiros as 
armas quando não confiamos os outro11.eneargos'l 
Como se. poderá confiar a nossa defeza: á homens 
em que a nação .não te!~) .. confianç11'l·· Portanto 

· em· vez de . perguntarmos. qual é a lei que pro" 
'hibe . a~ governo empregar . estrangeiros .no serviço 

·militar, perguntaremos qua.l é a lei que autorísa 
ao governo para os empregar 'l . ·. . · · · 

A>~ nações livres torào sempre mui ciosas .de 
confiar a sua guarda a estran~teiros; .nós temos 
muitos . mot~vos . e motivos. particulares_ e que 
seria inutíl expeoder aqui miudamente em uma 

· assembltia compusta .de p.essQas tão. illu~tradas . 
Mas disse-se que nós. não podemos lan~ar f6ra 

a. estrangeiros que se.ria um acto d'e · ingratidão ; 
.eu vejo que todos os . outros governos fazem o 
mesmo: se a minha memoria me não.'engana·, o 
rei· dt•S Paizes Baixos· acaba de despedir tropas. 
suissas a seu se1·viço que o tiraltiío. servido; c 
q11ando aqui decretamos .. que ... os ofticir.es que ser· 

· virão. oa indep•mdencia'l:'ossem exceptuados · da 
regra geral, quizem!)s fazer um. favor, uma honra 
e uma distincçãu a .. estes· homens: ·se me· disse· 
rem · que os que servirão . na g11erra do Sul· tam-

. bem prestáriío serviços, . direi que elles ião militar 
com .o simples interesse, não. foi por 'patriotismo, 
num enLhusiPsmo, .. nem símpatb1a para .a nação 
brazileíra, e que por consequencia recebêrão já 
o prtomio: portanto não vejo raziio alguma par~ 
se :peo;ar que nós demos RO governo uma força 
insufticiente, eu a acho sufticiente e talvez su- ~ 
perior á> riqueza do BrazU e dos meios · que á~ 
suá população o1f.,rece. 

Leu-se a seg11inte emenda do Sr. Ferreira de 
Castro: 

u Ao art. 3o accreseente-se: - exercendo as func• 
ções a .elles inherentes, os cirurgiões .e .o eapellão 
do·numero mais antigo.-Salvn a redacção.-Fe-r.· 
reira de Castro. » 

· Foi apoiada. 
o sr~ Mini•tró da Guerra:~ (Nilo se 

. ouriu.) · ··. . .. 
O Sr. Va•conoel,.los:..,..,Sr •.. presidente,- eu 

approvo · o: projecto salvo com . esta emenda que 
se acaba· de ler, que declara .. que O· physíco-mór, 
cap .. Uão-mór, cirurgião·mór seja o cirurgião mais 
antig!1; . e o capellão mais antigo •. . 

Nenhu - . que se têm· ponderado 
ms;.têin convencido de ·que este projecto deva 
so1frer. e.:ne.oda aleuma ·que não seJa · esta, ·mór
mente as que se achã(),na ... mes.a muitas das quaes 
vãQ augmentai·- as depezns publicas ; o . Sr. mi· · 
níst1·o, muito. abastado em .. conhecimentos., tbeo· 
ricos e praticas; . tem , querido mostrar . quanto 
seria bom quo tivessemos uma grando . armada 
com que mettessemos respeito até á mesma. In
glatena; mas· em: desejos·· ninguem.. me .póde 
e:~>ceder, mas o ·caso ·esta em t~r. meios com qúe 
se satisfação estes .. desejos; o Sr •· mit\istro da 
mn.rinba fez a sua obrigaç:'io,. pede mas .não entra 
no ;essencial, nos meio~ q11e temos com.·~~e occor· 



Câ'nara dos OepL.tados- lmp-esso em 0710112015 14:47 - Página e de 9 

-!85 
rer a d~~peza8 tão . subidas: ee~o b~;;, ~ertl}quo ... · ·Sr. · présid~~te. em . um anM do espera · oada 
8~ . o Sr. : mloidtro . da marinha' eaUvufte .o a~ eir- se perde,_· ·e .. e li pass!ldo o anno tivermos melho-

_ cnmsLAnc~n8 de v11tar 1neiciA_· para taea 'de•peza~ rado _ de · cirÍlum.Rtaocia~, uma vez 'que ;haja a 
.11ilo .. hav1a de _ .ir lançar mllo dellea na nvs"n uniito prouiittidR do, governo · com -a cam~ora ( a. 
c~ise .. act~Jo ,l que ... é o_ nome· .que .. 8& ·Jeve dar .ao da:.earnara-~ -in!alliver) uma y.,z qu" -.' haja ~sta 
estad•o . aetual em (j_llo3 nos achamos, com um•1.. união podemos ter a lga.mll certeza _que póde· s~r 
divi~a Aldranrdloaria,:. com ; pap~l-•noeda em duas q11e . aatoj'~o : a<_ nos•as -iiirou lnstan·clas . m·u ito me-

- ___ .... P_fOVÍUC_i~r\1 .-_C!:!._m~cQ ,Cºbre __ que_~..:_Q_m~.Smo _QU.ec.O ... .JhiJI'88-8_ p6dÓt8olOS-ilÓtiio. habilita~· .. ao: ' govetD.O 
-- · :· pllp.ol-mooda .. em ·_todo o Braz:l, _·q .bavomoa .da .para. . .- conee~var . em .·PÓ maiores · fOI'Q&~ . e mesmo 

suateut~.~r uma tão grllnde marinha?. Não· 6 ' lleces· a~ uma rõrça de ostentjl~ão, . mas presentem·ente 
earío ·appliear . fandos para .. resgatar notas em . · nah põde ser. ,.. . · · .. . .. . . . _ . 
clrculaçl_O?-- niio .• dev.,mo8 de-recnnhnr todo o cobre .. Flcdo sUipétlsas as prCimoçÕ<!s, a·te'. (Leu o 

_em ,clrcula~iio? .E'.nestd a nno que P:':ldemos _tlear artigo.) Di~ o Sr. · miniStro, quondo então s8 
livres de ou~raa militas rlespezas 1 Em tael! cír· l,1rào as prnrnoções! Virei a empregar 60 otlieiiiH 
eum~~anclas devemos augmenter ll nol!sa.marinba? e IIÕ . com 60 olllclues · niio sei como se fa rno·_·,as · 

0 ·.Sr .. ministro: produzió dui8 !actllS qua··.pare- promoções. Si'· ... presidim.te, ulló lei se ·· o govérn·o· 
ce,me não pro vão a sua intençlo. Piz _o Sr. mi~ eaté. . autcirlsacio. pela.st Lei~ a.ctuaée a.·. '!nzer e.~ta.s 
nie'tro . ,que lla actos _..desta camàrà- pelos qúaes promoções ;·.pelas leia mesmo . .da monarchia por-
ao· _!llOatra _que · o ·miniate'rio :tem •.!linda .a reso- tugueza márcárão-.Se o rmmer..~ .de o.llleiaes ·do 
luoao de 1827 e· 28, que manda., rodnzit a !orça eet••do-maior das embarcações. · _ · . 
ent~o · aetu~l . n •.••. mas estes factos .niio são nadq. ·.A_.- 'lei ·de .14 de- Dezembro de . 1796 . . (se .a data 
favorav .. is ao Sr. 'ministro; em. 1827 .que tiz~mos? .vai_ errada,: ao . menos o. que 'digQ é quo .e:.:iete 
Redl:!zimoa. a !orÇa il . metade no -. caso · de se na lei .esta -disposição) e se·· o governo ba de 

-se~•r a pnz, e porque? Porque niio era pos- . mâ11dar. ··vender 0$ . navios. ronesiros; ' arru.inad()s ' 
, ·. sivel que baveudo ts .. tas embarcações se redu- . e .elbos; camo · o . governo, .Sr. preeiclell~, ha de 

zi886 s m•noa, ·os ta foi a eonsid6racil:o .que Pffi<Ou · Jazor proinoÇõa8 ·, . U que desej u' é que a .redacÇão 
. · Jla ,reauluçfio da CAmar::a; Umas. •mbarC,.ÇÕd~ ·..ata- .• d~·_artlg~ ' ileja OUtfa, .qne 11S . J~rom<!ÇÕ,t18 dOS om• 

· ~ão na . costa'.d:Afriea, oatras !lO. Rio da l?ratn, . e1aes de -todos. os posto~ 8&Jao fe1tas ·quando· a 
,,a · lei .roi . publicaJa ._em Out.1brA ~u em 'N ovem_bro ; ·.n••eestídado~ · o :exigir, ·, na !órm:\ ·da· lei .' de ·u :de · 
.:nllo acontec.JU ·assinl P0 ·811110 de 182d. a . arisem~ ' Dezàmbro ae -1796 ; ' as . promoções nil:o 'ftcão 806• 
blé~ _·'g~ral continuaodo eom o. aa.no .dnancei~o, .pfine.as. · é uma· equivoeaÇito ·.doa illustres• 'depu-
mandou redu.t.ir nil.o a 'força mas .. as . do_sp13- tados o ·mc311io do ·st; ministro, .o quo ae· quer 
~~~~; · por · e<•nsequencia- são 900:000$; ora, · _ se. é . que . o g..,v_erno .faça ·a_stas promnç.ões · n•· f6rma 

·.o Sr • . ml ~olatro qu~r os : 900:000f assim ; como da .lei, quoi me var~ce não ~m aid'o r espeitada 
110 .,determLoou na le1 de 18~ desde . j4 , voto pela -como devàra >~er; ·qu~ no. tempo de paz se a.ug. 
rniaha,parte e não qu~ría di~cnasiio al~ruri1a a este . men~ o ... corpo da r~rmads · . eom tantos oftleillee 

. resj.Jeito, ce'do. de · toda· a minha opposiçào ·ao - .dentr.o . . de llm_· anM;·. nlio·_me .. par'!ce razoavel, esta . 
· .. pedido do . sr·: mini•tro,-. 10e o,:Sr: •. mi'oletro _ep tende l ei · lhe marca .o. eatado,maior "elfrctivo · _que deve 

-,_que a lei .de -1828-. é melhor, pôde eontar com o .. 'embarcar. nnnáo,fragata, -- etc. . . ·. · - ~ 
· meta_ voto muitO eap•-.ntàneo'.e pf(unpti~simo, _mas •. ·. Ora, Sr . presidênte, ·eom ·esta lef·eoino : .o ·.go- .· 

· .. , o· Sr. · mini'atro , niio querer . . os oovecentoli e t~ n tos·_ . verno h a de faze r ·estas ·.promoções t . Só. ee eU e 
contos para tazer · as· delipazas daa . meama.s 1,500. · nAo qni:~:er 'reapei!.Ar esta l eí, maM se eUe ·a qoizer 
praças e 1,400 _dos batalhões da rna.rínba, e pngar r~·apeitar _ba de 'fazer_ $8 p_romocões. como· dis· o 
os muit'li,. ·ilfliciaas lju11 .tic>iO·.'deseutpug .. doll, do artog .. ,· quando f6r nP.eee~arlo .para.completar eat.a · 
cirto qu>< nllo _quereri• quando a.. ·assemblé" geral Cor.ça .que:.pela. preseote lei deve haver ·; p11rece·me 

.-decreto[l que baviiio de .ser red11zidas.a 1/S.. "' dea· poi>~ que. o artiRO · lldo estl\ bem redigido, . mas 
. ·peza. ... rdlnari&d teve isto em' .vi~ta: .. entre tanLo a sua doutilna é conforme com o feg•~laçlo exis· 

,alei !oi ·' a.ancci•madn, é _ v~rdade q11e ill'io tem tente . · · . . · 
aid_o ex:ecutada, é ás~ o facto das leis _dil. assem- · Ficilo exllnctos oR empre~tt'll de .phyeíco·mõr, etc. 

·bléa gera! principaLmente .nos mlnisterios t ran11· · (Leu o areigD.J O Sr_. ministro renil:do a multo· 
actoe; ora, Sr .. _ presioJ~nte,_ _p_el'o, .l)ue :ten_ho, dito . pouco na ·.obrig •ções que -p•siio eobre : este.~ em-

-te11bo ··respr•ndido 11oa dois principaes arguriteotos progudos " que ae preenche e .. c~ me•m·os lug •ree 
·. do· sr. m1nieb'o; _.11io .. p6de till.ver.duvi_dl\aJgum.a Clltn a emeooda que mandou fÍ meaa. ... o Sr. Fer-

que . Dilo ae -.deve acc·reaeeu~r . nem mais uma relra .de Oaatr41, por con~equeocla nllo inabtirei 
. praoa: nilo -nos ·.lcmbr_emoe . da utilida.Je de ·u •nll mul• s.•bre os~ pont.•_; .nilu pnaa.>' d~ixar do notar 
· :gra11d" :armada, nilo quero .. en.trur neat., q1.1e1- que · o . camara .' proc~de- oulíerentemeGte e - ' com 
tio, não _quero · .. saber-ee é u t1l QU .11ilo; o que Igualdade quandu ha pouco .tem po.nAo:qulz .-.ppro-

. devemos oxaminar é, podemos nóa com tlto axtl'à- var aA '' poaeutadurll\1 doa n>arqueua d(l Quelus 
ordinfloria deap11za? ·E' a que"tiio a llcho flUe ullo · e de· Inlutmbupe; que nilo· .tinbilo direito a eatna 
'ae póde; e demais quaes ,IAo- oa ínimi~OM quo apaaeuto.durlaa pofque.veucit'lo ·outroa ordeuados; 

. :.n6s· temo" 7 Para quo .ao pedem '. tr .. gutaa? p .,_ro\' ora·, . ut11 ·. empr•godaa. tôm outro• ordenodoa a. 
aoA'termoa o enxovalho .que euft',·ei!IOB na fUP.rra Tuneondo ~eu .aoldo, o dan·KO attender q11e · e11ea 
p1111111da,. . <tua .em lugar de ter111oa .va~o• pr••Prioa · . met1110& orol~nudoa mio r .• rlo e•tr.belecioloaJ!nr lei, 
para lutarmos com a i'laçlo com 'lU em esta vamo~ f1.1l unlcrom~IIL!' em b .. n.t\elo do nr. A.nlunlo 'VIcente . 

: em_- guerra~ .tinhnmos gr_andea trogutas da que que .era phr•ico•m6c e. por . ~ous&•JUencia. e8~ 
_116mpr.. o 1mm1go zombava. . naa &glliiB .. do RiQ a uamento> _n.llo ··pÓ\Id ser aõJprova_do; · · ' ·. ·, _ ·. · . 

. da Prata? Por ·i:lilu_..., vio,o .quo.nto J'ul:-.b io sobre . P11sllemoa •ô· art . . 4~,-. J& ·o .·Sr. Ferrelr~· da 
. :a nação . p.>r. eeta .-deJgraçada. guerra, e omuit<l Ve'ig$ pon~a róu cum· multa ju .. tiça !lUe os estran· 

.. " :maia·. pela maneira , por q11e . ella .fui coudllZida·; . geiroa n il.o : liio ·_ u·ec~s:Jarios .. .. elles j t\ !ori'o· ro~mu-
. ·· pano :que ·-.bavenioli _de .· augmeutar. ·as: -f~lrçá~ t :sa . ueradoa dos. ;seus serviços; .e· ' todaa·:'. ila ' outras 

.queremos df!tender. ·'tOlA co~tL ,,de 700 kg~tas. voto ' na~ÕdSi Iluda. a g~terra despedam .'os· é 116 o' Brazil. 
;- pelas ,lO,oOO ·praças: não , sei.'eonio .se· pcissa· de- . qu~ parece. _ ~ter o · ~·ylo . e ,apailaghi'.·'do·s· estrân· 

fender .um,·.litorahtilo exteoiio ovm 2,000 'praças, ·sea.ro11, :é._ qae ae ~ao de,cons~rv••ros estrangd!ros· 
mas eu : insiisto : n& idé& do · estlid.o· d e nossas · fi. e os nllaLonaes ·ficao desempregado• t .--Maa d1sas 
:nanÇ:IIJ; ' n'6s .l(iio. pod"mos. nas 'eircumstameias : ;:> ·sr. ·.· n •. lnlstrl)' que polo ort.ig.• .então iliio, temos 
a ctuaes ·recorrer.: a· qualquer ial.{)o~to voi'quB a ·mala · ai'madn, acabou tudo · porque · n'io· · temos 
.JIOSBI .. iildusLria. ,h a :, d e n"cesilar•auldOte. ·s.,ft'rer oúti'óa· ·marloiheiro•'; mnil o ·artlgu ·:illio :cornpre• 

·:grande ·comm~ IIBla . e~&iaçào- do : tr,lftco da. ,henole mQ•·iilhilir_oa ; .é:i. artign · diz odi~iaos estra.n ~· 
.eaer.avatura, ,e.qual·ha.de ser·o-ramo dB i_n_du.sLria? · · g&iros, ora, nn· expressoio ollicial· nilo: se·cooipre 
. -~io .. temos a recear o, auifme~to .do11a iinpoai~ t . hendem mar1qb.8iros~ ·e · ·por ·:cónaequeriçia. ' esta 
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expressão oiio muda a doutrina do artigo; . mas etc . , qual é a pen~ que se impõe aos presidentes 
diz o Sr• ministro que lei é que se oppõe que de prnvincia por es.te abuso do poder '1 Desejo saber 
se admitta no serviço brazileii'o a estrangeiro? · se existe alguma loi que puna os infractores·desta 

· A constituição; quem ha de servir o;, empregos lei ? .. · _ . . . .. · 
publicas senãu os brnzileiros? Qudm tem · esse Quanto ao mini11tro estÃo declarada-1 as culpas · 
·aireito?Oa.brazilo:iros. Cumo pois se hão deadmit· na lei ·da responsabilidade: · mas sobre o _abnso 

. tir eslrangHil•os 'l do poder nos preaidenLes não estão declaradas 
DiK~e o Sr. ministro-SI' o corp() legíslativ.o em lei -alguma; . pnr'que ldei -da res_Ponsabilidada 

d.ascer a particularidades pôde coríunett(lr injus~ d~s empreg11dus publicas em gornl mnda não está 
tiças.-Sr. presidente, _ o co'rpo _ le~tislativu, at_é sancciona'l•l; .. por consflf!uenciá o artigo deve ser 
mesmo pela constituição desce a particulB:ridades . approvado,- mas salvª a r.edacçito; .· temos .que· é 
sem commetter inju~:~tiças; não _ é p()r . simples melbor· que o corpo legislativo · dec•·ste a respon~ 
opposíção, não é por ._ p11rsonalidade que o (:Ofl•O sabilidade dos _ presidentes pelos ; abusos' no re-
legislativo pôde descer a purticulnndades sem crutamento, ... e quando . se talla . na pena não se 
commetter __ inju. atiças; _temo:s m_ u_ i tos_ o_ m ___ c __ iaes es- sabe qual e a· pona. _ . . _· -__ - . · • ·. 
trangeiros, nós não tratamos de um ou outro em . Quanto ao art. 12 já se disse que niio . foi - re-
particular, trata-se em ·geral de to~os os offici~es .digído· segundo o vencido ;"em lugar . d.o art. - 12 
que não .lk)labnrâriio na guerra da JndependencJa, deve· se adoptar a emendá; que ' me ·parece estar 
podem ser despedidos, podem ser -admíttidos no ma i~ bem concebida e em tern:CJs mà1s proyrioll; 
serviço de outra~ nações; qu~:~ira Deos que sejão . q~anto ao ·ultimo . . artig?, (Leu-o.) . O Sr~·,mmiatro 

· por lê. muito Ct<lizes; demais os o:fficlnes estran· . dtz que esto · art1go nao se ·põdA tolernr, que: até 
:geíros ·não gozão .das garantiu a que a c .. nsmuiçíio á perigoso. porque vai · in'strutr _aos noasosinimi- · 
· otrerece ~; aos omciaeá .do exercito . e armada;· a · · gos do estado da~ forças que· temos em activídade _; · .: 
constítuiÇtio nilo quiz que os. oftlciaes_ do exe~cito -esta razão _assim em · geral· póde _ comprebender .a 
a ármada perdessem as suas patantes sem 11er fixação das· forças de mar, .· então ndi• se deve 

· por sentença, e como havemus. tieixar esses em• . ·fazer pllblico o numero 'de ·vasos que . nós temos 
pregados á discrição do governo '1 E' uma das prin• em actividade·; mas • a razão• deste· •artigo .é• mui 
'cipnes .razões porque nlio .desejo ver um _ estran: .. :Uversa; este artigo é -meramente ,de contabilidade; 
geiro no ... serviço do imperio; porque n constituição quer-se .. minístrar,dadoá par11' ~as . . legislaturas po-
não consente que elle:1 sejiio demittidos sem ser derem averignar. ·se houve ·QP : não . enlprego ' .. de 
por sentença por tribunal competente; entretanto forças, · e •corno. se ·ba de averiguar . isto sem :que 
admittem-se. oBiciaes estrangeiros; dão-se-lhea .• iug, · se _ !!lça - esta publicação? • o--perigo é •· nenhum, 
menro de .. soldo, g•·atiflçõas maiores que nüo têm ·porque nós _não temos presentemente ·inimigos, 
os brazileir••s e o. governo ha ile despedll-os quando de_maí>~ p~rgunto eu; o que faz .o almirante inglez '1 
bem quizer; por eon~equencia . nunca .se diga que' Nno publica ~ todos os · mezes as -·embnrcações que . 
a · disposição do art. -1• ê contra a· ·constituição, .. estão no mar; ·Ainda' o artigo é dlminuto, : q'ue;não 
pelo· contrario é mliitoconform'e com a const.ituíção · mauda publicar todos os mezes: por consequeocla 

· e com a · consolidação das , nos>~as ÍIISlituiçõtls. . não . ba perigo algum, e tiramos . ·um grande: in ~ -
Pa~sando .ao art: 5° t!lue leu.) _ Diz o' Ex~. teresse . de poder averiguar :se o govern..o cumprio · 

ministro é desmantelar a marinha; o · governo ... ou n1io a . lei ; acho. que o ártigo-·dev11 p&&llar • 
. precisa do omcíaes para aprendérem e então elles Portanto voto pelo J>Njecto, e emenda do Sr. 

estão 'na . razão · dos oftlciaes e:;trangeiros. · 'Ferreira da Veiga, -e Ferreira de Castro, salva a 
Sr. presidente, neste oaso não se pôde queixar redacção. · · , · · . ' _ ._·· · 

da disposição deste artigo,· são . só'. aquelleR que . 
. o governo jul~Jar desnecessarios: o governo não · 0 Sr.·-· Mlnlatr_o .4G Marlnba.:-(Ncto &e 
julga .necessanos 6, .7 ou 8; declara que aquellos . ouvio.) _ .- · · · · .·- . 
estão no caso da doutrina_ deRte artigo, e que :~o o &r, Pereira 4o Drli:()·:·,.;.sr. prealdente 
po-dem aproveitar deste beneficio; esta doutrina eu já hoje esquivei-me de fallar, · poré'm tallarel 
cahe por esta redexão, · não se pêa .. o goverM·; A .. v1sta do que tenho ouvido neata dlacuaa4o. 
dei:l.:a-se-lhe pelei contrario a · maior liberdade ; Disse o Sr. mluiatr;, que precltllVa .entre outra• 
mas temos _ uma. _emenda. que nilo poderâõ servir couRas que lbe . de11aem 011 muloa · parn olle .podor 
na armada estrangeira Rem _licença do imperador aupprlr ~ate emprego de · pbyalco.~ mór, clrur1JIIo-
nlio me oppCtrei é. emenda; porque a constituição mór ·e c:apellllo-mór _da armada:. Sr. -- rreelclente,· 
diz que o cidadão brazileiro nilo .poder!\ acei\nr ·quem nilo _- conhece ·que OI!~~ . empr11goa aJto uni· 
e01prego .em paiz eatrangE'Iro sem · Uéeuça do . · camento do luxo o apparatoaoa' ·Dd Portugal o 
governo . . ·. _ · . _ ._ .. ... . . . .. . . antigo . goveruo q~tandn paaeou para o Brazll, · 

Ni'lo !aliarei sobre o. :art. 6° nem · na 11menda tronxo comalgo eaae11 · empreg•>l ' que LI\ ·havia; o 
qüe · parece-mo nílo tem sido apoiada. · TratRrei · Brnzn th1ba .ontilo alguma · eaquadra, porém toda 
quanto ao corpo d.l artUbarla de mnriuha, mas et~tava estacionada nn B••hla _a Rio de Janeiro, a 
estas reflexões silo para o art. lo, silo comJ>rehen·. antrl!tanto .o governo pae~ou a nomear. o pbyslco-
didas ,,a ____ emenda • ao art. 7• : nio repetirei o quo mór, clrurglito·mór . e oapell«o-mór, e quando -era 
se têm dito na 2& dlscuuilo; neu,, se demonstrou preciso -que ellea prMta~aem . aerviços -nib ·pres-
quo n4o erio. necessarias mai11 que 1,400praças, tavlo, por &%Amplo, quando o Brazll .teve a· guerra 
menos que o S"· ministro poJio ú72 praça:~ nos com 'Buenos-Ayrea ellea · ftcarllo no deacauso,, no 
navios armados,, navios desarmados .conforme o seu ·santo ocio, e 011 pobres ·cirurgiões é que ex· 

· relatorio. •· · . . · ·púnhilo a -sna vidn; .e entretanto ;elles : recebiilo ·. 
··Quanto · A .doutrina 'do art . lO um jllustre de· os seus ·saldos avantajados, · ordenados,·;- etc., o 

putado disse que não era necesRario' "po•·que já mesmo digo .!lJaaPeUo do · capellãa-mór~ · , ___ · · . 
estava.providenciado ·n.a:. .nossa legí_slaç~&:-e~· . ara--éõnte>~tar ao Sr. mi.nistro direi ,que .- nós 
gunto ao · illastre deputado qual . e a lei ·que JUig<\ ·. até a~ora · não ·· t81JÍOS . . tido rb~apital -de marinba, 

:as autoridades, IJU& fizerem o' recrutamente contra · o umc'o que · temos é 1 o·· hospital• militar onde .se 
a ..lei 'L Quauto aos ministros . de' estado. nãu h a .. curiio <os -marinheiros ·e os oftlches da ármadà ; e -_-. 
duvida alguma que e:r.iste a :lei da. respónsabiii· · sobre a inspecção dos doentes: pôde ser ainda a . 
dade, mas as outras autoridades estitu nesta razão? junta do _ hospit<tl, e· 'poderião: mesmo· ser· ouvidos 

. De certo que não, el por consequencia as outras o physico-mõ•· 'e cirurgiio-mõr ;' e pelo · qae 'Jlilr- -
aut.J_r ___ id_ a_ d_ es ___ .pod __ e_ m im-pun•_ m_ en_ te infrins_ ir _a_ ·_1_e_ i_. . · _tence ao c_ouhecimentoi ·dos medi_çamento11 ·: .póde 

. A necessidade . do artigo é palpavel; maa·.convém tambem ·supprir··o ·:hcispital militar~ porque.·delle 

.· outra rcdacção, .pllr<JUil no _ caso de 'se .eitpedirelrl l :.é que sabem· para-as• provincins, . e ,quando·nnio 
as ordens para .. o_s· .. r e_ crutamentos q u_ e _ excederem · ·. I se queira --fazer· por· este• meio -havia a · intE"ndencia 
ao numero de praças de marinheiros, gr!lmetes, , da marinha--qu~_: podia fazer :essas ·remessas .de . 

' ., , .' ..• · . - . ' : .·! ; :··. - ': · -· .' -, , ;). ~~:: · ~ : ' ~ "-I . ~ .. -.. ~· _1'! ;· .. · ;_i. • . ~ ~· : <~.>.·., ·;.-·. : 
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1riedicamentos. e conhecer. da. sua qualidade, ou 
mesmo podia o mesmo facultativo da embarcação 
examinaL-.os; .e_ desle .. modo n nação. obteria mo~ 
lbores . remedios e talvez mais em conta, e en trc
tanto . fechamos a porta á grandes , abusos por 
exemplo,- o -ca!lellão-mór da _armada e ._ exerc1to, 
nomeão delegados para todas as· provincifts ; pre· 
cisa. umn .embarcação. de um pailre, o. capellão
mór suppõe que• to'dos .• os padreR •.estão nas cir· 
cumstancias de embarcar; não fazia assim o antigo 
governo que requisitava ao bispo ou ao ordinario 
que: nomeava u.m padre, nó~ sab'emos que-os pad1·es 
de Jesus é quem serviiío;. e. ~orque niio He ha 
de fazer o mesmo . no .tio de Janeiro 'l Aqui não 
tam conventos com tantos. frades?' Por exemplo, 
os franciscanos, e porque o >governo não póde 
-lançar. mão desses .homens? O· mesmo acont.-c'eu 
com os delegados -do physico·mór e cirurgião-mór; 
que, ,chega a •. faltar . o., cirurgião- para .. qualquer 
embarcação quando é OCCBSiãó, O que não liCOR• 
tecia se não- houvesse semelhante. emprego, por 
que- como a nação precisa o .paga .. beiJI há de. ach~r 
quem . corra. ao ,seu. ser_v1ço; por consequenc1a 
sobre .. este artigo tenho dito o que é bastante par:a 
mostrar que. muito_ bem póde. ser. _dispensado;. o 
mesmo.Sr. ministro disse_ que esta reducção que _ 
se fazia . DA força naval não. tem lugar, por. isso 
mesmo _que esta . classe de força combatente não 
era improductiva, por .isKo _mesmo que protegia 
o commercio .; . de~graçadamente nós vimos. o con
trario ; quando o Brazil contava 90 e. tantas em
barcações de. ·lfaerra, foi quanao o commercio 
brazileiro for·maJs at11cado, .de maneira que aquelles 
proprietarios que querião que as ,suas embarca
ções fossem mais aeguras .arníavão·n'a:J. á sua 
cu~tll. ; .portanto este argumento nãf> _ tem lugar. 

Emquanto.ao ultimo artigo jà o illustre deputado 
citou o exemplo. da Inglaterra, demais esta lei é 

. unia lei feita p!lra o tempo· de paz; que importa que 
enLtempo de paz se saiba. do numero de nossos 
vasos' .de ' guerra 'l. _Nós , não temos . inimigos pre~ 
sentemente, isto mesmo nos foi: .dito: pela falia do 
throno, que perigo haverá que se saiba de nossas 
forças 'l 

O Sr~ Ournel'l'o da. O unha :-Sr~ presi
dente pouco é o que tenho,, a: dizer, pois fui pre 
venido _ por alguns illustres deputados que me 
precederao, e que suftlcientemente. _têm fallado 
sobre· a mataria : pass•trei com tudo a dizer du'as 
palavras sobro a nossa marinha. 

SenhorNs, ~e~ _que ,_tem._ser_vido_ n_ marinha. do 
Brazil 'l Ella, só. . tam servido da ser . sorvedouro 
das rendas nâé.ionaea: es.ta verdade, Sr. presi
dente~ ja\ foi reconhecida. pela passadalegislatura ; 
todo mundo, sabe . quanto inutil tem sido esta 
apparatosa in11rinba ; apezar de ser quasl nulla 
a nossa: .marinha·mercànte, todavia nsslm mesmo 
rino . tem recebido apolo des.ta marinha de guerra: 
lembrai-vos, . senhores, de ou e. ell•t . nos .iiervio na 
guerra __ do Sll_ li L __ embrai~vo .. s·.-_de _que M no. tempo_ a e. D~ Joil" VI, com os corsilrios e com Artigos. 
Ella s6. tem servido para nosin desgNça, por se 
. declarar RUerra,. se >calcular os meios .de a ·.fazer, 
da qU:al Mta result.iu íf qué todos· ·sabemo~. 
-:Disse,. o Sr •. ministro. que não_ .havia com que 

·pagar ·tantos ófticiaes,: tan_tos _servidores da naçiio ; 
porém:. a- isto respondo,:·não -é _s6 com -.a: moeda 
pecuniaria ·que. se retribue_ os, serviços· feitos. ao 
estado, ba outra moeda que ~enteada po.r mãos 
babeis. e patriotas equivale :o .mesmo que,a .pe, 
_cuniar:ia; ·p·urém meus senhores,_, em que estado 
se- ·acha- ella. 'l, Ach11":"se .· desapreciada,. ,pois .tem . 

.chovido: esta. moeda_ sobre pessoas s~m. nenhúm 
:merecimento,.· até indignas sobre:os. inimigo~_.;.aa 
:nossa plltria (apoiado.f),·,esses .. que .nos ,.u!traJao, 
esses •. que ::tramào. contra -a-,exlste~cia.;4o.,p.os~o 

··systema•;.:é a,eilo~es,_a quem~~,gove~no com,~sl_le· 
,c1alida11e o trnnsacto minister10 11e tr1ste memoraa, 
~ómo de acinte agraciava, sobre assei ;é ·. qüe 3ie 

derrama . a urna das graças e abra o cofre.· da 
indemnisação; que só devião ser e~pregado~ •_a 
pt:ol dos. benemerítos. . , 

A! vista di~to,,.senhore3, já que a nossa 'in• 
demnisaçiio _ .. não_ póde. s~r _seniio · a pecailiaria, 
poJ•que ·é m~rinba · apparatosa,- temos por ventura 
guerra, recaiamos alguma invasão?. De certo:não, 
senhorPs, ,no apuro de nossns finanças cumpre 
que tenhamos muita economia .•. _ e. esse dinheiro 
que . havemos . de botar neRss atoleiro- insonda:vel~ 
empreguemos. em. resgatar notas,. em melhorar a. 
desgraçada sorte dos empregados publicos, cujos 
ordenados são quasi nullos, em flcar~·com ·este 
cunho. de· cobr<l. e outraR muitaR .cousas que rião 
sãolincognitas .ao Sr.: ministro. Demais,· senhores, 
porque não havemos de jmitar as· nações'mais' 
a.nLigas, a pr.r conseguinte tn~&is. in11truidas ··qúe a 
no~sa ?. ·Não sa't>emos . todos que todas estas'_naç~e.s 
logo que acabão as suas lutas cortão -~uas esquadraS: 
navaee e seus exercito& terrestres.? Como n6s'em 
iguaaR . circum'stancias. havemos de eoriserv"r~os? 
Precisamos nós mais de_ escolàs· ·tan·to marítima 
como terrestre : o mais é.· destruir os meios d'e 
salv:n a nação que esta a doas dedos 'do preCipício 
cavado pelo .,governo: . .Debaixo destes princ1pios 
voto · .. pela·. forÇa detet·minada· · por esta lei,-· 'e se . 
possivelfõr menos. • · - · ' . ·· 

o Sr .. V:a.~coD.oe llos: -1N/1o se .mtend6U o 
que. colheu .~ tachugrapho.) _ -• . •. , .:··; , • 

F1nda · a d1scussao, ·e tendo~ se ret•rado .o mi
nistro,. paS!!OU•Se á -:otação, e forão approvadllS 
as seguinte~ Pmendas mencionAdas.~- dos 8rs. Fer
reira de .Cutn) ao .art. ao, e Vieira :Souto :ao 4o,. 
e Cunha Mattos .ao 5o. · . . . ·. 

Decidio-se que os .arts. 4o, ·lO :e 11 fossem .redi~ 
gidos na rórm" vencida n.a segunda. discussão. · 
· Forlt~> regaitad11s as seguintes emendas : 
·Do Sr. Cunha Mattos : · . ·. - ·. · 
" Ao art. lo.-:-" Duas mil .praças. 
<< Ao art. SB.-0 pllysico, cirurgião, capellio-m6r 

conservaráõ. os soldos das. suas patentéM. · · 
rc Ao art. 7°.-Accrescentem-se mais 400 praças.» 
Do Sr. Vieira Souto. a seguinte ofl'ereclda e 

npoiada na. presente .sessão: · .· · .. 
« Ao art. 2o. -Cessem as, promoções das classes 

de capitão de mar e guerra lncluRive par>L cima. » 
As do Sr.Maln, mencionadas no lugarcompetNnte. 
E não Corão apoiadas ao~ do Sr. Cunha Mattos: 
« Ao art. 6o 111lpprlma-se: 
« Art. õo com metad.e do seu ·soldo. 
E a do .Sr. HenriqusM de Razende : 

:-!~ ::.t;·;~~~~rJ:&~'?~:~i ~~lavras- ao esplrltO 
-dellaa. » -· · -· · · · ·· .·. · 

O .Sn •.. PREIID&NT& deu para ordem do di& 8 
de A~oato. Ern .. ndas do. senado ao proJecto de 
lei ·sobre a. liberdade de lm!lfenaa. Primeira 
discuss1to do projecto n. 129. Flxaoin das .. da a· 
~ez·•s ilo minlaterio da marinha_ .. E_ l.,iç4o da moaa. 
Elelçilo .da 11ommls811o aubra o empreatlmo· d~ 
400,000 lib. at., contrahido em Londres. · . · -

Lev~tntou-lle a sessão depois das 8 horas da ta~de • 
.. !~ ' 

8essio em 8 · d~ Apsto . 

PRESIDKNCIA ·DO. SR •.. SOARES DA: ROCltA 
· ··. · ... , 

· lt'eitll a cham tda âs lO: horas e 1-guartõ acha· · 
. rão-s.e· preséntes 81 Srs. · deputados, 'faltando: com 
causa os Srs~ Linn,, Le~sa, Deos e SJlva-,·Oiiveira 
'Alvares; A~aujo 'Lima e .Miranda· Ribeir(); · · · 
· .o.sâ. :P.aEsíoaTÉ declíirou·,aiierta:_a',sessão,·<.e 
por uão· "estar.:P.re_sente.o,Sr . . · secretaripêgua·,:re~ 
cligiu a acta da ,antecedente,. deu ,conta .·o Sr._'lo. 

:.secreta __ rio-_,11_ o_ .. _~x~ed __ e· i· nte __ t',.Jeri._d_o.j1m .. t··oifl ____ c __ ió_ :.a. -o·;:mi· nistro .. do. 'imper~õ : diVtneõr'"àegu~iitê ':' ·_. "· v·· ' · 
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cc IUm. e Exm. Sr.- Accusnndo. a recepÇão do baraçasse com eft'eito a àpreaentaçio em tempo 
officio de V. ·Ex. de 12 do .· corrente, em qun m~ do seu ·recurso no tribunal competente; no segundo, . 
cornmunicn qne a cama1·a · dos deputados preciRa além do não .. haver - lei que .autorisnsse positiva" 
saber ,se . o govern•> _. tom conti ,r~,uado a c.onceder mente ·. os aggravos de ··· ordenaçi.:. · niio _guar<lada 
aos agraciados em alguma das tres ordens . mil i· das ·decisões collegiaes ; taes · recursos ap~naa 
taras o uso das respectivas in~gnías sem· pr<!fe~ · servem para alimentarem· o calor -.dos litigantes • 
sarem. Cumpre.me respunt.ler a V. Ex •. que contmua rixnsos, é · de parecer que · ~ mesma · queixa :seja 
aqueUa ,permist~ão, P•Jrque alélll :de n.ão .s.e cons1- de~attendida. ··· · ·· · · ·· · ·. · · .• · . . · · · · 
dera_r verdaif.eira rtispeilsa de lei, é uma attribuiçiio << Paço ·da camara dos deputados; Sl l)e Julho 
de que S. M. o Imper11dor tem .sempre u~a.do na 1\e 1880.-H. J,':B. Paim.-!. F, A.. ·B; Muniz -
qualidade de gl'f'io·mestre e que igualmente lhe com· Barreto. » · · 
pete na dA chefe do poder <lX:t::cutiv<;~, C'.•mo .dis, Forão ambos adiados .por opposiçiiô. · 
tribuidor de honras e graças, em cujo numero · S. o cc A _.:omtnissilo .. de· justiça ciyil para dar ex" 
entra n referida permi~são, que além disto. já era pedi ente . a. muitos . J>rocessos que · ex1stem dem•1· 
constantemente · corieedida por Su11 Magestade o rados na relação do Rio de Janeiro pelas duvidas 
Sr D. João Vl desde que veiu de .Purtugalpara e diffieuldades que têm occorrido_ no modo de · 
o Bruzil, tanto aos r1aciunaes por 3 . mezes cltmo julgar, tanto ns apj>ellações das sentenças profe-
aos estr•tngeiros sem limite -de tempo • . O que · ridaá n'asjuntas de justiça, 'como . as revistas .nas ' 
particípio 8 V. Ex. para ser presente á m'esma causas crimiriaes; · tem · a honra de ofterecer ···ã 
camar.a. . · · · · ·.. con~ideraçlio désta augusta camara· a . seguinte 

a D~us guar<te'a V. Ex;-- Paço; em 28 de Julho resolução ·.: _ · · · . . · · .. . · ·:' :_ · 
·de .1830. - Marque3 de Caravellas. - Sr. · Joa- . · ·«A- assembléa geral legislativa resolve : •· · -
quim 1\:larr.ellíno de B: i to. » · '< Art. l .o_ Os processos ·u:~s_im cdas appellações 

Fícou .. ·a camara intl-irllda . . .· . . . __ . . .. -~ --- , que na·-f6rma 'do . art~ · lo · da .res·ohição de 24 d_e 
Leu :mais o .requflrimento de-Antonio Rodrigues S~:tembr~ de 1828, 'devem interpór~se ex-ofticio das 

de Amorim, mot·ador ·na .villa de Angra dos Reis· .sentençns proferidas · nas · junta"' de justiça como 
da ilha Graade, pedindo .·· providencias . para que das revistas nas C;lusas . civis . e · criminaes, . serão 
n camara municipal daquella villa cumprindo a di>strib11idos n um; dos miui .stro:~ · da· relação a 
lei. defira. ·sobre ·o · alinb>&murtto de um .predio que que forem dirigidos em livro propriarnente · des· 
o supplicante está .edificando. - Remetteu·se .á tinad? par•\' cada. um desites _ f}n~, o qu il será 
com missão especial das camaras municípaes. g1·atuttamente ·rubrt.:adn pelo presidente. · . _ 

0 requerimento dos opponentP.s á nova me.liçiio .· ct< Art. 2.o 0 · ministro. 8 quem , :o processo fOr 
do tombo da ·· fazenda :nacional de Santa .. Cruz distr!buido que_ será o re.lator e prer"a_ ra_i.l()r do feita. 
pedindo que esta augusta camara pr.ouva·de remedio · depo1:1 de;;.o-"'t!!.!:: exam•nado,- pa•sa 'O·Iia .com uma 
aos ilupplicante:~, tendo . pr•r oojecto chamar. a simples declaração de o ter visto ao que · imme-
'questão -ao · espírito. conciliaáot·; .e outro · 'dos di'atamente se ·tbe seguir, ·o qual procellerá ·' n8 
mesmos, solicitando uma res.>lução que dec\a'e . mesma fôrma, e assim .PCir . 4iante até O · numero 
nulla a provisão do desembargo . do paço·, passada· de t•·es, entregando-se dep•1is : ao presidente que 
em 2li de· Agosto . de 182-'> para se proceder n novo · · o . dnrá par>\ ardam do- aia. · . . · .· .. _ .. 

· tombo na m~ncio.nada fazenda; e atl.m 'de . ser.e_q\ · · u Art; ;3;o No ··dl!l designado o ministro _relato·r . · 
rcsponsabílisad .. s os mPmbros do .tribunal que apresentará p•1r escrípto um .relatorio _o:ircumstan· · 
nella ti Vtn•ão parte. · · · . · . eiado dos autos a que as prutes ou seus · procu-

Mandarão-se ambos á com missão da justiça civil. rador~s e advogados .podPrâõ fazer observações, 
P11ssou o mes!liO Sr. secretario ale r os !Jeguint~s quando fõr inexacto ou niío --contiver a. necessaria 

pareceres : · ···· . .• ·• · . . · · clareza, seguindo·se depois a discussito e. finda 
l.o « A commíssão d.e jlJStiça civil, a quem forão ella u .votllção. em _. qae deveráõ intervir tantos 

presentes · os requerím_. entoa de D. Joaquinu M_ a_ r_ i_ a_ juiMs, pelo menos ·quantos fo•·em .os da sentença 
Pereira Vianna da prc:>vincia de Pernambuco e de recorda a, -vencendo-se a · deci!ldo ã maioria de 
D. Lui'!a Maria M"chado desta corte, . em que voto:;; e em cao~o_ do empate . nas cuusad crimlnaes 
se queixão do tribunal supremo de justiça não quer sobre a condemnaçdo; quer HObro o grão da 
tomar conhecimento dos seus recur~os, Oll . porque pena, seguir·se-ha a purte mais _Cavoravel ao réo; 
não forão interpostos em tempo, ou ·porque fo~"o e · nlls civis _desempatará -o .. prer~ldente, sendo 
apresentados fóra delle. supphcando providencias · publicos todoit os acloi _a ·que se refere .o preHente. 
que reparem a injustiça qull ' dizúm ter· lhe:~ sido·. nrtigt•, . ni[o c·pOdllndo porém : a~sl11tlr ã' votaÇílo 
feita : é .. de parecer qae B vista dn. lei de ' 18 de _nem as partea, nem seus procuradore11 e advogados. 
Setembro de . 18:.?8 · 8 pretenção das su.pplieantua n. Art. 4t .o. Emquanto nllo se organiBarem -- com-
deve .. 11er inddirida. .. · ··· · ., · petenteme.ttec as relnçõ•a, · a diatrihulçilo de que 

c< Paço d>& cam.tra dos deputado:{, 3l de .Jnlho trata . o art . . 1• rar ae.ha· lndllitlnctauJente entre 
de 1880.~H. , J. B. Paim.- J. F . . B. Muni~ todos os ministros que servirem em cada uma 
Barreto. " della~. e o. seguimento do processo verlllcar-se-ha 

2.o a. José Joaquim Alves Leite_ em seus ràquê· Dtlquellt! que COr .. immediatamente . menos antigo 
rimentos que . forão _· . present!js ·._. ã commisildo de ao relntor •. Os . adjuntos ·para deci~ão da. causa 
justiça civil, se · queixa de um juiz ter admittido .s~ril•> tirados ~- sorte no . mesmo dia da proposição 
nosuutos em que contellde com ConstanUno Dia& do feito. . . · _·. .. . ·· .. ··.· · . ·. . . . _,_ ._·. · · 
Pinheiro; depois de interposto o recur.-o de revista, « Ficão revogadas todas as dii5posiÇões emcon· 
requerimentos deste -- que tinhão por fim inutilisar · trario: ·· · .· · .. ·• · · · · 
o mesmo recurso, fazdndo espaçar, u prazo que a~ -- « Paço ·da cnmara dos deputados, em 8 de Julho 
lei . de 18 de .. Setembro de 1828 marca para sua .de .1880. -A. P~ Limpo•de AbJ•eu; -J . . Â '· . da 
apresentação liÓ .tHbunal supremo de justiça; e . Silva Maia.-Antonio Pinto Chichorro da GunuJ.» 
se queixa tambi!Dl dc,s · desembar~adores da casa . Julgou ,&e objecto .de deliberação, e mandou;se . 

. da supplicaçào pQr · n~9 ~()mar~m_:_ coóhécimento.· . im_primir;_. resolução • . · · · · . : . ·.,. 
·de uns seus aggravos de ordet,açào .niio guardada! · Len::ae .tambem . a seguinte ·_indicação : ; . . · . 
ínterpo-tos .em ollt•·,,s autos; com o fundamento de u. A. .comlnissfio de jastiça ·criminal· entende que 
não ~arem : semelhantes recú.r:~os admis:iiveis em além -das .. outra~ provitJilncias q11e ·lbe · têm !em-
decisões . collegiats·; , pedind& para amboS-•lS ciisns ,brado, e depende de · mo.~didR ··- legislativa ·' para 
providencias . correspondt:mtes : a .commis:1ão per· occor.rer. á segurança .e tranquillid ·•Je publica; tão 
suat.lida que n queiltt\ do supplicante em ·neuhutn gravemente alterada pela multiplicidade e animo-
dos casos indic•1dos procede ; pois que c·no pri· sid.ade .dos ·salteadores, ladrõo:s que ora' ·infestão 
meiró elle .não mostra que o juiz com a admissão a capitnl . e seus suburblos, se deve recommendar 
desses: , re'ilueriinentos, _no_a au~s . 4a q\\eat~~- ~Jill· ao. gover~~ : · .>> ,. , ;;',\:::.',:: · 
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· · . • 1.• Qu6 tilça · pór em rigorosa observao ela os da.: armada que vem _orçado em .165 contos pela 
rogulain~ntoa· . militares, tanto · da tropa.·I!B· terra, commissiío.; · e· elite orçamento só : compr11hende · 
como-da de mar, _ para qne .dentro dos aqu-artela· a t'Abella., A e ·a L. Ora. (leu), eomo o~ oillciaei 
mentlla, .Iorl.alczaa, . arsenaoa .. o embarcações ·à& do corpo._d!'. umada eon_tribuem i:om esta q!lantla, 
guerr11, se recolbão .ia ,boraa marcadas, e · dabí . d~ve dedttZlr: ao do sea soldo a lmportanc•a dita, 
11ilo .aaiilo oa· que. neas~s)_ugares de.verem.p_êrnoitar, e a ·cornmisaão .não deduzio .o snldo dog .otliciRes 
punmdo-se os.trantgressore8 na.f6rma doa mesmos es.trangeirOs, : o& quaes; na con!ormidada· d!l. lei 
reg~lamçntos·, · .o rocommendando·se nos 'ehet~s e . da . força . de ·: mar, ·devem .. ser · despedidos; ·e· a 
c:.ommandantea ·. todo · .. o; eaerupul~ 6111 , ·.-.oneeder com~iaaão nllo pôde Interpôr o aeu juizo por 
liOi!nças .para ftear··fóra, . e fa7:eodo·se r esponsaveU.. faltar --.uma tabeltãiioa oftielaett .cetrangairoa .. Feita 
o~. omisao·s : on indulgenteS. . · · · . · .poi• à redueção· de ·5:;1588' de morite-pioJ._yern a 
.: :!l· ~-· Q_!lo. fava.: processar, .jill)lar e J!llnir com Aer a . despeza do corpo da armnda de 165:~8600. 
a Prompt1dão .multo recommeudada nas }bis, todos . Temos a àeademia de . marinha-' despen :que· foi 
o_s ·que t!verem hieorrido .no oríme de : deserção, . otÇada em 2~- ccmtos·. A eommlssiio tinh11. a. razer 

. ~azendo .. que · os cbefea e eommandantes empre' algumas ·reflexões, por le110 ·que se . tem.auginen; 
guem . tonta ~uidad() . o - , diligeiu:i~ · em .. &vltare_!ll tado .o, nU:mer~ dos g)tarda·m.a rinhaK superior ao 
quaeaquer -ma1oces. e menores mott1'o• qae poasao . ·. ·qae _á lei 11xn, .entretanto ·,como ae · deterin!noU: 

· · occaljionar ...• on. pretextar· e~to :ciime, eoiito . em · que não. 1e augmeutas3q o numero da tlxaçao, a . 
procurar. e fazer pre·nder 08 ·desertores . · . • commlssiio deixou_ de :interpOr mais r~!lexi3eá . . «. 8,•. QÍ!.e·, JaÇa ·.fechar .t(Jdá' ·na oaSás -publicas A . rtipartiçãG da .saúde f•JI . orçada em 20:488S; 
d~ :jogo .Que. )~ou.vilrem .nesta .cidade e auburbíos, · tirou-se o soldo do 'physico-m6r; e. a coinml~são . 
. de ... qualquer quali4ade_,.e . nat11reza· que elle , sPja, .. . entendeu que havia .uma dupUeata na imp·orl.aneia 
ainda que. algúmas · dessas. ea8U se. acbe munida · dos·. ·medicamentos · jtllg~tlldo que . esta pareella 

, de _licenÇAs da : tntendeneita" da polícia. ·· . '; , devia ·ser. cont4mplada no custeio _das _embarcaçi)eil 
, .• « 4 •. •. QJ!-e,. faca .pôr. :na. : mais rigorosa. e .exacta armadas. · A tAbella G ·orça o matenal doa arae~ 

. obaervanc1a t<.da~. as leis -, e ·;t:Pgulame!J.Ios , poli c .· . naes em .:65:7:!9/1. . Aqul : houve um _engano, e a 
· e_laee, respondablltoA.ndo . oo. · ompre~adoa a ·iluem commigsito deu maia alg\lma coueo. •. A. commiss.ão · 
· incumbe a: . • execução .que , nella tõrem . omtssos. . 11upprímío a desp_eza.que ~e fnz c~~- a su.ste~taçilo 
e . neg~igentes; advertindo · aos . juii:es,. criininaes • dos escravo!\, porque o .Sr: mm1stro · llldJeou a 
de. ·paz. que dovem·-ter ·os· lleiU -escrJvilea·. e olll- utilídade · da · sua · venda. Tein!)s ·mais. 860S· que 
ciaes··.o: maia·: ·p_roxii;Jf6 ·'que fór "poslii:vel, de soas são ·_dados ao . inilpectl>r penso para casa"; ·· e a 
moradaa, · para acudirem com a neceaaaria prom- · ,ommissão pro·curou saoor .o titulo. porque.recebill ' 

·. ptldió âs diligeriei&s do ' eerviço,. e" que · devem .este · ínspector ,sson, e niio ··aChou ootro se nio 
representar 'ao·· governo todas as 'faltas ou in· de casa. ··Palo .·art. 52 do alva rã de 1756, devem-se·. 

· cony~_nien~ea '··que oc.correrem .para-· serem . provi-·. ·dar ·casas BO· inspector. ·Em·· Lisboa .· nil:o . tinha 
dencJadas ;. ·. · · · ,. ·· · . · ·' · · · · · o · ínspector . dinheiro . para· casa, e .um José · de 
. • « . 5.~ ' Q•le "f~ll a-ç-eriguár mui cireunistaociada- . Santa Rit:l é que . obtev_e . uma gratitlcaelo : de 
menta em . 'tcida11 'aa ·:repartiÇÕÍl8 pUblicas quaes 80S .; mllS esta .razão . não· _ae _ d{!.J~Bz:B O .Jitío , df! 
_o,.· ' empiegádoli·· e· ':officiae!i ·que habitualmente · Janeiro, -onde. o inspector tem. mu~to bom_ oom-
faltlo t. comparecencia e.· desempenho · dos· seus modo no arsenal;·,. por _conaequeneJa deve-as aup-
deyerea sem :justiflcadoiJ'motivo&, ou com . alifuns p~imir esta .jratifleaçíio. Pa~t. 9, t~bella .K;'-Temoa 
Que se torn:em·. Bl:lBpe~tosos; para· dur :a~, próví- ... a . um capitao·.tenente grati~caçoes par~ . : cas11.s _ 
denelas ·qutJ eonvrerem. ·. . · · • , . ·.· · .· ·.quándo .. se·: dh: .que .ella. · móra- na pre&Jganga_; 
'«. 6.o .Que: !açO com 'que o• juízes de ·paz quanto mas . ·a ·, commisaão espern informsçlto.. Temos 

.BJ;lte!)iomêcm ·!)i· sans:• olll.ciae~- de. quartêuão, e mui~ . na mesma· tabella um tononte;ajudant.- que 
pUbhquem' ~~ ·nomes. e .m.oradJas <lellea_, :o:u ·re,. · tem· uma ·gratificação e .móra no .. araenal; parece 
l'.r&sentem as . ctuvidas; que : se lhes .'oft'~~ecerern: ·. pois que estas quaotill8 . M devem ... eliminar· da 

.. « Paço .da · _umara; · 26 . de ·Julho · de· 1830; despeza . do arsenal porque: julgo. que em· tempo 
- J. :.tida SJltia Maia:·._'.A:i p, 'Limpo de . .Abreu. . de paz se não devem faz.er · maiores dilspezRs,, e · -.A.:. ·p, C1iichorro da"Gama.-: · :. . · · · :· . mesmo se nio devem fazer · novu conetrueções : 

'llaadoú.•.se.'qoo :11ca8ie· sobre a meu; para depois além ·de -que 8e inandariio j6.. vérider· as· embArca" 
-eer -dada para. ordem -do. dia. · ..... :. : . . . .. . . .. çi3ea v.elhas, por ~nsequencia _etta ra_zAo de ee~. 

Tendo cliegallo ó Sr."se'éretario Luiz Cavalcanti, não .vale. . . · . . · 
leu .a ac'a da aeuio a'!tilêedonte que· fol itppro- . . Quanto ~ eotiJpr.a de· generos, ·a reclueçilo .deve 
vacla~ .. ~ · , ··· : •· . · · · · · .·. , · . .· · ·. , . · aer feita tal qual a apresenta a · cominiaailo ; a 

ha outra .rellexão a fazer a eete reepeito .. sobre 
· · . ORDEM no:<oiA .o .capitão de· mar e .guerra reformado ,que dlilge 

··· · · , • · · · ·· . aa ···obru · do dique • .. o ·ra; Sr; prmdeate, .estes· 

. :. OonU.~úJ~:· a· (Us~~~o~. il~l .~~~~d~s di).-~riad(' · â!P11~ead:825~~~e e~~:~~ ~or:1;:r~~=~!:~te:: 
. ao ·,projecto ·~de -lei sobre:.os·, apusoli da ·_ub·erdade ·por consiiquencia dniil:ó receber .o iloldo da sua: 
de· imprimir os .. pensamentos·. por escripto' 011 por .raforma. ·Nlo. ·aeonteeeu . assim, gr&ç&ll ao,.minis·.· 

. palavras, ... e : tende>.~àe.: ~ancidi} :· que ··H· .. . dlecu:isse . · terio tramiacto, que dispunha dos .. díllhe.iros ":pn·, 
cada ~título .. de · .per. ~si; . ,e~amínarilo.-se ae emendas b!icos a seu _arbítrio 1 . D.~Po.is! para :·.q~e · u!n . 
do .... titulo : 1•, .. e_ •. posta a ·:l'l ! ~olação·-·forio_ ~ppr~ capi~o ·de mar e gu~rrl\ dir1gm~o e~ ob~a!l: _-
1'adu • ·· · · .. · ·· · · · . · . · .. · · , · · · · .- com augmeuto· de despeza ! · · . · 
· ·'Partícipaildo-e8. a ,'·clíé'gfida· do::minilitro : da" Jila~ . l'o~mos . 0 _soldo do seeretario .da academia, este: . 
iiliba, 1\i lJ:' ·h·oras. :!Ieou . aaladica·. :d!Beussíit.; e homem exlgio.: q_ue .ee. lhe augmentuae. o.· sc.ldo· 
sendo iotrodU:Zidó. ·e have'n'do · tomado'' assento, de 24, 8 0 intendente da marinha·: disse que Dilo.· 
pass~,u·sé ao· prÇamen!_o _'da deapeza_·da sua iepar~ _poilia, aegtindô :.a lei, manda-se· eonault~r o con· 
tlo;ii:ol. ... com as reducçoea :e auppr8!18Õd& ·· da··.com· _ ' h o mt r ·· o ultada fo• · d r lha mlllao· ·cíe .·wa·n .. a.··· · .· .· ,, · . · .. __ ·· ·.·· ... _. ... _ ... _ . . · :aet C! suprem !l' a , ~es . . . . " ' :·· 

" mnla, 00#, e 888Jm. ·fteo_u : ·O · homeut multo . bem_. : 
" Pedindo &' 'palavra·• .dlua · • ' · · '· ·· . .. ·. ·:· . . aervldo; ·elle pedia .que ae Olhe ·augmentuae mala: · 
~- -~~< :y4'a:Ôo~êti~· ; .:... s·r • . pre&ldente.. . 611 .e deu·te soe. portanto •!lti!J delp81!' dey~~ . . ·. 

temos. a· tabella. n. 1. A .• commlssiro :Diio dez · de&appareur do _oljçamento • ... : : . · · · : ' 
· c.orte 'ãlgum :na deapeza 'da .. seeretària ,~e . e~tàdo; · . l'abella O .• -A commissro julgo-.i· que &e devia 

5· :quanto .A .tllbella n, 2.-a.approva, ,aubtrihindo-u àlipprunir .;a .dtipezaAa baré&- ,de , vapo~, '.pprque; 
ll.;.Q~~~a·, d• , 40!JS,.·q~. ·pe~e;ebo ·?IIÍ óft19}a!, pro-: · dev.e. aér vendida, e . despend~ 10:000$ • . A com· 
.~sió .. ,pelo · .~pverno •. , . ~Te~ps , ~, ... tab:lll,a, in .. , .. ,S.. · niiáiilo acha'. ·SOB$ ·de· · maie pv·a · óa. prôsó,C 4n_i 
.. Xambem . n.o., ·ae ,, fez ·.~teraçio • . Tem.9•··:~ .eo~p(), :·.prosig~nga ~o q~e .. _foi ,~rçado .... n,oa ·,'!,~lloa. }~~&e, · 

. .. 'rol«~ '2 . . . ... . . ül-
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cedentes, cntretRnto diz-se qua os mantin1entos 
para estes presos são de torna-viagem, a parece 
que não t~m ra'<ão de aguardente. . · 

Temos a despeza com · as galeotas .... A com·· 
missão entendeiJ que esta despeza não podia ser 
feita pelo thezouro, na fôrma ·da lei de 27; e 
quanto l1s obras com o quartel da .ilha das Cobrns, 
o . governo deve Umitar-se a conservar o que 
está feito ; e quanto aos presos da presigangn, 
deixou para a discussão a fixação do. ·quantitativo 
para se fazer esta obra. 

A, ·com missão supprimiu esta pensão do almi' 
1·ante barão do. Rio da Prata porque entende que 
não é pensão, que é uma grfl,tiflcação, e .a esta 
respeito têm havido muitos abuslls, e a commisRiio 
oppõe-se a esta gratificação de cavalgadura de 
11m emprego que deixou de .servir em Portugal. 
Isto foi .uma das razões· que influirão; e em 
segundo Jugllr a commissão .notou que esta 
gratificação. tinha sido suspensa . pelo conde de 
Sauzel por decreto de 10 d;, Junllo de 182~. 
· Quanto ás outras pensões, a com missão ha de· 

pedir um à lista de todas as que têm. sido appro
vadns, para que combinadas com esta tabella 
possa dizer as que, supprimiu, . . . · 

Q11nnto ao mais a c.ommissiio deu o seu part!cÚ 
com . urgencia, e . não . pôde.. entrnr em - muitas 
!Lveriguntões, mns tem tambem .n notar que· o 
mspecto)r do arsenal era desnecessario ser de tão 
grande. patente. 

· , (:) ~Sr ... MJnutro da. Ma.rinba·: ~Ainda 
que tlsteja persuadido que o resultado terá o 
mesmo effeito do que o das discussões passadas 
passarei com tudo a mostrar que o orçamento upre: 
sentado não merecia tão grandes reducções; por
que soffreu uma reduecão como eu fiz. Se a camara 
tiver a paciGncia .de comparar o orçamento do 
anno passado, verá a grande di1l'erenQa, -e, verá 

_mais .. o parallelo que·· eu faço entre o o.rçainent.l 
aprese)ltado e o que a. commissão o anno pas· 
sado apresentou a. esta camara ; · com missão que 
merecia muito .conceito, e que não era mais con• 
descendente .. com .os, ministros, ·e·· isto ·justificará 
que ti':e muito c~idado em. diminuir as· dAspezas, 
e depo1s. passareJ n fazer algum·as observações 
t~obre n orçamento apresentado pela commissão. 
Em 18'29 pedio o meu antecessor para. a . secre
taria de estado 21:~00$, ·e eu peço lS:OOOSOOO. O 
meu ;anteces~~r pedto para . d6spezas ordinarias 
da ~ntendeucta l:l26H, e· eu peço 1:694H :. peço 
mais 537:000$; mas isto é apparente, e logo ver
se-ha. Pedio ~ara despezas extrao~inarías 383:0008, 
e eu peço 155:000$. O meu antecessor considerou 
CO~!!O d~spezas extraordinarías o que era despezas 
ordmartc\B,. como n despeza dos navios armados 
e barca. do vapor, e o supprimento.do arsennl dé 
Santos, portanto a som ma desta~· quantias extra
ordinarias que de.vião ser ordinarias junto. ás 
despezas orainarias, ver-ae·ha que n minha des-
peza é de' 1.124:000SOOO. · 
·Agora,. seja-me perrriittldo ·dizer alguma cotisa: 

quanto ás províncias: ,O anno passado pedio-se 
para o Rio· Grande do Sul para despezas extra~ 
ardinarias .e ordinarias. 8:0. OOU, e ·eu peljo men.os 
2:000fiOOO. Para Santa .. Catharina 13:0008• e .eu· 
peço 1nenos 1:000~000: Para S. Paulo 19:0008, e 
eu peço 16:000SOOO. Para a Bahia·ped;o-se 457:000fl · 
e eu peço menos 227:000$000. Para Sergipe pedio·s~ 
698$, e eu peçu 400$000; Para Alagôas pedio~se 
2S:OúOS, e .eu peço para mais 1548, p_orque achei 
c.reado d.e mais um ·patrãu•mõr. Para. Pornnm huco 
pedio:se 83:000H, .e eu peço menos 28:000$000. 
Pa!'a a Parahyba . peço : menos 59$'200. Para o 
Maranhão 23:000N, e eu peço menos 6:000800(1.' Pata 
o Pará pedio.~se 51:000$, e peço menos 7:000$, etc. 
Por conseq~encia venho a pedir de menos 966:000$, _ 
e ~arece po1s que o orçamento nio podia' ·aoft'rer 
ma1s córtes. . .·. · .. . . · · .. · . ~~ 

Agora compararei· o orçamento com o que •a· 

co_m~issã:o o anno passado apresentou. A .com
m•ssao ·o anno p~ss.a·!iC? dava para esta·provincia 
e· pata outra'8 "j)TO'Vl'Ót1as ~-00~:000&, e eu peço 
2~313:000$, peço mais ; mas é porque a commis'sil:ó 
do . anno passado não. quíz ·dar d.i.nheíro para ·se 
fazerem . as obras dos quàrteis da marinha que 
é H7:QOO$, igualmente teve um erro ·de calculo de 
19:000H ; por consaquencia, eis-aqui que não ·se 
podem diminuir as déspezas mais. do que se têm 
feito ; e note-se que têm cliegatf() ·alguns .o.rça
mentos como o · de . Pernambuco · que . pede mais 
ú7:000H, Alagóas 8:0008, Pará 58:000$ ; ·e ó. vista 
deste accresc.imo não sei como· se possão · fazer 
mais rl'!ducções. · · . · _ 

Segundo a addição da tabella A,(leu), não se con· 
siderou esta quantia, porque sendo orçamento 'de 
despeza e não de receita, e sendo umn receita que·a 
intendencia dé. no thesouro, eis a razão .porque 
não· se consideróu ; e se por· acaso a commissão 
entende · que · deve ser; . faça-se': porém então 
d\gG-U\~ que ha outm Teeeita e ~atiílcação dessas 
patentes, e observarei .que • entao •> calculo; está . 
errado, que ba .. um engano contra o· orçamento 
de 78$, . e eu não J:lOssr.i 'perder. um real-: .'á .8• 
addição da tabel111 B do 39:000N. (leu), -nada ha 
que dizer; e do mesn1o ·mCido. a. 4•, ·5~,· 6•; etc~ . 

(0 Sr. :Ministi·o fez mais algumas re(lea:êJes 
sobre alguns topicOS(LUe tUfo puãerlfo se1.' colhidas,) 

o . sr. va.sconcei'l~~ : .- Para··.· a . proviíi~i" 
do B.1o Grande do ·Sul, .pede.o Sr. ministro M:OOOH~. 
A com missão supprimio ·a, despeza .de 4:0008 .e a 
razão é pol'que .se. no:. Rio .de. Janeiro' se orçava 
p~ra ca~a praça:'28S360, no Rio Grande .,do S.ul: 
nao dev1a ser. orçada c~da . praça pelo mesmo 
preçrl ; ma~ a com missão depois . de. ter emitti.do 
a. sua opinião obteve esclarecimentos, e. entende 
que cóm muito menos se.,póde razer 'à '. despe%a 
desta tropa, isto .é, que : se .podia. -deduzir' maiá 
de 4:000$000. . . . . . •. · . · ·. • ·. . · ·.: . · : 

Quanto ao trelll, a comn:iiss_ão não pQde .. deixar 
de mandar á mesa.uma.,nova ·emeildà, e .de éertó 
esta d!!speza :aeve ser reduzida quan·do ilnlito ··a 
20:000H, .porque, segundo·. a· .. opinião . de,J)ésl!ôàs' 
mui imte'ndidns do: que Pe'pl\ssa no Rio.de·Jãn'eiro, 
a despeza' se poderia fáier aínda coin muitó mé'rioà, 
e'.a commíssã,\ dá" nlais S:OOOH do que 'se:'dêví8' 
dar~ Nota "támbem a com missão qüe não bave'ndo 
verdàdeiro ai:senal, àscusado.'era que ó .inteiideííte. 
da marinha fosse um capitão de mar-<gU.erra. A 
com missão não ·cerceou despeza. algu:ma .. ;da .in-' 
tendoneia; mas ·espera que o ·sr. ministro :côn·: 
corda ;que um lo tenentu.seria ... suillciente para se 
empregar" nesta intendenéi.a. · .·. • · . . . ·., ... 

Temos à despeza de. Santa .Catharinn. A com~ 
missão supprimio a despeza de 2:000H com o custeio 
das embarcações., (Leu.) Supprimio .1:200R por 
estarem compreh-endidos:no orQaniénto da marinha. 
da côrte soldos. e comedorias aos. officiaes· da. 
madhha.: Parece~me' que · ·ainda .llaverá alguma 
duplicata na'pàí'c'ella seguinte. (LeU.) Isto parece· 
me'que entra·.·tambem~ua intendencía da·marinha: 
por conseguinte ·tambem nesta '.parcella deve ba'Ver 
reducção, -porém não pretende a com missão 'fazel~a, 
espera que' o Sr;·ministro concorde na suppressiio. 

Em ·s. Paulo .temos a. notar um capitão, di! mar 
e ·guerra intendente da 'marinha ic por ÍSSO o· QUe. 
se disse:. a ·respeito ·do Rio Grande· do sui·deve-se· 

. tarnbem ent.endercom esta~J>rovincila. A commissão' 
supprimio a·quantia a e 8:3008; porque esta deapeza 
estâ compr.eliendida' na .intendencta· ila córte.·· .. 

Emquanto ao Espírito--s-anto litipprimiô tambem 
ao~ despezas com- na eomedorias para·. uma em bar· 
c. ação de guerra: está· claro·- que _se .comprebende 
M. <lt~m~nto de.s despezas 1eltas com o custeio· 
das embarcações; (Leu.):.· Bahia.- despeza. feita 
c.om o .arsenal de marinha : · reduzlo·ae ·esta de•· 
pezn· a .100':000$; ·e julgo, que dêve. ser. anto'riaado 
o ROverno · a ,fazer ·. aa · reformas: indiapensavela 
neate ar1enal. A raziJo· ·para· ·esta> auppreaaão:;ji· 
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tem _sido exposta, n~ sessões antecedentes ; rêdu- · acabáriio-se as . construcções, . acabou;se .a . maior 
zindo a ~espeza . não se . empr,ehenderáõ nov~s . parte . dos trabalho!~ · do·arsenal de marinha; por 
construeçoes, :por .. conseguante não é necessarzo tanto pediria a súppressão da ~otratifieação. co.me-

. entendermos sobre · este artigo, O·· arsenal de ma- · do rias, _ ete ~ .• destes llotnens. Este capelláo não séí 
rinha tem 5. apc,ntadores, . . e co da córte tem 4' : de que serv.e :: é um parasita, amigo do inten~ 
éo~paré~se · i:> pessoal: e achnr-tle•ha extraordinàrio dente que não Jaz serv.içp algum; . . .. . ·.-. ~ 
o. n·u.merodo.s o. inp·r .eg. ad __ os. ,; o que. se póde,dí·m.ín. uir;· Depoig temos mais um .· guarda madeiras ' om' 
e :espero que o· Sr .. mzntstro .. o faça uma vwque- Itapagipe: tambem éra· outro .amigo .do ex·inten• 
esteja· autorisâdo. --.: . .. . ·· ... ·. · · ·. . : · dente .que . para o benetlciar o empregou alll ; 
' Pernambuco . . (Leu : ) A . commissão deu para Depois temos 5' apontadores, . isto é, dentro .. do 

a despeza de Perni1mbuco 40:000~, parece que arsenaLda cidade, .. e· mais dous em . Itnpagipe, 
esta . redue~ão não pôde deixar .de .·ser appro:Vada. parece~me que deve-se supprimir 4 . ap_ontadores · 
Parte das despezas que entrão neste orçamento · e .11car ·sómente . . 8 que é muito .sufficJente. De· 
lião eomprehendldas no · custeio· das embarcações pois temos construetor- direétor, além ... de muitos 
da arm'lda, de outra parte considerando as inno·; eonstructores que tem o auenal. Este constructor 
vações que· '·se pader· razer; parece-me; sue ainda e dírector é rrascez, .. e o Sr. mi nistio . da marinha 
temos' dado .mais .do que é neciessario~ E · verdade o mandou· chamar para · a· cõrte: não Jallo 'sobre 
que ' ·o · orçamento pede 20:000N para a galeota de i .s~ por censurRr porque ·entendo que tanto . faz 
Pernambuco, ·e -j>ara'· custeio:' de embarcações · ar-· ·_. pagar· se na Bahia como na eõrte ; Tambem suppri· 
inadas. A com missão julga :que se deve·' ·reduzir. mão-se 8 mandadores~ . . . . . .. .. . _ . . _··.· .. · . 
a despeza,a . 40:000H,. apez~r .de que _o· orçamento · Tire-se ·casa e sóldõ ao 'éi:llnmandante de uma 
sõ. peça. 20:0005000. {Leu) • . _ .. _ _-·._· · , .• .. barca meia· armaida; que nio sei . se existe aínda, . 
· .Na Parahyba e· ·Bahia .. não. se fez . redueção pois que de >nada serve. ,Q11ando havia cons~ 
nenhuma, approvou.:'se o orçamento.tal qual. (Leu). trucções de navios, 2 fragatas . etc., . andava a 
Deduzio desta . despeza 1:100$000. . .. ·.•. . · · ·Colha dos 2 arsenaes, o da cidade e de Itapagípe, 

.. Quanto ao-:Maranbão :que está . nas mesmas cír.· em 16:000fl000, · agorà que não exist.o nenhuma 
cumstancias, · ou·.· ainda em peiores,qoe o atsenal construcção anda a folba em 3:2ooaooo: . aqni.não 
de Pernambuco, a. commlssâo reduzio 16:00011 são contemplados mestres; t~ndo officiaes estou 
desta despeza •. De :v e ent~nder~se de que .m~do vell\ que deve haver · eseola ·para .· ·aprendizes, .e dan-

·orçada a ·despeza .deilte . orçamento . das ·. províncias <to-se·1:200HOOO; tem-se . pag~. 
com embarcações de guerra aJ,madas, ás quaes se · · 0 sr. M:in.fstro da :u:ar.t:nb.a.:-Sr. pro·~ 
têm.jâ consignado . i> necessario, quando se or.,;ou siderite, eu. niio .. posso adivinhar .o que se passa · 
o ,custeio das· forças .de mar: . por is~o é dupli· . nas ·províncias, e por isso niio ·tenho . remedio . 

· eata. · · · · . ·· . · · senão cingir•me· -ao orçamento que deHás ve.m ; 
. Piailhy vem orçado , . (leu\, é . . · tudo. suppi'imido:: aqui na . cõrte P09SO examinar e frequentemente 

(Leu). ·A. commissão reduzia toda essa.despeza. A . ver. ·-•• ... · , ·.··· : . _ .. · . ..... : . .. · •• . · :· ·' . · 
com missão . •.esteve para SUJlprirnir a despeza ·com · ·· Emquanto ao capelliio :é na· realidnde. · desr.é~ 
as '!1arcas; seg11ndo o que. d11: ·o orçamento, e sendo cessaria porque, [deixando outras •razões, . temos 
ellàs armadas,· pertencia por consequéneia á força, ··· esta . da casn estar muito . proximà "' uma· igreja; 
e a forÇa para o. imperio foi fixada . em 1,500 Em quanto · j:lOS apontll,dores- espero reforma· ·de 
praÇas.:· para .• o· .vencimento devia a commissiio apontadores. é grande o seu· numero~ Emquanto, 
reduzir e supplimir toda .esta· despeza, por. isso ao constructór é. homem mui. habil, mandei-o ·vir 
que'tinha .sido comprehendida no custeio. . . ·· para , o Rio de Janeiro para melhor. se pode~ 
·. Quanto . ao . importe . das praças, julgou-se · a aproveitar... .. . ... : .. . . . • . . · 

desp.ez.a de .- cad. a praça. a_· 20~, e _não se .d. eve orçar. Emqu!lnto aos 3 ·mandadpres sou da opinião da 
cada praça em 28S890, como vem · neste orçamento. com missão, com ~1feito no parecer da coinmissão 
Déve-se continua,_. ~om- .esta companhia de pedes- achii.o-se cousas .mui justas o certa·s, assim como 
tres ·de que ' trata· o· orçamento> e que se orça·.~m outras mui disparatadas . . O governo ha de ad~ 
8iOOOSOOO. · : · ·. · : · · ·. ·. ·- · -• .. mittir reformas, porém .ellas niío podem . ser ·de 

(OjSr; miníst~;o foi lendo fis~ orçament(J, e có~~ . repente; por . :votação do .a uno passado, foi .uma 
'binondo.-catla um .dos ·pedidoS"t:om· o·gue deu a · coóunissão para o Rio Grande para. exaniina( e 
commissllo, ·e'{<J.zendo pequenos 1"8fte:x;?Jes ,que .o ve_rmos quaes .hão .. de ser as . reformas,--parelle 
.tachygrapho n4o co.lheu.} . ·· · · ; - . · . que pede s pràdencia que esperemos · .pór este 

· · · · · · plano de reforma; eis.-aqui. porque .. não flz . re~ 
o '&!!b.•. .A:m.aráJ.':--, Como ·. tenho a mandar ducções senão aquellas que podia .. fazer com . ~-o~ 

umn emenda relativamelite.ao arsennl de marinha nhecimento 'de -causa, . porque . ·entendo que s..em 
da Babia~ desejava esclarecer a . camara a este res· este conhecimento faz-se , do 'torto' dirl,lito;_.e do Aí~ 
peito. De :certo não c.:~ncor•lo que se . dê. 2'29:000S reito torto, ... · . ·· , ·.·· .·· . ,. · . . . .. , .. ; ; 
como o .:sr . .:ministro• pede, nem.tambem lOO:OOOS Já disse á camara ,que ha .uma commis~ão 
que a commissio .. concede:: .mandarei .uma emenda . tra. balhando sobre. isto para . . dar plano de. r~_ fo.rm. a~ ·· 
accrescentando . 25:0008 ao• que a· commissão deu. • h 'd · t · · 8 · _Ent.rando ·.na q·uastão ' .dire.ique: o .ar.se.nal d.e pa.ra _v_er. o .· que se ·. a ·. e .. ex. m_guJr ... .. e o_,que ; .. s ... ha · de erear etc • •. Sobre a: conducção .da madeira 
marinha da . Baliia , é ::composto de muitos empre- disse-se _ que · é. despeza· . de11 neces~aria ( devJ-e.,s.a 
gados,·e·. empregildos.dnuteis, . depois •. que allJ se . di_m.· _i_ n._u_ ir __ ~.orqu_e _ n_ ão ... se · está faz_end_o_ e_ .o ___ n __ stru ____ c_ç_ãi_ o. c 

ai:aboa a :: constrncção .•• da.~ náo·· , e : düas .. fragatas. ta? - -
A.lém·.disto --ba :.o.utrolk empresados: que ·,não .são nova, · P0~- m nao .se coo~er . . ·. . · ;; .: : . ., .. •" .· 
autorisados ·· po_r:lei'·:; · porém,;sam_ •creado's .pelo.ex.- .· Emquanto,á ~~ca da:. agua; . e~lll .. é. vantnJ~sa á fazenda, pubhca, · :vende · agua. para ... os ·navaos · 
intendente . dá marinha, ·e con4rmadoa\ .pela secre- · .. mercantes ·_ ~- _ pa~a 98· .va~os, eatrangéiros,;;d!\-·,, muito 
taria de: estado compet~nte: e , entre .estes . se ·faz · . J ucro; a despeza . ,é .. multo pe_q11,en.a~ ~ _Co.ncl~o que 
muito ·notavel• um .. :amanuenae ,,e,:.am · ._pratieànte· · vindo este _. plano .de ... raforma, ._ entao .. com conhe<t 
nomeado para · eacrivio.·da· matricula; Os , emolll· · · ciaien.to_ de causa sé· . hav.,rá , de ; proced·<l~ a. 
menta• que rende .aqu. ella repar\içlo; .. vlo .todos. esta economia, .de outra sorte digo .. . que : receio 
pa&ra ella=; e -. aada lucra a · n~ilo. ·Para o ta·abalho · lt · · · 
que alll ae faa é . mul.to .. auCilciente· o eacrlvlo, e mu ''· . .. . . . .. . • · ·.·· · . . . -
nilo 6 mlator .amanuonae i mta :Col com ,etLIHapa O · llll', ou.nll~ Ka'tto•:;.;.Sr. preaidente, 
que o· inltllde.nte· o .namt~ou "_"A.. faaer o.uLro aor· lo11o qu11 principiei a examinar o. relatorio apr~· 
vlq_o 1 alám ctla&o &ell\ uma .. JI,....""0Ao monaal do tentado a uaLa · au~&uata • oamara pelo :Sr. '11'11'· 
g~ll. P.Ol' conaet~~ulnt•. aaho qua tiiiLM. m•~lçi\u . dflvt nla~rn "'" . marlnlla, vi.· . que ltavll\ .. de <:•otrrer 
1Upprlmil'•ltl, DMp.OII . dltlll · V~llltl\1 110 l'l'lllllll\l llfllllitll _ro __ 4 __ \IOQiiiii .Vo li• 111!)1'1 ifltl\1\0ii em· _n'u_ Uao 
dilUI odlalao11 do .a1arlRka1 1\AQ llt!l '"" q"'l p,ovh,al•• CIJtlat•"' 1\fiOI\1"" abaolu\amonto d~•· 
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. nccessarios em . outras sãO riecessnrios, devem-se 

conservar ;m muito bom pé ; é preciso no Pará, 
nn Bahil\ . póde-so concer.tar muito~ . . navios,_ até 
parn nãQ recahir só no Rto de Jane1ro devem-se 
conservar naque!Jas partes _ que forem absoluta· 
mente ._ necessarios. ErAquanto â. mad&íra ac~o 
muito. bom _ q~e se a~cumule ~OH armazens, _.POIS 
que d1:1tq .Qil t1r.a mu1to prove)to, do _contr~uo as 
embarcações construfdas com made1ras t1rad_as 
verdes, .deão ronceiras e durão pouco. ASsim 
.tivessemos nós mad&ira nos armazena de 5 __ e _ 6 
nonos! Em Maranhão não é precíso _arsenal, já 
a commiiisão de · marinba a~resento~ .um _pare
cer a . respeito da utilidade ou inutilidade dos 
al'senaes. 

cialidade, o Sr. deputado cónfunde estas duas leis, 
faz dellas uma só. · •. · _ . · 

O Sa. VAscoNcELLos (continuando):- O Sr •. de· 
putado ·_ ba . de . perdoar_ a_s equivo.cações de_ um. 
homem que ainda não foi .- a nav1o de guerra ;· 
porém devo dizer ao iUu,str~ dsP,utatlo -. qu~ - set 
dn e;,c,iatencia ·destaS _ duas lets, se1 que . a _let.que . 
fixou o · numero da . armada de Portugal é de 
Julho de 1796, e que a lei a que me .reftro, ·que 
declara . o. estado-maior, é., posteri.or, . por c~n
seguinte . a lei ai1tedor deve . ser entand1da 
para a posterior para remover todas . as du- . 
vidas. _· Ess_a_ lei que n:'io.·_ .pod_í.&.ser _ applica_da par_ a_ 
o Brazil, !oi feita em Portugal . no . tempo q:ae 
Portugal tambem comprehendia o Br~zíl ; e a~stm 
mesmo nilo ha outra -díft'erença senuo 9 o:ftic1aes, 
porém a lei de . Dezembro de . 1796 declara-. a 
filrça que deve em()regar . em _.cada ·ezt!barcação, 
por esta é que se . deve e~tender. · _. 

o Sr . . va.sconoe1lo•:-Dlsse-se 'que era 
muito pouco 1111 praças, anda em 170:000ROOO. e 
póde ir augmentando o ·material; vejo , porél}l 
2,000!000$000 de deficit: ha cousas que o 5~. m._!.· 
nistro <ta fazenda nllo contou, como s obr1gaçao 
.de resgatar as notas do banco que. têm 5 · of'! ~a 
16rma da ·lei, . deve por consequene1a o defte1t n: 

. a mais de l,OOO:OOOROOO. . ___ .. _· _ _ . . ..... -
Esta .reilexão é muito uecessaria para se co· 

ubecer o estado em que nós latamos, e ver-se q~al 
é_ a. Jl)rça que a nação póde sustentar. · Dis
se-se que erã;> nccessaría~ frag~_tas _. ; _ j4 se~m~s· 
trou .que . na co~ta nã_ o_· erao p_rec•sas __ embarcaçoes 

o sr . . Mata:-Sr. presldente,emqua!lto_,á 
primeira suppressão que -propõe a commtss~o~ 
supposto que o Exm~ _ministro disse · que. nada 

···tinha ' .que ·dizer • sobre eUa, >sou -- de .· oarecet 
que não _ póde _ subsistir: por nenhuma' das ·ra· 
zõ.es que se produziu,- pois 'pa~a ' íst<? neceesa-

grandes_._ Quem _ pó.de duvid __ _ ~ar · que .- o mona.rc_ h_a · 
brazileiro ba de a'tender para .· ~> . estado 
d_ns finanças · da nação, ·e fazer a despeza ... das . 

· galeotas á -sua custa ; quem poderá roubar·lbe 
esta gloria ? · - · . . . ' 

.· O Sr • . ministro perguntou sa polo artig'! erà 
autorisado o governo para . demittir . os otll.c1aes; · 
entendo que._ a assembléa. geral. não tem autori
dade para. dar este poder ao governo_: _na fórm9. 
da cons~ituição _. só · podem ser dem1tt1dos por 
sentença ; e para qualq11er offi.cial que niio fór 
preciso no sel'Viço da armada deixa ao ãrbitrio do 
g(lverno _ que estes pffi.t:iaes. possiio. residir ~onde 
quizerem, r1em ha nisto nenhum mconven1ente: 
quantos otllciaes ioglezas não estãtl_no Brazil 
venc_endo . em, Inglaterra e ··_que ;_estão .. fazendo 
grande nep;ocio no BrazJl -? . A naçao que melhor 
entendo de · marinha, pratica o · que determina · o 

·artigo. 
Disse o Sr. ministro ·que est!l ·votação dos 

officíaes estrangeiros era incoberente com a -v:otação 
·da camara sobre o general . Labe.tut, pelo contra: 
rio, não h~ nenhuma incoherencia nesta vota!)ão, 
O general Labatut _ trabalhou . na, occasião qa 
independencia, fui um dos. que ma1s _tra:tl.alh!lrao 
na causa da independenc111. e que qutz o artigo? 

.. Que serão demittidoa aquelles-que nã.o colabora~ão . 
· p_1ara a _causa do Br_ azil-, nonde. es __ táa 1nco_herene1a'l 
Nem · sei como se possa sustentar a .doutrina 
contraria. O golV&rno julga-se autoríaado para 
admltUr omclat~a 1u1trangetroa .quando Ihe .parece, 

.. e ~que a a11embléa nlo pc):le ' determinar que ellea . 
lejilO despet.JidCIS I . . . __ _ __ _ 

Sr. ·presidente, o Sr. ministro da 1828 que 
iixou aa deapezaa até 1829, disse que .. 1\e tinha 
attendldo á reducçll:o da terça parte daa dBipezail, _ .. 
com que . bavla · fazer · outra dllsp&za ? · Havia de 

· fazer -tlssa força com OOO:OOONOOO, _que · I! guRnto 
se · deu no . orçamento da rnarmba para 182{\ :.L 
SOO:OOOROOO que o l!!!n!Jterio da marinha -potltll'111ia· 
pender na .!órmã'Oa lei.: · parece-me que a redUC!JilO .. 
devia ser · essa que · existe ·. por lei . sanccionada, 
não . sei · como destes factos : se possa concluir 
para ' o .·augmento de forças . 'do &!lr.o futuro : de 
1831, · emquanto é _preciso que- o artig() ·_• vá_ de
clarando .o que ha de ;entender-se da lei. Nao se 
jir)va. as .. ·pr9moç_ões. man~ão·s~ ·fazer ~a fórm~ da 
le1 : ~ o que se determina. . . _ . . . · 

O Sa. '.OuNiu. :MA.ororos :~ Ha · duas leitJ,- uma 
que determina o_ estado-rúaior de . cada um" dos 
navic,Bí outu . que estabelece o numero . da 'offi.·. 

rio ·é~ que bo11vessem b.ases •mat~ sohdas ; por 
estn razão eu supprlmir~a a prime!"" ·emeudl\ .da 
comDiissio e tambem .· a da _quantia do ·9::>76$000;· 
nao-só pelasrazões·. do Sr. ministro, ·mas:tambem 

'porque cumpre accrescentar _que nio bas~a que 
a commissão -entunda que dnve se~ :vendld~ em 
hasta publica, é preciso uma · deflDJttva dec1sio • 
que assim _ o _- u1ande ; então _ terá base solida_ 
para .seguir -. a reducçiio _ propo~ta, porque ~bás 
niiol póde esta reducçíto _ servu,, tambem. pelo 
que acabei de ouvir, as expressões · do _ Sr. mi-. 
nístro, eu me opponho . á reduccão doi! 3608000, . 
pois não ouvi razões convincentes_:·:par•' se fázer 

··eatll reducção. , ·· · _ _ . _ . . - · · 
A tirada da pensão do barão do Rio. da P.rat~: 

tambem me opponho . n esla suppresaão. Pr1me1~ 
ramen.te é __ certo quo é algum · tanto :de espantar. 
tão • grande q11ant.ia de.·tres · cont~s e tantos , de 
pensão, ·. porém já .o Sr. minl.st~o · ~1sse que -· houve 

·.engano, e ·que se .deve . d1mmu1r um eonto . e 
tanto: esta pe••dc> foi dada. -em 1810, .e conflr· 
mada em .1817 pelo monarcbil, qne . l;)aquello 
tempo . tinha todos os _· poderes : . pot:,_~hn _dtsse _ '11;11! 
membro_ da. commissão que isto .n!lo é p~nsaot e 
gratificação, porém seja _pensão, _ se1a. grat~ficaçao 
ou soldo é comn 'disse o - Sr. mtnlstro; mercê 
pecuniari~; estabelecida, eomo se mostrou; pelo 
dipli!mil . ãuthentico elle tem . ·posse nella, ella: 
está garantida ni.o .. sõ _ pela lei ·da 20 : de Outub.ro 
do · 18~, ·como ·-por orçarnentoiJ · que· 8f!:. têm fe1to 
na · assembMa _geral; parece.me que -.nao póJe ~er 
tirado . desta propriedade: s~m se ·. comme.tt':r _ m-
jut~tiça'e é ·cabir • ... em , mamtesta contrad1çao com 
o que se tem decidido nesta camara ,a este . ns_· 
peito · J>Orém · accrescent.,· o ., Sr.- deputado . que 
eStl\ pensão ou·_e_sta_ 8_ r_ atifica_ .ç. ão_ já foi au_pp~m-ida_ 
em 1~ • iato não vem · para .o caso . ~ ·.saspensão 
nilo ó revogaç~o. uina vez que f?i revogada, ' fo~ 
eómenta · auapensa _por algum · mot1vo_ .• urgente, , fo1 
llmtr ~ daqiÍellaa -aupprimidas :. p~la : ., urgencia. :. do_ 
eata4o logo que CCIIIO.U .ae&e motLvo .foirestituLda. 

"esta propriellade. ._· -. · . . . · , . ·· 
Tambem entendo que nlo ae deve suP.primir 

n. barca de vapor, . aeve•ae coa1ervar pelo _que 
acabo de ouvir do Sr. mlnt•tro qua tambam .6 
1enador, que tllm lntellllfelusla da m~tt11r1_ '-'manda· 

· rei omenia da auppreelliO deat&~~-nppre•aoel. · 
V_ierllo lk mo~• •• IO!IIlintu omoníta-1 
« Suppraaa4o d&ll reauollea .. Ritln~IJ 1 
•• 400" ' de ordeaado do il•oal Qa _ll\111 4o clolpl• 

cho marítimo. ''··.:,;· _ · _. _ ·· 
« 9:576$ · dlls -eom~do~l~•' dàÍI e•or.,QI, 
<<..:!60$ do gratlflcaoio dQ laapea,ar, 
•• Pensio do· bario do lUo da Pra\a, 
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« 10_:089/1440 do costeio da barca de vapor. » attendeu á eircumstancia critica dll!! finanças, e 
Forao to!las apOII\da~ • . ' ·. . I · vio que hnumalei CJU6 marca. l;OOO:OOOH de dotação 
o · ·sr. va•~t,n~ol1o•:--A . commissão do · e despczas de S. ·M. ·o Imperador, e _como havia 

o_rçamento nllo _tocou. :nas·.Juzes · nem- no patrio· de · dar mais·. tanto ·. para as suas gnleotaa, .ne·m 
t1smo· do-. Exm. Sr: ministro, · nem deseja .refor~ · sei ·se a assembléa pó de faier · alteração .. a este · 

. mas, o . que fez foi attender ãs . .despezas e conrúar respeito. Disse· o. Sr .. deputado não ha de ir:em _sa.=_ ..• :~ -~ -
aquellas qae'j'ulgava que~se podião eoarctar:estava . veiro,.tambem-a-commissíto·llão -·diilse que 'foss.e .. em · 
certa. que -nas ·· cireümilta11cias actuaes ora neces· s'aveiro, é co usa . muito dift'ere·nte não entrar . a 
sarin muita .. economia; . eis·aqui 0 que 8 con&-. despeza das galeotas na fazenda publica, ou não 
missão teve em vist11s, algumas. cousas contem~ haver gal.eota. s, ·.nssim como não. en ... tr.ã .. o na de .. speza 
plou .o ~ Sr •. ministro;· que · devia contemplar ainda as carroa~ens de Sua:Magestade assim tambem 
que tivesse (). desejo de refol'ma. .· · . . ·• , não deve naver galeotas, eis-aqui. .como ,a com-

Na camara passou a idéa de se
1
vender os navios, missão entendeu, se a eamarajulgar que a despeza 

que pr~cisassem . de ··. concerto, ' jà esta despeza das galeotas . é p_ublica, pôde determinar, porém 
deve~ se diminuir, 'já 0 que ·0 . Sr .. ministro . cal· a. com missão entendeu. que na · f6rma dB lei não 
culou . não:_. p6de yaler. porq_ ue .. a.·c.amara entendeu' podia ·. ser · despeza publica, .' e a commissão ainda 

t 1 d ã t · d d hoje está persuadida que a despeza·i:om;as galeotas 
que :ea es n11v os eyJ o. an es ven er-se · o· que .niio .édespeza .· "ublt'"s, á ·v.1· .. ta· ... dn . let' :_-que .: ftxou 
concertar-se • . O Sr . .. ministro da marinha'·meamo . " "' .. .. 
ha · de · concordar que ·se :deve fazer esta re~ l,OOO:OOOS para dotaçiio de S-: M. Imperial seja em-
ducção. >· .· . ·. . . · . · . · ~ ..... ··· ··. • · ..• . · ·. .··.. . . . .bora estadospeza de tempo immemorial,tambem era 

Eniliuanto ao 'eoiteio ·.das .· einiiari:áÇõea a .com- ~~s~':'P3o iTh~:~~~~:a! ~~:h~i~on:::h:u:1:,d::: 
missão não · soube bem como. se havia dé . haver · haver. quantia certa, porém .. hoje a constituição 
ne13_ta mataria e ... muito .mais embaraçada se vio póz termo a estes abusos. •Não se ouvio ao 
á ,vista das informações ; do .. Sr. ministro: disse ·sr~ ministro, quando' fallou sobre o calculo da 
o Sr. minisLro . q~e, o .. ,costeío das embarcações commíssão, peh1 rapidez . com que se exprimia. 
eomp!ehende . o B!llâo; . ração do porão e. l!Jn~s que . · ·· · 
se. dao ,. aos nav1oa, ,e . outras co usas lnSlgndl• O Sá. MlNIST:so:~E':'plicou. . 
can'tes. Porém a commissão.não .esteve porJsso: o : o SR.:, VASCONÓEiL03:-E d~u'\}ma pequena rea-

. Sr./ minístro .. não, ,desenvolveu -isto . no .seu rela- posta a qual não . foi _ouvidll . por. moderar a voz. 
torío, . qual foi ·.a ·base. _da cominissão? ·como ' Bn~ . (Leu.) Disse o Sr. deputado, que uão. deve cerceara 
tendeu a . ccimniissão o que era cost'eio ·ae _navios? . deapeza, porque -. ainda não ,está approvada. a 'lei; 
Entendeu toda a sua marinhagam, e este calculo que maL resulta de .fazer-se esta reducção 'P ·No 
·foi :apresentado" pela.' prim'eira; vez ·á camara' pelo caso .que nio se approve . esta leí, conta7ae·éom 
ministerio de 1827'; ·o· ·sr. ministro da marinha · a de~p. ezav_ e.Ua foL supprimida_ na. eap.era. ncia :_g_ ·ue . · 

.. em 1826 · não calculou assim, mas:-. em · 1827 foi' . a lei snja approvada, demais temos , o :credito 
a•· primeira 1 vez ·que se· fez· est_ e . calculo· ·. para ·a-' ·. aupplementar ; ;A commissão não vi o· a .. receita ··das 
despez·a ·· dos ··navios.!araiadós·; e'. o ·.que 'disse o barcas, .. a -eommisaão. é informada ,que os, ren~ 
Sr~ ministro, que·~ apresentou este ' calcnlo? Que dimentoS!destas barcas estlto expostos á disposição 
se regulava pelo 'systemá inglez, e pedia · '268600 do ·. io11pector, e que · do rendimento · não ,,se ·faz ··· 
por ' cada 'praça. A: •.commissão o,que fez foi axa·~ carga ao almoxarife, quando se devia fazer earga 
minar · o ··que .no systema . inglez -se· entendia por na lórma do . regimento. dos ·armBzens de _1664, 
costeio de embarcação; · eis-aqui o . trabalho · .da · 1lca ·ao arbítrio .do · inapeotor ·.para · gastar. este 
commissão, a commiásão vio que se entende por dinheiro como lhe apraz, a ea~e respeito se pro· 
costeio ·no ·aystema •fnglez aquillo que é neces· cede illegalmente; por informações a commisallo 
sario para conser'Var··:\lma embarcação no mesmo veio a saber que existe .este abuso nesta repar· 
estado,. em ·. que :ror· entregutt, quando principiou tição, a esta receita d~via~se tambem . attender; 
a : navegar:· aendo·;assim . como podia· este costeio . emquanto •. aqa prazos da p~eziganga, disse o Sr•mi· 
ser marcada ·deste modo 1 Se ·o Sr. ministro tivesse nistro ·que esta eamara· que . tinha tido tanta 
apresentado ·tat qual · aiiabouvda expõr, não havia c'?mpai;tào_dos preaoa_da prezigango, queria agora · · 
de orçar ctda ·praÇa .:a c26$600,: havia diminuir -- dJmmuar as rações que . se davilo; . . 
muito;-- o -.ror por· i,ito que.,a ··coi!Jmiasãó ' mostrou · · ,A duvida não existe em que setire20 ou-40 r8; 0 a 
e~ta dupl&cata; · •- ·. :. · . ·· ~- .: · · . ·· ·•· · · ··: ·· ·· duvida é outra, é que eifectivamente os generos que 
. A commissio.. notoâ-; que. ·o systema da compra se -.dão a . estes . homens . aio . velhos, chamados 
dos .generoa é' pessiin!li e , espera :q11e ·o Sr~ · mi~ t<•rna-viagem, não . ha raçã'? de· ,'!'guard~nte ' .. pàra · 
nistr,o · que . tem dado . tantas ·providencias bBja os '.presos, ete . . Não é .. da 1ntençao ,da comm1asão 
de . reformar este ·.rilmo necessario dos males que dimtnuír a ração · doa . presos : emquanto á. _easa, 

· a com missão .vío rias compras dos geM1·os, com· trate de haver economia, uma vez que . se. faça 
prando·se . qu11ndo cha:·n'ecessidade; quanolo .parece esta causa eommum ; convém tambem· oielhorar 
que o governo devia . convidar antieipadamente muito a sorte dos presos, por. isso a commisaão 
aos- negociantes · que ' ·quizessem •vender taes e taes .jieseja esi:larecl'mentos pr.ra interpôr seu juizo .• ~·.: 
generoso : e na·•c_oncurrencia eompraria :com mais . ·.· O . Sr.· ministro-disse é .a. obra. da .aeadem1a.e 
·vantagem·:· a · ·.fazenda'· •public&í- do que comprar da , secretaria .da intendeni:ia, etc • . A . com~i~a;to 
quando · :a ,· necessidade!;urge ;• e niio haver · chicana· . 'julgou,,preferivel ,as · .obras dos presos _des_ta:.rep~r~ .. 
DO' ' pagamento ·como' 8CODtece;:·uão: havér ' prefe. tiÇ~Q,,POSt.a..;.qllB -CCD~ B~We!B--=U1:)88~S .. Cir~tan; ~ . 
_uncia -·com· oa 'aft.lhi\dos:"como• ·tem:: aeõntiiêido. &:ias.-Julgou melhor- mandar fazer .Jã , ea_ta r ()bra, 

· · •. A>despeza da-mafinbá:do:anno passado ·2,892:0006 ·. assim , pedia · a._;huina~ida~e .ainda.,que n~o _se_ deve 
·importoU:- em· muito ' mais ' do•,que ,() ,gu& 1!& .· tinha. J~zjlr despe_za extraordanana,- cqm~.proppz ,o,S_r •. mi· 
orçado' .:.no :tempo ··.de-.guerra ;·;:que :foi · :892:000#, ':.n1stro;, ped1o-que se contemplasse,Já com , a:_d~a_p~za. 
•tudo•; isto do ·,que · ~pro'eede •? •Do que se tem feito ,necea~aria ,para; esta obra, a _camal'a deoldlrA,,!Ie 
naquella· repartiçio ,~,iato: é•·íileontestaveE•: ": : ,._. se .-deve fazer· ou não . . . ·;.. .. ·' '' ,, :, ... - ._, , 

. • .. :Fallou•se .nas galeotas,-uoi ill.ustre :deputado· disse ,, :i Vem• a pensão ·.do ·. barão .·.do ::-,BiÕ .da Prata,:· um 
·que· o ' impêrador·quàndo i quizesser ir ·viaitar.;qual• illustre· ·deputado ootouY· a . commiasilo •:de ;jncobe-

, quer. • ell\barcação-J:oüi.: fortaleza;:: etc. ·; . :não •. havia .rente-r porque •. não , querendo <tocar'-Jnas ;.pensões 
·de ir •em :àaverro.':Sr. ~presidente;-a.commisaão .· não anteriores . a 28,.não .. obstantel"is\o •. tinha;.bulido 
quer ver . o .. imperador ·em savl!iros, a commis11ão : _ .:na.;•pensão .. do, baJ·ão ç do ;r~io .:da: Prata,laécres
não cede'· em amor á sagrada . pessoa de S; M. o · centou:que esta pensão. nunc:afol ,BUSJ1ensa:;:Sr;;pre~ 
Imperador:, .ao.•, illuatre:; deputado,-,_,porém .a com- sidente esta · pensão Joi .deda_,em;~l810;,porémf.em : 
mlsaio. :o .que ,devla •. fuel', •. é~ preciso . aLtender á . . . 1822.:.-foi . ,!JUSp.ensa, se,,:,o'. · Hlns~re - d~pu~o ~111io · 
po1lgão em que 811 ,vio a eommlasilo, a coJqmlaalo ·quer que ~q!'e, >ab_oll~a. •. a~~.li~.~~~~q~e -~~Jl~.!l.,~ 

.,. - ·.- . . . 
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e contlnúe a suspensão, eis-aqui como se concilião 
todas as opiniões, fique suspensa ; pois· que. se 
deve suspender é cQusn que não precístl grande' 
demonstração. O barão do Rio da Prata é almi· 
rnnte, nesta. qualidade vence soldo . muito grande, 
além disto tem gratificnção, como embarcado tem 
pensiio de 800S do thesouro, o ministro. 4a. m.arinha 
em 22-suspendeu este soldo, não é . pensão é soldl> 
ou gratidcaÇão, e o Sr. ministro mesm~ reconb.ecou 
que era soldo, não está nas res_ r_-_a _____ s· da __ s __ p_o_ nsões, 
ficou suspensa, - foi o .. mesrno · que ficar .. abolido-
o soldo, pois que não devia .Perce~er dous soldo~; 
a comm1ssão_ o que tez fo1 .. ped1r. a observanc1a 
deste . decr'!to que. suspendeu, . porque e decreto 
gue levantou equivale. a uma • mercê, é de. 26, 
ja . não estava na· attribuiçiio do governo, porém 
na· .assembléa gernl ... · . . - . ·, 

Emquanto se autorisa a pensão· a commissão 
já declarou' que esta· pensão· tinha sido· approvada 
por. decreto da· assembléa, ·até. o nosso . governo 
tem· dado pensões a criminosos, não sei em:.remu· 
neraçiio de que lhe concede · pensão, isto são 
bonhomias deste ministerio transacto . de ~loriosa 
memoria, penso que em remuneração. do~ delicto>, 
que commetteu; não pôde haver. outra .. razão que 
sustente esta pensão, (Leu.) . 

O· Sr. ministro diz que . tinha_ empregado . estes 
officiaes .·por economia, porem taes economias não 
ha, ·o minlsterio transacto d(IU· soldo por inteír() 
a. B$tes offtciaes ; isto vem augmentar muito a 
despeza, não sei, mesmo como o Sr. ministro já . 

.. não ·tem revogado esta obra do seu antecessor. 
Talvez fosse _melhor que o lnspector do arse

Dal· não fosse patente· tão . grande, como· é 
capitão de mar e guerra, que despende muito 
mais dinbeiro. . . . -

Emquanto as casas ··ou • 360~ ainda estou· na 
.mesma opiniio, o decreto ou pensão o .quer que 
seja foi· dado a um José de Santa Rita não sei 
que. patente elle tinha,· lhe. foi dado estes . 30~ 
que· é quanto elle pagava por· uma casa defronte 
do arsenal,'porém hoje qu.e tem casa dentro do 
arsenal como·. se ha de dar este dinheiro, de.· mais 
uma deliberação -de um. almirantado é lei? Nunca 
vi que os nlmirantados legislassem, nem vi que 
na naç.ão. portugueza se conferisse poder legisla~1vo 
aos almirantes. · . · · 

Emquanto a. reducção · do arsenal proponho a 
reducção .das -quantias pedidas para.· generos, 
parece•ma que não pôde haver dnv!da nenhuma 
na sua diminuição ou reducção, porque não ha
vendo construcção durante este anno para que 
conceder tanto dinheiro! OSr.mínistro disse que ha 
muita economia, e!l compararei·algumasdespezas, 
a desP.eza dos calafates orçada p11lo Sr. ministro 
é m.u1to superior á· orçada pelo seu antecessor. 

N1io havendo construcção de no-vo como se p6de 
augmentar tanta despeza, preci3a haver attenção 
ás nossas circumstancias. ·A com missão àLtendeu 
que .Dio _convém lançar novoP impostos, é neces· 
sario reccorrer ao unico meio que ê a diminuição. 
O. Sr. _ministro attendeu ao parecer do orçamento 
do anuo passado parecer este que em meu entender 
merece .muito, porém·. não attendeu ·ao essencial·, 
que foi a votação da·camara, o Sr. minis_tro argu
menta com o -parecer da commissão, . &6ja"me 
permlttido argumentar com _a decisão .da camara·~ 
A com_ missão dava 2,800 e tantos· contos · pata esta 
repartição. do ~neiro, a '!!ifmara-v-o oíi'ãm 

--2,000 para todo o imperio por 18 mezes;- · veja 
o Sr. ministro que. a commissio deste anno 
.foi muito mais generosa que a votação do arino 
,âssado .do 2,000:0008 ·para 18 .. mezes vem a• ser 
menos de 1,400:0008 só para um anno, não póde hl$
ver pois os argumentos que o E~m. Sr. lllinistro de~ 
duzlo do. parecer· da commissão, pois, o .mais•-:forte 
ar~mento que deduzo da votação d•v camara é . 
·multo mais. _valente. . · .•. ·. · .. ·. _· .•. . _.. ·,.< 

o SR. J.I4INI8Tao.'. DA FAZENDÀ fez .um' extenso 
discúreo 'do- qual nada se 'p6dé colher._,;, '-' 

o Sr. Mala : -0 Sr. deputado -sómente im· 
pugnou uma das minhas opiníões, a . respeito da 
pensão no barão. do Rio. da Prata; .eu p_asso a 
ilízer ao illustre deputado que. quero gue. os nego
cios que, ll'l tratiio nesta camara, SÉ!Ja.-com.multa 
seriedade, t_enho a diz.er que não . quero que .. se 
discuta a~tento as-circumstancias particulares das 
pessoa$, porque jâ declarei nesta cainara que com 
o meu . voto não . quero .• igualar a~·fortunas .do 
.llidadão brazileíro, ._não quero que'~e·arguménte: 
com o que o ho_mem- tem, -nem. com o que não tem 
o que deve-sP. :ver é se tem direito, ou_· não teoba 
os _teres· que tiver pertencendo-lhe _alguma cousa' 
deve-se dar,· portanto o Ulustre deputado não 
destrui() os meus argumentos, nem sei como se 
poderá .suspender uma. pensão dada . em ·1810 por' 
quem podia : 'parece-me ' que ha decisão de · ?.2. 
que manda suspender, p_or~m ·não :vnle que· hou~. 
vesse a suspensão, porque não se ,póde ne~ar que 
aquella pessoa· que tem direito ·á· propriedade, 
ainda que seja . suspensa por qualquer autoridade 
não perde a propriedade,·. eis-aqui o . caso em que 
está o barão ·do Rio da: Prata : tambem tem ()llvido 
dizer que . a suspensão que houve,.· desta gratifl· 

. cação ou pensão:.. ou outras que. tambem se ·aus· 
penderão,. foi por causa, da · urgeocia· do_ thesouro 
portalta de credito; e quando· OJ;o~erno entendeu 
que podia satisfazer estas pensões, mandou·.con· 
tínuar. a pagar não só o -que se vencesse., porém 
o . atrasado 'que tinha: deixadó· de pagar; portanto 
ainda esto:a na mesma opfníiio a respeit'l da minhá 
emenda.· · · · · · · · ' · ·: ·. ·· ·· · · 
.o S". ·o:.uÚ:aa. Matoto,tl); ~Sr. p~esidente, 

niio é preciso que as galeotaa . tenhão remeiroa 
privativos, isto é abuso,·a;,respeito .do. cominan~ 
~ante. tambem é abuso,, em })ortug_al as _galeotaa 
eríio regidas pelo o patrio·mór, no. B.io . do .Janeiro 
foi modo de arrumar um homem, emquanto aoa 

·· remeiros não precisa que . hajio. privativ.os daa 
galeota11, no arsenal existem 2ltS1 remadores. quando 
fõr preciso par11. o serviço, das galeotaa tirem-as 
destes. . . •• .... ·. . . .. •·. . . .. - · ,-

Emquanto ao. inspector se,convém ou não .con
vém que seja um homem de pátente grande, ou: 
que seja caJlitão de fragata .. ou capitão de mar 
e guerra; acho que não se deve .botar fóra homena 
benemeritos, não digo nada. deste que alli está 
porque nunca . fallei com·· elle ; , porém tenbo visto 
obras modernas delle, que são mui boas ; o inten~ 
dente passado em vez de, .vencer 1:6008000 'na 
fórma âas leis tinha accumulação de soldos, e: 
com .outros __ ven~ime_ntos ... A.respeito-de -brigue de;; 

·vapor está .mal determinado, pois. raz despezaa. 
desnecessarias, elle se podia. conser'lar com 8 ou 
4marinbeiros para o baldear'etc., 2ou · Shomena 
d!J oftlcios para . alguma causa, era muito sum-
cLente. _.· ··. .··.. · .. _ · .. • • 

O .sa. VAsooNcELLós:..:_Peça_a t~alavra pa~a um~ 
explicação; . . , . . . . . ,. , . _ _ _ _ _ _ _ , 

Um. illustre deputado (l) .disse que era.necessario 
tratar~ se. a. mate ria . com muita .seriedade ; .eu niio 
sei quem faltou a isso ·e. só se.não hou.ve ser_iedade 
em.se .. combater a um. argumento .. do .iUustre depu· 
tado.;Elle recorr>~u -á.data dapensíio.:em,l810.e 
com este unico . argumento;· quer destrnir outro, 
q_ue resulta. da proclamação ,_ao. ,gove~n'l.con!'titu
clg.ru•l Uwn lei; um·.; decreto . .. que .. Col- nvalldado 
,perà'"assembléa ... constituinte, mandou -.suspender 
ess1s pensões, · e sendo-J.esta-._,perisiio. da natureza 
das outras .não se deve pagar:; .e .que ·causa .mais 

. absurda . do que. , mandar:-se:.:pagar a esse· .homem 
por_· ser coinmandante.de,.um 1corpo .ja .extincto f 

· D~mais. diz-se:. que, é: gratificação ; se. é assioi, · 
como é que ,ha de. receber :.essa.-gratiflcaçãõ; quando 

' ' • • ·::: • .. .;.. - ~ . . ' > 

(l) O .. illústre deputado .. teve . em vista• algum 
discurso -que • não foi colhido :ou niio ·veio-i·m'io 
do redactor,- :·.,-._.,, nt t.·.'·" · .: · ..... ·-'·'' i'.:".· .... ~::··· . 
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nilo trábnlha 1 Isto niio póde ser; é dl~sentívo de I 
toaas ·as idéas de ·direito. · · · . 
.. Quanto ·ao que eu· disse sobre 'Ôs rendímentoH 

das · barcaH_ .. Eu diBse 'que' ficava ã disposição do 
inspector{e, que não eonvocára o alínoxarife ·para 
compra .de ,alguns materiaes, quando se devia 
fazer ria. 'fórmn ··dos re.!{ímentós dos 'arsenaes. 
Quanto· ao inspector'; )á ·disse que ·.o · ínspector 
do Brazll'nilo esU--nas_cireumstaneias do inspector · 
do ars_eoal de ·_ Lisboa~ ·En não ignorava. a ··lei~ 
mas essa·Ie_i não'é 11pplicavel ãs·nossa!J circum· 
stancias; ·aqui não ha essa junta ·de fazenda que 
ha· em Lisboa> •·· · '.. _- · .< .· _ · ·· 

Tornou o illustre:deputado. a fallar nas galeotas; 
a ._commisslo .:não, tratou_'dessas galeotas. Emllm 
se 's~ qu~r. _q~e· ltf'augmente a _lei da ciotai;ão; 
e: não; se ·d~mJnua; então .digo que vai a·consti• 
tuição•pelos ~re~~neste art1go. _·A elites argum~nto's 
não-re~pondeu o tllustre deputado. :.Se a comm1ssio 
err<JU;-· deve· atte1,1der ·aos ·bons 'desejos; 'que 'teve 
de' apresentar ''trabalhos; :.. , ·' ~ : .. . : • : .. . - · · · · 

·. ·Dando"a'bora ficou a'diada a· diseussilo; ,_.,_. ·_ 
;P~assando_-se á eleição dá' }1\!lsa, apurarão~se os 

vofos; · e .. e.~ ·segundo ·escrntmto sah1o .presidente 
o·. Sr. Costa• 'Carvalho ··coJJf··87' Vútos~' vicé-preai:. 
dente o Sr. Limpo de Abreu com 38e'pára secretários·. 
forio:. eleitos -os· ·Srs;• Marcellino· de Brito 'com -~67 
votós;'- Muniz ·'Barreto ·com. 44-;. 'Luiz Oavalcalití 
co':"·~-- ·,e Vieirá• ~-outo com".3!L,;"'é p~rasui?_ple'rite~ 
os: SrsrMaria•de·Moura C'lm 26 votos· e Baptista 
Caetano com' ·16. _; . : ... ·· ; _·_. -· ·-··-· =·. - __ •- -. ,; •. · 

ó sii~ P.ÍUi:Sl~KNTE1 deu para ordem· do ~ia 4~ 
continuação .das: diicàssões enéetâdas e ,háverido 
tempo tu~ t~rcei_ra~ .di_&c~ssões ~os projéct()à de .le_i 
que,.exthtguem; o,commtssario geral do·,exercito, 
e: a Iotendene!a gera.l .d~.polieia e; nomeaçã_o da · 
commissio para, :tomar contas. · ·· · . . . . . ·. ·.. . ' 

Levantou.-se_ .. a.' ae11iio depois _das, três horas~ 

Seaio' ~-. ·4 lle.-A"soaw· 

PJlBSlDBMÔrÀ.' .• DO' sa •. ·. COST6_.CARV ALÚO 

Jrtlho · dá 1Eiao;_..Feijó.- Aureliano . de Sou;a e 
OUvei,•a Coutinho. -Antonio PauUno · :·Límpo 
de Alweu. >> • • · .· · · ' .. . : • 

Foi· approvada. · · .· . . · _· 
4,o « DR mesma' commissilo_ ·a redacçito da ·se• 

grlinte resolução : .• .' ' '· .. · : . ' ' . . . i .• 

« A assembléa geral legislativa resolve : __ · 
(( Artigo uníco. ·A ·attríbuição de conferir- cartas 

de seguro . aos i militares ·de _· 1• e 2• linha por 
crimes. civis; 'em que: os'àudítores não as possão 
conceder; compete ás juntas dejustiça militllr nas 
províncias respectivas. · · , · · . -~ - .. · 

« Paço da -eamara dos._ deputados, .• ·em 8 • de 
Julho de 1880 ....... Fe(id·;- :A..' de·, Sou~a .OlíoeirtJ
Ooutinho.- Antonio ']'IJulino Lim!Jt.ràe· .Abreu. · » 

·Approvada · para se mandar ao senado •. · • 
··fi;o «·A commissio· de estatística ·.examinando 

a aeta 'do conselho· do governo da provincfa da 
P,uabyba, em sessilo' de 5' 'de lK11rço .do' corrente 
anno, a qual veio remettida a esta··augusta 
camara··peloLniiniàtro e ·secretario de estado dos 
negocíos, do imperío 'com aviso de 7 de _ Maio 
ultimo.· propondo-se a 'creaçio de tres víllas .;nas 

-povoações 'dos Pat()a:_·e:Bananeiras e na fregJlézia 
de' •Pian~p. E~:··dé ·parece~ que 'a mencionad!l 
creaçii:o ·. mteressa·_ 110s ''habitantes • daquella-: pro
víncia·, .e por isso a eommissii:o tem a' honra rdé 
oft'erecer o;seguiote projeéto·" de: lei : : _ ·· · 
· « A!•assembléa::•gerallegislativa· i decreta: 

« Art.: t.o A! povoação e ;freg1lezia dos ~Patos 
d!\ _ provincia .da ·•Parabyba ser!\ 'elevada á•: cathe· 
gorta. de vílla com o nome de Imperial Villa doa 
Patos. ,·_. '· _ ·-·· ,, .. , .. . : _· · ·.: '<'. ::.l 

c Art 2,o A povoaÇão: das ·Bananeiras·da mesma 
provineia _será :creada villa com o 'nome de villa 
Constitucional:.las· Bananeiras. 
· "'Art 3. o 'A povoação do Piancó da dita :_Pro
vincia será ereadl\ villa com o nome ·aa· Villa 
Aaielia de Planeó. · ·•-··' '· _ , .•.. ·· • .. _ -· · :· . 

'«·Art. '4,o O co_naelho do governo da provlncla 
farl\ ·demarcar os termos que _bão _de_' pertencer 
ás ·vmas 'novamente ereadas. ·' · · · ' · · 
' « :A.rt;- 5.o Freio derogada'J todas • ·aa·· leis ·e 

ordens em ·contrario. · . ' · · · · ·i · . • , · ; 
'it Paço ·da camara dos deputados~·to de AgostO 

de 1830.-CunhG Me~tto8."-Bollanda Ca?JcJlcanti; 
:A's. ·lo _horaa, procedeu-sé .. á chaoiada, .. e acha· · -Bapti.tta de Oli?Jeira. ~ •. ' • · · · · · · ' 

rilo_-se :preaentes 80. Srs. deputados~ faltando · Julgou-se obje~to_ de d~llberaçio. o proJe!'to de.· 
com partlclpaÇito "os Srs~ . L1no .• · Mh·andá . ·RI~ lei, e mandou-ao imprimir. - · __ __ . __ .. ·. __ 
beiro, Leasa e Ollvtira Alvares; eJiem 'ella~ o_. ... 6.o « O tenente-coronel Francisco Lopes "•de 
Sr.,-,Moura. _· ... - _ .. __ .· · .. · · _ · : _ _ _ · Abreu e outros representirilo ao governo<. a con-

·0; sà. PaBBIDE:NTE. declarou .aberta a aessão, .•. vlencia de. se ufs:iolver o'vinculo de'J'agoãra'ae 
e .sendo ;lida_·, a acta da,ante_cedente,.pelo Sr. se· Minas <feraes, por isso que· ·elle não tem podido· 

S • d · satís!azér ·a· nenhum' dos' dos de sua · iilstftúição. 
eretarioí outo, .oLappro:va a.. .. -.-· . , , tanto' pela eontingênéia 'dos rendimentoa··eomo· 

O ·_Sa:' ·to:S:il:caÉTW01 -lau .o ·seguinte expedi~nte• pelai necessidade"· de ae desempenhar_' das· di'vidas · 
e pareceres: . ' · ' -·· _ • ' ... ·. ·· __ · -- · _-.· •. ' · · · : a . que ·está ··sujeito, O presidente daquella• pro-
~ .. ~ ~ .lllín .; [e Exm_, ~~r..'- 0- sen.!do ;adop~a:'ín.:. • vin ela·• foLoilvido·ácérca··da' pretençilo aos. suppU; 

teuam1!1)te,-' e ·vai· dt~tgtr: á· _·sancçao 1m penal:_ a : cantes;' e 'tambem· o ouvidor da respectiva com·arca:• 
pensãu' 'cie. 400S;-.annuaes' concedida' · pelo governo . ambos ·amrmiio: que a mesma" lei da institulçio 
a: ·D:'!,4'aria D?,ro~h,~a'. ·da 'Silve~ra: ·Seixas (ó: que_ ; deste -viriculo, .·e aos• désleixos · e• prevaricaçães ~os 
p_artlet_P_ o _a .. _V~·Ex._·;p.ara_ · o_ 1ti_a_ z_er·'p_ res_e_n_ te•ã __ ca_ ·• :seus administradores,< principalmente ·é'' dev1~0. 
mara' dós·'Srs~··dépútados•·····' ,. ., · ,.· · ' ,,, .. :. ; o 'estado' ;de· décadencia·'que· se"]he attribue;: e 

• íc -D~Wi' 1 gua=fde' :a· 'V;;' E~;~_PaÇo: do·,·senado · em' . que . applieando-se·lhe algumas · reformasu•elle· 
2·de A'~sto ·de-1830:~Viscon~ de Oaet1Je:;..sr-~' · -~ , aittd1l'-·podia .. -eórrespõ1i<ler ás 'ben'efteas ·intenções 

q~~&u• ~:~~~~3r~~1ri~a?ina~~\ ;: .':~~' ;,· · ·'}.;' ·, • · \ ·;,'~ : do~·sÊ!t~in~~=~~~~i~~ii~-- ~ssim · ~nfor~~d~;:.~~oiri' 
'·2~'o· 'cr;:ne tim;•n.egOciant'ê' ~.iri_igo dó ·~~azil 'ofte·' j todos os documentos ·qu'l à. acompanhii:o;' sendo -

recendo ··l(J(l-'exemplares .de· ·um :proJecto" para\- · remetti_da' pel'o. góverrio a esta augU:sfa' camara 
haver um -'ilo:vo ·bani:o'i»'"-:ji'oi ··recebida •·a ôftertat : na :ta: 'sessão· :da ·legislatura · passada·,<~ 'veio·- !ter• 
co~: agrado;' ·e• úlaiúbrii:o-sa · repartir" os eíte'm·· :. por' ~ltimo:ã· . e~,m_tiliiJ5âo<d~ju~~iÇa ·~i~iltiHtual
plares: ; .':' "-·. ::.!· >' • .' _'•' ·"~ . : ' ~" 't;•!J I depou~-:·de· bem·~ ter ilX!:&mJUa_do '!liiO:'llõcf~ de!:I:Br' 

S.a «1 Da eommtssao 'de ·redaeçao a .da ·reso'lupão" ,_ de-• convir·r·com·· aqueUas: autortdades ''mformantes,. 
seguintii':' ·• · · · ·' ·' ·-· -h'-,' .,.•. ".,._ que·~sàrrielliantec·:vineUlo:êfA''vez' ·de'·di~soluÇão' 

« A ~sseinp!éa,:, geral-lé8islàtiva .· re~olvé ·.: _: . •: .. ~~- ! que·Jse:pre~:lla~, 'de_v~·s4!r c~n~er_!,a.do;e, ,reforma<!o~ , 
«'A.l't1go ~~1co; .·A,: m~ed~ · estr.~ngeu:~ ~'de.".O,W:O". l c_onveDlel!teme~te}; ,e a;,co~!JU&sa.o, lembra Jd~rna•a~

e ,pra~~í ·.e!!-: ou,ro··em'·barra .. e'· a. pr.nta e_m; P~llh!'>: 1 .r;;;necess!dlld~'·.1deH-se ''C«?mJIOr~p~l_C)S,' 1 '~e~s~t:d!lBo: 
sito liVres ·de · 'quaeaquer :direitos' ;de -entradatou• ; mesm'oli"'admtntstradores ··'qualquer· :~reJUIZO:•·q1le) 
eoniumo·.~oi! .-po~o!,-'0! alfan'd~g'!U,:~do: imperi0~'1_:-:-:.;:~ I p·ossa•~é~.;r~s~t_!idõ·d!'~',~!':mMa'd.~i~~~Ç,ii~;l <;\•}'; 

cr'·Paoo·~da ' · C'aliuar~:··do·à deputados, ' •em'~:8: 'd~·- ~ · :cr"~·Para:., se ·JOillihece-r~··que!i" esta !admtmatração! ·. 
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não tem sido . boa, .· a :commissão jal~a bastante. 
ponderar .gue constando. do tombo fe1to J)O anno 
de 1802~ liaverem sido vinculados entre varias 
propriedades, e fazendas de grande valor, 513 es· 
cravos de ambos os sexos, no anno de 1826 apenas 
existião 353; diminuição 9ue se observa ~m todos 
os outros objectos · do mesmo genero; ·e. que 
tendo os dift'erentes .ramos domencionado .vinculo 
no moamo pP.riodo de 1802 a · 182C dado em · re
ceita a quantia ·. de 177:612Sl89, toda essa. quantia 
se diz ter · d<'spendida com empregados, sal, ferro 
e aço; nõo chegando por .isso para satisfação .dos 
seus encargos. . ... . · • . . , . . · . ; 

«.A com missão porám . emquanto julgue .. índia~ 
pensavel que esta reforma seja proposta desde já., · 
pelo que acaba de expender não tem os dados 
necessarios para a . Oft'tlrecer . . em ,um plano que 
satisfaça aos desejos desta augusta camar:a·: .e. por: 
esta ·razão .entende que a mesma representação 
com . todos os papei~ que a ; acompanbio; seja 
remettida . á. respectiva camara municipal para 
que de accõrdo com o conselho geral da província 
·proponha com to.da a brevidade. as . reformas que 
melhor .. convenhão , a esse . estabelecimento. · · · . , . 

« Paço ,da camara doa depu Lados, 2 ·de .. Agosto 
de 1830.- H. J. B • . Paím.-:-.T.F.A.-13 .. Muniz 
Barreto.· , .. .. . . .. . . . .· .,. '· . . . ·- · · 

Ficou adiado por se pedir. a . palavra. . . . . .. , 
7~o 11 .. João B~ptista . de Alvarenga requer a 

esta ' augusta .camara que . se otlici.e .· ao. gover11o, 
declarando~lhA que mande assentar praça de ca· 
detea ' em al8uns dos .corpos de 1• linha . da · pro: . 

. vincia de Mtnas a Iguacio José. de Alvarenga e 
Candido José ·de Alvar.enga dlboa dc>:. supplicante, · 
logo que- tenbão ,, os annos e . requisitos. da .lei, 
concedend.o·se-lhes licença .para .estudar, dando-se_ 
assim . cumprimento a um antigo .aviso expedido 
pela secretari~ de estado .do!_ negocias .da guerra0. 
sobre · o qual Já . a : c:>mmtssao .de guerra teve . a 
honra .de ... Qft'erecer . a · eiltll. camara um . pnrecer 
que foi · approva·d·o· ·.= .agora ~ é . a mesma ,commissã. o 
de parece~ que ociosa .e super1lua serA . toda .e 
qualquer .. : recommendação ·.da · camara; . estando : o· 
mesmo supplicante disposto a esperar que seus 
1llhos assentem praça, quando se achem compre
bendi dos , no. que a leLdetermina; ·e portanto que 
não to~m lugar a pretenção. . .· · .. · .. 

. '' Paço da. c_amara dos deputados, 4 do Agosto 
de 1830.-V1tnra Souto.- P&nto Peill:oto .-Cunha 
Mattos;· » .. - . . • . ·. ·:.. . . . . . · · 

Foi approvado. . . . . .· . . . · ·. . 
. ·s.o « A c.lmmissão ·de guerra examinou o. reque

rimento do cidadão Antonio Muniz ·de SOuza, em 
que deplora o estado a~tual dos. corpos da 2•.Hnha 
do . exercito, . onerosos . aos lavradores e· a . outras 
muitas classes . de . cidadãos industriosos! ·.e . pede
a esta· augusta C!&lnara .que hàja de se não ésquecer 
d!!mandar ~rganisar regulamentos . apropri.ad~s ,às 
ctrcumstanc1aa : de seus . ci~adãos ; a ,commt~sao .de 
g!'erra ;.a . est~ re,!ipeit<i . s~. tem a ponderar, que 
sao mlJ,Ito louvavets os senttmentos do supplicante; 
e que· existem . na , casa . projectos, . que . vencidos 
elles, remediaráõ em grande . parte os males que 
o . supplicante lamenta. . . .•· ·., . · ·. . . . 

« Paço : da ; c~ara póá deputados, 4 de .Agosto, 
· de Isso . .-Vttnra Souto.-Pinto Peill:oto • ..:cunha· 
Mattos.» ·· .·. · · . . ·.. . . : · " 
.. Foi igualmente approudo~ ....... . . ·- .- .- .... 

« 9. o·« A com missão .. de gaerra. ,que . por ordem 
desta augusta camara . . vi o . a indicação .. do illustre 
deputado o. Sr . . Castro e Silva para que o governo 

: mande proceder a um bem. circumstanciado exame: 
~ « l.o Dos empregos civis .que .forão .creados:no· 

imperio desde a ~poca da' i_ndepeildencia· até agora, . 
declarando as autoridades .,.gue os crearão, .ordens 
que autorisnrão taes ,· :creaç~es; n1itureza. doa em_. 
pregos.,-, suas. utilidades ou . inutilidades, ~· e seus 
o. rdenadoa ou gr.atiftca. ções, não_ s. e comprehenden.do 
com.tudo .os em. pregos. ct•eadoa por. leia da a11embléa 
geral , co~aatituinte e · aaaembléa geral Jeglalati v a. 

. 11 2 .o Dos corpos militares , da 1•., e 2• . linha 
· creados' .depois da mesma .época; 11 ,ordem .da:sua 
creação e , conllrmação de . suas propostas, ,e .... dos 
corpos . já . creados · 11ntes. dea:ua :.época; .·. quaes . os 
o1Iiciaes . .. illegalmente promovidos . e não .conflr· 
m.ados • .... ··.·. , .. .. . . , .. , ... .. . ·· . , .... . 

u S. o Que para essé fim, e para a revisão .. das con
tas das juntas de fazenda. e. do théso.uroo governo 
instítua .cómmisaões do : exame de pessoas babeis 
acima de toda : a .'.suspeita de, parcialidade .; sendo 
a , sua nomeação nas provin:ciaa .oólos .presiiientes 
em c.onselho, e ,na cOrte pelo.governo, ,submettendo
se o resultado de todos esRe& trabalhos . ao. co· 
nhecimento ... da assembléa gerf\l . Jegislati.va. . , 
: «A ·commissão :.de guerra ,é de parecer .Que a 

.respeito · d_o~lo . e 2o .. quesitpa~: indicados pelo 'n!'bro 
deputado nao ha 1nconvomente .. em , se. pedtrem 
as .. informações -que . se _pretendem.; .e ;p&lo : qu.e 
toc" · au So. sendo m;goeio da •. aLtribuiçii0 da.' illustre. 

. commisaiio de .faze\lda, .a ; ella compete . o~erecer 
a · esta . augusta . camara · as medi .das nede,saaríaa 
para o .desempenho ·. desta parte da .. indicação .do 
mesmo .n.obre deputado. . . • . · · , . , .. . ,,. 

:« . P.aço . da camara .dos· depu.tados, .20 de Julho 
de l~O.~unha. Mattos.-:-Pi~to ;P,eWoto. ~ · . 
. . Fol ,appr.ov:ado. · ::• . :;·. ~:f .. :: . ... • -: · . :. , . . .. , · 
·' 10~ "A com missão de pensões e ordenados, tend() 
exaóliliado o. ,requerimento, . atte8taçõea :e oittros 
dtie.innentos . ·de . Innocénéi() . da •. Cunha• · .Goyanna, 
capitã~. que ' foi de ·um.a das' extinctaa companhias 
pàg'as: d.e · bravos da "patria . na ·província .de, Per~ 
nambuco, bem como a concessão de reforma ·que 
lhe :roi . dada eui l4 ''de Abril do presente anóo no . 
posto .'de ca·pitió · com o •soldo; .reípectivo;'jillga · 

· que .o agracfado ·. havendo' .'apenãs · servido . na · 1• 
línbá desde o di11 . 12 de ' Outubro de 1822; estando 

· porLanto ·fóra do caso. da 1ei;:e ·não aprj~sentando ê 
motivo . algum que •o '.inhabilite ' de . continuar · 
no serviço ·militar; oprtzar · doa .. documentos ' •que 
apresenta _de · se haver distinguião _na . carreira 

. a que se .destinou, .. ilio -,eatava nas circlimstan~ 
cias de. receber a ;reforma, e ·mal to menos .com O·· 

·:soldo por inteiro ; , A commi11são .e poi11 do pa·recer · 
• que a mercê '"concedida ·pelô ·governo ·. ·ao ... supra

mencionado Innocencio da . Cunha . Goyanna nilo 
póde ser ·approvada · por .·esta augusta'"camara. 

« Pl\çO da cam11ra · dos .. deputados, 3 de Agosto 
de 18.:1Q.~EDaristo .Ferreira ela Veigà,-;-Baptista 
Caetano de AlmridG.-.TosA PiJulino .. dd .Almeida . 
e . .AZbilqUer,gue.-H~· H. ·· ·carneiro Le6.o·; » · . · 
. Foi approvado. ·. ~. . . ·· . · · ... 

11. " A com missão .de .. pensões e.ordenn'dos:tendo 
· examinado os decretos•· e resoluções de consulta, 
· e -.todos os mais docamentoa • que . fandamentarh'o 
: as aposentadorias coocedidas pelo governo •a José 
: Joaquim. de Calazsna; . . porteiro da . .secretaria . de 
.estado . dos negocias da gúérríi ;· a Francisco .de 
Salles. Gomes, omcial .da secretaria do governo do 

. Maranhiio.; .. a .' Euzebio Nunés de .Paiva. Mattos, 
feitor da mesa dà estiva da(alfànde~a; da ,próvincia 

· da .Bahia.;, a:' Antonio · Maria 'de ;:Moura, .2o eilcirl· 
: pt\U'arió'' da. contadoria da niàriillia :da 'córté ; .á. 

Jôão . Iníiocencio de Azeredo, .. Çoütii1bo, escri'viio da 
; recei.t!:' . e ,despeza~a inteÍl~eric.iá dóoll.~õ : dâY.illa do' . 
J~rioc1pe; . a Joaqwm:Ignae1o Lopes de; Andrade,. es- . 

. cri vão deputado. da"juntii_:4a faiend_a:.da P.róvhicia: 

. de·s. Paulo; a ·Nicoláo Vtegas:·de .Proença, official" 
·cmawr da intendencia ge~:âl'dll .provincia ; á ·Antonio 

;rosé . Rodrigues Paiva, :praticarit~ · da janta. da 
fazenda da provincia .da . .Parahyba; a.João .. da Silva: 
Ma~los, · porteirl) da dita_ jun~.a; a· .Ma.riciél , J~s.ê 

. Barbosa âe Lomba·, . contador e deputRdo substt-
tuto ,. d1\ junt1\ , dos .araenaes do " exercito .; ·a Jos"é . 

.· de ·. Rezendé' Costa, escrivão do thesouro nacional;~ . 
'e a José Caetano de Brito, lo o1Iicial~Dierior do 

:. assentamento do. conselho da fazenda';,e conhe-
cendu. pelos . reféridoa.·. documentos . e .· decretos • que 
o prlineiro· .·destes .. Ejmpregados tem · .29 . ;annos .de ' 

. serviço e , se . acha .. quaal cego L ,que o aegqn•l_o, te~ .. 
18 annoa .de _ ·~':Vlço .e 1e .aca. p~ralytf~~ ; ,que o 
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·sESSKO ÊM 4 nE ·AGOSTO · DE 18:lÓ 2H7 
teréeíro telll ninis ·de 20 ·annos de serviço e ;àe o editor, aindR que elle diga que' não é o ê; criptor; 
acha em 'idade avançnda ,e padece molestiHs·ebrO· eu OJ>'rionbo ·me a todas . estas emendas : ,ellas não 
nlcall: qite o quarto . tem 2! annos ·. de g~rviço , é remedMo os maloR,: dão oceasião :a mil questões · 

' tambem plldece .. '.i!nftlrmidades ;. que 'o .quintó tem. ' sobre ' querri ' é .. 0 autor do e>~é:rípto. 9uantas p'es-
.. so ·annos ·do · bons · HPrvlços e . :padeee Í!fUalmente soa:1 nilo po IPm s11r pers<'guiJaa pelo escrlpto como 

llnfermidadmf. chronicae ; que o sexto tem mais · rvponsaveis? E' ·em primeiro lugar o .. editor 
de 38 annos ·da ·serviço e Idade nvànçuda ; qne e os males . que nós soft're.mos não .se remedêão.· 
o _ Hetímo .· tem 21 - anno~ _de · serviço · e . se -aeha en· · com isto que . não traz ·melhoramento .nlgum ;eu 
fermo.; que o oitavo tllm .mais de . 20. annos de · hei de votar 'contra as emendae, .. e não sei o ·.que 
serviço, : .e .mais · de 60 de .. idade; ~ue o ' nono: vem . !a:z:er. esta lei, . ~u . sempre··: me · pr<;munciei 
tem 8.1,· annos de serviço e . 70 de _idade ; que .o contra ella : ne~te art1~0 vê -se só o edttor ·que 

•decimo .t>Jm .mais de .. 20 BnJJ(JS·de $8TVÍÇO, . e . Se· biJUVer . publicado o 8SCI'Ipto sem ._ O · Cf•DSelltirnento 
acbn enrermo e impossibilitado de . continuar a de' seu autor, afim de não se evadli ã( .. respon~' 
s_ervir: · que,. o under.ímo ·.tom 34 annos de serviço sapilídade apresen.tando ' ein . . juizo .· pe>iso.as . cri~ 
e idade avançada .6 o dliod..-círJio ten1 bons ser· mmo11as; cnmo aeo.nteeP.u · em Pernrtmbuco com · 1• 

viços, o plldP.r.P ttri'tves enfermidadPS ~ . E' de parecer eà'criptfl'dOs (JolumntJS; que um' escrivão:do 'crime' 
que . tndas .as ,,d.JLns npostntadoriaa:·al'jão app~ova~· · · por · ordem :do ' seu . ministro.·· column11 ·· mandou· a·. 
das;,- usim·_cnrrio::.furilo ·:coricedJdas·; ·pois ·a com ~ um dl'gradado·. qiie escrevesse: o assignasee·· o·' ín~· 

·mlssilo~· na Mt:i de lei · qoe· regitlê· semelhantes sul to que . se publicou contra uin cidadãn, _por· 
Diei'cê!f, etiteúde'· ·que··· os ·u·nnoa·-'de ,, serv.lço, as mo· ·· qu~ não se :·podia< accrescentar .pen_a · • nenbur~la, 
lestiris · l)u~t -' padecenr·e~tes ·emprPgadus, •. e n- idade' pors a pena. correspondente ' era · menor . do. \ QUe•. 
avuuçad~" de':qa~tsi · todos 11iio · títulos· sutfié:ientes .· aquellaq:u~softrill, portanto _isto n.~o remedêa"na~.:~. ·. 
para _mer&ci:irem a consideração''da camara'; e Jli>r ·· 0· S · L -· .. · C · · · · E . ... d · · ·•· · ·:r 
isso ofr.:re.:e .pi•ra aér·. impressa a 's"guinte resólàçáo: .•. a; UIZ AVALCANTI: ~- 11 1re1 qüe ~e,o . 

·u ·A "assembiéa' g11ral :}11gialativ8' resc.lve·: .· : que temos visto . e· plllo. ·que .aconteceu ' em . ·. er . .. 
·· « ArtigiJ ·unico ;·. Ficii? approvadas 88 aposenta" nambuco .é que vai esta'lei ,providen.ciar._, · ..• ·· ·. : 

dorias . concedidas• R ·José Joaquim'Calazana, por•. O Wr~ i:»a u ÜL e Sou~à :'""'Sr. pJ'é&ider•te, eu· 
teirodá'"llecretaria:de e~tado dos nel{ocJns da guerra, tinha vótado por essa,. lei , e.· por . isso quero ês-
por. decrl!tO di! l7 :de· Março .de 1830 .com o o.r- · · clareeer o meu voto: eu . para votar por : esta lei 
denado: :·annual r de 3i)0S: n :FranCisco de ·sanes 11ão posso approvar. uma . emenda )em approvnr 
G•imes, ofJicial 'da -secretaria do ; governo . do Ma... as outras, e .não approvando alguns artigot~ ainda · 
ranhi\o, pnr aviao d!!20 de" Setembro .de 1829 corri' assim votarei . por .. ella, .. porque é . . ella. ' muito 
90Si' m~;tade · do ·ordenado que per1:ebia; il Euzebio melhor do que a existente. (Apoiado.) _ · ·. · .• 
N11nP8'•d6 Paiva· Ma~tos •• feitor da-mesa. da C:Rtíva· Eu podia corri parar a ' lei da Uberda·Je .da im;,; : 
da · aUandP~ta · da B,ibin, ·. por dl'creto. de 15 !le · pr.enu ·com . . este p1:ójecto, . e .. -diroi qúe ··a lei... 
Junho·'de.· 18a0 com ;o ordenado ' de ·.4008; a A11., · . actual : é propria para caçar Oil escr1proreà. li~ . 
tonio. Maria : de Moura;· 2o eacrlpturario • da··con·.; ' . beraes··.e · -os . que ataeão o ·<poder, p~lo contrari_o : 
tadoriri · da mRrinba. da córte, · por ·decreto.· de ' 29 favorece ·ao <que . ataca .a .honra .do .cidadão: e .·os 
de Novembro .de 1828 com o ordenado . de . 4006; • ·minístroil. afrouxsráõ mais . ·as :penas.- ,aos q11e , 
·a c Julio . lnnocencio de Azeredo Coutinho, eserivão .· atacão a liberdade e apertarãõ ma1s as que atacão . 

. da receita e desP-eza .da lntendencja·. do ouro. da ao poder . .. · · .· .. · . · . 
' villa do . prlncipe; ... por decreto da. 6, de Maio fie A . lei . actual diz que poss1 um homem .. com 
1830 com o ()rdenado do 80011 ; a Joaquim Ignacio duas testemunhas, sem depe11deocia do. , Jury, 
Lopes de -Andrade, .. eacrl~ão. deputado da junta da cri minar qualquer escriptor e . po~ esta lei Jâ se 
fazenda da província ,_de . S. Paulo, por dt!creto faz .cessar este abu,;o; na lei .actual as penns. 
de'.19 de Novembro. de · l829 com 6008 'de orde- silo menores e nest11. as penaa são maiores. ,Ago1•a 
nado; a·Nlcolio :VIPgas. de . Proença, offtuial·maior vamos ao , processo: nquella não queria; que os 
da secretar!•• ·da lntendencia jleral -da. policia, por .Jurados fnssem · de eleição . dlrecta, .Q. u_ e_rl_ a . qu_e 
decreto -de 27 de - Novl.'mbrn de 1829 com 4008 de fossu indirecta, a ·esta quer -qu·e os jura~os seJitO . 
ordenado; i . Antonio · José . Rfldrigu_e.s. Paiva,,_pra·- ~e--- elelçiiu··directa; - na .. lai·. actual :alio-'escnl)lidos 

. ticante· da- jnnta-·da -r~tzendti: da: provi!tcla da Pa·. pHlos .eleitores de -parocbia:cumo .os membros . dns .: 
rabrba iio ·Norte,.. p_or . decreto dto 6 de · ~evereiro_ . munleipslidadell: ·. ádmitte·se. jurados · am :.~ todos·' 
de _1880 com o ·ordenado de 120$ ;a João .:la Silva· os -pomos quando· não existem ·na. lei actual :que : 
MàttO~,:_JIC:Írteiro ~· dita'junta __ • •. por decrilto ' da viribilo jurados de 100 leguiiS ;:.-:piirtanto· sendo : . 

. mesmll "data ·eom o .ordeD•ldo. de-. 72/l:·. a ·Manoel _ esta lei muito melhor do que a :lei- aetual,· como · 
José ' 'Bâr})osà-deL'ouiba, . deputadO' e contado.r .aub· .é 'isto de . chamar .ós presos · para :essa ·. respon
stit.ot'o·.·da __ ' jun._t_a. ._ ... d_o_ .. _:' __ · __ .. a_. rsena_ es ... -d. o_ .:e.xerei&o_ ·_· .pela _ sabilidade? Isso que àe .fez em P~rnambuco tam· ' 
resolução•. de : consulta da mesma·;junta de. 12 ·de bem ae fez aqui. · E11 não . qu.neri!\ isto, 'mas como:, 
Mareo·~ dê~lSSO com· o 'ordenado,de '8008,· n ·José a lei teve em :vistametter nos .juradus o:peuaa-~ 
de RPzende. Oosta, es.criviio da ::lneíia.'do thesouró; mento escript{) .. para . cobibir .na .libellos fa.m·osos 
por ' decrêto de •. Sl' 'de'• .:ootubrô· •de'.'1827 :eom''O nr- ' gúe " vão, .ser' julgados. pelo .. jury' e Vlln_l.Oá i te~ :·o;: 
danado :.de 1:600S ;-'n José. Caetano de Brito;'l 0 offl~ jut·y que é a esl!encia da Jiberdad~ da . l~pr,ent~a, 
cial,menor do•assentainento do conselho d:' fnzenda~- •· e. o. juey. e seus · elementos : têm s1do . aJIIvorj!a , 

- por apostilla :de ·8 ' ·'de ·Setembro · de .. 1828.'.é:ooi o · causa .·da liberdade, portanto .eu . app~<!.v,o,: e.t\ta · ·, . 
orderiado ·de:·S00$000: ' ·· :: .,_ - : ' ··- · . · , ., ' lei;· porque é muito . melhor d~. que •H~• !lct11a1, . .. 

· -· - ~ ·Paço l/da ·camara:dos '' depuhdos;::4 de Agosto ;é' preciso_ rouito · uma. .. nova 1!11 .~a:. U~e ~dll,; ., .· 
de·. 1880.~Jo;tl! · Pt.iülino d6 · Almeida' e. Albuquer· . imprensa .. que estorve os nbusos dessa 'D!e•.J;Il~. li-:: · 

· gue;-H.··:H,: Carneiro· Lillo.~E.,anstl> -Ferreiril'': . berdad~,, !Das . tambem garante.· ,melh~-~ i f\:' !legu_-, . 
. aa~: veiga:-.;.Baptista' Caetano ·de·'• :Almeida• '» .•. ,, . ' rança lDdlvldnal porque . nio e~. pôde pt~f!der .. o: 
· . .. Julgou•ae ·:a r~solução' objecto ' iie deliberação, e~ es~riptor sem sentenQa do Jury e aas~gura .. ma•s . 
. mandou•se· ·hilprimir ·com o parecer.. ·.:.·: ,, a liberdade de imprt-nsa; por iaao a .· approvo, . 

· • · · .. '·~ · · · .f · - • _ :.visto que .noata se•sllo ndo-· ae.• poderi· .fa1er lei ' 
. ·· . · ·. _ .. · . ·oRDEM DO DIA ·. . . . .melhor e viato que eattl'já melhora -alHuma couaa, . 

· : \ \ · ' : :- -: · · · .: : . ·· · ·.. -~ é C: - ·. :. . e cumpre•&e O .que di1188DIOS: na f~tlla do throno ; ' 
· ··, · ),.,.,,. ,,,,. + ..... · · ·. ·· · · , , . • · • ·- .·. · por. conaequeacia voto ~ur . eata, e ncho que ' nlo : 
Entraril9 em di&C)l&&io ns.em~ndaa~vln_da~ ~o ,ae~ , ·,se p{lde põr eu\ diacuulo ' um::no'V'o· planca·de :let ' .. 

nad!J ,á let sobre 1lberdadede 1m prensa& no tit •. 2o, .. e 1 eria granJa 8.-torvo ·'Alo ·' 1e appro:v~rem i•• ·, 
, e,,d,l~~.e ;,:,~ ... :->c- .e•· ~ '-'' .. , ,· ... :~~·· ·" <'· .. '.!'····.· ·., :' . . , ·. ea;endaa!daleh ' votemot:'por ora· por•1eat_a •que.'· · 

~ · ~·:.Sr~~;Va'~o.~Jioeuo•.·:,_Sr•'prealdente;' uma:; , · J~ ·' melhora ·1:alguma : cu~i~· ; ~':~ tr,e,ril~-• : -':~~i .. ~~P~,t" ;,'.'.' ' 
.· d;~,~ ~~- _~m~~a;J:~:: ~en•d~. faz '(~~~~na~vel , a :to.do< · · cpn~lnu~ndo a melh~~ar~ . · · :·~ . :~:;-~·F:,:~ :: ·_ · . · .. . 

. ~ -,. . 
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()Sr. Va•o,)ncollo•:-Eu . não sei em que autor, 6 logo prezo e não tem pronu.ncia: Jlogo, 
melhora esta :lei ·no estado uctual: dii·Se que o lll'l:tU!!!ento tio Sr. uep.utadil,Ó. (undado em uma 
lllla .não tem a~aques indirectos e que este .art1go _ hypothes·a que . niio existe, c . . este . artigo . que 
é uma verdadeira rêde, porque comprehende todos ·manda prender antes do jury. não " é .o da pena. 

· os ataques directos _l< indirectos . · · . . de -galé á' o ·do. .. pena de degredo. sómente. · 
Diz o Sr , deputado .JUO a lei actunl é que ti_ o ·_sr. oc.utro Alvf.l.:re•:-..Eu · rrão . herde 

a rêde, e quaes .siio .os .que têm sido punidos fÚ~>r mal pará .fau;r um bem. Diz o Sr. depu• 
pela execuÇão da lei 1 Têm-se · opprimiuo os. es.· tndo I')Ue as emendas São mfis, mas que a lei 
criptore;; · liYJ~es e não . lla duv1da . em põr em ineliJora alguma .co usa e ·que se não votar . por 
execução os traqrait contra os . escriptores que alias não se obtém essa me.lhoria e que por. iss_o 
pugni'io ,pelas lib~rdad.es . publicas; -por isso oft'e• . não .. tem antro remedlo senão votar · por todas: 
reço urna emenda â le1 actual para se fazer uma eu . penso de out!:'O ·modo e vo.to .contra· a lei e ·· 
lei . que vá fixo r .. a liberdade da imprensa: diz que . contra as. en'lendas. 
será responsavel o auto1· do P.scripto e quer se F'inda n discussi(), passou:se á votação ef~riio 
imprima. com seu consentimento e o denunciante · app1·ovndas as emendas no t1t. 2•; pOz,se ·o· art~. 
assalllriado pôde dizer, este escrípto circula com ao ·. em dis __ cn_ssão_ .... _e ·oro_ 11 ' .. · _·.· ·. • . .. · . _·· . o consentimento .de seu autor .e . cor.-. duns t.:-s· · · · ·. · · 
temunbas pré~a com o.· homem na cadéa: .e aqui o sr; RebOUQa• : -t)íz aqui (Leu .. L Este 
está a ·:verdadeira. rêde. . .· .. . .. .· · artís;:o é inexequiveLporque .é esc~ro e cont_ca~ . 
' Eu. voto .contra essas emendas .e· 0 ·t_empo. díctor,io. (Leu, ) Quem·. sio . essl!_s ele1to~es d~ ~11~ -

uiostrará quem teui rnzão. ·. .. .. · . · nícípaiidades? E'. todo o c&dadl\o quo tem. ~.lr~1to , 
· de eleger os eleitores da .legislatur~ . e'!' geral, 

· ·' o ' :sr; Rebouça.":-:-:o_ ~r; : deputado .. qúe - 111118 que estão cumprehend1~.os no .dtst!lCto :dilB: 
_ defendeu:. as emendas disse .que . erlio ·IIJáS, mns · m11nicipalidades; . porém aqu1 diz que sno , ·todo_!_ 

que reprovando-as nüo passava alei, e que .. só 08 eleitores da mu~tieipilidude, os. q.ue,. nomearão 
por i&!IO .votaria por. ellas ; ora, se nós temos as municipalidades .niio sãn. os mesmos e,Ieitor:es · 
uma . lei já ·defeituosa parR ·que h;l.Verl')os . de . 0 ,1mpreb 11ndidns nl!ssas. parocbia11, dessa ·J!'esma 
adoptar ·essa lei ·má, .. muito · mais em m ·ateria . tiio municiJJalidade •. porqae. ha outr.as . par.;çh1as 4e 
delicada? Porque o caso da. culpa formada é outros di:ltrictos :nno se · segue. que os ele1tores.11o, 
pàra galé e p~> nll capital,· e nes:a. lei a maior districto sejão. 08 eleitores cJa ~ villa; . co~o aconteeB. 
p·ena é .. de seis annos de degredo: por . conse- · na Bahia .que . ha eleitores .da freguezut~de. Santa 
quencis isto .não vai remediar aqu~lo que_ está Ann'l de It·1óca districto .. da. ·'\'illa d~ ~anto 
remediado, ·. d1z quo os autürns· . nao . ad.m1ttem Amar•l: cômo .se .hn de -verificar. e!lses .. ele•tor.'3s 
ataque :indirecto e e$ta admitte allegorins; o pro- porqu11 niio se ·sabe quaes siio: são . ~idadílos qae 
jecto neste caso diz qualquer ataque á co.nsti· . elegnrão a municipalidade para~ eap1tal }ma.ndar 
tuição, e lá diz ·não•sendo directos á constituiÇão, eleger 60 . homens e para as v1l1as 30,- quando . 
quando ~ahe que accelE!rão muito certas ciréum- ha districto de :villas que não . importão nem · 
staneias,. o I)Ue · hn ma1s . sagrado do GUS a cem- vinte. ·. · .. . . · ... ... . . · · . . · 
sliLuiçiio? E rleiX<)U·SS essa ll.berta para so .. dizer . o. juiz de -fõra. da :villa de .- s; Francisco. e . 
-não se atacou:;directamente ""-: · por consequencia villn .. I! e Abrantes . talvez que lá · ni'io ·tenhifo so 
e;tas "emendas sno . astocias para se f111lar da . d 

1 
d b d ti 

constituição: _eu · muitas . vezes não .. poderei provar homens capazes · e e eger, e aon e 11e · a · e '' rar 
0 qu_e fõr d_ito dírec_ta_-mente. contraaconstituiçiio, esse numero, quando ·oa -oleltoressajito em mai!l.r 

d fó d't · d' t t -..Tã numero do · que os elegendo& '1 ' Aqui pel~t · popu~ . 
qu __ ant!l mais _qu. an _ o_ . r I o_•_n .Jr .. e. c am_ en e_ • . "' o !ação_ . reguln·se pelos .distrletos .e. asa_im ser_io. é este o . objecto da l~i quando á. parte . in teres- 1 d 
sada se deu todo 0 arbítrio emquanto que não os eleitores em menor numero qu_e _os e. sgen o~: 
0 fõr na de restringir-se. portanto ni\0 · pód& passar este artlg•l• e voto 

Eu voto contra as emendas qne em partieula;r con.tra elle: e contra todo_ ·o titulo pelas razões 
me induzirão a votar contra toda .a lei. que tPnbo expentlido. ' · ' •· · ~ , ' ' . · . 

· · · · · Julgando-se · sufticiente a. discussão, procedeu-o Sr. ·'Luiz ca,·o.loan·tt:-Esta lei' exis· se á votação e venceria-se as emendas ' aos tltulot 
lente é um projecto·· feito pela assembléa· con· 4o, 5• e· 6•, ·· e .. foi · adoptado .' o projecto ·eom ·. •11 . 
stituirit11 ; não é lei, fo i:? gover1_1o que o mandou emendas, pelo qu_e fcirão ·com eate--t\' eom~f~il~· 
pór ·em . execução, e. só . tato . sena ·bastante --para- . de - redaeção~ · · ,. .• ... ' 
fazer .uma lei. legitima? Se nós não adnptarmos ... A's u iiorns e 5 minutos foi lntro!fuzido~ o: 
estas f>mendas, ba do haver. um . clamor .geral . ministro da · marinha; · e· continuou. a - discusaiio: . . 
contra a eam·ara, tambem esta lei ainda . h a de adiada sobre 0 · P,areeer . da "co.mmif~~ã.o:· de ='t'a~end~ . · 
se1· .. emendada, quem ba de julgar são · os jurados, r_elat_ivo _ao orçam·ento do · min1stel'lo ·da .. marmha, 
h a de l1aver muitas occasJões .. em que e lia não · · 6 · · · · · · ·h d .. · · · 
seja clara mas nun_ca . ha de haver sentença. . . d~ ~l~td:~ -Jl~~~~~~~'~ c:ompre ~ne a .pr()Vll~~~.a. 
os~. Paul. o. e Souza.:-0 Sr. deputado que . Q SJ:O,. oai~on .. :'"":~~o .falla~ei, Sr. prt-sidente, 

fallou ~ontra :. o que disse, julgou 'que este pro:- : em cada uma das re.ducçoes J).ropostas, nem .sobre, 
jecto atrazava a ·outra · lei;· eu não . disse que se algumas, éméndaR; que ji furãO .. á . mesa. e .' (orão 
pôde .·· prender. · s,em ' 'licença do Jury: · coqr du~s.' apoiadAs por . mim .. ; eu ·levanto-me , p_aJ;a· Jazer 
testemuu·has: · e.sta ler quer · que · a · culpa . esteJa, uma .: o'utra emenda ·de . que· ainda.· não. se . fallou, 
formada, logo, esta lei é · ~uito melhor; e todos~· e, s.obr~e alguns .:dos· . !'rgumento~,. da .supp:rf:ss~o 
os Srs. deputados que·• qu1zerem .. confroutar e1;ta da . despeza dRS .1mpar1aes g~leotas: : a -commJRsao 

.)ej· com a OÍltre., hão ·de conf~ssar que est" . é de . fazen'da não .. -_qll'lr O . . AXplP,ndor: do .- tbrc.mo - 8 
melhor · porque esto_rva mais os abusos da liber: 'disse·· que a despE!~'' .er•\ . illi>gl\l,depois. da. lei., da 
dade da impren:oa. ·. .·. .· · · · · . ·.dllta~; disse um ,Sr. deputado que era o . me11mo . o. sr.'-Rebouçali:.-0 ·sr: __ .deputadci Íl · que ·-qu:e ·· acapella .. imp~erí.al, · que por aquella d••tilção . 
sé . imganou .e : :confundia ' ·o autor com .. · ·editor.: se -dava para todas : estBs de>~pezas. e que RCcres
q&_teln é. o .autci1·, não entra, no conhPocímeuto, .só : ceiltnNe ·. estaR dl'.spP.zaa ·ser,ia . o mesmo . que anR~ 
se . quer ver . e . verificar qu!!ln .• é· o ed1tor pa~n. '.a mentnr aquella dotaÇão, e qae como liBla eonsti· 
pronuncia; depois .. dos . jurados ni'io _. t_em . l!l.Silr tuiÇiio não ' põds ·ser , dim[nuida, · tambem .n.ão 
nenhum no art . . 6• para a ,prizão, porque,·.re.· . P•ldia ser.accrescentada,'.;: · ·.·.· . . ' : . . · · · · · ' 
voga esle artigo .e h a de ir p11ra o jury; depois A lei da dotação o passou em 1827 e depois 
do jury pronunciar é . qaé. ha do . ser. pr~.~() o; :e · drs.so já têm .havido . auas leis de orçamebto;' e 
nilo .. se trntar de saber se. temlegal,Jda.41!.;;., as,- tem pass.ado essas; de&Jlez"s,. ~ei~as, com as.ilnpll· 
testomuubas ·."tão dizer se fu~al_lo , é .. ou, .. n~< .O riaés g_~leo.tasJ .' ,boín:.e~:iio . ei'Jl!!nd!IS - ,_cMr.n~nuJndo. ~ 
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est!_s dasp~zas e . nio passárão ; ou a le!. da do· pessoal, ftcão reduzidas ás peças absolutamente 
taçao não· mclulo estas despezas nn os legisladores neceasarias.-G. P. Ferreira. n 
interpretáráo . a ·lei, . que esta vão iocluídBi\ no ór· · Fui.. npoiada • . 
çamento e · ent~o a legislatura passad "já augment;iu ·0 : Sr. · Mlnl•h·o d.a ·i\f .. ~ &·i nliu. : ..;,;,.(N·. a_· ·0 a dotaçiio, e se . esta · asi!erçló ·: !Qsse ·exacta, não · · · -
passaria· .. a guarda do 'paço, 'que 'é serviço · 'par· se ouvia.- l . -
ticular do . throno, ,e iremos de anno em ,anno o · si'. v&aoonoeno.t: ~Sr• presidente,"pa-
·au~meritandó _a dótaÇãn : .até· hoje não .·. Coí dí•ni; reeo:ma ·. que · rienhuma das · emendas póde ·se·r 
'nu1aa_ a . ;guarda do--paço, . além disso, ·nas 'o11tra11 . _a_ ppruoa· v11atdoa __ '-_'s· ·_ ··._ ;.a,-eo.·t· _~ __ 

81 
.. '·é ·. _d·. es·· r•ecess. a. r•·o·_ · e·_-•xp·-

8
._
0
· .. 'de-r_ naÇlies estrangeiros de monarchiá constitucional~ Q " '1 , • 

·em que umn lei de dotação, como tia Inglaterra. mais rázões.; Já se . mostrou que a le.i qu41lxo.il 
qu~ •. a .. dotação é fixa. e . que est.i() .. ~ marcadas . as a dotação · comprehende ·todas as despezas ·á ex· 
deapazaa . e . aond.e não ·.· póde . haver · ubuso, . ha cep~ão ,-da . eàpella . o bíbliothecn _ ímp~rial ; por 
galo~tas á . ~uàta dl) . eiJtn!io. nãp .. só ,. na càpital, c:ousequen~1a! so ·~s gale~ta;1 sf\0 despez~ . de 
eomo 1:1111 . todos _os departamentos de I11glaterra, s.~ M. Impen~l, é . mquest1onave~ que · a . le1 · da 
e não' ·tem síd_o esta equipagem de niár_ con!ándida dntaçiio ·n~ cotnprehende, .e qne a nação rião está 
eom _· o trell1 é . carruagens da . mcinarehia. sujeita a· .essas . daspezas._' Deve-so advertir poréiJI, 
.. Em t.odos 'os paizás constitailionaeÍI 'as galeotas q~e a commissão não manda. vender ,as gale •tas, 
sãc>.·;sempt:,e '.incluídas ·na.' d'e11pàza ·da .. nação', .o d1z · só_ que . não se faça ma1s de~peza: ·por ' .con~ 

· n~o ;:se . 'diga ~ · que· ·as galéotas ··s~rv:ein : só para u·m · sequencia, as galeotas 1lcão á disposição . de S. 
serv1ço ·partleular ,do throno,. porque ha muita3 · · M .. lmperial : m 1s disse_ o illustre . deputado CJUO 
·occasíões em que ·tem de se 'receber nelfas . ós· no.; dous. orçamentos _anteriores uão .se tinhão 
agént'as !le .. ôutrás potencilt:s· qtié repre&entiio os corit'llriplado as g>lleotas como despeza particular, 
seus .. ·m:onarcha~. e. o thro'no ·tem de 'lbes· fazer · ma>~ cómo despoza do . tbesouro ; eis o mal · q·ao 
certa_s;:'?on,d~sceit.den~ias de, · etigu!ita c'ci,!ll _. outras têm · tido . O:J• _ anteri<>res órénmentos : · t1ii•) . havia 
.naçõe.s, . e . nao · pa~eça á cam>~ra . ·que s~o _só_. ne· específica~iio· alguma ; entretanto · podía'se :õu· 
céssilrias. ao throno; eu requeiro ,que· se .faça a ·tenller; pnr · isr~o mesmo que esta despeza era 
su __ ppress_ão de. suppressãod_ a despeza das galeotas propria da dotaçiio. ._ .·· . . _ . 
e .barca de . vapor, e· 'se um · m~mbro · da com· Qnanto á !>arca de vnpor, a commissiió . niio 
mi:~síto · <líz que a :.barca de vapor uiió preenchia con:iiderou o us.:> ·que ella pr11sta: a itléa da com· 

. os>fhis a que se · propOz, e · a · razão era· 'que .a m·issfi•> . _f,>i consideral·n de~nP.i:ess:lri·a ·. para niio 
barca de .vapor. só . tinlll& servi.lo para trazer · da se Cazt~r uma ·d11spezà · muito . A'f•lnde ; todavia 
Sepitib~ 14 criados de S_na .Mag&stade, eu . re:J· diz-:~eo qM o ))orto do Rio rle Jaueiro é muito 
ponderei a.o .Sr. deputado; e oo~ta· camara toda dit1icil, mas eu tenho ouvi•lll dizer que é o melhor 
queraria .c que ... estas razões · fossem patente~. mas __ possível _; . s~ porém .as barcas 'de vapor são . ne· 
nãc'· proferidas ·neste recinto. A tiari:'lftl?. todo:~ · cess,~~rias .para o dm que tem dito o Sr •. ministro; 
os rlltioqties ·que ' sii.o precisos as embarcações de e~t:io . rião ha maior mjustica. do .que ter .só . no 
guerra, só este serviço compens:1ria 11 despeza R•·• de Janeiro b11rca do vapor, devcm'sa mandar 
q~e faz . a barca de .:vapor, foi elh• que .salvou b?Scur. barcas .para tu~o o imperio ::não pr_evile· 

-uma nâo.:ingleZ•l, o . que .não se . consaguiria niio gJ~IllOS I) Rio . de Jarlelro, poi~ um porto melllor 
bav.endo· esta - macblna, ·que serve de conduzir a ulilis facil .ba de ter .uma buca dP. vapor a:oa 
os. navios pllra !óra ou para dentro do porto nas portos ml\i.'f pedgosos não. bão de : ter .. barcas .de 
oc.casiões d1.ftlcels; portan_to, a .· barca de vapor vapor '1 Não sei : se estes argumentos·têm rasporita, 
deve tambem ser conservada. ·. mas, como os Sr~. ministros es_tão presentes darão 

Mandou á mesâ a seguinte emenda : as razões. . · · · ·· ·. · .. · 
Vamos . ao costeio da11. embarcações : riâ com· 

" Suppressilo da suppressão da despeia das im· mis•ão não hnvia membros proflssl.ón-aes _ da re· 
periaer~galeota3.- CalmOtl. » . partição o la . marinha ; a commislilló . recorreu. a 

<.t s'"o Men_de• Vlann.a: -Sr. -presidente, lnfor_l,!!&.ç9es _de pessoas .a . quem - ;suppôz )uzes 
,é_)ilulto. -aingular o-precedente · do " Sr • . depüfádo ·sufll.c1entes, que d'e certo convencêrilo ll commls~tiio. 
que ncábou de' fallar, dizendo .. que se ·· acaso .. se Part~ des~s . desp~zas do · ar"en~~ . eriio .· compre: 
devia : ·supp:r.imir as despez,\s das galeoLas·, taàlbem bend1das no .eostezo, pes:;oas mu1 versadas e nuu 
se devia supprimir a gnàrda 'do paço, não tem traquejadas neste negocio o aftirmarào, e o .Sr; mi· · 
paridade .. uma. ·cousa com . outn ; .. e · admirou-se nístró já reconheceu .que · e.stes · gelieros entraviio 
o Sr. deput~do que se oppuzessein aqui razões em no costeio' das embarcaçõe~, e eu . insisto _' ínn 
_contrario, . nílo posso ir contra -a minha razão, como que entra vão · 'no co:>t'eio .· todos os ge·naros torne• · 

· .o . Sr~. deputa·do, que reconb1-êendo - a verdade não · -· tidos tio - arsenal, que dependião de·. inão de obra~· 
a ,quer .ouvir ·neste recinto·: .se o 'Sr. 'deputado po1· consequencia, ee _ o orçamento: .:é .feito pelo 
quer dissimular, eu direi que .. se uiiO . tem · CO• preço •.dOS generos que Sfl · fornecem ao arsenal, · 
ragem pilra _dizer O que sente,. se ·retire daqui. . em todo11 OS generos que .Se pedem .pal:B O CUSteio 

; ~, s. ·r._: Pir~s Forreir_·a.. .: :.__ · sr> pres.idente, vem·. a haver duplicata; -por· conseguinte a .;com-
miss~o ~ão·. sabe . para que · ser.ve ,. o . .. alto . .. preço· .. 

em· pnrte _ f11L prevenido ·· pelo · Sr . . _deputado .que de. cada praça. , .. · - . . . . - . : :; · ... ~· - '-._;. · . . 
acabou do faltar; a questão · não é se deve haver , ,Disse 0 sr~ niinistro . que a com missão , devia 

'galeotas,. a .questão é sobre 11 existancia deste · njudar qu.n\quer ministro quando . tjyes$e patrio-
corpo permanente, ·~:omo disse o Sr. Cunha Mattos. Lismo, mas . a commissão :quer outra lição .. do 
Na minha provincia-·ha uma._galeota e . níio ·tem Sr. ministro .. e .nãode patriotismo: s.e.a commissão 

· . ·um ;·marinheiro permanente, a galeota .está guar· l;tivesS.\1 ' per:11iadida · ~ue . tudo eritreava ·em · come· 
: · dada _ em· ·um · \elheiro. ::.ll •. o.s...;.m.eamos · marintielr~ : onns, . eotdos, etc., bem .; : .porâm, note'& e; e · seja 

· :-:que··estiõ- "iíã--rí'beira .. viu fazer estes . serviÇos permittida a r11petíção : . o -lo. oroamento que ,apre· 
nas gdeotaa quando alguma vez é preciso,- por · sentou este aystema de ,orçar a despeza de·.cada 

. conseguinte· as galeotas devem haver e. er~ta barca p1·aça fo>i o de 27; e no otlicio. dizia .o intendente 
··dat.·vaporjá: ae · ~tiase .que nio · p1•eatava; ella · t!xista da .marinha: -não tendo outro!l dados senão - os 
eJIIqUsnto precisar de um coucert<>, ovotnndo ·eu de I 11glàter.ra, .tinha orçado, .não . pelo_ .. valor,'.no
a favor da,uiateuc.ia dessa" .· embarcações, votare r · minal, .em 25$600, -:-e .no minister1o, do Sr;,DioRi> 
sempre contra ·a -existoncia deste corpo permanente Jorga de Brito foi orçada,esta·despeza.·etn:.·28$360; 
-dellaa~ · ' ·~· '' 7 _ • • :, · '· · .' • · • · ·: or'n! ~·> compreben(l~ ti\~ . : po~c.o.;! , _en~ã~ ,;pàr.a ; <üte .. 

···'~F'fttti:;.:~b&i~~~J3:~~J~·!~~~oã~ da · ·b~i·eá·- ~ ·· g·ti~ . ~~~!~f~u~:. é~~~~i~ut, c~'izli!~s::o~6n'~~;:~~~~~~~~ : 
leotas' ' JlrOm'ptàii '·' u~ '!lerViÇo·; 'quanto 'portfrri ' i\0_' tiio: 'pouco; ' foi"excéssivõ / Ó _então· se·: ntiÕ é_óUl• 
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ao o . SESSÃO EM 4 DE A(,TOSTO DE }gao 
prebende tudo quanto . é · necessario P.ar!l . con • 
servor e111barcações no estndo em que princ1p1em a 
navegar, deve ser dimlnuldo o preço de c11da 
praçA e e~tQu muito certo que havíamos rl!duzir 
muito a despezn de.cada embarcação se se fix11sse 
o preço a Clltla praça, talvez f,,sse mf<lhol' systema, 
mas como o tempo urgia, não pedimos informa
ÇÕil~ pa~!l .çl'ecutar .sste srstema. Emfi:n eu não 
liiSIStlre~o · . 

Olhand(l p~ra os muitos abu~os que h a, notarei 
que ha pouco chegou uina ír:'agata que despendeu 
132:000/1 e.m <.:•mcertos, .~:~e bto é verdade, . então 
não · ha dinheir() que chegue para esta · repartição. 
Não entro ne11ta conta de costeio de embarcações; 
o Sr . .... mtnistro disse hontem que não deduzia o 
montê:pro; sol4o e pensõf3s, porque entrávlio . na 
receit;;.; parece que o Sr. ministro está equivocado: .· 
em uma conta corrente apparec11m 400$, e isto 
de certo .niio é rendimento de · monte·pio~ mas 
emfim como o Sr. min!stro concorda na suppre:;são 
não ha .nticessídade de me estender mais. 

Como a pensão do nlmir11nte barão do Rio da 
Prata é . de 26, a com missão pede uma decisão · a 
este 1·espaito; porque ainda que toda3 as pensões 
de ~6 te11bíio sido conservadas, est~ não . e~tâ na 
razão de o . ser, . . . · ·. .· . · · . · 

LeÜ•se a seguinte emenda da commis!Jã() de 
faze,. da .: 

c Que se observe a respeito das pensõesnesta 
. repartição .o mesmo que ·. se venceu nas da~ outras 
r& partições. .· . . . . · .. · . . ..... 
. (( Que se ponha -a votos separada·mente a .con"· 

ilnuaçiio da pensão ·ao barão . do Rio da Prata. 
·-M.mdes Vu:uuta . ~Vasconcellos .. -Duarte e 
Silva..-B. L. de Sou;a, » · ·· 

Foi . apoiada. 
o ·Sr. MU1l•tro ela. 1\la.rinha :-Niio me 

proponho a ser mestre, nem · vim aqui para dar 
lições; . o que disse fui que é_ llever ... do legislador 
-niio só olhllr para o· orçam e r. to do ministro, IJIBS · 
tambem .. supprír .. · aquellas falhas que ·· é8capáriio 
ao . ministro, e .se o di>~s.e f<)Í porque a commisKno 
disse que . se · ~jio ,da v( rJ)IIÍS .. era porque ··· O . llli~ 
nistro não ped1a; atnda. que eUa JUlgasse ser muito 
pouco. 

Ora, quanto aci costeio entenda·se como se 
quizer, entretanto são et;sas despezas que se · 
segutsm. . . · · · · · . 

Essa Crngata f~z umà despeza muito grande em 
concerto>~, maa havia de lá ficar? . Não, . lo~tu, não 
havia r~medio senão .conc~rtal-a, e VE-ja · o Sr. de· 
putado . se i~so que se ga:~tou podia ser Cc)stfliO. 
Disse . que tinhR cousultado . pessoas instruídas 
do mesmo arsenKI, ma:~ cada uma informa segundo 
.a sua vont~de, ~1\o direi mais nada; -

o SE'. Cu1:n:1o:li :-O· illustre deputado rt>la· 
tor da . com missão · deixou entrev(!r .. que ·conhecia 
a força do meU argumento e qnf)rendo forçal•O 
recC.rreu diz-3ndo que M discussões precedentes 
havião sido . em globo, que . eriio . de(eit?s ·dos orça· 

·mentos pasi!ados, mas perdõe o illustre deputado 
dizer· lhe · que .:om i:>so . não . enfr~g11ece ·.os urgu-

. mentos produzidos .·· as · discüs-ões fúrão artigo 
por artigo e não duvidarei appellar para as acttls; 
11pparecêrão emend>IB q1ierendo a suppress!.o das 

• despezas das galeotas. Prr.vo P()is pelas duns 
precedentes legislaturas que não se julgou essa 
despeza . incluída. na· dotação imperial; . por con
sequencia depois de . tanto tempo é obrigar ao 
tbrcmo a fazer uma despeza· a q:lle não . estava · 
obrigado . até hÇ~je. · . ·. ·.. . .···• . · ~ · .. ~- ...... : 

Outro Sr~ deputado diise que 11iio havia pari· 
dade entre galeotlia·e batalhões que fnzem. guardas; 
porém o Sr. deputado ·não provou· a disparidade 

. entre galeotas e carruagens; troulte esse argu· 
mentu para m()strar. que .podia ser a•·gumento 
excellentos para amanhã l:illppriniir-se • guardas. 

O Sr. Mendes Yllinno i- 0 Sr; deputado 

pretendeu cr.mbbter-me. e não Be . põd1! defender; 
iJi~se . que eu nilo·· tinhn provado a disparidade 
entre ·:tuardas do .paço e g>~leotas; não me fiz 
caJ'g<> di:~11o porque a consa é tf1o clara que não 
merece demonstração. Limito-me SÓ a dizer, .a 
despeZ11 das galeotas continúa, hoje a .s11.a des~ 
pe_z,~ importa em 40:000H, entretant<~ ni'io se póde 
cortar u:~.da, ao1~nbá importa em SO:OOOS . • e en~ 
tre~nto . não ae pôdt~rá cQrtar nada; · portanto o 
que é preciso é attender ao menos a isto p()rqúe 
é 1lma de.speza illimitnda; · · 

. O Sa. CALlr1N ': -A .essa objeêyão de despeza 
iH.imitada l'espoode-~;e com o orçamento ; está nas 
mão~ da camara remediar .esse mal. 

o Sr. Hollilnda Oavalca:nti :-J?odcria 
di!>pensar-me de fal.lar, pais que por escripto se 
acba·· p minha opinião a re~pt:ito da fixação das 
despezas de mar, todavia apezar . de·. ter argu
mentos a meu f~tvor tenho notado que · a camara 
não os segu11~ Sou · membro da .commiasiio e dei 

. um voto em separado ·. que não . póde deixar . de 
ter a · votação da. camara; entretanto . a camara: o 
.tem .posto de parte, e nem no menos é couside.-
. rado como emenda. Direi· os inotivlls em· que fundo 
meus calculos que··.siio o · objecto ·.da présenle dia~ .. 
cul!!liio; m.esmo segundo '.os princípios dós .calculos 
da com missão. . . . . . . · . 

Eu entendo, Sr. president~, <IUe a despeza dos 
nrsenaes com. os . generos de furnecimentos dos 
n.nvios, é .. uma ve:-dndeira duplic!lta de desp.eza .cte 
calculo apresentada . pelo Sr. mlDi,;tro. · 

Quanto . á .despe".ll dos OSVÍIIS armados, .. ness.e 
aentido supprimi essa despezs, e devo dar a raziio. 
Col,heço que o . calculo . apresentado . pelo ministro 
da marinha em 27 era ·segundo o systema ínglez, 
o ·ministro então ou volveu todas . as despezas que 
se f11zem com os navios armado~, dt:b<~ixo e segunJo 
o numero de .indivíduos qne tripolavão esses navios 
e .· classificou-os segundo se acha ... no mesmo cal
culo em despezas com S•lldos, gratificações e rilu ~ 

. niçõo>s, e esse calctlloc apreflenLa 10 entdo era . de 
28N1360; .hoje . porP.m · as circumstancias nãci silo 
iâeuticas; . ha di1l'<li'ença de valc>res nos generos, 
e eis~aqui (I .que o Sr. mi'listro devia reclalll flr; 
portanto o calculo. deve ser. reformado segundo o 
estado d<lS goneros. 
· Suppuz. em vigor a proposta do governo em 

·que est .. belece a receih publica metade etn mP.tal 
e metade . em papel, suppuz que Ara nfimiltidll 
pP.Ia camar1i; e dt!baixo dessa hypothPse· fiz o meu 
calculo, e JJOr is~'' apreseutd·o, segundo .a baso 
do mirustro em 27. Lembro mais au Sr. ministro 
que não excedeu do calculo as despezaN com 
construcções novas, o é. isso o que ·elle qner·chamar 
costeio, apres~ntando uma tabella . do córtcs de 
mad~iras .pnra novas constr•tcções: mas eu pre·' 
·te.ndó que . em vez· do so · principíarilm · novas _rra.· 
S'•tas, , novos ·.brigues, quer1a se voudes·sP.m gra11de 
numero de vasos e entrasse sõmente estH furna· 
ciiJlent.o que é. ilecessario para concertos de arguinas 
e~ubarcações .que niio dt:lvem: e.ntrar no costeio; 
eis ~ ruvtivo que tive de considerar duplicata. 

Direi ns · razões · porque apresenlei .·nas minhas 
tabellas imperiaes galeotas; senhores, eli discordo 
de todos os omdoràs que Lêm fallado 11 esse 
resp~ito. As galeotas são imperiaes porque 'Jer
tenr.em ao imperador ; mas no meu · mc•do·· de 
enLender pertencem á marinha, é da admi]JJ:ill:l!eio ... 
do Sr. minThfi'õ. dá .. marh1h'll.; 1\ mliítõêl•1l'~rente_, 
e não cQtiSi.4ero que essa tripolr.ção .. estiveSSE! d.ll 
estado, mas .. que . • estéja servindo· nos aràe.naes 
appric)aJa .. a .. di1l'er~ntes ubrigações; .portanto 'não . 
é mi~'ier tuna tlio .jtraude de)lpeza; e quando o . 
monar!l.bW quizer sabir- ao mar é muito .couve
nieilte que terrha um estado proporcionadn assim, . 
CCJmo tt~m em terra, deve ter o .. lllesmo pa·ra esses 
pa!lseios . se elles convêm; c tudo aquillo que o 
serviço publico . puder prestar para austentlir o seu 

, decor? deve·se fazer; mas não"·quu ; as , ~mperiaes 
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galeota.;pcrtc-ncão á sua dotação, porque ellas &ystema .do Sr. Hollanda Cavalcanti é construcção 
pertencem· á marinhn, " Sr. ministro deve dispór nova: o que faz diffcrença do fabrico; todavia 
de !las e ordenar sobre todos os iodividuos que é indlffarente que se carregue um artigo de fabrico 
as compóem. ou de constmcçáo. . ··· .· . . 

Eis pois o motivo porque ... voto por essa des· Quanto 11os córtes. de m11d11ira de que o illustre 
peza• Considero tambem nessa· despeza desses d~putado fallou, com effPito e.ra muito bom se 
navios armados a despeza com a barca de vapor, nós tivesse mos proporções pal'a grandes. cons· 
e · es:sa 

4
má applicação que se faz não é motivo truções para se adaptar esse systema. mas nó.s 

para r.;,s a· extinguirmos. . . . . . .. não ·estamos nesse estado de fazer muitas em· 
E' ·lastima qull quando a Inglaterra· propõe barcações; pelo .. contrario nós e.sLamos ao pé do 

estabelecPr commissões dos corrQjos da America aby~:~mo. 
pa.ra . a lndia por meio de barcas de vapor, se E'tlquanto á preferençia da obra do. arsenal, 
(liga que as .barcas no Brazíl não têm lugar! a. com missão fixa uma quantia, e CJ Sr. ministro 
Confesso que as nossas. barcas têm sido muito qu~ melhor .está ao facto, gasta. segundoj1.dgar 
mal administradas, mas debaixo de uma 11•elhor ma1s convemento; 
administração a barca pôde ser util, póde ser Julgada a materia sufficientement& discutida, 
necessaria para salva1' um navio com muito menos o Sr. presidente propoz. á votação um reque-. 
despeza,. assim .ce>mo. póde servir para um correio rimento do · Sr. Hollanda . Cavalcanti concebido 
extraordinario, baJmmensas causas em gue ella n~stes termos:. .. . .· · . 
pôde ser. util. Entretnnto e~sas .barcas têm um cc Requeiro que a votação sobre a. fixação das 
macbin1:~mo .. mui facil e . simJlles, não precisão de desp~zas da.. marinha seja . procedida da votação 
·engenheiros estrangeiros, e é desgraça que o .nosso sobre ser ou nãtl incluída a lei..da fixação. d~s 
ministerío não tenha .mandado nprenúer brazi- forças de mar . na lei' ·do orçamento; » 
leil'os aquelles machinísmos, que estejão r.essa D~cicJio,se q,ue se não, separasse do. orçamento 
barca. empregados estrangeiros com .grandes ven• · a lei da fixaçao das ·força:; de mar . 

. cimentos. · .· .. • . .. ·. . . Continuando a votação forão approvadas as 
Portanto voto pela despeza, certo que . o Sr. mi:- suppressõe:1 propostas pela com missão de fazenda 

nistro . ba de fazer tomar. as causas o seu ca· incluídas na tabella n. 2, e a 1•, 2'- e Sa addi-
minbo.. . . . .. . . . . . . . . .. :: .ções comprehendidas na tabella n .. S, não se 

Falharei do costeio dos navios desarmados e votan~o !!obre a_ 4a, 5~ e 6a addíções, por ser 
vejo igualmente que não se fa!loú nessa despeza ~atersa Já v~nc1da . O!Jl outr~s votações. 
com os olllelaes e gratificações dessas commissõe.s A 7• e S• addsçoes foruo. approvadas em 
especlaes; . digo que eKtas. com missões 1!Speciae11 todas. as suas part .. s m~nos a suppressão .da 
nã.o são extraordlnarias, ellas são estabel'i!cidas quantia .. de 9:576HOOO_appllcada para comedortas 
por lei, que entrando nestas. com missões espe- dos 'l:~crav~:'l da .ne . .;ao. 
claes · dtsspeza11 com contractos d(•S. útticiaes por . A· ~· ... fo1 .. tam~ern · .agpwvada; _salva .·a .sup
premios estipulados devem consenar-se. cs11es · -p~essao da qu!ntla de -:-1268000 1mportanc1a ôe 
·prernios,. conservando-se as pensões ; não faço dtverMas. P~nsoes. . . . . 
laenhuma reCorma, não é a camara, Sr. presidente, A 10• !oJ tam.bem. approvada .assam corno a 
que no caso· aetual p6de .fazer.·. reformas . que su_ppressao da despeza com. as ,galeotas, ficando 
convém, o aninh.tro no cnso de cjuerer · t~xecu.tar reJPJtada· a 11•.. .;.. · . . 
a lei tem muitos meios de dnr aquillo que é' Emquant•J ll 12•, n_!lo _havendo quantas algum_a 
devido. ·. . ·.. · •. · · · · proposta pela comm1ssao, propoz o Sr. pres1· 

' ·. . . · · _ .. . . . dentB á votação a gnantia arbitrada no voto. em 
Quanto ã flxaçtto da despeza nao é para gastar ~:~aparado do. Sr. RoUan(Ja ·Cavalcanti e foi re· 

todo o dlnhelro que se ftxou, ~ara gastar o qu~ jeitndn. 
é compatível com· a lei, por 1sso não entraret · . . _ . . _ 
nesso âet.alhe de prmsões e até essa pensiio do Propondo-se á votacno as emendas, forao appro-
barão do Rio da Prata, 'eu entendo que . quanrfo vadas a11 <!os . Srs. Ernesto, Cn.nba Mntt~s, e a 
elle exercitar quall)ner emprego deve.scr.abatida do Sr. ~aJa nas parte>~ que daz~m . respeito áa 
a quanLia da penado, porque eata·s. g1·atíflcações cosn.e•lorlllS d111:1 eRcravos a. a. na~. ao e costa. lo da 
forio ttad'11s. quand\1 . se extingulo 0 emprego, e barca de vapor,. ficando- pr(>Ju.daca~as nas outras 
por oito continuar 110 emprego .conheceu-:~e 0 . parte'!; e a11 .dos Sr11 •. Gervas1o, ... alm.on e a da 
direito que elle tinha. Ora, quem der attenção comm1ssi'io de _fazenda .·. 
As pal.avras do dec. reto, parece que. 0 governode . Entrou depo1s .. e'!l. .~1sc .. ussão a. outr.a parte do 
então nito queria' empregar 81188 barilo, todavia parecer ja · comm1ssau de ra.zef!da qu_e co~· 
isto pertence ao. govern11 , e eu não entrarei nestas pre~er1~e todas. as outra~ provwc1as do. 1mper1o. 
individuações. São pequena~ reforml\s que estão V1erao á mesa as seguantes emt!ndas. 

· · .· 0 alcance do g erno · · . · Do Sr .. Vallasques: ... . . . 
maJs a o v • · 11 Que se snpprama o cit·urgião da galé na rapar~ 

o SI:". vasêÔncel.los :_;;A com missão de- tição da .intendencia da marinha .. dll província 
seja saber 'para que são despezas imprevistas da · Bahia. » . ... · 
que. exige o Sr. ministrtl, .. e aproveita. estl\ occa.- D.l Sr. Amarnl: 
siào para .decllirar '}u.e a cumrni>~são esta na in- t< Emenda para a. .Bahia réduza-se a .125:000S. »' 
telligencia de que ·aa deve cortar o orçamento Da commiss•io de f ,zenda: 
da despeza.; mas quando o ministro tem eq11ivo- 11 Que se supprima o iutdndente .da marinha· do 
caçõas, esta ""éamar~ ~ tes.temun~a do_ que se fez Rio Grande~ » . . . .· ··· . · ···' 
no orçamento. du m1mstnr10 do. uopeno, <~. ele!f!,!L --· Fnrljn. todas apenadas. -- ·· 

-~l}.p_eza,. o QU•l prov~.que a ,catrnJI1Q'~ !Jê'seJa . PNce.tendo·se á votação rorão approvad11s as' 
suppr1r .quaesquer equtvocos dos Srs .. uumstros~ · . reducçõ~s. da eommissi'io, menos as incluídas nas 

O .SR. ·1\L\clEL fallou· sobre a· mataria, e em um provincial da ... Babia, Pará e S~nta Catbarina0 na 
peq.ueno discurso .disse que · votava pela emend•l parte que supprimlo n quantaa . de 2:400N, des· 
do . Sr. Ernesto, e mostrou a necessidade do cõrte peza .do costtliO das nrmaçõeK; .sendo npprovadas 
·das· madeiras, etc. as do Sr. Amaral e da comm1ssllo de f:lZendn, 

'·· . • · ··· ·. ·· ficando prejudicada a do Sr. Vallasques. · . · ··· 
o SJ:O, Gervalllo :~ Pnme1ro q~e .tudo devo Julgando-se finda· a segunda di:!cussã.o passou 

lembra~ o tempo em que.· estamos, aliás ll.cnrem,os para a. terceira. 
ssm le1 .do orçame11to; entretanto que a camara . . . . . . . . . . .. . • ·. , ., 
tem trabalhado, e em segnndo lugar esta . dis· . O Sa. VAsCONCELLOS fez o Sflgumte req~:~en;; 
tincção do costeio d'e construcção, todo o rnundo mento: . . . . . . .. · · .. 
~abe ~ q~e s~ ha .~e. mette~ neste . ~?st~io'!· e o cc Que esta camara dec1da . s~ o "õrça.meutG d~ 
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despeza com as bnrcas de Matto-Gro~so deve 
entrar na l'epartiçiio da marinha ou na do im
perio. " 

Venceu-se que entrasse na repartição da ma~ 
ríuha. 

0 Sa. MARCELLINO DE BRITO Je11 O. seguii}~El 
p9rece1·: 

rc A commissão ·de orçamento . olferece para a 
dístl1S&ão do orçamento da repnrtição da guerra 
o parecer da illustre commisaão de gnerra, relativo 
ás reducçõe' de que o julga susceptível, não terido 
a accrescentar . mais ~o ·que . as redncções que "ti 
devem fazer· JJOS venc1mentos dos otl'iciaes e~tran· 
geíros que esta Augusta camara resolveu que se 
devE-m despedir. . . .. . . · .. · 

rc . Paço da · camarR. dos deputados, 4 ele Agosto 
de 18:30.-Vasconcellos.-Mendes Vianna.-B. L. 
de Sou.:a.-.D. D. Silva. » 

.Ficou para entrar na ordem dos . trabalhos. 
Pz:oco!dendo~se á eloiçiio da. com missão de exame 

das contas do em prestimo das 400;000, lb. st. ~>a h irão 
tleitos os . Srs. Hollanda Cavalcanti com . 23 votos, 
Ca-tro· e . Silva com 15 e 'Mano&l Amaral corri -15. 

Entl'ou em discussão o· projecto n. 165 que 
extingue o commi~sariado ;. ao qual forão olfere-
cidas as seg11intes emendas : · 

Do Sr. Cunha Mattos : · 
11 Supprima·se o .art. 7o. , 
Do Sr. Vasc.)ncello\'; 
u. Sejiio as · avaliações feita;s pelas . ju~tas .. !ia. 

. fazenda e. approvadas ou · alteradas pelos preei· 
der•tes · em conselho. · , 

rc Ao art. So accrescente- se...;.. que as vencer~m. » 
Forio ambas apoiadns, o procedendo-se á 

votação roi approvada a emenda do Sr. Vasconcel· 
• los e rPjeitada a do . Sr. Cunha Ma:ttos : , pelo 

quo se . julgou tlnda .a 3• discussão, adoptou·He o 
proj~eto, e que este com a emenda fostle mantlado 
{L com missão de · redac~:\ó • .. · · · · · · .. 

Entrando em discussii.l o projecto rt. 129. ficou 
lldlado. po1· dar a hora. . . · 

O Sn. PaEBIDEm'E . deu para ordem do dia 5: -
· Coritlnuaçilo da. diacusaiio dó projecto n. 129. 3• 
dl1c:usaiio do projecto quo extingue a intendencía 
g~rnl . da policia. Resolução sobre a vendn dos 
o•c•·nvoa àn naçiJo. Orçamento da repartiçilo da 
guerra. Resolução da commissão de guerra sobrcl -
111 etapas doa (lfflciaes da 1• linba. · 

Levantou·•e a sess:Io. 

Uma da eamara , d•t villn , de Maceió na província 
daR :A.lagó1s sobre 1\ execução das .. suas posturas. 

Outra · dfl meHma camara sobre acontecimentoH 
que tiveriio _Jug11T naquolla vílla depuís de lá 
chega•· o ouvtdor da comarca José Emigdio dos 
Santos Tourinho. · 

Outra de varios cidadãos, pedindo a providencia 
de s~rem t!lbelliães de nota.s os ·. ·escri'Q<'ies d•Js •• 
'juízes de _paz • . · . :-~~ , . 

Foi ás commíssões d_e guerrR e justiça .criminal 
a supplícá de 'lgtins s'àritenciados por quarta e 
quinta deserções, ácerca do decreto .de 13 de Ou-
tubro de 1827. · . 

Víerão á mesa as seguintes, _declarações de 
"~: < < • < 

.,, Declaro que votei contra , as emendas que vie
rão do sen~&élo, . ao projecto de lei sobre os .abusos 
da libet·dadede imprensa. . _ , .· _.··. . 

cc Pac'l da camo.ra dos deputados, 5 de Agosto 
de 1830;-Víeil·a Souto.-Mendes Vianna;- Re· 
bouças. - E .. · F . . França. ~ Otlorico . ~ Ribeiro_ àe 
And,·ada.-Castl'O :A.lvarés.~Cor1'4a .de Albwjuer~ 
t.lUe~-Henrigues de Re.::endé.- Lobo deSouza.-
Antonio José do .Ama1·al. 11 . . . . .. 

u · Ddclaro . que votei contra as eme'ndlls . f~itlls 
DI) senado á lei da , liberdade . de . imprensa • .;._ . 
Vasconcellos:-Pe,·eira de'.Brito. » · . · .. . · · 

" Declaro que .votei contra as emendas vindas 
do . seua..to na lei da. liberdade de imprensa. -
Carneiro da Cunha. 11 . . .. .. .. . . ... . _ _ 
- ·rc Declaro .que votei cõntra ·à emend!\ do Sr •.. 
Amaral nas reducçõe~ feitas . pel.& commls~iio de 
fazenda na lei do ·orçamento do . ministario da 
murinha .sobre o .· arsennl da Bahia. · ~ .Cal'neiro 
ela Cunha. 11 · 

Leu-se o seguinte .parecer: .. 
. " A3• Mmm.issilo de fazenda vio o requerimento 

de José Mathif1s Ferreir1~ ;de Abreu, ofllciill-mator 
da secretaria· do govt:rno da província de S. Paulo, 
dirigido ao ministro e Aecretario .de estado do11 
neg~>cios do imperlo, ·c por este remettido a esta _ 
ctunara, nr•- qual' p&tf!l o r_equerente, ou· o or.tenodo 
de toecretariõ, cujo · lugar se acha . servindo por 
impedimento do proprietario, nctualmente uo exea•· 
cicio . das funcçõcs de duputado, ou uma gl'atlfl· 
cação pelo augmento de trabalho, allegando já 
a mingoa do11 · seu:i vencimentos como · almpll!& 
ofdeial·maior, já o exemplo· dos militares e já 
e!lJdm o q11e .se. di!lpoz · 11. . respeito doa vice-pre-
Sld9ntes dfiS prOVJnCIIlS. , . ' .· . . 

cc A commissllo entende . particularmente para 
· si que não convém de nenhum . modo .. tLcamara . 

· · - · · · estar·se · occup:uido em diveTIJoa e ·. multiplicados 
Se•aa\o em 6 de Agtasto objectos parci11es . e de · interea~e pa•·ticular r que 

P.RR~IDENCIA. DO sn. cosTA. .cAnvALHO fazein · .complicar aR medidas legislativas, e dlstra
hir os motivos de interesse generico, todavia re· 

A's dez hot:ti.s fazendo;se . a chamada, acharão-se conhecendo os princípios de igualdade em que ae 
presentes 76 Srs. · deputados, faltando ·.com, parti• fun ;Ja o· supplicanle, e mesmo par" unHormlsar a 
cipaçiio os Srs. Carneiro da Cunha, ·Lino Coú.ti- legisliiÇiio .a este respeito . é de parecer que ao 
nlio, Souza Oliveira , Mirattda Ribeiro , Lessa, adopt~ o seguinte . projecto de' lei : . : , 
Oliveira Alvares, Baptista Pereira e Cândido de u A . assembléa geral legislativa decreta: 
Deos; e semella os S~s. Moura, Xavier de Car- u Art. 1.• Todos os v~nciinentos inheréntes a 
valho . e Duarte Silva'. . - ··. qu~esquer empregos ·.p.ublicos,, cujos_ proprietarios . 

o s ·p · d 1 · b t . · - · es~tverE>m . no exerc1c1o de . outras funcções· :sém 
· a. · . RESIDENTE ec arou a er a a sesaao, e direit() a elles, perten.:eráõ em 'tod.o nos serveri-

lida a acta da antecedente peló Sr. secretario tua_ r_ ios_ emqua, nto es_._t_iver.eln e_ft'ecti:v._a_m_ ·ent_e .·oeéu-
Barreto, foi . a __ pprov_ ada. d ·-pan o esses empregos, sem todavil\' aceumularem 
· O Sa. SECRETARio BRITO leu os ofllcios: um do outros que sejiio propriamente se_us. · . __ · · . · · 
secretario do senado, _participando ter aqueHa- --·'-«-1\.~.· . Ficiio · revogtidas · · todas as leis . em 
camara denegado o· seu consentim'ento ao prujecto ·contrario. · . · <. · _ .. 
de. resolução 4eata camara ácercado .cnnhecímento « P11ço da camar11 do.s _deputados, 30 de Julho 
doa .embargos oppnstos á .chnncellaria . daR tres de 1830.~8. · d1 Paulq .A • .A.lbu,q~r:'.que • ._, Fran· 
ordens mUi~arP.a. -Ficnu o camara inteirada.. cisco dCI Rego Bal'l'OS; - Joaquim Manoel Car-

Outro ·do . minl.stro .de estado doa .. negnctoa do .neh·o da Cunha.- c;, G, Montt:il·Q de Mendonça;» 
imperio, enviando os · papeis de Francisco Antnn!o Julgou; ao · objecto de deliberação; e maridoil·se 
Soares, requhtiladoa por esta camara em offlclo imprimir o projecto; .· . . ... . · ... . . , . · · · .· .. ·· .. · .. · 
de 2 de Se lembro de 1829,-- Mandou• se á .com, Teve lugar a leitura do seguinte parecer da c:Om· 
missi\o a .:tue estive1· alft!cto esta negocio. missio cum o. voto se[1arado 'de dous 'membros 

,:Forão b. .commissão. !las camaras municipaes · dn· mesma:· · ·· . . ... ,. · ·' ._,, · 
ttes representações : - · cc A 3•; cOminiasio· de faiiind~ vió a·qüeixa que , 
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a esta au«usta camnt·a dil'igirão os negociantes para elle fazAr, effActiva a t·esponsabilidade que 
iuglézes Fínnie, Irmãos & C.,._ contra o juiz da . respeita a juizes que sentenceião r:ontra direito 
alfandega desta cidade o mer:1bros elo conselho da . expresso. . . . . . _ . 
fazenda. Dos papeis que .lhe íorão prQsente.s ella rr Camara, 25 de Julho de 1830.- J. L.ino Cout_i· . 
vê que, requerendo os queixcslle. ao sobredito nlw.-J'oaquim Manoel Carneir'' da. Cunha. 1> 
juiz, afim de faze•· .responsabiJisar os contra_cta· · Seguiu-se o parecer da cdmmíssão de C)rçamento •.. 
dores. das capatazias -pelo valor de uma caixa de '' D •. Maria Luíza .·dos . Santos · N'àgtieira e D. · 
chit~s armazEJpada na alf!indega (JUe _fOra _achada Raymunda dos Santos Nogueira, . moradoras na 
.anumnda · dojjcuplm, e . .Jato. -em execuçao .. dos cidade da Bahia, que.ixárão-se ''· esta augusta 
arts. -2:1 e ·. 24' do contracto respe::tivo, deferia o camara do .ruinistro o secretario de .estado· dos 
mesmo ·;í.:.:q,,.depoís de. ouvhlos os contractadores negocias da, fazenda por Mo há ver feito . jilsUça 
que mostrassem os queixosos ser o estrago das ás.supplii:antes, mandando·lhespágar conio deverá 
fazendas acontecido. pJr culpa das capatazias: e a quantíà de 50S. a cada uma, .da pensão ·que_ 
aggravando os mesmos q'ueíxoscis desse despacho ellas têm 'ass~ntado M Colha respectiva'; e que 
para. o conselho da fazenda, Coi éUe. aintla mais deixárão de l'tlt:eber, .pertence ao aiuto, de 1822 
ampliado, negando o tribunal desde logo ao;; re'; ou . que íllegitiman1ente pagou ·o thesouro. *es.~ 
correntés o direito a essa indemnisaçào preten· pectivoapessoadesconbecida semapre~entarreclbó. 
dida, Já se. vê. pois que diversos são os casos_, form•1l na conCormídade ílas lei~. · · · · · · ·· 
dos juizes recomdos.; uni exige a prova do facto, cc As supplicantes j untiio. por certidão o parecer 
o que parece. á ·eoJilri)issão ter !!ido cu_rí!l~ e neces· que a esta auguátà .:amara . de11 em 22 de' Maio 
st~rio para poder assentar · a respoP,sabrltdade ; e· de 1829 a comm1ssão de ordenados e peusões sobre 
os outros decidem. a controversia definitivamen,e; este me11mo · objecto, e appróvado em_ sessã;1 de 
o que na. verd11de e lia . ncba pouco jurídico e até 26. do raferido Maio, pelo qual se reconhecc_u o 
injusto. ·· .· '·.· _ . . .·· . _. dil'eito c das supplic>mtes, e Se ' deliberou que BIJ 

<< Parém _sem entrar na · qu~stão. do dirPito, que recommendasse ao ·ministro respectivo. o-cumi)ri;,; 
acarretaria outra relativa ao procesilo e a111bas rnontrl elas leilt. n tal.respeito, .. e· a réparnçi'i:o ·da . 
prematuras,. a com missão lil'l'lita·se a notar. que injustiça rei ta. ás supplicantes em 'con'sideravel 
tendo os. queixosos ainda ao seu alcance recu&·sos l!etrimeuto do credito publico sobre o qual cumpre 
judiciaes, i:levem lançar mão . dellmt em conftlrmi· btlsenr a administração da f11zenda; e. com quanto 
dado das leis.· Portanto .é de pat·ecer que aa11lm na!}uello parecer est~ja demonetrado com eviderícia 
se lhes declare. a justiça . das suppllcnntes, todavia a actual com: 

<c Paço da. ~;ama1·a dos deputados, •l de Agosto rrofsario de razend11 e· orçamento, nilo. descobrindo 
de ' 18.'30 .- F1•anciaco de.Paula A. Albuque1·que. a .causa que lnduzio o ministt·o para deixar dü 
-Gabriel Getulio Monteiro d11 Mendonça.-F1·an· deferir l'la t!UlJplicantiJB, é. de purecer que se peçilo· 
cisco do Rego BaJ'J'os. n esclnrcclmontos a os to respeito' ao mesmo ministro 

Ficou aJurdo pnr ter voto .. separa•lo do d(lus para qno ao possa decidir a prol da justiça· coni' 
membros, deste thoor; . . . · · · -· . ·· todo. o conheclm11nto de causa, um negocio que 

« Os deputado& abaixo nuignados, membro1. da pnt•ocendo de pequena monta importa assaz ao 
3• commls•ilo do fa:llonda v.irllo o przartlo. bem ot•o!.lito publico. . . .·. . ·· ... . _ .. · ....... · 
aa razõea em guo s11 rundilo a11 negoernnto" Flnnle, " Pnço .. dn camara dos deputados, 4 de Agosto. 
Irm~oa.o .. & O., para 11e queixnr11m dnM lnjustna de 1880.- Vasconcello$.- R. Lobo de Sou.;a.-
aontenças do conafllhelro lUiz .dBulfandP.RI\ o du Ilollanda Caualcanti.- Mmdes. Vianna. 
conHellro. da fazenda - contra ollo11 · ·· pruftlrldna , Foi appruvado. 
quando ex.í~;i~u doa ngonte11. e conlrnctadores. dn Lou•se o parecer da courmissão · de fazenda ·e. 
capatazia ... da altuntlega deo~ta córt.e o paRamento orçamento· tmbre a receita do ímperJn. 
·do umn aalxa do ohltt11 quo t~ahlr11 du •~na ar· rr A cummhrsllo de fazenda e orçamento tem a 
mazens · lntulramentn conanmida polo cupim : e honra do npt•esentar á esta camara o orçamento 
ellea nllo podem · d11ixur dtJ confe11ar t\ vistauloa , da receita do lmperlo, com o qual tem ultimado 
art~. 23 o 2-1 do alvará. de tal Cllntracto quo semtl· porte da tarefa que lhe fórft commettida. 
lbantes sontf•nçats t'lXhorbltarr\o da raztio e da Jr,l, .. rr Se. po~suida doa eenLimentos mais· patrioticos 
porquanto. o esplrlto do 11rt. 23 deve ser-enttmdidu e das melhores intenções.; se desejosa de.retribuir 
pel11 letra do outro 24 que as~im diz:-Os contra· á _confiança qne merecera p'ela .incumbencla do. 
ctadores .nnicamente de1xarâõ de ser responsaveis , projecto da wais importante dais leis, ·ao 'mên.ls 
no caso de fogo, . e arrombamento da alfandega ·na crise . actual, não p6do todavia. corresponder 
com o que nada tem . o aceio dos a•·mozens e a á expectação,da camara, devem servir-lhe d6. des· 
boa arrf!cadação.-Segue,so pois que os.contracta- culpa .~ falta dos indíspensaveis es~larecimentos. 
dores . são · responsaveis por. todo e · qualt]u&r, e_; ~os, ~ocum~ntos. rigorosamente ~.ec.essarios. á .. 
damno proveniente da faltn de aceio.dos armazene leg1slaçao da despeza, e á- de. quadr&>s e.-tatisticos, • 
e má. arrecadação, e o. sinistro do supplicantes. ·de . r,eceita, · ond.e . a, par. 'ile, · umii 'l>óa diY.i!-1ã~,,: 
se acha natu•·alo:&enttl no p1·esente caso,bem como: methodo, clareza e ordem. apparecesse a tf:lahilade,. 
SS. a fazf!nda ap~drecesse po~ todO .outro qualquer; , n P.resÚIJ)pÇàO 0'! Orçarnénto, ·e à eft:~ctividaci.~::4~, 
descuido dos agentes, da,. capatas1a ou . desaceio cat.la uma ,das rendas do unperio, dados .. este!!. 
das. :r:eferidas casas, ppis q!le,otodo .o muntlo .sabe que. em vão forcejou por · haver á mão, ,e-_sem .. os: 
que. o aceio, e limpeza dos edifR~ios_ espancão, _as quaes baldado é contar. com. orçamentos. de des~. 
traças. e_ cupim, e outros ~ermas r,oedores. Out~o pe:r.a .. e recei.ta .mui .yisinho~ __ da' .. v~ •. :Embft-;'"c 
sim é principio de geral. juri_!lpruj]encin que .o_ c-raçada nu-talSti')ut•> das. ddll.culdades referidas 
depositaria de~e·entregaT"'l(Cõus!l depositada no elle 'procurou aplainai-as por todos . os meios, ~· 
mesmo estado em que lhe fõra e,ltregue; e sup· sua uispotdção. e uiio .esml)receu '}Uomdo ào. tra~ 
põe-se que on agentes da dita capntusia receberão tava da bem df.'sempanbar os seus. dever!ls .• , : , 
a caixa. de chita em.· qu~stão sem estrago .ou · nA .c•1mmissão estramec11u _da su11to .quand~ .viu,. 
av(lria alguma.; porque ni'il}. fizerno. a. mais pe· um . dellcit de •l, 9Si:807H587. para o :anno. dé, 81 a. 
quena, -declaração ou prolesto, como devião fazer. 3-l; uma dt!spe:t.o~ or.;n!lu e_m 16,213:88SS.ISS- e uma 
no :momento em que a recebes·ão na. ponte da receit•l. em .. ll,229iOSO$lH6., tiiu iur .. ~ior. i .despeza._: 
alCandega. para recolher, ficando p()r este modo Firm!'J , na inteução de IJl•m.ter o c.r.~dito naçi()nal 
suJ't:titus a toda e ·qualquer avaria, que depois el_l.a h. esi.to_ u_._.ent .. r .. e . o system.a. d.as. __ im. po.s_ i~>õe. _s_,_e_,o ... · 

· appar·eússe. . . ·· .. · · ·.·. ···_ .·... .·· · . . : · · d_as eco~omms. ,Po~ .· ~IJI -lu.4~~!!l~_a,sab!a;q~e.,úma;;. ,,, 
-u l\{as que fazer neste .cnao onde_já .. uma sen~.. . n~ç_ii .. !'~.q. u_a~ .. a .. ~r __ a~I!f!_t~e. .• -a_ .. ml __ ga· ,-·à.~d_.!ln~_~, d~ s_ .ua., 

tença ftnal .tem dl:lcididQ, do ,negocio. Portant.o. siiQ:, .• independencta e- da •. sua.· .hberdade, •, é1 c~paz .·.de . 
do . parecer que se .:remet.ta,. ao governo,. o r,eque.:.:. ,' tó.dof!.d·· os.· S.~.q!il!'ct!~~ ;d·n1~11.':ci~e;;~l!~ri~.C1lºií ?; Ps ~~;e~,\ 
rimento do~. supplicante.s.com;oa.dp~umentos,jun~~·; -: cl~-~--PS,. e • .J~~-~t'~a .. ~II:~P;~la .. }X1~ªrl1~8'~~,~~J~!Ir;. 1 
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sidadA. Por outro lado ella via· e~ta mcsm:J naçiio 
esgotada pela lnta da independeneia por diseor•liii~J 
e A'UI•rras civi~, filhus t:m grande pnt·te dns me· 
di das mal pensadas do JlOVorno·; e. pela guerra 
do sul ainda mais desoladora; empobrecida por 
tratados de corr.mercio e navegação qun des1uJc~riio 
em .parto o primeiro manancial das nossas; en~llS; 
por emprestimos contrahidos sem · nAcessidade, 
inconstitucionalmente e· arbitrariamente. as perdi·. 
çados : p.;la c~ssação do trafico de· escravos, o 
qual . bem que vergonhoso á humaniõa~e. er.!l. 
todavia fonte de .avultados díreiLos ;'e ftn11lmente 
sobrer.art•egaõa com acc~escfmo de novas despezas 
todas orijlinadas pela C!eaçiio illngal de novas 
reJlartiçõP.s, e qua:~i todas entulhadas de ernpre· 
gados desneces~ario.s • Então ella niio vacíllou 
um· só instante, abandonou o ·systema .. d11s . .im· 
posições p>~ra trí lha r· a. vered1\ das · economias 
recorrimendada pelas círcumstaneias do memento 
e· sempre pela justiça e boa fé dos gúvernantes. 

·.« Guiada por princípios tão sagrados, a com· 
.missão deu-se ao arduo trabalho de examinar 
quaes . as n~:eessid••des publicas a que cionvinha 
acudir, e qu4eS as . de luxo -ou meramente. irua
ginarias que se_ podiiío com .razão dil1oensar. 

c<.Jndagando com . escrupulo de•llohriu mnitãs 
que devião desnpparecer do orçamento ol_a dP.spez,,, 
embora se .golpP.asse o interesse particular de 
alguns. Encorajada pela approvação dj3Sta camara 
na continuação das economias que encetára, a 
comínlssão conta tambem com igual adopção da . 
parte . do senado s"bretudo se elle reflectir .. na 
actualidade de nossa po•íção e . diminuiçiio de 
algumas rendas, na quasi impossibilidade . de 
novas imposições, e muito principalmente se elle 
eonsidernr . de que muit11s da~ desper.as que 
actualmente esgotão os cofres . publicos ou podem 
suspender-~e, ou devem nuolir·se, já porque não 
siio fundadas em leis, já porque dellas re.sulta 
nenhum interesse á naçi'io.- Esn uma J?lllavra a 

· eamara de senado é compost" de braz1leiros, e 
brnzllelros nilo cscnti'ío cCinsidürações pessones, 
quando se trata de .. servir â patrln. 
.. cc .. Cbela de tiio liRongeirils esperanças, a com• 
mlssi\o gloria-se de poder annu.nelar á e11ta augusta 
camara que peln· mqio ludleado o deflcit dl!dup· 
parece0 e que niio ha precipitação em eonttar·se 
com sobras. Com Eofi'dito, fixatlas as despeZI\11 dos 
negoeloa· elltrangelros em 120:000$; a u•L justiça 
em ãll:l26$8-l7; a do impPrio em 1,387:ül-ISOS4; 
a da RUI'rra em 8,7S9:364N001; a da .marinha em 
1,550:000$; a da fazenda â sem temor de engano 
a despeza ndo supera a receita. . · · 

u Igualmente crê a commissíio que a receita 
nito póde ser orcada em menos de l5,000:000S; 
embora o Exm. ministro da fazenda a. tenha re· 
duzído .t\ 11,229:0008, attend~ndo á suppressão de 
algumas reudas. Como minguar até · este ponto o 
orçamento·. da receita para. o anno · de 31 a 82, 
quando se reftecte no progresso quasi inealculavel 
das . producções. deste _:1bençoado paiz, apezar dos 
obstaculos e tràves que lhe tem de ordinario 
opposto uma administração contraria aos inte· 
resses nacinnaes e pnrticularmene ás liberdades 
publicas? Quándo se considera a massa de capítaes 
que arrancados ao. comm·ercio' da.escravatura tem 
de vivificar os diversos canaes da riqueza publica, 
e a emigração constante da industria, e e 
ütrangelros,-que fugindo da inquieta Europa 
vem 'Duscar o emprego .no solo· rico e virgem 
do nosso Brazil I Se a .estlls eonslderllções a . ca• 
mara ajuntar a bain fundada e11pertmça dt> que 
o caetual mioisterlo que se . ufana de constltu· 
cional, · porá ·todo o ·seu esmero na cobrança da 
divida acti.vt\ atrazaJa, rormsrâ regalamentoa os 
mais ad11ptados para melhoramento da arrecadll· 
ção; e fara uma melhor escolha de. collectorea·; 
é de crer· que desappareção . ou se minorem .os 
grandes ex\ravios ·das rendaa··publicas; particu· 

Jarmenta nFI dtt alfanflegn dAStll Ílórte, reconhecidos 
pQIIl lei q1te 11 m11nd••u nrromntar ·pnr 3 annos ; 
e tudo isto ó pussivel ao actual ministro, de 
cujas providenaxas dependem tão desejados me· 
lhcramentos. · · 

cc. Par!!- provar a existnncía de semelbantAs ex~ 
travins, a commissão ofterece o. sel!.\1jnLe ex~mplo 
extrahído do mesmo orçamento. ,•. 

" Na tllbella da receita da provin~~~~ de S. Paulo 
obaerva·sfl o seguinte:- Direít•l dos~~inaes que 
pas~ão ·pAio·. rPgistrn do R1o Negro 45:000$, pi'O· 
dueto dll 2;:;,000 aniutaes. pr.uco mais on mPnos ; e 
na tabP.lla da receitada província do . Rio Grsmde 
de S. Pedro do Sul, a impnrtancía desses direitos 
é de .. 11:5'"86 rroducto dll 11,588. anímae11~ Note-se 
que estes animaes são os mesmos que passão 
pela província de S. Paulo e . que devendo ser 
em menor numero pela morte, ~<xtravío e ver:da 
de n5:o poucos, .todavia appBrecem . em muito 
maior numRro "'' tabella da ultima·.provincià. O 
extravio notado neste registro é de. presumir noa 
outros, -talvez por contra elles se haver pronun• 
ei.ado a opinião . publica.·· · 

« Se destas considerações ger~es a cámarn d.eseer 
ás seguintes observaçõés particulares, como· por 
exempl•l,. as faltas encontradas nos orçamento'3; 
1• da. província .de Ser~rip11, .onde se contempliio 
na receita menos .5:450$008 que se orçiio das· 
pendidos na receita .. e lambem. na despeza :. de 
S .. ·· Paulo pP-la mesmu sorte 2·1:132$8'4; de Santa 
C·&tharina 21H; do Rio Grande d·' Sul5:375$720; 
de Minns .Geraes 68:920Hõl0: .de Goyaz 4:018tltiOQ.; 
do E~pirito Santo 320$015 do correio, para cuja 
despez11 foi no . orçt•mento do lmperio fixada a • 
necessaria CJUBnLia. Sn a tudo is.to se accrescentar 
os juros de 8~S·~ .lbs. st., o páo:-brazíl que 
por ~e acbnr em grande abundaneia nos mercados 

· da Europa . na opinião do ministro da fazenda, 
não de.ve. sor · exportado por esp11ço de tres aunos, 
o que tudo. foi. contempllld.o ·pela. eomm. issi'ío ; 
a cobrança do .algnma parte .aa divida ·activa 
nilo · contem piada em algumas. províncias, os .dia
manteR avaliados pela. moeda da. capital; a arre.· 
cadllçilo de Blgumas imposições não mencionadas 
em al~t•~mas. pt·ovincia:~, e que nem por isso 
doí19ráõ de cobrar-se ; e. finalmente o producto 
da v• nda : 1• dos e,;cravos da nsção que or~ se 
achãu no arsenal d:1 marinha ; 2• . dos navios da 
a1·mada nacional e imperial, que. por velhos o 
sem prestimo ni'ío ndnlittem ·concerto ; então aea~ 
bará a eamara de convencer·se de que n co~ missão 
não foi preéipitada em orçar as rendas doim-
perio . no valor. acima mencionadú~ . -
· .. ti A' ·. vista do exposto, e téndo em vista os 
interesses nacionaes, a . commissão propõe n 
a:n>rovação desta. augusta camara : 1• a . sup· 
pressão . dos 40 rs. que paga o sal brazileiro por 
cada alqueire, como meio de fomentar um ramo 
tão· prec1so da industria nacional; 2• a reducção 
dos direitos q11é paga a carne no Rio Grande do 
Sul;· a 6 %;. e .. desta fórma interpõe o S'!!U . parecer 
sobre o pl'ojacto do illustre deputado o Sr. 
Salvador JOSé Maciel; 3• a suppressão dos direitos 
que pagão os generos de produeçiio da província 
do 'Maranhão~·· quando· entrados · pela barra da 
eidad · · · uiz, e · que alli se arreeadiio pela 

Vldao .. de 1• de Março de 1821, com a neees· 
sarill declaraçã•'. de . que .semelhante~ . gene roR por 
serem produzidos na provlucin, nlio eatdo cnm· 
prebentJidoa no alv•m\ de 2;:; de Abril de_ 1818 ; 
4o n aUenaolio .. doa . bena confiscados .ao.a exUuctoa 
jeanitaB nA província 1l11 S. Paulo, visto a dlll• 
pezl\ no valor .. de OOSHRSO teiLa . aunul\lmente com 
1\ 11ua conaervaçlio, ser mui~o auperlor ao . ren· 
dlinento annual dos mesmos, · tllto é, a 8211· E 
com estas propostas a commisslio termina. o seu 
parecer, reservando para a dlscusailo deaenvol· 
-vimentos .. mais _oireumstanciados.ll.' . 
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TITOLO VII . 

Do orçamento ·da. receita 

pectlva ,á..Babia, .. · pedlo·se o . adiamento que , foi 
adiado por empat~ da :votação. 

':t Árt'." - 1.' ~ A receita do imperío no ftlturo anno ORDEM DO DIA . 
1lnanceirc., , ~ oroada em · 15,ooo:OOO$. Eiitrando~se_ n:•ta p~~te '<la orde~ . do dia; teve 

,« ·Art. 2 .• Durante o anno: . meucionado .é o P!imeíra .discussão o prujecto de ; lei .n.129iobre .. 
governo , !lll~or.isado .a percP.b.er toMa os impostos· o pa!l'amento do imposto .na mineração ; e a seU: 
que ;se têm arrecadado até o presenta, .qualquer . respe1 to orou. . .. · . . · • .. . · .·. ··.· . ; · 
que .. seja :S\lB denominação ·com as rostricçêies dos o s-r. Pires ·:J-õ'erre.lra· : : :..:-Sr. pre!lidente, . 
art.igoll segui.ntes : . . · . . ·- & • .. primeira· discussão é, se é conveniente ou se: 

cc Art. S.~ .. Fica .abolido o imposto de 40 rs. .. não · é conveniente; eu farei ver, não sõ que o. 
eU) ·.alqueire .de .sal brazíleiro. · proJecto niio é conveniente mas tambem que é 

. tr ArL . .. 4-.0 O gov~rno fará vender , em ·hasta . pri-JUdícial á nação; . _. .. . .. . __ . _ . _ .·. . ... 
publica · oa . . bens condacados aos extinctos jesuítas, · . .V.amos. ver . .Q - que díz. _ (Leu.-) .. ·1.• H _a , ·grAnde 
sitos na 'província de S. 'Paulo. -. · .,. · . : · . -inconvemente. quA . o ouro 1lque alli, e só pagará 

tt Art. õ. • Os . g.;nerlls · da provínciA. do Mara· diralto · Qll&ndo 'fôr pngo por associação, .. diz .. a 
nbào ímp()rtados na capital, não estão sujeitos lei q11e est11beleceu o quinto do ouro (leu), por-. 
aos direltos dA 15 %. · . . - ·· tanto. esta lei vai _annullar ·o contracto que está. 

· tt A.'rt. _6.o . O impusto de 600 rs, em arroba de feito por. eS!ltlS : contractadores, que já se . obri-
cbar.,ne · exp .. rtRdo para portos ~>strangeiros, é gavrio . a pagar maior . qut~ntia . do que este quinto 
red.uzido á 12 •/o .do .seu valor corrente no mer· do ouro, e não se d1ga que ··. es;as companhias ' 

'eado. · ~ ·. : · . · . ._ · .. . · estrangeiras não •f,mio : creadas conforíne :;a 'lei, · 
« Art~ 7 ; o 'As sobras da receita importantes na basta · h1to para a eamara .. ver a deseon·venieucifl, 

quantia '.de.;.~: seriio empregadas r.o :- rel'gate de deste . projecto que· _não tem em .. vistil. sen_ão' 
notas do .. banco 'dn B•·Rz•l e .de cedulas -·enlittidas: pr11tog~r as compsnhl11s estrangeiras é prejudicar, 
na província d!: · Bo~hia, compradas pelo sell valor ___ .o . tilP.souro nesta renda, quando: os . parti~ulares 
corrente no mercado.. · ' - - · · · · podem extrahir o , ouro sem . pagar. nàda. 

TITULO . VIII 

Das disposiç?Jes ·. gera~ · . 

((Art . . Lo Fi~íio abolici'as as leis qúe ma'ndão 
pagar adiantAdos os vencimentos de alguns em· 
pregacllls publicas. . ,. ... . ·-.• -- .·· · ·' ' -.. 

· · << Art~ · 2.o A. camara dos deputal!os podPrá 
inf'tí.tuir. com1ioissões diL exame de · quael\quer 
repartieões -'· publi~as,. quando lhe · parecer con~ 
veni~>nte .' _ · .· · :. . .. .. .- .. ·. -.. . '· . - . · 
: ti' 'Estas commissões podsrãõ ser compostas de 

membros da. cllmara, ·e .·de . quaesqullr pea .. oas de 
fóra deUà que . fo1·em nomeadas por escrutínio 
secreto~ . __ .. _ ·. . . __ .... ·. . .•. ·. ·-

u .Art . . S. o· As · contlls da receita e. despeza, 
serão apresentadns com a maior .indivídaaçiio 
possível .. · citando ~·se a . lei em ,que -se ftmdiio, e 

. notando~se O augmento OU. dimi,tiUi~ão t}Ue so1Frerão 
· depois do ultimo · anno; e déelaraudo·se quanto 

·se arr.,cadoll Oll deixou .. de arrecadar, --o ' estado 
da cobrança, e quanto dcou o tbesoureiro de
vendo. 

· ((Art •. v•.Os ministros e. secretarias de estndo, 
apresentarâõ: á · camara d<>a deputados até o. ·dia . 
lã .:de .. Maio, · relatorioa --impressos, em · que ex· 

. ponhão as medidas · .que tomarão para . o . desem
penho · de seu·a deveres, e a necessidade . ou , utili; 
d .. a_ de_ ._do .augmento _ de .despezaa_. quan-do_ . ."c_.onv._ ier ao · 
serviço pubJic,l.-. . • . . .. . . _ . 

« Ark ~ ó.• Esta lei principiará a ter execução 
no dia lo de Janeiro de -. 1881, para que o.g11verno 
autorisado a _arrecndar impostos nos seis prim6iros 
n'lezes .do .anno . futuro; ,o a ,!azer' despezas 'que 
nA. ·.fórma desta .lei s·e devem ·razer. : ... · . - · · 
· ic Art., 6.• Ficão ·. em _observaucia..A.-diispoiiiÇão ·· 
das lel'91111 orçamento ante_riores a esta, no qU:e · 
lhe não forem oppostas. . · . _ . · · 

« Paço da. camara doa deputado'a, 5 de Agosto 
·do ·1880; .-.. B. · P, ·· d11 · VaiC'Ottcellol. ·.-. M md11a 
·· VianniJ_ •. .- Ribeiro de Attdi'Gda; eoo1 reatrloçi:iea; · 
- - L. dll Sou1a. » - · · . . 
- · Fol a Imprimir 11om ur~ronala. . .·· ·· .. · 

A. aomml•ailu de redaa~uu on'•raceu redlilcla a 
re11oluoilo dlliiLa cnmara approvanda . cadelr•11 de 
prlme.lraa letrall dat ·_prov_ l_n __ olaa_ do Goyaa, 1'11ra• 
byba· e Babla. , . . . ·· · - .. 
· Mandou-ae : que torna11e i meama commlaallo 
de redaiiQdo a parte : rc~&pectlva - i Parabyba para 

. 'a comblnar .!com ·- a reaolu11lo · vinda do :·: aeuado 
aobre '·' CI ~. 'meaiDo • objecto.- Qaanto.·A ·park :rea-

ó sr. oustodlo Dtas : '-Sr. presidente;~ 
eu· estou ·persuadido que esta lei tem atreito 
retroactivo ; e . eméndando-se ·esta· lei poderá ser . 
admhtí•la, mas _ assim ··não_; · porque pagando-as 

· o quinto só é · o _ que deve · ser, porém pagar 
g~r~l!nente como quer esta ~lei, :é. ,muito pre~ 
JUdtetal. · · .- · . .. . . ·· ... · · · 

E' p11tente quanto . ha sem se diminuir a íntel~ 
ligencía ·do mineiro> ·. em hora · .se : diga que : a 
intlllldench nílo raça . fundição ' .bom, ,sera que
esses empreg~t•Jos f11ção· alguma cou&a, nós ' não 
·tínhamos na•la . a · haver . com essa· lei,· porque 
elles são vitalic.ios e. hão de · .sempre receber · o · 
seu - ordenado, e como se ba de pór ·este .. novo 
imposto á mineração ? São muitos os inconve· 
nientes que pe:-~ão sobre os indivíduos que tratão 
de · min~rar, portanto eu ·me oppoubo a ella, .· e 
a intelligencia ,quo . tenho adquirido sobre este 
objecto naquella província · me faz votar . contra 
esta lei. · · · 
- · o ·sr. ·:a:oiúa:nda oa.vBlca.nti:-Sr. preai· · 
dente, se o go:verM t1ves~e a iniciativa sobre ·. im•· 

• po11tos, eu não a propunha, e se não f<lsse o mesmo 
eiltado de depreciamente ' em que esttlo as rend11s 
nacionoes, eu · tambem não falluria-nisto: um -Sr. 
deputado querendo rebater este projecto imaginou 
u·ma protecção · qu~ não existe · .nelle, . 'disse que 
este .· projecto · é para protP.g9r ·as:· :companhias 
estrangeiras, é neCt!SSari•l não . le1• O projectó ·para 
av11nçnr uma semelhante proposição, é. inteira• 
mente o contrario <Jisso,. ha poucos .diatí que., o ouro 
em. barra. não .paga im'posto algum, e agora. nã~ s.e 
quer que o-ouro .em pó _, nào ; pagua ,direito algum :; 
é · necessario toma.r-se ~ma m~dida "Para que, sej~ 
geral · em todo o ·1m perto; uma •. me.d1da ao .ml!nos 

. para~s prov~cias ·.da mmeração do ,()aro, para · 
que &EIJ". favorec1da, e .. d1z o ·sr . . deputado _.q11e . é 
pdra · favorecer os . estrangeiros, a , minha, .primeira .. 
proposta é ·.para c· abolir todo o impesto , sobre . o . 
ouro, e bastava a luunoralidade pro.duzida .no .eon· ·· 

· trnbando da~te para 1uan1ara adoptàr tal ,projecto, 
nito é 16 o mal da p~rd.a . d~ata .. reoda ,que, so 
r11actll; · cl a . lmmnralldaél• no contrabando . do .ouro 
qua •• rarulftaa aobr11 •• aarnea nrdoe ·na pro·· 
~Inala drl Mlnaii ·GIIrae•, Qllll nllo paftllo o dh1mo, 
e n111lm p qulu~u &lo ouro . o nAo pa.c6rAo nunaa, 
ltabUuadcul a nl\o _ _pa~rar oa G r61a ;da aarpe nrdo 

. quo ._ma\lo · em · liln••· Geraoa, 111a&IO•III . 6 • bola 
DI aaP.Ital · de Mln .. Ger•e• o ••ta -,6 o rea11ltado 
de 6 réla da libra de ·oarnt:Ytrdu,em ,Loda a pro· ·· 

· .. v1Dola c dO ·MiDai•Gerlel,: IIIIIA I I,OOA&ooo .'; QIII .d · .·. 
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muito ri:ienos d<> que o que poderià . render o I o l!il .r. Mala:- Esto projeeto é 'milito em 
disimo, e asllim é todos oil mais impqstos, :e estas favor de uma sociedade t>lltrangeíra, tom dado 
casa~ de arre.eadaçiio. ·despAndem 34:0006, e a renda ._1

1
. grandet~.intert.s~es &·nação, aindll o anno· passado 

que arreeadão sno ·ae 24:0006000. · . . deu duas arrobas de ouro doa direitos -do quinto, 
Disse o Sr. deput:tdo q11e siio vitalícios esseH A niio vejo a neco~síàade . de s_e ·lbe ,_aligmentar 

empragos; não é assim, silo · empr!)gacios d.e .com, mais lucros, tiimínuíndo·8e··lho ós direitos; dtsmaía," · 
mls~io ·não h a tal . vi'talicio, como qner ·o Sr. de· este projecto prejudica . aos cida'dãoá . brazileiros 
putado que · venha ~ despender-se o ~eKm? com que devem ser . igualados· quando · se reunilo' em· 
taes empregados,. . dtz que tem de ma1s d1~.so o · sociedades, ·esta materi'a . do projecto vem : acr.bar, 
projecto querer favorecer as COIJipaJ}hiall dos es, a industria dos brazileiros qno -fazom . a mineração 
tr11ngeiros• Se · eu . quero que o impo~<to recaia ou em pjlrticnlar, ou elles se reunilo em socie· : 
sobre ess~s companhias ·que tem muito menos o dadas;· portanto não me parP.csjusto este, projecto, 
risco de contrab&ndiar, porqu43 não é faeíl oecultar porque por elle vem . a sutfrer o maior numero; · 
estas .cúntns, porquanto todos. os soeios das e assim oppo::ho-me que passe á .2• diHcussão, 
companhias exigem que. sejão ·· patentes; . é muito visto que se ·oppõe aos dir~>itos que . a constiuiçio . 
d1tferente ·minerar eom · ~randes forçns como as garante aos ctdadiios . brazileiros. · · ·· 
das companhias, do que dos pnr.ticularea que não . ..- · · · · · · · , · · 
podem . con:parar-se com _as companhias,- e é esta ·· Ó Sr. Oailltr<• Ai varo• :-Sr. · presiáente, , ·. 
mineração ·particular que . eu' quero ·. promover, eu, ·rallando a verdade. niío conheço imposto sobre 
·como .diz o meu projecto: psgarAõ 10 .. % do ·ouro a mineração; imposto sobre .. o ouro .. couheço, 
que. minerarem, e diz-se que quero · favorecer as . impo>~to Hobre,_· a mineração não eooheç_o : a .obri· 
companhia;; -11strangeíras q"ue· pagão. 25 ofoi_:Todas .. gação que ha .é · pagar · ·o_. quinto ·. sobre ·o ·ouro 

·os ·companhias davem pagar o mo,.ffio, porém não que . se · minerar. · podem · essas . com·panhi&s tra- . · 
acontece assim, -porque ·umas pagão 25, outras _tialhar .. mil annos e . .. nl\o tirarem .nada, portanto·. 
pagão 10, outras pagiio 5 o/o e outras não pagão . como · o_. projecto é s .. obre . a. mineração : do :ouro, 
nada porque h~< o contr~<bando: generalísemoa não entendo; se 'fosse sobr& :o ouro .dev:ia .pas1:1ar 
tudo . isto . para ·haver ·.··íguald•tde,. e já .esta com- e SÓ por isto. já; O projecto .·niio· .. deve pa~sar; ·em 
panbia que paga •25 of• t~m feito representações Minas costumao chamar imposto ·a .este,direifo,.e 
â camara que. e!ltão na commissão, · e o que fez aqui estl\. outra difticuldade: o, Pt:Oj~cto portanto 
a com missão ? .. ·· . . .·. . . .. . · . . . . . . . . . não está em .termos de passar~ -· 
Dísse~se . 'estas representações não devem . ir 'á o Sr. Pa.uu:nô . o Albuquerqu~ :~Eu 

c'amara porque são. injustas; P•>rém digà n com~ com etYeito não 'tinba 'tomado ·o. prój'ecto em tanta 
missão qúe são. injustas anão use do dlispoLismo monta como tomão· àgora _os ·Srs. deputados . 
de .. gúardar essas representaçõ~s; da comniiss~o ; ·Ha outros Srs. députàdos .. que .· eom~awrão seu 
o governo. sabe se· .é necessar10 algr1ma med1da fundamento que póde ser igualado :sob're :o q~au~ 
a este respeito. titativo de direitos; o autor do prójecto já .bem 
. Diz · a companhia que pelo tratado feito oom respundeu, e :tambem .sobre o ·capital empregado, 

o cBrazil ;·. ella nã() .. póde pagar_ senão. o que ; por . con's~<quencia coridemrin . -o , prójt!ctO: para 
pagão os -nac:i,.naes-~ que pagão 5. •/o, a lei . os · passar á· 2•. disc·ussiio, além da~ 'razões ·qu~ ji 
excluía e estabeleceu .que paguem 30, não devem , e:XJl~n'!eu o. · l!,.ut~~ do projec~o, não . dl!v~ ,reçahir 
pagar .tal, . é uma injustiça, porque outras . com·. o · direito _senno _sobre o capttal emprPgado .p~ra· 
panhias . mesmo estrangeiras _ paga vão . menos, · esta , associaÇão, _ aft'rri · désta miner_ação qu'é 'pa~ 
âeve·se portanto il[úalar tocias t:stas compnnbias, jlará ·o seu trahalh'o; estes homens nãô deve'in 
e. eis-aqui o que .. faz o projecto; e;;tabelece uina so1fre~; este. imposto, havendo companilias é nu\is' 
medfda geral · q11e satisfaça a.·· todos . para .. não facíl 'de. trabalharem. com . uma .summa maior" e 
recon~rem ao contrabando. Eu quero a justiça faze'r inai.oresiutere;oses, e auim_ mais faeil seria 
ainda que algnem presuma em mim alguma o pa'liam'énto ao 'thesouro; ,. pói'tanto ' voto pelo 
razão particnlar, não me oft'ende quem por si projecto co·m ~lgú'màs >erilendaá. . , ,_ . · _ .. · : 

se·J~l~:;tigo . qu'e -podÍ~ ser ad.dleionàdo · a · e~te O Sr; . X:.bnpo cl:e Abreu:: ·~Eu respeito . 
projecto·é o da .senhoriagem ; .porém isso:é object~ muito •as luzes. e tálentos do· illustre _·deputado 

. da . . 2• discuHsào_, . .. POrtanto .. . es_te_ .projecf.O deve ·· qU!! apresentou O proj'ecto, . e ··a bOI\ intenção :com 
·passar_ á 2a · discils~ão, ~ ,uella .Podem._os . S~!l. de· . que o apresentou, comtu·do se n .ós eativeíaemoa . 

tad t d · 1 · a · lazer leis a ·· favor de •eatrangeiri)B' :eu:· votaria 
pu os apresen ar _as : emen as . que Jll garem· . p·_e_lo ._ p·ro]"ecto,·. ·ma_s . eomo· estamos_ .. f,,zenilo __ 1_ eis -- necesliarias ,a este negocio, .e não me q1útxàrei 
8!1 .!ór rejeitado, . e, teria 0 n:o~sm? i.nteresse que para o bem -•'dos · brazileíi'os~ 'e'u ··hei ' de · votar 
h v~.~~ ~presentar se 0 governo._ ttvesse para isso corltra o pr'ojeeto, porque não ha ·companhias ·na-
a _1n1c1at1va. .··· .. ·.. . _ cionaeil, ba s6' .estrangeiras, ·pelo ·menos a ·maior 

·:0 ""'--.-· · cu•'to·d.lo_ .. . D.tas.:. _ N'"o __ ,0.1. ·bas• parte dellas são estrangeiras e estas pagão 25 ·of0 ; 
.... .. '' e .. se !órmos n"ba_ixar a ·lO o;o · f~treinos um ·bane-

tanta o. que . a..:abou ·.de dizer o Sr. deputado ·para ficlo a. e_ .atas companhias 11strangelras • 
. me . convencer, . e .por isso esse projecto nllo d_eve 8 · j t. ·" ,. 'dl · · t b · 
,p_assnr, se as. companhias dos l!eus lucroa é ·gue B 0 · pro ec 0 · n .. o saeaae_ que am em com·· 
pagão . os . direitos, ·como se , quer diminuir 'l Por prehende · 'áa . coril'pailllias· jA ·areadas · eu · nito me 
uso mesmo que é · necessario reunh' grandes .. opporifl. Diz o 'St·. 'dclplltaifo .que .o · ouro tirado 
forças para JIIOZer- a mineraçã~; 8 comtudo ella . da te'rri& 'é. m'iiler.a4~ peloa naclo~aes que pa&ilo 

: tem ·acabado ~ouro · da 'Superfteie da terl'a e com . 5o;., que ·as compnnbias . elt!lo pagando 25, m·aa 
·machinas- vão i ·prufundidade r:'da te_rra .tirar c.este . se ~orem reduzi41lll . a ,pajrar : W •/a como ._quer O 

.. · d h - _pro)'ecto, fl.cão . prfijndic:adas aa · nactonaes ·.- que 
ouro com . mais!custo, ·e -·comtu o niicrse l e dao . ext:.ál\em o ouro se'ití'gnndes cilpltaftl, ,e atil esti ' 
:de -pagar os uireit.;s ; ~ - e· qu>zera que ' 08' nossos a d i'tfereoÇa .. do 't:stadi> ·actual ãquellas q'üe ·nilo 
'ministros. não - tiv~aaem ·tanta eont.emplação com· · Ia bordo ' em· companbias, portanto ·eu ioé declaro . 
!~é;~:Et~~hi~: - ~~:!:~:~?e ~~~s-sh~ve:~~~~!~ft'~~~ contr_a este project•)'• ;r; para eiiiittir o m·eu voto 
mais i~to 'l ' . . '• . . . . . . é . q~e. pe,di a 'parawa. . ' ~ .·.····•• .· ; . . •.. · 

Com o : terror 'de Iuglaterra cujas : companhias , o ·sr. .. .B.oll~~cia. ca~a:xoa.ntl :- Se .nós 
tllm ·.feito tantos extravios , aos. dtreitos? •·E • niio não viermos aqui para favorecer a.·-justiça.dos 
·ha nenhuma .que-·. não ·o; ' teot~.f .. porq·u·e : dizem estrangeiros, pareee:me ·que. :aeriamos -inco.nstitu· 
elles 'que .· por se . ter perd1do · nrultall . embarca-.ões · . :cionaes •. .. Nós. vimos> aqui para ."proteger .• os es
não>ae ha de ·dei:r.ar:·'de navegar, : eul..·aou de :trangeiros e·. 'llacionaes,, , e · em mgerak a J;todo ·o 
voto que o ;projeeto nilo pasae á •eguilila 'diac\iíaio. -mundo ·; . ~· eonstit\iição di :·aos brUileir~s direitos . 
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SESSÃO ·EM, 5 .DE AGOSTO, OE: 1830 . ·.· .. -· • · - · '·'•· .' ... . -.-' ,·,,-· . ..··· ,·:' .. '3Q7 . 
politlcos, mas os- direitos' individuaes .. dá a .todos 
os .estrangeiros. . · · . ·· .:' 

As commissões militares poderáõ fazer 'julga· 
dos aos estrangeiroil, poderáõ .fazer executar aos 
estrangeiros 7 Não, porque a constituição o· pro· 
hibe; .. por· consequencia nós . estamos · .nqui para 
p,roteger os, estrangeiros .e n.acionaes. 

o Sr; Ledo:- Eulev~nto-me ·para dizer 
que o 'Sr. depútado .·labora em.-equívQco, é uma 
só 'éoínpanhia que ' paga 25. ofo, ··.lia outra - conce~ 
dída ~a .Ox~nford· que paga 10 ofó, e ba. outras 
que pagaráõ o-qne· a assembléa estabelecer; :se 
todas· pagassem 25. 0 /o hB.via -mais uma razão 
pará .estabelecer· uma · tari!a ígual• para -todas.- as 
C()mpanbías estrangeiras, e se'ns:nacionaes fossem 
preNdi~adas por es~a desigualdl\de • . .. ; 

9 Sr. Limpo de Abreu :.:._Não se, póde 
favore'cér aos'' éstrangeiros. contrá os ',interesses 
nacíonaes,' ú.mn. causa é fazer .justiça a()&; estran. 

. geiros, outra',' é nãó.'fazer.Javores a estrangeiros: 
demais,. nãó será convéniente 'nivelllr . tqiJos os 
direitos' em ~~dás . â,s' pro_vincías; pro'v.ínci~s ha. 
que não .devem pag11r o mesmo que·outras pro.· 

. -vín~ias que devem.{IBI!ar .menos, ó que uão. acon: 
tece •Cóm·· e.ste .JÍfOJrlCtO, 'po'r 'iSSO, ·eóntlBÚi\f81 . a' 
votar fi.qntra :eue .·e votarei sempre. . · · ' 

c; s~. o.Í~~en:te.· Po~;,lr~:a-. :~Sr, presi· 
dente, pelo que vejo a camara não .está ao facto 
do.1 ·modo com que !oriio . concedidas essas . com· 
panbias. A uniea• q11e·paga -25 •/ó .. é a compa· 
tíbio:. de Gougll· Soco, as demais companhias Mão 
concedidas · com a condição de pagarem ... mais 
5 ·ofo'·do que· pagiio os brazileiros, .se '.os brazi
le.iroll pag11ssem 10 •1~ elles deviáo pagnr. 15 °/o,ba _ 
uma companhia brazileira que no. meu tempo reeJne· 
reú concessão e ·o governo ·disse que os brazileu:os 
não · precisavão· de concessão. e .esses :cidadãos 
!órão-se ·estabelecer em C ttasaltns, .e · se fosse 
estrangeiro· ·deveria . J!agac mais 5 .o/o: portanto 
ester·projecto,·só .vái favorecer a companhia. de' 
Gongo so·co, · qu" é a unica que paga 25 •/o, e 
que·· assim. serião · obrigados a .pagar &ó dez, e 
seria 'prejudicial ao Brazíl, e foi ist., ·o ·que disse 
o. Sr •. deputildo Limpo de Abreu, .isto é verda~ 
deiro. não se, devem·· conceder .vantagens aos es· 
trangeiros ·em prejuízo dos:brazileiros se ae,quer 
favorecer a companhia de Gongo Soco, entlo ap· 
prove-se o prOJ. ecto, mas nã'! se diga q}le todas .. a e vem. ~Jogar o. mesmo,. eu. se1 que ·ha· mu1tas ·com·. 
pauhiãs brazileiras independentes da approvação do' 
goverito porque as. não· necessitão. : . ·. . . ·> . 

:Julgani.to-se a ·matar.ia sutflcientemeilte discutida 
pôz~'se a'v~tos o projacto,, e fói rejeitado. ; , 

Pa,.sou·se á 2.• .parte da ordem do dia, que 
era· 8.• _discussão do . . projecto de lei .n.-2 para· a . 
extincção da .intendencia .geral da: policia, que 
foi approvado .sem opposição e remetti.dô á clOm· 
missã~.~er,e~acção.···, .. •·.·.·. ' . ;. ,.;.;, , 

Seguiu:se a· S;• ·parte··· e· ·entrou· em discussão a ; 
resvlu!=Çiio ·o~ereci!la·•em · projecto·pela.coínmissão•: 
de orçamento ·para 11e. :v:enderem · os escravos 'da'· 
nilcão: émpregados' no arsenal da marinha ; e tendo• 

· o,btiilo a palav;ra~,oroli. ·.·. .- ...•. ·' · L: . - ·•· ,, . • ·." 
o. 'sr. :E~n~.;t~':- s·r. presi'dent~;: . ped(a:· 

palavra unicamente para satisfàiér .. o: meu aever 
por isso vo.u .faUar .contra :o ,P,roje~to~ e m~nd~rei 
uma emenda para (!Ue 1\m lugar de,,vender diga-se. 
.,. d•u a llberdade ~ nilo .ailo justas ,na. razões que 
11 dilo para_· auatentar .a·eaoravldlo, ·,nó.• .. pa. aamoa 
bom P"litl . a; ·noaaa; e á vla~a dl111o nlo . podcnnoa 
aer llvrea " .. dm!Uindo. eaoravldilo, o e .. " me· oppo· 
nbu oontra . 1111e exemplo de tdamla o mandarei 
a. minha emeQdtn\ mo11a, ·· ·· . 

IIII&MP4 

u Libertnr·.lo·hito oa eaaravoa da naola <l~t Qllt 
tr~Ul'. a. presetite ~~soluo«o, 

« Paço , da eamara, I> de Agoato,. do l~O.~Er~ 
nesto Ferreira França,» · · · · · • 

F.oi apoiada .. · .. · · ' _' ' 
o Sr. Ferrotra Fra:nQa.;-.Eu entend; qu·é 

a <:ousa· é contra a constituição ·porque a ·cona· 
títuição é para melhorar os nossos direitos. eua: 
não veio para. nos dar direitos, veio' ·para melho·• 
ral-os, os nossos . direitos são dados .·por Deus,: 
Sr. presidente, po~ consequencia a constituição 
não veio senão melhorar· ós. nossos direitos como• 
é que: nós podemos- ·vender · homf!ns ·nossos ... ir~; · 
mãos? e· porque? por notas? Sr.: pr:esidente, a 
cousa · passa a·· se1• .redicula .a ·fallar' a -verdade 
todos os escravos· quo a h i.· estão ·serão vendidos-? 
e mesmo .estão demandado:~? alguns hão de ser 
velhos;. outros estlll'ào. em ·idade . de não poder 
vender-se alto. ·e.· mão;; portl)nto -antes· dar-lhe: a. 
li'berdade e nós· veremos que isto, ba de·:aconte ~ 
cer.• com. aquellHS: escravos. que .·não. tiver<lm de• 
mand'l, e ou·vou declarando· o· meu voto, eu ;peço 
por. Deus, . peço pelos ·santos·· e . até . pelos annos: : 
do nos~o imperador, que-se dê a liberdade a.estes · 
esc~avos (apfliado)·: e •aquelle que ,foiatJtor :d!i 
desimportação•: d11 ... esvravid1io . para o Bs·azíl.· seja 
ti&mbem• o autor -da.· ·liberdade dos escravos . da· 
nação .. brazíleira, eu peço que n•l dia· dos ·annos 
do' imperador se ·lhes dê · a, liberdade, acerescen
te-se mais·íesta .. hónra · ás outras que· elle tem 
ganho: é , bastante 1 que no -dia dos · annos, do 
nos:~o. imperador o governo · · declare a liberd11de 
dos escravos· da nação, . e para isso eu proponho . 
esta emenda .. · •. .. , ·, ... . .. 

u No .dia doa annos do nosso imperador a go
verno declare a liberdade dos. escravos da naçilo.
Fel·reira França.» 

Foi apoiada. 
O Sr .. Re~ende:- Sr. presidente, é um 

facto; os homens nno síio cousas;. Os carres aio 
tnnto homens como. qualquer 'outro. No· Brazil 
havendo e:~cravos dt>sacredita·se o systema · li~ 
baral, .por consequencia . tudo .. enl.r'a nesta in• 
depend~nci11. Se· ha escravos no Brazil segue-se 

. que a nação ha de vender?· Não: eu sou de 
.voto· .qae · se libertem .. estes homens• e todos 
os mais escra.vos da fazenda do-. Piaahy, devem 
ser li v:res e . . tr11.te a nação de .h a ver a . si os. 
capitaes de mão . morta, e • livre~ se · .da . despéza 
que faz com . essea.cescravos em doenças;- medica· 

· meu tos, v.estuario- e alimentos eet., .vai-se ganhar 
muito .. nesta. aco.nomia por todas estas· razões,: -
estou per.-uadido qu& os nossos constitu.intes não 
Qlterem qu·e a nação mande vender homens ; por' 
conseguinte !oto pel~ -emenda do Sr. Ernesto.. , 
·o Sr·. Forrelra Fl"anÇà :- Está. ·visto 

Sr.· presidente, · que um·. hciQiem·: livre pro'Juz 
fructo' dobrado, do um 'escravo; em ·.segundo lugar 
cômo·:IÚI: hã.o' .de vender'? ha de ser por 'baixo' 

. preÇo; ·e a ' psga~neotos ·.como sempre : a nação:' 
costuma· vender as cousas;·" Na · minbl\·: te·rra"·ha'. 
cousâs~ da nação que se venderão' quenão•·estãõ' 
pagiiS, ·ou· se' estão pagando ainda e. ·com<)•ha--' 
vemos vender isto? · Esta geri ta deve proeurnr:·a 
liberdade' por· todós> os' méios é. que·, exémp10:' 
vamos ·dar de·. desprezo d:t·. humanidade ?'.Jã"em 
um ''dia• r de ·' annos ·do: · nóss'o ·im pera'dõt' ;' -{parece-= 
me ·que ·foi :uma· parenta'' 'do' iSr: n Caltitori)"_umâ 
senh.ora .. deu': a liberdade'· a ·setenta eiicravos,' chá:· -
ma:se D. Leonor. Eu tambelli'tive'·a ·honra. no 
dia que caaou' •a · minha · dlha' com ole~te'de_:s:: 
Paulo de ltbert.ar alguna doa meua eaonvoa, e aerA 
lato uma oou1a que nlo podorA ·aer recebida aqul"r 
Aqui dt1Ve aot• a llberd•de ju•tlftoada,' pola ii U ~ 
alto vonlier 111arllYOII ' vun~or hornan• ' · Blloa· 
biio ... dl.llor parqu• nlo v•nd••t•• prlmalro ••Jnlaaj 
•• balld•J••· 01 ''"~•lr\la dll pr.ala, 'pAn~t~m·uUintQ 
o•ao v~tndoroa oa ho.m•n• ~ · Qlhllm •• b•m P'''' la~o 
•uniiQttl, · • •... · .. · .·.•· .. · · .. •····· · · · • · ., 
.ó. · -a.~ · K~'1"··~·-.(i•v"a~f.n.&.i.--r, .fr., 

I 
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sídentn eu hei da Voltnr contrn a resolução, nil:o é que os aprellentii. 'Eu vou portanto mostrar que 

. ju!lto n ussembléa do Brazil, nem é licito esLo o orçarnento ·. deste · anno .. é incompativelmente . 
trafico de e~cr•IVt\tllra, · al~11n1 t6mpo era C.<\lll\\\1"• mal>~ forte do que o oi!\\tecído ; no anno pas· 
vad11 a pr13texto de reRg~tttl, nós temos ngnra só sadl). ·· · · 
uma razão , de interesse, . por conKeqnencía longe Võ ·se loA"o Sr, presirlente, que o pedid~ dQ 
de ·ser. prejudicial a naçJ\.o ganharin muito, annn ·de 1~29 par!!- B!ll•.los e outr~.IL despozrta d() 
procurando um meio ·de o substituir, p!Jr isso estado-mafor do ex'lrCito, .engPnhelros, avulsos, 
não apoio a .liberdade ióstantan~<a e por isso reformados,· pen•íonr11tas e em geral ,para.:todas 
não sou de opin1iio que . se dê ahberdl!,<{e ataes as t1e11pezali do · cx>~reito incluindo 22,200 officiaes 
escravos is!lo seria a perdição do Brnzíl. Os in~· inCériorM, e11boa o. soldados foi o,rçado em :5;200:000N 
teresses nncionaes requerem que vejaiJlOS a ma., e .que agora · esta.s mesmas despezas . do . estado· 
neira de nqs . acharmos um dia livres da escra· · m•uor .do exercito, engenheiras, etc., .etc., e 18,416 
vidão desses homens como nós; mas não é por ortleiaas in!nrioras., cabos e soldados montão a 
meio de .uma lei feita assim,. nós .devemos fugir· 5,245:839N829 havendo . por este .modo appareeicio 

. sempre dos. extremos, ·. eu d~ria . que .. aq11elles es· de maí" .uma .qua11tia. de ~):839~829. Observe~ae , 
· cravos oacwnaes que servsssem tant'"s annos, além dist~> que m'•ntando no anno presente a 
fo~sem Jivres, . , e 1sto . por. tempo . determinado, 107$921 ·a despeza . qull .· se, ha de fazer com cada 
depois que tivessem esses serviços fos~em lt.vres; . uma das pruças d·e oflléiae.J· e offtciaes ··inferiores 
deiXIlmo •nps cá de dia de annos, . de.jxemO·nOs e. soldados segundo . O . orçamento · proposto . pAIO 
dessas cuusas ; a .. escravidiio deve ser libertada, Sr. ministro, · e havendo 11 dímJnuiçilo de ·1,784: 

·mas deve . ser por uma maneira razoe. v e\,. tambesn homens. · p'ede·se para estas praçsa que . não ex. ia• 
os .interesses . políticos da MOeiedade o exigem·; a tem a quantia 'de 192:51!1$06!. Esta ... omma junta 
venda tambem eu não acho blla, mas conserve-se aos 45:883S829 monta a 28S:870$898, . excesso d~ 
esses escravos como quizerem e ·quando se apre- .. actual ··orçam<mto sobre o do a·nno pas~•do ·; 
.sentar ·uma liberdade gra<tuaLeu votart:i· por . havendo aliãs a deduzir a11 ditall 1,784 pr11ças 
eliu ; portanto Vi•to ·contra essa re~olução; . que · silo · a dilr~rença ·· que _ h ta' entre os 22,200 pe-

.Estando ' n>~saz. discutida. a mataria do projeêto . dídos no anno did829, ·e :as 18~416 réqueridas ·no 
o Sr. pre~ident~ ,poz. á votação o· projecto e foi ·anno pres!'nte. , . ·. , · .· . ;· · .. ' . "· , · 

·· .r~geitado, ussim como amba:J as. emendas • . · · . ·. Está portanto demonstrado que ha um11 despeza . 
Teve lilgsr a quarta parta da ordem . do dia de .2:l8:870$898 , demai>~ do que se pedio no anno 

pela discus~ito do projecto de resolução o1l'11recirlo pa11sado. Ora. Sr~ presidente~ po.Jer-srs-ha dizer. que 
pefa :. commissão de - guerra sobre etapas 'do~ offi•. . os generos 'têm · augmentado . em preço. ou que o. 

· ciaes militares de 1• ,linha que · ficou adiado até cambio tem sido ·. em· prejuízo . da . naçiit• .'l De 
a· discusaiio do . projecto de· orden .. nça .. do exer• neuhum · ·modo; · lembremo·II"B ;de · qu" ·o. anno· 
cít·o·. · · · · passado·nR.> occaaião de se dia~utir o orç"mento 

Aos dez minutos depois de meio · dia, enlrou 0 o cambio • t:ra . men·•S !avoravt~]; .. crflio que ~nqu~lle .. ·. 
ministro .. de . ~stad_o do:~ negoeins da _ guarra, . 0 te. mpo. · pedia-se pçlo cobre. a .5. 2 . ou 58 f.or cento . . · 
passou se . a. dtscutlr 0 orçamento da sua 1 epar·. Agor~ • .p. assarei a analy•ar as . parcel as e bem 
t
. ã 1 . ... .. qu11 : ni'io· queira·· tomar tempo , i camara, . e jiU 
1ç o que começou pe a parte t!jSpectlva .. curte e· desejo ir muito de .carreira, não deixarei_ de o 

. província do .Rio · de Ji\ueiro. !azar · co1n · toda · a c:ircumapecçi<', por 'iuo. que 'é 
O Sr'> Ounha. ·uanos:..:.. Sr. pr~ident~, os negocio 'de. dinheiro ·, . e . n~'g•Jcio ,em que muitó -. 

os· Sra . . deputados 'que · servirão na legi'slatura . . interes:4a á· faz.;nd" nacional • . Noorçamento ,pas• .. 
passada conhecem perfeitamAnte quBl!oi a analyse, , sad<l . a secretaria de estado vei•l: · orça.Ja . em 
que se fez sobre as despezas da r~partição .da llí:Ofl7$18i, e , nesta anno em ·20:.563a80o; eu. não 
guerra, apresentadas no .orçamento do . Sr. general sei da que procede · este au~:jmento de despeza,: 
.Joaquim de Oliv..,ira Alvares. Eu nnalysei cada mas estuu certo de • que nesta addiçiio se póde 
uma .das parcell•1s .que se apresentarão •naquelle · descolitar alguma quantia; a commi,.são de ·guerra . 
orçamento; e mostrei a necessidade de ae f>tzer deduz na secretaria de estado 2:5188 pnr entender 
nellas uma grande reducçlio. S. Ex. o Sr. ministro · que é . POSBIVel dispensar dons ajuiiautes .de. por• .. 
da gui!rra actual, niu possuio melhores · .da'dos teíro. Eu não sei para que poden1 ser necess11rios 
para fazer · o ·seu orçamento .do quo aquelles · de quatro ajudantes de ·portei r", . e ,tambem .entt!ndo· 
que se serviu o Sr. ,· Oliveir!l. Alvares, em conse-. qt.t~ se ·podt>ráõ díspenstlr dous correios, e aba.ter 
quencia dd não haver recebido as · informações l:OOOS. nas despezasde papel, pennas;tiota, etc.; : 
dns · diversa~ províncias, e por isso quasLtodos dous correíos .vêm ·aímp.,rtarem .934St00, por,que · 
são ·com pouca dift'erença , o:J mesmos de que tez ·.· cada um vence ·. 4678200; jllém do valor dos . ca· 
.uao o Sr~ Oliveh:a ~!vares no seu. . relatotio. 'Vallos; arreios, . etc. · · . . :. .. · ·. ·• · · · · 
Ora, como' eu · ~a .discussão do anno "· passado No · exp11dieilte ·entende a : commísaio.· que se · · 

· mostrei qua~~ erao .os . excesso!' de de~peza que.· p. ód.e reduzi .. r a ._quan.t.ia. ·· de l:OOOS •. i·s·t.o ·é obvio. ;. 
entiio .. se fazaao, : parece,rne q11e repetindo aquelles todavia se S. Ex •. o Sr. mluistro mostrar que 
mesmos · argúmentos . no dia .d.e boje, mu~tro o silo indispensaveis . quatro ajudantes do pórteiro , 
excesso de despeza que se requea· fazer, ou . que para o serviço da .secretaria,. " ·· com missão mlidari· 
agora se · Jii'opõe e aindá mais mostrarei que .estas . . .de parecer. r_na~· por ora estfl ;coa vencida de' ·:q~e · 

, despezas que ., ,vêm OJ:çadas s.ão.mui superiores as com dous aJudantes de porteJro póde-se fazer .o 
do auno · passado~ , . · · . . · .·· .·. serviÇo· sem incoriveuionte; . assim ccim'o · tléolitece . . 
, Sr. pres!d~rite, .-~esgr_aça~aa são as circúmstan~.: -. eu. outr11s .. tribunaes,-onde·· urri !!•VI!orteiro. é ba~· · 

c.aaa . do m1D1stro ·,que tem . de. respouder em actos.. · tante ; mas como, _poderá ficar imp~di~o; haJa ma1s . · 
semelhantes a . estes e.m que agora ·. nos .achain()S , dous parn o coadJuvarem ou.sub:~tltuuem na occa·: 
com t!ocumentos <:Ue hão. de provir das outras. sião ·em qué se ' achar embaraçado; ' · , · .· ··•· · ·: 
autoridades secundarias ; desgraÇados , sio.os .mi· Observa a cómmissão ·que·: ·para · o · estado~ maior 
n.i_stros. que se biío. de . sageita_r . . aos or.çamentos .: . llmpregadl) e ·desempregado·. veio .· no · orçamento do 
feitos .. por pessoaseatranbas que, vivem em lugares · ~anno. passado '. a ·•quar1tia.de 148:669R720;· e •que este . 

. 
milf.remotos. , e .. não .: podem,díss(ll.ver rio momento .anno vem orçado· em · 1'46:5728140;· Ora, Sr . .Pre· 
as . duvidas ·que .. se _otferecem: · e . igu·almente des- .. sidi;nte~~··eu j! 'disse: que .·S; · l'!:lt ; ·: o ·. Sr;. mi.ntetro. · 
graça dos . aio .os lllilnstros. que só r,ecebem os ~papeis nlio teve em . seu. poder materiaes bons· para com 
sobre ·que · devem calcular no .mesmo .instante,. e~les C'rganisar ·:o sell .relatorio! .ou para melhor 
em . que. têm de .. obrig .. a. çd. o apresentai-os; , papeis dazer, organlaar o seu orçarnento, .. tanto assim , 

. em que so englobito talvez de proposito .as aes· Sr. presidente, q110 · apparecendo n•' relatorlo do 
peza.s que .virem separadamente, . póde milito .bem anno IJ&::~sado distinctamente classlflcado:i O:f .ofD.· ·· 
ser· que 'foMem· .repro.vados fl&lo · mesmo mlnlst:r~> ciaes · iio estado·malor, tanto empregados como 'dea· · 

. \ .· 
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empregados, no relatorio ou orçamento deste nnno 
vêm. todos elles. englobados: é .impossível que os 
Sra •. deputados sem terem· 'llXRmínado cada um 
dos manu11criptos offerecidos pelo miloistro, pnssão 
julgar quaes. 011 oflleiaes que .se achão désem
prAgados, . quaes os .que se a chão empregados, 
mui.to princípalinente dos officiaes.empr~>gado!! nas 
!ortaleztl>l para que se pedem 2!:000SOOO. 

No . rela.torio do anuo passado vinhão. os. ofli· 
cíaes por classes dístinc.tas,. e a. commiseão observa 
que durante. o mesmo forão emprégados· de mais 
no estado-maior do exercito 2 marecbaes.de campo, 
4 .majores; 14 capitães, · 6 tenentes e 8 alft~res, e 
que se 'desempregarão um cori>nlll e .um tenente" 
cororrel. No anno p~ssado, Sr. ~residente, o corJlo 
do : .f'lltado.~maíor .· empregado fez a despeza âe 
67:872~100, _neste. anno_ .• vem orçado em 80:505S; 
Isto próva que o • accrescimo · procede dos soldos 
e vanttigens dos novos empregactos, pois.~que in!al
llvehnente · .. haveria • augmento . ria11 gratificações, 
forrAgens, ·etc;. Ora, ·nPstas ,·despeza'P .· a.lmiLte-se 
reducçíio porque os' .ofllciaos· q•te. se. achiio no 

· corpo legío~lutivo, e que ·pllrteneem ao eHtado-maíor: 
do. exercito vêm · ·todós abllnados ··. por' inteiro , 
quando pela lei não podem accumlillu. dous. venci· 
meu tos,'. e por.· consequencia é ·.necesS•Irio· ·metter 
erri linba de conta estas reducções que são legaes. 

O Sa. MimsT~o· :DA. GÊEaiu. :- Não t~nbo tido 
tempo: para .. explicar ; . aqui .. · acbão-se officiaes. do 

· estado-maior; que são. deputados, .pela lista no
minal que .apresentei , a .mustre com missão verá · 
que.são 289 os empregados. ·. ,• 

O Sa. CUNIJÁ. MATTOS : -Eu. direi que· os du· 
zentr,s e tnntos · offlciaes empregados sã•l em todo 
o ímperio• e níio só. na província' do Rio de Ja-
neiro. . . •.• ..···•· .. . • .. .·. ··...•. . . · .. .•. o Sa. MINlsT:aO .Ó.\''GuEaru.:.:.:. São 484 empre-' 
gados e des~mp_regados; . .. :. ..·. · · 

O Sa. CuNIJA··MATTOS: - Est<tmos conformes 
( leu a ·lista nominal de todos os otflciaes de 
estad,·maior emp1·egqdos ·no corpo legi.~latiooJ; 
aqui estào.as raducçõt:d:l•que necessariam .. nta se h.'io 
de fazl!r. Ora, .com o project•> da organisação dos 
quarteis-geueraes que propuz a· esta augusta 
camars, biio · de• dim1nuir -os o!Jlciaes do estado· 
maior; pois ent~ndo· que se deve· cumprir .. in ui to 
litteral e. relil(ios~:.mente a .. lai Q!JB. determina que 
os geíi11raes só.'tenhã<l dous-.ajuclantes de-oi·dens 
e não- a· immensa quantidade de. ajudantes de ••r
dens e orliciaes. emrreg .. dos ás . orden<i .dos quar
teis-genl!raes •. ·A, comm issào · entAndeu .·ainda mais 
que pudia fazer esta· reducção á -vi!lta do que se 
está pratícaitt.lo,'pois qu9 alguns ofllciaes do ,estado· 
maiur do· exercito pas!llaráõ· a ser. emprega· los em 
va•·ios corpos·; e•como pela.propo,;ta que u Sr. mi· 
nistro ha de ·apresentar . . talvez o, e<itado·maior. 
solfra . redácções, a~ camara com. os,~sclareeímentos 
do mesmo ; Sr •. ministro conhecerá se :se pôde ou 
não fazer. este: cerceamente de ,}Q:OOOR :0!1' se elle 
é .·diminuto.:ou·:.extremamente forte. · , . · · 

Pass.ando .. aós':Ôfftciaes··.do,e·stado~'Úiaior desem~ 
pregado. esta ~o~Çada a' s!J.a:ilf)~pllza em 66:067ROIO ·: 
e no·.anno'·passado 'montou ' a 135:588$200, a com· 
misàão tambem ·f'lz alsum.as reducç(íios porque en
tende que estes ·ofllcaaes hão de· 'soft'rer ca,;uali
dades/ porque em . todus 08 tempos .. 08:' homens . 
estão sugeitos á morte ; a passagem desta para 
qualquer· outra província, etc., etc., e por iliiO 
a commlaaão propoz que ae ftzdaae a . reduoolo de 
11:520R marcada· na sull. tabt~Ua, nllo 16 em raalo 
doR l(I:OOOS doa 11oldoa doa Sra. offtclaea quo · ae 
acbtio. uo corpo legldlatlvo, · maa daquetlea que 
pode!Jl .. paa•ar . e aer omprsgallua em· • · qualquur 
lug•~r~clvll ou militar naa provlnolaa !llllill v«o 
tnr aeu1 venolment,la, e lambem pelll oaal!alldallea 
de ·_morte; porque eata ataoa tnl!lta prlnolpalmeufe 
a homeue v11lho11; deatea .. n«o ·. f·•lt«o . n.o · oatadO• 
maior. Eu devo auppOr que O'l vel~oe e onftr• 

mos estilo mais expostos B fallecer . do que os' 
rapBZIJS que goziio d.e. uma. BB!lde vigorosa •. 

Para o corpo de engenhAiros, Sr. . presidente, 
pediu-se no auno pa~sado 50:92-'>H200 e o .Sr. mi_. 
nistro do anno pr~sente pede 43:901$!i00, e por 
consr.guinte ba um~ gmnde reducção, mas deve"Se 
notar que neRte anno . . existem em serviço na 
província do Rio de Janeiro 19 ofllciaes d& menos 
do que·havia no·.anuo· passado; ·-é'.preciso•dar 
attenção a isto . pa):'a se conbecer de que procede 
a reduccão feita por S. Ex .. a qual não deixa de 
ser· mu1to .. consideravel. 

Passemos ã secretaria-do Ci)mmando das armas: 
na secretaria do · commando das. armas encontroa 
a commissãl> :uma dHl'llrença muito · notavel da do 
anno pasRado,. e vem a ser que o secretario •que 
vencia 540$ vem abonado com 6008. o lo escriptU:
rarío que ·vencia 4SOS vem cnm 600$·; .os.4 Ama~ 

· nuenses que . vencião 240S scbiio·se com _soos ... 2 
praticantes qull venciilo 100$ vem marcado com 264$, 
e:ita di:'l'erença P•>~to que não sPja extraordinaria 
emq'unnto ao dinheiro,. é. extrat>rdinaria pelo mo• 
tivo com •Jue se apresenta ; a com missão .declarou 
esse motivo no. parecer qne de.u sobre o r.ela_torio 
do Sr. ministro,. e·Ll o tenho t\ mão·. (Leu-o.) Aqui 

·temos, Sr. president••{urn · · angmento .de ~soldo con-· 
cedido' por ·urna resolução de. consulta qne esteve 
muito . tempo paralysada ; por espaço _de. um anno 
não. se decidio esta consulta; e no fim delle veio 
a resol'ver-se .. pda maneira quo. a'JUÍ se. acha, 
augmentando. soldos superiores áquelles · que !orão 
estabelecídó~ p~la organisação :da secretaria ; al· 
guem !ni o culpado naHte negoéio, ou· o ministro 
o Sr. Oliveirll Alvares, em•não dar prompto expe· 
diente · · aquella eonsulfa · du ·supremo ::onselho 
militar, ou o outro mi~•i:<tro que no fim de . um anuo 
deci•lio que se augmentassem os ordenndos de •Um 
e;tabelecimento~ a respeitá do_qual.o seu antecessor 
tinha dílo que se devi•\ esperar decisão da assem
bléa geral; . motivo ·pnrque ·diz mais a· com missão. 
(Continuou a ler ·.o parecer 'da commissl!o.) A ns
sembléana.b d~temninuu para o .. ugrneuto.dosorde· 
nad,oo~, est11 augment., f,,, contra a lai ·da cr.,ação da 
secretarh: a inf•,rmação existe. no. relatorio que 
aquelle ministro aprP.sentou á camara dos Srs. depu
tados; e por conseguinte a commissãn entendeu que 
se devem cercear to·los essesaugmentos, niio porque 
a mesma commissão qneirjl_que não sejão accres· 
cantados • os --soldiiS ·desses offlciaes, ma11 porq!le. 
de~eja. que no caso de deverem augmentar, Sf\Jiio 
.essesaugment•>S .decretados P"lo corpo } .. gislr.tivo; 
é preci11o :que o corp•l legíslatívo.dettlrmine .seme
lhantes aeerescentamentua • uma vez . que· delles. 
haja necessidade. . ·. · .· .. · 

A inusiea de eada corpo do :Rio de Janeiro faz 
de de~peza de soldo di<~rio ·4S : e a· commissão_ no 
arti~o ·musicas snpprimio a 50:000$ : porque ella 
se acha convencida de que as bandas de tudos os 
corpos ·dt~ imperio fazem de despeza· além ... de 
so:ooos annuaes. Existem 431 mnsicos no estado 
eft'cctivo, e .se acaso foremJevadas as bandas.ao 
est'ldo· : <:ompleto ·excedem a· 500 • praças:· :Ora, 
multiplicando os soldo:~_:,dos .. musico.s (VeJa-s~ 
tabetllnte2S'ãe Março · de 1825) · por . nguelle 
numero ver-se·ba que com.effeito excede a.SO:QOO$.; 
porque, Sr.-presidente, .um soldado que vence um 
tost1\o de soldo por· dia.;. tem.86S por anno, a: etapa 
regulando a tostão •.. monta . a S6S, o . fardamento 
chega a 18/1; . ora, estas tres addições que:recabe 
um simples llOldado mpntào annualmente .6 90S : 
todllvla o me1tre da mualca vence 9~0 J'S •. de soldo 
dlarlo ; do• rnualool, una ganhào 870, outroa}220, 
.e .. outro• a 140, alóm do fardam&nto, et11pe .e lna-
\nm~tnto~. < . . . . . . . .. . 

A. .· agmml~alo nlo pó4o · oonboaor 6 vl•ta · .. doa 
miPP_''". ••111\llntoa qnaoa _•no oa at)ldoa; oroadoa 
p11ra o• mu1laC111 aahaaoa port~uo alloa v6m todo• 
an!lfl!n4h1clll 11m l1lvnr11u1 .vonnlrnantna ; eaomo nlo 
pó~o apro1Dnl11r uma !lll&nUu tlxai •n~nd•ll qlle. 
d .. _.doapo•a. 4aa mlltlaaa. (aom oon\ar o ·lnttr"· 
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mental), calenladlls em mais de 80:000$ se podem 
supprímir 50:000$ esperanrio. que ·esta augusta 
camara decida se as oandas do musicn devum ser 
licenciadas ou escusas, ou se convém .que em 
alguns corpos se conservem as qun ngora existem. 
E' por esse motivo que a commissiio resarvou 
80:000$, porque faz'lnâo talvez alguma bulha a 
suppressão .abRoluta das music.,s, póde essa 
quauUa de. '30:0QO$ ser dP.sptmdida 'pelo modo 
couvoniente a arb1trlo do governo. quando a camara 
determinar que 11-lguns dos batalhões conservem 
instrumental. 

Eu. não me opporei que hajão 2 ou 8 bandas no 
Rio de Janeiro, v.g. no b!ltalháo chamádo dohnpe· 
rador, granadeiros e outro. qualquer; em outras 
provincíâs, cujas guarnições vão ser muito redt.lZÍ· 
das, entendo que podem passar sem essflls corpos, e 
por conseguinte a nação poupa 50:000$000 •. Os 
mttsicoH que existem, como já dissll,. montão a 
431, e devo . expór a esta augusta camara que em 
um batalhão ha 22 m?:;ícos, ·em outro 15, em 
outro 16, em outro 12, em outro 9, em outre>. 17, 
em outro 14, em outro 9,· e.m outro 12, em outro 
6, em outro 8, em outro .. u ; e se __ passarem todas 
as .. re:~das ao pé do estado completo vem n. des
peZt' a ser en(lrme : é por isso que . se .rez o. cer· · 
ceamento de 50:000/1, 11·cando 80:000$ para aquellas 
musicas que a camara dBtermiuar na . sua sabe- ·· 
dori·1 que .sejão conservadas . em alguns corpos. 

Obsdrva mais a com missão . que. a despeza do 
1° b·atalhão de granadeír.>s orça•ia no anno pas· 
sado foi de 14:897$918, e vem orçada no prllsente 
anno. em 17:2578650,.portanto ha uma·dilfere,nça 
de 2:85911 : n.o. 2o batalbrio de_ granadeiros acha 
a commissiio que no anno· passado veio a despeza 
orçada em 16:2.t3H500, neste anna em 17:257H650, 
tambem ba. d11l'erença grande neste batalhão : no 
batalhão do imperador pouca dit;ferença ha .: na 
artilharia pedio-se o. rmno passado 12:3·!4$, neste 
anno 28:000$ : no lo corpo de artilharia de posi- ·. 
çào hu _pouca dítrerança· : - no 2o ba. para mais 
quasi 9:000$000. . · . ·.· . · · · · ·_· 

Ob11erva tambem a com missão qu~ ba dift'erença 
muito .notavel nos vencimentos. de fardamentó do 
estado menor entre uns .e outros corpos, porque 
vê·se q11e no batalhão de granadeiros e no 1° 
de estrangeiros e nos· fuzil,íros a despeza . de 
fardamentos .somma em .. 675~2li0, acba·se no bata· 
lbão· do imperador 766$500,-e no 1• de caçadores 
60'2$251) e tudos os mais.· daqui por diante estão 
pdo müsmo. modo : observa a com missão que nas 
sobreditas p1·aças do batalhão do .imperador a 
despeza da farinha montou em525$600 e nos outros 
batoühões em 45211600 : no l• e 2•_ batalhões de 
granadlliros .e de . fuzileiros que é de estrangeiros 
a dG@peza em farinha montou em 912$, .no ba
talhão do imperador como Já se disse. em 525$, 
nisto ha uma díft'erenç:1 que com etTeito a com
missão entende proceder da maior vantagem.que 
gozão . as. 'praças . estrangeiras, á:; _ quaes se dis· 
tríbue ração de. pão, 

Ainda mais.observaacommissão, Sr.president'e, 
que as etapes dos estrangeiro>! montão ãs quan· 
.tias· que eu vou ler (leu), 208 rs. á qu11lajuntando 
a despeza .. que.,se faz·: em condueções, e. na quebra 
de 5 o/o que; se ~aga ao • commissariado, . vem a 
montar a. e tape •· âe cada ·. praça . estrangeira em 
22lrs: quando;as etapas dos nacionaes montão a 
138 rs •. pelo modo com que vou &.(ll'esenf:at (leUT, 

.. e _com. mais-5-o/o das.quebras e despezas de con
-ducção que·· se pagão ao commissariado .vem a 
montar a U6 rs. A. etapa da 2• çlt~sse. que . t>e -
dislrib[le á tropa em:lllgar da la é mais barata; 
a farinha in1porta em 30 rs., mei_a libra. de 
carne·. se.eca .45 rs •. e com·:o feijão, sal, e tou: 
cinho- -e mais 5 •/o das .quebras :e _as despezas 
das. conducções. em·.· 127 · rs. Eu reconheço, ... Sr. 
presidente, que estes vencimentos mais vantajosos 
aos soldados estranp;eiros ·procedem dos ajustes 
que e()m e.lles se flzario, e te\mb.em .ente.nlio 

que emquanto exístirém, a D!'Çiio deve por honra 
sua continuar·lh'os. .· . ...... · • '--

A respeito de todos esses ajUstes . já temos 
emittído muitas vezes a nossa· opinião, assim 
com.o a respeito dos tratados que. se .11zerão com 
ns potencias estrangeh·as,. algu_ns .destes .soldados 
fnrãn engajados na sua patr1a, outros no Rio de 
Janeiro, e m11itos até contra sua. vontade'; entendo 
cpmtado que se deve guardar a boa fé ... dos eon· 
tráctos . feitos .com elles em quanto• exratirem entre 
nós :· ·a"'por isso que a commissão. não se animou 
a .fàzer cerceamento algum nest~s parc'lllas. ···---' 

A re .. s.ipeito dos 18,416 otlicia .. es·)·n· feri.ores, (labos 
e soldados, a· commtssão .tratará .Jlls suas des-
pezas em outro lugar; e ·pelo que. toca aos vete" 
ranos obsérv:a que no ann.o passado, as 4espezas 
forllo orçadas . em . · 38:236$, • e . neste ·. anno. -vem 
orçada em 54::403$.; lerisbra·.se a commissão··que 
talvez i>ltO proceda de . ter hav~:d.o augmeiÍtO nos 
officiaes de~te corpo 011 da.ditrerença que hll no 
valor.- ..tos fardamtlntos: 'todavía.'cómo.se' mostra 
pelos mappas do est•ldo .. eft'e.ctivo que esta des.; 
peza é ,calculada pelas praças existentes ·a com~ 
missão não elimina uin só• real,' .. · · ' · .. · 

A.pólicln no arinó passado veio oi'l;ada no Rio 
de Janéíro em 45:60flY ; eneste. _anno vem cal· 
culuda em 62:450$000,: tambem não ·se fez·- ne'· 
·nlluma reducção porqne a conímissão propondo a 
esta augusta c'amara que a policia • seja quanto 
antes levad>t ao ·seu estado complete. .. conservo11 
o orç11mento como· foi apr11sentado;~visto ·entend•er 
que•e~te corp·• é summamente necessario. · 

Para a 2•hnha no anno -passado fez-se o calculo 
da :desoeia de 6l:4S.'5Nl40, neste anno. 61:929 R582, 
cuja. q11antí~a a com missão _cnoservl\.. . . . 

O.s ref>~rmado.s no anno pa,;sado .. flzerii. o de.spez.a 
de ~02:520$; e neste auno pede·se 108:8106, a 
commiss.ão. não cerceou . quantia algum" p,orque 
enteude que áquelles . homen<~ ! q as . servirão 'á sua 
patrifl. emquanto tiverão perfeita sa11de, depois 
envelhecendo ou estropiando-se,- a naoão deve· os 
su~tentar;, . . . .. .. . .. · __ . 

Nos· avulsos ha dUierença p,ara _menos; uo-anno 
passado oronu-se a despeza ec; "17:408$, e o Sr. 
ministro pede só 15:030$, a . commissão . reduz 
nesta despeza 1:8i6H · que vem a ser de· um ma· 
f:hinista, um .. major de - extremos, e um alferes 
da Angola, um alferes da Angola no serviço I 

O Sa. MINISTRO· DA. GuERRA.:;_ Já falleceu, 
o Sr. _OUNfi .. MA.TTOS :- Bem; ~orno jl e 'ral

l!!eído, essa despeza deve ser .eliminadn. A.com-· 
missão tiro!l tambem a quantia abonada ao ma~ 
chiní':ltá que .é um inglez que. veio com a eelebr.e-. 
machina de brocar peças -de artilharia, ajustado, 
em SOO e tantas1ibras por anno·. A eamara decidirá 
nll st1a sabedoria se quer que . se eonserve este 
machinista ou se se póderetirar,cposto que tenho 
011vido 'dizer. que elle esta para .ir• para a sua 
patria, ; vistu que niiõ ê .necessario, .pois que 11 
machina •não · póde·nam deve ser montada no local 
que lhe destinárão> nem nós poderemos fazer a 
despeza ·.de 500. mil cruzados , q'!le • rorão orçados em 
Inglaterra, e qua no .Brazil em.attenÇão á"mãQ de 
obra ede outras causas. teria.esta machiiía• ,de 
montar a perto de, um Ulilhiio de cruzados "é' talve:~; 
mais, e , para, que 'l Para, nada. · -· .. ' · ·· 

.No· conselho. supremo IJlilUar. no B&~o ,passll!lo 
houve. a ,d!Jspeza . de 12:614H e.: n_este. ill~n~ es~~ 
orçada ':la de ~4:700" : a comnussao e~~m1na,daqu1 
a quant•a de.,990U, que .. vem a ser ,nas despezas 
~~~!fi~~iente, e no~ ~enchnentos d~ ·.sr. deP,ut~do 

Na thesouraria geral ·das tropas fez-se o nnno 
passado. a despeza de l2:oaos ..... esqueceu-me 
ilizer que para o _.conselho B1lpremo llO àllDO 
passado .forào despachados • do11s. vogaea· e : um 
ministro adjunto: a commissiio · nlo.-qul:.c cercear 
nem :uma nem.outra cousa, porgue':vio quefaltava 
um ministro, . o que . com ed'eito a~ ~(l&tra. do 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:50- Página 10 de 13 

·SESSÃO ~ EM 5 'DE AGOSTO ' DE 183ó 
orçan1ento, e pelo que rAspeita aos dous vogaes, 15:000~, a commissão arbitrou 12:000$, e entende 
como .não ha -_ lei .que fixe o · numero delles, a que silo m'lis ,- que bastaotl!s, e até mesmo não se . 
couJmls8ão · nã_o . se a:trevet1 a :fazer ·-cerceame-nto devia concedur dinheiros para aquella , f~brlca, 
algdtr.. Na tllesouraria dai! tropas no annn passado além tio indispensa vel p11ra algnns concertos, mais: _ __ _ 
a despeza.- foi, o que. já ·disse, 12:080$,- neste conslderaveis~_dos,~armamentos,---~poirqua-:-o-s _pc·;' 

__ an_ ". o lõ .. :630R __ ' a -comm __ Jss~o ~ el.im.in_ n- dt~&t'a--quantia- - qn_enPS':-re.paros -_ deve_m_ . ser_ ._ feitos . pe_l_os __ -a_ rt_ i.flces __ -600$ - que--S;· ,;Ex·: -teye · a bondade -de ·dizer ' -nos ~ ::los corpos•. • . , __ . -- ,__ · . · ·- ·. -
-papeis -.. que élle iiu_bministrou _á c~mmissiio, que A __ commissão de, guerra tem dito constanterrien~e-
nã? · se abo11avao ... Na · theso~uar•~ das _tropas- ne~ta. _ camara em _ todas _as-- sessões, que "local•~ -
eXIStem no tempo ·presente ma1s &elS' empreg11dos dade em, que -se acha a fabrica. d'armas .. da .Con~ 
do que no anno passado, .e são os que vierlio de r,eiçiio. 'não tem nenhuma.daquellas qualidades que ' 
Mo!lte~idéo; · e _rorão addidos á mesma .- tbesou· são neeessarias para um . taLestabelecimenta; _ 
rar•a. · . . · . .. . . como-é ,possivcl I'JUe em uma montanha. tão ,elevada: 
· No eommíssariado fez-se no ·- anno .passado de comr, " ·da : Oou~eiçiio h<~ja •umafabrica para ·a quaL 

despeza . J0,9(HS, · ,neste a.nno 15: 1!:178600, esta ex. só o artigo condueções leva· immeuso dínhetro, 
-cesso, ·de despeza . procede dos officia11s que regre~~~ além do. incommodo dos operarioe 'I Se se. dissesse 
11arão do sul· e que são. Addidos ãqúella -repartição, que ella servisse de casa . d'a.rmas conviria eu, . 

'· m&B _a . ~ommíssiio en-tendeu que ._ se· póde ' ~Mcear mas para fabrica de nenhuin"a ma_ riei~a :_• e •-1s_ to,. - · 
a quantia de-· 1:6008 -da~ despezas do fo~ec1mento .. --senhores, é tão verdade que o ant1go -govflrno 
feito aos , quarteís, corpos de guarda e fortalezas l·lmbrtlll•IO . de . transful'ir a fabrica ' d'armas da· 
a_ s_ si. rn -como· alguma e_ ou __ sa do expediente, _o: com- Ooncolçito para a pro_ vincia de . . _S. P_ an_ lo, eu m_ es_. mo 
missariado . daqui • a um anno ' 11ão ha de ter mal aprOIIln,el : e1t" ldéa •· ao :governo -daqneuo--.-tempo 
grand~ expediente, e. por cnnsequencíB entendeu - o o IIOVerno adoptou. , · ,, · . . .. - -_· 

. -a -' commissdo ·que se pó•la ilimi~ar 1:6008000. - .·- 0 - aapltllo ' jlilneral de S. Paulo . r!lmetteu __ ao : 
Eutremos nós agora; Sr. presidente, no grande jiOYitrno uma representaçió do int~pector do trem . 

labirynt.hí> · de :despAzas, elite é o arsenal.do exar• llaquoll" provlnc.ia em que propunha que fossem_ 
cito. Para o · arsenal do . eJtercito no anno paasado daapodldoa ot·espíng.,rdeiros suecos e .em seu. lugar , 
orçou-se a despàza .:em . 246 : 870~, .9 o Sr. mlulatro . 11 m11U"1111m operarias bJ'Kzileíros, O ,.governo r_e._. 
neste • anno petle ·, ~42:2918- . , Para 'a fabricado_ pol• motlQJJ•me· todus _os papeis .:para eu informar, e : 

· vora pedi o· se45:S40H e o Sr. ministro pede 4l:ll01$; on&l\o mol&rel que convmba despedir os.estrangeiroll -
para ·a da · ·serra ·· da E~trella : pedio ·se · nn anuo a IIIUdar a (Kbrica d"armas da Conceição . para 
passado .24-:464$ e o ·sr. miní>~tro p11de 36:000S, a S, Paulo.· Eu nilo apresento bulias falsas.; os pa- . 
commis~il:o entende ·que de nenhuma man.!lra ao peh• IX latem - na -mwha ·mão e . mostral~os-.hel . á : _ 
póde apptnvar 'semelhante. quantia, ella é mui oamarK, aM~im como outros mu1tos a _respeJto .. do , 

. superior às ··necessidadl's ·_que a 'eommiPiAo Rll R· - 1raauat tiO exercito. :. . •· -· -: .. · . . _·_· .· _ ·, .. · · · 
. gura 'e por ' isso lhe deixa ·a somma delll:OOOH e A. Ollnl'lllll"il" t11mbem .entendeu que a somm!l . 
ilimína· tudo o 'll'lais; _a reducção pois vem a 11or d11 ll!hOOOH 'IUil so pedem pnra a nova construcçilo , 

'188:0008, pois que a. commiRsão l'ntende . aertlm d• ruhriUI da polvnra no porto da Estrella, é uma, . 
sufficieutes pat:a o serviço lll:OOOS. · - - · · · quantiA mui l'r11nde; muito extraordinal"ia, _ o _r.x~ 

--- --.. Sr. --presidente_ ; _·em -... to __ da_s-ae Rú8Sa_s sessões r···· mlul•&rn dl1 I!Uerra o Sr_.:.Joa __ .quim d. e o _li_v __ eira AI· 
sadas. se , mostr_ou que com eft'eito . n~ araena do VlriiM pnJin aó 24:000p, e o Sr .. miuistro ._a!ltual 
exercito se •fazta .uma despeza_ · mu1tn superior pud11 Utl:OOO,, ha po1s uma d1ft'erença mu1 no• 
áquella, q 11e ·é nece~saria pois- que abuso~ têm tavnl, _ . · . . 
siil~ aHí feitos pela maneira a mais escandalo~a, . A. commla11ftD e~th persuadida, Sr. pre~i~,ente, 
corpos ·têm. ·havido :·q:ue em um mesmo anno ro· . d11 que -cnm 16:0008 -pt>r -anno .podem·Sfl ~azer as, 

' caberão :duas vezes a~mament':l novo; as· deapeza1 - obr111 drt fnbrlea da polvora_; . está persuadida que. -
do arsenal- montiio a• muito·, visto existir um dov" nlll 18RUir·se um . verdadeiro sy<1tema de 
grandé numero de operarios, e comprar-se uma eeono1111R, nom ba necessidade de construir pa· 
grande quantidr.de.de materiaes_para os .trabalboa, Jaclo•, nem de enterrar tão grande . capital _na-
a .. commissão - eritende, ·- e entende cum esl.a '&U· . quel111 oatabeleclmento_; eu desejava, Sr. -Jlresí- ; . 
gusta. camara: que convém _ qoant() ·antes pór um · den\el· qu11 elltA· augusta , csmara _ _-cba!,Jiasse .. a sua 
termo •as desordens do , arsenal nàquelle ·pé que Jlrelença · todu& os pape1s. que versao sobre ~s 
deseja tanto a camara. eomo·.'o governo; nesta éleapoza• dua fabricas da . polvora, e .. v:~.r~.se·h•a 

. ca'mara existo - um projecto que eu : tive a- honra que hnmenaa quantidade . de contos, _de . :ré1s tem 
de apreseutar -.para-n reforma ·do arsenal do exer~ . absorvido naa suas obras I . · ... .- .· _, . . , .: .. :. 

_cito, ell11 · toi discutido até ao artigo 18, ·_e entiio · . A :commlllailo -arbitroll parà osjoriJaes dos ope· 
pedi o ·adiamento por :um dia, porque · ~on1iando rarlos do · arst!nlil do exercito SO:OOOS _;_e _ell tenho, 
eu_ muito_· n_ as_ luzes. e pnt_ r_ iot_ ismo_ do ill~stre .de_- a _ ho_-nra de rogar .. a um illu~tr~ · dep.utatlo, q.u_e_.-. 
putado ·o Sr., Ledo, que -havia serv:ido naquelle presente se aeba, e que :fo1 mspector e . ·l_D·_. 
arsenal e -·que . -tinha um ·perfeito ·. conhecimento . tendente . daquelle e!;5taóelecimentot e · fiscabs9n , 
de todo o•jógo interoo .- da administraÇão .. desejei" muitt> bem as of!icinas, q11e-·me d1ga · se é mu_1to-·. 
g~~ _ elle :désRe,- a ;·sua . opiniiio a .res·~eito da· conta- ou pouco, ou bastante, ~iga·o elle, que na :occa~Jão 
b1bd'ade e:·outr_os: ram_os, de serv1ço·ao .. mesmo es- em que houve os ma1ores trabalhos, é quan!J,() 
tabelecimento; por infelêlicidade o pl',jecto 'não fez as maiores econofi!Iª-s nos =Q~~~I,Q,Ih,,.que .se 
entrou mai& -em •discussão, e .o · caso é • que~todos acha:viW~ deb&WcFífã' sua h:rspe:cçao. . . . . . -.·, , 
os míJlim~,té'm bavitlo fa!lãião ecõntínuio · A commlssdo tambeJD.. arbitra 80:000~ para:ma~: _ 
a (aliar contra ·'& .administração do-arsenal, _ mns· . :teriaea; talvez ·se faça al~uma. -observ~ça~,. qun .P~:. 
el'se \ mesmo . arsenul •do exercito ·existe no dia · · reça dHsfavoravel • opinião da co.mm1ssao tal~ez, 
de. · hoje: nó deill'raçadrí -pé em que foi .=organisado. .. ss . diga : como . é . possível -que com , os. operanos 

Eu espero . porém 9Ue o oSr. miniRtro que pre- . se !( .. atem 80:000$, o pari\ . materiaes tamb~m -~~~- . 
sente _ se •achá, o -:que . tantas __ provas tem :d••Jo de - arbitrem SO:OllOR? · Sr. preaiden~e, . ·a, exper1e~ç1a 

. -,J>atrlotiamo; ·e ·de bons deseJoS a favor da causa . te1n muatrallo uoa que troba!bilo nos_ arsenaeiJ .. que 
·,cto Brazil, e ·que ••conbece o necessidade 911e ha . !JU•IIllempre · •e ·dllspendé,. tanto. · em : ,-ma.t_~ru~e~ 
de ln'troduzlr eoilnomlasnat repartlçõet mllttar1111 oumo em mito ile obra. A respe1to das . edlft~~~~
Dilo ·quere ri\ . prover ,'o a_· lugare11 da junta . e . ~uaa , quo ·li\ _· a1'1\o flllendo, a ,comf!!issão: des.tl;' Cll':",~ra_; 
repart:çõe•_ ga_ e rorem vagando, . e . que allo 1b1o• eMendo ·o ·_m1111mo q_ ue en_tend1,a __ ;outra .eo1m~_l.s!l~_.c~
Jiitamente ·. deaoeceaaarlol e 6 por· : lsao que a . qlle &ra&oll ·do exame do eatado~do,arsena . JlO::a.~·~~ · 
comml111140 prOpÓI para aclplllll de OrdtnldO 116 dl · l8aJI1 IIU&tn .. o que -, O . mesmo, a~s~o~tD~.I~e~!_ 
1610008000; .· · -... · · ... • · . . --•· -·· __ ··. ·-. Olll1&1r n1quelle·Juprí 'lue .; elle ,é,uJ!p,ro,p,lJ~ : P!l!~ . 

· ·,A• ·fabrlca ·~a Oouoelolo tpan • ''11111 '11 ,pedem um calottibtleoillltDto1 !quue;lhe;,de.ve,:d_ar<.~ut~o 
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destino, e que o arsenal do' exercitq deve estar fórfl 
desta eórte.. O Sr. D. João VI teve intenção da 
mandal·o estabele•1er na Rerra d.s Estrellu, no 
mesmo lugar 011de agora sxiste a f&brica da pol· 
vara : este arsenal, Sr. presidente, p6d11ser con· 
vertido em obra de fortificação desta .cidade, ou 
em aquartelamento de. tropa~. Nó~ não e.Ktamos 
esquec!dus da(! ameaças que forno feitas .pelo al· 
mirante francez Roussin a respeito d~& cidade. do 
Rio de Janeiro, e eu creio, Sr. presidente, que 
não é muitn difficultoso a qualquer esquadra forte, 
quando-·s,sja~IÍjlldada de vento fresco o forçar B 
)jarra .do Rio de Janeiro, e vir.incendiar toclos os 
nossos estabelecimentos mílitar~s, e o· primeiro 
que .fica á miio · é o ai:11eoal do exercito, Será. c.on• 
veniente portanto que se conservem .nesto ponto 
tod11s as no:~sas munições e. maelun •s de guerrn? 
A artilharia· dentro ém meia hora póde ser trans· 
portada para .bordu do:~ nllvios; e tod"s os outros 
petrechos e macginas que lá existem poden1 mesmo 
ser-nos nocivos. 

Eu peuso, Sr, presidente, que seria muito con· 
veniente R mudilnça do arsenal do exercito ,para 
outro sitio,dístant" de aneofa.oiuuro, e tamb.em en· 
tendo e estou persuadldo de que quanto mais 
obra:1 se accumula.r~rn naquello{ Jagar como arse• 
nal. tantus maiores ineonver.iimtes dahi resuiLão; 
t!>davia como· julgo. que se ·· niio , devem. abandonar 
os. edificios·que se principi11rão e r'stão bem ndian· 
tadós, necessario •. será levai-os á sua cunclusiio, 
mas· para outro. finr .ilue seja de armazem. de 
depos1to ou casa .. d!! · .officinas. · A com missão RI'" 
bitrou para essa obra 6:000$ em luAarde 10:000$ 
e .. J>ara . as despezas eventuaes · arbitra 1:000. S. 000. • 

En já dis.se nesta· camara muitss vt>Ze!l qne o 
Sr. D. ·João VI tinha intenção de mudar o· arsenal 
do · exercito para o porto da Estrella, e tanto era 
esta a sua vontade que eu mP.smo recebi ordem 
de augmentar a companhia de artífices quehllvia.de 
ser para aq nelle lugar. E a o disse aqui ·umas poucas 
de -vezes: n•16 quero que se peuse que avancei uma 
falsidade. Aqui .e~tlio as ordens, e tarnbem o mo-, 
tivo de conservar. estes papeis e!l} seu putler(leu 
um otflcio), aqui está "Um aviso do Sr. D. Juão VI 
para eu orgauisar a companhia de 1utifices, B!JUi 
estão. os av1sos plifa a. junta qo arsenul e para 
a thesquraria das tropas. Ets ·como eu fallo ver· 
dade. · 

Para o bospit~l pedi o-se DO anno passado . Q 
quantia de 97:2.969, e neste armo reduz-se. oor· 
çamento a. 91:028H, ha urna diminuição de 600S, 
mas lembrada a commissão de que já passou 
nesta augusta camara a redacção .do exerctto · a 
menor numero de. praças, . não ·teve· duvida em 
elliminar. daquella quantia 30:000HOOO. 

A com missão, ou eu como sen orgão, porque os 
meus honrados collegas me fizerão a honra· de 
me nome~<rem seu relator, devo rogar ao Exm. 
Sr. ministro que queira l~onçar os. seus ulhos 
para aq11elle hospital desgraçado e mistlravel, onde 
Jazem infelizes vietímas. de um desprezo abso· 
lnto., é impossível, Sr, . presidente, que·· .um tão 
grande numero ·de ernpr11gados que fazem a des
peza excedente a 16:00011. não se esn,erem em 
tr.atar bem os •desgraçados enfermos militares I 
Tambem devo lembr1\r a. esta augusta cam 
que a repartição da;B,nerr.L_está-"earregãndõ"um 

__ __p.eso que lhe-:--não'-'-ilõmpete,. qual é da-sustentação 
--- - aos enfermos d11 armada, 1sto deve ser tomado 

em consideração; por ora a cornmissão nã1> apre· 
senta nenhum . projecto de lei a ostP respeito 
porqu·e· es.p.er. a pela pro.JlO::l. t.~ da .o.r.ga.·nisaç·ã ... o.·_ d·e··. S. Ex.., que talvez nella . . tntroduza o hospltnl 
militar. . · ·.. . ... ··.··. . · • · 

Na academia militar propõe a commissão uma 
suppressão de .516$266, que vem .a· ser o ·. soldo 
de .um mestre de armas que. foi creado: por decreto 
do anno passado. A commissão esta persuadi<la 
que ·nesta academia. nunca houve mestre de armas, 
e1le exl.stia 11a academia da marinha: ora, a com-

missão de guerra desta nugusta camara, h a causa 
de 2 ou 3 aonos .propóz um projecto. de lei para 
a cre>~ção desl.a escola na academia militar, por· 
que . entendeu que é de absoluta necessidade; 
todavia como appareceu este . mestre. de armas· 
sem ter sido cread.o em consequencia. do decreto. 
da assembléa geral, a. com missão eliminou esta 
par.:ella,. a11sirn como .o vancimento. de dous Srs. de
putad!>s que sito lentes da mesma academia. 

A respeito dos pnusínnistas, a co moi iAIIãn observa 
que no ann;, passado pe•lirllo·Re.28:598SS32, e neste 
nnnu 33:879Sl7d, e o augmento procede da. dia· · 
pnsiçiio . d .. a ca ... rt.a de lei de ü de. No. vembro de 
1827. ' . . . 
·Pelo . que respeita ás .obras militares, : no anno 

passado o Sr. ex ministrt~ d11 guerra pAdio 76:000$, 
e ne11te. anno S. Ex. o Sr. ministro péde 119:600$: 
a cnrnmis~iio, entendfl ·que· tal. despez·1. deve .. ser 
muito. diminuída, pelo que toca ás obras que estão 
a cargo •lO. com•nandnnte dos engenheiros, que 
consistem em reparos de fortalezas, 11tc., .a .com
mi.rsão não fez nenhum. cerceamento, miiB pelo 
que resp .. ità . ás, que estão a cargo do qnartel· 
mestre~gRnerallP-z um cerceamento muito forte 
que , monta. a G6:000H: porque , entende , a. com
mi&são que nari .eíreumstancias actuaes· á vista 
da dirniuuiçiio das forças terrestre><, não é neces· 
sarío coneluir t·•dus os. quartP-i~ que .estão em 
m"io ou. qu11 só exísteru principiados; , 

Sr .. prtJsidFnte, a c.i1rnmiilsão ··está .muito persua
dida que ninguem é mai~ apto para dirigir obras 
de quarteis do qua os eommandautes"dos corpos, 
estes são .os que se interet~são mais na prompti~ 

,ticaçã•• dos .. seus alojdmentoo~: . toda . e.· qualq11er 
despeza que n&s obras dos quarteis-~e não fizer .por 
vill dos chefes dos corpos, .ha de ser muito avulta.ta; 
e despender·SB-ha muito dinheiro sem tirar grande 
prove1to: em Purtugnl.creou·seuma repartição ou 
arsenal. de übras militaras; uma. _uuica, pessoa 
é que fiscaUsa. os . dínbeiros e o serviço; e. no 
Br~<~.il devem todos as obras estar a cargo ... do 
comrnandante de. eng.-nbeiros, ser ·por elle fisca
lisada~, mns os trabalhos inc1lmbào-se aos cheCas 
dos curpos •. A commissão. ha de ·sustentar e11ta 
.ópinião · seja qual fõr, e tambem. sustenta · que! 
nas acttt.•e::~ círcumstancills ''ão deve despender~se 
em concertos de quarteis uma somma tão avul· 
tada nos as,ooos que a commissilo vota, são suf· 
ficiellLes para . os. concertos e · augmento . mesmo 
de todos esses quatteis. O quartel do campo de 
Santa Auna á muitos annos que foi começado; 
elle não se acha concluído, tem estado em cons
truc.;ão de:~de · 1810. e p6Je ainda .conservar-se por 
mais 1, 2, ou 8 annos no . pé em·. que se acha 
ou ir continuando as .obras pouco a po.uco. 

Votemos portant" para esta, A outros. quarteis 
quantias nlodicas .• que sejão sufticientes . para os 
r .. paros de 11bsnluta .neces~idade, ·.e ainda mesmo 
para ir levantando. alguma pequena. obra. nova. 
Eu. tenho dirigido .muita:~ .construcções, e sei que 
se . podem fazer com. muita economia, sei .que 
hav~ndo um . pouco ... de . zelo.·. nos . commandantes 
dos corpos,-. os q·uart~is podem melbo.rar ou cons
truir-se.· sem haver necessidade . de. ,com missões 
extraordinarias, os pequenos . concerto!! · niio .· re-

Wlftlm.",.-&-' assistencia de, ofticiaes engenheiros: 
o que convém é niio comprar nada· fiado. Esta 
quuntia de. 48:000$ é muito bastante,. uma vez 
que. se comp1·e a credito, os, generos fiados sem~ 
pre .·são vendidos . pelo . preço. mais· alto ; . eu a 
!!.ste t•espeito .. tenho muita.:t>ratica,.'.o • arsenal do 
exercito de Pernambuco fo1 . .levantado .por • mim 
des.de a primeira pedra· ; e . como. foi fetto? .Com 
muita economia: a junta da fazenda. abonava me 
l:OOOS . por mez, . e o arsenal de Pernam.buco .era 
o maior no imperio. do Brazil, ,outro tanto posso 
dizer d~s obras. que construi no arsenat,dG Rio 
de Janeiro •. · . • . . . . . "' · .. · .. ·c .• · ' , 

N"as d~spez11s · ev&ntuaes, quer ·sejãOi;de;. obras 
projectadas,., quer em transportes· e a,)udas;êl'e~custo 
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pôde muito bem eliminnr-se a quantia de 8:00011 : 
por isRo a commissão em luga. r. de 30:000H, só dá 
22:000$000. . . . . ' 

TtJD~O feito as minhas observações a respeito 
da primeira parte do l)rcamento .que está em dis• 
cusNão; desejarP.i qae . haja. quem me íllumine. ·e 
convença se eu tiver errado, porque com a mesma 
facílídade C()m .QilA dig{l não, 'd~rei sim. 
' O" Srs. deputados podern agora fazer as suas 
reftaxões, pot"que estou pt'ompto a· explicar qual.; 
quar duvidll que se suscitasse pelas minhas obser• 
vações. · · · ~ ~ · · · ·· · · . · 

o Sr .. 'V'a.•co:noelloa:-A commissão exa
miuou este . orcarneóto e notou que se podião fazer 
algumas re.Jucções. (Leu.) Podem-se dispensar al· 
guns empregados e assim. fazer alguma. reducção. 
NtJtou makque bavia· mambros do co•·po legis
lativo quA selido:militares: veuci.ão .snldo durante 
o· temp9 da ·sessão·; . bem como outros muitos 
empregados que· vencião. soldo.·· estando ·em. em
pregos civis;. nnt:o!l mais. que n~o se podiã~ fazer 
obras, e que bavsa a· fazer mUltas r~>du~oes •em 
algumas· de~<pezas· como de ·quarteis, · huspitaes, 
etc; Que a maior redncção que faria nestn repartição 
era de 833:000$. O resultado da redueçiiu das f,>rças 
a illllstre.·commiRsão de gu~rra já tinha feito ; agora 
na redu.cçiio :a: ella compete expõr as reducções que 
faz em cada ·u.ma das quantí>IS que apresenta no 
seu parecer. ; .· . . . . . . 

Ora; o que me' parecia era que ' se pod.i" sim:
plífiear· esta. dis~nssão, e.nie parece qà'e niio .póde 
soft'rer discussão a r11ducçiio de833:000S, nem tam
bern. ·os . soldos dos membrol'l. emp,regadoll·no córpo 
legilllatiyo, _bern como os soldos de alguns .em
pregados que vencem 'estando empregados em 
outrod · empregos, .nem ... as .. im as mu:<icas, .. so
bre· 'as o tiras/' fabricas,· arsenaes, farcfamentol'l 
da· tropa;· e:<tes .· objectos é que podem soft'rer dis, 
cuR·s.ão. Eu apresento. ist<> á cousider.lçâo da camara 
afim de que a .. discu:<são se •. siga em .. ordem e 
Sft. não prulongue muito pror ser pouco o tempo 
pará se discutir 'o··orçamento, ser· approvado, o 
que' é milito 'necessnrio para não· ficarmos sem 
essa ler; . · · •. . · 
· Forão àpprovadas as raducções propostAs pela 
commis:~ão de guerra. . . ... . , .. · 
··Continuando a discussão da parte relativa ás 

outras províncias,· disse · · 
o Sr. éunb.a M:attos:-Sr. presidénte, esta 

2• parte da discussão é mais esfinhosa do que 
a prim'eira~ e cnm eft'aito ·a commissão. acbou·se 
nos mesmos· .euibaraços· em que esteve. S. Ex. 
o Sr •. ministro, por não haver. sido• ·informado 
das circumt~taneias . militares das . provincial! : & 
comm1ssão, ·Sr .. presidente, _fez algumas rP.ducções 
que . . :em_ v_arias·. partes talvez SAjão -prejudiciaes 
ás provmclas, e. em outras á ra:r.enda publica. 
Isto. procede da confusão em . que se aehiio ·os 
papeis· remettidos das . P.rovincias .: S;. Ex: desejou 
apresentar um orçamen'to perfeito; . fez· quanto 
põde, s~rvindo se de ·alguns muito· .bons,. e de 
o.utros que, sendo .máos,;,erão comtud.G os me
lhores .que ·estavão. ao seu alcance, e. a com,. 
missão ,tambem · .lançou mão· .daquellas. inf•lrma· · 
ções particulares que •· ,lhe. forão · subministradas 
por S. ~x. . .. .. . . .. .. ·.·. , · . . .. ::. ~. · .. ·· . . ' 

• Na· província do. Pará pedio-se no anno pas
sado a quantia~·de 126:900R(l98, o Sr. ministro por 
falta · de informações pede outra igual quantia: 
neceuariamente assim h a de sP.r; mas ·como'. appa
recem além· de muitas despezas, outras não:espe- .. 
eifieadas, :a eom'missão entendeu que·podia cercear 
e cerceou 87:4008, lembrada ·de ·que . se · um·. dia 
vierem 'papeis'~claros, em que o Sr. ministro possa 
confessar, e sobre os . quaes ·a camara · baJa . de 
estabelecer a sua·opinião, poder,se·ha:abonar um 
credito·· supplementar ' ·para .as despezas ,que· ' o 
Sr;r ministro Dioa~ar _.que sio· absolutamenteneee~-
•. i''-. . ... , , __ ::.::.,:._ .::~ A~:r·; ; ; ·;, ·. ,-. , , . , ... - , -- · . - . .,. 

sarias: por .. isso a com missão entendeu que se 
devem supprimir na província do Pará·os 87:4001; Na provmcia . do Maranhão pedio·se . o anno 
passado 119:585$784: aqui appa.-ecem as mesmas 
desord~tns, ou . pará melhor dizer, não • _apparece 
orçamento, e por isso en_tendeu a comm•ssão que 
deve eereeaNie · a quantta de 38:40011 que siio 
daquellas deapezas cujas applicações se • ignorão, 
e só se deveráõ ·abonar quando . S: Ex. o Sr. mí· 
ni~tro receber melhores informações no anno que 
vem· ou ·neste mesmo anno: em cujo caso a camara 
dará .. um cre.dito supplenientar da· quantia que 
se julgar indíspensa.vel. • · .. ·. ,. 

Pelo que resp~<itll an Piauhy vio a commíssão 
que ·no anno passado as despezas fo'riio orçadas 
em 41:2fl.')$; e neste anno em 6t:420N. Esta· dif· 
ter1111Ça procede de uma immensa quantidade de 
milicianos que se achiio em serviço naquella pro
·víncifl ; a commiesiio entendeu que podi.a tirar, e 
tirou a quant•a de 10:0008, porque se persuade. que 
não podem ·continuar as cousas no mesmo pé . em. 
qu!l se achiio. . .... •.···· . .. · : ·• . - . · . .. . ·. 

Na .. pro···vinciá do P. a. r.··é o a.nno pass.ado pedirão-se 
53:68711: neste anno o Sr. ministro p~e :49:098$ 
a .. cnmmis. são.• ente. nde que se . pó. •i e s. np. pri.mirua·.·. • 
qul!llll deSJlP.Za, a quantia de. 9:0988000. . . 

·Para. ·o Rio Grande, no anno.passado.pedirão-se 
26:9lfltl554-, e neste anno 19:49811 ; a .commíssão 
cortou 3:'4688885. . . · 

Na Parahyba. no · anno -passado pedirão-se 
44:1468514, e neste anno 49:026Hl96 ; a commissão 
notou . que ha .· u:na JmmensE& despeza . que deve 
acabar, e com eft'eito existindo allí 11m immenso 
numero de mil.ícianos .. empregados em serviÇo tem

'porario, iinrnetas, clarins, etc:, · cerceou a-quantia 
de 9:0268000. .· . .. . .· · · .·. . ·· . .. • · ... . : 
'Na provinciade Pernambuco no anno .passado 

· pedirão-se 235:.445S330, o o Sr. ministro pedia 
··t40:000N,. etc,. isto é, qu<~si 100:0008 de. menos; 
para as despezas .. deste . anno ; .. a Cllmmissão· fez 
p .• )r eonsequeucia, .a pequena ·reducção de 1:396$18Q. 

Nas Alagóas no. anno passado pedio:se .._igual 
quantia á do anno corrent .. ,. e a comm1ssao en· 
tende que ae deve .supprimir da parcella ~outras 
despezas- 5:000$ ;isto me~mo já se tinha propo~to 
na discussão do orçnmcnto. do.Sr. general Joaquu11 
de · Olív11ira. Alvares. ·. · .. 

Em Sergipe fez-se .no anno passado a desp'eza 
de 40:1578:126, e. neste anno vem no orçamento 
51:110$706; u et~mmissão 11ntende que se devem 
supprimir . ria tabella dos cornetas 2:0008000. 

Na. Bahia pedio-se no anno passado 421:1289, 
e é o mesm•• . que se ,pene· este a11no; porém·. a 
commissão faz a r.educção de lOO:OOOS, tendo em 
vi::1ta. a grande di~inuição que ha de' haver na 
tropa .. · . · .. · ..... · .. ·.. . ... ·. . .. 

No· Espidto·Santo fez-se no anno ·passado a·. 
despeza de . 82:308R570, neste anno pede-se a 
m,..sma quantià; 11 co111missão entende q,u~ se deve 
supprimir 4,,000$000, ·• . · ·. . . . .. . ··. 

Na . pruvincia de S. Paulo no nnno. passado 
pedio~se 154:38?8272, e neste. anno 190:6?1$05!_; 
a. Mmmissã.2J!ao se atre.vcu a cercear ,.aqUI,. sen.ao 
4:00rl$,· por. s.aber que o governo no. annf? passado 
mandou .. abonar .··soldo a . grande quan.~Jdade de 
ofiiéirles que se re·colhêrão âa .camp•li1ha .do sul; 
a. eommissiio.não .<juiz fazer gr.ande cercea01e.nt'?· 

Em . S'mta . Cutharina supprimiu-se .a q\lantla 
de ·4:&!4$."No anno.·passado. pedio~se 78:82lf, e 
neste só 72:66511, vindo portanto a hav~r ddfe· 
rença ~ra menos. . · . ·. · . . . . . · · 

No Rio Grande .do Sul no. anno . passado· pe
dii·ão~se 275:955$ ; néste anno 229:~S1H, · d'onde se 
segue qu~J ha ditrarença 45:000$ -para menos ; 
todavia a .eommissão entende que· se dev.e cortar 

· 5-!·.180$, porque vem de lá um orçamento tremendo, 
taivez para construir um quartel e.tambeut 'Vierão 

·por inteiro •todos . os venclm~nto.s dos· ofiiciaes dos 
4 regimentos de .cavallaria; a:·respeiro. daquelle 
qua~tel,' a comiQi&afto, entende. ~11e _de ~.nenhuma 
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maneira convém construil·o por ora, 9 crein que 
esta. mesma é a opinião de s. Ex. emittida em 
o seu re\atorio. 

Em Minas·Geraes vem .orçada a despeza do 
nnno passado ~m 78:161#, e neste anno pede S. Ex.. 
189:718$, talvez em consequencia de lá existirem 
2 batalhões com grande. numer() ge praças ; .. a 
commissão .em falta de . melhores connecimentos 
votou a reducção de 2:000~000. . . 

Na província de Goyaz pedio-se o anno passado 
.a quantia de 22:094$; .. e neste f\llD(). 37:.622$221 
que vem a ser cousa de13:000S além das. rendas 
fixas .daprovincin; a commissão todavia não cer.· 
ceou, com attenção no_ estado .d. aqu_. __ e_._ua .· provin.eia 
infestada pelos índios barbaros, · além de :8:000$ 

.. que vem · englobada debaixo do titulo - outras 
despezas.- . 
· Na próvineiade·Matto-Grosso pedio-se a me'sma 
quantia que se pede no dia de hoje, que vem 
a ser 7l:433H ; a commis,;ão cerceou 4:000$000. 

A re;peito dos o:fllc;nes inferiores, soldados, etc., 
pedirão . no .. anno passado para 20,200 praças 
1;8Sl:141S,eneste anno pede.se para.18,416 praças 
1,987:479$400 :. ora, como esta .augusta. eamara 
determinou que 1h'ouvesse a reducção no numero 
de pessoal, . a ·commissãn reduzia. 833:886$060, e 
isto é nn razão. d.e 107tl920 por cada praça,. . · ·· · · 

Subtriettirla á votos a ma teria, fórão approvadas 
as redacções da . commissão de guerra com a 
emenda _d(). Sr. Vasconcellos, rejeitada a do Sr. 
Sebastião do Rego e prejudicada a do Sr. AmaraL 
· 'Ten•lo-se retirado o ministro. da guerm aos 
vinte minutos depois das .duns hora!!, propondo 
o Sr. presidente,· resotveu a camara que .nas se
guintes sessÕE!S se entrasse na terceira discussão 
dos orçamentos impressos,· não obstante faltar 
ainda a segunda discussão do orçamento da re· 
ceita. 
.P~r se .;.ter esgotado a ordem do dia passou-se · 

ã. dtseus~ao dos pareceres adiados. • 
Discutia-se o seguinte parecer .da commissão de 

justiça · civil : . . . . . . · ·. .· 
· 11 José Leite Pereira e Sá; queixa-se do conselho 

supremo de justiça de negar-lhe revista .no re· 
cu.rso que interpuzera, . pela razão do haverem 
sido apresentados os autos fóra do termo legal, 
e argumenta.ndo com as disposições ~ernes ilfls 
leis existentes a J'espeito dos impedimantos qne 
sempre forno attendidos em favor dos litigantes, 
o qual se não póde considerar revogado e· vem 
restringido pela lei de 18 de Setembro de 1828, 
quando <leflnio os termos fataes das revi~tas, 
conclue que . nesta mencionada lei ba obscuridade 
que deve ser dissolvida, deelarando-se que os 
impedimentos não imputaveis aos recorrentes ·das 
revistas lhes não prejudici\o ; parece á commissão 
de justiçn civil ,que se deve indefl'rir ao suppli.
cante, por ser sua pretenção contraria á . citada 
lei de 1!3 de Setembro de 1828, quo . muito . de 
proposito mareou. os termos das. revísta.s para 
substituir ás delongas .da chicana a . prompta .ex
pedição ·da justiça. . . . · 

(cPaço .. da .camat·a dos deputados, 18 de Julho 
de 18.'30.:-:H.J. B. Paim.:-- r E -A-. B. 1\lmrt.:'": 
Bar,·et~·--·· 

O Sa. REBouçAs o:ffereceu a seguinte emenda: : 
« Qu~ as-partes que provarem motivo relevante 

de. não .estar da sua parte a apresentação do re
curso fóra do tempo prescripto, não. percão o _beu 
direito,-Salva aredacção, » · ' 
. Foi apoiada, ... · , . .· 

Posto .à. vo~ação o parecer, foi app1'ovadº, fi· 
cando preJudicada a emenda.·. . . · . ·· ·.. : 

Passou-se ao seguinte parEscer da commissãó de 
justiça criminal; adiado de 5. de Julho : ·. ' . . . 

« João da Silva Grego expõe que•tendo sido. co~· 
. demnado · por sentença em cinco aónós de: galés, 
jpo1· certo crime que .. não declara,, passados .. seis 
mezes se evadira : ·mas sendo outra vez preso, se 

lhe dobrára.o tempo em que fóra condemnado 
na primeira sentença, accrescsntando que, .tendo 
podido ainda eseapar·se novamente,. o fizern e 
que acontecendo-lhe a.meimia infelicidade de cabir 
sugundn vez em poder _da justiça,. !óra recolhido 
a . bordo da . presígangA, . aonde . se conserva sem 
.saber o destino .. que pretende . dar•se~lhe, .pedindo 
a. esta augusta camara haja. de tomar a1 este res
peito a .resolução que entender justa. , : .. , . 

11A com missão de ju•.tiça criminal é· de .parecer 
que não ha que deferk ao requerimento do sup~ 

cplicante. 
" Paco da camara dos deputado~, em 5 de .Julho 

de . .1880.- A. P. Limpo de Abreu_. -A, P. Ohí
chorro da Gama.» 

O Sa. M.m. mandou a mesa a segixinte emenda: 
" Recommendo.-se ao governo que mande. cumprir 

as leis e processar o réu. Salva -a redacçio. -~ 
Maia •. " · . .·.. . ... · .. : . ·. . , 

Foi apoiada, e passando·se á. -votaÇão .foi appro· 
VBdO .O. parecer, prejUdicada a· emenda. · 

L_eu-ile mais o seguinte parecer da com missão. d.e 
justiça ,civil : . . · • .. , . · . .· · . .· · 

« O desembargador.· Manoel José de Araujc.i Ta
vares representa a esta .augusta camara· ter sido 
aposentlldo no conselhoda fazenda ,pelo ex~ministro 
do imperio José. Clemente Pereira, contra· a lei 
de 18 tle . Setembro de lBIS, contra. os.· artigos 
da constituição 151, 155, 163, depois de haver elle 
sido declarado o desembargador proxiroo ·ao. mais 
antigo da · casa dà :supplicação . e de haver sido 
já reiritegradó ·'de uma outra aposentação que lhe 
Ezera o .ex-ministro da jusLiça Clemente Ferreira 
França, e allegando nã_o ser para. elle mataria ·de 
angustia nem de admiração semelhantes . aposen· 
tações, pois que {formaes palavras) quem. servia 
ao. publico .estava sujeito ás calumnias da malícia 
e aos juizos da ignor~mcia. ; .· pede com.tudo .. _que 
esta augusta camara o restitua ao :empreg~ de 
que fõra violentamente esbulhado, VIsto que pelo 
mesm() governo lhe !nr_ão negados os sagrados di· 
reitós de petição. A commissão _de justiça· civil 
consideranilo'•·•íão pertencer a esta aug11stà. camaru 
a reintegraçfio que o supplicante pretend.e, mas 
sim unicamente o faze 1' eilectiva a responsabilidade 
dos ministros, quando se entengl' que ~;~or .elles 
forão violadas a constituição e leis do 1mperio, 
é de parec~r que se · remetta este· negocio. á. res· 
pecti.va commis8ão. .. . · . . . ... 

(c Paço da .camara dos deputados, .5 de 'Julho 
ele 1880. -H. J. B. Paim.- J. C. P. Alm<li® 
Torres. -J. F. _A. B. M_uní;; Barreto. '' 

O· SR. H. CÀ.vÃLcANTI mandou o seguinte reque-
rimento : . .. . .. . . .. .. .··• .. ··· . 
· cc Requeiro -l!Ue se. peçãó informações ao gover
no· sobre os motivos da aposentadoria do magis
trado em. que . falia .o parecer da commissão.'
Hollandll Ca'l:alcanti. · » . ·· 

Foi a!)oiado. .. . 
AfinaL foi rejeitado o parecer e ' npprovada a 

emenda. 
Seguio•se o. parecer da 8& com missão de fazenda: 
11 A 3• commissão de fazenda :leo com attençílo 

o longo requerimento de Joio Antonio de Souza, 
·que ·se. diz mestre de ·dação, , tecelagem. ,e· obras 
de m.alha da .fabrica de Goyaz, em o qual-pede pro· 
videncias a estll. augusta .camara" para .sor. embol
çado d.; suas me!adas,. ()esde os ftns. de. Julho de 22, 
-em que se lhe. deixou de pagar, até o presente, por 
i~s(l que o presidente do.tbe.souro nac10nabbaselldO 
sobre as, informações~ajunta. da fazenda daquella 
prov.incin,. parace1· •. do desembarg~dor· procurador 
da coróa_, .e por vogaes: da, mesma do ,mesmo thesou· 
ro, indeferia; .o .requerimento do supplicante,·. que 
taes mezadas exigia .. A commissão á. :vista do.que.se 
acha.cxa.rado naquelle:requerimento e· documentos 
juntos ap~E!senta em epJlogo ahistoria ~este .nego
cio, aft~,.de.·que-.a.camara.poss_a.,-,'Q!3m,ava1Iar.!l 
parecer.· que ella tem de apreeen~l_ll'; O suppb· 
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cante foi chamado de _Lisboa pelo governo d~ 
Sr·. ··D; ' João :VI para vir ser mestre .de uma 
fabrica·· de . fiar, tecer e ra~er 'obras ·. de · malha' 
que se . pret~ndia àear na província de Goyaz ;. 
com elfelto fo1 elle ·mandado pat·a ·nquella p_r_ ovmcia 
em companhia de .um emprehendedor ·que levava 
duas machinas par a · Já depois de arranjadas _· se 
assentarem, mas acontecendo q11e nunca sem~lhan' 
tes · machinas '· fo~sem assentadas - por desintelli-. 
gene ias . que- bouverão entre · o · suppli.:ante e ·_ o 
em~J!ehendedor, contipuou' -aquelle a . perceber 
Pem trabalho · nil:o um ordenaâo, pois que elle 
n_unca teve_ titulo_. pelo ·q11al devesse ser con· 
s1derado como empregado publico, mas sim me· 
zadas de 5011 • que por via de um negociante 
de:;ta · pr11ça do Rio' de Jnrieiro lhe mandou dar · 
o Sr. D Joiio VI, até, que _com a novo ordem de 
cousas -voltando aquelle senhor a Portugal, forão 
suspensas as referidas mezadns. Nestos circum· . 
stnncias voltou ·a _esta éórte o. silpplicantti em· o 
anno de 1822, e . então antes por equidadé do 
que · por justiça se .lhe mandou pagar . as me
zadns suspensas até. o · fim •de Jnlho daquPUe 
mesmo · ·anno, sem comtudo se lhe ordenar 
consa_ :alguma positiva, e _ tr11tando ell_e por · isso · 
de se .· ausentar para o reino de Portugal, eis 
que . O- ministro, então · presijente do thesouro;· o 
convida a . voltar de novo a Goyaz com uma. 
carta tão sómente de. recommeudaçáo · para· . o 
·governo provisorio daquelln . pr:ovincia, . afim . de" 
~ emp_regar -como -mestre ,daquella fabrica, ·caso
Já ·_. estivesse_. montada; ·e -como acontecesse que 
a . dita . !abrica, , posto . que .. monLada ··. naquelle 
tempo, Já f~sse propriedade .do emprehendedor 
na conformidade . dos ajnstes· ·e contracto fP.ito · 
com . o :governo 'do Sr. D. João -VI, ficon o 
fiUpplicanté, como .das out"as vezes~ . descccu~ 
pado; e demorando~se alll até o anno de 1826, 
requereu de -novo : ao governo para lhe mandar 
pagar as ditas mezadas desde o anno de 1822 
até aquella época, e demais a ' mais que o em~ 
pregasse em· alg11ma. outra fabrica' de 1g11alna~ · 
tureza; ... e -como tenha ai do-indeferido o seu'-re· 
querime_nto, requer: a .esta , augusta camara parll 
melhor o attender •. · · 

« A' vista . pois do que fica · exposto, a com· 
missão é de · 'parecer .que .o · reqnerimento do 
supplicante não merece . a attenção da camara. 
_;José _ Lino Coutinho. -Joaquim Manoel Car• 
neiro · da Cunha. - (J. G-etulio Monteiro de ·· 
M.mdonçtJ ..... Francisco à6 Paula · .A~ ·. · .AZbuquer· 
que.» .. - . . . 

Foi àpprovado.. . . . · · . . . 
Entrou· em discussão o seguinte parecer: 
« Foi presente á com missão - especial das ca· 

maras · municipaes ·. · a representação .. da camara 
da villa de Barbacena,'·· datada· de 30 de .Julho 
do · anuo preterito, na qual expondo · o pessimo 
estado das estradas .. da província . . de . Minas, . e · a 
falta de meios qúa têm . as camara·s para pro· 
verem .a este mal, . pede que .a assémblét& geral 
determine que ; desde. já .fique_ applicadá r. este 
11m. o subsidio de 100. · rs. ' por cada ··animal, e 
50 . rs. cada pessoa, -que pario os .tropeiros & 
viajanto3s ao registro da -Par1lhytiuna ·, lembrando 
mais A camara .a convenlencia 'da' ser pago 
este direito no alto . _d.a serra, . comõ já ·o foi 
outr'ora, _por isso que, · sendo igualmente . inte· · 
ressados no-bom estado daquellas estradas os 
·habita_ntes ·:da proviiícia: do Rio: de · Janeiro;" justo . 
é.' 'que .' tll!llb'e,m,: ·~on~orrão : p~ra. ·a· _sua f~ctura · e 
reparos •... : .... · · .-' -. ·- . ··.·. · ·.· . · 
·; ''· :A ' com missão: -júlgando" justa e fundàmen" . 
táda :a repf.?_ ti~ntação c :da :: sol:)~e.· _ él!ta' .ca:~a. _r,a•; · é 
c~~tudo · d~· •parecer ·' que este: . • e ' ou_tr.os seme~ 
lba_!lte.s . o~Je~tos;,.d~vtlml ser ~ey~dos , pelas-:ca~ 
m_ara~ ' mu~icrp~es ,. aos.· resp_ec~vos _ ~~nselhos· 'ge· 
raes; ·rpat:a 'que ·.sendo por elles tratados na·'fór· 

' ma.·. do}a~tigo 4~ . tl .,~egniu~ea · do ' ~·ea regimento; 
·!1, _se.ndo , conyer~1doa : ~m •·propostas, possão ;entã. o_. _ 
.... . ,_ .• " ' ·' •' '.-• ; :... - ; ... ... _, '-· "' · ;,;·· .- .. . .. · : , ,.: ,:. ... . ,_ .. · - :,.', ·!:: • 

ser submettidos á approvação ·da assembléa geral, . 
devendo ·por intermedio do governo . fazer-se 
constaL' isto mesmo áquolla camara para sua 
intelligencia. .· · · · : ·· · · . ' 

« Paço da camara dos . ·deputados, em 20 ··te 
Julho de 1830. __, Aurelittn(J de Sou~a ·e Olivaira 
Coutinho; --Antonio Maria de Moura. __,José 
Oor,•ea PtJ.checo,,, 

(( o SR. BAPTISTA C.U:TANO mandou ;á mezá 
a emenda , segninte . . qile .foi .. apoiada: .,, · .· 

« .Em Jugar de se . dizer .,.proposta .-:- se diga ~· 
representação;~ BaptisttJ. ~ . .· · . 

Dando a hc:irn, ficou .. adiada esta' discussão; 
O ·S_a; Pm;:smENTE deu para ordem do dia 6 · úe 

Ag•Jsto ·: Resolução n. 22 do anno -passado ácerca 
das viuv11s dos militares. Primeira discussão do 
projecto da lei u •. 67. Segunda discus,;ão.do projecto 
de lei n. 144, vindo do senado. Resolução n. 115 ;· 
Terceira discussão do orçamento da rep_ártiçíio 
dos· negocioil. do imperio·. · ·: •. - . .· - - · · 

Levantou-se a sessão .ás S horas da tarde. 

Sessã~ em 8 de. ~osto 
- ' 

PRESlDENCIA. DO SR. COST~. CARV.\LHO 

A's tó horas e um quarto feita .âo'ehamada, 
achárãO-SIJ -- presentes 76 Srs• deputados ; 'faltando '' -
com causn participada os Srs; •Lino ·Coutinho, 
De os e Si! v a, • Lessa; Oliveira ·· Bello, · Oliveira 
Alvares, · Miranda. Ribeiro, ·· Hollanda . Cavalcanti 
e Moura ; e sem ella os Srs; · Odorico, .Ledo e 
'Rebello. . · · "· · • · 

o_sa: PRESIDENTE decliuou abt~rta a sessão;· 
lendo .o Sr. secretario· Luiz . Cavalcanti a ac:ta da 
antecédeí1te, que 'foi . ·approvada; · . 

o sa; lo S~CRET.\RIO d!lll contá< do expé'diente; 
lendo ·um ' officio dó · secr!etBrió do senado, remet-
. tendo ~as emendas. postas .·. por .· aquellá camara á 
resolnção que . fõra desta, declarando n quem · 
pertencem as · attribu1ções dos juizes . almotacés 
que . não foriio marcados . nas -leis .. d11s camaras .. 
munícipaes.-Foí · dispensada · a impressão das 
emenda:~ para . entrar na ·ordem dos ·-trabalhos. 

Leu mais o omcio do mesmo secretario-enviando 
o -projecto de lei· para .qne os presos ou. afiançados 
possiio livremente ser citados ·e dt~mandados por 
qualqner feito civel.;_Ordenou-se que· entmsse na 
ordem. dosdrabalhos,- dispensado da .;: impressão. 

Seguio·se o otlicio do · min.istro do imperio pnr· 
ticipando que S11a Magestade -receber;\ as deptl· 
tações . desta a11gusta camara qne lhe . devem 

. apresentar os projectos de . lei e resoluções para 
subirem á sancção, no . dia aahbado 7 do corrente 
pelas 10 boraa e meia da manbil;-Ficou:a camara 
Inteirada; · · 

Lêrilo·se entilo - os seguintes pareceres : -· 
· l.o .. « .-\esta augusta eamara re_proaenLa Manoel 
-Martins -Vieira que havendo obtláo aentença for· 
mal do pagamento de 4:600S, valor de fuzendaa 
do supplicante apresrtdas dnrante a guerra da 
independencia, fóra a mesma senton~a .remettlda 
do thesouropüblico pãra · a·secretarl. '"de estado 
dos negocios da marinha . afim · ·Jo ·':supplicante 
ser pago;' e que constando-l~e ~ii<? · 'hav~r: · nesta 

· repartição consignaç~o destu~ada par~:.· esta· e 
semelhântes ' deapezas; pede . se:· llJ,e :~~ppl1quem '·o!l 
fnndos necessarios. · · . . · .. "' · · ' ·.· · : ·.· 
: « A commissão de fàzenda :e orõam'ento• Jul· : 

· gando;; e.ste .: ne_ gocio - a~- '.tr. ~n. -~c:- E!Ü~e·n. 't. e_s •· ef!_ eitos~· } 
de 'par:ec.~r q ~~~ · se-peçao• ao' }nl~ls.t.~o e -secr,l!~ar1o . 
dà~elilta.dC) l'espectivo esclarecJ,!llentp~ a t.al resp~i~()-~ · 
. ..:.. Vasconcellos. :.:.. Lobo · .de . Souza. -!DutJrte S1rv·a. 
"7fá~!;trfvitâo~~~:' '~~. ~ .-.·~ · ... ,.·;·: ·. :~; -.:;~ · ::. , :·:~ "; ~ ' .. ' ·•. ~ .· 
· ~2 ; oü A .coinmisàiio de .cónstituiÇio ·examlnandciÓ 

, . - '· · , ·: _~_ · . , ; ~ ··- ; · • '.: . · :.: _ ~: ,, 1 :n-; t . , , · ~ • J:.t :.; •- ~ · ·'"'':..: 
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· regnlnmcnto da administração geral do co1·reio, 
onde se eucontrão muitas disposições legislativas, 
persnade·se que . podem esta11 Her approvadas á 
excepção go art. 1<> em que se crô~. um director 
geral, emprego, no parecer dti commis,;ão, super· 
:fluo; 24 em que obriga as camaras munícipaes 
a fazfirem o ensaio dos correios . respectivos á 
custa das . sl,las rendas; 72 em que :;ujdta os 
impressos ao pagamento da metade do porte, 
quando parllce á com missão bastante quE!· paguem 
ã quarta ~lrte, declarandn.se que semelb11nte pri· 
vilegio é u!licamente concedido aos assignantes 
de· taes impressos;. 81,. 82. e 83 que devem ser 
supprimidos por sujeítart.ldas as cartas ao porte 
dos correiol:l, ainda que não vindas P•'r elles, por 
ser um vexame, e mesmo impraticavel nas cir
c1lmstancias em que se acba o B•·azil: 114 por 
obrigar os navios a não receberem 'cartas fechadas, 
sendo bastante obrigai· os a entregar nos correios 
debaixo das penas alli decretadas e com o premio 
de 20 °/o dos portes. Parece· igualmente á com
missão que a tabella n. 4 deve sel' alterada por 
estar . fóra de toda a proporção. Portanto offerece 
a Sflguinte· resolução.: 

« A assembléa geral legislativa resolve : . 
« l.o Ficão appJ."ovadas as dispósições legisla

tivas inseridns. no ·regulamento .. da. administração 
geral dos. corl"eios .. mandado . observar por d.·creto 
de 5 de -Março de 1829 com as seguin~es exce· 
pções. 

« 2.o Fica Slllpprimido o. emprego de director 
geral dos correios, .s~ndo na -córte o ministro do 
imperio e_ nas províncias os _ presidentes os que 
devem dírígil·os e inspeccional-os. 

te S.o Os ensaios mandados fazer pelas camaras· 
municipae;; · serã.o .á custa. da fazenda publica. 

« 4.o Ninguem será obrigado a metter nos cor
reios cartas ou quaesqner papeis, nem a pagar 
o porte. delles ·quando não .sejão conduzidos pelos 
:mesmos .. correi!l.S ou .. entregues.· pela · lldminis· 

·tração. - . . · 
« 5.o Todo o navio de guerra nu mercante será 

obrigado a entp.gal' no correio logo que chegar 
ao .. portcitodas_.•.•s. cartas. que .. trouxer, -- recebendo 
20 ·o;o- do valor de seus port~s, debaixo da pena 
de 10/J a 30H, E estas cartas pagaráõ ,;ómente 
metade dos portes. · -

" 6.o Os impressos ramettidos a assignantes 
pagaráõ sómente a 4• parte do porte marcado para 
as cartas e os remettidos r.>or conta de · seus 
proprietarios pagaráõ metade." 

c' 7 .o· De todos os. portos do sul p11ra o Rio de 
.Janeiro e de:~te a'é á B11bia os portes seriio de 
40 rs. por cada duas (litavas .• Dos portos da Bahia 
e Maranhão-serão de 60 rs. por cada dua~ oitl\vats. 
Do Maranhão até Pará serà·• de 80 rs. pu r cada 
dua>i oitavas. A cada duall oitavas se duplicará 
o porte até 4.00 rs. sómente. De umas para outrl\s 
provincial! pelo correio marítimo, SPja qual fõr 
a distancia o polrl.e será .de 20 rs. por cada duua 
oitavaa, duplicando~se a cada duas. oitavas até 
400 rs; sõmeute. 

« S.o .As cartas e mais papeij~ que jâ tiverem 
pago portAs dos corra.ios de terra, pagaráõ só~ 
mente ·metade do porte dos correios marítimos, 
mas nunca menos de .. 20 rs. . . . . 
. « Paço da camarà dos deputados, 21 de Julho 
de lSSO • .,...D. A. Ftrijd,.;_J. M .. de Alencar.-E. 
F.. França, vencido em. parte. » .· . 

.Tu!gon·se objecto de . deliberação o projecto dê 
resolução e se mandou imprimir. 

Teve lugar . o s13guinte :. . . . . . . . . . 
· « O deputado director director da redacção dos 

dhuiós v.eúdo o req11e'rimento de Francisco Xaviêr 
Co'!_tinho escripturario della, em que pÁde~ em 
razao do traballio q11e lem e. lias circumstancias 
actuaes da éarestia. que ditliculta a subsi:~tencla, 
se lhe augmente () vencimento anmial que lhe 
fõra nrbitr.ado, e se lhe dê por todo o.dêcurso 
do anno, amda quan·do .. acabe o· trabalho da: es-

cripturação a seu cargo, por. não ser compativei 
tomf\1' outro destino, interpõe a respeito o seguinte 
parec~r: · .. 

u Que será justo se lbe augmente o vencimento 
mensal elevandu·Se de 30$. em. que está actual
mente á quan~ia de 45~, pu r serem· atteuJiveis 
as razões por eUe produzidas, mas que não pôde 
ter lugar a continuação de tal Vtlncimento logo 
que ce:~se . o . trubalho .da escripturação; salvo. no 
caso de precisar a secretaria ·por qu•1lquer .motivo 
occurrente de algum amanuense ·.para .ajudar. o 
expediente; poi~ que então podel'ã .ser prt:ferido 
a. qualquer outro dA f6ra, ve~cendo ·o. sulario em. 
quanto fór oc.cupado. . . . , . . , 

« P11ço da camara .d~.s deputados, 6 de .Agosto 
de 1830.-José Antonio da Silva Maia.. » 

Ficou adiado por se pedir a·· J:>lÜIIVra. .. . .. 
.A com missão .de .faze . da apresentou redigido o 

orçamento da despeza da repartição da f11zenda 
para. entrar em 3& discussão, e se mandou.im· 
pnmtr. . . 

O SR~ PRESIDENTE nomeou a deputação que deve 
_apresenta.r a S. M. Imperial os projectos de lei 
que vão â saneção. 

ORDEM DO .DIA 

Entrou em diRcussfio . o projecto de. resolução 
relativo ás . vi uvas dos militares fallecidos, no 
art; .l.o . . . . . . . . . .. 

E _ tendo obtido. a palavra,. disse 
o Sr. Vasconcellos:.- Sr. presidente, 

posto · que esta camara se· tenha pronunciado. a 
favor deste artigo, en não o apprc,vo. ·A· ·lei de 
6 dt: .Novembro de 1827 faLa que coneedeu.(oste 
privilegi:> em · prejuízo da úaçào ; e sendo·. uma 
lei tão prodiga, não sei .como o governo rião se 
deliberou a dar os 'grandes sol.dos .... por .inteiro. 
E11 sei que os officia.,s dA marinha aetuaes pagão 
monte.pio para as suas viuv11s ·a por esta lei . nio 
se pagará. mon·~e-pío; portanto nào me. demorarei 
muito, -porque não reeoJoheço utilid11de · ,alguma 
nesta lere uão posso' deixar de me declarar contra 
este artigo •. · . . ·. .· 

o Sr •. O unha M:a ttos : - Sr •. presidente 1 
nada ba. mais justo que-. este artigo, e se as 
víuv11s gozão dessa graça a. culpa nilo é. dallas. 
Se tivesse. sido appNvada a lei . do monts·plo, 
seria desueca11saria a mesma lei de. 6 de No· 
vembro de 1827; portanto ó neee~sarlo tratar·&& 
da lei do rnonte·pio e de11te projecto, porqu•l nilo 
entro11. aindR em . discu~RI\o .·e nilo devem . estas 
mulhel'l'S so!I.·er por esta falta. 

Disse~se . que os mllltares têm· granuaa aoldo1, 
e·. eu o que vejo ó que nio p&ll40. de lndlgentea, 
e muito miser11vela. ·· . .. • 

o l!lr. B~bnuoo• :-Sr. presidente,- .a lei 
de 6 de Novembro de 1827 o qull !'IZ rol ge'ne· 
ralisur a todas o quo e11ta lei concedeu : a~tnra 
nilo ae trata se é -boa 011 mt\, trata· se sómente 
de fazer observai-a; e esta · re~tolaçilo preenche o 
tlm, que nilo percebão só o favor da .lei aa,vluvaa 
que o erão antes dn. mesma. Sobsiste a mesma 
razão, devem as disposições ser as mesmas: isto 
é u que se .trnta, e. esta resolução é de' notaria 
justiça. . • ·. . . .·· .. . .· · ... ·.. . · 

o sr. Eyl',\s-Lato :...;.Sr. presidente, parece-me 
qu.e e·s.ta. re .. so····luç. 'ão.·. v. ai .põr a .. ·.b .. r. ·a·ç· os····u···. m .. · ex. ~r. cito de viuvas que a lei .. de 6 de Novembro de 1827 
reconhece. O·. conselho. ultramarino .em-1776 ·.já 
concedeu p~jnsões a . úm grànde numero de .víuvas 
e isto peae o. interesse . desta clasae milit11r; 
dão·se tenças além dos .. meids soldos as viuvas, 
contempladas nà lei. de 6 âe ~ovembro de 1827, 
e assim vamos benedcillt' llllla cla~se. em detri
mento das outras, o. nós não devemos fazer umà 
cla~se ·pdvilegiad~ c tórna_l!_dO·a .· odi):ls!l ent~e as 
outras q\le compoem a naçao, e Ilor tsso e~.me 
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declaro . contra . essa resolução; . o exército tem 
sido premiado e é a cl•UI:IB que mais · tem sido 
favorecida e com justiço~ ; não vamos fazer odiOSII 
urna cluue tão prez•1da. 

O Sr. Barreto:- Sr. presidente, eu voto 
pela resolução: esta .lei de ·s de Novembro ·ae 

·1827 . cuncedeu . ás- vi uvas e:~tes meios sol·ios: e 
é .. desde .a . data da murte do . marido qae vencem, 

· e não- d11 data da mercê ou da concessão; é este 
o· motiv_o - :que: me faz · atloptar o artigo dli lei 
por ser conrorme com o que diz a constituição, 
qae garante. a remunernção dos serviços da classe 
m ilitnr . quanto aos . ofiiciaes ; se n fio fosse a con· 
stituição assim o explicar, eu até_ .amplh1rili _ a 
todos •>s militares; · é uma lei de recompen~a 
de · serviços; e portarvo voto pelo artigo em dis· 
cussão. . . · . . · · ·. 

o· sr. Rebou9a- :-:-Sr; preRidentá, a lei de 
6 de Novembro de. 1827 não ' pódo ser revogada; 
do . que se .trata é garantir e>~ta mesma .lt<i, e por 
tanto é indispensavel es.ta rASlllução, par~ dechrar 
o modo . pratico desta l'ei. Disse-se · que por uma 
tabella Re .concedia tenças, ·e que não prevalecia 
a resolução' porque esta lei prevenia ist .. ; e que 
aquellas . vio·vas .. ou .o.rphii.os . que já . recebe.ssem _ 
outras -rendas, terão o direito . de opção; as;;im 
como . aquellas que tiverem . obtido. alguma · graça, 
isto é . de justiça ; precisa-se soccorrer . algumas 
cla:~ses, _ . pJ'irJcipie·se po.r essa: porque · . ent~ndo .. 
de . um modo a justiça, das vi uvas e orphiios dos 
militares deão ao arbítrio de · cada_ um . por 

• consequencili .. a resoluçlio é indispensavel; eu ple· 
namente vo_to por . ella. · · 

o Sr. ounba. M:.l:tto•:~Sr. presidente,. a 
lei de 6 de Novembro de 1827.- sujeitou as vi uvas 
e orphãos ao pagamento do monte~pio, fez-Re essa 
·lei iio -monte·plo; mas -disse-se que ·ellas têm 
sido : fav_orecidas com ·· pensões_; porém senho.res, 
ess_a.s p. e_nsõez~ ceRsi'io.· .com .o . mon··· t.e-pio p.or. u. m. 
assento ·do conselho ultramarino • Isto ·· parece· 
-dar um privilegio -exclusivo á . classe- militar ; eu 
direi o que entendo; . observo que as :vi uvas dos 
militares 11Btilo sujeitas á leLdas reformas; e estas 
recelbem só as terças partes dos . soldos; e na 
classe doa magi~trados, tendo 20 nnnos . de ser.viço 
1lcilo com os or.Jenad<~B por inteiro ; outras cadeiras 
&êm tido estas apo•entadori"s, e a respeito do:\ 
militares tem-se conservado .. esta lei, .-. que -tendo 
20 annos vençilo a -terça parte dos soldos, depois 
de 23 annós t& 80 é que têm s·•lvo por intdiro; · 
18·. se - -11z .agora· · que as viuvas tenhão. este 
mesmo ·direito o monte-pio, . sem .. pagar. causa 
nenhuma, a culpa nilo é -dellas existe a lei:·discuta-
18 . B l8l .do monte-pio que t~llas . pag•uáõ, . e a lei 
dlrl. a -que . não ... caa·a·r e pag. ar, -não gozará d.e. ste 
beneficio da ·Jei de 6 _de Novembro ·de 18'27. 

9 •r. Rozen4e: :.._A ·constitulçào garante 
tudo o · que se quer ; não sei . que serviços têm 
as .. vluvas .· dos militare.•, . 1r.as di::~ae ·· que _a · lei 
cohcllde o . meio soldo . ás s11as . viu vas, m.-.s estas 
vi uvas de militares que serviços· . flzerão ? So esta 
lei conceder is~o parn quando se ·estabelecer o 

. monte· pio então convênho; más agora não, por 
. que n~o ha ainda o mont!l·pio·; · portanto creio 
que ·nao·.·põde passar o artago, que até me parece 
inconstitucional, porque ha outras ·classes, como 
s~o os .· a.rtiflces· C!Ue ca_rl)cem,de soccorros, e .elles 
sao obngados ~ .carregar com ·as suas vi uvas· que 
_tam bem ·. são,' garantidos ... pela• constituição ; .· portao to 
-voto contra a resolução • .. ·· -- ...... '. ·.. · .. · .. ' ; ·,. · 
; ; o ' sí-:· oà~ê(ró . <la 'cunba :~•Disse-se 
que' erá .tima-;claa'se. esta.que précisava de s'occorros, 
e se pód!l';.:v.o~a_r sem injustiça ~ - sem p~:oteco_ãil, ; · 
-não é ass1m, n1nguem Sf.!m .rece1o .nllstas circum, 
s\ancias ' .pôde . votar' . por uma ·taL: resolução; 
vejão;··senliores, as circ11mstancias em . que _ está 
o" Brazil se se· approvar· este jlrtigo, e ,. é .o . que 
me faz · ~adir ·o· adiament~ parll sil tratar 'de~óis 

desta_ lei d~ ·. ~onte·pio; Os militares · honrados 
têm este dareato mas nem toJos prestiio estes 
serviç .. s ·que a constituição · garante, . h a , muita 
differança entre elle~; o ministro de .estado probo 
e os bon~ arrec .. dadores dafazt~nda são os que fazem 
m'd(Jres . serviços á .s11a . patri>l, uw _magíiitrâdo 
honrado que com !:lleito di:;tribue a · justiça, como 

. di)·VB e que protega . ll ÍlliiO·cenCÍõl que popa:, é VÉlf 
miseravel a_. viuva deste magi.trado, .· quo prestou· -- 
es~es :. serviços sem dilvida maiores dos . que .pres;. 
tão alguns . míli.tare». 'J Todos os homens . patri., tas 
pre;'tão serviç()s á putria, os nep;ociantes _ que 
arrascfio seus capi ta~s, e que. em prestão, .. não 

. 4:0008 mas 10 .. e 20:000$ á naçfio quando precisa 
dell&s, um a~ricnltor quA. attront<\ OR tempos para. 
colbe~ os nost~os_ ~&limeraL~s não é u_ma · classe que 

. dll v~r•a pagar menos ·. tr1buto, e. que deve.ria ser 
protegida? Se que i miio ns suas ·choupanas .nin· 
guem . o soccorre e flca ao desamparo sem meios. 
Um marechal de ·· campo, um brigadeiro . se é um 
homem que uão ama a. sua familia, que não'_ faz 
o seu d,.ver, como ha -de ter este homem rnáo o 
goz<> deste previlegio' . · . . .. · 
' Já se . disse que a lei .comquaoto j>areça -i.ttil 
por um lado, . que ia fazer um beneficio ás viu v as, 
comtudo -não -. fari••. ·o · bem á tu.das: ·não · quero. 
gastar mais tempo, eu :·peço ao ·Sr • . deputado . e 
á Asta camara que não approv"t i11to sem ·madura 
red~xão, e .que não vamo:; fHzer uma lei só para 
·estas v.í11vas: porque todos os filb·o .. doi(magistrados 
e empregados têm . direito .· á . essas · recompensas; 
se _ fórmos · a . conceder, á .umas, tambem .. devemos . 
conceder as outras, . portant:~ eu peço o adiamento 
P•"a que se faça uma lei . geral de _monte-pio. . - · 

Sendo apoiado o adiamento, disse 
o sr. oa.stro 'c· su..Va.:~Este projeéto não 

vai -dar , .nada . ás vi uvas, , declara- o que devem 
perceber; esta, lei não . dá o meio sol<Jo, . o ~ue diz 
é _que a viova de um alferes v_ence 5$500; de 
um tenente 7$500, e do capitão '10$300, vem .. a 
Bttr ·a quarta parte do- soldo e é da data da mercê; · 
não é da data da lei. · · ·. · · · 

O SR. Ev.uusTo:-E' preciso notar que se úiata 
do adia!Jlento e nada mais, ni() va~os a divagar. 

o Sr. -ya.sooncoÚo• :-E11 apoiei o. adia-. 
mento porque _estou persuadido que -a resolução . 

. não tem nad'' de .novo, e . vai tirar_ muitas sooimas 
de . dinbeiro e se niio ten1 nada: de novo, para · 
que .é estl\ lei? Olhemos para. o estadó do -nosso · 
tbesouro, as vi uvas dos outros empregados publicas 
estiio naq mesmas circumstancias, e estes mm-· 
taros já tiv.erão augmento de etapa, .-.ugmento de 
sóldo.: e ao mesuao tempo que e~ta camara _rep~ova . 
o · me1o • soldo de um . eon>~elhe1ro . de estado, ha de . 
ag.>ra approvar estes 'f Se esta resolução passa 
julgo que se . pôde traduzir · deste mCido.~ :Que . a 
nação · brazileira está sujeita a uma _classe. • .· ..•. . 

O .Sr. Luiz. Oa.valoan'tl :-E' o que .. dfz 
o _Sr. !i_eputado; não estão mui~os.-.senbores bem 
certos no que manda esta resolução; algu:ns Srs. 
deputados j ulgão que ' se mandão · dar os;~. m'eios 
ãoldos a estas . vi uvas ·antes · 'da lei, a·.- :qtiestiiré
a que tempo . .-s.ervdiD ou_ .. não, o~t_ra5 classes: não 
vêm no caso: o que agora se quer · saber é se 
uma yi_uva da_ cõrte deve levar o mesmo tempo 
a habthtar-se; · que . ha de. levar · a do Pará'; é -se 
as . pessoas da córte 011 se aqu~Uas que andarem 
iri'ais' depressa gastão um dia, se . ~ desse dia que 
develii .· vimcer esta gr"óa? . Não -.deV:e ser cc desde 
o .• dia ~a gr_aça, ,deve ser, (leste _o_ dia da .morte 
do m.ar1do •..... ' -... · _ · ! :·. < .. · •. :·. ; .. "·· ·- : -.-· .. ':····.· ·. :-. ·" " _-, . 

·. ·.Fallou•se em <monte•pio do exercito; -està:;lei 
de· .. 6.: .de Novembro ·de . .1827· mandou aos ''officiaes 
de . m·arinha · .. e niio .. · aos officiaes ' . . do - exercito ;: 
. tambena ·se fallou·elll tenças e pensões; qtie .as_ qúe ' 
tiverem pensão não podem ter te_nça, ·esta;:le~.já 
ml!oadou 'lsto.; o::que eu· qu.ero _évêr se o :·.tempo · 
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da habilitação das víuvas da cõrte deve ser o 
mesmo das províncias. · . 

o Sr. l'~l:o1po · de Abreu:- Como . eu não 
entendo H&ta resolução não posso deixar de votar 
pelo adiamento, porque é preciso •que volte á 
coommi11são, pois que o lo . artigo da· lei de 6 de 
Nvvemoro da 1827 diz suas filhas, su•rs irmiis, 
e .esta re;o\uçãu vui sô As víuvas, portanto parece
me qu.o esta resolução não pôdtl pas~ar talqual, 
e por gue__t_l!lnLfazeudo.:..Se....-t:men~fazer 
maior mal; .d.eve p.or consequencia voltar á com
missão para apresentar estas emendas, e redigir 
a resolução conr.orme a Jai de 6 de Novembro .t827, 
então .para entrar em discussão ; voto pelo adia-
mento. · · 

o .sr. :Sarreto:-Eu voto contra ci adiamento, 
estamos em 1830, ba uma duvida deve ser ·resol
vida por que é uma duvida futil : a lei diz: vi uva:~ 
dos ufficiaes que têm .ft~llecido, que duvida ha 
nistn 1 E' querer que as · pessoas que têm · suf· 
frido f.Stas duvidas soft'ràcJ mais . este tempo 
de. espllra que o Sr. deputado . diz, só . porcft~e não 
contempla as :dlbas; voto eontra o adiámento. ' 
. o sr~ Pauuza,o :.,-Mesmo peh que acabou 

de dizer o Sr •. deputado é que hei de votar pelo 
adiamanto, .. para .. qqe passe .. . uma .. resolução que 
reromie eilta lei no sentido que fallou o Sr. de
putado. 

o Sr. Maclel:-Eu opponho-me .ao adiamento, 
porque o adiamento-admittido é o mf!smo que ••iio 
paaaar · esta re~oluçiio, vamos vêr .os males que 
fez, eu . estive - aonde se . vê · e:~ tas desgraçad~s, 
gente pobre, que nunca se aprovei tão desta graça. 
por quo não têm meios para isso ; vamos approvar 
isto, porque se sQ apresentar e~ta resolução não 
pôde o governo dizer: isto não tem lugar; quando 
estive no Rio Grande de S. Pedro, .as viuvas do~ 
officiaes ,que existião para o interior da p·rovincia; 
que· nio tinhã() procuradores em Porto Alegre, 
dcavtlo 'jnivlldí\:1 e .:16 as ·que moravão em porto 
de mar ê que procuraviio obter esta graça: ·ora; · 
se·· acontec1a isto naquella provineia ·que esta 
perto do Rio de Janeiro, .. quando mais nas pro
vinciaa do norte como a B .. hia, Pernambuco e 
Pará? Ha de· lhes ser mais difficultoso nós e~tamos 
em Agosto, nollm doa nossos t•·abalbos, é preciso 
tratar-se disto; portanto opponbo-me ao adiamento 
a maioria de:~tas famílias .padecem, e os militares 
têm a hônr& de ser escrav•) da nação; 146 o intei'esse 
da P.atria os . chama, elles lá vão, é ·uma classe 

.mu1to liberal e . Deos nos livre de comparações 
dA . classes ; ·todas ellas -quando a dignidade nacio· 
nal as chama Já vão e não ba· de firmar a escra
vidão. ( 4po"'ãos.) Istó já se deu é amoflnar as . 
viuvas dail . províncias distantes por,tanti> voto 
contra. o adtamento. · . . . ·. 

Julgando-sesufficientemente debatido o adiamento 
foi ·po>~to -á votos e ni\o se. venceu. E prosegu:indo 
o debate B()bre .a .mataria da. resolução .fallou. 

o }!Jr • . O astro Alvares:-(N4o se ouvio.) 
() ,Sr. :Barreto:- Sr. presidente, o artigo 

· de:ve passar . para· as que· têm só o meio .soldo, 
agora o que . se trata é . quando de-ve ser o venci
mento, .. se .an~ se ':leJ;lOlLCLl ~ogo.~_.de.v 
declarar-se ' se e" . da data da . lei; se' da 'dat!l 
da . mercê, e não ha forças .. humanas que me obri· 
guem a fazer o contrario. da ' minha opinião. 
(.4pO,Í(!;dOS.) ·· . , . 

:o •sr. Clemente -:E»eretr4: ~A, questão 
reduz~se li.· muito ' póucó, à marcár~ : a époea _desde 
quando deve principiar esta "graça-; _para prineipiar 
desde o dia da mereê já ,se tem . mostr.ado que 
pelas distancias. vem a . haver : grande .. desigualdade 
manifesta, a resolução ficaria boa .!Uzen.do~s.e: 
víuvas~ .lllhas e irmãs. dos militarl)s q11e ,morrerem 
em, campanha,. ponanto j 11lgo .. que , com .. ,m_e_lb,ot·· 

· Jeda~!i.o ,a. resolução ·poderia. ~~ssar s.e~ ~ar~ 

está da opinião desde quando deve começar a ,vencer 
esta graça da lei de · 6 :de No'vembro de 1827; · 

Vierlio . á mesa . e forão lidas as seguintes 
emendas: · 

L• cc No 1• artigo se comprehendlio os tilbos her· 
· deiros dos. militaras. . · : ' 

cc Artig.o.aduittivo. As habilitações de q11e trata 
o art. ·fio da mesma lei . serão ··· apresentadas nas 
províncias aos presidentes em é.:.nselbo, .. e nn · · 

· cõrte ao . minílltf_o_e_aecratstio de e•.ta .!o dos lle 
- gciêios-iiõiinperoo, f! preenchidos os . requisitos· do 

citado artigo da lei, entraráõ os agraciados no 
gozo do soldo que lbes competir, submette!ldO 
todo esse processo ao conhecimento. do thesouro 
publico para sua approvaçiio.-Salva a redacção. 
-Ccstl•o e Silva; · ·. · · . . . - . 

2;• ·Emenda ao art.· 1•. · cc O tempo ·consumido 
nas habilitações ou ~tntes dellas não prejudica ás 
viuvas e Jnais pesS•H\>!; á quem . pertence o bene
ficio dll lei de 6 de Nov~:~mbro de 1827.-Ba.l'l'elo.~> 

F.,rão apoiadas. assim como a seguinte: 
3 •. • cc .Que se faça extentiíva edta .lei-a . todas .. as 

viuvas .. e filhas de todos , os emJ>re~ados publieos. 
-Salva a redàcção;-Carneko â<i .CU-nha ;» 

o !!Ir• .. Ol omentc Pereb~à:..;.;. Essa emenda ' 
niió .satisfaz .ao que ' qu~:r a lei; ·o ·que é a ma~ 
tt~rla; é saber o ·dia desde quando -deye. principiar 
o vencimento ; . por consequencía a ' emenda uão 
prPjudica o artigo ; o dizer o. tempo necessario 
para a habilitação não faz nada, porque até bole 
a · p1·atica -tem sido que principia do •lia da mercê; . 
portanto . a emenda pôde ·. passar sal v*' a redacção. · 

o Sr. va~concellolic : ...;-sr .. - Jiresidente, 
o que . se dirá do cQrpo.legislativo, se apparecerem 
os . favores todos . ·feitos ·á . uma . classe que tem 
tantas pensões . já concedidas, e não a outras 
classes que não gozão de iguaes _fa:vores 'l Talvez 
eu fosse . tnal ~nte.ndido : quandc;> .. eu vejo que 
temos tan"tas materias- urgentes, como é .melhora.r 
o estado do thesouro, · vamo;; tratar de um., pro
jacto de augmentar as despezas publicas; tem-se 
ditO. que o thesour.o não temdinheiro 0 e nós em 
lugar de . ei1ebermos o .thesouro, vamos fazer uma 
despeza grande, . porque diz a resolução (leu ) , 
desde a data da lei, já . se tem orçndo a quanto 
monta esta · despeza 'l Diz-se que a lei é clara, e 
diz .se que quer explíca~tiio; se é clara ·Dão pre
cisa de interpretação, .e devem os Sra. deputados 
votar .. contra a: resolução ; logo, para que ss 
quer esta declaração, e, logo, os ... exet,utorea :da lei 
nilo a têm .enteuJido ; se se dissesse desde a sua 
morte, bem; mas desde. tLsua .. data,_;não tem 
lugar, esta resolução declara o contrario, por 
coullequeneia a .. lei nito .deve pau ar 1 .é o que .me 
pareca : tiem entendo o que quer aizer desde a 
sua · dAta, ·Creio que alnd~t ·vai suscitar duvidas, · 
e desde· a morte ·de. seu marido, nilo; depois ainda 
p'ediráõ . mais explicações . ao corpo leg1slaLivo, e 
então se · dará tudo a uma claso~e em prejuízo 
das outras classeli : sendo es_ta·leimuito onerosil 
ao thesouro; · e estando ameaçado: de um': detlcit 
muito gr"nde, e sendo este o principio que . nos 
fez votar .. nos orçamentos pelas 'i'educÇões que 'em 
outras cireumstan.cías serião · approvadas ; como 
se ba de approvar . agorá essa resolução'. ~uando 

- -o.- sabemos quo Q.ll.~otía ser.á 'preciso.? !>- paSBjlr 
deve ser. quando .hBJiiO sobras . e e.ontiDU!!m , a 
rec.eber os seus soldos que p<>r esta -léi. tiverem 
vencido ; e será melhor' que a nação vá 'eontrahir 
um .· etnprestimo l'.ara se .dar _estes . soldos q:ue jã 
estão vencidqs? -.'l'em'-se allegado p11ra .isso 'que 
a constituição- p;arante :oe _Silrviços do -.. 'sstado. -

'Eu votei- pol'tanto contra a · resolução, votei pelo 
adiamento por esta · ra:o~, porque .convém · pri· 
meiro metter . dinheiro . MS cofres p11blícos; 

() sr. , M:!"tO. : :-Sr. · prilsicientei na~ ; disc~s~ 
sões que têm ·.ha~ido .. desta resoluoão, _. eu sempre 
me telih,o decla~ildo , _contra . ella.,,' e agor~ .'· l!~!lda 
~e ~eho indispp_sto. : p~ra ,v~~~ por e.H~! , 
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E11 julgo que se trata de um a mataria no'vn, anntoinia parri vir ensinar. na Bahia, quando não' 
e.· que . portanto não se • pó<le . tratflr por. uma se preci~a deste ensino, porque no Brazil' .ba 
resoluçio, porque.· é .mataria da. lei de 6 de No- muitos medicos brazileiros que sabem muito bem 
vembro ·de 1827, e Jependente de gr:1ça e de uma anatomia, e .. não se precisa assalariados estraÍl· 
h.abilitação das. vi uvas _qlle estão_ 1!!1.1 circums,tan, geiros ;. o. dizer~se que não ha qtiem saiba ... e' • 
cJas.· de :a obterem, e só percebem depois de se ensine·_ anatomin. no Brazil, é. uma . falsidade 
julgar .habilitadas, e se é desde o dia da, morte notoria ; . porque se . de, .alguma cousa :abuni:la ·o· 
do seu marido é preciso .que .. se faça uma nova Brazil..J. em medjcoa • rugo_iato_p.arL..O-Sr.-. -

---tANi11&~ça~.-dd'iio=_:.j,qniumer-iei!Jsr't.t'Ã:I\.:._ ~e!isntarib~etti~ecru_Jmailo:-=. iinf~_::. ___ Tierr_.:::ffieii".i __ r __ i_ ~e:--1"-:m~in~istro. evitar. estas injustiças, .e·. evitar esta 
Novembro. · de· '1827. · -· ·: :. . . injuria ao Brazil, como se eUe não tivesse ,filhos 

Eu .sou cheio de beneftcencia e philantropia b~&beis para este exercício. •· . _··.· .. , , .· .. ·. ·•··· --
Eara ceder. a isto ;,mas .quando se tratll de uma 0 St>, oú~lXl~:n:te Poretra: ...:.Esse hominn-
ei, SQ • o_ lb.o _para .isso ; . portanto .op.ponho·m_ e a_ é .. brazileiro .. naturalisado ; se o n_ ão fosse n_. i\o 

que passe . esta ·.resolução. , .• · , · · . · . . . t• . h - ~ 1 r4 I Tendo,se participado a ·chegada doministro do o consen ma ; e se ouve patronato nao·. o a 
imperio, .· ficou esta. qu. estão ad_ iada .: _ e se. ndo. 0 parte do ·governo, foi da parte do collegio; 1 que 

d havendo· ·um· cidadão br_ a_zileiro.· • que _quena servir 
mesmo a mittido .•• e havendo , tomado~. o lugar dt1 graça. deu-lhe 0 ordenado,. logo; foi 0 eollegio 
competente,,abrio-se a .terceira.discussão sobre o que informou assim, e por iaso·obreí deste modo 
orçamento .. da· • sua·. repartição ; .· .. e Pncetando-se, _que .. aeabo de .. explieBr. . .· . . .. -. -.. . disse · .· _· • -_,.... 
' osr; _Reb. ou_· ,;a •. :·- Si';_.·presidente,_ é in- o St'. Pau1a eAraujo: :-Eu não fallarei 
.i! 1 da legalidade da nomençiio deste . _estrangeiro ; 

spensave . qile se 'c'unserv_e na· conformiitad·e do elle .tinha • sido cirurgião do banco na. Bahia, . ~e~ 
orçamento a.· quantia orçadn para a bibliotheca pois. deu·se:lhP a ·cadeira, de anatomia, e pBra 
publica· na ·província da Bahia; por consequencia começar a estudar· : a fazenda nada perde, . elle 
é· riece!isári.o quem trate .della. . . ·· • · obrigou_ ·ile a darliçÕfl!l praticas, foi Jl1BU eondis, 

Quando se .discutia aqui o orçamento entendeu-. . 1 r 'ã d h 
so · .. que. os em_ prAgado. _s nella pe_lo. no_vér_no d. e_ vião ctpn o, . e . · 1ve ... occasi o.· e con ecer que .era o ., mais habil. para anatomia; oca medicos .estudão 
conservar· os seus. ordenados : .· entendido · destâ anatomia muito ligeiramente, .não. estudão .a.nato-
mane.irll . estou. que não deveria subilistir 'á m·ia. para· a ensinar praticamente; e como e~.te 
bibliótbeca, más é·indispen&avel que ·se conservem homern. tem muita . habilidade, ·póde ser muito 
os empregados em quanto o .·conselho da província util á, nação ; _· .. po_rtanto. foi muito. just!J qu~. se 

. não aprAsentar esta proposta ; . porque a pertla lh dé d t · t t a ._ 
da bióliotheetl é maior do que SA perde na con- e . . sse oss,l .a J,U or•o ,para. e~ e es ~ o. . .. 
servação· della ; pelo que res{leíta á· cadeira de Agora fali arei da supprassão do ordenado.dos 
rbetol'ica; tambem é . neeessar10 que se conserve tres .professores da .academia medieo-eirurgica e 
o ordenado. por inteiro· ao substituto , porque subRtitúto do·2° anno; .quAnto á cadeira de patbo.· 
quando 'está ausente o professor este .sub!ltituto logía. interna· e: pathologia .externa, não p6ole. ter. 
dá lições; ·tambem houve uma suppressão que subst1tuto; nem -ha lei-que. estabeleça ordenado 
foi. votada por.· mi. intelligencia, o official da se- que se . deve dnr .n esse ... homem .. qua ·não ·.deve 
cretarla do go'verno da Bahia .que. exercia. alli 0 ter. o ·mesmo ordenado. 'de. substituto de .. 30011 .; 
lugar de Interprete, e exercia' outro .. empregó de . . tambem se, deve dar. a quern· serve . . a ... cadeira a . 
Junte .da aoademla rnfli:lico·cirurglea, tudo em favor quinta pnrte dn <•rdenado que vem -a ser ·120S, 
deste estrangeiro; .contra os muitos babei<~ bra· logo,. não se póde tirar esse .ordenado nos.quatro 
zilelros que .. forão •mandados. regra'~s-tr Jlftra ·0 mezes: da·· sessão .. Quanto ·á. cadeira derhe.torica; 
Brazll-: esse mesmo estrangeiro tinb<r sidn mnn~ pllrece-me. ·tambem qne não Sll de.ve ·descnntar, 
dodo parn Europa estudar; este. estrangPiro que porqúa .nfio tinha substituto, deve-se .augmentar,.; 
emqu11nto existia a sua mulher nunca pretendeu por ·isso faço esta ·emenda • . (Leu.) Somma ~udo 
tal viagem, enviuvou. depois e requereu isto, l:S38S. 
derilo·lbe, e esta graça fm feita pelo anteces~or o sr. ca•'tro A.1vàres : ;....;;Tambem· ''às 
do Sr. ministro actual. Mas os estrangeiros· não .vmas do interior das províncias precisão de ea-
develll_Jr _aprender_J\ CURta_ dn estado~. em ('aiz de iras ; a Vlllrt · de ·Rezende -está· sem instrucção; 
estrangeiro ; e porque os officiaes da .secreraria essa villa :de R11zende que é uma das maiores, 
ndo . tl\m nada com isso, peço ao Sr •. ministl'o não tem uma' escola de : prirneiras•letr·as , é_ J?OB· 
que dê as. providencias . para ser cassado este sivol · isto? .Custa a crer que a eamara mumc1pal 
benf31lclo simples de.~te estrangeiro ; ·e nssim tam- tem querido cr .. ar, e já tem requerido ao minlau:_o 
bem devA ser conservada. a bi61iotheca. e .. o lugar do imperín, ·e este nada tttm .-deferido.: .e ·fallecell · 
deste . c•1Dcial. ·do governo que · dtove . ser. exercido o. da villa -de: Mugé. · Eu não quiz fazer indicaçito 
por um .bra2.ileíro: e11 quero mandar emenda no á camara; ;por ·que não gusto de altera~ o.·sys-
s.entido. em que fali e i; para se . conservar este terna das leis ; porque aos conselhos geraes das 
orde~ad.o ·ao oflicial· iriterprate do. gover.no da províncias é que compete fazer estas propost815 
pro~1nc1a •... ... ·.... . ._. •. . .. . • · ._ . . . , . • ... ·. , em . razão. do :aogmentó de. população.. Estes 
. O . Sa. CLEMENTÉ. PEuriu .. : ;... Ésse : oftiélal home·ns que :têm grandes f~m1ha~, •que cludão,l!a 
era . um ;homem. que estava., no. paiz. como .ci~ agricultura· do ·ocafe, é·prf'CUIO ·que se·dê·educaç~o 
dadão brazileiro. ao serviço; d_o·. imperio ; .• 0 .. pre~ aos seus· filhos, :elles · querem ·•u!" mestre<de .Prl· 

__ sidente .. da província inforD!ou. que...c~{!.. alli mei.ras.,!~~l!!~Bm'l-·de.:..rllet!lrlca .:, ~ .. d~~~a 
aquelle.bomem;.e que querendo sahirbavia.um que o·Sr. min1stro do imper10 me d1ssess~ ,se 
cidadão. brazileiro que· ser:q'ia de graÇa; portanto já. deu algumas. providencia~ a ~~te .respeito, -· 

-o ·J?l~. iniport~ ,que se lhe .. tíre_ O ordétiado. :.·. Q Sr. Üi:iLJ.•tró' do :Í:mpéri-o: 2'Eu já 
O , Sá. REuouçAs : - Este homem ·é inglez, mandei p~dir a!! i~formações. de tod,a á pro:v:incia·, 
:não: foi naturalisado cidadão portuguez ;. por que .cade1ras. hav1iio_ nas v1llas e ,seus termos,--
nsequencia; niio é.braziluiro: isto é o_ patronato e.·. que lugares seria melhor .para. se c,ollocarem 
b. repujando, os ... d_ irei tos d __ os cida_ dãoii_ bra:.:ileiro_ s, . escolas .para a instrucçiio da mocidade ; ,e,as c.a~ 
nío .. aconteceu -com este. estrangeiro que tinha :maras.do termo desta.cidade ainda.nil,o.me man~ 

1
1 um ,officio. na secretaria e tinha uma cadeira,, e darão, e .. , ainda ha ponco tempo, mandei , rep~tir 
·. tendo .. de ir• estudar para os .paizes estrangeiros, as .ordens_; a lei recommenda. qu~ se, ouç~o .as 
l demorou-a~;, alguns dias: . mais .. para r~ceber . o camaras, e não posso ~aber -se ex.J.ste!":~ou;,.~!i!l: 

ordena~o:: .adiantado . de, :official · da secretaria, na :villa de. Magé .. (ui ·J.nform.ad!'. P!l~t~e!ll!lr!Dtlnt!"· 
Ere,valeceu >,0 I seu. inter.esse:,contra o interesse da g_ue, ,.ex.isfia;dll~~ t;U~c:·P.r~f~ss.or c.!!l.Ç~p~. :· J.J~~~~l~~ 
azénda publie!-' ;: disse:se que·· eUe foi' aprêniler. · de ser azaro m~a · um cancro, e ava · tçoes,. 
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320 SESSÁO, EM 6 .DE AGOSTO DE .1830 -• 
com licença da . camara, a meninos, o que é 
incompatível com a saúde dos meninos, e por 
isso . os pnis fugifio delle para outra parte, o ainda 
esta camara nii" . me deu estas informações, e 
ouço dizer agora gue já morreu esse .me~tre de 
meninos que havia alli ;, demais p.or não ter 
passado aqui a lei, ou proposta do governo que 
tornnsse habil na fórma do art, 6•. da lei de 15 
de Outubro de 1827, ha-de-se ~oeJ:tuir embaraços ; 
aquelles que . se ha.bilítarem na fórma antiga não 
vencerá() senão· 150$ : que quer dizechabilitado 

.. -~-na.-fórma-antiga-'l ·Quer· arzer· íiue não tem sido 
habilitado na fôrma .do art. 6° que declara a lei : 
ora, não. sei se haverá alguem que . queira com 
1503 aturar criunças; e .. como. nâ • tenho ainda 
recebido as informações das . çamaras não pn11so 
de repente .dizer nada· sobre i~>so ; mandei -pôr 11. 
concurso a cadeira da Praia-Grande, só appareceu 
um. no dia do exame. . . . ... 

o Sr~ Baptista de ouveira: .... (Nllo se 
0Ut1ÍU. 

·o sr. Alencar : -Tenho que fazer uma 
reftexão/ (Leu o artigo àa lei.) . Ea julgo que· isto 
.nãd ·pôde ter: lagar, porque. 'não sei como as ca
mara:J hão .de di,tribuir 200$ .por toda a pro
víncia : com e8te dinhei.ro nãO' se póde estab!\le.cer 
a ,vaccina em todas ·as províncias, P"r .isso a 
minha·. idéa.' era, ·que naqui\llas províncias . onde 
sé não pudes;~e distribuir mai:~ dinheiro que estes 
200$,. s't>jão applicados . para a. capital· da. pro
vin.cia: · em .segundó lugar a província do Ceará 
sotrreU:. aqui uma injustiça, foi talvez enga~o da 
reàacçiio, no orçamento 'l~tava arbitrado para 11. 
provincia do Ceará 200$, estava arbitrado pelo 
governo em virtude. da lei que. autorísou ao .gp
verno que emprPgasse ·um individuo enear.regado 
de: propagar a .vaccina, e este individuo tem o 
seu diploma, assim veio no orçamento: a illustre 

. CC)mmissão. de fazenda, quando .. · se tratou. na . . 2• 
discussão, approvoa e:~ta parc~lla de 20011 para 
a .vaccina da Cllpital .da: província d() Oe1m~,, nem 
poderia deixar de. approvar"ae, . agora a11ui não 
vej•l. salva e .. ta parcdla. No lurzar de saú•l_e _ pu~ 
blíca pas~ou uma disposição geral para. qaA . nas 
outras provincias haja vacci na.: estou bem 1E!tl1· 
br.ado que a emendafoi pr.op~>sta.pelo Sr .. Castro 
e Silva, para aquell>ls províncias onde não estava 
arbitrado; por isso queria que, quando se tra
ta&>~e da .~"aúile publica na ·província do Ceará, 
que. esses 200$ fo~sf.'m .só para a capital. 

Tamtiem tenhn ama reftP-xiio a fazer !!cerca das 
obra>~ QUtl por •·sta lei se inanda entr1·gar (l dinheiro 
applicado para as obras publicas ás. camaras mu· 
mcip~tes,·illto é, os prAsidentes das províncias 
distrib111ráõ quando as camaras mnis .. precisarem. 
EsLa·dispnsiçào convêm ·em grande parte. contra 
a disp .. sic;iio sobr.e a vaccina, porque uma pe
quana qu •ntia de dinhPiro dístriboido para .ns . Oll· 
tra~o camaras das .·províncias não . faz nada ; . por· 
tant•• não pouo austentt~r, em que a resp~i,to do 
Ceará vá esLa bas.e em que se fundou u com&Jiasão 
para apresentar esta redacçãcí, P"rque se este. di
nheiro se vai distribllir para todas as ca.maras é 
necessario orçar uma quantia .mais. superior. · 

0 Sa. CASTRO E SILVA mand011 á. mesa uma 
emenda. · · · ' · -·-·· 

O· Sr.-- ea:~e•-.!:zêshÜ . U:r.; Ounliã:-=-:&1\ ·1· 
discussão do orçamento da repartição do imperio 
pareceu.-me que cada um dos Srs. deputados foi 
com a .suo..emenda pedindo para as sua.- provinciaà, 
se se. tivesse concedido seria .airada muito maia ; 
eu julgo que muito bem fflz a commiasi\o om 
todas estas reducções. Nlnguem poderei dizea· quo 
não. existe ·.• a . necessidade. ·de estendermos a lns
tr.ucçi'io publica, por issl) eu me declar6i aqui 
quando se tratou . de · uma proppsta do governo 
que ora só para · beneficiar. ou augmentar o ordo
~ado das cad~iras .~~ primeiras le.tras: . ta~ bem 

está reconhecida a necessidade de ·boas estradas 
para augmentar o commercio; porque o commercio 
do interior se não augmenta, o motivo é o estado 
das estradas, ha certas pontes que ·.precisão 
reformar-se ; e as. co.maras não o têm feito. por 
fnlta de meios ; é· preciso attendermCJ.s ·ao estado 
em que estamos ao .cunho elo cobre : a. innundação 
do cobre falso gira por todas · as .. províncias,. se 
se fossem a prender todos ·os f11lsoa moedeiros, 
não caberião. nas eadêas, o governo deve . usar 
de um remedio. rigoroso.: sabe.lJIO~ .. tambem ,do 
estado em que está o Rro. de JonetrC) q.ue todos 
os dias .cresce progresaívn.mente a carestia dos 
generos, o agio. cresce ; eis-aqui· porque a illustre 
com missão . se vê· .embaraçada.·, ::;e qualquer .dos 
Srs; deputados que estiio aqui fâssem cliamados 
para· esta : commiao~ão, ·· aerião . os se_us primeiros 
cuidados olhar para a crise em '.{Íle :se acha o 
estado. Nós, carregamos com nma divida extra·· 
ordinaría0 com um· grande dedcit .; . um illustre 
deputado Jallou aqui na creaçiio de .uma cadeirK 
de , economia politic:t : é uma. das causas, mais 
necessarias, todós os homens devião saber eco~ 

. nomia política para ver se assim deixava. de haver 
um luxo ,tão extraordinarío.para o homem calcular 
os seus rendimento_& com as mais _despezaa ; mas 
neste ponto a culpa teria o gpverno qae . ato.u Od 
-braços á camara com esses .tratados que.fez ; por-. 
que se não fosse assim a cani~ra, p~d~ria tributar 
aoba·e objectoa de luxo ; ma.-.· cnntmaa o . ".'al, é 
portanto, senhores,. necessario olharmos para, as 
primeiras ·neces11idades; uma das primeiras, néces~ 
sidadea é a instruéção. publica, mas no,,:estad~ 
em .que estamos, não pod.,mos acu'dir .a todna as 
nossas necessidades, e deixarmo-nos,d'eata grande 
discusRão porque ca:Ja um dos Srs.. deputados 
gner detender a s.ua emenda, e· o'Sr: 'ministro 
liade reHponder, e e então neasés tres ou q11atro 
dias não acabar~mos . com e~te orçamento • 

Portanto wotn c<•ntra todas . as emendas, á 
excepçào daquellil. da. illustre commissãó, e nutra 
sobre a conservação da bibliotbeca da .. Bahia, 
porque não SA. ,dando este dinheiro, ·V8Í·Se perder 

_ aquP.lla bibliotbeca ; voto: c'ontra tudo o mais • .. 
o Sr. 'Va,.con.cetloa: ~Tenho de fazf)r 

algumas reftP.xõcis sobre a rAdacção do. projecto; 
Na província dó Ri<> de Jaiaeiro, · ~ to, (leU):, não 

seiS·: se 'lntende outros ·objectus como pequenos 
conc.,rt•>s que :;e devem fazer, porqu" est.,scuncertos 
são contempl11dos no orçamento em outra parcella, 
e para que .h.a palavra. expt\die'nte não se enienda 
Mtaa pequenas obras, por isso a commi,ssão tem 
accr.escentado em outro- p•ll'agrapbo · as··pali.tvras 
.;...e outraR mais deapezas-mas quaes se compre
hendem estas .. pequenas despezas ; a não .se ra.zer 
esta declaração então o governo dirá: com o 
expediente gastei tanto, a lei. não designava 
quantia alguma, por eonsequencia v.enha o credito 
au p·plementar., .... porque. e11tas dcspezas: erão' neces
sarias; ·por J~so esta deapezajá vem contemplada; 
por consequencia rc•go aos Srsx·deputado~ que.irão 
combi .. ar este §lo con1 os 101 e106 em·que vêm 
estas .. dechlrações, .... só llfim . de se evita•· ·.que não 
hajão ·estas despezas, que digiio ·que n'lio: entrou 
no • · orçamentC), que sa peção Jepois creditos aup
plementares. . · ~~- .. ··-
Jluanto a~· 9"l'leÚ), ... ent"endo que, a redacÇão 

deve ser outra, que se deve dizer~ as quaes o 
ministro do imperio distribuirá· pelas , camoras 
munieipaes qu1t mai>~ precisarem _...é a r13dacção 
que deve ter'este paragrapho.r ..... o. governo Jlc:a 
autorisado para distribuir este dinheiro. pelas 
cnmaras .municipaes quo. mais. precit~4o~ deve 
esta oxpiicnçito dastruir a objeeçdo que ae fez 
contra a dlsposlçito . deste · · artiRO e iioa outros 

.
que lhe .. correapondem ; .na. s diversas provi nelas 
do .lmperlo oa presidentes em con11elbo, na cõrte 
o Exm. ministro do impel'io, diatrlbulriõ. estas 
addioõe~. para. a~ · obr~s. publicas Jl!~~·; ca,~~ras 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 14:50 - Página 7 de 11 

:ür 
que · ti verem• Di ais ' n'ecesàidàde · . deste ·, auxilio ; . e queno tra~alhg que P,6de ·~er 'o cirm·gÜ'ioAil'li~pit~l. 
assim vài·:sa· ÍIPgun'do a· lei ·que · encarrPgou •ás·• d!> Ceará · para · vaccmar e remunerado' em L201J/I, e_: 
eamaras municíp11es da'direeÇí\o das obras •publica~ · por ' is~•> mlltimó que · s~ . 'd&ve ·uttender ' á dH,pi.síçio .. 
dos s'euâ municipi<•s. · : · ' · . · ·• · :·· ·' ··' · . · <la lei para que ·as eam·aras·niii:i s~jiió tão llberaes~.: · 
Dís~e' ' uni illustre :depútildo~ · referindo'seá pro· que hnporta este_dip(orM ? 'Que ·vide'? ·Por•iáso • · 

vincill do Ceará, quflJé havia ·uma· obra ' em··co· é que me parece que · as · 'eamaras, se quízereíri" · 
mf>~ci e que pe_là' dísposiçiio ~ dewta lei ficavnsuspensa, fazer estasliberalidade.li; ()presidente ' e'm eon'selh~'.: 
riia:~ ·' eu uão •véjo' ·isto, porque ·"I presidente em ,• não dê CIIUSa alguma, . quem é tão liberal;" tém . 
ecirillelho'_ :hfl de di.stri\lui(o dinhéiro 'por aquellas outros_ meios para fazer . estas e outras libera·-
camaras ·que ·ma1s precrsarem, e adoptando ~se·a !idades; por isso é que .quero qu~ se approve 
emenda "ifo illu"tref deputado que · nno quer 'esta · a ,disposição' do •. ·. artigo, . que se · distribua pelas 
declaraÇã'or cntão ficará ao arbi_trio · do -- governo · camaras, que em lugar •desse paragrapho:que vem :; 
e:;ta.:despéza;· . e ficando ao . ·arbítrio ; do •g!)verno na -lei . .repetido, ·e para n!i;o repetir·se' .em todos, 
J)arece"me 'que em peiorés circumiltflneias 'ftcará. guardadas as disposições do .~ i 9•, . ficara redigido 
O · prei!ide~te; : liu'ppnmin'dô· se :a§· palavras.;_guar· : . o.artigo.,_deste.: modo-- lleu) :: isto é .mera,.redacção • . ;: 
dada' ·a -'dís'!losiÇão ·d ·o 'puragraph'éí tanto"'-; empre' " Na . provincia· ... do ·- Rio· de : J11.neíro e 0 nas outras. 
gà~á.)s~e "': AiXJbéír_o·: · rio: :·<il!e '<Iu.iz_ei', é ~':o · que: me províncias; os presidentes em conselho dístribuíráõ -~ 
pal'ace, e segund()'S radacça() _da emenda·-do•tllustre as .:consignações ·: para . as ... obras .:publicas ·.pelas. , 
ilêpntadó'' ; : q'ii'!Hra :. V:< : , Ex.··· fazer·m'e' o': favor · 'de" camaras:· .muníci paes, etc•· , . · nesta ·disposição , geral . 

~·~:~~:;~~~=-~r~t~~zry:::=::~~ \'~'fJ: : ;o ·.4~t~~- - . ~~~:e~!i!e.• .·.tudo, ·· -~ r.evi_ta·se a: •. ~~petí~~~-:: ~~e . 
deu_, ,pllJ:a ;. es.~ 4.e.sp~za; .. Jé .. no .. -.orç~m .. e_n~o .. ; _vem_ .·· · : .. Voto :. por.tanto· eo'ntra estas:· emendas,: que; ;[orão: . 
d b d lb 1 · 1Lmesa querendo :-privilGgíar as caJ!it&es ·das pro,. .: 
. . ~apeza •. parai!P. ra ''· -0 ccons.e o,; -,ll.l~lhC.Om~ ; pe _a_ vincías; ,.-e ,:não , determinandO · aquella :.autoridade: ; 
lel : -"vem;,appro.v~~ond~ ~se , tanto. , p~~:ra. ·;1!-S ,- Aaapezaa_ que ::ha de oidistribuír ., estas '· quantias; e .. quando:, 
de ·,obras, ·' P!ll> hc!ls; ' PQrém, s~ra L ~e . di st~ibu~ram assim . se . não . vencesse. 'lOtaria . contra O: :proj e'cto;: ; 
P.~las : ea~a~~s, ·,eu; r;~f~rJ ll . 0:1ll.e ': á_' tu~se : Aa)ei; . porque .. e~a , pôr. á disposiçã() .d.o, .. g~v.erno .a ,quan~~~
gue.,se ,d1str•.bua .. e.ste ,:ih,uhelro:.,pelas··· camaras, , .que ,elle . poderia, .ernJlregar .o . sE:u., beUo arbltrio, , 
julgo. que talvez.não 'chegua:·p-ara .ésta. obra, :quflJido . o . que 'ji~o .. cónyém .• ;.§ ) O. , .(L.~.:), 'Par.e~e;~)., qlie. , _ 
na a_ég~n~.a ,dís~~ss~~ ,~ppr_oy~1Í-8~ ! es~a; éfu.'e~da,. : a redacça(), , de.na . ser ., outra como .. os .ordenados 
. ,O, .Sa; ~VAscàNcELLoàl i.;.. ;Na·· segunda•1discussão · dos,', éxti~ctos ·.• lu~~res · de . gÚarda~oli6r, . e_s~i'ivãó,;n~ 
a: e·mênda'•da·.:·eamara:• -pareea-me:qtie ·-er.a;c., que as· interprete .das , vts1tas, _para se tornar .maJs .. claro .. 
dcspezas com edídcíos pnblíeos ·Cóaaem . rei tas (é tàriioêrri, mera ,redacçlio) e()nvém quo .' vá; ,; con~ 
Pe.I!l .re.pnrtlç~() . . 211. !a~~t;t~a ' . _q~~f!~~ l!.e trala ·. ~a eebidà. .a . dispnáiÇã() dest~ .paragrapho.' .:om a .leí:: . 
dbra~.- :pu)Jhea~ sao. õbras qtte pertencem ás' mun1- , Teinos,, ó:. § ,11, ::na ,província do , Espi~:,ito 7S~rito, :, . · 
~~palJdaMs; ·_::_Qhn.ri:d~;·, 8( ~~d.igíó • es~'-; Iei.· ;foi ' ~o ri! e_ .d~:ve s~ft'rer .. u_ mesma, emen_da( e ,o utr()ll, o~1e~tos. : · 
vtst • · de ' da~ algum ' auxll1o. ás_"eamaras par·a pó -'' para . se. ficar. .entoudendo; qui) DRO ,IJ~ eomp':'~h.ende,_ 
derénl' 'dese'ml}énbar~ .'muitail das. attríbuiçõP.s ~qüe · este pequeno . e~pediente .e.m ~lguma11 !>bras., :.Em 

. lhes eonip_éteni': pelS:·ooostituição {' alei ' não pó de '· . alfll~S _pro_yl~~~a~ v.êm tambe~ al_ugu_~18~d~ ,e,asa~,, 
d,a.~,'.ÍieiliW ·pequ~~ci_i{ ·a:u*ilios: ~~ · ta.i~!l~a . pül!li~ · "_,porque . :nao .s~. Julgue depois ;,que , .e~ta, iii!~Pez_a .. 
para 11e .· distri bUJr;· ·quando preCisassem; eucarre · ·não . foi. conten'l~lada . ·. no · orçamento, •. :e ,, se . pe~a. 
gando se'. nà córte . á'·. r •• partiçl'io do fni'pério, 'e na.s c•·edit_o supplement'•r, é 'bom ,que vá_. a redacçao 
pro;v:in~i'as,·; !I:Os' P.r c.\ sid~nt~"\. 'ein c~!ls,elllo 'X não se . qull prop!•nbo.,. . . . . . ., . • . .. _, . . ,. , ,, 

· tt;ve. e.n Vl~ta estas-'obr-is .da ·' ca~a .do·. 'conselho' · .Na~:.província da Bnbía. pede· se a _. quantia •.•• ; . 
geral, . p~rq~e·; 'e !fi': 1~1 já: li' a <l.e . es~ar ê§n~lú_ida ; Tenha. ·a l:)ondad'e V • . Ex·. de ;rii>lndá'r ler ,a emenda . 
e .. se suppram1r' as palav:ras- guarilada .a .d1spo- r feu.se) :· . apjll'óvo: a ._eínenda que . dllsigna ,liS50S: 
~[g,iio di>.;$ '.~~· a. , j~rit!l. :a,a : f~z~~~a )tl{de' .~ g~~tar'. pàra a bibliotheca publicfl _: . d~sejo; qlie ella tenba .. 
no que . ·quJzer' está . quantia: . 0 .' m~smo ' d1g0 .n outra . redacçiio ,. que (I . preSÍ•leÍllé erii' · conselho-;. 
respe'íto ; da~vàeeiíla~·o illtlstre dé'putadó. ' diz que' ' paguà aos emprev.adus que forem melhores ~é ~de. 
a' dosp'éza' 'éoni' a váceinii .. sej!\ applicada 'pa'ra os. absoluta . necessidade. e applique .o resto. 'pàra o 
c~p~~:~ll~ ;das , pr0,V:iil~ias! ~,V ; ·:.Ex: : te.i'h!l ' ll. ,l:l-~n~aà~J : que ·_beni · e~ tender ': ·· n_iio _ - ~ei ~e. - ~iiJ? ~ .. !lec~,!'.~.~t:Í.os} 
4e. JP!l••rd!l~Jer,., :a,••m~I!~~: •. ~(Leu,•s,e.L.S~; .pre~t~eut~, : · todo.s· OS' om.pr~gadc.s> para que ~rear e~~e~ empre--, 
esta 'emenéla é ·substltUtJva_.do artigo ;• poder-se-ba gad. os pu.bhc_ o~, ess_ es ·s_erv_ e_ ntu. :trt.os d_a ·'Dlbllv.theea!·-:. 
e'ótêliifêr quá' êontii'•úâ"a ra·zer!se a vaccina 'á' cargo · Qu~ cfpriuiideute ·em cunsel~o distr.ib~a eomo;:a~har:' 
doif p' í'eafdéntéil;" ou' 'quem 'q' UAr. qu~- · seja~ 'qúai1dÓ m•us· ace_r_tadc; .; D __ ilo. Vamos arvorar JR"em __ pregado_ S.' 
'ela.'lel 'd'<f 'to.:de ''Oütubro de ·. ts-28,'' é '' um'à'' 'ãaíf · · · · 1 · h' Pa'ttr't· "·u-- ·1;;0~e·_ ·s'' 'd. a'·s'"e·a···m-- ·a·r"a· a· ,--- ·e· 'o'q"u'e-- •!..·• ·ali_c''o'·m·. "m'_is_s.""o,' publicos ·• os ''qüe servém nas bíb iot ecas. 'não sõ· 

u y ..... ..., porqlJ.:e:·· não:··l}a ·· leis: ·.g~e:tal , d~te.r~~~em; '''t;n!ls.'; 
entendlindci . que na capitaes niio. ti~hici 1 ' ' alg'üm' .porque·' daqui· a dous d1as estàremos ;carreg!ldo&S 
príVilí>giõipara•sóterem a~ vaceinav·que:as :eamaras · com • 'réqüêrime'ntos•' p'ara . aposentadoria ·e outraâ·. 
das càpitiles'·· estavão ·DSS'c meilma&''C_ireumstancía& · muítas_' deiíp_ezas ':': tJlor ÍRS<! :•req~eir() ' :ao , iUu~tr~~ 
que : · á>~' · outrâs povoaçõe:~,: distri bn_ i o-- e_st __ a: quan tia deput114o cqu119 'se · llch~s!e •ac~~tada :· e_~t~ re~.~x~~. _ 
de -·200$' para ~toda'' a• "provineia; 'lie é•~ - )>eqnena fizesse- a• mesma redacçao· na ·:emend\l·: : . , '"<> ''" 
augm\mte:se •a·i < quánti~, ' rnRs':niio . se .'diga • que · . . · .. Qni!o~to' ·á ' despe~_a • com a_ aea~emi~ . me'~í~a:~ ~l1 ' 
:fiq~~ ;:s_o: rpara '. ''& eapitàl; ; p'orqoe:".·a -eapital•,uão_ ' etturglea~:·eu .:.de>~eJo ' saber ·se .é ~ !com· · a : academta~ ' 
t'érii· mai's1dirt! ito que as· outras :povoações; rpo'rqué .. mas. 'ti' 'illu'str'e . depiltiKfo . .!:·d-~.·a .~a~ . . · 

- -::-é~1Jiril ' 'dlisiá'tralda:de··-nfm~Rfe'iriguald'lld_lr:'teia. • . meo Jeo·~frürgicâ 28:0008,! é ,, como inst'ruéÇão" ' P.il~''. 
· : ;Q~on~O,-~. :t.~ .. :gr#ift~~Ção, :; I!S:n.s~ ' .! qü'ê: .. f/.i:.'ill~stt:~ ' blícn ·· ·cóntempla'dos · 'estes· ''ordenadoa·:> iftie'~ , diàse1 
d~put.ado;,: ,qu_ IZ\ c~ns1~.er.a,r., · t\; .. :g_rf1t}fi.cllçaq,' · ' e~imo · que' ríi\o 'di:tvem· ser supprimido:á •.. ' '''·• .. . , .· . ".~'-'. '" 
ordenado· e" eu entendo ·que o·que ·convém dar · é· ·· ' cc 'Pariig•·apo 2t.:-Na· próvindà •dá 1'Bahia~céim' a· 
. ·.· .. ... ...... .... _,_· "'t' fl"'" _-'' . . r·' · .. .; ,. ._ .d '"'"~ ' ·t-_ d' '' : eivilisa··ão _e c_ ó.te_ c. h:t!líe '.'_do_s_ '.i_n.'d. ios' .·1 .~4_-,0~000~_;_»'.·. · ." . ~ma .. p~q11e~!l gr~ . • .. ~aça~ .a~· cuurg1 .. o e p~r 1._ q; • , "''l , 
po~q!le .. ,.~~: - .e11ma~as; p~la·)f'f ·~~~: autorl•.~!ias · 'a' • Et~ta• dáspaza tíareée·me· •·.qu'tt' dove' '.ser :'aup'pri• · · 
ter .Cirurgtito :e JlllléllOO ' de .parLiarJ : .. rltil clr~~alil'o :· -mida, porque DUO é~ ~ tlsp_ezaJé!ta _conta '~ív'íJi~àÇ~ . 
pó.Je . v_ a_ c_i:i_'_u·a_r_ ·_po_r .·,q·u_ alq. u'er . .'IJr'Rtiftaaol\o, ;: o ··.e. rV:e do• ~ lndloilo é com . Od dlrecturea; tra'hll' ~~~~ rniiÓIIO .! 
mult'o bl:'m lio ·. munlalpiâ, nno lu~. ·neafllli_dade de narloa : 'Mu, ·eat•• RlllfUI,ta''camara lJA' roaol.veli 'qui!: 
d~r eati\ -RJ:~t•ftc:aotl.o, ,para. t\ .capUI\1 da pr•lvlnolll: 1 uma'' lg11al tle1p11SR f~1111 •npprlmlilll . ua: pr<>~lnoli': . 

· e .. nilo. ~~~~em aa .outr~a - po"oao0111 qua11~1a al1111ma; - da Ot~ar• ·.1 . &umb•m •" · 111pprlm1o : na .' repjlttlolcf 
, .. o· s' R. o··~ .. 'l'· ._ac:i .. ·s' ·· L·~ .• ,-, _ • . u'm' , · "'_~tn __ u, _·, ....... 'r_., .. _,·_ .. io_·: . da jlti&IQI • a~·P~·· qqe · IO.t , •• caom ''OI . mliiiO-' . 

" .. ... r ._ " .. • nMr!Rll i pOr I .. CI IIIYIIdO· Jlll ' a: · dll~lll ';d,l&. 

~~:~~~~f!~:~~~i:ó~ •.• ,.~;~~~;à,~~; ~-~:.~~, !r:,,t~vi: ,~. ~l ~~,~~~~:J•ro~ 1~~'\ "2~1.~'~} ·. 
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l!tipprimida, iHiás .. ha uma inco1he.rencia . .na lei, trihuir :,J>~r toda a ,naç:'ío,. diria,.que.,.se, desse, 
que é supprimir•IIO a. de~ptlza. na província do. para cada camara O dinheiro,. necessar,io, mas. 
Ceará; e nãn nil. Bahia, q1i.n.ndo todos os. sen\\<nes :como .. não temos db-se. para a capitál ; . uilo é 
aftirmão quftal desp~za não é .nP.ce~saria. que só por previlegli>, mihl sabe-se que. ',na :capital ha 
so fez. nll . vontflde .d~ . augmentar a,; despezas m11is gente, :os .habitantes do 'interior . di1 , pro~ 
publicas ; P.SWlVIHe tanto. para direct.ores, tanto· vinciil . vêm, mu• to t\ ·. capitál, ,"não é s.> pa·ra. 
para missiona.rios, .. e 'não pam · despeza algum!\ que este: . cil:urgião fique encarrllgado .. d.a .. v~c"-, 
feita com os índios. cina .mns . para .que .. rnsnde b11scar a. vacc1na 

Na prpvincia de Sergipe tenho. só a. repetir a A . a distribua: esteja, con,vencid•) 'o, illustred~pu· 
necessidade do,.additamento de outros,objectos: o tado que ... est~u advol{an•io ,a .. causa ~a ,zmn!!a 
mesmo . nas províncias da FI Alagóas, Pernambu'co, p~ovincia e se1 ... de certo que a, p~ssar.}st~, nao. 
Rí,o Grande •do Norte e Parabyba, . dando-se a existe mnis:. vaccína, porque . o ho.mem .. q!le ·,está. 
quantia que se pede . por uma emenda para. esta enearr.Pgado clella, .não se encarrl'gará mauí: .por:· 
província .. A~ commissiio • nesta terceira. di<~cussiío . tanto. fi·1úà .. sem. vac.cina. ,o. 0-lafá ;, . até .mesnío é 
uccreHcentoualgumãs·addiçõe>~ em virtudA dos. novos. nllceasario que. nii~ nos .levemos por ~al~vras, ,não: 
orçamento:s .. que forão .remattidos pelo Sr. ministro nos, devemos,,. persuad,ir. que . tojfas .. as , ,c~ma.r,as 
do impe1·io ; e . 11ssim .nccrescAntoll a c· nsignaçiio cumpa:iio com .os.· .a~us ·,deveres,, ,cumprerJI., umas, 
para a instrucçíio. publica de Pernambuco .e para como .querem. saber; outrai, · não, .sabem.' e . algu·. 
o: jardim botanico do P&rá, e em .todos os· outros mas ni'iQ , • pnde.JP· , exéc11t.ar 'ist,o ; , .oii~·ras n_ii,o,.estã() 
orçameutos~. porque se tinha·. contamplado.:me'los nas circumstancias, se ellas .. executassem, .essa 
pará essas despezas : . a commissii:o ·fez os ac· camara mnnieip11l -da .. nlinhil · ·provincí'a não ré;· 
creáce'iitamentos no que diz respeito á. instTUeção presentaria· contra' o coiuielbo· g'erali 1nem ·se~ diga 
publica; 'com_!> :via nos .outros. orçamento.~ PC!rque' qUI! ella' tenf úm regiinento;.··tem aqu'ellàs ·que o 
es!.â':.conveuc1da: que esta .augusta camara .. Julga: qu:erem• ·'exee1ltilr. _e, quer estão. 'm'ais• instruidas:· 
ntlcessarios todos :os sacrificios a beneficio da ins- sua' 'capital 'âo 'mnnos tein ·pesso'ás· as .. ·mais' illus·' 
trucção publica. ·. .. . . . . . , trlidas; · rrias · algumas' camaras,- os' mesmos verea-

.·N!l.··pr.ovínc•.·a. de .Minas Geraés te.n .. do:se._consP.r-, dores·n.iio''entendelll 'as''leis,. é' necessario ' que se 
d d · · · d · d · · t · 1 · - tome· isto fim consideraçã'o; ·que >•elles'não tomem 

va o; ez ca .e1ras. e · gramma Ica atma, ·nao conta ·distó>; • qua. nto ' ás .'ob .. ras,'p.ubl.i.c.asi;se' ac;•so 
lembrou:.declnrarque·sepagasse.a:todoiJ·osme!'l• ·· -""é"d ··11 t· ··'d· tdod · u· estas 
tres. 'que''vêm·uo.tados: pó.rqua·.zl.a'.·p·rovin.cia'pe·.-.· pas~a·u 1'' a· o''l usre!. epu•• · e·q e·: 
d d · · d 'd d ·· obras,.publicas sejão .. distrlb!ddas.pelas ~camaras, 

. iu-se . ezes~ls' ... ca ell'as, . ua.l! '.·a.-. quaes·. n~o que m.nis ,t:.recisarem,. peçoxlicença·para ·.re.tirar a 
.. existem· 'por ·:ora; e é .nece~.;·aria esta.· dechírf1çiio · h . e e da · .. .' .. :· .. ··. , · 

que 's.e·. piJg'uem as cadeiras' que s1io crf!ada .. , mtn a\ m n • .··.•••··. ·· .·_·. < .. :. .. . . ..... ..... . _1·: ' 
IJOI'q'Ue .as , uutras :que não estão ap(>riJvadas R!ljiio () Sr~. :V~~~o~ceÚo~::~ Para explical',,Sr~' 
propostas •pelo 'conselho geral·,' demais niio havia presidente;~ iliio . esperei só.' pela approvaçii_!)~;.ao. 
em algumas 'nenhum diseipul•J ; por i!lsn nãn haçia m~>nos um .. deputado·:que. tral>olha .. tem depoiS in·. 
necess••là:de d'ellas: . por 'c '>nseq lleneia riãn h a 'neo. crepaÇões da natureza das que: se der.ão' em remu-

~cessi .. dadll de Se contemplar '8 despeza' {Iara eStaS ~eTaÇ!\0 .. dos S\ÍU~ 'áerviÇos,·. cada Um.·,eumpre CO,ffi 
dli!!.S 'cadilifas· •que não estõo. Cl't>adas; Oll ao:rrieriOS. . Ni' se.us trabalhos, os senhores ,'qUe são . babeiFI 
emquailto ·· a assembléa geral não resolver o con~ podem ·. reparar a. falta ·dós. menos habeis0 • não 
tral'iô .á''vista .. dás··· represent·tções ·dó conselho. ha 'necessidade' .. nelihuina' de q'uérer 'lâ~çar··o 
Nada· mais tenho ·a ·dizer .sobre··o· orÇamento: odioso. em e·ousà~ que· n·u'néa ht.luve ;, ·o .que .de~ . 
quan~O á v-accina VeDCP.U·>le que nas' provínciaS cidío t\ catnar•t é 'que as d.espezas pará~' as(prO• . 

. onde não' houvesse ainda gratificaçõe,.~;se dessem vineias .. qu·e .não tivessem' a. co'risignação de 200H, 
200SOOO; a·comoJ•is~ão·.não .·podia adivính1r que só tivessE-m·. os 200SOOO. o·. Ce"rá '.tinha ;:200SOOO; e. 
as capitaes· ;deviào receber este benetició <) que eom'.o, tinbá, dotado.· um' cir'urgiiii:i na. capital, o que 
s~ n~o devia 'estender a todos os pontos 'da ·pro• ente1tde11· ·a .com missão·? Qlie e'sté. n.ão era empre: 
VIUCJa.' . . . . . ' .. ' ·. ' gado publíco}íne não' era' ordenadó'esta'qúantia, 

o ·s-r:· Alc~oa.r:- Não sei porqde ra'táUdacle.! Jllás .. sí•n .. üina .. gratiftcáÇã~,. poi· · con'seque!leia não 
não vindo DO orça•nento quantfas arbitradas para tendó.: a capitaLpl'ivilegi(falgúoi para ,fecetie'r só' 
a vaccióa .. , de . cc~rtas províncias,, ,venceu-!le cada os· 200$000. para'·.a vaceiná' ' 'se·:.devião -;distribuir. 
província com . a s.ua · .. parcélla, e · vence11-:se . . tal I>or .. toda.' a .. pro:vincia, · · assim;· como· fazein: .~todas 
q.ual· pa1·a o. Rio de~ Janeiro .~e ,ficou: conservado, as outras·,:~.e; isto'é· o, ·que·~síÇviiiíciiíi ii'o qlie está 
na' Bt&hi.a ésta éônservado .o. quo He <Jeu, .e para "!!' ·a!~igo::,ço_mo, 4'q~e" .. sé;,·vâi::ai~er,:.~qll~~~ ;co_m_f 
o C. rsará foi su. ppriuu.· do. , nilo sei por que ra·t· lili.dn.de. m•ssao.' ,n<r~ tmha autor1dàde. :de .·alterar o ... venc1• 
succede. isto .. c<Jm o .. desgraçado. Ceará, ond.e o. mento dáca'm:rra,s'eelra se'cioilfórmoú'com>o,mesmo 
11agello ···. das .. bexigas. te.m .t .. lto tanto . estrago I venci!llànt~t,': :· ; . ·.;: ·:.,,;{~~.:~:·· ·:,·:,-. ::;~·, ;' ,'i,.;.':,,~· .. · '; 
No Rio de Janeiru . e na D11bla vai n'., ~ orçamento A com missão não, sabe st~:as~caínaras.,muJlicipaes 
tal quaJ,.e esperava que na segunda dl"CUiriilo nilo ·cumprem.,.Oil. ,não.com.,os.,.·se.us.·,da:verés,_;::.o ,. que 
houvesse .emendá nenhuma que pedlaae a 11up· vio :a csommisai\o na., leLé·.que· a · ·vaccina,.é .da 
pressã~, corno é. que na. terceira .. dlacu~Rill) se nttribuiolo daa camaraa, e·. vendo. isto. devia a 
pede Jato.? Eu não mandei emenda alg1una á commia11ilo dizer que . a vRcclnl& uio aeja .. da-at· 
mesa, e. qu!lria . que se. co.naervaaae no .eatl\da em ~ribuioilo,·daa, camara• ? Porque . uma camara no 
Q'!le. · .. :est·o·· v ... a .. n. !' . ,,s~tgu·n. da dhtcus•ão. O .. g. o.ver·n· o em .. ·. Cenrá ni\o cumpre com oa, aeu•.·. dev.erea.?r:.Mas 
y1rtude de le1s da. asse::r.bléa geral mandou prC!: a comrnlaaio.nllo quer •• aaber-.ae uma··c~~Rra do 
pagar a : vac~!!la: nas províncias, est.e;ordenadu _de; .. -·ceará nio cumpre I'Om oa 111111 . deverea; a lel 
200. HOOO .. · ... é pa .. ra se .. · .. p.roplig.ar a V:!'C.ci·n· a., .• ass1m de. u:lb. e eat.a ~&ttra.bulol. 1)1·.·. por. c. o.n•eqqenc.la. nilo 
c,f?f!!? . se fllz n~ Parabytia em todas as. putras .. pro' pod1a · a . commlaallo de xar ·de .o · faaer ; t·tlves 
vm,c1as ; .. quer1a que se conserva~se t~•mbem · no met·eeesse. · el(igio• e~ ta dlapollllilO ela CQm'l'llailo, 
C_ea~ã,, dando-se 200~000., para se .dJstril~ui~; ,.por passand~ ·p.arn a" camRrll Qomo. ea&IVIt de&erml~ 
vwte· camarjis,. <! .. q~e. ,!Ali)_::· a .. c•1be•·. a.; cad.a . uma. • n~do ·,na ,lei;, devi:a .m~reaer eata P.rupo•'• 1 IP• 
~O$Q~ I. ()ra. vfl_ se dJstrtbu•r.pOJ," t()das a_s,.~anl.art•s. ·· provação ·.da c,am.ara; ; m.a11 merece .1ncrllp!IOi5111 41 
mclutda. a cap1tal, q~app~ .. a,, ca~a•:a ,Já ~~p~~;~·_ um , i~hls,tre.;4ep_!ltado, ; p!)r .cotia,.quenc\1' t\qu1111 
sento. ~ ~o '· .. go:ve.r.n.oi.,q~. e na.~-, P()d~~. _?Ol'!S.II!yar ,.,o. to.d.a. s ~s ;' .. cO.f!llll~ss .. õ,eif~ n.~s.t .. a int8lhi111Cl1 .·.4tt que 
8~11 .. Cl_f_Ut:gta,O,: d!! .. !>~~tido, . : po~_qae .. D.RO • pójie., ter, q ll!'nd!) , ~ ·.1e1. tav.e.rí' :41'do,' . 8_11ta, OU · IQUIIII•. tUrl• 
cuu~gu;\o .. de_, ,partl.d(), e. vem a;rece~~r;. 10$QCJ(>, esta b!lti;~l)-, 11 esta' ou:.aquEUa: autoridade que ·na pro• 
c.ar:nara,, é . nao.. quer.er que 'b.aJa · v~cc•~a .• , é .. ,.uma. . . V1n~1a · 'U!JUii• autor1dade· .não:· c~mpra :oom a• 111• 
c~us10 . ,qu!', s.~ eatá. m~t~endo pel_oa ,~ll.toa de ;~o~o.~), .. ob9gagão, neste caso não de-v;eiD '' tei'>e1t1• a&&rl• 
S,~; D~l ,t1vesser:noe buataDte:, él_bl.llelro, Pllfa .~,!~; 4~.~~. . b.U19iO.~J!::cCP~~.l~~~~i,~C?.n,fo!~C?~~.•,~.,~~~- a lei, de 
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SESSÃO ÊM ·~6; I rlE 'NG6sfô ó'E ~ 1-sah 
eé~o qu~ _·a. COIJimisÍíi'ió , do orçamento _rião' se podià érrúi~r~i. ,'d,o_'ctue · ~ alilnÍ>nto que li natli~e~a der~ani~ 
eonform~r. , e~m .semelhan~e .dontrina'. , P,o~qae era · por~~~ .a , t~rra, . qqal é , a ~gua? •' . , , , 1 .• 
neceaaarJa ·uma . votaçllo da assembMa. geral que . Quem acreJrtará que em uma provmcía.e em uma 

. determltiasse Q 'contrario;", mas· devo deCIIU<~r 'muí pOVOilÇ~O ,:de·· mais ,r.le 80,000 alm'as DitQ tem,agÚa 
fr!\?lC!lmente a, rnin~a ; op_í;nhlo: ... d~sejei (JUS . DPStá para. se beb.~r :7,;, E'- . _ejltl .. ag.ua COJidUzida de,m,uito 
le1. :.~J~· - ho.uv~aa.e , ,rp_utta . multiplicidade· de . des· longe _e P,Or. consequ.e~ct.a Já . , eheg~ud.o muito . in-
pe~!!.; !?l.llem_os .Pilt" ' o,es_tado desgra,çado·,de 'nossai . salubre produz eufermidadea .quesao proyenientea 
tl~Bnças, .. e.\em .. segundo, }ugar · n_rlo .8abllil1os · quàl de uiiul 'niá agua ;' por · cónsequencía eu re11trin~ 
!Jer~ .~ . ~t-r~eza, de~t~~ · disposições talv~z . que ,se .gínd(l,-, me . !' pro,v.incra ,; de: _Perruimbu~, ao :ártígo 
~io , que1ra "tllnta.; especíalisaçilo, · se ·isto vai em obr. as Pllb_he_aa; para , o que ;a ·. illu~tre_ , .commis~ão 
gl~b- _o_-.;_ n_ ã~ _· t_._~r8Q)o~ __ -_a . ap ___ P_ lie_aclio : '.'qu_ .. e_:_ ·a __ e ___ · q_• uer;. ~eter,m•o_qu : ao:ooosooo, .,acho muito poueo,; dllse-
dã·se ·esta despeza de, 10:000/1000 para a · blblio· JaV~_ , taze.r uma .emenda para que . e~~es SO:OOO~OOG 
tb~ca _de Pceroa:ml:!ueo, t~&nto para s; faulo e'.'não deslgDj&dqs Pllra' 9,bras. pulili~as se •. pudessem 
se . _des~~lpe ,p'Íra·;;se ' saber , aquélle ·que .ha de desp~~~~er com duas pontes d!l cidllde, a cttúll -é 
f~Ztl~ : ~~!-8.8. . -~e~p~~.a!!•, ; ,,, ... . ,' ,: :, . : . . : : . ! . ' ; ·.- dívid~dà: tM ~res bàí.t.:r.os ;, estai! p_ontes por. onde 
· .Se,: o .. melhoramento .. · das nossas ·circumstnncias trans1táo nnutos carros . e _ anímaes . estão-se. a 

depel)desse .d()s . augmentos -de despeza:.muito .tdiz estragar, e por is~o . éontinuadamente, se .. faiein .• 
sP.rí~to ;B~azil • . ; Qad•I •Urn de_ nós. _lembraria•nieiosde con'eert'os -; ·e c:omij a ridmi•i!ltração ''dns obrái' j)u-
fl!~icítar -. a,sua ,provineia·; fazendo .:os•lieus.aug1nen· ·: blicas : em· Pe'rriambueo ã ·muiLo ni'á'i'd'ar·àe·apenas 
tos, . taz_endo Krandes. , eselarecimentó&;!. principal• esta :~quniltia .· · de ' ao :·ooosooo, .'seria•instiffieíente em 
m~nte;._. seientdleos; ._:; mas ;.não ·' é esta o :.dilftcul" Per~_l!m~llc_o ' ~lio ·· eítíàte obr~ · ·nenhum:• · .1~ublicii, 

·dade, ·-a difficuldadtk estfi na. receita; __ portant·• :não por·• rssn.· qu~r1a· ·· manda•· · umrt '· emendai. para _ qne 
approv:o•1 essas -•emendas , qae .. :vão .augmentar tão · esses .' 30:000/IOOO, ' ·e:' uiai:l 'dez ·· ·roRsem ' déstínados 
Cl)_n __ s_i_der ___ a ___ v_ e_l_m _____ e_ nte ____ --!' ___ s __ ._·de_ s __ P __ ez_ a_ s_ , pub_ l_íca ___ -:il_ ·-· •• -. · -· . -_'·_, p>tra con.Júcção •de ag'tia para.''a ·cidaM·ció • ·Recife: 

• , . • -· • : , · • • • • • 1 , • ___ dada já· ·umi'c'ontígtli• te : para se dar ''principio) .a 
·º tl~'i-. ÃiJ:íió!'-'_~·:'.; .Eri i asse,ri,t~ ,qà~p ·mustra esta obra qúe já. o governo _ela provinciá prii•"ei" 

dapalftdo tomou . ao . aunhaa 'palavras .. ém. ataque á · piou a '' põr · em" pra"tu~a·; ·m •lndandi(ti ra'r' 111ria· c'lrta 
SÍlB -pe~rioa ; : :p;,illlià~re , . deput~lfô ·:'qüererido ~di i~~ da · condaeÇiio' d a11 ·· agua>~ . para ·. ll· 'cidade, · ·a· 'para 
que t,eu jlaneet;;-o) OdiO<'O., sobre; e !lei ,,elle lanç()U~ O . (lU~ : n~o . perd~-S.!fem.o.~ ~ El~te t~abalho<e>:plttà~dar . um 
aq)ire:' mim, ~at~ .. dJZ!l~·,' que::e·u:·ti~ha ', .di.t? ,ma~ . das benefic_rn a uma•provmcra cUJOil rendimentos S:ildão 
ª-~ras .• . m.nn1~•Paes :: - . ~ão. ftdle1, ne~!e ·.se!lhd!>, . o. . em }.BIJO •OOOS~- e< por· ser a : !~vor · (f~ " todo ' ·o 'i!il:· 

· que .eu .. drsse;.e : O. que ,os . honra'aos ,,:membi'o:~ da · 11erro. _Julgo que , está •·!as c~rc~~~tllneias, 'de ,ser 
eómmi'siíiio eatiiô .'certos, é j;«iúe :.umil: ·.ye:i: ; qu~ :se attendrda: e '· mandarei uma'' ellienda..parll qu11 se 
venceu na · segunda · discusslio deve .estar nesta dê mrii:d0:1l00$ : para · n"provi'riciii!de ·'pêrilamtiúco 
t_e_rceira, .. quero · diíer que: o qu_e· se ~venee11 ·é · que. d~signandp·sll _para a'· conducÇ_ao ' d~s'.ag_uas. pa~a ·;a 
perteneesse ' ·As .ll••marasmumetpaes· e e~ta mesm11 etr.laJe do .ReeJfe; , · .. · · ·. · _, , -- ,_ .. · , .. . 
aailemblêa é que mandou q~e o 'góverno estabe_le· . o _ _ 8_ ~. o __ as_ trt. e _ "s_ uv_· a'i ~- (Nilo ;_se .'.Óuti_iÓ.} .. 
cesse •vaeclnas nas prOViÍICiaS; •tlntiii)'esta ·mesma 
asseinbléa éinarchóu ·.contra'& lei·•do lo. deOqtubro. . . o 'sr. daJm:o·n .: - ~ Sr; preeii:lente, nlo pre· 

. enCarregandO· ás camarils,' quando nàs· províncias ten•lia (aliar nem tomar O. tempo 'ó. ' eamara' ' que 
estavà~ ' estabelecida a: vacciua pelo g'lveruo, o illu:~~ . . .lhe .é tã~ precioso ; todavia' não posso '' deixar de 

. tre '•deputado"ili&llritou· · qus : se • devia · tirar esta fazer. tres· observaç_õés ; à primeira é · ácerca do 
grn,tiftcação · ao''cirúrgiilo:mór 'd•> : :·oaarA;'· e·· que _ordenado de um ofiicial de RP.cretar.ia que fica 
assim' ·com·ô :,vai•necessariame·nte assim 'ha de 'acon· · suppdmido :: no § . :2<'. ; , este offiei•IL ,de <'.aecretnria 
tecert '~oiDo .estlfii.~o · pàssoll/pô~que · ~pprovou-se perLence .á .. repartição dos . negucios ., estrangeiros 
a vaee10a ·e ·- passou e agora ·na torcerra .. q11ar o e está na secretaria do imperio, .supprlmil\ se-lhe 

: Sr; deputado dizer q~e foi o Odioso: que quiz lanÇar .. o ordenado ne!lta repartição 'e ' tém de rêve~ter 
sobre · a· commíssiio quando lllmbrei sóm·ente o para ·a dos estrangeiros : ai"nda quando ;tosse um 
estado' dilàgraÇad.:i 'da •. minha pr•tvlncia, que >com filho . 'prodigo' ·eu teria .um bom coraçito · para o 
effeito ê a · que tem sido m aís11ag':lllada deste mal, receber; . mas como a minha ,repartição esta· maia 

· não quero-'dizer: gue o illustre deputado deix'l de .. pobre, .. desejaría: não 'ser sobreer~rregado com·-esta 
advogar. n -cau:~a de- todas as províncias! ·-o 'il.híoitré . despeza ·de mais, que óaill.r'n . f<:~ss~ · conserv•1do na 
deputado apresenta-se .sempre eom o . ·maior. in te· do iui"erio; e. a 'l~te resp'litil : ma•1dàrei ·uma e:n11nda~ 
resso : por t"clo··.o B~azil, parece-me pois que não A ·se'gunda" reft-3xrlo ê .sobre ·.às· obras , publicas 
deve' <:abir.! aobre ·•· mim·-·_o •. odíoso,. :eu dis~e " que. do· 'Rro ···de · Janliiro, já · indicou ·o ·meu' illu;tr'e · 
algumas . camaras não cnmpriá,J com 08 ' ·seus -de~ · . co li figa a: '(alta' de aguá>-e lia 'ã sensí vel"'neiÍta eid itde~ 
veres, seria . :Rlguma,. cousa. muito_ grande ou ,falta _ . todos Sllbein ·qrie estas obr~s qu~ se tã:iil ·-er:tti~:ado 
da •; patriotrs~m·;-, . diz~ r , q 116 _ algumas : camaras _no para· a conducção das . agaas estno ern ·. andam~nto~ 
Bitizit: iião '. e:it'IÍo' : ém' ciieiunstanciàs ·. de '. 'Cilmprír ,• m'io - ~ã!) : sill!i~ientes - par~ a popllla'ç~()_ do:.Ríu I <le. . 
as suas 'obrigaÇões·? ' · / ·· .· ' · · .. ·· _ · ·· ____ ·~.. J'aneuo;· E ' vai·dade que ha uma ·let sobre em'· -
: Se ·_.· i'sto _'é''a_ssiilÍ _poderá. dizer-se que fallei contra . prezas"; cajó: pi'ine)pal ·_fi(ll 'é cioil·!UZír a ag~~---~~ra 

' ellas todas; l!eja_contra quem ror, eu hei' dizer 0 que . uso . da . população~ ma~ neste' caso ~erdóe'me o -
sei, :·hek de . dizer-_ que as .·camaras das .:~i!!'es · .. eu.-di~~;.;)i~ camar~r .que exi_St&:fl'i58 >6i: ·.;~" 
estão maio~, habiliC!.ula.S _ par.a •wean!ea~uiçãu ;: prezas :·.taL •q'!i'lir'ella .>ae ach&: ,.eu.,fcu :.um . dos 
maãi'i!inctuanto , as :camaras · _ do ,. intetior : .atg11mas seus · collaboradores,: concebi , grandes · esperanças 
não , estão , nessas: ci reumst'lneias, . outras ._, . estio. nes11a ~ t_empo! mns.ao: dep,o_is . pr.esen Li ._d~lli~11ldade a 
muito . • longe ~ de-· perceb01r ·. a : lei'-oquao.to . mais .,de; : ou. Ampo:i!l!~llí!fad,e_s;: :cle , ,que,-, tod_os: os. el!lpr~hen~ 
a . :pó r . em;pratica,-o 'ciUustre: . deputado. "ui:.dánçar ded~re~ . ,de,~o~rall. :. poJIS~():Re . ae.comm()dat: á~: ,a;lau:. 
0 :-odioso ,,,sobre :.mim .. :, a , minha . consci&ncil\ . me · sul.is , e_ , cqndtçõet~:-:..e!il~lpulalfa~ .. naque~l!', let, .~lé_m _ 
b 1 {& • · - ··· ··· · · · · · dést~ :. reftexlil) , fl~ , ver, .. , ~u~ .. n•l ,,Ingl~te.rr~ ~~o •. P~~lll~ 

a_.·.-;o'_s.:o_· . .. :_ --.- ~.r~.'~ __ '-.. ~P::_:_e'_ :~r':. ,e· ~_-·_t:r. '_·~_:'_:_.-.d· · _ .. e:._.;' __ i:a:·_ .• · 'r-' __ ._:,·-·_·t··.o:;_;.:,_. '-.S: .. r-'·•.· .. :_. ,p: '~·, __ e· s~_,~_:._._ e-_ .. n.· :·t·.·~::,. _-. •.· m~~t,O i ra._z .um~; lat, pa~ttc~l~r._ ;p~ra. .,e~~a e~pt;f32;& ; ··· 
- _ _ - _ " p~r~ c~s ._et:n.P.~~z~s ,não: ~~ :; !l!!la -Iêl_•, qu~ .. ;:;slr,ya_~ elll, . . 

eu_,. ce.deria ,."a pa1!1:VJ;a ,. dep~u~ ... q_ue .• !'~'lb~1 ,de , 011 v~ r · geral~:P!\ra, !t~~oa .. p_g,~;qu~. ~&s., .~lalls,Jd.a.s, ,Sl ~ C(),!l;:v;.e~n_~, 

~~t~~=n~·~;~~-~ij~:.a~, ~~~~~r~~~~~~iªfa~:;~~!~:; ~~t-~:-.~tf:_ r:fuli~~~f;~~4~~~~:~~t;~t~iiC~loai;.~~~ 
bi.lntençi5cJI .. ~ .. .. , .s9r~tçq!J . fettos ~ na_~,: só, .a .,e.~~-~ i ._ liií ~ : h~ure: •• llll.~!ll ~· Qlllzeas.e;.;~_p!Jr~ci!!DPr~'~ªa , ;~~---Ç.~ 
a ··ta .. ,oamara,, porám,,~ ·, todo o. Br.azll., n!'.s, .. ~e~~--' . ãlif.~.m~~ ;·pbr!P:~· :jn~lf e~tiP.ul~~o_;,C)O.U.~~s,~~!len·i~~\ 
. t lbo• da oomml••ll(),. ~om~~~o n~·n.o!i~!~ . d~·JÇ~r , so ,, c:~mK~!t~ll~;'if() H .~!l ~r le_! , ,..a.~ .~mP~I!~!w..,, ~I! i .qu!!lr 
de 11llar · doa , h"bltlln~•-~ dQ. m mba_, P.~~Y:•-~c'!' ·., Q!'.e. ; . ~1e_,P:!t!ü~·~i_ ~ír\8a1e_~P8 __ v_J~.~e~_ '?,0,d_bs~;8&r'f!aPr~_ .. _'.~qlu~eg•_!J.tloa.at·aaL,v~o,._._~ c

8
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jlmprez1111 . p~abliiMs ·do Brazíl h.ão • de .ser. feítns ~s. senh~res fallem _,por, BU(lB:. ,Pr.Qvirycias, .~ll8 
por lei parttculor : · ora, sendo ·.· 1~to ·assam; e_· nito estou . certo · ·q~e· es~es · ~en,b•!r~K.: ·!l~o :de.,eonfes.sjLr 
se .. ta'rido .. tirado proveito da lei · â·ts · "mprezas, que ·. esse .. ' ~mor :; é; _se~np~e ; darJgtão , 'pela, ~·zioí' e 
com() sa_ poderia convir que 11e ptlzesse em pratica a razito nãc. '·quel' qne se .dê•cousas 1qu.; ' nao ·seJtl'O 
em obras ·da ,,·atureza . Mqur,lla qu,., ·. tem de sub~ ab11olut_<\mente · necessaríáil; · ' · • ' . · · "· ' "· ·' · •· .. · 
miní11trar agna? Comtudo niio mandarei emenda 'Eil _p_ara ·a. mi~l!a. provinéia· ~ilo' . qu~ro ,coú,S'a 
sobre este artigo, mas correria o :'ri11co 'de mandar alguma.",Cr:eió ·p''~"· qua,'~sse:~ ... SO,:_O@H: .. 1.ped,t!l.o.s 
uma n ·respeito da minha provincía. Lembrou·se chegá(} par(remed1ar o· ~ma~ •la pr!>Va,ncra d~ .B~h!a: . 
aqui . a necessidade da · condu•:ção d •l .agua · p.ara e por· ventura nós aqu1 , s~&bemos melbo~· as' :08'• 
·PernambneQ .: s.ou tl}stemuuba, íá . estive em Per. cessídades, · 'daquella _pr!>vincía':·,do,'·;'que ,.aquéllés• 
nBmbuco; ém parte alguma .ée . babe peiÇ>r agua, que · lã: eKtito á testa da , a'dminist~açiio? ,De~ ais, 
,mas . mandarei a em.l!nda-so!>re. a' minha pr0 vincif!o: eu quero· que . se .saiba :q.ue ljSt~ orcalJ)ento . . é J~ara 
elln carece absolutamente de agua: ba n~t·· Bab1a o :anno :'de . 81-a 82, e se _~,a _ go.y,e_t;nqs~ p.r(lVIOCiaes. 
summB diiliculdade de con11eguir il!D c;barariz na derxarem .. os niales crescer, elles 'silo . os ,culpados, 
cidade : a sua posição ob:~ta . a isto; o unico meio porque. uma lei :manda. dar a S•"P.arte ''das· toobri\s 
'sio as nova!! fontes artezianas e a este respeito das rendas •lll pro-.Jncia pará~"as ' lieeesÍiíd'ádea'iJa 
mandarei uma emenda á· mesa. -. mesmll,- .e · .. a ·•lei do orçamento alnda'!uuccioriou 

o sr .• ·soare;. . :4~ ·aoctui: ~Vou faÚar esse direito. - Portanto eu · não . voto.: seniio' :pAlas 
. . . . . . . d B h' . . b I. . . . reducções e estarei. pelos <augmentos . :dllqúillOI que 
como provmcaano a. a ta: s_ou. anano aqUl fõr absolutamen __ te .n_ecessa_ r_io;:.isto ;é __ indi_speus_avel'._· 
e fóra ; e it::to . não prohibe que eu defendn. os di~ N é · 6 1 
reitos. do , Brazil. 0 : Sr. Calmon eomo bahilmo;· ão ' ' senho"res, ., ém ·. u'rir ;".anno .; s .. que· ·se ,&aZ 
apresentou -uma emenda, e notou . que era muito tudo·; · ern · outro11 . anuos •então . verêmós :.o que:.,sa 

.DPcesstiria esta obra, . porém não lle lP.mbrou .. diztlr · _póde fazer,; .-,, talve.z , .estt>jamc.s·, 'em );mélhores. · e.ir~ · 
que·· a ·.ladeira ·. da M!zericordi.L . tia Conceição da cumstancias;.: mas ;agol'a · einquauLo -.-~ão ·.· passar: ' .:a · 
p · · t d ·a di · · t é b'd -reducção necessar1a · da :tropa,_:e ·mannha-.·! nio •ae 

ral_a es ava amm ca ~aama; .. 18 o ·. sa .• o pó~e .fazer augaiento· algllm •. Portanto límho;me 
mesmo.:pelo Sr. G~:~rvaalo .q11e lá. esteve, a qual a _ dizer ·q_ue.,·a_· ídéa_·_· que ·_tilm dir'_igíd_ o: •a . eamara . é 
já esteve até especada pelo govern·o.; . os espeq ues f -, · · 
c.ahirilô; e 0 que .aconteceu'? Acc.nteceu que flca 11 a ídéa do ·cerceamento ·aa·q·umo-;qu'e· úilO ó·r·-sntel~ 
na mesma maueira, 8 perguntando eu . ao .crovern<J - rameàte · nec:iesiu~rio; ' ~por~u~1 ~( 1aca~., : b_~,uv~r '~I• _ 
d li · · · · t d' · f · l 1 guma necessidade cumpre ·aos.•.conselbos geraes 
, a_que a prov.mcsa o que pre. en •a azar, Jsse~me o·apréséótaremJ'eni Rttas~'propôít.as~:"d.eiíiais, ··blíja -
q~e .. nllo po~la empregar Vl~tem sem ordem do anda'm __ eilto íia_s' lefs,· ."e _o_'."ÜV_Ilr_'nà!'qüw'.esta_··.t\_.• .. té_sta. 
R1o de Janesro. . . · . • . .. . . . : .· . . . . . d · , - .. ' · .. · t ·- · , ... · ~-.. 1· -

:A' Bahía, aénhores, dã-se . SO:OOOS. para c~dà ·uma ó;llas; · leoil>rlnll'~iim·augman o que· .• ur"necesaar o•· .· 
das · c.-inârall~ _que é '' meluio , que .·. dizer 10:0008 . Ei~· ' ~ ~~f~~i,i~a ·. a, ~-~~~-~~·,:' ;'; ,\~;.<;: · ~~t~:.'_'': ':: :C 
para cada · um_11 camara; .mas dit1se-se9 não se .. dê o. Sr • . l!iJ~#Ire.•, ,da .'R_oc~~\ : ·:"": .P .eço .a .. PitO:· 
iiinbeiro, vamos acudir primeiro ao cobre Cals.-., lavra ·para responder :!lO ~r,.:"depu~!}do •.. Eu .. em 
papel moeda, etc.; não, senboreq, bav_11mos acudir um anno faí .o.autor de uma.P.ropost11 no~_eonaelho 
primeiro . ao:s · brazileiros · porque· · aquella · ·g.,rite g•nal . da " proyincía .da . B~bla'; · :e•.i• · que . ,p~aia que 
està _e.m grande risco, portanto p·eço a . v •. Ex., . hou~e11se de. se c•mcertar _esse .mo.rro :, e. o ,que .acon~.
ou mandarei urna emenda para . que es;e:~ 30 :OOON t~;ceu á • . mio~'·' . proposta J: ~F c,>~ •·ejeitaci!l•; pot:qae 
que a . com missão dá: para a B~Lhia . sajão dFsti, · - dJsse.·se . que ·.Isso ; per:tenca_a. a'?,,A'()Vern(l,1,e ,que eu 
nadós para a suiJtantaÇilo da cidade baixa. Este era deput;,d_., ., e ,. propuz!lsse" as.sq, .. ,á .. &K_se_ml?léa •. 
é o m~u voto. . •. ,_ .· . - . ·. . . .. .. V_enho p~r•l;. aqui,.pr()p,onho,,,hd.IZ~~e, . ~~~P!lra o 

.. · ·o-Sa. Mnnsioko. 00 :hntEiuo fez umas pe_quen_as coo.selho ~, Diea~,.~ ~.r. ,dep_~t!l.~~, .• a!'l., iato, ;é, -, ne.c.es~, . 
fl õ · i 1 ã ·a · - · · S>~no . tazeN~e, .o .governo ,da, pro:v;mcaade.ve.maodar 

re ex es que no .oro ouv1 as. , .. · · .... ·• .. ·.· fazér; .porque; .tC!m. -,a·)eL.de ~·-.a~ : out~_bro : .que 
o 'sr, Go~a~to:-·Levanto·me simplesmente m.anda cdur a .8• .. parte .das .sobrl\s para. ,essas 

parll ·dizer duas co usas ; a primeira é pua de· desp_ezas .: porém' o que ;açon~e_Cf'U ·com êíise go-: 
el~trar .·gue . neste ,lugar, nem .11ei cnrno na.;ci, , nem veroo ?, ~andou ,pedir a ~•, · pllrte .d.~a . ~·-•bras P.a~a. 
me conlieço a 'miin mesmo: sou cidadno do Brazil, ess"s ol>ras .e .a .junta do, .fazenda mandou dizer 
e · herde defender em .geral. os direitos do Brazíl que não háví1\ ,sobra. alguma e"que<aínda se lhe 
e em particular; e tambem Dito emb•lrga que os. devia. . · · . . ; · · · · · 
Srs •. deputàdos digito que são . bahianos. Quiinto p t' ·- ,. . d a· . i 
.
mais_ direi que ' al~runs Srs. deput_ados nue que. rem or anw :eu n .. o peço_. na 8 · e~n_ovo ;--P"O<? ' UR. 

h . .. _camente . o-- -mesmo .-que . a .: commraaiio. · arbstrou ,-
muitas couaas, ajio de indicar a esta .. cKmara Oi!· 'porém .quero para outra -applicação ·mai4 nece&aaria;· 
meios para isso; o maia· é estarmos orçando cousail que _ .. é_ .a ·que_.· ·e .. u <propuz. •. . . · .. ~ ·.··_ .... .. ; -... ·.· _· ' · .. ·' .' no "ar • .. QUArerão . t11lv.ez ·algum emprestimo .novo? · . 
Deus. no11 livre dl&$0, 1Apoiados.) A questão toda b' Sa. PAuÚ .i: ·sóoz.C: ''- A: réspeito :."da. o~ra' 
para mim é;· que .·como de~;~utado do Brazil, vendo que o ' illustre . de'p~ta,do f~lla, ,ea dí~ae: 9ue .~ra d~~; 
que elle eatã doente .prectsit de uma .diéta l'ígo- conselhos geraes0':e ·o ·maia que talle1 ·tol em · ge~al;, . 
rosiasirpa; é preciso não fixarmos as .despezaq O sa~ Lo~ CA.VALC.ú!TJ: fez úm- p~q~,~~~ -di~clirao : 
sem sabermos se_. as nosllas rendas cheaão. que ' não Joíoüvído~. · · ·. . .·.,. . : ~· '". v ·· . • 

o sa. ·so.a.us DA. Roç!f,.\: ~sr. pr~eldente, eu o 8~. Ll:n.o ooutlnho: -sr, · presidente# 
não peço mais nada do que està applicado; eu . muitas c11mara11 do -imperio têm .representado ,·ao 
só :-vario na -applicaçiio.:· .. . ... · .. ·· ._·· ·· · · · .·· ; : corpo legislativo . que lbe • faltão - oa ' :meioa .pars ' 
· Osr:':Paulaesouza:-Sr; _presidan.te:· ._ del!.flfli41"8'bãrmn os __ st>us - deveres, ~e o· o que,_.fez. a 

~J!!',l_uco, e de t~ 'lmendas·que existem s_obnr · · commissã<l? Apresentou ou•defertu ·a essas• repre• 
a mesa, .votarei · untcamente ·por aguellas que aeotações,. mandando> que•:oá: .presidentes· em ·cc"n· 
to·rem de auppres~ão; Nós, senhores, . devemos dar selbo . e o miniatro · do : imperio.,.na•-: córte; -:diatri-. 
uoiéamente o preciso,' . porque &stamoà ·uâ per.•' ·buisse para as eamaras .alguns auxilias; prevenindo: 
súàaiW '~e que as ·'nossas r.aodas nio chégiio pará · que t~asem .appli.:ad~s- p_a~~' as. CC!,U_sa~ ·;m~~:i~:)ié'- ·· 
a.a despezaa · necessoriaa, e t~.e chegarem ·temos . eessartas; .'ets o·qu'e ·tez·a com:!llasa,ao: por_-ventura 
cousai· :· mui . impo'rt~ntas a fazer • .. ·Todo~ nós ;te~ estamüs nós trabndo dos' orçamentos JdasJ camaru.; 
mós : _necelsidades . ·_de .. ·· . eousas ·:para . _a11 · 1lOS!IAil munici paes ~~ :P~t..r =.se;'n:lg~'"ll •. qu!l'~tia· 'parl\>laá, ' '~a::-:' 
-provi netas,~· ' ·mas .'devemos - p·rocurar · uriicninérite . maras 'é f11zer •··orçamentos 'para• ''ellas'? Não · cer· ; 
aquillo ' .. 'que fór '•necessarlo : en . estou :periluadida; · tamente :"'todos a-l6iiili. qlie" iLs·e·am·iir.-·a 'mun'icip'a'ell'' 
(e·:p()r Isso uilo · se ·me · póde crtminar) · gue '. nii•l têrii 'muitas" ci1'u.sàs ' itrijl•.irtaiites' .a·sêu·•·cargo~~ ·b"érii 1· -
p6. dll,ha. _ ~er_ bra .. zi_lel ___ r_}s_mo sem _ ba~_er _p. _ .. _ .u.~iricialfs_ ll). o _· como ·estraaas • pilblic~~~i '··caíiii'es~'''étc;; .;é q'ue'.'niiti ' 
(apot?.dos) ; e . por,_asso : ·acho m_utto-. louvavel: .~ue. . P?d~lll ,~~s~u~p_e•,~~~f. p~~~J~lta::~~; ,~~~.o~;:.,Lu .: · -''·:~ 
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:-$ESSA(). EM: 6;~D,E !A,G0S,TG DE .. ~8~0 3.25 
. xDi.~.~e ... ·~e .. · po.~é!n,niio ,se ftl,l{ií?_;as obras .. publícp.s 

por, Jntermedlo _das carn,.ras,. e qnem é ·que as 
ha..de fazer 'lAs JUntas de f11zenda '1. 'Todos sabc;m 
o 'que elhis ;têm' feitâ,:.e se taldllliberaçãô passa 
en_tão .· a .com missão tt~ra ,de· se ·ant!ponder mu•to 
por .ter. feito esta'proposta,. e ,.de ter .. dito nie.~mo 
n,o o~ça;p e~ to'., éj'ue,' .se: .. ~eÍ!tinassem .. alg•únns . par: 
cellas de d10he1ro ,pa~a. as . obras d_as .i>rovincias, 
e se forem_ os: presidentes .de provJncJ88 .hão.-·de 
gastarlls quant1as sem ·apresentarem .. contas. Nós 
fizemos .. a lei 'de Outubro· de 28; aJei está feita, 
e pa~ece,me, que em, c~nformidndB de lia se deve 
c;ons1gnar- nlguma ·. cousa ,pBra ·.as. camaras, .. sem 
que se possa imt~'n'der que. isso é- orçàmento das 
camar!ls-, m.u•!ici(l!les. . . ·, 

sidente; na. .minha provineía.,da Parallyba não 
h a. .,um . só· .real;para obras pu~?líc:•s~ .e u ii'o· báv,er,ilo 
obras publ1cas naq uell~ provmeta'? ·O que é, cinco 
cont"s e t .. ntos m1l réts que ·se .dá para as des~ 
peza.s daqu.;lla. provi~eia. 'coinprehe11dendo . a il~ 
lum!u~ção,. obras .pubJJcas- .etc;~.: .. , ·.··.·.··· · · • - ; 

Ltmttu-me, Sr. presiilimtA, .a:o . 'cáes; não :11a 
~áes r·lgum DO porto da Para,hyba, .'e o porto está 
Inteiramente ··arruinado. Portanto. eu queri~ que 
se augmentasse riiàis essà ,quao'tia .. · .. 
.. , Durante n. discus11ão. ocêorerã.,· muitas emendas 
qoe cOllóearemõs neste lugar, ·,segllndo a'. o.rdein, 
em quo· vêm enunciadas na acta, ·não se' ba· 
vendo para esse fim .transcripto, nos ,respectivos 
lugares. · · 

EMENDA.S 
o.· SJO. Vallcorice1lo•: .;_Já umillustre depu· 

tado :~e.· preveni o . quanto â ·lei. dai emprP.zas ; · a 
lei das• em preza!! •não. :tem tido execução .algllll'la: 
se:ess& obra que apnntnu o Sr.·ministro, da Pa• 1.• Do Sr. Vasconcellos.,. . ·.. .. · .· 
rabyba·; r não <'Se . ~1óde ;fazer por·. em prezas, 'então .. ; << Ac~rescent ... ~se · · ás pt~lavràs.:..;;.secrlltaria; expe· 
Dllnbu_ma <dA~l~al ae· pôde ·fazer, ' porque; ella ha ~Je\1te =estas~ e out.r,as . despez"s. ,, · · 
de de1xar utJhdade '· para•. as companhias • . Qnanto . 2.• Do mesmo :senhor : .. : · ·, . 
á obra .. do. Castello' e outras, eu não apoiei, p"r~j'ue u· :Na. província 'do. Rio :de 'Janeiró,. o • ministro 
são. do muita nrgeneia, e como. é. que quHrem do Impel'io, .·e· nas out.ras. os pl'llSidentes .em con·-
que obrali de. urgencia entrem em urna lei. ,111e s~lh?, ,distríbuíráõ as nddiçõ~s óe11te .. titulo. 'des·. 
lia .. de ter execuçao-de :31- de Julho? Quet·et'"SB·ha - tJna.~a.s. par~ as obtas: pu~U·ca9;. pt<làs···ca~naràs 
que caía nm 'morro e 9ue entulhe .uma ru·1 ? ~untc,tpaes .que maiS pre.:1sarem deste ,auxilio:» 
Não. certament~:; .,e por ··esse motivo en votarei 8.• · D.o mes1nt> : . - . . · · .: ·.· · . · 
contr~ a eme~da, e ~1ão -v-otareicuntra qualquer « Qite na província de'''Min'as''Geraeil se cciJt~ 
quant1a q~a snJa. appltcada:. para; bom. :fim;· ·para se temple o ordenadO .do professo.r de. :rhi:toriéa. » 
emt>reganmmedlatamtnteenãoparater:mdamento · 4.~·oo 'mesmo:' . · ·· . . : · · · · 
quando. tenpa•a. lei do~ orçamento~ se fõr .appro- (Q11e' se,. ·sujipriô!a ·o . o·r~eii~dó d,o qlll;ltro · ici&~ 
vada essa emenda que .consigna·.lO:OOOS·p>~ra .a bi· de}ras de .grammat1ca latiDa na }'rovmcia· d'e 
bliotheca dePernambuco,lO:OOOS para a de s. Paulo M~naR, pur estar suspens() o_ seu provim.,nto~ .if · 
etc;•,: cum .tio pequena consignação, não :sei qnem · o.• D,, Sr • Calmon : . · < . . · . · .· . · 
é q11e ha· de .comprar 011 livros.·. E 11 desejo que · «,Suppressão di\ soppressiio 'de 4001# -d()'·oftleial · 
s_e .cpn~igne,. para a .ínstrucçiio publica. quanto ae da secll'etada. » · · · · • · ·· 
pód,e _;couslgn.'"• · mas, .niio. guero ·que a compra - 6.• Do Sr. D11arte Silva: ·.· . · . ·•·· :·: < ,. 
dos livros. seJa entregue· a hoinuns,,que não· en~ «.Que um urtigo declare _que'nji~ sejio.nomeados 
tendem. d1sso, e que. vão comprar obras velhas~ mah•. oftlches ·da ,secretar~a, excedendo .o. numero 
Eis ·a minha opinião . . 1 · .• .• . ·•· .. , , , • : .·· • dos .eon~mpladol4 neste orçaíneuto; ». · · -

. ·· ·•Agora• quant•1 ao··director·dos correios; pergunto 7.• D., Sr Bapti~Lá de Oliveira:. · . . .. 
eu,'·que-neééssldade ba disso? Ha um admlnis- . « Rio de J'>lneiro .. - Aecreaee-nte·se no oroà-~ 
trador ::geral,· e nito ·se .precisa· mais ·de director. men~o para·· esta pr?vincía ·a 1.~antia .·de· 4:000.9 
0 1administr11dor ·geral: é-quem JoAa com todo c1 :~~~~.g~ados por . 101 ~ao, .. observatorío .ast~ono· 
trabalho .-des•a r .. partfção, e o· director é· só para S.•. Do· mesmo·· se'nbor .. 
determinar o trabalho. Portanto vqto contr•1 •est~a 
quantia; SUpJirima"Se. desde· já .o director' dos « RIO Grande. d& S. Pedro. - Nito se.· marque o 
eorr.eios eomo propoz a eommíssão de constituição. ~~~~~~~ das. novas cadeiras de. in&trucção. , pri· 

OSa. ·~~IÍIT~o:Do !KPE&IO fez uma explicação 9.• Do Sr. Vasconcellos : 
que nlio se ouv1u. . .. . . . ·.· .. ~ Que seja supprimido odirector geral do cor-
. o·s;::·c,;._i~~~;·_:Eu--~~t~~ ,d~ t~d~ i11~li·: raso·, ficando a duecção' nesta provincià a cargo 

nado .a nio votar por augmentos de despezas ao do JJ_Jinistro do imperio,.e nas .>utras a cargo dos 
orçamentw que ·t~stã em-•dl~CU!Isiio :. todavia-como pres1dentes. » . . .. . · "-
f~i apoiado: 140:000N • par~ .obras pub)íeàs eu·devo 10 .. Do Sr. Maria de. Mo.ura: .. _ . 
d1zer .. alguma cousa .. subre ellas, e Já, um nobre , <<'.Que em lugar de oitenta contos destinados 
deputado. conheceu que .:niio póde .. haver e01sas para as· obras publicas. d.esta' próvincia,· se oreé 
em prezas·. de· agoas. · Trata·se , portanto de. matar a quantia de cAnto e quart-nta co.ntós. . · ' · 
a ~êde <de uma população .consíderavel: c:>u não. · ll. D<1 Sr. p,,ula de Albuquérqutl : 
far•~" cargo. de .allegar as r.azões que. já tenho « Supprima·se .na disposição 'das qua.ntias.orça~: 
ouv1do. allegar •.. j • · das 'p11'ra-as obras publicas-as pàlavras-que '·serão 

A P,rovinc_ia' do, _Rio,de' J'anei~o' tem oma quinta entregues--em diante~ » · · · 
pnrt!l. d~· sobras;~eua 'l~rr~gando com um pezo 12. Do Sr. Olllmon :. - .. ·--·r· ·. •.· .... 
tremen~o produz'100 m•lhot~s, e entiio"niio . se .. ~:Qnt~ se erey-e-a 200:000$000 a;qíiãntia orÇada 
!la ~e ; olb~_r · pa1·a a: sêde ' que. este:· povo tem.? 0 para as. obr11s publicas ·do Rio' . de. Janeiro;. li. ' 
Jllus~re deputado ·e eu' e!ltamos •persuadidos que ,(.Nãó fói :ap•aadn:). • . ..:· · · · -·' 
a· 1_~1 d~'ª ·empr~zas ·logo :q!le seja emendada póde 13. Du Sr. Mumz Barreto,: 
s~. n.u1to- boa;· porém· •asa1m .• como está ·de certo « :Na ·província de s: Paúlo;..;.Salva a redação. 
na.~.pó~e ser posta em execnç.ão; .. por que . razão . ....,n:est~ne_m:se 60QS para que a. co!lgrégação ;do 
p01Sil80'Se'bade•el · 80' t 140 · d CUl~O.JUrJ.du:oem·~. · Pa';'lO ,,O>!jlpplique·em'.livros 
· . . . · evar, ·.c~'.'os,a· . _;·qua~ 0 para .. a blb.llo_t.h.e.c .. a . . pub.l_lca .•. » .. -... ·- .. -.. : .. ··· .···· .. · ···· .. · esta. provmcJa tem rendas L que· ser consllmem eín" · despezas 'ge·rae ·j • · t 'do · · · · -· · · '.14. Do ,me~mó senhor : .·. - . :. ·': .. · .. · .. · . ':. 

• • . · . 8• para_o_ · 0 '1mperJo.; ' 81 para's1 ,,«.Ba.'tiià'.,-:-.Salva .. •·a·redac"ã.o.: ~-FI .. quéa'u_tórJ·s· a·do 
nad!l··tlca·_?·,Se_tss.oinao passar eu'tentào" .. direi• , " - ·· Q!J~·::~~~· ·~.eve'jtlrar a Sa parte' das"rêndas:da"•'pro·-~. o preíndente'eni conselho; pàra: despen'der a:quan~' 
vm~u~.··d9 t R1o :de Janeiroi.' conformao a"_lei. que . tia ·de !:35qSqº·O· com a biblio'theca· publica "ilil
aassm·:o•·~anda', para 11qutl~o _queva provincia) quella . c,~ad\3.», . .', • . ,:_.-. ,,,, 1 ; · -_~> 
necessitar~ : ' ,,_,;, ., ·-.,··.:-" ··, . ,. _,, .. ; .. ;: '·" · ! 15 .. D~_Sr.~oar~~A.nRoch__a .. rí::'-''' ·. ,, : 
r·(),... ,,;]f'' .. , .·: _· · : . .. · . .. _, ... ,: .. : ,_ ; « Bah1a.-Requeuo ~ue .nao se corta nada no 
.. · '!I~··. ~vt,•tt4e, .. ~ .. , .".~ -;ordenado-do Jl~~fesso'r e· rbeto~rça. pq(!l_e -~-~i!r'; :~·ç.;_, 

\ .. . ~ .. 

'• 
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com a quota qú~ nlo' rece~e, ao ' Rub~tituto_ :·In~ 
teríilo, que .rege a cadeira · na nusenc1a_ do ·pro_" 
ffJSIIOr. . . . . . .. . . . 

16. Do · Sr . ·Pautá Araujo : . 
· " Bahía.-.Com ·. o collagio medico.;.;;;cirurgico e 

instrur.efio publica da Bahia SS:326fl668.» : ·· 
17. Do mesmo seuhnr. · :· 
« Accrescente·l!ie 1:350~ parn ordenado ·'dos em~ 

P __ regados da bi.bl.lotheca da _B_ a_ h_ ia.» .· .··. ·_ -·. -·--·--.. 
18 . . Do Sr. Rebouças ·: · · : · .- · 

·_. «Bahia • .:..; Que se' conserve o <mJenado do higar 
de oftiçíal da ·secretaria ·e interprete.;;... Salva .n re-
dacçã•l. n· . .· · · .. · ... · _,. ... .. · 
"19. Do Sr. Castro e Silva : . · 

<< Bahia. - Que se .supprimão as gratUlca~ões . 
ou ordenados dos direcLore11, . proeuradoJ:eil e eS• 
criviies das villas dos índios da Bahia, oonstantes 
da tabPlla .n . 7, » 
~ 20. D•J Sr. Soaresda Rocha·: . . . . . 

• C(. Bahia: --os . 80 . contoll applicndos . pàra : as 
obras publicns ·. que SPjiio com preCerencia· para · 

_ ~~~~!a~ ~er;;~::~~h!l-,sobra~c.lira á cidade b~i~a.-

~~do Sr. _.Soâres dir. ' Rocha ; ''da -21• do Sr •• Pereira 
de Brito ; 1) .' au·gmento 'de 10,000$, ·m·as ·não'o des~ 
tino ': a 23• do_ Sr~ Paula Arauj iJ ·; ·a 24& dn Ulus~ 
tr_e · eommi~Bii<l 'de ftlzenda:; · ·a · 25• :do· Sr~ Castro 
e. Silva~ · em llmbus 'as ·partes ; a 28i do Sr; Pauta' 
BarrnR julgou-se. comprehend~dà e.oi 'outrÍl ; a -91 'do 
Sr. • Val!eoneellos_· _tleou · a:huda ~ . •.para' a · sess~o 
seauinte por empate de votos • . __ , ... , .. · .·. ' · · 

For'l'io 'rejelt<ldas as em;;ildas,· 7• ·do Sr:. Baptista 
de .Oliveira. : lO• 'do · Sr; <Mou·ra; lta'.do Sr: · Pau~' 

liiio_· ·_d_ e :· A_lbuquer_ qu_e : ·_ ._18. a do ·_ s_r:: Re_bou_ Çair;· 
22• 'do Sr;· Zeferino ' dos Santos ; ' '26& ·e ·27a:''do 
·t:;r. AlencAr; 2~• .· cto Sr. Araujo·; Frilnco'; ·· ~ ·soa 
do: Sr: Luiz Cavalcanti. · . · · - • .,.- .. '• · - ·· .. · 
D~da a hora, o _Sr. presidenté' ''d'eclarou· pâra · 

or!iem do . dia. <seguinte: . 1• diseussio do -· pro· 
je~Jtw,. de_. lei n. :97, .2• discussiio :do .·projecto -de 
lei · n. :144, .. vindo do. st~nado : : . 8• ,di~cussiió, · do .pro., 
jec.to de .· lei. offerecldo . pela . e~mm~llsi\Oí ·.especial. 
á'cerca dos· JUIZe:J. • de .paz:: . os ; orçamentos- -das 
duas· repartições · doa .':negocios "da ju!itiça :e ·es-, 
tr11ngeiros, .. para tere!lira.•.dhleussiio. · . ~'·:' .; . 

Levantou-se a · sessão· ·ás 3 -horas· e,:v1nte e 
"21• Do .Sr: Peréira· de Brito: 
· << Pernamblico';''-:Que se arbitr.e 4o:OOOS plu·á .. 

a8 ·o.bras . publicaa ' _da ·província de Pernambuco; · . ·---e---: 

cinco minutos. . ·, , . ... . , 

e que ~àti lhe <lê ·o de;.tino:·para eonducç1io' dá agua · , - · ,, .:·.-
para a cidade .do Recife, isto é, maís lO:OOOS ;» _SM~io· eaa:'l' ·d,. e ... A.-~~.0 ·_ ,, 

22 • .. ·no ·sr.Zt!ferinndo's Sàutos: .· •· .... :. · · ;· .• · ., . 1 _., ,_. , , 

(( Pernambuco; ,.;... Requeiro . que se . êonsigne· a ;'',1 -J:>BESIDBNCIA. i ~O . Sa. •>Oil8TA. . CARVALHO: . . ;.;.; ' . 
quanti,~ de . dez C?n~os de rei~. p_ara··.o estli.b~leeí- ._:." _,.,,, .... · . ... , .. .. : . . ·.•: ' ·' ,_:,, ;;,.) ,, ,, ,, .• _,.;, .,. , , •• :, 
D]&n.to de · _uma btbhotbeca · ~u.bbc_a ·:em Pernnm- . A'~;, lO :lioras prncedendo-se'á chamada'; .acharão~. 
buco·; .n· ' . ·-~ . · ·· · · ~ : ;" · n• pre:ient~s/79 i SrsJdeputados; ' "ft~ltando · -com · 

zs . . Do Sr: Páu:la 'Ara\ijo ·:· . . . : , . . caus·a· os Srti. :DAUB'.·'e · Silva,- = Mnnra~l - Lino···Cóu-: 
. • « Babla- No caso de se darem · 40:000~ para tínbo, Míranda-·Ribeiro, ··Les.qa,e•Oliveira :Alvares;; 

-obru publicios de. Pemambueo; ·dé·Se OULro tanto e :sem :el_la 08 •Srd_ .··_· L_. _e_ d_ o e · o_ame_iro da Uun_ h_ a. ··_: 
para n Bahia. » · · .· · · . .; . · · · · · · : ·· d · .. · ··· · ' b .. · · · · "' · 

24. Da illustre commissão de fazenda ·; O S.s:· PnEsmEN'l'E ' eclároli .. a érta ·a sess .. o~·-
cc_·Parah_ 1·-_ bá;.;...nue.ae_ ab_ on~_ m· á_._·c:a•nar· a da· ca~_ é :liCJa a actà 'da a'iitecedenté' pelo Sr~· "secr_etarlo' 

.., ~ sciu_t_o· to_i _ap __ prov_ad_a. _·· ·: .:·· · .· ·.·_ .. ·• .· • ... -.: .. · pita\ da' provineía da Parabyba 1:300$ da nrdi~ . . ., . . . ,. . . . , .. :. · · ' " 
naria que reet~be na fórma «1a ·tAi; --"- D. · Sil?>a~ · ' O Sa: MAnc&L!.uio DE BntTo :1e.u ·um omcio do ~ 
-::-L. de Souz4.-. Vasconcellos.-Mendst . Vúmna • . · ministro ._ do: •. imperio.:-·em.• resposta ~ao. , que ·ae)he • . 

· _.Ribeiro de .Aniirada;'), ·· . · tinba·. dirigido, partici_pando , .que ~S. ,. M •• l. ftcava · ·· ·· 
- · 25. Do Sr. _· castro 'e ·silva ·: · ... _. . . · . ·· -· · · .· : inte_irado· das·· nomeaç(JesAeitas/ tiellt,• ;.camarar do · 

'« Ceará.:....Na · provincia do Ceará accrescente·· presidente e .secreLarios .. que .devem ·,:aer.viri ,no: 
·se 200$ d~ gratificação dó círurRião ~ncarregado quarto -n1eZ da presente aeaaio.-Fiéou a .camara: 
da vac:cina, cuja quautia nilo foi supprimida ·na inteirada~ · • ··· ·· · ' • ' . ·, : ... · , : .- < 
2• discusslio. . ... ·· . · · Lerrio·ae os seguintes requerimentos: . . . . 

«Na ·quantia &u).>primida de 38S$ _com . Indígenas . · l.o :ct R6queiro _que Re peça ao . ministro .doa nego- . 
diga · &A : com os dtreelores dos índios. » ·.· · · · eios : _da . fazenda _haja . de: en.viar qu~nto,. an~~~ . os . 

26. Do · Sr. Alencar : · ·. · balancetes . mensaes da · receata· ·das ·provi netas do 
« Ceara...;.Na província do Ceará • . N'o nrtigo Rio de Janeiro. Babht, Pernambuco e Maranhão, 

obras publicas, . eupprimão~se as palavras-guar-· que _eltisttrem no· tbllsouro desde •.AgcJsto ~pruximo . · 
dada a dispos1çilo do paragrapho, etc. .. pas!iado .. de-1829.--Manoel Amaral. » ' ·· ·.·· ::---, 

27 Do ·mP.smo senhor: 2.o cc Requeiro.que ca commis~ão encarregada - .~~ :·.· . ( 
• _ f( Os200$ para a·va'eeinâ 'nas p_rovincias, a que ~>xaminar as contas do commissado ·Albino:Gumes · · · .· 
s~ .. !lrbitra .· esta . q_~antia. sejã9 .emprega,dos nas Guerra de Aguiar; examine · igoatlmentR -se tem·elle ·~ 
eapttaP~ e ·· suas_ -1Jl)me~tações~ » · . . . . . · 'dado ,as • cvmpetentes .éontas relativas ·às · sommas. 

28. Do Sr: _Paula Barros : ··. , • · que tem .recebido :.desde 1817 até '1826,• para· ror· 
. « Cearâ.-A:ecrescenttl·Sf!_· 200/1 do ·· eirurgíão-mór neciménto· Ja :drvisão·: auxilíadora: .b.,m como os·: 
da· capital,' do Cea~(l p~ra a propagaÇão da 'vac· subsí-dios: que rt~cebeu · para• os': colonos · suissos 
cina, assím como · tê'm os cirurgiões·inóres das na Nova Frihurgoj ef)mprebendendo ' juutamenta 
cidades da Blihia .e Parahybcl~» · · as contas dos tlubre_sal~ntes que .recebeu:dos · co· 

29. Dn . _Sr. AraUJO Franc:o : . .·. lo nos . irlandezes; do que já ; est~ãra pedia 
' u ·?arJi;.;..'Accresc.ente·S~ no orçamento da prO.:. ao. gove~o COn~BS . a requeriiJ!ento ":~~U em. 182_!), : 
vincsa do .. p .,rá ··a quant•a . de _200$ para . a · vac~ .· ·sendo, necessar1_a conaequencta a .. mdemDtsaçao . ' ·· 
cina na capital, da .mes~a província, .subslsthido .d!l ~azenJ~~rilici~nal,: ; :no. caso q~e ;;_baj~. culp,a~~l~- -1- ·-~. 
o q'!>! .se des~tn~ ·para ; as outras eama.ras :da§.. ___ m.al.vers~ç_a~,"' e q:ge_ JRfOrJI!a_rá OAto~erno .. a . e~ta. , 
~rovmcu1s: · · .• · : ·.• · .. > .... :-. ·.- · · ·· ;_: '- ca!'Ja.~~~~~gbre a . o~se!,vllncta. r: daslels . a.tat,res· : [ 
'30~Sr:-l;utz ~alca'!tl • . . . . .. . peito.·:l::'-:!1 . , . , , , .,.:, . , . . < . . ···-·· , . . , . . . r;:-..J 
« _N., § 7° suppnmiio~se as . palavras 7' . que . . ",Ça~;ara. dos deput~dos~_aos 6 de. Agosto de,l880. : · 

serao entregues, t<tc. » · .. . · .. · . . · , , ·: ·. · -:Q •. d~~~~~ado.pl's.toitaoD1as. - » ...• ·: ,.; - ., , 1 , ,-.o-~ ;1::· 

J_.u_ J!l_ fl.ud~_·s_ e__ su_ fficie. nt~ .. a ; di_s_ cu_ s_s_ ao, ~l._ e_.tirou_ -se_. · .: S.,o u ~Requ~it:o Q1l.ll, 1\ vista_ da.att_ e_s_ ta oi.'? q .. _u_a._ o!J;~f::• _ 
o •-·mma~t.ro, · "'~< · passando, se'' 'li v.otaÇ&o·t'· forão rece_u . a. , ct~rttda.o do;;.,_coutador .- da. 4~: c~.n~do_rJ_a :· .. 
" . l>_· P_· r.)vadas: ·as -em __ e'ndas :_ 1• / 2_ •,: .• s_•: .e.' 4•_. 'do::.s_r;._-' do ·:th_ es.ou~.o.,pu_ b_Ue_o_· . .. __ a~ .. _om_ eie~a0 _ , g:0v.e~no <· pa• r,a;._ ... 
V$scon_ cel.los ::_·-_a · 5• ·do s_ r_ ·, __ ·.·_ca_l_mon. :·_.-__ a : _a _ .•_ . • <lo_. qu.e_ . • _e_ x_ amm_ando::_aa_ ._,c•'_nta_ .s._:do com_ m_ i tB.>'n!I.Al_ )lino .. 
Sr. Duarte ·s,lvn ; a .8•. do Sr • . ·Bapttstif-def·'Oii~ Gomes Guerra·., de .A'iruiar, ·sobre a.:dsmluulçíi!>.DO, 

· vei_ rll.;. a ·1_ S.• __ ... e 14•_. dü · sr_~ ·- · Mu_n_·iz . - ~ar.re_ t(); a;_,1_ 5• pe.:to do pi_o _for_ne_•:l __ cro au blltalb. ilo . de. f~alelr_ oa -
do, Sr. Soares da Rocba·; · as 16• e 17• ' do' Sr. da l• .llnha, scndo .de 15 onçaa, quando deve~a . 
Pàlila .Araujo; 'a'l9• ' 'do · Sr: Castro . e Silvaj ' à ser de Uora e · meln.~ de 1ue tem ·cobrado 100 r:~. . . . . . . . . 
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e.m Cllda ração; . o mesmo ' gover,no, ' feito (). e_aleulo " !" Considera,ndo,que, só R : ,ratl~ada - da.'l , ,aetu~~~ 
de .. pr~juiZ1) .· rl.eRde .. Put.ubro ,pr!'tol'ito, .· dê ,ns ne: . nlO(•da:~ fracas. do. mercado " poderá Jazer ,11ppa~!!!le.r, ' 
cessar•as · providencu~s .. JDfc.rm11ndo ·~om, ur.gencia a moeda de touro-.o padr~o dos . valores .~,. Pflla 
â esta_ augusta CIIIDara dOS res'ultadoS , que tiver SUa CHínmoreial . tllndencia 8, liÍVc}&r•Se por;, todos· 
este negocio~ . .· ,. ' · . .,: . .. ; . : . . -_ .. :: .··. . . o~ mercados quando naó.A eili.bllr~çada: : . P,el~ 
. <I'.Cnmara. ~os deput!ldOH~ . 6 de .,Ag()sto de · 1880., presença, de moedas .. falsas; · · ... i · , - : - ·. . - · . ·, 

-O ,dPpUtRdo, .Custod\0 D\as. » : ' ' ' ' « Cont~iderando ao mesmo tem'po 'qúe,', se''_'a . 
_Do Sr. Ernesto: ... ·. •' ··· .. , ._. ,,, ··. · .. · .. _., .. ·_ ... stibs'tit!Jiçãó r_epentina;: d~stas ,if!n'cifas' fri&c!is : por 

- « 4.• Ped1.ndo ;que a .. commissito de, redacção ,f1.>sse. outra , parte amda _quaJ1do .. poss1veL f~Bl!e .. ao 
1 
go:-

autorisadll ,a , accrescent .. r , n";. orçamento ,do im· ·ver no, . transtornaria a fúrtnna ··dos .. clifadltos .· de• 
Pl1rio; para orr curao,. jliridic;il , de. , ~ernanibuco , ~ vedore"'; . por .issO , q~e aei'ii'l(obrigà4o~ a · pas;tare~ií 
mAsma -. qua_ntia .decretada para. •livros. do: curso om . Ul_ll& , ;_ll\oed~: ,IJI&Is , . f~t·~e, ;'_ d<? .. q~e, _n!]ulllla em 
j .~i-idic:o~ doS. :.Paulo. . ,: 1 , , . que ./tmhao· .. rontractado; a , sua contml]açfio e 
, ._Foi, appr_ovado.~ . .-; ,, , . r: •'- . ,,. . .... , . .. . pr0jlrs8aivo . . uc.:daP,reêi,í.ame~to . at~.~i~ariãq )g~al-
. Foi ·.rernettida·<l\ i• lil -co'mm'isllilo de.,f1Jzenda;· a mente, oa Cidadãos .credores, por ..• rsso que .• sedão 

conta da· recei(a,do t correio , geral· no ·.ulti!JIO anno o.brigàdos, a r_eceb~r .érri-:pag~m:eU:tó u,ma ,~ô-~~i+ 
dnnnçeiro, anterjor á Pua. <;~rganisaç~o-;ocomparada rJ!aísJraca , ~.0 .. que , ~quell~ ~~"! q1,1e :: ~~.~pão;,_c~il;7 
com• a do·:•'lo,.,anno flnance1r.-1, subsequente,•·que é tractado, e por consequencta .. ,que .s6,uma. :rlltJrada 
oifereclda,:p.éla·[St. ·'•Cleinimté• :Pereira,.u ·, :,;. ' ''· " ;,; · .'J!~--~~·t1.ac_· 1_ 4· ee,~ ~.eg. llr,,'!- , p_ o~~e~~ ' e __ v_ ~ta, :r i B.ltt•r_ ,~,·m,·· .· _ o. s, __ ','~~~ ~- ,·,P..·r, ·_.é,_;.·, . 
<Remette_u.se i·• á •.8• ·commiuão:::de•fazenda, ·um " . 

. _Jl'equerímento·· de•_, V:icente:1José::.·d_e ,, Araujo .J:;obo.• · ,,.«·Considerando .. que, 1 tendo, a : ,camara· jf&;. elí'-
-' ' A' :commiAsão eapecial.de sesmarias, outro ·, de mínad(i-,A~·: .deâpez~ .. P~~~~~a. /,o .:custo · ,~~~ ·~. ch~'pi~ 

FranciRCO;;Pereira de;·.carvalho. oo; ' •>r;· ;.· ,; ' • •' ;, • nhas., de ... c()bre e :.dt\ ' receJta do., pernr_Cl()IÍSSimO 
:.A' • 'de ··petições, .o litro· dei Elias: Anicoto ; Mutins . éunlio:·:,destâ ~móedá;~ ·.e .précíso··-subiitituh·, '_quáiitô 
Vidigal~ . _ .· .. < ._ .·· . _ ·.· _·,_.H! ' ' ' '· ánteti ~ a ., falta''desti1 mo'<~?a. :ciréulante .:·pârà, ev'itàr 
·. ·,'·,ÕI'sa/; PIÍiÊ~ . Jl:Íl:aaÊxiiÂ. Ófléreéeu _o : s~g· · alnte'':pro- q!z~ ; , á'ejj~~. éU,a m.~is Aé.!n.a~l.a~~i& ' n~· IJ!ei'c.~~o.'.'.dC) 
jectO'i' , _ .. , · ':. _ .. . ~·, , . . , ._ ..• · - - ~ . __ ···• _· , .. . q11e as. ; notas,. ,ea_ta_s,_na_o P.~rcão . aiD.da.~ .rnllls :: ~o 
'': <i ' COnsideia~d~'· qnel' ·a 'aetuar moeiiá . d~ ·:·cobre ~~::c~~~~~~iióa1S~lk, ~-;uft~~ó~~~ria:aeq;-:'o~:a :~~~~: 
ó',

1

"fafsa.~ : mê:rea.n.t~~~~~enté :; : .rali~IJ~Ó ... :p:o.l' 'isso :,qúe : córiseiv r se ô ' seu' actú.al équilibrfó 'coín 'ii ino'eda 

·· ~ólrt~t!~!~~ :, ~~ó::~ai~~:.E'J.:oia8~'~3f ::e~!f·~g! a~:?c:~;=~~~~~ ;i~'b ' ~~~·. ·· -~~t~ - - ~;;~~iâ~-i~~~·;:&~· ·. i~ r 
que é,. fabricii<Jo ::·,·:: · · · · · '· :.- ·.• · "' ·-• ' .. . ·. si só. nã(l , curuda- o ,mal~: Jire1Je.llte em_quati_to'·existir 
, '" Considêrârido' . que;_ · :esf~ difto>'iençá. dé ' valor 11 ~ círciilaÇiio·,.umil ' móed~ 'de' cobre dt~ . tão jfaéil 
c;" a' cailasl,:primordiaVda·: tabrícada·' furtivaulimte a·lllcrâtiva ·ralsilicação'~ " coí:no á' razão 'de ac·córdo 

. nci'.lin p'eri.o"·e 4•J,!nr>i:irtada, 'd~ .• ,eá~~angei~o; e · qu~ com · a , experien'cia. , o convllnce; , e . 'pottailto' · que 
I,I~Jll,, ·· f!lll _,forcas ·. ,que: _·Se: lflVIl~.ta'!J~em . ·p~l.cleri.ã_o SÓ. ' i\ . reducÇão _, da ~ct_ual :~O:ed!l, :c1e ~0!)1·e . ,ao ,.Be1J-
IlO~,ter · .. o .. ll!ltUral; deseJo · d~ : h()m~m ·e~ 'melbornr verdadeiro .:valor; 'Isto é, 11 ttuarta parte ,der :seu - .··• 
de fortuna . á vista .· de um~ : especulaçno· tão Jacil vàlor moíniÍial;., poderâ , ~vitar .a ,'sua:. 'fui'tlva fa~ 
e l_ ucrativ>l, ·e -que ·ao . -mes_ mo tempo lhe ,seglira : bi'lcação· e · lritrodlicção · no· mercado·. ·e· 'po'a; con 
a ' impuni(l'ade ,.no estádo'.actuál da administração · · .. · · · · -· · •· · .,_.. ... ·• 
da_· __ ._-'-_J·ueti,.·a._ .·.·_.·. _: .. _ .. _._._ .. . ,_._·_· __ ...... __ .:_ ,_· .. _· ,. _·.· __ ·_·.·_··_. · __ · .. ·· ... ·· .· ._, ·_·· liequencia flnd, . que ~duas ' ,são às", ·quaôti'às 

. v nec~ásarías ."ao .. ~m: , , deséj~cio: . . !( pr_imflira.: p~ra •·· 
;,Cl 'ô;usiderá~do' qué, ,além ,' ~está'. moeda.cle ~óbre " pagar as notas que se devem retirar •. e . a segunda 
circolan~ :,em, . ti7do .· o lmperio, ~ , ,glrilo 'iJZUalmente . paa·a:pagar a d_Hferença d~ valor: .corrent~ da. moeda. 
nas provlncias1 ao . sul.!. do . rio de S. _F:rancisco de; . cobre. ao valor real ~;: que .d.eve ser .r.e~uz1da; 
as notas :dll banco q11t!, . por. ·niio .. serem .converti· . : cc , Connd~rando · qne., , .aanda quando a :,nossa 
v_eis . A .vo.n\ad!l, ,dos portadores :e . ;Serem\ muito receita chegasse.' para I(Ruiortísação de Uml(certa 
super.a~u1\d!lilte8 .. ás neçesaídadea .. do . ~ereado, quantiilade ·de .·notas,' não · pód8!111Pprir:·~ com 

. ao1l'rltrn,-r t,tm,,.agí(l, oxcesu1v~ :- no .,_troco .. . ,da,. mesma · ceí·.teza. a diffe.rença . do · valor , ifa.'moeda · dé:·c.obre 

~~e~ti~~~~a:d;o:~:.; ,.ea~ .. moedos ;aiterando:a ~!~:~~~!id!;~~~~~0qu~~ 1~:P.:~~~-~~~-t~ ; ·~~~-_tâ·:· d~ai~ 
padrão dos VBlores- a moeda de · O!Jrp,::-.:;.,.:a. tem .. ~ença .. po_r,,,n.~.:lo., d~ . apohces,.,com .venc1m,en~~; ~e ... 
feito :retirar~ df(,·circulaÇiio .. e.· reduztdo a genero . Jlli'OS como propõe o gr•verno, além ' de. _te,r.,_',a 
ç~ln~~:~!.~iá~, ; :.p~r; isáo, ,,qüe ,, níflglleJl1 .: !l; ~ ,daria .. em .. na~!Jr.ez~ dC?s empreatiJ!l~,s .. ~~rça,dos '· aob~e~arre~ 
pagam_ento pelo . seu valor. reaL na .· presença ... ,dj! garLão.,a. nação .com maLa ,'essa deape~a'de J!JrOa: 

, ouuas ~ moe~as L.d~:-; .mllito "meno_r,; .. :V~lor,é; -,,._ •. , ., , · e ·. não· 8enao· jlor .. ôutro.·lildif conve'rüvels ,A.êvon.:. 
u Considerando que ·a e•istenc1a destas moedas . taiie ' do·s·'.'portaâifres,viião, : ·po~'ião : 'sti'p'p. rir'·a ,'.talta 

-:-: ce>br.e e . 1no~a ;" l!dQ. 'a~~aui11l,,d·â .. al~. :propor, qu_(,neê~á~à,fiairi,é.nt( ;J~:áv.ia '.: :~e. ·;·.'~~p,edtilii'~~âr' ·o 
c!!ln~l, no. m~rcado;: dei .preço,.de. ,lodos; os gener9s, m"rcado com a. ause_nc1a 'de. uma tao.:gran,de. parte 
po~ 1sao 1 qu~, .a ; _Jl1e~l)~d.~ria!l()l:le de,pre_ç~,.na , razji~ . d~~:v~.li)r ;A .. ~ . , pi:o.cda, , ~a : ; ~~~r~;; eir~~Jari~e; . :e_;~r 
do menor valor da moeda em ·que é .paga: . . ,.:. : cons~qu~~c~~- . q~e · -~~~~ pó~" !J8t ~~~r,t~~!? .P~r 

· : ,« .-.Co•!si~er~ndo~; _qua; .,a cir.cul!'.o~o, de,. tão Jr~_~àií offensivo 'dos dueatos, dos Cidadãos · e noc1vo ' A 
mo.C~8S: Illl!l~().;preJ~_ilicào. :ao1i' ef!lp,r_eg~do.s_pUD.liC(!S, . uiêáiíilf' nàÇio;', _ •. . · . •· ·._· •. : , . .. '' '_' ": ·. : :~·,• :::; 
por .,Isso i . que :os . seus . ordenados< uão: sobem: , _na · .'«'Ço~.si~_eràndo', qu.·e~·: ~, sy~~ema , IJI,oíie.~arió, ~'P.i:~~ 

· · riizii~:,.~~ >4e8âpréciâin!ln tcb :d~_ll.)npedas;, ,em ; q~~ .· p~sto , )gan~Q).e~n~te ·' , pel~ .. ;· go,ye~~;~o .• · , ~léiQ :!le.Ae~ 
· ~ãop~g•IB_ , · ·~Pill~ . C!)I\.~~!lr1 I~'i~~ ! .. 81l8.E!rosd,,',do .. ~~l\ -~n_.ii_~;~~11~v0..,_erl :a.!Ulta<l __ 11,·adn

8
.tm_o_ 8a_t!'!en~~~~'r_ m_-. t~ ... c<!o~mro_ó '_flpNf4tau .. . ., .COnsnmo, -- SDu!'BDJ · nme "'a-~espon ente; :;6 ·. - p li " 

m..u.it!> , .- dim.~1J),~ei!J,, a ~.e~!!, i~~:.: P,~b!i,éâ~~. iío;s_;;ª~~e! tcis :,il~J~.~de':!d_e. )ogo : ·a·!l~i.~ :;atúg~~! t&:.d.'a ·,cóm.·a:· · Pt~s.~nça 
das,,a,.fand tga!J;: po(_Jsso:qll~ .e.~tes :re,c!l~!lm ;-,-!)o,~.r,~ :·aas .actuaes .moedas.Jracas, . ,te~ .• de miJ,Is. o·:de·, 
v~lor!!S . ~, pautad(_ls •· _sem )1Uenç_a~ , -: ~ · ~rogressiv~ · fiii to. de dá'r ,á mOeda de êobre; um valor ' nomin'i&l 
baixa do valor daquellas tnoeilas; . . · ... ; . : ., . . , ainda<muitó· .ú1àior : do· ~ qiie .· .. o· ·•seli.lo vàlói<te~l': : e -· 
·: . u 9onside1·a.ndo .<}l,le~ .: s~n.d.il .llJl.~,sjçã~; d~~ ·;.prõ~ pór· .. ci>nse•Jiléiuiia de estímlllar a_.s11·1 falsillcação ; 

. . 'V_'JnC:•.as,,a!),;D<~r~e d~ .. .. r1o .de S~ ,Fr~J:n,c.r~co , r~.!ati- <i 'Cciit-idera.u'do' qu~~ se _·na's=províllcia'a ' .. !lo : .Ílor.~e 
' :vam.~n.t~ ;ã .,,mo.C!.ia . circu}.anJE!,,.At~er,C!nt~ .~~ .. d!'s do,· rio . de .. S • . Francasco, .. U•rr,, p>lpel,. 1lduclarlo e 

· ,·_ p_ro~~~eJas_l\0. ! s~l - do.,.me ... ~o:: ra.o, d,IV~_JjS.OS .. ; ~éf~.veP.J -jirovinCiâJ; · tánto · 4'ilàiito ~·,:baare •',pal·a ~:cob'rJr ' : a 
s.ar: -.o!l i P.Je,I?~;4~./ Pr.o.v.J4el:lCUlr, os , s~us , P!ilrlll~IOIO~.- dill'êrénÇa 'do .· valor . da nioo'tla ' de . ·cobre e"•nélll( ' 
. (ltrcntos:: ·por}ljlao: ;~q)lil. naa,.pr,Jme_Jra!J :;a6 . ~·~cnl!:' · ii!!a __ lid'_•de_ . . ~· .r_.~c~lí~~o :_· ·n ___ a_a ___ : ~epa.r_ liÇlisi· _;_de "·:r"~~~'d-~:_ : __ ._ .. _, 
a : .moeda.,C:le cobre, J •. e .nas c s~guudas, cobre, . notatl da·, mesP.J~ .. p~Q.VI~!l!•• . ,C•lm,,uma~- C!;~DI_i(lllall!\(l cer ti~:··: 

· ::f~~:;~~t-c~~-~,~~-.'~0~'-~r~~~~~:~.;~~~~ :~~~:~~~ ·:.. àj~~l.~P~~· ~:~-~~~,~~i~~~~;1~;;;~~:;;'?i~- · '· . 
. , 
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tlseali~em a 11ua· emissiio e amortillação; para 
tianar IP suspr~itl\ de ·abuso~ do g·overno; ·.·. póle 
preencher o ·fim dea~jado·: ·um papel .fiducial'io e 
particul.•r' nas·. províncias do sul em· que elle ' jú 
existe,. · sobrec·arregando ·o. mercado maí~ aggra
varia a sua condição', e esturvarin o seu commereio 
de provinci•l a:· província, pela falt•l de um meio 
geral para os seus retnrnoH, .e por consequeneia 
final; que dift'~rentes devem . ser os m11ios de c:jue 
a legislatura deve lançar mão .para prevenir os 
futuros d"sastr(}SI)B ·que. nos· aguardão. 
· ct Con.siderando_ ainda mais que; o· projecto de 
gelle~"ahsar ns actuaes . notas. do baneô · pelas 
províncias em·. qué ellas não· tinhi\.o giro legal, 
além" de equivaler a ·uma retirada repentina das 
mesmas·, ·e portanto sujeito aos inconvenientes 
acima apontados; tem de mais a mais' o de eon·: 
fundir as nota11. pagaveis ao portador em ·prata, 
n·os: termo:Fda lei com notas substitutivas da 
moeda de cobre. · ' · · · · 
-.· cc Tendo·· 1li1almente· obsorvado ·a questão· por 
todas as' faces ·ao meu alcance, e considerando 
que .a ·peior 'que se apro~enta é a conservação do 
actual. estado,. 'é; d~-: progressivo . incremento do 
mal: por -~dos estes ·motivos C•Jfereço ·o seguinte 
projecto .de lei.· E deseonjl.ando . de mim · mór~ 
JrienJe .: eot' materia . tão.· meliudros11; requeiro·· se 
nomêe . úma com missão ..:especial' 'afim· .de .. que 
depois dé' madurà1i1ente · examinar a· eonveniencia 
ou· d~seonveni'eneia do mesmo ' .projec'to, dê· co~i 
urgeucia o seu .·parecer com as emendas. GUe tive' 
rem.lugar,:: '' · · .· . ·• · . ·· .. · · .. ·· .· · ' · 

<i'A sssembléa geral ·t.egislativa decreta·.: 
« Art. l.o Fica extiucto o . nctual· cu·nho· :da 

moeda de' cobre~ . . . . . 
~ ; « Art;> .. 2 .• o Tres · me.zes depois '.da publicação 
desta·tei .em cada uma das .. 1•rovmcias ·do im~ 
perío :do :Bi azil ~ o. valor da :. moeda. de cobre 
e.m . ci:l:culação, ~cl\ . reduzido· ã quarta pa~te. do 
medmo ,valor:· .Isto é,. a moeila de 80 ré1s · fica 
valendo, 20 'réis; c ·a 'de 40 réis. 10,. e. a de 20 
r,éí:> ,5', e nada as quo. houverem de ·10 ·réis e 
5 réis: '·.· .• ·.. . ··.···. 'i ...•..•...... · .. ·. 

. : « Art':. S. o No' mesmo prazo de tempo determi~ 
Iia'~O. nO ·artigo anteeed_entc, O ' thesonrO publiCO 
na ,eórte . . e as tbesourar•as d_e ..fazenda · nas pro
víncias,.· 'receberéõ ·.toda· a moed''. de cobre· que 
os"seu~ pl•ssuidores lhes apresentarem, e·' de-pois 
de· earimba~a lh'a· tornaráõ ·a entregar, pagando· 
lhes unmed111tamente a · dlft'tlrança . do. valor que 
tinhâo ao valor em que flcão: aaairn como o valor 
das n1oeda:> de 10 réis e 5 réis que ficão fóra da 
circulação. · . .. . · . . ·· · .. · -

CC Art. 4.o Este. pagnmentó será' feito nas pro; 
vineias do norte, inclusive a Bahia, com · um 
pap,..l fidueiario; · de. padrão novo . e • de ' ·diftleil 
falsificação, tendo "por tifülo--eonllan!)a· publica __ • 
e com a indícaçãd e,rn letrade·mão da· província 
a. que pertenc11r, c .da especie ·da . moeda :que 
representa,. sendo prhneiró assignado·por um' dos 
tres empregados ·Íl}aiôre·s das. respectivas' tbesou
rarias, igualmente qu'e porumdos tres negociantes 
proprietaríos ·. de . recoriheeida probidnde; . qúe' a 
esse fim nomear·. o presidente : e.m' conselho, à na 
córte e províncias .ao. sul da Bahia' com um 
papei n~ fórma a~ima_: .e. com: a :hidieação. e~, 
letra_de mão de4prç)VIn~lasdo_su\.-e da·esp9.~1e 
de.moeâa que,represen~a,- sendo 1gualmen~e. ~ss1g~ 
nado por um dos, tres· empregados maJores c da · 
theàouraria 'dil'fazénda da cõrte e província· do 
Rio ,d~'~ Janeiro; e por •um· dos ·tres nPgoeiantes 
proprieta'rios que o presideHte do thesouro bouv_er 
de' nomear; · · .· . . . · · · · ... ·.· · · •.· .. ·· · 

ci ·.:Art. 5:o E;;ta c01nmissãó dns tres empreg11dos 
J:naióre·s 'das.tbesourarhis~'. e• d<_>B tres. negocian~es 
Jlropt'_i~>!ari.os, •. fica ,encarregad!': ·de ... fisc.alisnr,: ~a 
exactt~ao .. dos. P~R!llll~ntos ; ·e,. respr.nsevj!l''eom.o 
ext.t·av1adores .• da .f~zanaa· : publlca; 'por to.da· :~;qual; 
quer .. emlsalio do' pape_l;:1fd· .. ciali.o. ' que· n~o:::tt ... .v.e~ 
por fim o resgate dâl· ·eedülas .. do' governo ·~em 

çlrculação na Bahia,• o· pagamento da · díft'ercnça· 
du ' valor da ' moeria de · cobre · circulante· ·e a 
subsLítuiçiio do pap'!l' fiduóiario'· que annualme11te· 
se ach··r· dilacerailo; · · ·· ' ·.• ,. · 

cc Art. 6. 0 A esse fim ·haverá um livro :em que · 
se lançará por extenso na pltl{lna Psquerda ·todas 
as q~;~a~tia~ qutl f! thasourelro .receber desse papel 
1lducrar10, Já assrgnado pel.os membrus· da · com
rolssão, sahindo com O seu quantítativo'.•em al· 
garis mos • numericos ; · Jançando~se na pagina á 
dirP.ita as·. qui\ntias que' se .emittirem·, com decla• 
ração do motivo. isto é, se· .erll ·pagamento ou 
por snbstítuíção de outras já dilaeerada:4, t> sabJndO· 
Igualmente com o seu __guantitatívo ·em' réis; em 
uma.columna á .. direita,,Estes: assentos serão .. ,as· 
sígnados por. tres:.membros . daeomnrissão;e ,pelo, 
mesmo. thesoureiro.<: · ,.· ;.: : :. · .. ,:,: ·. . .,. , ·::: 

":Art.~7·.o .. Em.outro:Hvro,,e palaomesina fór.ma, 
lançat··se-ha. :o, quantit11tivo, do •papel,1lduclario; 
que .. se, der:' a.· ead·a: um. dos•· rnembr<>S· .da,.eom· 
missão .parar a sua. : .tissignatura, • .. o . , quah ·será 
as!lignado. -pelo .:que .o rHceber,· ai: pelo :..fiel ;da 
caixa das notas'-:ém'rbranco.; e. ·íguaL:assentO' 
se fará '. na' pagina,;á; direita logo. :que. o ;entregar 
assígnado. . · · · · . . . . ,,,._ .,.: •. 

<I Art .. S. o E:~te papel 1idueiario ssrá.recebido, 
ê co'rri''élle pago· em todas as .. iista'i;õàs ' pu~Ueas 
na rr!lzji~ de.).O, off' •. d~s quan~ias1 ."qu~.; hg.~vereni 
4e p•lg!l.l' e, r~cebe_r,, e . nos ,Pilg •• mep~'?s das,Jrans~. 
acÇ~es ·,._partic!'l!ll'es · como as,:par~es · .. ·~;. t1vpr~m. 
e~nvenewuado, .o11. ~stylo. fõr:4as·,,~aça~.~ e.om!~ei'', 
c1aes em que t1verem contractado.1 •. '· .. , , . • .• 

u Art .. · 9.o,Todos os· annos impreterivelmente 
s~t~.· amo~tis~i:l'a ;a·.·d~Ciíii'!l· ,pa'rte.~~át~;·J?apP.l. ft~u
c~omo,·e queimado publrcamente depo1s ·de. fo::ito 
o eompatente.as:~ento '"di>' s'eu quantitativo~ .o ·q·ual' 
sérájgli;~lm.en·····t·e. ·. ·a .. ssigna·d· o.·.·. na. ·:ór.k ~e .. l· o; pr_tis. i~ ente 
do th.,souro, e nas provme1as pdlos' respe~Livo,s 
pr~si·.lente;;. · . .·· , 

1
• , • •• • • .~ . • •• ~.· • 

<<Art. lO. D.ls sobras. da. receita . da fazenda 
publica a .. pois de prt:!le'vadss· 118' ri:8Jí.éetivas 
â"SI•~'Z~ts orçada!<, s.erá .. applicada a quanLia de 
2,000:000$Jiara a· am·ortisação 'das · aetu•ies notas 
do banco, IAS"· quaes 'logo . que 1 entregues i' BUfl . 
commi:~são, míxta,. e' délla:~·credita_tto o''r.overno, 
serão. queima1las publicamente. . · · .·· · 

cc At t. 11~ O guvurno ftca •tmcarregado de fazer 
aprumr•tar este paJ>el ftduciario, o 'de'rf!partll·o 
pelaR thesourari11& ·das ·provi nelas eonro·rme .suas 
exigencins , rusim como a e ter em 'eonaide· 
ração ·os· scr·viços pre11tados··pelos membros. das 
eommiseões. ·. · ·· ·. .· • ; . · · ·· · · 

11·Art.·.12. ·:Fic_ão revogadas· todas aiJ;leis~: alva
rás ou deer;;tos que se opponhão •á execuçilo''éiã 
presente. • .. ~--· .......... ·:-~·. · ··> .· : •. · . " .,, : .. 1.• 

« PtiÇO da ea_m,ara· d?S dPputados;~4 de ' Ag~sto 
de. 1880 • .:-;Ge?~a.no Ptres Fer~•cira; » · ,., .. ' 

'Foi··. :remettido' ·.·a··s··· comrnis.silii'a.e· . fazenda 
por·nãc. ter-se ·vencido' 'que· fosse a" uma coai; 
missã_o ·: especíal,.·eôin_o' tji~ha:réqllerido· ,o· .. ieU: 
autor. ·' . · .. . ·. · · ·· · · · · .. · • · .· 

'Leu •Se:: o. projeeto de •lei: sobre' I "os eolleetores 
da daciàui; e • às lO horas e utri "'quaft()· ààhio a 
d~put~çã~' ~ue . ~ lé"favi( á_ sa.n~çíio ; ii ia·:: parti
csp•tr que·esta cam:~ra nao~· tmha•'adoptado. '·a 
proposição M poder ~xeeutívo sotire os· professores 
de primeiras· létraa. ,,. ' " '· '. ;<: · ' · :· ·- · 

Mandarão-se- imprimir com urgeneia para;·en- • 
trarem em ·discussão os projectos de· lei que·fixito 
as forças rde :-:terra, é ·as despezas 'da repartição 
da marinha.~·-· .. : · - . · · · · · ' .. 

· Ler~o;-:~e,' i~rn~:em . os: se~~:.uintes' .·P~~eí:eres ·::· . . . 
«·:A ;commtssao de ·pensoes e .. ordenados· ·vio e 

exaruinoú os décrt:tos dé. 19 e' :20 ''de '. Deiemb'rl) · 
de' 1828;· qúe · coneederãô' · aposeritadorhs·' coni.os 
ordenados' por· inteiro·. a' João· Carididó ' Frag()so; 
2o · eilcripturarió da 'tbesóuraria:mór "!do t}lesoUTo 
nacional; e a'·Jóàitui_in·'·-Rodrigúês dos.:.csantoà 
ajudante da' fundiÇão' càm·J'exereleio:J de étiíifíàdor 
da casa· da moeda· desta. eórte :. · e· pelos~:aoeq· 
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SESSÃO: EM· 7 OE AGOSTO DE .1830 
mentos que instruirão os 'ditos deiir'ltos, observou porque supponho . que existe um prl)jeeto sóbr.e 
g_ue o prim'eiro destes empregados -J_oi'io Caildldo. · este . . objecto; seria .6ssa a .oceasião : pr,opria,- e que · 
}?rngoso, posto que tenba-20 annos do sArviço·niio ·. não se quereria tratar no orça'llento da ex:tincçilo 
mostra p~decer enfermidade .. g1·ave e ·habitnal, e desses ordenndos e vantagens dos empregados que : 
nem ter tdade ·avançada que ·o hnpossibllitasee têm . sido preciso .· crear; · em . outra . dizJcussiio 
de -~ontinuar a servir na repartióão a que . per· m.ostreique só no; Rio de Janeiro· tinha rendido 
tencm, podendo~se ·11penas ·.co1her. das attestações esta .adrnínistraçiio .35:000H,··que vinha a ser mais. 
quo apre~.~nto.u ,.que , elle :tinha necessidnde , para 15:00()$ do que .tinha ·rendido o anno passado, · 
reBt~bele~tmento·:df! . SUa , Sl\ude, de . convaleêer .. em que andava .por 20:0008; e por !ates · t!es .semes~ .. . 
ar h_vre .da ,. m()le~tt.a que havia padecido, :o que. ~res .·: deve <ser .. c11lculado em 105:0Q0$• . mal&, o_·. o . 
quando ~~uto devu~. ·dar lugar ·á . concessão . de thesouro não póde ·:ser increpado .. de nio fazer : 
alguma licença, , e· nao a . de aposentadoria ··com .o este . orçamento, por'Jue foi .feito · pelo director 
oraen.ado' P.Or íJit.eiro. Pe~o que , toca ao ·segundo Caetano '.Luiz ' de Araujo, que foi .o aecreileimo · 
empregijd:> ~Joaquim RodrJgues dos S<mtos, obser- que houvtl.; .·e .. ainda este: · directoe:trabalba . po~ 
vo.a . a · com missão : que elle !oi prí~J~,Biramente· dia mais duas e tres horas fóra do .trabalho ··re, 
aposenta?o ; ~()m 'met11de ' do ordenado; porém que . guiar, e tem mais um empregado . . que o ·•ajúiia 
tendo .fett() segundo . requerimetito · a ,que. juntou neste ·trabalho; . e . assim está · visto .que o · mi· 
oa mesmos .doc!Jmentos qué instruirão o primeiro · nistro -do . imperio ·.não .se ·. _ pód11 : oecu·par.cco'm 
.fóra : pe~o ,citado'' decreto , de ·. 20 de _Dezembró d~ :·este expediente; faço :esta :inl.:.rmação á · :eama~a 
1828 aposentado .com o. ordenado por; inteii·o ; . para que dê o ordenado do -·díreetor, e otrereço · 

·.posto que . as. informações . ha'vidàs . do: j)ro:vedor estes documentos .· .. para se fazer ·o uso delles .que 
a a casa d~ moeda, .. do, .procurador da. fazenda,. do convier. . . . · . . . . . . . · . . . · ·: 
thesoureiro 'mór e ·.escrivão 'dí:l tbesouro . Jb9 não · :fulgando·se Anda a _8• d~scussão do pr~jecte? ~e 
fossem·< fa:Vóraveí's: á '.vista .do que ent_ende ,a le1 ·que 1lxa as despezas. da reparUção;do 1mper1o, 
eo~.miSSi() · QISe·_: esta : segllnda apose.ntadoría foi . foi este proposto ·á VOtação ' e : approvadO;', não f' 
dev1da 116 .a patronato ; e por isso é de parecer · sendo 8 , emenda do· Sr; Vasconcellos; .... ·. · . ' 

·_que ~mba's llf ,reCeridãs ' aposentádorías; ·.de ,João A'sll horàs . foi · introdllZido; conforme· o ·· regi· 
Cand•.d<! , Jlragos'o .e de .Joaquiin , Rodrig11e'! ilos Diento, 0 _ministro 'dá J!liltiça, ·'e d~u.;ae . principio: 
Santos, nao: _devem. ser approv~d_!ls; porém que ã sa ' discussão do proJecto de lei ·que· 1lxa a~ 
se_ d_ev __ e_. ·.;.o·1D·· c_. •a_ r, n_ o_ g .. o.ver_no,. ex1g. tndo ,,o ._.Pr_imeiro. despeias da· repartiÇilo .da justiÇa~ · · · · 
decr~~o gue .. 'ap9sentou ao segundo destes. empre·: Le11: 8e a seguinte einenda: 

.ga_ d_ ~_)s, com : .. moto . orde.nado ,para_ . s_ er _. tomado .. na __ · . . _u Supprima:se . a ·. ~uppif!sÍião clu ·. ~rdenticlo ' do 
ae_v1 da. eons_tde~ação. · ·; · .. . /.' • . . · · . · _regador das .JU&tiçaa:-:-Masa.· » · · . · · , . · . 

«, Paço'da ·'lamara d~s .deputados, 6 .de Agosto · Foi apoiada~ , .·. . ·. , ·· . •.. · . · ;· 
de 1830. ·.-a. :· H.' .Carneiro .. Lello • .:..... Baptúta 0- · ""'-.' A..lono·_ a- .·-S• ... _. pr_ est'de. nte· _, oppo,n __ ho· Ca11tano 'dii Alméi:Jo. -Et;ciristo . Ferreira dti .... • • 
Veb/tJ » ' · . · · · · · · · · · me ã . suppressão do ordenado .do deseml>argador · 

Fo(appro:vado. ' · ; < . . . ·. ' ·_ .. .. • aposenta._do, procurador da. corôa : __ :vou. d .. a. r_as ._. r_a_ • ... 
«·A; commissão 'de· 'p·ensões e ordenàdos téndo zões porque me opponho a esta suppressão, e ~ em 

exammado o d t d 9 d F 1 d 1829 geral a toda a dirrlinuição ·de· ordenados dos em· 
.. . s . ecre os . e e .evere ro e ' pregados.: publ_icoa . . Qua_nto .... a . . e_stos, q·uem_. ·. n_ão_, v_ê . e 2 de A~rosto de 1828, ·9ue aposentl\riio a João 

Baptista .Teixeira; . einirgtão:mõr do .hospital · mi· .que elles niio . podem âabs1sttr com .. os _ mesmos 
lUar da ·praç_a: 'do ·santos, a Ma.rianno José do orde1iados. que tinhiio antes .do a11io da '. moedat 

. Ama~_ Kló . _se·g·u· ndo_ ·. 1ned .. '. ~o , graduad, o, . P_ rimeiro · do Ql.lereremos nós em pregados . mendi~oa? :Pe certo 
boapttal militar desta cõrte, e a Antonio Fran- não. .Q.11ánto ao desembargador . procurador da ... 
cisco Leal, primeiro- medico do dito hos_ .Pital; e.. coróll, a lei ·que abolia o tribuMl do desemb'argl) 
tendo ig'ual nAnL • to i c õ d h i do paço mandll que aquellea que niio puderem 

·6 . 1 e ••s ns 0 ormac; es 0 P ya co· <_ er empr'egados . fossem. aposentados ·, _ei11.. o. _que, .o m _ r do ext!rcito, inapector. geral dos hospitaes y 

mtlítarea, .rel••tivos· ao>~ dous·c ultlmos: pensa- que . governo fez.. · .· · . · · · · · . .· . · · · ·. 
os medico& e ' cirurgiões · dos ·hospitues militares Q(a~ , existindo esta ·aposentadoria feita ·em: vir; · 
não · podem . ser ' con~iderados · ;como empregados t11de .de lei. não póde eRta eamara desapproval·a. 
publicas, mas •antes como · ~ medicos de partido,' Aecresce que,.sempre--forão- os .. , dea;,mbargadores · · 
ou .•. quando .. . multo, como ·: ·empregados·: de-- com· do pttço: quem exercerão o. lugar . de . pr.ocurador 
miasiio, ,.aos , quaes seria ; absurdo conceder. opo-: da corôa, e sempre .accumu\!lvão os dous orciena· · 
sentadorias ; e por isso entende· a com missão ·dos; . ora, sendo isto assim, se o. governo empre· . 
que taes , :apoaentadorias • . niio . d_e_yem •ser -appro- . gasse ·. um aposentado no desembargo do pac;o ,_em . 
vadas. . : ... , • , · . . : . :: ·, ·. : · : ·· , . , · outros . servtços sem .lbe. dar. mais .ordenado; .. d!', 

.u ·Paço da · camara dos · depútados; ' 6 : :de Agosto ·. certo i:ommetteria . ·uma~injustiça •. ·Sendo·iiJto .Y.e,r•: · 
de · 1880.~ -'-H; ·H. Carneiro . eLe/lo.~ Baptista dàde sou de vpto qne;:o , orda~f!do .desta apo~~n-~-, 
Caetano . de ::Abneida. _; E"'ilristo : FerreirtJ da · tadoria ' nilo .. seJa·sappr•m•do; nao ·se conf11nd1ndo. 
V~a. » .. .. ·.· . : · · esta ·com as aposentadorias doi!' ma•·queze~ .. 4!' : · 
.·-Foi : approvado: · Inhambupee Qlleluz, ... ·que ._passar~o : ·para ma!orea 
o ·SR. ' C.immo· LEÃo ·como orador-d~ d~puta- cargoii e não podião accumular ~o.us o~de~~~~s. · 

ção que .tinha Jdo :a : s·; M·. : Im'perial,~ declarou. ter Nós .· todos desejamos. Jazer. ~ a!l: J!laior.es ,~efa;_~mas 
· entregue ,o : ·pr'ojeét'o ·.de; ·ler',.sobre> os : · collectôres em 'to doá .os ramos · da . admtntstração . atbn Jle . 

da . ·.d __ eciinl\ ., , e· a • resoluÇão , d_ esta_ :·'_c_ ·_a·in_àra ,· .. ,,",pela __ ··. . ecónomisarmos ' á c-fazenda· 'publica:;: ma!i estas · r~- . 
1 d 1 · · .. ã '· t· ' d-·d· " · · · · ,._ · · formas·para serem . radieaes é neceRsario' que ,-11ntes <J.U! ee lUOu ,n. o,:_er po. 1_ o ,ap·provai' a.,pro·po;~ _ atemos as "mios ·do: goverM :par:à ' que,·não· crêe· 

su~I!-O ·A~ ,-P~der_ ·. executi~o.: sobre; oe.;profêssores .de empregados. super1lu<!a; é-fazendo .leis para q.ue· elle· 
pr!~e~r.~s..c: le~~~· ·"' .:.' •. · ·. · · · • : ' . :·.; • •. ;',: · ·:·; ~- · · '. i~;,;,-, não . possa aposel}tar ·o~ ~ar ~rdena~os· ~a1'bm~.rla- ·· 

." - "" ·'·. " · . ••· - · ·· , .. : meute· ···por oraa .poltticaemeamoaJustic;•,· .nos . 
• ··· · .O.~DEM DO ,DIA,. • "' , ordena'•' que · não : .tiremos '-as vantagens já ,d'antas. 

.... ... · · . . ···- i · " .. ·· .. -' ... , ; · - ·: : ·.··•· ,, ,, .. · .. ,· ·. posauidns<'por -alg11ns in.divid_uos:;; nil_o ·c_b __ .amemos, 
En'trou em .' diieússio : a ·_ emenda -otl'eieclda ·· · b d d tad • · · · 

Pelo, s~~ .~ .. v. as __ .ccinê:e ... u.o.s, pro_ pu_ n_ do __ _ . a ;.ex.· ti_nc·ç· "'o ._·.:do·. :o .;odioso-'- so re ,_, •. camara _os . ep_11 os; ·· 1·- ~· ·1 .. .. · :' ·. - · · • .. ·,. Lembremo-nos ;que:em ·;~ortugaFcis·'ab•o ut atai .. · .. 
emprego de direetor do correio, ·adiada. na-. aes· tlverãol•a ·habilidade;·de:t:persuadirem ': de · •. •que ., .. . 

. rão ·-' .'!nttt~eden~e-•,:. ( ().rçamE!lltO do :· ·miliia~rÓ· .. do constit~içiio : .. ti~h.a::a.ccu_ !lPa'•;._!fe; tudo_.' :· 'e\ !.por: .11 .. ~-
mperlo.) . -• . .. ·· · ··'· '" :.· · ;. : •'· ; · :. ,, . . ' :.: . . e•t,·,. : consegtürão·;derrubal•a·~JEvltemos; :ssmão a -mesma. · 
: •O ·sr·; Ol:em.e~'te •·Perelr.s·;~.-sr. '· pr&si· : .sor.te, a!> meilos_. as D!_e~~!'~Jnc~ep_açõos: ..- ~-lí#,~ 
dente, .• • ali nã~~ 'fállarél . -muttoc· ·:nestâ, .· 'd.I~Baifo; • · i':• A:~réspeito::\ _dal~pTOVlDCJa''do•: (lear61 ;eu• ,falbq~~m , 
. . . . 'l'QV0-2: . . ·, . .. . . . . 42 , ' . 
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propuz aqui a iilóa da supp1•essão da congr~a de 
um viga r• o e de 2-J:. coadJutores quo ntto ex1stem 
na província, c muito .menos com a.congru11 de 
200S. Na minha provlncia estas congruas não ex·. 
ccdllm a 50$000. . . . 

Ora a constituição diz q.ue a r.eligião catbohca 
apost~lic.a romana é a relígiiio do estado.; mas 
na minha província parecé _que. alli ~ religião do· 
minante é .. outra, tal·é ·a m1scrJa dos .parochos. 
Na minha freguezia ·(eu. B<?U testP.munba) os. pa~ 
rochos . não podem .subsu;tJr po1· falta de . meiOS; 
é. preciso recrutar· um ·padre· que vá alli servi.r · 
de vigario. E' uma especie. de desterro. O mesmo 
acontecê. a algumas .. outr.as freguezias, como. Ar· 
ronehes, .Soure, etc. . .. · . . ... ·. · . 

Mandarei uma . ementia=J-elativamente a estas 
pobres vigrH·urias, e dnas outras· relativas aos 
officiaeS' de secretaria, e á aposentadoria do desem· 
bargador pror.urador, da: coroa.. . · 
. Lerão-se as seg'uintas emendas:. . 
• cc La Suppressão da suppressão. da gratifica· 

ção concedida. aos officíae;; da .secretaria de es-
tado. . . •. . . . . .·· .. ·... . 
· u 2.• Suppressiio,da,s.~:~ppressfíó d.J ord11nado do 

de!lembargador .. do paço_ aposentado que percebe o 
procurador . da coróa. · · ·.· . . . . ·. · · .. .. . . . . , 

11 3;• A quantia de. 160$ das· congruas dos Vl· 
garios :it~ Arrunches a Soure, que e:~tiiode~er~as . 
e .·,ião têm paroehos, ·e a de 300$ dos 2-1 coatlJn· 
tilres 'qt.e mio existem sPjtio applicadas á cQngrua 
daquellas freguezíns dá província, que a juizo do 
presidente cn: conselho !~rem tão pouco .rendosas 
que iliio miní~trem a decente s.UI.lsistencia dos seus 
paroebos. -Alenr.ar. 11 

Foriio apoiados. 
Leu-se mais a seguinte emenda : ·.·. . 
cc Requeiro quo se appliquo para a ·e:reaçiio da 

matriz da cap1tal d<l Cearf& $:000$ pela respectiva 
junta da !azAnda.-Paula Barros. 11 . 

Foi apoiada. . . .. . .. .. . .. . . . . _ . 
Tambem Jerno·Re mais as seguintaR emendas: 
« Que se dê para todas· as !reguezias da :pro· 

vincin do Rio Grande do Norte a quantia pnra 
guisamentos . o fnbrlcn qne é concedida á igreja 
i:la capltai.-Paulíno de Albuguergue. 11 

Nilo ··roi apohtda. ·.. .. . . .· · . .. .. · 
11 Com<1 emenda ao CJUndro n. 6. da fixaçíto das 

despezas pela rP.partiçfto dos. :1Agocios du justiça, 
pP.lo Sr. deputado. H•l·ll·a nda. Cavalcunti p.a ra me· 
lhoramonto. dns c11dêas, e especialmente l:OOOS 
JIBra 11. cadêa da villa .. · .. dll .... Arez província do Rio 
Grande do Norto.-Paulino de Albuguergue. " 

Não foi apoiada. 
o Sr. Boptlato. Perolro.:-Sr. presidente,· 

eu levantei-ma p~1ra salvar a minha reputaçfio 
de uma arguição que me fez um Sr; deputado. 
Disse elle que o procurador da corôa e. desP.m· 
barg'odor elo paço devia. ser aposentado como con· 
sellíeiro. Eu era membro do governo e !ui .0. que 
fi:t esta aposentadoria, tendo 'em vista o art. S• 
da lei de 1828. (Leu~) . . · .· , .· 

Quando se faz .. uma arguição deve ser exacttl; 
e muito menos a mim. ' .. · 

O Sa. · ÀLENCÁ.R :.;..Foi· engano. 
O Sa~ B~TISTA. P,E~EiâA,:...:.comtudo. most~arei 

que não fiz nenhuma: injustiça, e terei. occnsião 
de. melhor mostrar .. a maneira por que procedi.Este 
desembargador. foi. apósentado. em desembargador 
do. paço, porque tive receio de.a~cumular os dous 
ordenados; porém . ,não .. pude levar ávantH . esta 
medida, e não acho razão alguma . na camara o 
tira1· a este homem uma. recompensa. fundada na 
lei ; ·tanto mais,· que. diz a lei · que estes des.em· 
bargadores hão de receber, r'lquelle11 ordeuados que 
já tinhllo: como hoje ha?emos _ tirar, aquillo :que 
foi . co. ncedido ... ··e ... m .. cons. eque.n ci .. a .•. ·. de. • um. a• ... l.ei. • q. ue nós mesmos . fizemos ? . Nísto niio, houve. infraGçllo 
de -lei. , . ·• . .. . , ,,.r•·•· ·•·.: " .. , .. ,.. . ... . . . · .. 
1,E~quanto ao·ordenadó que re~ebe pelo ~rabalho 

feito é.com muita justiça; t<lnto mais que hR mui· 
tvs .empregados. que fMiio aposentados e não ti· 
verão . estas suppressões ; se . é justo deve ser 
geral, e se niio é a sua aposentadoria deve ser 
conRervada. . . 

E11 voto · tambem por essa emenda. da sup· 
p1·essiio. . 

o Sr.· aozondo : -0. clero ámericano não ·é 
como o clero europeu que é rico. O clero ameri· 
cano ó pobre; portanto eu v:o.t9_C9ntra._a~sup·--
preRSão~--- · · .. - -· . · .. . . . .. . ·· · - · · .. · 

Voto tambem ·contra a emenda do Sr. deputado, 
que para npolar a sua emenda ao art; lo dissE! 
que era injustiça tirar-se aquillo que. é dado por 
lei; eu acho .. tambem injustiça tirar.se áquellas 
parochías esses 25$ · que tê~ os parochos para 
coadjutor, porque é 1mposs1vel gue elles fação 
bem a sua obrigação sem· estes coadjutores. D.eixe· 
se á igreja esses direitos e nã.o se supprima a 
congrua que •é .. direito de p~rocki~ • . 

Voto- pois contra a suppre5sào ·e·.·contra.a emendll 
do. Sr. deputado, e qullndo apparecer uma emenda 
geral então votarei por ellu pela mesma razão. 
Eu vo.to tambem contra a .suppressão da gràtíd· 
cação rio bispo de Goyaz, que tem·por lei a obri.· 
gação do visit.ar a sua diocese e que .não tem rrieios 
para taes visitas ; portanto· é tambem inju~tiça 
prival·o · daquill~ qu.e .a lei-. l~e dá;_' é injustiça 
tirar· lhe ·est••. vantagem que Já. p<lRSUla. 

Na 1• dis.cussão pedi a .suppressão de'.400$ dados 
a· um parocho estrangeiro . porque . a, constituição 
diz ·que a rt!lígião · é . a catliolica,' . portanto .. ·o go· 
v~rno ·não podia t~r um par1.1cho estrangeiro em.· 
pregado com 400N, quandoos naeionaes têmJ50S, 
notei que no orçamento se devk supprímir esta 
quantia, e a commissão supprimio os 150$ pa.ra 
a Candelari:l, para a semana santa. 

V ..to contra, e mandarei à :mesa ,a IDinha emenda 
neste sentido~ . ... . ... · .· .· .. ... · 

Leu-se a" seguinte emenda .: . . . . 
« Não póde .ter lugar a reducção de . 400$ no 

ordenado do ouvidúr. d.e · Matto-Grosso como mem· 
bro do corpo legislativo, por não ~~~r 'mais. ouvidor: 
daquelln 'comarca·; mas sim denembargador da 
l'elaçl\o da Bahia, onde se deve augmentar o 
OJ'camAnto.-Veiga. » · 

Foi apoiada~ : · . . .· 
O Sr. Cunh&J. M:o.tto•: . .:._Sr •. presidente, eu 

na occasiio do orçamento mostrei as difJiculdades 
que . tem. o bispo de G!lyaz · dP . lazer eda.s visitas 
no dia de hoje, em · que está mui falto de meios ; 
não é como antigamente que tinha m11is rendi· 
mentos.·-O·bispo de Goyazctem feito·muitas vi· 
sitas .na sua diocese, .tem. ido a todos os lugares 
da .· provineia, e mesmo ··até ·os · rios· Mirim, rio 
Preto e ao. rio· Materna:. basta isto para aquelles 
que tém andado paro. interior do. Brnzilaaoerem 
que incommodos niio é preci~o .. para !azar estas 
viagens •. por terra. EUe :tem estabelec1do escolas 
onde as .niio acha. 

O bispo do Pará. fiêa com 1:000$. para as visitas, 
e .ao bispo de , G()yaz quer:se •. tirar.: .e. como ba 
d.e ene· ·poder }azer tud(\. 1sto que· fa.z1~ sem ter. 
os )l!e!os, par8'lsso ?. Na~a poderá fazer .. Elle está 
quas1 Ct>. go, ~~lll·e·~.ec.es·s. a~1o.u.de·p· a.lan9u ... un .. ,; .... ~.- ba. de esta camara tirar, lhe· o·· conto de ré1s e derxar 
ao bispo do Pârá essa ajÚda.de custo'lCràio<ql!e 
niio e. muito grande, ·e esta·au~stacamara nao 
ha· de dar um semelhante passo; EU: ·cumpro· com 
o meu dever a respeito de. um . bom prelado da 
igreja .. brazileira;ellectem--muittlS .Virtudes~ DilO 
é como alguniJ outros ; • e logo . que. Sf.l. da\. ~o 'do 
Pará deve dl\r-se a e~te bl11po tambem. • . . ?4. . . . · · · 

R~~~U:~sre ~· lieg.ulntes. ?menda~ }o· Sr •. ;a:. ~ de.· .... ·· . 
« 1.• Conserve-se a·'conslgnaçio·'do 1:000$ ao 

bispo. de. Goyaz . para- visitas. · . "- . ·. · · • ·· · · 
'' .2 .• •• Conserve: se· a·. ·quantia. de. 60011 .· aos;~ous · 

c~adjiltor.es .na provincia do .. Ceara\;.,. > · ,: 1 • 
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. u a.• SuppriD)a·Se a qttantin de 400$ ao minis~ 
tro: pr.otestante da Nova·Friburgo.-Henriques de 
.Re.:ende ~ » · · 

Furão: apoiadas. . . . .. 
r.eu·se . mais .. a seguinte emenda : 
_u Fique . . sem., ,efteito .a suppressão de .. 1:000$ 

: para. as .visitas · do: bispo:: de Goyaz. - Cunhà 
i Mattos. » . . ... ·.· . . . . · • . . . .·.·.~-. . 
. ~.,.ap_o.i!ld_a,"-· . · . . 
- . o sJ:'~ > Oa.tro e : Sllva::~Sr. : presidente; . 

tenho. ·de· apresentar esta_ emenda '(leu), , digo ·que 
s~ con_se!"Ve '() ordenado :dos . empregados do ex
t•ncto .trabunal da bulia, e tenho ·.na . mio o ai· 
vara '<lue creou •estes ordemtdos: - é dà data de 23 
de Março de 1774: e por_,este artigo que 'vou'ler 
se · verã · á '' natureza· destes empregados. (Leu. J 
·. Logo,: o ·' titulo · '.destes· empregados ·são to'dos 

passados como •. empregados vitalícios; -·. eu · tenho 
_aqui ;á ,·copia·' de ' iím ·destes : alvarás;:· E~ te alvará 
é. ·concebido ::assiril'; eu co . lei oi (Leu.) ' A' vista 
da natureza 'deílte titulo ' q·uem 'niio'' dirá que é 

_ _.~· ·empregado , .. publico. e . . vitalició L Diz "'elite art·. 5o 
da ,lei. que abolio o tribunàl. : (Leu;j ;Tendo· esta 
lei. conserva.do . ·o. ordeuado . a. estes : · e~npreglidos, · 
·não vejo justiça para : s.e :tirar .estes . ordenados 

: -qtto_,,muitos silo de . .!OOS-por anno; e . hão . <!e ftcaa~ · 
· est~~ll·: .homens privados -deste. ·pequeno benotlcio? . 

Morrerãõ . . de . Como r . Juh:cando eu·. ,ser .. isto de 
justiça por. isso mando ·est.ll ,emenda ' ' " mesa em 
!av_. ir ~ destes empregados que fã perdêrio . os: seus 
emolumentos,· e .agora .. perderem 'OS seus: .. orde· 
nados, não. acbo. ·i11to de juaUça. -·. A caanara . om 
sua S!lbed~ria . declclirã , o melhor. 

accumular •>rdenados. Vamos :ver se. estão llàrnn· 
Udos 011 serviços desse barão de ·· Itapoii;. Vamos 
_combinar os artig•>s da .constituição . . (Leu.) Estão 
garantidos o_s Nerviços do barão : . de Itapoã•; 
vamos ' .ver .se têm sido · remunerados ; primeira~ 
mente; •. teve . o Aitulo. ·de-barão-"7, ·. em 2o . lugar 

· senador do imperio qúe deve-s11 _ considerar como 
emp,rega.to vitalício ; . 8~ ; . desembargádor ·· apoaen· 
tado e nem .. mais serve _de procurador da corôa, 
e~ percebe este ordenado . depois de-áposentado que 
é.esta .a tatica pára accúm.1la'r ordenad.., •. Quantas 
pessoas ... nã,o serão V01tBdas: 'para sus_ten'tar . este 
procurador da corôa . apol!entil.do no Brazil? E~ 
marayilbtl a excellencia dos serviços deste cidadão 
remunerndos corr.. um . titulo, senador ·dó. imperio e ,aposentádo ' do '' dllsêinl:iorgo do paço, e. além 
disso. prpcul'ado.r: da corôa I . , . ·. ,. · . ;, "', _;:, 

Ha -províncias que .:não pasaão do 400H·'de rénda 
de di zimos, ·e -dísse,:se que não . se tird . aM:coadju
tol'es o ordenado, ·porque o· odioso cahiria· sobre 
a: camara; niio,;é mais :orlioso tirar o, dinheiro dos 
povos , para paga_r·lhes ?. En sou dese.m bargador e • . . 
a .11orte ·que . huJe quero para os .out•·os· quero ·· 
tambem •.para mim. :Se·a :camar11·. tom de chamar 
sobre~ si o ·. odioso chame. •: o• dos . parasitas • ão 
estado·: e .não :o ·da nação. (Apoiados; ) . Que .espe
eie . de -dasembargado1· ·. e ; este •·bariio .· de:. ILapoã? 
Desembargador do · páço não existe; .é procurador ; ·· 
da corôa, .ni'io sei , como nem porque:• occupa.· este 
emprego; .. S.e este .. homem ::é" capaz -· de . . ser ·,pro· 

. curador :·da :corôa · então não.•·póJe ser ·empregado 
· no supremo . tribunal: de justiça; ,po'rtanto a écom~ 

missão preferio .o odioso dos para~itas do• estado 
do ·odioso . da .·.· naçiio, · para:. 'dar ; .. dinheii'O•, ·.i\.;;, um 
cidadilo como oste,- que eatá;·barão; e que -tem;de . 
senador 9,000 :.cruzados . . por anno, -'de .desembar• 

, . gador do. paço aposentado 4,000 cruzados e depois 
. u .Qilti . se conaervem oa ordenados doa empre· disso vai ser aposentado . em pouco tempo om 

gadóa do extincto tribunal da bulla.-Oastro 11 procurador da: coróa, cousa que nunca·, se !ez ·na 
.SUma. » · . · · monarchin . portugueza. Remunerado :e ·maia •que 

Foi apola~a. · · remunerado .está e11te· barão! ·.· .. ··· . . ' · . .. .:C:: ::. 
- -'-0 • .,, Foloroi•ado ·1\rouo:--Sr. rreal· .. Ternos _ngora obiapo do 'Goyâz:.' Admiriloconio · 

dente; nu : tabella n. 4 da capella lmperla acho ae · sustenta uma o_piniio de · dar l :OOON a· este· 
uma quantl1\ de 2:000S para o tnspector; ltOOON bl:spo deGoyaz! . OSr,; deJ~utado - queo · lluilteiJt.ou _ . 
de rnonaenbor, outro 1:0008 de lnspector e alndl\ o foz por .um modo ~ingular, . dizendo ;.que.· era 
OULra quantia pelO llnapr&I{O de · lllmilher · que . é fundado · em . ·lei e -que por . Cada •Visita . tinh.a 80S; 
emprego novo, e eato mesmo homem a~trve tambem .m1111 uilo se descuidl'io ·de os · receber. ainda ... que. 
de tbeaourelro da capellalmporhd. -Eu vejo doa nliofaçilo taes. visitas . Ora, .o '. bispo de .-Goyaz . .. ·· 
llvroa que hl\ . que eU e nunca dã cnntaa; e como recebe l:OOOS .e R lei· lhe. dá : 80S· por .. vinte ; ainda 
o !Jnverno nlo tem tomado easaa conta& tomnr4 bem que eu havi11. votaa• contra isso, porque está. 
quando -qulzer,- e por 1110 mando uma emenda ã revogado .vela lei de 1827. Porém, diz o Sr. -da·· 
mo$1a.· para--ao tirar · eate · or.Jenadu ~ do< inipector · · putado ·· que ·este I :000$ servec para · obras pias e 
porque ainda fica bem aquinhoado. . . . . · q11e é th·ar o pão a quem o .tem ; pois havemos 

'o •~.: v1uoo~oono• =~ sr· .. ·preatdénte, a11 · · augmentar as; grattftcaçõtls ou· os ordenados ·dos 
despe.t.aa do orçamento viio·ao augmontan'do multo, empre~ados pubHcos tendo em vista os sens-ní:tos. 
e eu . voto por :todas ns .. omondas que as cerceilo, de caradade ~ou ha. de ser em .. attençiio .á'.impor-
como , esta .do:: inspector da capella, · que ·vai ã tancla do,emprego I A assembléa;ger11l em atttlnçiio: 
mesa. ·.·.···· ... . . ,. · .. · , .. . ... · .. · ·_·._· · . · ao . emJ>rÍlgo deu1:600$, mas .. é.um · abuso:da ,lei 

~ Temoà· aqüi 'muitas emenda& já offer~eidas· de .. que o . biilpo 'de . Goyaz por .. uma pro:r_isiio .. dé, -1828 ~ 
áugmentos a· este orçamento :ala é o augmerito dos . anterior ' à lei perctlba 2:400$ ;· .e ' aiDda:·ha :do se" 
ofticiaes de' ' seéretaria' "e· eis·aquL'porqúe" Dãó ·voto' conservar .. . este. l:OOO$ -·, mais? . Embora• elle,· seja: 

- pela''.emendlt '.súpprés8iva ·'da süppress~o · ; _ riã.é ' é b<>m •prelado, que essa · é a sua'.obf'igação;,,E .. como:· 
- bom que o go:verno se · acostúme ".a': augmen·tar .· ainda se. dlz .... que . se .. deve_, ;isto : pol~ ; .saa·_, :f.ondado .... . 

ordenados, ! J_? .or não:termos 'zelado ;ns! .nossas pre- · em::', direito e.:.que :é tirar o,; pãu a : qullm~ ·:oJ tem:l• · .. 
rogativas é que · 0 governo f e t · · ab ,·,Quanto ·ao· inspeclor,da\capella.não t:poss_ o~dei1ar, · 

. _:. ;; ' ' · . , ·· e~ : · 8 es ·~ .· usos; : o.. de v:otar. ~a .· ravor :,da emenda ; par:a ; ser,! abolido 
havemos . appro'!~r. ._ estes: ; abusos .~ ·.H _a.:. de •. o,_. g9;-• .. asse: ordenado .-·de 1 .. :0008·, ,.- quanto mais qne::é "um, 

.. · v orno : fazer .'· maJs; ;. augmentos:~ ... ,Censura;se, :: n1as · 'o r. de.n_ ado· sem , ltii . . Este ._negocio .-.da··., i:npella . esti<_ , 
approva.se.:· o, nugmento :de.;Ol'denado 1./V:oto. _contra . d . 
. es_te ,. au_ gmento. de.ordenados q_ u_ e . ~_oibap_tisado•c. _om_: muito desarranJa o ; porqua ,, mot1vo: ·.o;, provedor 

- d t'll. ii ·· · não.rtem:: dado ,contas, da : capella ?nRogo ao::• Sr • 
.. ·o,; nome·· e.-:gra 1 caç o; - ; .. :: .• , , .:-~ .;,, :.;._ ·"' ·.,-• ·,:c·• .• :- ·, ministro . para· _expli __ ca_ r, .·a ,.r_azio .. 1 d_ isso .,. ... ;,,n ·· ·. ·, :·:.i 
· ·.::,A respeito·,;do,barão de' Itapoik ·a nosarúonsti" ·. · 

tuiçio · vai < correndo :a .fortuna dos .. lívros. 'sagra- a··s8:· MINISTRÓ lu:·:Jo8TIQÁ5:~ ·os ·' n'egoéi'oà ~dã( . 
!fos:;: ali i se. nchão ::interJiretações ,; ,para;, todas : .ns. cape lia iml'erial ~t~ . agora nunca ·estivemo '·à~b , 

. eeco_las, ._e ~xtos ... paJ:B ,t!ldi!S -B.B·seitail.;,mnaJeapero , · a ,wspecção do·. mm1stru;. ,era .dednspecção,-part.\• 
que ,lella;trtumphe ::a deape1to :dos : eolumnas co.mo · · colar~ ,,Qual é. a ;raziiO: de: se •. ntlo ;tomaremicont:W, t 
têm ·triumpbádo' os> livros sagr.ildoR.·.A' éoniltituiÇão · cumpró .-tliz!lr que a._, .jurisdicoão . ~o ·iinspe.ctor .(lda r 
niio . ,diz que; a garantia de .• ser,viços .•é' · accumul.al'· capellrh<é ,,proveniente ·ido . dh· eit~, , de .~;ca~bé~r~l,:· . 

. •. ordenai! os•;· ·4iz·: :na i:!órma': das" leis ... existeiitos,; ,e,· coniO.)O:.,l têm. e as 1o utras :estt1belec1das · no :Brazd ;; 
. tOdf&il .ta&:~ leie ~,eXiBte':Jtes cOãO ,_; di:l:em.:' que .. , de.ve:~e. O próvé~or da .:apell~ imperia~::;~ãO. rBÓ t_em:auto-:: . ··. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:51- Página 7 de 10 

SESSÃO EM ·7 ül~ AGOSTO' OE·1S30 
ridade geral, mas. até e!!tá autorisado .por uma · Disse·se que pela lei , de 1827 ,· que ereo11 os 
bulia para isto, fundada na mesma base em biMpados de Go\yaz e Matto-Grosso ·· nilo podem 
que os bispos entrão com autoridade em todos est. e .. s. accumular propinas. Não se P.óde·considerar 
aquell<ls casos ebamndos de direito geral. 'A ea- como propinas a. ·quantia de 1:00011 que· se lhe 
pella impersal tem o mesmo privilegio da sant,a dá para vszitas; o que se p6de considerar como 
casa . da miserícordia, e separada da j urisdicçilo propinas são commodidades para casa; mas quando 
ordinaria. se . tem de fazer alguma digressão em serviço 

O SR. VASOONOELLOS (continuando)·: -se a ca~ seiXlpre se derão ajudas de e11stó; isto sempre se 
pella está na raz.ão da santa casa ·da· míserí· pr··· a.t.lcou. s. e.m co. mt11·d. o se. P9.de.r e. h.ama.r pr·o· p.inas. 
cordia, deve·se· ao provedol'tomar as contai! dessa Porém .. disse-se .q11e elle· é, cego,. o <que .tem a 
capella impe~inl e sc.ber que pmdimentos . tem, cegueira para que se lhe. tire .a ajuda de. custo 'l 
se tem casas, se tem fabrica; se tem escravos, e E' ver<iade que este homem é cego, porém apezar 
é por. isijo que o prov.edor da fazenda cteve ir da absoluta <:egueira. deste prelado eUe faz vizitas, 
lá tomar. as . contas que· não appareeem no the- e Jaz .vizitas todos os aunos. e a lugares os mais 
souro, nem .ronda alg11ma, quando allí existem remotos.. . ··. ·. . ... ·.·. . . ... . .. · : .· . -: · · · 
predíos, bens, alfaias, etc.; e como estã.o elles Eu, Sr. 'presidente, tenho cum'piído com o. meu 
arrendados? Qual é o preço '1 Talvez que seja a deve~, a. camárn. del_iberará ·.como lhe parecer. 
metad!l do que valem, e a capella imperial ainda DeseJarel que se .. dê l:OOOH .ao bispo tle Goyaz 
não tem tido um provedor qúe soubesse cumprir porqt;te desej'? que elle faÇa. vizítas,,,e continue 
com o. seu dever. · .·. , ctaqu1 por d1ante nos seus trabalhos. pastoraes 

Houve .. um equívoco .. na com missão qliando como tem praticado até hoje. , · 
reduzio os ordenados dos desembargadores, empre- o Sr. soares da. . ·Rooha·: ·.-. E11 tenho 
gados no corJlo legislativo, das. relações das re,tuerimentos·de alguns parochos da· minha pro~ . 
províncias .da Bahia, Pernambuco e Maranhão, v~neia .em _qu~ .pedem algnma ajuda ~e custo, 
Não reduzio as ajudas .de cus~o. porque' nã.o po- nao para IgreJaS uovas, mas, para ree.dlticar .. e 
dendo os. meinbros ·do corpo legislativo receber acabar ·alguns templos· que têm sido fettos :pelos 
essas. ajudas de custo tambem estes .não podem povos; .unie·a· mente pe. di. ·a· palavra .. par. a man. ·d ... ar. 
recebei-as nesse orçamento.' do· .Sa·. . ministro da um requerimento ao este· respeito. (Leu.)' · . 
justiça; e alg11ns ha de qae no,ei a· falta, .como Le11-se .a. seguinte ·emenda : ' ' 1 • ·. , · ·. ·.·.• •• ::. ' 

o desembargador Thomaz Maciel de Oliveira, da a Que se orcem·. para a provlncia da ··Bahia· â 
relação de Pernambuco, que sendo dewnbarga· somma de lO:OOOS · para· reedificação e reparo das 
dor da supplieaçito não vence o ordenado que i.grejas.parochiaes·res!). ectivas.-:-.· Soàresd .. a Rocha;.,; 
lhe compete, . mas vence o ordenado • de <.lesem· 0 s. r. Ml .. nts.tr. 0 d~J·• stl;..~ ·.-·(·O t"c"y; bargador da relação do·· Maranhão. - - ....... .. ,. 

Quanto aos. emprega<ios da bulia, nilo sei como grapho ài;; nllo ter ouvilfo.) 
se possa considerar vitallclos quando podia-se o sr. u.ebou.oas. :- Sr. presldento, voto 
de um dia para outro não se. conceder a buUa; peltt ··emenda para . que se appli')uem 10:00011 afim 
por natureza pois aíto estes empregados tempo· de se reediflearem. os templos da província da 
rarioa, e como a lei oa bn do mandar conservar.? Bahia; Com isto· não. quero exceptuar' as outras. 
A· deapeza do. m.sdlco e cirurgião ·da casa da . .O Sr. deputado.· que acubou dtl. fallar. fez um dis· 
auppUcaçilo da córte deve·ee tirar porque se tirou curso muito extanso.1 no qual quiZ'"provar. que 
tarnbem oa dna- outraa relaçõea, para na ver igual· não se devia applicar quantia ,alguma para este 
dade. fim · ou, appliear uma quantia para· todas as pro· 

o •r. Lul~ ODvaloa.n'U :-Nilo convf!m vi nelas. do ... imperto, &Juntando que .todas cara-
que ti remoa . oatea ordenados que servem de a11.s· eilto desse reparo: mas creio q11e a, applicaçi'io 

··ten&aoio ao11 empreRadoa; e para evitarmos longos deve ser um pouco particular. :A provinela· da 
examea e .ronbldaa dhiCUHIÕDII conservemos os Bahia póde muitu ·bem· applicar .-uma qullntla 
ordenadouatabolocidoa por lei e tiremos aquelles suffieiente 'para reparo das igrejas ~:~ue se aehão 
dados por mero. arbltrlo: tal é o .meu IJnreeer, arruinadas guardando uma proporção ; por exem-
opponho-mo pol.c a alguma11 emendas. Deve-se pio, a igreja paroebíal de Santo :·Antonio além do 
conaervnr oa modiOI'll deu ·relações pois que elles Carmo, que &8' tinha acabado . de reedUlcar sobre 
existem por ·tel. urna.· ribauceira :em· 1813 foi arruinada. Esta igreja 

Voto porém contra a emenda que dá l:OOOS carecendo de reedificar:-se deve. ser, em out1'0 lugar 
au prelado do Goyaa porque a lel lh'o . não dá.. mais seguro •. · porque como. agor11 está,. resulta 
Alteremoa. o que e 'PUra : con11lgnação .e conaer- que nella. não. se .póde · celebrar. culto ·religioso 
vemos o que é VBrdadelrnmente ordenado. E' por como se deve celeorar ;: .Por consequencia. tudo 
laao que acho. multo boa a lembrança 'do Sr. V as- quanto é . augme'ntar o : culto religioso é . do nosso 
conr.etloa quanto ao desembargador Maciel; em dever porque ·este culto é garantido pel4 consti· 
que fnllou, que é empregado da ·relação do .Ma· tuição. Demais, ha impostos direetamente esta· 
ranhilo em gue serve, e é assim que se . deve' belecfdos para este fim ; é uma dás primeiras 
fazer ~om todos ·os majlistrados· nas mesmas cir· necessiCladef!'publie'as; a emenda porém como está 
cumstoneias; isto ·é;':.qale tenhão o ordenado do não veda- qua. se' appliquem 'quantias· para as 

. lugar· q~e servem r.·~ol' isso. o desembargador ~iv~~sas_:pyovincias. ; :.·. 11 ·,J , .. , 
da . ~e~açao que fõr .JUIZ de fóra -tenha o .. orden_ado o o: sr . . M1da;: -Sr • .. presidentéii levanto-me 
de .. ·JUIZ <ie_;fóra; o.orden_!ldo é do .. emprego ·q~e se . , pará. reprovar a emenda :que.se fez.daisllppressão 
serve ·e nao da•g!aduaçao; . Conservern·S~ ·POIS os .. aa gratifi.cllção .do··ofiicial da, secretaria de:estado 
O!d!Jnados .. q· .. Ue sao. ·, con~e. dJd. O. S. po. r. ·. ·.l·e··.·l ·. ~ ~em.-. _ . dos, ne. gocio .. s. >da .... j~tiça~ .. ·Reprovo.:esta, Sll.lppressão. ~a~s nem n1enos. {.lipo~ados.) . · .· , .·.·· ' · ; porque ·enténdo•q.ue' esta;despeza;.élumadaquellas 
,,.r;eu-se. a. emenda·segumte: '· · ·· · .. , .extraordinarias:que :o:govetno.deve s.er a11torisado 

. ·,c-Q~e na tabella_·n; ·~:,dasvd~spezasda•capella: a. fazer: é uma despeza necessaria: para:o:bom 
!mper1al . se suppnma ·.a quant1a '.de 1:00011 · ao andamento .da administração dos negocio& a seu 
m~ctor ~a mesma capella.·- Ferre1.ra àe l't(sUo~ » · cargo; Não:posso convir. em que a esta gratifl-

Foi apo1ada. . .. . ... ··.. · · '· : ·· Cllçào se chame- ordenado, .quando esta· .gratift~ 
o sr: . oa:nh'a Mts.'tto•.:-Eu não,· tenho caçà1f ou ajuda, de .• custo é • dependente da.appro·· 

n?t.fcia algum.a •·de - se ' darem ·esses 80S·. ~~~~a O VI\ÇàO •da ,assemblé!l •geral; em:: S!lg.undO' ,lugar 
b1spo de Goyaz, mas do. que tenho notsc1a .. ó estou bem persuadado,•q!la·o•Sr.muustro;.aet'!al 
que ·por uma· provisão da mesa. da conseienc.•a· 

1

. ou. aquelle·. que· o . seguir,· ,tendo.attenção ás .ctr:r 
e: orden>l se deu .para ·vizitas ·ao .bispo· de Guyaz · eumstancias .presentes: dos .·ófilciaes.de: .~earetarla,: 
1;000$ no anno •de l828.. .· ·. · .'. · · ·· . ' procure o · se11.melboramento; e-dar-lhe :urna '~~a-
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tífteaçãó ·ou . njudn de custo : 'e se as circumstnn • e é · preciso quo ·h•1ja. ~m li vrJ ela . cathe'dral :ao 
cias presentes mudarem, podem tornar a ser res- imperio onde reinà tanto -luxo. O quto dá a Deos 
tituiãas. . Estou ainda ná minha opinião que louvor não é n . pompa. Para se darem· ·louv:.>rea 
emitti nesta. eamflra propondo a suppressão desta· a Deos não é necassario que se ·consumiio tanto·s 
gratíficnção · de ordenado de l:OOON ao regedot• da contos .ern· musicas · e a.lornos iru~t~.ír1; ·· · · · 
justi.ça... .. : ·. . . · .. ·· · . : ... · • ., Seremos agora .. obrigados ã : sustentar um córo 

Não me importa a·natureza e qualidade deste ·de castrados para dar louvores a Peos, .. quando 
emprego , se . é · emprego vitalício ou tempo• um orgão' é. o mais proprio para n · louvor di-
rano, nem me · importa se o actual · está .. pro- vino? ·•Para se louvar a .. Deos não .··é· ,neeessario 
vi do temporariamente ou · tem provisão · vi ta• festas· tão · pomposas ;. que ,Jeslumbrãó · 'todos •os 
licia, porqu& não é tempo agora, nein tem agora: :templos do . imperío. Vol.areí contra .a emenda do 
lug.&t o .tratar·Se disto • .. Clomo'impprimír•Se O·S.eu illustre d. e. putad.ó po. rlJ·U·e· ·S·e· .. lim···· Í ... tou

1
·á·S ca.·pit. O..es., .e 

ordenado.? A pretPxto de uma ·decisão. futura; ás'·villas prineipaes do imperio quando se devia 
a passar .o· projecto do regimento ths relaçõeR, estender ã todas · as igreJas;· porque a mesma 
argumenta·se a ftivo.r da suppresHão deste tH'de- necessidade · que .têm as das .ca}?itaes, têm as·dus 
nado, pois que. o lugar . fica extincto. ·Pelo g,uo p(lVOS dos 'centros · das · .provmctas; ·quando ·nós 
deve acontecAr ·no futuro ·não se· póJe estabelecer vemos que em certas freguezias ·h a 'falta das ·c:ousas 
motivo . para esta suppressão .· no . orçamento; mais .· essenciaes pnra celebrarem : cia . ' saerlftcios 

Reprovo em terceiro. lugar a emenda qne se divinos. Ninguem sabe melbor'do estaao desgra-
faz da. •suppressão r.elatíva ao ordenado de 1:600$ çado do Brazil .senão· Deos. O meu 'voto · é que 

. ao desembargador do paço·aposentado e procurador se recommende ·ao .governo melhor .modo de . go~ . 
_da fazenda· o barão .de Itapoíi. ·Ora, .o ministro .da ·· vernllr de que . te01 governado · ,até agllra; porq11e 
casa da supplicação como. procurador da fazenda e no; . ei!tado em que nos .. achamos s.ó ·. Deos 11 que 
soberania naçionat era :ao mesmo i tempo dezem~ no1r póde ,valer. . . . . · · · ·• .· .· ' 
bargador , .do paço, .. e .accumulando . estes ·:. dous .... o.'S,r:-';·']Kú1bt~o · 4~ . JÚ•t'Oil:-- (Nao· ~ : 
empregos- accumulavaos:dous orde.nados :; se po.ls 0~1110 0 tach,rrnra .. pho.) . , , . . .. . · 
·elle se acha ser.víodo estes empregos deve-se·lhe. · " 
conservar os seus ordenados. , · . . · · .. .·· ,~. . · o Sr;o •. Vtuo~noftiLo~ : ~ Sr. presidente, 

Oomo existem · muitos exeinplos a respeito de vou sustentar · o parecer da cnmmlasiio, Pal'ece· 
out 0 't s ad s n a -0 d t 'bu ai rne que nunhuma. das emendas apreaentadaa para 

. r s·r mu1 ° empreg 0 • 11 cre ça · 0 rJ n llugmontar,aa despezas desta repar&lol\o · nl\o devem 
·supremo· o governo não tinha restricto o seu arbltrlo tlcar adiadaa; . moamO· a . das , Olltlêaa deve ficar 
r~ : ~iJcolbadoslsei~ · men~brda .nem peJ~i conatl~ . ·para ·o fim delta orçamento para ·tllbGr•&e quanto 
ulç 0 • . nem pe a e : .en en eu · quo po a apo- 110 . d .. eve -determinar·, por .con11equenala a. pprovando sent!l.r o' barão ·· de Itapoi\ ; . nlgto nil.o lhe pódo 

resultar prejulzo algum para que elle deixe do eu em geral a ldll•1 do 1e darum molo11• para a1 
ter o , oróem1do que vence como aposentado, em cadêas, nilo dflaojarla que 6ca1118 adiada para .11or 

. virtude da lei . que ·.regula as apoaenl.adoria11 . com . tratad" no · flm · do · oroam11nto ·ou ·. tloar adlad. a· para 
a .·gual se ·cçmformou 11 11overno. •.·.. ... .. · .. a ·apt~rovaçilo · ftnaL detta matorla. · . · · .' · .• 

Sr. prealdenta,. entendo . que . não . 10 fazü.n.d. 0 · Eu,. S1·., rroaidente , . ntto . q11oro , aupprlmlr . 01 
ordenado• quo alio por lei, nem o Uluatro depu. 

injustiça 11e deve reprovar eata suppre11ailo. Dlttll• tado qu1t . rallou aobro " matllrla dlaso que 1 se, que para .ao · pngar ao ·bar4o do Itapoll ,•erA c111nmlaallo, ou e11.a camara . torn- tirado nrdenado1 
: preciao opprlmlr .111111 cldadlto11 .brazillllroa: .. m111 . ORtabttl•loldoJI por lei : lato 6 - l)lleltll() de .qua 10 

esta razio ·.tom : lguu.lmen&e · .ll!lflr · 8 reapeUo ... da ni\o fe.z oar"o o .lLJuatrfl .deputado:.·· 111tabeleoeu o outras .doapezaa do . 01tado. · E' precl1u ·quo 01 1 1 1 d " 
noRsoa concldadloa brazllt~lroa conoorrllol p11ro ollaM, pr nc P o .. e quo ao n4o devom Uro&r Qrd11nadn11 eata• 
os. no81,.a conaldadllna nllo dlrllo que llja lnjll~· beltluld,a por · lo i ; o procurador da · coróa~ por 
tlça , cou:~ervar 0 . ordenado de utn ompregado pu· extlmplo, podia nnaer o ordenado .. de proourailor 
bllco. 'A re1pelto doa oOiclaea dR bulia da ·cru· ·ia ' corOa e o ordenado do aposentado. -Ne1ta 
zsda

1 
apezar do tudo . 0 que 18 tem dito a favor queatlo o.llha•tre doputado faz iillltlnoçllo de doua 

desta emenda, nllo poli O contllderur que na t~m• lu di vlduo11 no · peaaoa do bar!\o de Itapoi\ ; ·uma, 
pregado• da bulia aejllu vltallcloao . Eattl tribunal o dezembargador quo foi upoaentRdo, e outra ·,) 

. ara .. tempora.rlo ftorquo a·' K.ua ·o:ttlllfanoia· era ·pre; l)rocurador da · corlu\ -· que -·contlnúa a ·trabalhar; 
· 1 il ·d il 1 ld d · lt li .o que tez a commlaailo ? · Supprlmío o ordenado 
.~~8~ ~ · D 0 P~ . ~ 1'0 1 ser con• ·.era .01 v ~ ... ~ · · de dezembargador do . paço conservando o· maior . 
Leu~ se ·.á. IS"U.lntó emet\da ;•, . · .· ordenado. Oomo se. não ha :de r~prov11r tal apo-., . sentadoria 'l ·:Disse-se que não sao duas ·· pessoas 
" Que ae v.ote part• o. lndlspen~avel reparo das distinctas, . mas . elle · oercebe cnmo duas pessoas; 

cadêas nas capltaes das provtncias a quantia de . não se faz . distlncçiio . ,; percebe o ordenado · de 
90:000/1 ~ Oito para ·o . indispensavel reparo das . 2:010/11 , Como é pois que. se ha de aposentar em 
igrejas ·· · iilatrlies .. ·uas. capitaes e ·.villas .n'otaveís, dezembargado,r 'do·· paço, · se elle. estl\ ·· .servindo ·de · 
~ué ·.· à e. ac.hâre~J! .. ~~ · estad() 'de].Ui[l!l( 40:'000,$; ~ procurador da corO<r 'l ,E' natural que -se .o 'governo 

"f":t!~~i.ada. · •: : ·.',/:' ·.·.· .•... :.>.f' .. :' .... ·.. . ..... ,, ~!l~~~~~:r:r!~p~~~:as::~~d:.~~~:l!1~~ó~~~~~~~ 
· ·O :··sJi.;, :ou·stodto• ·:nhu :..;.. ,Não .. ·apoiei . 8 · · passal-o ;de .. cargo: a cargo indeftoidamente~ · Ora·,

emenda gue-"se : ~ p.ro·poz -- para se'o reformar:as :igre·-~ . . o·gove.rno commetteu um :abus~~ ··arando 
jas do · ·Brazil . porqUllT~,·-rião: , acfiõ::e:z:tensa. ·Nilo o emprego· de proc11radol' da coróa .. · ileparadQ; e 
d~sejo · .descer. a-1 parti~ularid!idàs · na Jeí; e ·por isso dist~ncto do' de dez em bargador do -pa9o. Parece-
nao 'QUU:era que •nella:•se · dtssesse~:as . capitaii.S: . e .. , me tsto bem claro, e por consequenc1a ou ·se· ba 
principael·' "illiu ~; Por ventura;·.serão : as ,ca'pítaes, ( ;.tde tirar . o ordena.do de proc1:1rador ~a . ooróa, ou 
mliis-· roligíosa·a que .os : arraiaes ··e ·as .povoações .. de dezembargador •. · do ~·paço .aposentado; . . .. 
que contêm mult<~a milhares de almas.1.,Nóir:conhe- ·· · •·Não 'vejo; '.' Sr. ··presidente/ 'motivô ·algnm· ·~ para 
cem os. lugares onde não, ha ' senão .pardieiroa . em se ' augmentar . quanti~ alglima' :.para' os templos;· 
l~gnr. d.e .igrejaa.;, poi!l, J•a:veJ!los,de A,ar .s,qmente ·. co~·o .quer U!Jl llluatro ·deputado~ J?evemos 'co~flar 
o .. que . nã'~ . te~oa, .. ne~e,s~ld.a.~e ;_de · ~ar . aó : , p~ra: aa . mut~o •no~ cllrlatlanlsmo doa :t>.r:azileuoa: ·9 chrta~o. . 
profu,s. ~e. a, .. d.•... cap·e.Ua .1m .. . peraal .• ~a " có~te _ q_ue,,.de.~~ . ·tem timbre ·em ':que··a. e·t.la:lgr.eja ; B;OJa' melh~.r. ·o .. r.de• 
lumbra a todas as' rlq~e~as do 1mper1o 'l E~ . Q~l~ · nada, e. isto!lté tem. dado Dlotlvo:a d1versa,s • ~aaputas 
zera ,que o Exm .. Sr. m1nrstro ,da. Justiça me'd1s~ e'< contestaçoes;;/ e ·:para · que havemos de t1rar este 
sesse 8e' 'ha'àlgum· ·iJ1Velltarío 'dos'uteil'ãilios)desta .· . desejo 'd(l' méUicirar· os·!seus tempioS:.qile'''á'o 'voco· , 
cath~~i~t; ; s~ ~'J?a. ; l;llgtim ~·nv~~ ·~e'~!eii~~tài P,orqu~ · da;;t.C?dcis ps.·~~~i·!stãos,?: · ·Ji:~ . votare! .··"que•: 'riã.o;:se · 
we<~eonsta:" ~ U8 na··a~USOS'~ue ~se· ~oilem !'éonliocêr';.. . COnSigne q ua.nt1a ·'&I~UQll'· ~ara"este~· fimret ~ uan4o .. 
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se consignasse bavla d_e p.rec11der exame muito 
círcumRpecto sobre esta mataria, para que se niio 
applicat~se tudo a um templo e _ deixiiSAemo~~ de 
applicar aos - outros; ·mas emfim, confiemoH nus 
brazíleíros, elles __ ,.ão christãos o_ conhecem quanto 
se dove ao _ culto ·axtP.rno • e que aliós não siío 
av1uos · quand,, se · trat1t do mtJlhorar os templos, 

Qua11to á~ cadêas 11ntendo que_ o-governo p_odía 
tazflr. mt!lborllr, a condiçnÇ> .dos presos, dentt•n em 
quatro dias fazeudo-se passar para o convento de 
S. Bento. O governo teve neces_sidade do tc,mar 
o convento para -quartel ·da tropa e aquelle 
excellente edificio tamben.t pódo servir_ para prisão.; 
por consequencià, ile o_ governo · _quizer pode . de 
'uma _h c. ri\ . para outra pnssnr os preHos da prisão 
ol1de se acbão para S. Bento, ficando elles muito 
bem . accommodadfls; não _ seria necessarío ._ fazer 
despt>za alguma no .Rio de Janeiro. . 

Em quanto á consignação. q.ue< pede _ um illustL·e 
deputado, Dão duvido Vútar por ella; mas.- niio 
sol ,;e a .sua applicação s'erA .util 011 inutil, p••iB 
·que o · ministro pedia_ 90:000S seni dtlclarar e11pe· . 
cíahTiente . o objeeto ·em que .se devia empregar; 
niio voto . pelt> augmento de um só renl, porque 
sei que · tndo . se pede com a _ maior 'facilidade. 
V.->tarei não só·_por' 90:000S, mas por·mais alguma 
couaa ; mas fique a mataria adtada para a poder· 
mo_s ·examinar bem, depois quundo se .fizer ·isto 
·bavPmoa .. de declarar como se ha de. -fazer estn 
distribuição que julgo muito neeessaria. -remos 
a eapella imperial. · Já um illustre deputacio rcs· 
pondeu no Sr. míni$Lt·o .;da. justiça que . disse.que 
a capella imperíaluio estava obrigada-a apresentar . 
ao -:corpo legislativo as suns contas, -porque era 
uma-despeza da . casa imperial , e que a . cámara 
niio ttntia .autoridade de examinar as despezas . 
da casa imperial. A camara nem algum . doa Sr:;. 
deputados se couaiderão . com -4ireito de -ftscallsar 
as deapezas_ da casa imperial,·. mas _o11La dupeza . 
ntlo é da cala imperial ; está ·separ~tda -da ca~a 
imperial pela lei da dotnçlto, isto e inquestionavtll. 
l'em·le dito ·multa .. couaa, -nem · eu ·quero ._ tomar 
tempo -- á ca111ara sobre . este _obJecto . ·. 

l'enbo porém do. !azer um oiferecimento ao Sr• 
ministro ; eaU. ·. oft'ereclmento é. feito de todo o mell 
é:oraçdo. O Sr; minlatro da justiça dlase t~Utllll 
con11_1 gn_açliu para a .ca_P_ ella imJ)erl_al cbegilo pnt·a 
eala do1peza, ·que eata reparLiçiln uilo é gravo1a 
ao ealado_, porque &N conalgnações para n capella 
imperial, pela lei de AgtJato do 1828, dtlo para 
as aua11 dospezaa : poi11 . bem : mandarei uma 

-em•mda quo vai -. cortar .a diacuaaílo aobre e11ta 
mnterla.- e toda a qu~attlo sobre a capelln lmpe· 
rinl. AI penaliea eitabelecidas na lei -de tantos . 
aio. consig~tada" para ,_as . . dflllpezas- da · capPlla, 

-com lato se Ura todn · n duvida -ao Sr . mintstro. 
Sr. presidente, . a comml~aitu deu. mais , do qúe 

se ·pedio · nnsnnnoa ·- pnaandoa, .-no mlnisterio do 
Sr. marquez de Bao~endy : pedia-se pnra a ca' 
pella imperial .OO a o7:000S e disse-se então que 
com esta quautia se poderia . sustentar a casa com 
expleudor. Como pois. pede o Sr. ministrn actual 
7·LOOOS? Ou o se11.anteeessor pedia de menos,. ou 
o Sr. mini~tro pede de maill. -Falln·se em musica: 
por venturn :os musicas, assim como.n1uitos outro11 
-que ,lá ,vão ganhar o. seu dinheiro, são empregados 
vitalícios.?- Ha ,Ici -- ,que fixe o numero? . Mt'smo pa: 
gando· se estes , musicos a . 600S e a •70QR..A . ..quaatia 
de 56:000S é mais ,_q-ue suffieielite;, como pedia o 
antecessor .de:_S • . EX. oJSr.-ministro. __ - _-_,, --- :' · .. 
_ ,Votarei por _58:000$ este aono, para que se nio 
d.i~a! que a. camara DÕ~ QllPI~ ., COIICO!'rer · para O 
brJlhantis-mo _ do culto ; ,mas prottlsto Jtl1 .que para 
o ·anno futuro· :não -darei, por meu -voto,. nem um 
real 'se :.·a . administt·açio .. dn capella niio. _tiver 
dado. contas ao . the,;ouro. _ _ . _ . , . _.: 

Disile o Sr: ministro qua nlo podin cercear -os 
ordenados do.s juizes .de .. fÓJ'II de. Macacú .. e .do de 
~ernambuco·, porque ainda . não. ti_nbiio .acabado. 
os_ seus lugares o Pergunto __ eu : esses magis~rados 

não estão . servindo outros empregos ? Esses . or• 
d11nados sifo daJos por inteiro !1 .Nãó : logo; de· 

. vem -se fazer esse" . descontos, caso tenhilo ._ au,ros 
· emprf!gos maiores, - .· ._ . .. . _ -

Votarei pHln . emenda do Sr. - Calmon com tanto 
que fique adiada para o ~rq do orçamento, . _ou 

-antos qtte. vá a uma. commtsslio, apezar de _que 1J. 
c"nducçt'io elos_ presos de um _J)ar., outro~ lugBres, 
de qiie se não fulla na emenda. e . a ,sua _. susten
tação, é _ da_ . attríbuíçfio . dos conselhos ou camaras 
pela lei do lo de Outubro da 1828 .• . 

Lerão·_se as seguintes emendas : 
« Que ao ministro . protestante do Nova Fri

burgll _se cont~erve . sómente o seu · primeiro venci· 
menta, isto é, .. 200$.- Duarte Silva. 11 • 

Foi ••poiada. _ _ . ._· _ _ .· .. _ ... . 
cc Que . se adopte. en'f todos os míríisterios á me~ 

· dídn hontem tomada, respeito ao imperio, de nilo 
se augmentnr o numero :~ · <Ias .. empregad_os '?ra 
ex,istenLeR, fo1·mando ~se a --tal: ·respeJto um .a_rttgo 
gerai •. -Paula e- Sou3a, ,, ;., · 

·Foí .apoiada . .. ,. ,.. : - _ 
. · · « Que s e augmente na repartiÇifo,< da adminis· 
-trnÇãó -da ·justiça; na provinc1a da B·~bia, a quantia 
de 1:500$ '· do ordenadr> d1> dese-mbargado~ José Bo-

. niraciCl de_ Arrtujo Azambuja, •-que já tomou Dosse 
na ' relac;iio d11quella província. · -Que .•tambem dê 
nugmentu na relaçiio do · Mar.mbiio a quuntiA -de 
8:600f . do~ · ordenad.e,; e 'mais vencimentos do11.des-

. Aulbargadores- Cyprian•l . Jo11é ,Velloso .. e , Antonio 
Ignacio de . Azevedo,_ que não _ forão_ comtempladoa 

:.no orçamento . e. presentemente ,jé. s~ . ·a_chão .colO 
posso na . dita relação; Que se supprima nas des· 
pezas · ecclesiasticas, . na · provlneia ._da Buhia, _ a 
qnantia de SON concedida aos religiosas caJlucboa 
pura ·ensino da -mocidade na villa do Cayr'ú, ._ da•. ·-
qnella prnvlncia.- Vallasquea . ». - · 

FtJi npolnda. - - ·. ·. ·.· . _ 
. o •r. P.Aula. _o .sóiua : - Sr. presidente~ -

eu ·eaLou prevenido, -- -o direi · unicamente · :que o 
Sr. mlnialro é obrigado 1\ .. · tomar contaa -·da ca~ 
p~lla Imperial, · nllo 116 peltu razêlea Já expandidas, 
como tambem por uma leJ que aaahr. o · m_anda. ' _ · 

o 8r. El'ne•to:-Um illuàtre_ deputàdó disse 
que. approV&\'11 a applicação de uma.corta ;som"!a 
para aa cadêas, porque el'a .ubjecto. que .. mor~c1a 
toda a condidoraçiio dc~. camara e que por "ISSO 
pt~di.ra o adíumento •. Quando .o Sr. _· ileputado vio 
a dotação . de , 90:000$ ;Para ,as _, ca~.êa:J, , . d~ ·certo 
nito teve em _ vista aqutllo .que era necessartu para 
n -boa c.rdemdo governo représentatívo • . _, _ · . -
. E11 mandei á mesa _uma emenda __ que .. deve . ser 

· lida, a qunl eleva esta. ·consigriaÇào a 150:_0008, .ti 
nínda me niio parece _bastante . . Já um _dlustre 
deputado djsse~ qúe , isso 'eríl _'riei:essa~o, 11orém 
como eu nno VI em enda slguma• sobre tsto; eu a 
a mandei, e ~tomaref 'à· dizer a-o 'illustr~ .- d'eputad'o 

· que pedia o adiamentO, , que nós- precisamt>s, in:.
. dispensavelmente,; as ~ousn~ :qu.e são necessa~as: _ 

Por consequencta, 'd1ga·que a camara -deve desde 
já . arbitrar uma som ma para ll reedillcaÇão ·das 
cadêas ; e depois .. deve-se pro_põr uma"'somma e 
som ma _· forté, para o .,.estabeleclmt>nto das:;·verda• 
deiras cadêas ; ··esta .é ,a ,minba. opiniã.,. ;, • . . - · ~ 
· Leu·se .a ·seguinte . emenda-::1 ,._ ,, .. ·:. -.. :<; . ·- · ._-. 
-· « Eleve·se a 150:000~ OJpedido. para as obras. das 

_prisões _existentes ,- applicando•se esta quantia Cll· 
--mulaUvauiente 'para sustentação dos ' presos ,pobres 
· e distribuição da som ma pelas provinciaa. (S. R.) 
-E .. F. ii')•ança. » · 

foi o pó inda. _ ._ .. __ __ .. _ ..... : _ _ _ 
o •r.;caomonto Po~olrA :.,.. Como' me pa• 

- 1·ece . que nilo se deu verdadeiramente intelligenola 
ao que disse o Sr. ministro,· eu devo dizer alguma 
couaa. · _ ._ , . _ .. _ · _ . __ _ ·. · 

o que o Sr. ministro dilae; foi, que ,nió havia 
direito algum ,para;so tomnem eaaa:~ , coJ1ta~. · ,Jj:' 
~~~ccii!O _que_ eu - diga , «JUe, .. a i,c~p_ella;)~p~r.l~l .é 
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eon~id1l!'ada como Igreja cathedr.11, e como tal é Fl)rão.approva1las as emendas dos Srs. Paula 
_qu~ se dá esse dínllllÍi'O, De que so não póde o Souz.il, Duarte Silva, Veig11, Ferreira iJe Mello 
un.camente tomar contas, e da fabrica; isto pc.r- e Altmcar, na parto sórnente que cotllprehende .os 
tence á provedoria de capellas ; o eu devo certificar o:fliclaes da sec•·etaria de estado ; Vallasques, ·nos 
á camara que se devem tomar contas dessas fa- artigos s'ómente que augmentilo 3:600R de ordenado· 
bricas da cathetral e não da çapell~t impf!rial, a alguns desembargadores do Maranhão, e aup-
Tambem direi alguma , co11sa sobre a aposenta. primem a quantia cfe lüOS concedida .aos religiosos 
dofia do barão de Itapo1i •. Elle, ou ha de ser do capuchos.; Calmon, na. parte sómente relativa ás 
tribunal stttJremo, ou h a· de ·ser procurador . dn cailêas das .capitaes das · p1·ovincías,' ·ficando· re-
coróa : eis o que . póJe entrar em .:discussão, SI;) jeita'das em. todos :>s .. outros. artigos ; ássim como 
elle sendo desembargador . aposimtado. póde: ser as dos S•·s. Soar.és da .Rocha, Cunha·· Mattos e 
procurador da: corOa. .sem injustiça mauifesta Castro e Silva; a do Sr~ Ernesto'ftcou prejudicada ;• 
não se podem tirar os 4, 000 crusados ·.que elle tem, vencou:se .Iiorclm que ·a arbítrio da· com missão se· 
o tombem não se pódo tirar o ordenado de pro- applicasse uma quontià para os·p•·esos pobres. 
curador da corôa, porque ba de ir realmente (lutro Julgando-se finda a 8• discussão adóptou·se o 
para o seu lugar. A questão do~ve ser, se elle deve projecto. . . · · ·.· . . . . . 
ou não occupar .. esse .emprego como desembargador Entrou em. discussão o.projecto de lei quEt fl.xa 
aposentado. as despezras para .a· repartição . dos negoc1os es-
' o . Sr. Va.•conceno•,: .... Sr. presidimte' trangeiros; ··• ·... .: 

a.commlssão quer'aquíllo mesmo que disse o il· O.Sr. Calmon: --.E11 nàdll direi ácerêa 
lustre ·.·deputaão~ .A commissão reconheceu que deste art .. lo; Não apparecendo pois, razão alguma 
esse·. senhor .. não. podia ser procurador da corôa que prove· a impossibilidade de se fazer estfl · des•. 
não sendo. desembargador; entretanto, o .gov_erno peza com a som ma· de 20:000$, . limitar-me-hei 
ere.ou.· um 'lugar novtl como e o de procurador da sómente a dizer. o que á vista de um projecto em 
coróa;'sem que elle fosse desembargador, e deu' lhe geral, . o mi11iste.rio e obrigado a diminuir o numero] 
anlbos os ordenados; Q quo quer pois a comrníssão dos• seus empreg •dos, tanto no corpo diplomatíco, 
é prevenir abusos;'. se o governo· reconhecendo o como . em outro qualquer serviço .. E.u me verei, 
erro, nomear para o anno uin procur<~dor da co~ entãn obrigado a cbarnar õ officíaes de .. secretaria·. 
rôa, ba de se. arbitrnr o s.eu orden.adn. Quanto ás_ que foriio empregados por mim (isto era economia) . 
. despezas d" capella, o. Sr. Clemente. P .. reira não' St• pois sou· obrigado a chamar ã o:fliciae~ que e~tão 
foi exacto, porque a assembléa geral deve. ter co- empregados fóra,· temos .10 o:fliciaes; e consequeu-
nhecimento de todo esse inventario. . temente é forç·'~O augmentar no. orçamento pelo 

Quanto 6. emeuda do Sr. Calmon,- eu pedi o meno" 2:0008000. . .. · . .· . . : · .. 
adiamento;. niio para se não tratar nest11 le1, mas O art. 2° diz. (Leu.) A camara tem reconhecido 
para .. se examinar. bem .este negocio. 'Demais . a q11e isto é nllcessario, e ainda quando se eliminasse, 
a distribuição·é e.sseneial: se não se declarar quanto' "o mo se fez. em o art.' 2°, o cambio qull . é abso-

. se lia de. dar . a .cada província, pelo ··presente lutamente inditrerente não ha . de prejudicar aos 
orçamento, .é. o mesmo .. que. não fazer consignação diplomaticos·'l Está,nas ·mãos· do governo·mandar · 
alguma. -· · o desconto de 25, 0 /o 'l Estamos. concordes em que 

A minha opinião pois; é que i emenda ·do ·Sr. 'devo ser mui limitado o numero dos nossos . di
Calmtm seja tr1&tada nesta lei, mas quando ti- plc'llnatas ; mas devemos ter • aquelles que são 
.vermo.- .basta.ntes .· dados para ·sabermos se se deve . necessarios ; e . ser é. possível .fazer-se ··essas das-
dor mais o'u. menos. E' esta,. Sr. presidente, uma pc·zas .. co'an . esta . quantia ? . Agora será preciso 
despeza das. mais urgentes ; e por íssu quando. se maneJarmos consulados para. os novos estudos. da 
tiver. exuminado bem, pndor·se-ha consignar mais America. · · 
ou menos para olla, podendo-se declarar mesmo Não se persuada a camaraqU:e ha muitos can· 
no orçamento como se h a de (nzer essa dl!!tribuíção ; didatos . para esses portos e plfl'a muitos outros. 
se ha · de . ser pelàs camru·as, pelos presidentes, A camara sabé que nesses porto~ os diploma~icos 
etc .• E. u··. so. u.de .. v. ot.o que.· s.eja.fe.itape .. l.as camaras, não têm garanth. alguma, são postoil .longínquos, 
a ellas .é a qu~III pertence por uma lei. doentios, etc., o haverá algu~m que· quoira sem 

· honra e sem di,lleiro correr o risco da sua propria 
o SI:", Mala ~ .. .:..:. Lnvantei-me unicamente pnra vida ? Agora accrescentarei-: • .poder-se-ha . faze1• 

declarar que .o barão 'de Itapoii é desembargador·· alguma reducçiio, porém deve-se fazer frente á 
da casa da· supplícação actualmente, . como· era de~peza . diplomatiea, e. com a .. quantia que e.stà 
d'~ontes, .e o que tinha de. mais era ·ser tambem arbitr>lda. . . . . . . . . . 
desemb>irgador do paço. Desembargador do paço Quanto .a enca.rregado.s de.negocios,.pod~r-se·hiã.o 
ainda o. é, porém ·aposentado, e da supplicaçdo é supprimir mais 2. Na. primeira discussão. eu .de-
em actual exercício ; e. mesmo· F.ntão quando se .clarei que não devia' mos termBis qtie 2 encarregad()S 
fl.zer justiça> quando se tratar de sutl aposenta- ,de negocio:J, e isto e . de quem quer eco'nomia ;. 
doria dever-se•ha dar a escolha dos ordenados. mas. nã" e possivel, fazer frente. 6. es~as .do~pezas. 

O Sa. VAsCONCELLos : -Então depois de _apo~ com 68:000$ em moeda fraca : pela minha tabella 
f!Gntado em desemb~&rgadllr do paço passou para são :115:000$000. · . · . . . · 
a supplicação·l .Eis, ahi como· vão as -•, nossas · A secretnria não póde deixar de ser. elevada 'a 
cousas.' · · · · · · · 25:000$ ;. fl.cão 140:000H para .a minha- repartição, 
• ~·sr.'Erne~'to:'-.;.;.sr; ~resid~nte, um illust're eis o que, pude fazer; ·140:000$, . tendo;:~mais: de 

depntado ~edg que se adie a (lotação~ para as cadêas 115:000$ suJeitos. a cambios,, e-o cambio da :prata 
até ser hisõ . em. examinado; E~, senhores, mdis- é de 50 1/2.--1\bs, JI&Fgunte 1111 • aO ;encarregado 
p·ensavel ·o votar•se por alguma cou~a; ·e eu i•isísto :.~em ·Lon.tres P••ga-se .em moeda de .prata.? :Não : 
em dizer que uma couKa é. a reedificação da11 ca- elle ba de receba•· o.seu ordenado em moeda daquelle 
dtlna; e :outra 00'u1 a é e1 tabeltJcer11 m-ae . . nova11 : paiz. e ·mnndanlln·sil · fazer o· .. cambio . elle receba . 
cadéaa, llto é o que póde flcar adlndo ; porém a · menoa a 4• pnrLt~. ·· ·· ·. ·• • · . · · 
11111tenLaollo · doa prttiOII.tnmb •m pótle ftcar ndinll.-? Eu diga que. o rem eu lo eata\ no ROverno. O go~ 

· N4u, dll cerLo, Direi mala: quandu V.Ex, propuzer verno · póde ·a•om"•llar, . Nato ae dlga.que nó~· nilo 
a mmha emenda, ponha poa· parte11, pnrque a careoomua !111 diplomaUcoa, . Unrecemoa, aonborea, 
primeira parte é aobre .011 r11parua daa cadàaa e a n4uem um numero tilo grnndu, e nlato vamo• do 

Pae0gur~•d·'. p. • .. rt.• ... · 6 . aobre u· au.•t.ent.aoilo d. o. ~~ .. · p.'.".•o• AccOnlo, com oa prlnclploll . dn reforma : mu nilo 
lb w . cheglletmoa an ponto ·de dlaer. qu11 nACI oreólaamo• 
Julgando·ae a materiR • auJ!lolentemente. diacutlda. de 'diplomatlcoa; • A. reparttolo doa neKoolo11 oatrAn• 

e'deapedldo c"o· mlnlatro·,, procedeu~•e ·li votaoloí' gelroa nilo noa 6 tilo 'lndlll'eronLe ·oooao 10 a"ppGe, 
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Por torlll. s ess11s ra. zõe~ .d.ígo.·. que a de.spe:n niio 
pódc ser orcadn ~;m. menoR d.e 140:400", tal é o 
primeiro enleulo que fiz no n. 1•. A riccrctnt·in devo 
ser orçada em 25:000H, e llú:OOOfl para outros no· 
goeios · diplomatíeos. Os flmpregados devem ser 
pagos pAlo thesouro publico. · 

Esta 3• parte eu desejava que se supprimísse, 
além de que eu não dei to<! a attençiio á essa 
emenda na primeira discussitu : agora acho que 
ella é só prejudicial á legação de Londres, porque 
diz a emend!l. (Leu.) O ministro de Pariz vem a 
ter vantagens do cambio dirl!cto, esse· prejuízo só 
recahe no encarregado que recebe pelo cam.bio de 
Londres. A carnara, po1s, tome em con>~ideração 
o ·que expandi. 

O SR. GE~VASIO fez uma p~quena · observação 
s.obre o cambio, que não se póde entender o ta· 
chygrapho •. ·. · · . . ·. . 

bando ll hora, o Sr. Moura pedio a prorognção, 
porém· não foi approvada. . 

O SR. PREsiDENTE . deu para a ordem do dia : 
1.• Di>~cussâo das emendas do senado, á l'esolução 
gun declara a quem pertencem nR attríbuições dos 
juizes almotacés. 2~• 2• discússão do projecto de 
lei vindo do senado, Pllra. quP. o.s prP.sos e afian· 
çado~ possãu ser citados. 3.• Continuação da dis
cussão .do projecto de lei quo fixa as despczas 
para a repartição dos ne~tocios estrangeiros. 4-.• 2" 
discussão do projecto de lei viu do _do senado n. 144. 
õ .• • 2~ discussão do orçnrnento da receita. 6.• Ha· 
ventfo tempo, 2• discussão do projecto de lei sobre 
juizes de paz. 

Levantou-se a sessão depois ~as 3 horas~ 

Sessão em D de Agosto 

PRESIDENCIA DO sa. COSTA CARVALHO 

Ns 10 b~ras .elO minutos fazendo~se a chamada 
acharão-se pr~>sentes 70 Srs. deputados, faltando 
com participnção os Srs. FerreirB de ca-tro, 
Puu}a. Barros. Moura, Paulino de Albuquerque, 
Silva Tavares, Soares . da R••cha, Lino, . Alves 
Brauco, Lessa, · Monteiro da Barros, .Oliveira 
Alvares , . ·Mandes . Ribeiro , Baptísta Pereira e 
Caudido de I)eos, e sem ella os Srs. Xa.,ier de 
Carvalh~, Araujo Lima e Ledo. 

O Sa. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, 
e lida a. acta da antecedente pelo Sr.· secretario 
Barreto, foi approvada. 

0 Sa. SECRETAR!:> MARCELLINO DE BRITO. leU 
os seguintes officios : 

Do secretario do senado .. partícipnndo ter pquella 
camara adaptado. inteírllm13nte para diríj:tir á sanc
ção imperial a resolução d&sta. carnara sobre· o 
julgamento das causas . eeclesiasticas em 2• e 
ultima. instancia.-Ficou a eamara inteirada. 

Do . mesmo pecretario, participando ter o se· 
nado adoptado inteiramente para· dirigir á sancção 
imperial a resolução desta camara, para se .con· 
tinuar ·por mais um nnno o pagamento das mercês 
pecuninrias,. que se percebião em virtude da 
resolução de. 21 de Julho de 1828.-Fícou a ca· 
mara inteirada. 

])o ministro de ~st.a.do ..... dos negocios·d· a justiÇa, 
enviando uma representação da camara muni· 
cipal da villa de Alcobaça da provinc1a da Bahia, 
com informaçiio do presidente da l'espectiva pro· 
vincia e . mais papeis, pedindo soccorro,. da fa· 
zenda nacional para a edificação da igreja matriz 
daquellll v.illa~-Foi á. con1missão . do· orçamento. 

Do ministro da fnzen()a, participando achar"se 
concluído o. inventario dos . dvcumentos do com· 
missario ·.geral do exercito, .. relativos a despe·~ 
zas de dinheiro e generos pertencentes àqs. trez 
mezes de Janeiro _ até'•,Mnrço . :I e 1826. ~Mand!)U~ 

11e t•eceber do thesouro os documentos por um 
dos empregado!! desta casa. 

Do ministro da marinha, enviando cópias que 
mostrilo 11er infundamentada a representação de 
João TorroeUa. - Foi á eommiRsi'io de consti· 
tuíçiio. 

O Sn. DEPUTADO SILVA TA.VAR&s participou por 
lliiCI'ipto achar·se, por molestia,. imposslbilítado 
de comparecer ás sessões da camara.- Ficou a 
camara ··inteirada. 

Mandarão-se entregar, não. havando inconve· 
niente, os documento!3 do padre Francisco Manoel 
da Silva, .qne os requer. . . . 

Leu·se tambem tun requerimento de Guilherme 
Sonill, de nação britanmca, estabelecido 11a villa 
de S, ·João da Barril dos Cumpos de Goytacazes, 
que quer naturalisar·se brazilciro.-Foi mand .. ado 
à commissão de constituição. . 
, Uma representação da camara municipal .desta 
cida<Je pedindo.. a confirmação de um , empregado 
encarregado da escripturação. de.11uas contas.
A' commissão das camaras municipaes. 

Dous requerimentos, um dos negociantell desta 
cidade Platt Milnfl e .. Reid, queixandiHte do 
conselheiro jàíz da ~lf11ndega, e outro de Thomaz 
Soares de AndraJe,. pedindo a ereaçiio do officío 
de corretor, para as transacções do. tbesouro 
publico.-A' 3•. coínmíssão .de fazenda ... ·· ·.· ··· ·•· ·· 

O seguinte projecto de 1~esolução · oft'ereci.:lo com 
parecer. pela c.,mmissiio ·de guerra. e ... marinha: 

«.A assembléa geral legislativa .resolve: 
w Art. unico .. O. decreto.· de 20 de · M11rÇo de 

1825 · que concedeu meio soldo ás · viuas dos 
officiaes,. e outr<ls indivíduos da . armada, (\Ue 
fallecerão defendendo. a integridade do. imperio 
na guerra contra a rep11blica de Buenos Ayres, 
comprehende tão sõmente as viuvas dos officiaes, 
e outros . individaos qufl· !orão mortos em acção, 
ou em resultado dos fdrimentos recebidos em 
combn.to. 

cc 'P11ço da. ·éamilra dos. deputados 9 de Agosto 
de 1880.,.-Gunha Mattos.,_Pinto. Peixoto. » 
· Julgou·se objecto de deliberação, e mandou·se 

im&r!~~inte pat'ecel' da. commissã~. de guerra: 
u Os coroneis de. 2~ linha da província. de 

S. Panlo, descontentes do parecer da commissão 
de gu~rra, approvado por esta .augnsta camara 
na sessão de 2 de :Junho .proximo. passado, a 
respeito dos vencimentos dos soldos que requerem, 
instão ·que sejão tomados em con!:lideraçiio os 
prajectos que sobre os vencimentos dos otliciaes 
da 2• linha, se acbão submettidos á consideração 
da mesma·· camara. 

cr A' cornmissão de guerra cumpre .dizer. que 
não á ella, mas sim}. camara, ou ao seu presidente 
pertence dar 11ara ordem do dia os proJectos que 
mai~;· interessâo. ao . serviço nacional. 

« Paço da camnra dos deputados, 7 de Agosto 
de 1880. -Cunha Mattos. - Pinto Peia;oto. -
Vieir" .Souto. 11 

Foi app!ovado. 

PRIMEIRA PARTE p,A. ORDEM DO DIA 

Forão. appro.\"adas . e remettidas á co.mmlasão 
de redacçíio as emendas vindas do . senado A 
resolução desta cnmara que · declara·. a quem 
pertencem as . attribuições dos. juiz~s almotacés. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM.DO DIA 

Forão approvados eri1 segunda discussão to.dos 
os artigos do projecto.. de lei vindos do sen11do, 
p,ara gue o,s presos o.ú · afiançados possão ser 
citados por feito crime. 

TERCEIRA-·PARTE DA ORDEM DO DIA 

Tendo entra~o .. · ~.s JQ. horas. e_ S :quarto.s.~9 SJ:. 
min!atro dos negol)lOS. es~ra_ng~iros, • coDiinuou~se 
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a 3• discussão da llxaçiio das despezas da sua. 8 enviados na'l córtcs estrangeiros, que r11cebem 
repartição, que tinha ficado . adiada ·na .sessiio 9,000 dollar~, -•1S secretarias 2,000 dollars, os seus 
antecedente. · · . _ .· . eneatr.egados de negoc\os 2, 400 do1\ars: e o: Sr. de· . 

o _SR . PAUL.\ . ·1!: ·. So:uz~, ao g~ 2o do 'art. lo, man· putado• não · ignora o que pngão os Estados· Unidos, 
dou a seguinte emenda: .,·. __ . e. mesmo a lnglaterrn que é o paiz quo· melhor · 

uAccrescente-se no fim do paragrapho-dosquaes, pagn ROR seus . enviados; o· que está aqui no Rio ,_ 
31: !OOH serão .despendidos nu legações da Ame· aB Janeiro tem . 120,000 cruzados; a Franca . paga . 
rica.-Paula e . Souza. 11 ·ao seu enviado 120,000 cruzados: mas . llU não 

Foi . apoiada; ..,- . .. . . . quero qu., He igualem,_ o que seria. um . _absurdo; · 
Mandou tambem 0 Sr.. Calmon' .a s~guinte maq aponto-estes eJt(',mplos l)ara que nito se lul~lle 

emenda: . . . _ ·• . . . _ _ . _ . qu~1 II:OOOH, ou · 12· para u.m encarregado. de no-
. u Ao art. 2o supprima·se a . 2•. parte q11e começa gocioR ou enviado, é muito .. para ter umn casB 

-servindo de regulador, etc.-Calmon. » · · dec:ente e viver desembaraçado nos paizes estran-
Fui apoiadB. . · geiros ~ · . . . . ·. . 

· · · ·· d . o ·s ·.-. Paula. Araujo:- Sr. presidente, o 
osr. P.lre• Ferroll'a.:-Sr. presí ente, nÕsso governo até hoje inCelízmente tem s~ pro· - . 

eu req·u~iro .. que o Sr~ ministro declare 11e quer . curado estabelecer relações com aR· potenc1as da · 
pagar aos . nossos , diplom·atas em onro.. ou em . 1 õ · · 1 tê · d - te· 
prata, porque .o cambío}az fllguma dí1ferença ·: EurCJpa, re aç es que em gera, ou m s_1 __ o 111_11 llf 
se em. ouro. 0 ·_ ca_ lculo .. é ... de 67 .. 1/2. e . se· em o·u prej udicíaes ; ao !!lesmo tempo que tem qe!udo 

· · · b' de. estabelecer rolaçoes com os nossos vJsmhos 
prata .ha de ser a 501{., e em notas o cam lO da A. merica. O Sr .• ministro tem dito que tem de dev.e .ser .. peior; portanto "se ' o Sr. ministro quer 

1 
-

Pa"ar .. ·. em __ . _. _m. _et.a ... l .•. ·. par .. ece.·_m. e _. a. b.su __ rdo. _, __ ·.por_ que estabelecer estas re açoes, e mesmo n:~ seu orca: : 
"' ·manto vêm as tabellas dess·as legrações: n·ão: du.vido 

todos . os. mais emprega~os são_. pa_gos _ em· -~otas_ :_ das boas intençõeil : do Sr. -_ miuistro dos-negocias , 
e só. estes qlle se aehno . em · Lo~dres é que o ' estrang· eiras, porém com_o.não tenhó .toda_acei·toza . 
hão de ser em p6ç'ls de 6H400? · Isto ·:me parece · · t · 

0 
t d os 

int'us'to, _pCJrém se_ .. ·.a camar_ a_ a_s __ sim_ .. d_e_ cidlr,. eu de . :que continue no mml~ e no! .r . rgue o . os : 
dias se tem· mudndl:l~ e · a111da mesmo llca~do : no, J-espeítareí a sua decisão. - . . . · .. · 6d · · tr t ão e 

O . ·.S•.• .•. ''lnlstro. · .a ·o• .No..,;ool~~. Es .•. • ministerio p e passa: para 'ou _a repar 1ç , 
• ....... - ... o ministro dos negoc10s estrangEHros fazer que 

'tra.np;eh·o9 :- O ministerio. de estrangeiros; 0 Brazíl contín11e a pertoncer_á ;Europ1, .ficando 
quer ._·. p~gar ... ao$. diplomatas, · não ... . em _p_eças -.do · politicamente-separado da Amer~ca, apesar de fazer . 
EiH400, mas :em a moeda que correrno patz em que ·· parte della por natureza; é -por. este motivo quo
elles servirem ; em Inglaterra em libs. st . . por. mandei a. emendo á me$8 para . que os l31:000b 
exemplo. -Postfl que o~ pagamentos .de vão ser _feitos fossem ,ápplicado.is ·!' .. estabelecer · relações com_· a . 
no ·thesouro, sempt·e é com . atteução ·ao camb1o da America, ficando amda 68:000$ para ,as ~egaçoes 
moeda dó paiz aonde elles servem, e .não ao valor da ·. Earopa, quando julgo que é de ma1s, por· 
nominal qae a mue.da tem, isto é, segando o yalor que não sei: que ·necessidade temos .de ter diplo· 
real e ver;ladeiro do paiz ,em que se achão. Se. matas em varias paizes da Europa . . __ .. :.>. 
pu4ess~~pagat:_ MUi e~1 .. moede. ._de prata., meth~r -Não seLpara ~ué .um · eacarre~ado de n_egoc1os na 
sena ; mas a1nda ass1m haverta . uma reducçao Austria.; onde ex1ste . o f6co .da Santa; Ahança: J!ãO 
que·- podia o ; governo compensar; a minha • sei para que.um encarregado di! negtlc1os naR!JS$Ja; 
op.íniã .. o. 1 . J_-_ ã __ ·_·_a. v_ a ___ n_ cei., ~. ue . he . _oecessa.rio .. termo~- não sei para que~ um -·_ enca~egado ·de nego_ct~s na ~ 
'bons ·diplomatas;: poucos, -porém .. bem ., pagos_ ~ Pru~sia: quaes ·suo as·reJ·açoes que temos com estes 
difficultoso .achar esse patriotismo de poder serv1r 'paizes? Para que um enviado extraordinarío em 
com pouco dinheiro fóra .do ·seu paiz, .e mesmo Napoles, cujo ·governo é. mesmo detestado e des· 
não poderáõ · subsistir com pequ,;no ordenado em prezado na Europa. Julgo pois que despendendo-se 
paiz estrangeiro~ 131:800$, na America ainda restno 68:000$, g_ue 

O Sa. Pmxs. FERREIRA: -A nação não -paga são de mais para continuar ·as legações na Eu· 
aos diplomatas; nem em lib. st., nem em 1lorins, . · ropa~ · :. . · . · _ . . .· : · · 
nem em marcos; ·porque :razão ·hão de ser :pagos O .Sr. :Ministro .Clos _Ncgoolos E&'trt:a,n.~ 
na moeda estrangeira,. e··não hão de ser pagos aelros:-Niio trarei os mesmos argumentos da 
na nossa .móeda? Agora o Sr. ministro não ·acha sessão pàssada em sustentação dos meus __ prin~ 
12:000S d'e .. prata, no ,.thesouro e , ainda -,-que os ci}lioso' - ·. · · . . . . 
haja não se quer bolír nelles. Dizem que pagar Eu . devo declarar ao honrado membro que no 
em ouro é o mesmo .no·. cambio; nunca o foi,· mesmo quadrc ·ha uma- resêrva para esses diplo" 
isto só serve para . augmentar o ·fausto desses mntas, é . uma homenagem feita á huiJ!anidade; 
diplomatas para and~rem de grandes carruagens e uma homenagem que devemos pr~star aosnovqs 
nas : córtes ·estrangeira$. . · .. _ · estados~americanos ; mas por esses . mesmos princt, 

: .. O -SR. MINISTRO nosNEGOCIOS >ESTBANGEIROs_:.- pi~18 qun acaba de enunciar 2 . honrado me!f!bro_, _ 
Nós não tratamos . aqui. do fausto . . Um .ministro é q~e. cump. re e. stabelec.er l.egaço.es pa·r· a-_q_ u. e .. seJ_a. mos. 
p\enipotenci.lrio com 12:000S. não pôde ter' grande informados e possamos ter a cautela que estej~ 
fausto. Não. tratamo,; desses diplomata:>, tratamos ao nosso alcance. Esse.; princípios aqut pron~n· 
daquelles que são . neces·sarios ·. para . servirem a eindos não podeni- pasáar; é ·mesmo pelo interess,e. 
nação, e não · pãra. darem. jantares, nem para do -. meu paiz que sou l'brigado a contestar· S6ine· 
terem . grande . fausto • ·:nas . córtes .. : estrnogeiras ; . lhantes princij>i.Os; embora sejão t•lebados de absut:· 
occupamo-nos só daquelles que devem .. tratar dos ·dos.· por isso mesin·o que a sua política s~ afl;lsta 
interBS88S da nação. · .. · _.•. · • • · . . · .. ·· . das 'nossas instituiÇões, por isso mesmo.:devemos 

A 1• garantia que .tem um diplomata são . os ter relações. · ·. . . · . . · ·_. · - . ·; 
mel.oa que lhe otrerece a sua nação, proporcionadqa · 0 sr . .Pau'la .A.Zoaujo:-Sr • . presidente, 
A força da moama . naçilo ·.· que rl'presenta, .como a .ac.abo .de · .ouv.i.r ao _Sr .. ' m.in.istro .. dos •. negocias 
Fa•anoa poloa ~randes ~;onerae~ que _ teve !'o .exer· estrangeiros, quQ devíamos ter encQrregados de 
cito .; na córto du Lisboa o genoral Junottmha um 'negocias nos pnizes :da . San.ta AllianÇa . para o 
fnusto quu .eapant'-VR, e quantl) tinha de ordonado? . mlnlaterlo _ eatar ao :alcance do que nquellaa naçõell . . · 
E' prech1o ver quanto ,paga a França_ aos aous em· · poaa!to obr(\r _:>aantra n6a, . Do ·.duas uma, .ou o · 
balxadot'el . · . - . · - · ····· •·· · · governo do Brazll qner 11egulr uma marcha llbnrRI, 

o Sa •. PIJu:s FlilRREIRA:-E' pre!llao ver quanto a!loommododa lka nouaa lnatltutollaa abraoando a 
paga a· ·A,merlca do Norte. ·· .· ··. .• ayatama da Amorloa, ou quer o ayatoma' rltt 

o Sn. MlNtsorno Dos .NJtaoctoa EaTR.\Naaaoa1.- Santa A\llanoa j)B o ROVerno cln Brnall qnllr aa~:ulr . 
A mes.m.·a America _Ingle:I!R · neat.e momento, tem o •v•tema da ~tanta Alllanoa. 011 noa•o• ono11rro· '- . ' ' . TültiHi ,. " ' ·:. _ ~ ' _....;.:,.. . . ' . . . . ' . . . . ·. 41\ ' 
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gados dos neg..Jciosn<:Atns P11r'tes podem nos fa:>:t>r 
DlUito dnrr,uo,, .pr1dem ministrar· luzes, podernõ 
coucorret pgr~~...o..noR escmvi:.~nr 11 supplantar. ::)o 
o· goy'trno d.!_l Br·azil quiz~r seguir o sy<~tema 
ameriCIIII••, nao tomos necessJdlld<' do semelhantes 
empt'llgados. 

Os governos livres, o principalmenta a im • 
prensa íngleza c dos outros estados livres terli() 
o cuídado tio nvi~nr á Amel'içll daquillo que lá 
se tt•ama, ,Mai,; de uma vez a .Santa Allíança tem 
conspirado contra a Aruorica; niío h.!l muit(J t~mpo 
que .. e lia tramt•n contra "" novas republicas da 
America para as submetter .u u.m t•lSla coroada, 
e.immediatnmente os periodicosue Inglaterra fize· 
ríi() conhecet• o perigo· em q uc ellas ,;e acha vão; 
e ,por . co11sequencia ~ós não ttlmos necessidade 
alguma de entreter diplomata~ em paíze:~ que . são 
domiuados pela S•mtu Allíança. 

o Sr. 01on1.cnto .PcJ:>«Úru.:- O govcmo 
deve· ter serls . representante.; . onde M seus in.· .. 
teresses o demaud•Io: por consequencia, tanto ós 
deve ter. nos estados da • ·Europa, como no novo 
mundo.; não fallarci ·sobro o quantitativo, porque 
o- que o ministro pede é o qno creio qne menos 
pôde· ser; portanto ..• ~. • lhe· neg •r esta ··quantia 
não se podem fazer ess1s · relações. Ouvi .. díz~1· 
ao.sr. de'pntudo, que se tinhiio desprellado intei
ramP.nte toJes as relações com os. nov•>s estados 
da Am.eríca.~ .. .. . · ·. . . . . . . · ···· .. · 

Devo. informar ao Sr. deputado que no minis· 
ter i o passado. se nomearíi.l . trez ·. ngente:~ par.L ·os 
novos 11atados ;. pnr consequencia " governo está 
prevenido ba muJto .. para estabP.(ecar as suas rela
ções : ·co in. e!Les, e StJ não se tem. nomeaao. mais 

.é .porque niio estalllos talvez em c:ircumstnncins. 
Tnmbem sabemos que ao • Pa1·aguay tem i•Jo um 
diplomata. (Muito !'.umo1•,) , 

Voú:s:-No Paraguayl NoParaguay! Ob l Oh.! 
O Sa. CLEMENTE PEm,IBM- Sim,. senhores, o 

Paraguay t~rnbem é um do,; estados da America. · 
OS~. Mln.lstr., <los :iS'cgooJ.os·Estran" 

gçlros :-o sr;. deputado 'quo me. contestúu, 
fundou os seus argumentos .em que a Jrnprensa 
dos· estados livres poolcrião ·prevenir·iiOiJ contra 
todos os tramas quo saformarem.na Sanla A!lí>luça. 
:Jj:u· deixo à sabedoria da eamara J;rr a resposta 
a semelhante proposiçiio; ai de nós, ai d~ poli· 
tíca .em geral, se não ·houvessem· esses diplo· 
matas, quando a imprensa ingleza decla1·.asse. ou 
denunciasse Oél tra1na,;. IsL<:i .não é assim, .per· 
dó&-me o Sr. deputado, não reconheço a Santa 
'Alliança eomo ministro americono; mas reconheço 
que ter agentes nestas córtes é do nosso inte.· 
reese. 

Não aecresccntarci. ao que dis.se mais algllm<~s 
observações, pol·que julgo ·que ,;ão desnecessarius. 
Saiba a camara que é mister qu#l tenhumo,; ·ng,ntes 
diplomatas e que é Jo nossrJ ·i nt~::re!lse tel·os nesse,; 
'estados; · embora sigiio outra pr,!ítiea. 
· Qtumto ·á imprensa. livre, nem sempre .Póde 
'Penetrar ern · uma. política. pavt)J'Osa. 

Pelo que·-respeita nos noyos estados, eu declarei 
:em outra . discussão que o ministro transacto tinha 
·preparado estender suas reláçõe:s parn. todos. os 
·outros estados; eu inrormeí á camara que havia 
um consul ger.•l em Buenos-Ayre;:, um eonsul 
geral .em. Bolivia,. urn acreditado. no Chile. e que 

.,havia um enviado .extraordinario · .·n'l Colombía, 
que· Já se rnarídou retirar,·, mas lá ·ftca.ulll enca1'· 
regado de negocias; dei· toda·s ·estas informa!(ões 
á camara. . . . .... · ...... · . . 

·O .. mesmo •. ministl'll . para estabelecer .varios co.n" 
. sulado!!, ·não esperava senão peloivoto,do credito, 
pela votação :das :camaras; · • ' .. · · ... • . :. ·• '.'· .. 
~·respe~to ··d()· ministerio· dos.·. negoci2s·,estrlll!-· 

· geuo!', .par.a rproceder. ·a· ·estas .nomeaçoes que:iJâ 
:teve ·:o:m··.v, i~ta.·.·• dese. jal·ia.'ter. · empregad· .. os·'·· .publ.i· 
cos ··omciMs de marinha, porque havia de ser 

ecmom1tl parll. Mtt1.s l~g.wõ~s. No creditn do' 
llnCal'l'll):(!LliOI! lieiXRVIÍO. t.le VtJ,ICCI' OS SOldadOS mili· 
tarea ao mecmo temp' que os encanogados que 
vrio para c;ss&s ·e!ltt1.dos, que além de ida· e volta 
fazem uma víagçrn extonsa, com risco .. de uma 
risrd.encin em· pnizes·cr>nvulsos, se propoem á ficai' 
corn os me~rnus · ordenat.ICJs; ·e c bem se vê. que 
isLO não pó de ser, E.u estou· só á espera que 
chegue •J momento pam fazer as. nomeações, e 
no em tanto 'fiqne a c.amara na. :ca1•teza que o que 
pretend•) M:er jll está preparado· Ira muito e de 
antemão, corno mostrei' na . c.ccasíiio da· discussão 
da resposta á falia do tbrono. 

o Sr .• Cu.nodto Dl<\s:...,.Eu acabo da ouvir 
ao Exui .. Sr.·.mini'str.> quo espéraquehaja.dinhelro 
par·a· a .romo~ção desses di~loíriatas; mas· eu 'confio' 
muito na. c lpacidade do. Sr; . ·.ministro,·. para' 'que 
faça o par.llello entre a. urgente necessidade que 
t~m.os de nomen r ~.sses em pregados; e a:· grande 
dtvtda que . . ba. VF.Ja qual' será melhor, se. sóf• 
frennos um tnal ' pela falta . d~sses t'mpregados, 
ou SJft't-ermos. o augmsnto Je divida que diaria
n!ontêl, tJresce .. Parece-me que não ·ba ·u~a .neces· 
stdade Llio urg&ntedetermos diplomatas nos esta~ 
dos estrangeiros, como dosempenbarmo·nos .. Essa.s 
rdações .c<nn os estados estrangeiros nada nos 
dão, pt·ocuremns antes desernpenbarmo-no:S '·:da 
nossn .. div.ída . . Tomemos ··por' exemplo · a .America 
do· Norte,· en1 7 ·. annos; ou mais,- e emquanto 
contestou. com. a mãi patr1a não teve semelhantes 
r. el·a· ç·õ. e .. s •... Não podr:re.rno. s ao menos ter o reCrigerío 
de 5. annoil, livre ·desse abutre quA nos ró-e .as 
entranhas 'l · Re~olvi\•Se qual . será·. melbor. felicl· 
dnde, se· liVI'dr·nos da divid1\ publica ou. termos 
etl~a diplomacia. .. . ·. . ; · 

:Ouvi dizer ao Sr, ministro que nesses estados 
conyulso.~ é de. sumrna nee!lssida•:le termos diplo· 
matas; · 1:~to é vergonha drzer; ·porém·· qual· será 
o ·expediP.nte'l Estamo:~ em ·tal consideração;que 
nada. influímos em negocios ··alheio:t; um repre" 
sent•mte nosso· em. nlguns dos estados visinhot: 
não tem in1luen·c:ia nennuma ;· .não seriB melhor 
mandarmos urnn sati:ifaçã.o muito·. suffic:iente . .di· 

· ·zen do q.u•:não po:lemos ·ainda corn ·n •nos~a divida 'l 
Sen'io elle's tão· ír1·acionaes que não ·saibão que 
os ·nossos uegocios internos· niio· no:~ permittem 
ter la um agente diplomatico. Qu~ podemos .ainda 
dar graças a Deos do fim. deilsa guerra? Que 

· não .podemos com a nossa divida? 
De muito boa .vontade· desejaria .poder ,votar por 

quanto pede o·Sr mini:~tro; desejaria que tivesse· 
mo,; essus relações :,,mas . não, padecendo a .nossa 
patria pala (alta das relações,· porém sim pl.'la 
falta .de dinheiro· que ha para remediar as nossas 
despezail ann111.es,. voto contra a emenda. 

o Sr ... Ca.>~tro Atvares:-0 Sr; ministro 
disse que tinha em vi>~ta .nomear · empregados 
officiaes militares. etc. E~ta lembrança me obrigou 
a pedir a p.nlavrn; Deve1110S lembrar-nos do estado 
desgraçado. de nos~as fin·ançail: a crise financeira 
no , Bruzil é temíveL o qt1e· devemos : fazer é.cuidar 
na maior economiK. Nós vemo::~·que grandes•naoões 
m·1nt.l•\ndo embaixadores extraorJinarios, mandão" 
nos ·em. um · diA• 'e ·os retirão ·no antro, ficando 
·um ·sécretario ou talvez· o consul·encarregado .. dos 
neg•JCio.;; porque niio faremos· nós o.mesmo? .Por• 
tanto o consul é bastante,. ·encarregando-se. ,este 
·de fi~calisnr que ·não.passe com títulos de fazendas 
inglezas, para· pagar ·J5,,% as :qne devem pagar 
24, é ·bastante. Para !):bem~do .nosso commer::cio 
é illusor~ío porque o ·commereio•brazileiro é •nenhum. 

·. ·Niio nos Hludamo~;. ;senhores, .. é, tristíssimo . •O 
nosso commercio •e·. todo. de ·cabotagam ou. da 
costa, todo o ·m·ais commercin é das nações estran~ 
geh·as;;cq11e. vêm. tràzer .,razend·is.ao :Brazil: e .. não 
e o Brazil que inanda . .tazendas:.ao,.e&trangeiro, 
.portanto ~s collsules .,p~dem ... st:r enm~rregados de&· 
, ses negoctos . · para .. q !ltl •. se . q uerc.m • nome a~ .et.ICI\1'• 
regados, e . ri isso 'teremos uma 'iran11e. acá riomia. 
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Não temos necessidade de termos .estas legações 
diplomaticas: outras nações assim têm feito, Bue
nos-Ayres nomeou até um nogocilmte agni. para 
seu consul, portanto .. Voto pelos 120:000~000~ · · · 

O 81;0, Va.•conoenos:-Ddsejava ouvir a 
~!monda dl'l .Sr. .de.putado, ministro de estado. 
(Leu·se.) Desejo que o .Sr.· millisLro me informe 
se açaso esta Rupp.ressão que>ahi. ha, é de 50 ~ 
o cam~io, ou é de 67 V.? Deseje> ôuvír e~ta ,in~ 
formllÇao. : .. ·. _· _•.·. _·. • . _. 

O .Sa.'MrmsTao DOS Netiocr011 EsTRA.NGErROs:
Ficao cambio niedio a._ 67 %. 

O Sn. V.o~.scoNCELLOS::-Sr. pr~sidente, o dinheiro 
é. mnito. pouco .. pru·a. _a;~ ... repartições,. priucip.d. 
mente :.se se quizesse .estabelecer. ordenados,_ d.e 
150,000 cruzados, .como. a -Inglaterra se diz que 
dá au sou enviado nosta ,córte .. Mas pelnsnossas 
cir_cnmstancia.s. estas .·.despezas.-de. 1 cert_o .. que,··não 
se .. podem fazer;. ·o:.:que ,Javemos fazer. é- cercear 
·nas. l'eparUções_ que· -admitLem .estes' eórtes, éclcToo 
é. a repartição dos: negoeios estrangoiros. r Q11e 
se a. camara..lembre que,se. lemangmentadomuito 
os: .orçamentos. das.- out~as .. repartições, que a r e~ 
ceitll:não .pôde· chegar para tanta'l ,déspezas; D.avo 
declarar R intenção dn,commissão. A Jcommissã~ 
quando_- OrÇOU .as .. dllspezas; deRtS · rdpartiçiio· om 
120:0008, foi contando .com o ca.rribio ,de 6:7, li. é 
.por este: motivo votando. p~los 120:000H, hei de 
-votar_pelo cambio.de-~7 ·1'.· ~,quantill de 12g:OQOH é 

-o. ma1s ,que a· commtssa!? 'J!Jlgon que , pod1a :cqn-
Signnr . para. , esta: repa.~tu;;ao~ · Não me estenderei 
em re1lexões a este· respeito ; Jl.orque já .na 2• 
discussão um illustre dapr.ttado 1ndicon ao.~r; mi
nistro o meio .de reduzir, varias legações, muito 
principalmente a de Napoles,_que até parece objecto 
de. irrisão. . .. ·. .. . . .·. . . . :_: · 
,. Qullm .:ha. .-.d.e 'acredit:lr que ·o. Brazil manda. 
encarregado. de·· negocio.& .para Napoles ? Só !ie é 
creal,': empregos • para Jazer despozas. Se nós es
tivessemos em círcumstancias de ter lux'l .admit
lil·o~hia ;_ mas -.nósnão. estamos em circumsta.ncins 
disto. ·· .· . - .· .•. · .. · , · . . . ... · .. 
, P<>t' consequenci11 .. entendo que .120:000$000 pác7,> 

o.•cambio a 67 Y. :é .de sobra : e portanto vo'tn 
contra· a emenda· do Sr •. ministro •lUil.quer elevar 
o- orçamento· desta. . r~partiçito·.a -UO:OOO~OOO e ·v·o
tarei ·pela.. 2• ·parte, para que .se. consigne o .ca.m· 
bio- a. 67 %· 

O'Sr. ~rJn(stro dos Negoolos Est~;"l.\nO. 
gelros:-0 'nobre relator, -que. se as,enton, de· 
Ítllt.de __ a.sua_opiníão, fundando-se .na-necessidade . 
de suppri1riir certas legaçõeK.:',Ailegou. a legaçãq 
de Napolell·; ·esta i'aducção est1kfeita.. Pel•> q11e . 
resp~ita.. ao· methodo .·'de •que falla.,- é· praticavel . 
em a.lgullla.s ·occasiões· em outra'! não; demais·. se : 
se der a·'licença._de·'vir1 o 'diplomatri ao B•·azil 
é.· .por :um• anuo o_11··.· ,dous;· .não 1. -augmentarl\•-as 
dospe~11s. c,om .os 'tra.nsp i"rtes? Pela ·deinonst~ação 
dns Cll'cumsta.ncias iem·'que•'·se·'ac.ha. ·o B~azil, .. ··é 

i::~~.:P~~:.c;z~:~~-. ·z· ~~~:~ .. ~.;~P.eco_·ao···-~r:~-. pr·~-~ 
·S,ldent~ . me :qUeira., !llll!ld~r.. a :,tabell_a de. ~1ue_ o 
-Sr:. Il!ll!lst~o, faz-. ,me_nçt,LI):--; E~quar_1to . não :vetn 
pnnc1p1areL a. . d1zer que .. quando. se.,Jrat()u.i·dc 
i:liminuh~ .. , as ·legllç(ies; ,:s(_'_mpstroll: em c_oui;i, ·os 

)20:()()()HOOO .'P.Odlf\O., c~egar . -P.&.~a · RE;., fazer.f,.tódas . 
_as.,despezas .. ai) .menos eu ,fique intimamente. coa· 
:.vencido .-.disto ; por .. isso ;tanci_cmàva. · votlir';sim
·plesmente. :.Mas 'cómo .não· é prováveL que o Sr 
;m~nistro. apresentaàse U:ma. tabella se in ter :,razõe~ 
for:tes.'para is~O.,,.Jintitei-mé ,a , fallar dos lugares, 
·deJxar,el;de Callar. noa ordenados •. : : · · .... · : 
. Ora se. acaso .a tabella quo ap1•esentu o Sr. 
miniatro á.tabelhL aó-de ,auppreaal!ea. e nllo.de. or
,d&nados. ela·aqul ,oomri ae pndem .11]1111t 'r na 
120:000SOOO Independente du ·mui11. O St\ llliui•Lru 
h:' du.cunroasar,quu ._011_ nu1111011 onJenado11 1140 
é~tnverior~:t,aosdo:t ,n,~ls - ononrregalloa.llo,negoolol. 

O Sr. ministro Callou na lista. da America: o 
St· •. rní11istrJ .. sabe q11o o onviado · é'm ·Londres 
tem 9,oo_o pezns qua siio 18,000 cruzado:~ ; o nosso 
vem c:om 12:000H000 qu~ sãtl 30,000 cruz;1dos : 
o~a se o onviarlo de uma potencia, qual a.: A;nie
rlc~ pass~ çqm decencia, .c.om. resp~ito e consí
del nc!io com 18,000 cruzad-11'1, o env.1ado do Br'azil 
h a lle ru caber.· :;O,OJOO ?. Tratamos. da. França. 
O Sr. ~inistr.:> quanto pede para o nosso.,envíado 
em Par1z 

O SR. MINISTRO l)OS NEoocios EsTnA.NGEmos :.:_ 
0:000SOOO; mas sem nenhuma outra consignação, 
ell~ _lti paga c"sas .e faz. todas· as despezas. ·Note 
o ~r. deput>~do 11118 'O.i . enviados dos Esta_do.•
U~lltlo~ têm 9,000 ,dolarzJ, ma~ têm· aju'dM>de 
cu11to, · .têm· para . 

1
pngament·>· de . casas. e ·c·e.rtas 

deapezas: nós fix:arnos .,uma quantia·. lá ·se a)'ranje 
COI'!_O .· pudcw •.. J?ilm!l;iS o~ Estado~"Unídos, ·· pelas 
razoes que . alegue1, •. :va1 fazer a. nlternção nos 
ordenados .. dos 'dipl;>m'itas: Dá 9,ooo· dohws .'em 
Pllters~.,ur~ .a .. Lo~dt:es; elevemos po1·tanto abo
uar 9:600.1.000 para :o .de Parfz;. ··· · . · · .. . .: 

O Sa. PÁ.Cir .. \>E Souz.~ (continu~ndo).: -::-. 9;600S 
sii•> · 2!,000·cruzarJ~. e• o.·rla·knerica tem sómente 
-18,000 .. Nós sabe_f90S .. · que o.· • fittJ •p,rincipal .,do 
. congres'l,J. da Amer1C1& é a . economia .nas despezas 
do :estado; orn .'se· um enviado nosso em- .-~ariz 

·-tem:-:U,OOO-.cruzad•rs_pRI'ece-me rdemAis .. se ,o ,da. 
A~ncrica em! Londres:passa com: 18,000_;. eín c:1m~ 
p>~.nçiio -Ao quabo nosso em Pariz coln,J2 •. 000 
pó;Je,·.passar muito. bem. O Sr,. ministroJ11lla.no 
qa1r ·paga:c!.a :.Inglaterra: T.rdos ;nós· Sllbemos·,·gue 
a·ífnglattar.:ã;1;paga . mnito ·; mas nãó ,é -a nàção 
ingleza.. quem s:paga .. os enviados , ·inglezes,. -,sabe 
o· Sr;. mini"stro ui'uito bem quo este .. . dinbeírn 
sahe.dn lista civil. O. corpo .-deplomatic,,,não":.é 
-pago pel•l est_ado .salte :da· dot1ção real-. Portanto 
a cornpa.raç_ão niio set~ve ... (Leu a tabella") •- ..... · 

Ora fazenrl•l a suppressão a1ui nos .. ordenados 
achava. que fiewa. muito independente· o Sr; mi.
nist~o ; . e o diz~ r. !JUe. não. hav,in ... qnam . I]Uei~a. 

· serv1r· .nes~as m1sso_a:1 •com tão pouco, crei'lq!le 
ha · de ·haver melhores; .. porque. não são. O:i .v:en
cin~entos_ que •f11zem. a .melhora dos emp1·egados~ 
Quando . os nrdenadus são grt~ndes mn relação 
.ao emprego· nà•l é muito· bom, isto faz .. com· quo 
.se ol.he mais para o ·ordenado de que para:10 
empref(O. :Note-se -que os americanos ·sã<> .muito 
limitados. em· dar .grandesm·denados ; , mas .cilido 
.que nurtca ,se. dis:;e ,que: .. os' empregados :amet:i~ 
canos· são . dos_ peiores, antes· o:uido que •. paslião 

-por· melhot·es: .ao ·merios ,a. diploinacia. .. anieri- · 
cana. não tem sido .victima 11em da Santa ,AlianÇa 
nem • da .•Inglaterra,-. o . tem podidó . . Rupplanlar• a. 

·-diplomacia. . europé;~, '· p:lrtauto acho ,fóra .de pro-
.. posito ,tud·o .o que : '3d disse na. .. segunda discussão 
•·c.:·pelo ·. •qno ·vejo .. na :tabella •do·Sr~ ministro ncho 
-que 120:000$ ·. podem •chegar, diminuindo os .ot,de
nad•Js, O que eu q.uaria era, que .nii~l!se vences.se 

· como se' acha:. aqui;- •que fosse englobada,quando· 
muito, que se:ven·cesse a emendá do Sr. deputado, 

·que. 1Jil6r. se determine_ as missões paraovístados 
americanos _e q'le .tudo o in ais _·r.issá "eóglobiido. 
· •:Quanto ú1 'imprés:>ii'ó •·.do ·outro 'paragriiph&~· "eon-

'cord•• •coin • ó' sr: -ministro, porque· •ná"•segunda 
·discussão ·roi 'essa a ·minha.· opinião· e: ci:mtinúa 
a' ser·,,· pois que nos· devémosl regillar. p&la.•:moeda. 
do paill em que .roside _o diploinat'af· ~e:•,dei:'irios 
ou orçarmos l80000cruzados para. o enviado em 
L·> ••dres,.de\·e~se d.ar.,I8;000 ·cr.uzad_os1e~ 1In.~!llterra 
em moeda ing\eza, nito contando o . ca.mb1o della 
porque ao contrario nilo · &ti d~ · dtlzoito, r,dão·se 
quinze ,e .á 111ala digno dtt:·.nóa mlll'oar eitn· dimi
nulotlo. do· orclenado ·· e .. nilo, clller , .damoa · dezolto, 
o C)ilo rttuoblll' q1Jin1o : vnto portanto pelo nO.O.IR• 
bln• tnftll , pala • ordon_•d_o .1_11o_ porqllo . eatou ,p_oraua• 
l!i•lu lUIIII-· OrliiiU O til'• dllilllllru, o•~A, .l}l,lO, Ói O 
mlnlmo ~ o•tuii_Jlllflll4 t~hlq 11m mlnh" ~~~~~~alopola 
flll~ OIIJ:.9;01.10Hf)(l0 _DhOIIIII• ·.: ·, .. •• · ·· -.. • . · 
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: 0 QUfl querO Ó fl BCODOnlill necessaria, mesnJO 
_ na~ . roducçõas que se têm faito, por . muitas não · 
~en~1o votad~ ; ma~ voto· por aquollas que julgo · 

o !lo ·.segue as razões quo a commissll:o expande no 
seu proemio . o qual contém ·muitos artigos que 
me nlio pilreeem exactos; necessario é dizer .alguma 
cou11a nntes de.passar adiante. · 

o Sr. Mlntnro do• Noaoolo• E•tran• Muito estlmnrla poder persuardir·me como a 
~otro•:-Aínda não me pôde convencer o· nobre · illustre · commissão. de fazenda parece estar per· 
deputado. Em verdade, assim como diz que 08 suadida de que as rendas do imperio Jl&r.ll 1881 a 
12ó:OOOH .bastiio, em minha conscieucía digo ser 1832 chegaráõ a l5,000:000HOOO;· havendo um snldo 

JDdJspeosaveJs. 

necessarJO 140:000H pelos menos. Não advof:to a disponível de S,OOO:.OOOSOOO para resgate da ,moeda 
causa do .ministerio d~s negocias estr~~ongeiros, p~pel e de cobre . . A commissiio poréiri.;não . se 
advogo a causa .· do Brazil. Não sé póde fazer d1gnou .expender . especídcadu.Qiente. o , augme.nto 
desperdícios nuquelles dinheiros para que estão ·· de cada. um dos art1gos para melhor se. conhecer 
destinadas despezas 'fixas. Será mister declarar se o erro é do ministrl.l que· apresentô11 o orça-
francamente . alguma .das nossas circumstancias 0 mento; . e contentou-se com • os resultados fl.naes · 

· estado de paz e:_ das · nossas fl.n.Rnças, jus.líficãÓ a . fllndando ·a ·sua opinião em · dous princípios sum-
razão de . reducçpes que; na m1nha . opín1ilo . ·hão mamente · verdadeiros i : mas que :nilo po..teráõ dar 
de valer. porque ella é JU!Ita ; mas querer levur um resultado tão 'rapido, Mm ·em tamanha escala 

. esta razão · á um :ponto tão elevado, eis·nqui 0 como a · commissilo snppõe: ·. · ·.·· . . . ... - . . , 
,que me parece ser.· do meu dever · d.eclarar· me Economia · nas .. despezas e tlscalisação: na :&rre• 
contra. . . · . . . . . . . c:a~ação sem :duvida silo os. princípios qUe i de.vem 
. ;Diz ·o Sr. deputado que: os ordenados da.A:me, Slltar todo o bom governo · para augmentar· :a 
rtca erão pequenos; . ·mus. J>Osso . assegurar-lhes·· receita sem· atacar a·proprie<lade ·e .com modos :dos · 
que o ·congresso americano . á ·vista. de repetidas cidadãos; · ·mas• estes dous prinéipi0s unicamente 
reclamações, .t11nde . · a ~ mu.dar de :systema e ·aug• nã.o_·. po.deráõ .. l~vrar-. nos : da >crísl!: .q11e ... nos,a!J!.eaça 
-!Dentará em breve os ordenados de seus empr"gados · sem -outros metos além ·daquellea:qae .a .comnussi\o 
1nternos e externo;. ..· .. . . . , · . propõe. As. economias-- sem ,duvida : .pl)dem '·ser 
. ârgament'?u~se com o ordenado dos diplomatas fix_adas ·p?r ;es.ta camara;. em.bóra' excedão algumas 
1nglezl!s, Bel que. elt~s . :são .. pagos pela . dotação i· - o Jllsto. ltmtte ·•do . ,necessar1o, . .. mas emquanto •·:á 
real : agora .· mesmo a revista de , Londre:~ , .traz · ftscalisação tóda e · 'qualque~:illbora.. · não ~. p6de 
um artigo sobre a . dota. ção qne foi · apresentada reaHsar:se · em :tão . ·poucr) · ftiiírpiY:'Jt'A' · ftscalisação 

· ao• parlamento. Lá se acbão os .· ordenados -ãe . · da· ·.arrecadaçilo . dep~nde : de't18Js~ que , ainda· ' não 
todos os diplomatas, são · pagos ·pela . ·lista civil; · e!-istem feitas; ·<\ ·'a mli.i(ir ~ pnrte•·.das >qua.es nem 
Mas sobre os eJ:!Ibai~adcres niio militão: grandes d1seussiio · ain'da:tove; ·•, · · : ·· ··, •· : · •· ~ . . : ::: 
·despezas. ~ome1a-ee um lord dá·se·lhe uma caixà · En reconheço· que pela 'Miz -ciri:àmstancia>de 
· de t.abaco ou .um bastão; · e os lords fazem 118 · se ·.reanir 'nesta 11ugtista camara muito saber ;em 
despezas necessarias. Nós não estamos nestas ; legiillac;ão e· .finanças,. : com muita vontade .e· em· 
circ~mstancias, a q·uem· mandamos para a Europa ; p~nbo de salvar . a. patri~, as )eis _po.deráõ _ser 
é m1ster . pagar; mas ainda os ·. ordenados · do · fe1tas em poucas dtas; .. mas·: poderáo·· executar·se 
corpo .iiplomatico pela lista civil . não são , tão ímmediatarnente 'l A (lrganisação da riova · admi-

. exagerados como parecem :: ha . um artigod11 des• < njstração" .em todó o Brazit.-não.· será ,'possivel 
pezas secretas qile apparece no ministerio ingle1: · fazer~se em poucó tempo·; creio mesmo que a ca-
q~e .monta a51,000 lb~, st. por dia. A lista civil màra · não pôde e'sparnr ·de mim· nem •de qualquer 
nao. é tão certa. Se tt:vessemos , aqui um artigo outr~ mini~tro_:semelhante.milagre• . . · :,., . 
com M deRpezas ·secretas do .ministerio-· dOS· DEl' .. . -- A ··· commtssao · 'COQiolça · ·mostrando abusos . • de 
goclos estrangeiros; como o francez deixaria que · administração, estes abusos o governo . reconhece; 
ae. votass~D! _ 100~00()$000. ,Estes . argum.mtos em. . o governg tem sollicitado· medidas legislativas 

.- mmh11 opmrão nao ·podem prestar . em . todo.: a sua • para . extirpRro :mal: .· mas :eomo ·a ·commissão;citou 
ex~ensão para justificar a dotação de . .l20:000ROOO; · um exemplo' como'demônstratívo .de ·maior. escan· 
Lelito-se as !educções prop,ostas e conhecer·&e·hão. da lo, necessario · é m11strar á c amara · quanto ' é 

. Quatro env1ados . ~xtraordioarios declarei. aos Srs. facll·engl\n.nr.:,se .. em·.ealeuJos quand .. ~ .não p~ecedem 
deputados que erao de absoluta necessidade .· . . . as necessar1as tnformaç.oes. . ·> . · .,· . _ . . , . _- ~. ~ . 
. Quando. r!'Jduzi cinco encarregados de ncgó~ios Aponta a .commissão, por exemplo, o facto dé.ter 
não . admt~tl o direito de a.cereditat . qualquer ; 'a ju.f!ta de S .. Paulo orçado e.~-45:.000,fo .. prodncto 
homem; como · fez Buenos ,. Ayres.aqui no·conceito·· ,de 25,000 animaas qlle,:pããsiio_ pelo regístro : do rio 
mesm_? ·da ·catl!ar!l os consules geraes devem ser :~ egro., .quando na ta!lella -da receita.'do. Rio Grande 

· cidadaoa . brazrle1ros ;· por. _consequeneia devemos - 1mpartão .estes di~eitos,, .ell} .ll.:;iSS$, , p~odüct<l' .de 
· ter -um·cons11t· flOral 'que possa . servir. de . . encar· :11,~ ammaes, vm~o· , asa1m. ·a ~ugmentar-sa . . no 

regado de negoctos; (Leu U"'la lista sobre encarre~ , camtnho o ' ·numero destes animaes,. quando não 
gados de negocias e seus ordenados. ) • : ·. . ,: podião. s.·enio di~iÍluir .. !· p~las., .. mort.es, .etc.;; ):)aqui 

.Tudo quant~ pedi é o . mesmo porqúo se póde ·· co!lhece a . co.mmtssiiocb~:v~r grande , .. ext.r~&Vl!> .· ~ã? 
. fazer. . . .· . . · · se1 como ·a· tllustre comm1ssão achou este resul-

Vo7;ES:.~Votós, votos. . . . . ' tad~ . do 25,00() aaimaes, sendo. ós direitó's mui 
. . . . . . . - .. . , . varta.veis; e .hayen~o tan.tós divísore:s~ 'qnantos' são 

Julgando-se fl.o~a: , a discus~io, o Sr ;~presÚlente os . dlffljrente~ preços '; as 'bestas' pagão 1$250,'o8 
.. procedeu á votaça~ e .foL. approyada sóment'e, .. a • 'cavallgs)R, · as eguas 480rs;~ ·e isto' segundo' o' Iugar 

emenda ~o art. 2°, e: com, ella ,adoptada .esta parte : : don~e· ':vêm·; porq_'uo ha lúgares 'dos: quaeli 'se ·paga 
;:da 1lxaçao das despe~as ,annuaes sendo r,;jeitada8 ; .··o dobro. 'Não 's'eniómo·:a·eonúnilisiio·aehóu•estea 
. as. emendas ao art. 1~. · · · . . ·2;.;,ooo animaes :p'o'der.i'a':ate ·.achar 45 o_n•;oo;ooo, 
, , . > ' '··~ ·. ·· .' . .... . · .. . · , -.·. , ·, : , seg.nn.do . a · quahdade :.dos · amma~s' . •qua·ser~ssem 

~ ','; .. QU .. ,ARTA PAR'l'E · DA ORDEM DO. DfA. . · de base 'ao · seu ··calculo ; 'Demais isto são calculós 
, de· orçl).me~to, e'_' tudo ,gu~nt~· ' t;Sto P.od~ria pr~var 

. P,Hncipit>u a. discutir-se - ~ P.~ojecto _ d~Ieí · ;i,. l44, · . . erfl;apenas. erro: , de ·calc~lo'<de ··uma , J~:~nta · ·P.ara 
vmd~ ·do sen_aao .. porém.: Jo1 lilt'3rrompida a , ;dis< · ma!3· ·ou ' pa~!l m_eoos,' ·mas ·nii!)' prevarJcação·; ·De'· 

. cussao pela . en~rada . do .Sr. ministro . da . :ta- : mats os ammaes .· ctue entriio' em · S . . Paulb' Jnili:J 
zen da. • · · . , - , : .· : . . . '· · · .. · .. ... .. .. .• '. . são todos · exportados 'dó 'Rio Grande do· '·SoJ ·no , 

)?~asou.a· discutir•SS O oro.am~nto da recelta g~r~( me .. S. lll.O 8.000. em q .. 'U. El âe' i'mport. tio. na. q. 11 . . elJa·. prO.Vi.nc. ia.; 
.. do .. ~mpe .. rto . •. com. __ e·ç·a· ndop. e.lo. art. lo.· ._ .. . . ·. ·.·.•.· ,; , . - podem ter sahidi> do' Rio'· Grande d'ó· Sttrh:furn · . -_.. . ' .• ou. dous annos p·or.,üo 'lia ·demoras"noa caminhos.· 

.. _: o :.st'. ~J:~nhtro. da: · :Fa~enda::.;,. Antes·: muitas ' vezes . Sllbllm'do ·-Rio "Graride· no'ftm de um ' 
de d1zer a m111ha opi.nião•sobre ·o to artigo,: como · anno, e vem ·e·n~rar ' êm- S. 'Paulo no 'pri.ncipio •de 
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outr,J, o prlElem mesmo tor sahitlo .ha dous. annos da província · de S. Paulo poJsa atinar ,COJl1 i:~ to; 
da· .. província rlo . . Rio . Grande .dó Sul. Isto . digo eu ~iio posso . .. .· . ·. . . . . " 
Rõinonte .para prevenir ·á . camartL::ontra a· raci· · . Nno devo pois admlttlr como engano· seniio .os 
lidada ·. que ha de · commetter .erros de calculo, · dinheiros dos correios, quo devem passar pàra 
formando sobre : elles asserções vagas , o ministerio d'> imperlr~e · . . 

Passarei a :ti-otar.: dos artigos · em :' que .a · c.om•· · o sir.•. Almeida. Torre• :-Já tlisse·a com• 
inís'são eneontrQU omiSSãO DO ' orçamento, porque riliS!!ÜO que OU tir.ha 1\~lignado dl_l . CrU?: O OffiCiO 
se · houver taes -' omissões ou duplicatas neeessario· que a.:omp'\nholi . ost~ oroament•l que ·foi J:lresento 
será ··corrigir; a • :primeira é ' da província de Ser· na vespora. do . part1r . para esta çOrte. Pal'a· se 
gipe·, ·o. nde d. iz. que se .c_onte.mpl!.-.to. e.m ree_ e. i ta rn_. eno.s apresentar· o que volu gaatar1io-so seis mezes, -e 
5:450$ . que se orção despendidos na' receita e tam· . maadei parar nté . com o oxpeJiente · da junta á 
bem' na despeza . Eu 'não;.·cncontro · .semelhante exceiJfiã~ do que tosse receber e pagar r.linheiro ; 
.quantia DO .. orçamento ; : perguntarei portanto ·;a e · parn isto deU•Se gratiflcaçÕeK á pessoas :que 
nobre commtssão onde fot ·que achou esta quantta escrevessem, e nunca me porituadi · qU:e viesse um 
de' :5:450H porque· não ' existe no orçamento -onde ·orçament•>' desta ordem; entretanto niio tenho •.co.: 
n'em ha esta parcella: : Se não existe tal parcella; npecimento perfeito do negocio, mas· estou com a 
·e sé houve ·erro 'deve já 'aliminar-se esta· quantia do commissão, ou se ha de calcular tod~ o .rendi, 

. p_are~er,porq?e ·_sé .se levar : a. di~cussão até o 11.~ mento ·em liql!,ido para se. pod.er fazer :.o . abati~ 
e O! g~o!lo ·a tm{>osstvel que·_ a · camara . fórme " ~.e ~ manto, ou entao• a receltaltqtudll ba de ser com 

. pots ') Utzo ·perCedq aobr~ •• cada um,a das: q11ant19:9 o eórte que entende a. comm\u!l.o: realmente .existe 
que se 'notao ·.como· ·oonssões : e · se .umns: duph· a · .. duplicata -do S:'OO()S . para " . despeza _da .. _jlrreca: 

.catas forem eliminadas, -.e ' 'não -outras por · se·· co· ·· · dação; -- e quanto ás neceas_iJades das despezas, 
nbecer qiie_. o · Dão são; haveráurna·grandedUfe · julgo ·que . ve~ a ·. d~r 'pouco __ mais ou menos·na 
rença ' no resultado. · · .· ··_• · · -•·. ·· .·_ .. .,. ,. .· fórrnn. que a tUustra commlssilo córta • .. .. c;. . . 

' paí.-e'c~·me'' q11i . êsieá 5:456/1 são: '.os qàe pJÍdé o . O. Sr .. Vnlloonoollo• :-A commis'são . . não. 
Diini~terfo ;d~Jm_pe·~io,' lla t~bella n. l 'd&._prov!nci~ cênsurou o governo: diz .que ha estas taltas;que 
de. Sergtpe: . mcl~n.o-~e, a as~n. conelusao P"rque podem . deixar de proced~r das intenções. d_ó · gof 
v:eJO-!Iu.e ,:a quànt•a · é a m.esDia, mas n.ada te.n~o verno. •· _ .. "'. - /. .·.· ... _,: .· 
~'!m. t~t() _, po.r~il~ . a~ despeza·s daguel~a repnrt•çno . . A . com missão .ontllndo , dopo la do . ~xa~e que:f~z 
nao .siiCI , ;arttgo11, de ~;e,c!)tt~ ,. p_ara ~o .t~es,o~r~~ : ;m.a11 do. orçamento quo podarA :orçar a r~cª1ta .. ,ordL·: 
~e.speza,Aa _ r.epa,r.~íç~o :, d~,; t.DI:Pe_r•o. ~ ;, . . , , , , . naria e utraordlnarla em U:í:llOOH, e parece .·que 
, .. o SR; -VAscoNCELLos declaroli haver erro. de im· o Sr. -ministro da fazendli niio , !ará· ceiláurà < ai~ 
prensa; por não '· estar .esta provinciaincluida:nas guma.aesse respeito, portlUe a:comrrii<Jsiiojiilgó0: . 
duplicatas . .. · :\ ' ·' _. .. , · : ., . _ _. ,; ,•; .. . . ;- .. ,; . . que não .. devia. .censul'•lr o ministro que ,ha .p~u.c_os 

· 'O'' Sá;'' 'Mti!nrao :DA. FÂ'zEm>A.: ~ (Contitiuando) dias se ;tinha: encarregado da administraçao, ,e 
Bà'rn''; : está':" eliminad·a·:_portanto~ _e nisto ·:·não"'ba ·que tom mostrado ·. vontade de ·caminbar·,.com._a · 

· · · b.... d · .. t-· · ·· .. - .. :~ons_ti tuiçilo. ·: . . · . . _ . '-. . · 
-mals-o ]ecto· e ques u.o. · · · ·_o ·s .. l.o.Hlnl~tro ·. d.a. Fazendo.':-. Amiabâ 
. . A co'mmissiio diz . que· .da mesma sorte Jiá' ,na · · 
P•~ovincia ; ,de s; Paulo. a~ . orriissiio, -.de' 24: 1~2S8!4. r_ e.si>o_sta__ não tem por motivo Muppõ_r ·que_· ha cen_• . 

. Na província. de s. Paulo sõ :. acho um ar_tlgo .~ue · sura; bem ' longe dieto tem ~or .motivo mostrar 
se . põdé :- chamar. dilplicat'a, .'que oé a _· de 4:096$ des ~ · que-- niio .existem ·· tantaa ·· dnp lentas, quantas ap• 
peza dó co·rreio, ~ ,qu~ .. ,pa~~ou para o,.miriisterip. ~to ~;~oh~~er~oore::::,~g r~:urt~~gt~:~f: · e portanto 
tmperio, . que . pede.,.a ,:mesma quantta' . Se os . o r- ··.Os dous orçRmentóll de reculta e despeza •estão · 
çament()s .me . ,ti;v,eiise~·: :chegàdo ·á m.ão 801 .tê~pó P .. r_es. en_te&; mas s.e nello~ .· h a artigos . englliba. dos; 
eu teria vtstll estas .dtft'erenças; mas Já aqut d1sse h d d 1 b t ? 
em . ou trá o. cciasiãó. ·que . vierão_ mu_ ito tard. e, e não. que p!ta·te se a e tomar .· estes .. eng o amen os 

· - d ·· d · - · Não sei c_om certeza aenllo o~ quntro . contos .. e 
os ' P~de. :,ve~:·: s_e~l_l0 . epo~s ·· e . l_mpr~sso~ •.. p_or.que tanto_ s mil. _· ré_is do corrulo; .mas . :bualquor quan ... os dtiterentes mintsterios ate, lo . de . Abnl nao h a· . 

1
. 1 1 

· -
V_ iã'o._·, a in_ .. da . reeeoido iuUÍ_~ ·,·_S_Ó_ ·. o'iça_merit_ O_; .á_s .ord_ :ens tia . queese· :ttre . D O R teraa m n a prOpOSiçao~ 

-- · d · ~ - · , · · ·d· " · Soba·e: Minas, f'U mandarei ao . nobre deputado .as 
que ·- !!8. , tinh~•i :expe id~ : não.: .•()rao', .ctimpn as; e ... tabellas- originnea -que· ·aqui ·uatdo.- · .. · c' c·: _- --_ .. ·,;;.'·· ·· 
assim :não~:hóuve·. tempo··· par.a ,. os· ~con·fel'i r:--· Ma·s , · A: ' .. commissão_ : . de v_ ia .· neco:~•ariamen'e · s_ uppôr_ 
esta ,düfereoÇa,·,veí:sa sobre esta . quan~ia; 'qile ,indo ., b 1 . ·para_· . .' .o._ .. ·m .. _,in_ ist_e_rlo .. . d. o. i_._m_.P· ~r_ .. i_,o_';_ de,v,e.::sCJ: ·. ·.:.a_u_·g· m.· ·e_ n __ ·~ .. ·. estas :duplicatas ·de . 68:920,;:>10. aogando .od a an· 

2.A ()()()11 ços ·da· 2•: contadoria do tbeaouro.: . mas nüQ.,•ha 
:~t~:~ ~tnha r~~e! ~~~,,;~,~: t_:,d,~; .. ~: ... :'.:R. :~-~~J'~?:·~:~ 1:;~~S~~!~!~~ ~~~~&J! -~e~~:~:~~.~~id~e~~-o~l~s~ 
·: :o SR•" :VABCONOBLLos declar,Óil •qne ·• erão....;pallslh · tre. ~eJa·tor- ·que, ·manda&ndo a junta da fazenda .,. or~. 
f.(ens': Jde >rios...._ 8:,706~9SS:...:.Jizimos.-12 ,817~917..- .. çadtl a receita ' illiquida doa dlzlmos, · por. . exemplo, 
'direitos. de >: animaesnqlie : passão:t pelo r: registo :do ·em .125:000S, :o dizendo que udeapezas da.arrecada; 
'rio·:Negro-1:715/1888"--emp_rega·dos da alCandsg ' .de · .ção:.:andão · p:1r · 20:000$, o contador ~o L~esouro; 
'Santos'-2:250$870'-e ; :outras rdespezas 4e : arreea-:- querendo· 1seguir · um , m ethodo ·que . nao : t1nha. :se
daçiio·:que·'por :virem_i.: eriglobadas'âlãO : erão :; tio · guido a jnnta, de 'pÔr.• tamben\ a despeza da· •al:· 

;~i:si.~?~:~ :·.!~·· : ·: ::: : .'.';;'t:'.- :'' '',''' "', ;·.;;•·•,-:': · _; '; .::.:'.·; recadação em lugar.:de .abater dareceita·illiquida 
.. ,. Q ; sa. : _MlNISTao_1DA, F,.u;~NP!-: : ~O .~hesouro,, ~l! 7.; 20:000$, que - então • ficava . em lo:>:OOO$, tomou. .o · 
;cilo.!l, ,atJ!Iim ; cOIJI~ a .. c!>m~t~SJ:tt:! · ,n'l!-; ve.rd~~e~r~)·n~· ·· . expediente ·- por·: sua : cabeça de accreacentar .á : re· 

.!~- -~~:qg~n_e_ -c~!_.~i_ie_ô~t'e- ~~ .. ·~~- ~- --~-~~~-t.?.!J_. ~ _-. _~; ~~.:-_~-~~--·-·· .~_a_:_'_c:~.~-·_.,F.::.· _·~~ . !:~~ .. a~~~~ii::i·d:,d~b:;:t~ ~~~~~~:t'!~:n!~~~:~ . 
- - ·:145:000$ ~!tuando devíão ser.- 12õ:OOO~ . illiquidos ~e 

;, ~ •Copinrão-se. 1 os· .. o~Çamentos ' das ~P.rov,incia!I .. Pil" . 105: (JQ()/1· :ltq ui dos. Daqui- resulta.· um . augmento.:de. · 
lav.ra • por ,·palavra:: mas · :quan:do . a ,.Jilllta· ~;da, pr_.:~: ' :recei~ · de ' 20:000R·· : Se,- o nobre :relator. quizer:con· . 
vinéia ' dâ· .:isto ·,dão· englobado., .:como., ,quando frontar . estas·: duas tabellaa orlglnaes, ver•Lque :o 
aqui se ,.vê :,;debaixo ; .do · titulo~administt:ai:8~ j-.. ~ · .. erro é do contador do . tbeauro na·organisação ·'que _ 
arrecadaçifo ··das .. rendas~or:fenadoa, .. tU_ucias- •. de q11iz fazer · mas ·nilo · dunlloa~a elo artitto · · .... · ·· 
custo-e" gratí1J.ctJç~ea . , dós • oftlciaes e, empregá dos ' . · .. · · .· ' · . . · ·· ·. ·· · · " ·. .· . · · · · · · ' ... · · :• 
da;.junttJ, :sua-.contadoriu; .,azmoi1Jari(ados inclu- ' o Sn; YucoNOELr.08 dlaeo ''que a commiSsil:({_àe 
si"e:tJposmttJcios.; . e .. eatabeleca.para.lsto ,J0.:240$ nito. ··poi:lla ter 'fundado' em ' dado.• que :nito.'tínlÍa. 
como:rlaber ,O r.que.:.pertence ··• ar.:eoadaoilQ ,,Aaa .·: o Sn. :. i\[INISL'RO DA FAZICNDA.·-·~Á - co.minissã:o 
l'Anda&l ,. Confesso ~: quo16. : nm ··.lR_blrrn_.th. o , t. aL,q_. u. e te in a·az~ó,, e , au~& . obaer.vao~o ó. DIU! ' •• bét~·í·,:.té:~til, 

(), posso . entendoa· •.. Tal~ez. o. S.r •. ,prealdente .mAa óu,.co_m, h to .,eómonlo . II)OI~I',a.roi . ·quo .n,iio_.ha 
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duplicaçiio,e qun n quantia tl~VIl . desappil;·ecér .. Nfió quBtHIO . qu'lr a suppressão .do díreít·> .d.o sal bra• 
ha · <luplicnta, ma.; apen!Ls e•·ro dn ·contadoria. zdeinl e r·educç1io do~ direitos.:· da carne t.lo .. Rio 

Eu mnntloi as tabellas p~ra aR contadpri!IS, para Gr·ande. •Propõe mais a commissão a vonda .' .dos 
se faZ•Jrem as demonstl'llções .; todas cst•io cxnctas bens dos jesuítas; . não sei se seriio vendaveis; 
<J só existe erro em Minas e Goyaz. Em Goyaz m11s creio . que · poueo h1lo de . ~aler, e de.· certo 

. níio deve haver a eliminação . de 4:01Sg600, ruas não exco<leràõ de 20:000$ . Ora,. como O!l . direitos 
· simplesmente de . 3:620H, a que foj <lt~plicatn da su.pprimiJos t ·•mbem excedctn a 20 ; 04~$ .fica uma 

contadoria. Na província do .Espirito~.Santo tam- cousa ·por outra. .· · 
bem .siio do correio 320S no que ucontl!ce .. o mesmo.. O SL·. Castro e Silva. no ,parecet· qull imprimi() 
que com · o . correio de S. Paulo que passo.u para disse que . não . sabe onda o ministro do thesouro 
a repartição do im perio, c por iªsQ ~.13 .devem · deixa tres ... nül ~ ·. tantos contos de · iocoita. :Se .4 
·ac:rescMtar este,; 420,~ pnra a receita · do imperio. com missão .'deu credito ·· .a ~esta asserçiio, então 

Em Santa Catharina notou a illustre commissiío aqui temoil os . i5 mil contos; . mas bem 'pcíuco 
que havia dupliéata de 21R ;·mas Ci-eio que é de 20fl.. tempo bastará p~ra proyar ;que o nob1·e . ~uto.r d.a~ 
Não temos pois ·senão estes .tres artigos a cortar tal>ellas, a despe1to do 1mmenl'IO trabalho .quetf!V!1, 
como .duplicatas, passan.jo o . objecto dos correíos commel.teu . enganos· inevitavels. em «ralculos .pura; 
para .. n .. repllrtiçiio do iniperio. Quanto ás 3384:!8, mento .. afit.hmeticos, e direi em . po·ucàs< palavrail 
lbs ... st., não sei onde a commissão foi achar .isto onde estão. .· . . , . . . . 
porque não vejo senão 240,000 lbs. s.t. Em lo lugar ou .t\z a comparação u·liicaaíente 
· o · . sa ~ VASCONCELL.os ·. disse .· que este , com. puto do . orçamento que aprese1ite1 com .() 'lo, · !neu.àil ~ 

-c· · t d · 1' t t · · tecessor, e .o .SI:. C11stro e · Sllva . t~z .. comparação 
era proventen e as · apo rces por uguezas e res " · do ineu or."ame.nto com. a r .. ece.Ha .. e.ft'tlct.iva, . o . . que do dinlieiro do emprestimo de 400,000 lbs. st·,' que ... . . ·· . 
podem .. pr. oduzir um .. . g. r.an .. d. e ... ·.·j .uro .. · são d11as cous1s diiJo~rentes; Diz que não sabe à que 

· . . fiz do Wes mil contos, porque ,os: não ncbavà .na , 
o Sa. MINISTRO, DA . FAZÉN~A :-Do . empresUmo .receita ordinaria .j. mas ije lnnçasse os olhos sobre 

de 400,000 ·lbs .' st. se gastl)u em· Outubro do anno à_ me\1 orçamento varill . que .• ,na . . receíta ' or.dXn~rill. . 
passado a 'quantia necessaria para o pagamen.t.o .nao vem contemplados dous,m•l"Retecentosa ortenta 
.tos ·juros e amortisaÇ:io do •· emprestimo, e ·em e :oito co'ntQS e tanL<-8 mil réis . delcóbre: ·, <:'·'·" . i· 
~bril deste anno .se .ha "de gastar o resto. Menos . · T•lmbem niio C•lmtemploi os diréito's ' dos:escrávos 
põde a commiasiio contar á1.m as 240;ooo lbs; st, nem 0 .do sal estrangeiro • que; vem ··incluído · n'o's 
porqne' daq11i até: quando esta ·lei prínci piar a ter. .• direitos ' :de 15 o f~ . . E sert\ peqn~n'a_~~·sta .·di~in.~~~~o;t 

· vig•lr, ·talvez não' exi.stão mais ·ao ··que · :90 e tantas Apro~cito esta·occnsl!to !Jara d1zerque o sal'estran•. · 
mil; libras •. Por;tanto todo o calculo· 'de juro que ·geiN paga 15 of0 • ·Niio seL,ae :.com· .verdade,'=';' mas 
assentAI'. sobre outra" base é excessivo, · é nullo. ouvF ·dizer quo .nesta Cllmara algnem , nsseverái'a 
Tamberri a com missão confa corn páo•brazU; mns quo o sal csta·angeíro niio · pa~a .15 o;o {apoiados); 
convém ·saber·Se que os consignatarios·já adian· isto porén. . não é as:~im. Todos os ,,generos .de 

· tarão .·dous ·terços do valor das .carres:lções como· industrín ou producçiio estrangeira psgiio .na altan• . 
é de .:ostume na .E11ropa; quando p·ois se·realisar dega 15 •/• nn fórrila diL ' lei de,:2L de . ~·etembr.o . 
a venda· do terço, esta 'JUf1ntia .será applicatla ao . dé .1828. . . -. , . ·. ·•. · ·," ... ··.· . .. · ... ·-
p .. a.gar.ne. nto .de arma. zens. •.·. aojnr··.o· da que. '.··tia a.dia. n· Tambem niio inclui no ' orçamento. 860:000$: de 
tada, e port·mto pouco ou nada poderá produzir .direito$ de escr11vos novos que vão .para ·Minas, 
de receita. . . . . · · . · ... ·. ..•. · ·· . > . . · .. · · propinas de contraeto$ que estão abolidos 1:6!!11. , 

A ... :cobrani;a da .divida :vein éonternplada noniéu .. . . Tl)das ostns .addiÇões Cazcin · S;OOO:OOOS, que o · Sr; 
·orçamento .·. da· .. maneir:a que .· as :funta; a costu'não Cistro e Silva .diz que nno·sabe :ond.e ficarão •. Por
contemplar, uão ·fnzem. separ:ação, . apresent~o ·. a · tanto, se os .dados da · com~issão são ' os mesmos 
cobrançade qualquer· divida na entrada ou .1·ecebi- do Sr. Castro e Silva;··tenho mostrado a sua fnexa-
m~nto do dir.eíto do imp·osto -de que é proveniente. éth1no ; . e se· são outros,: à vista delles direi o 

A :commiilsii.l. tambem faz •menção de alguns ar· quo, se mo oft'orcce. · .. . . .. , ,; .·. · ;: .. · . 
tigos .mencionados em . algumas :províncias ; eu ·:niio Quanto: ao meu orçamento se .·a · camara 'qurzer 
tenho · .idéa da· ter .deixado no escuro qualquer sab~r as bases · dolle, . eu ·p?derei. ·apresental·os 
cobrança de imposição •• Eu. creio que a . illu::-tre artigo por artigo partindo do principio, ,como· dis~e, 
'com missão lançando !OS olbo.s ·sobre: as tabellas de, que .. a . 'administração actual· ainda ·c:>rítinuara; 
do Sr. Castre e·. Silva; conclue. que ... tinba-.l!:Lvído - mas ao·. mesmo · tempo · disie~que -a'· supplillha'sú<f· 
omissão . . ·V oi( porém' lançar . wão . da: tabella do . . ceptivél .de grande ·mellroramento;·~oa:inelhoi'amen· 
Rio. de Janeiro ·pare, nãQ· .levnr:mais .tempo, e ver· tos d:e' ·q·ue por· ora posso hiforma•· ·t'nama·ca; são~ 
se;há · que não houve esquecimento algum •. : · ... : deéima',..;.:. Eu' éncarregúci ·· e'pédi ·:com :instancia ·a 

No lo cartigo se. enganou. o ... illustre .·autor .das dous magistrados encarregadosda cobranÇada:ile· 
tabellas, ·porque ·. vem .. conteiilplados .6:000N em re• · cima· que· f!e ·occa_passem· do lauçam'ento ·com .os ofii · 
ceita. dó imposto ·, de :· donati.v.os: dos ... <ifficios-niio ciàes .do thesouro:·hl1 muito::tempo doviaestar:aca· . 
houve esquecimonto.da:buUii. da cruzada; que· naJ.a bnda •esta diligencia~· :mas:, ainda .nno .está acaba~ a 
rendc•:-guindaste : tambem. nada ·· rende; ba dous até .hoje,• .. e· por. tanto é .. ignora.do ·ai•1da· o' resultado 
annos ·que· acabou e · vem hoje· na alfandega. de~ detinitiv_o:; mas' ~:~egundo · informações.: ~!lca'es :: dos 

· baixo do : título-trigo .. -:-k •fabrica .da ..• polvora .eu mesmos ministros : tt . calculos ,:sobretudo , ,dos~ ofii-
.niio podia• contempbr•·porque . :não .. exi3te. As. ca· cines ·do tbesouro devemo3 contar ·com\ pecimll 
patazias não ·. rendem ·,um•.SÓ). real:; . . os.•.contracta· dobrada, ... e assim . em todo . o · Brazil,"porque ,em 
·dol'es .se obrigarão·á despeza do seu ;custeio para· · .toda:)~ .. p~rt~· · é igu~~rilenle ·m'áo·: io"· riJ~th'o'do'.';de 
·Se.;viço publko por certo .prazo0 e :quanto. mais arrecaclaçao . • o descurdo ·que• tem ' bav1do ·nesta 
·bar~ to melhor. Esmolas ·ha ' hoje , poucos que . ns :c&'pitiil é . qu1Üíi' gerál em todo o '·Brazil • . t · :.,: , '., ' 

.. ·.façao :40 •% da polvor&·, estraneeira .. • -...;No ' Rio de Na . sahid1~ dos couros do· Rio · •Grando'' licabo 
::•Jo·neiro não se ·admitte entrada: para este .:genero; · de. descobrir · um· gran'dll'•·abuso, •quo·. ~a!Jilnas ·está 

Subsidio o· de 600 réis .em 'nigodão;"'":Não ha . tal . remediado COQl· ·Um c:nviso ·que ftz ·,á :junta• ;: o : des~ . 
··imposto no Rio dà Janeiro,: mas ,apenas de 2 %. . · paeho ~os' couros é. 'fe.ito según.do.o·-.valor de:G pa· 
,, .Fez:,: entretanto .·o :Sr. :castro .. e :,Silva· um .bello. tacns cad:\ ·um quando correm ·:na .. praça · a 411 :,e 
nrtigo em que parec111: :1ue :o •ministrõ··: se ·• tinha m.ais .;'.nidto põde haver ·algum .. augmentn; ,Tambem 
esquecido .de nio menos de 10 artigos dereceita · o·põde·baver f> •/odO-'<iuro· ef!l "Pó;· elle : pó~e -•crescer 
ou .tribútos. Tratá . . tambem .à ;coriunissão. da'; venda a 90:000$, se· se •conseguir :.lJvrar · oslhabrtantes•de 
dos . escravos : da : naçnC) que ·· se· ·achiío ,àervindó.· na Minas: da tE'ntaçilo do: contrabando ,:,Vendq.,que: o· 
m11rmha; os qnaes . se ·derem n 400H cada um o que direito '.é de · õ.: •/o·: e o ri.sco' do ·transporte.tambem 

.•duvido; renderáõ 76:000$. k com missão ·pois· .longe do · 5• •.o/ó• •encontrava ·grau de • emba·raço•.em<desco· 
• (Je ·propór augmeuto propõe·· diminuiyiio ·de •reoda·, brir·· a : ·~auaa . por: qlle ·se: · .com~etti&:"lli\'crbqe,de · 
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qu.o .ni'io resultava provei_to ;~ m·as sPgundo ouvi. 
n: nlguns Srs. deputado~ r o . cont.rnband., ·vem •lo 
mclhudo. pernicioso ,com· que se .faz·. e:~tn:fundit.:ão 
com ·. sohmão, causanuo · grand'e .. ·quebra· pat'il o 
prup'1•ietario. Isto' .se· evihrili , p'el:r ·nova maneira 
i:te fundir, e então .com'o. cada hOmem não com·, 
meLte ,·crime. gratuito,.· preferirãõ: levar o seu ouro 
pua ·onde quizerem: em barra·.a lavai-o em pó, 
porque · nem· só'. tem;~aili valor na praça~ iilas é 
de' 'mai's.fa:icil. tran,sporte •... · .. · · · ... . .. · .. . 

.: ~uppondo, ,quo continue.o thesouro 'a sa(úr'!iubre 
as pro'vinéias do norte e' que não . haja differença 
no systema monetario, . poderemos. avnliar.o agi o 
em 200:000H, de<maneira que ainda ,admittindo 
certas contingencias,a maior quantia que se poderia 
suppór. se1·ia.de 900:000$ ou ,l,OOO:OOOH .. e .ounca 
0:1 •J m1l. contos c tnntos •. Eu não .po~so descobrh·, a 
razfio. ou bas.e duste.calculo,,e .e.ntendo qui! se .. a 
camara form 1r-, o. s&.u sy,tema .sobre: estas basP.s, 
é, necessario . que~ sejão , bem· .. · demonstradas; :Eis 
porque impugno onr.t., 1• qae estã.em'.discussiio, 
e não ? posso,admittir .pelos motivos que tenh•1 
expend1do. A camara. em sua sabedoria resolverá 
o· que ,,fõr mais::acertado. · 

o· _Sr. V a se i>ncell.>s : :_A comuiissãoequi" 
vocou-se, devia accrescentar Jriais. A· commissiio 
~iz que existem :Ho·;ooo· lbs; ,iot;· que estão vencendo . 
Jttros. e que· ex1stcm do emprestimo das ·.400,000 
lbs. st . ..,..98,000 libs.' ·est. mn moeda, as quaes sendo 

·.eiJlpregadas;:como entende a· com missão,. no·. em· 
P!eslimoportuguez, cujas· apolíces. estão a 50, (>Ode· 

· r1a perca ber maiorjuro; por isso·a com'niíssãü teve 
·eq~1vocação, · mas Co i ~-·para·' menos; 'devia· contar 
ma1s;.· · ... · · '· · _,. 
·: QuantO a •. Gc'.yaz p~riso ·,qu( são os· mesmos 
4:000S. (Leu.)· ('),'ab~!la'6a.) AK duplicatas são estas. 
(Leu:) Que sommadas fazem 3:0208200 e não4:000S; 

.m11s ,em fim. iss.o . é pé9nenn · difi'.irenç•í •. A respeito. 
da tabella de' Minas· temos a.despeza com o ouro 
-37:000S. Nã.o sei . se o· contador .teve a mesma 
equivoc~Çãó; . ·· . · . . . . . • . 

o Sa~ MINISTRO ])A FAZENDA: . ..:... Mandei as ttl· 
·~ellas; origina~s ao · Hlustre ' orâd··· o r a ..... P. o. r 'el···l· as 
'pó·Je melhor ver. • ·.· ·. ,. ..... 

O _Sn •. VA~CONCELLos: -Não. é., possível prest.ar 
attençdo ás .tabella!! ·e .ao. mesmo tempo lis ,·éfle-
xões dt, Sr. ministro. ' · · . < · · · .. ·• ·· · .. · · • · 

o Sa., M:oo:STRO .DA: FAZENOÚ:_ o .,que en.quf:ro 
dizer· é, que· não· ha.:duplicata,con~erindo~ . . 

'O Sr~ .va.sc;once llos:- Este artigo-primeiro 
deve··scr:approvad'o· 'só·"com·:••declaraçlic-que-·esta· 
recei'a comprehende a ordinaria e. a extraordinaria 
do· iiuperio: 'A cem missão quando: notou estas 
duplicátils 'não teve eril vista elevar o orçamento ; 

.notou·, e' persuadio-se· ·que .existião: essas dupli
catas ;· algumas· tem o ·Sr: 'ministro declarado que 

.o·nãil·sã(), mas"parece ·que n. cominis~ã,., ··fllz·o 
qtie ·estava ao' seU: 'alcance ; ' vio' duplicatas, ·de· 

'nuriciou-as · 'á ··~amiu'a; 'Niio :me.· estenderei sobre 
'isto:· • O . c:ilculo 'da'. cO'inmfssiio.lfe>i · outro, ·.e lia <per" 
RUadio·se·· qtie,'o Sr:·niirilstro. ·or.;ava. a: receitado 
ffu,'perio· 'efri n~~99,~000R,'e .vio que O' Sr. ministro 
ealculava.:com mu1ta ·segurnnça·:afim. de não se 
'eX(Ór ;á'·que '•o seÜ.' orÇamén'to·fosàe;,menor:que a 

· receita.:real; mas· a c.ommissiio julgou que não 
·havia ·rãzão para·diminuir't'imto este orçamento·;· 
.vio que .o Sr. ministro tinha diminuído. 2tmil e 
tantos.contos,•e. neste C1\lculo. ha, na minha·opi
.niiio·. algumas :pequenas·,inexactidões • . (Leu.) .Alénl 
disto .não insiste· ·a 'com missão. em que. esta. ta
·bella ,seja oxacta •.. Não .esquec·eu ·· á com missão· a 
deducçiio :d'os. direitos .das . fazendas. que eriio em

. pregadas ·na.· costa .d'A.C~ica, considerando •que ;P,elo 
menos houve, uma diminuição d~ 1,200:000H,:mas 
não de. ,2,500.:000S; como o indica o orçamento do 

': Srt •. ,}rii,n'istJ~<':'J?:er.suad!l'Be ... \' · ~O:ril'rilisslio ·: .. li ti~, . a 
.1;ec.c} ta.,do ,l.I!.'Perl,o,,vn~:c.~escef1dO, 'prqgres~iv.nm en,teó 

, . ·e· dEt tal 'sorte ·que; ' em algumas ~~prov~n.:aus ·este 

augmentll tem· sido de BO •/o. 01·a, sendo tão pro· 
gres~iV•lil oa··cr.fll!cimentos lias rondas do ·imperio; 
·~, comu1issii<l ·devia julgHr que dt~via augmentar 
e or~·m 20% em·toda a receita não introi:luzindo 
receita extraurdinaria ; parece pois inquestionavêl 
que 15,000:tJOOH não é receita excessivo. ·' 

Pareca que o S1·. mini~tro reduzio muito os 
direitos d' alftmdega; talvez p_or entender .. qun 
os.l5 •/o tinhão fiiminuido a receita.; mas·não •é 
assim, não só a diminuição do .tributo baratêa 
m·ais o .genero ·como que· augme.ntn· o numero dos 
consumidoreii. H11 outra razão: a pauta daa!Can· 
dega · dobrou os direitos que andáo por '30 ·. •!• :; 
por .. consequencia a · commissão . podia fazer , um 
calculo, veudo que ·a·· alfandega, rendeu· o mez · 
passado 300:000$, parece. que Coi muito acanhada 
neste orçamento. ·· · . · . 

Julgo pois que a 1·eceita ordinaria· devia ser 
orçadrt eu1 15,000:000$. Disse o Sr. minii!Lto: parece 
que a C•>mmissão seguio as tabellas do ·Sr; Castro 
e Silva; a commissiio combinou, mas .não seguio 
.a·opinhiodo Sr. Castro e Silva. O Sr. ministro 
estt'L equivocado quanto áS capatazias," ·P'•rque.a 
metade é . deduzidn para o . pagamento 'dos fieis 
dos armazena, e· a . outra metade· é nnra o con
certo . das ·· alfandegas : ist., é . expresso 11as' 'c'on.· 
diçõés das. capatazia; •. Uma· parti! do rendimento 

·e pill'á a fazenda publica, e tanto é àstlim que 
1ia. Bahia appartlce randimento das .. capatazias ; 
se• fór preciso, irei- .bus.:at·. a lei •. · Conclue-se .. da 

· tabella n. 7(leu) que ne.m toda . a r.endà . ó1:di~ 
naria vem orçada. A comniislião• pois não siigíiio 
cegamente as bbellas do Sr. Cti~tro e SHva ; notou 
que; se. tinhãu. deixado .de contemplar. algumas 
rend:1s 'mandadas ·arrecada•· •. Em .. outras· párteil 
falta o rendimento da polvora, e em. outras não 
se, atte.ídeu. ao s~llo das faz~ridas; o· que o mesmo 
thesour~ confessa: .·· . · · · ·. · · · . · · . · '' 

Qúanto ao 'pao brazil, .· .a •. ·commissão ·niio sabe 
se .este anno se· t~m,. arrematado . ou não, o con· 
tracto do córte. · O rendimento .dos · diamantes 
é 'contemplado em. moeda'.'·fraca .· do .thesouro; •:e 
melhor é suspender a .extracção,·porqüe não Ira 
·raziio de se gastar )nais' ·do que ·. se .lucra•. A 
:divida uiio. vem. contemplada em ·muitas' provin
·cias, e por pouco. que se cobre, sempre ha 'de 
auS"mentar ·a receita. do ·estado •. Quanto· á dimi~ 

· nurção dos direitos .. da carne, julga a com missão 
que esta anecadação não ha. de .· diminuir ·tiio 
consideravelmente, Q'11anto ··aos bens. dos jesuítas, 

··a co'mmissão não propoz a sua venda por julgar 
·que augmentn ''ão •n receita, • mas sim porque se 
fez- despezas "com .. a· -sua conservação;· Ã"cOm·· 
missão niio tinha conb.ecimento destes ·bens. 
Quâuto ao disimo, · ·a.' com missão·· orça . toda:·a 

'r.íccita 'de mais 20 por cento~· e em umas provin· 
cias, ,está· a commissão persua-:iida .que .ha ·de 
'dolh·ar, e em outras. 'talvez seja menos ; mas, a 
· diniinuição de' uma; "é o acrescimo : diL outr-a; 
A.' vi~ta pois de. ,todas e~tas razões ,.: não· é 

··muito;que- se· orce "em 15:0008000 ,·a' .receita, 
··quando • não haja ·alguma •· calamidade . politi.ca, 
. que . estorve o ' andamento. da no~sa índustlia. 
;Quanto ao · ouro em pó,· podia • render ·muito ;n:e: é 
necessario 'qúe e5ta augusta· camnra· saiba; .que :não 
é perque nfio interesse no mineiro• ir .áfundiçiio ; 

'mns.· ·<r ·motlvo·de preft~rirem·•;o,contrabando~ é 
·pelo 'é;;lfa'do· ·em 'que se achão essas inte.ndencias; 
·porque levão o' ouru á• ·fundiçiio·;-e . SA: este': tem 
;·um' ·toque · alto ha· uma quebra consideravel, 
porque lá na. fundição · tem· a magica: de saber 
reduzir :o ouro ; ·por·· consequenci•l·.·. havendo .. este 
·pr~Jui.zo; -tem ·resultado,· • ·que · ninguem: .,vai•·;ás· 
·casas de fundição·. Todavia a com missão· espera 
(J'IIe o Sr. ministro• ·se :ponhiL · á; testa :dessas 

~!adimiilistt·nções :publicas, , e ·qnande. homens:,:ca" 
·•·pazes; • e não, imite ··:o • ministerio: passad~·,nas 
·.·suas- :paixões,: que.·.chegou• ·a. dar .. officios;,.•parque 
''àe."íisé:reveu•. ;_uma· •.córrespondencia. :c()ntt&':;eate, 
' 'óiJ.i' óontra ··aquelle •·· de'sàfoicto ;: -Beml·:se<•véwtll.i.J_se 
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34.4 SESS..iO: EM 9 .. DE AGOSTO DE 1830 .... ~.... . ' • ' . • ·' • ,· ' •· ; '· ,' .. 
isto fiS~im eont.in.unr, que- mes;no orçando 11:000$ 
é ínuito; mns a commissiio julga _que o miuiste.· 
ri•>· podin pór Ja F>Uil parte os seus meios; e 
quem póde duvidar. que havendo boa vontade 
no . governo, que as rendas . publicas . biio .de 
creilcer ?- Quanto á estes rrgistros de S •. Paulo 
e Rio Gt·ande, ·.··.os re!!pectivos Srs .. depuhuos · 
darão os necessarios ecclarecimentos se fór ne
cessario. ;ri:' 11otavel que existe esse grande 
extravio, e n .opinião publica .é bem clara. Ha 
lu~:ares em · que · o empregado do regi::~tro p{)de 
considerar·: se como .o homem .mais feliz .. · Das más 
nomeações , é donde provélll a pessima adrriinis· 
tração,. que tem havido;· mas a commissão con· 
fia muito . na . constitucionàlidade elo ministerio 
actual, .. e. não podia deixar de ser ... coberente. 
Eis pois os motivos porque se. orçou a receita 
em 16:000$, a estou bem certo que se se veri· 
·ficar .a necessidade do se fazerem bons empre· 
gados publico.s, e de . os punir, quo a renda 
será -superior ; basta lançar a vista . sobre .. a 
receita de . Santa ... CatlJarina; a sua renda. do 

.anno; .passado. , para este é. de 80 po•· cento . de 
accrescimo, . e o ·mesmo Rio Grande orça . o 
.augmento .. em, ~ por cento, . · · . . 
· Mandou á mesa a. seguinte emenda.: 

« Art. l.o-- A' palavra __. receita·- accrescent11· 
se- ordinaria e extraordinaria. - Vasconcellos. • • 

. ]'oi ap(liada. 
o Sr. Ministro da Fazenda. : ._. Nas 

capatnzias ha grande. di1ferença entre as .provin· 
cias e o Rio de Janeir~. . ... · ... ··. · •. ' .. ··· · .. · .. · .. · .. · ... · · ..... · . . 

Quanto aos dinmnrités o valor que lhes dei, é ' 
para aquelles quilates que v.ão para . Inglaterra,· e 
nestes .quilates dei maior. preço do que dar1ão 
aqui, porqJJe o maior preço aqui tem, sido 7/1500 
a sn, e em Londres tem dado 1 )b. st. dedu· 
zidns as desJ:leZas, o que, segundo a· cambio 
actu.alé . lOS. Ma.<~ ainda que rendesse mais, isto 
não ba.stava. para justifica.r a . continuação da 
administração diamantina do Tejuco no estado 
em que está; . ·· .. ··•· ·.· ,.·, .. ·.. ·. . ... · · 

En disse ·no. meu . relator ia que esperava. grande 
augmento pelas .terras. diamantinas do Tejuco e 
·Matto-GrossC) ; mas, tudo precisa de uma reforma 
absolutu ; o abuso é aléDJ do que a can111ra póde 
imaginar, .o bastará dizer que ainda se. não tomou 
uma conta àquel~ . admnistraçiio. ·Não sou contra 
a. aboliÇão do direito do Rio Grande e sal bra
zileiro ; bem .ao· contrario desejo, peço instante
mente que sejiio abolidos os direitos de expor. 
tação. (Apoiados.) 

Quanto á renda apresentada no art. 1•. pela 
com missão, para se .provar que -a ·por mim orçada 
:era· meno•· •. conviria :analysar cada um tlrtigo, e 
então facil seria á. camara. conhec.~r sua exac:tidão 
ou probabilidade ;.mas.augmentos feitos em globo 
são sujeitos. a muitos enganos e enganos muito 
consideraveis. 

A' pri~eira vista .se dira que o .Orçamento 
de receita apresentado pelo. actual ministro é in
ferior aos .outros, mas, quando entra1·mos em 
analyse conbecer·se,ba que não só não é inferior, 
mas ai!)da 'maior , p.•~rque eu não podia . contar 

. com direitos abolidos, e outros que o. são. pela 
abolição . feliz do .. commereio de escravos. . Por 
isso seria necessario, mostrar artigo, por artigo, o 
augmento. que se poderia f~zer; ·· mas faz.er. um 
calculo de mais . de 20 por c.ento , no total,,um . 
tão grande augmento . na totalidade .é· cousa em 
que não posso Ct)nvir . de. modo algum •. _Se ma 
pergunta~se .~ estabelecida .. boa 1iscal~saç~o .no 
:Srt~zil, .. renderá eUe .15,000:000$ .com os tributos 
actuaes ? Responderia ~ supponho qu~ sim ~ e 
eu o · éstiinaria, de to.do o •.meu,. coração ;_, mas 

. daqui se · segue que. se .. pó de ,tirar este., resultado · 
quando.·,a :machina não:estã completamente mon
tada? :Não poderá ... estsbelecer·se;jl\; este,r,emedio 

':.tão nece$aario 'l Tambem não , porq~e não ~xis tem 

ainua .as l~<is. que. pedi,.c.ha milhares de pessoas 
interessados . em sustentar os mesmos abusos 
inveterados ctue se não. ·podem arrancar tão f11cll· 
mente;· Os tiens e males . andão . de mistura; ,.o 
governo constitucional A o, melhor, de~ todos; os 
governos, mas e:dge certas formalidades!· se~ as. 
quaes .. se não póde proceder. 'Nunc·a podemos 
dar golpes comq os da es.pada de AleJtandre; nem 
Deus ·tal permitta. (Muitos apoiados.) .. · : .· , 

Slipponho a causa possível, mas algum tanto 
difficil,. e declaro. que na., alCa11dega do. Rio ,de 
Ja_neiro não vejo possibilidad~ de extirpR~' ab~so,s.; 

o s~. ounba. , Mattos : - Nas' tabellas 
apresent:l~as pelo Sr •• Castro e Silva ap~esentou·se 
como omtssão do 'orçamento o rendimento. da 
fabrica da polvora; ·mas rogo· ao illustre depu
tado 'que note que·' a :fabrica da pol v ora tem: de 
rendimento .167:000fl,. ao mesmtJ tempo que a sua 
despeza mont:>u· a :155.:000H, havendo um saldo 
de 11:000$, a qual quantia se. gastou em_polvora 
para salvaR, tanto no exercito, como• na. armada; 
Quando a com missão ·de· guerra. apresentou· a 
reducção .do exercito,. orçou a: quantia de cento· e 
tantos contos, o não envolveu do: nenhum rriodo 
esse rendimento, n.em n. despe:za .da. f~bríca .da 
pol v:ora, .. por estar, COI)_vencida .. qu_e o · re,ndimento 
dá. para a. despeza, e ,o, ;saldo é.para essas salvas 
que ,estão dec~etil.das;, e que .: são ' muitíssimas~ . 

Tomei a. palavra para lemb•·ar. a. esta augusta 
camam que a 'decima póde muito bem augmentar 
a rec.eitá., Fendo, com melhor. methodo .arrecadada, 
o .ainda ha um outro 'artigo que .. pódé 'j)1ferecer 
grandes. vant~g~ns. que, é . o .rendime_rit.o ,.aõs :,tér,
renos da mar1nna desta cidade, que de certo,, .. !'~) 
se tivessem mandado aforar ou mesmo. vender, 
tedão. dado muito: ,proveito,;ã naçiio ~ erit~iítailtp 
que muitos . homens se ,têm r. apropr1ado, desses 
terr.enos ,aelll titulas,' e,leiribremo~nos que se. esses 
terrenos ·. fossem· de um propríetario · P!lrtictilar 
renderiilo, ou aforados, pelo menos SH. por braça, 
que· é por quanto· sé. ·afora· uma braça;· "de ter~ 
rena. · 

Se o Sr .. ministro pois, quizess~ tomar uma 
.nota a este respeito, teríamos ilma bo.a ·fonte 
de renda, · .· · . . · 
-O sr. Paula. e Souza :- Qu'ero'fazer,uma 

r~>flexiio a duas proposições .· emittirlas pelo Sr': 
mini&lro .. Disse que o sy~terria cónstitucional teín 
muitas vantagens e·tambem muitas desvantagens, 
em razão de não 'Se: poderem dar ·golpe" mortaes : 
mas isso .. não se :póde . chamar desvantagens ; a 
vantagem · é. o não se poderem dar esses golpes, 

. e .. se .. é.cpor. não -poder.em ser .feitas · de. repe'üte 
certas reformas, . é porque . o systerna . constitu
cional não· está. e:lfoctivamente em , exercício,. por 
isso· que. não temos, ainda todas. as leis l'egula· 
mentares ; mas"" não se 'diga de relane.e, ,que o uial 
vem do systema, quando o. mal vem da falt·l 
de execução drts lelS ou dos seus défeitos, tanto 
mais na. repartição da . fazenda ; . e . se • a .. · camarn 
censura o .ministro, isto .. não tira. que elle D1'io 
obre com justiça , porque se . o ministro usa .do 
seu ,poder discricionario e lança fóra., um émpre-

. gado, o ministro faz,. o seu· dever .. Os poder,es são 
independentes, entretanto~ isto não tira que. ,a 
camara lembre a'l .ministro certas cousas, muito: 
mais erros,. sem que se julgue ingerencia ·de 
poder. · . · , , 

Fallou se nas apolices existentes, •reservo-me 
para ftdlar nisto um • tempo : competen_te, e: por 
agora só direi que os motivos , pelos ·quaes en-

· ... tendo que a receita . que aprese11 tou o . Sr ... ministro 
: não. é exacta, é· que el)tendi ouvir-lhe que elle 
tinha feito o calculo pela.: receita de ~eus. a~te-
cessores. · ,·. . · • , , _. .. 

o sa,. M:nusioaa IiA FAZENDA: (-'Eu: ftz ~, o 
orçamento ' . extt·ahi.do. ::~os' tres ainnos succéssivos 
e to~ei:o. term~.j~}~~~?! ê~~~uindo ~~~~~ :~r;ç~!Don~o 
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aquelles' direitos "que ,tinlião ·'sido. abolidos, ,e, al· . . nunca , SO. póde fazeÍ: UJll , bom ·orçamento sem· ter 
·terando. aquell'eâ. artigos_ de que,tive informações precedido o. exame das contas.: . ora, nós· não. temos 
para •supp6r augme.nto. Era o unlco: melo .que contas, .por ,consequeneia não. temos outro;jnelo 
eu .. til}ha; o·- ~a: <·confrontaçiio,-,.e · da~ui. seJlóde senão. olhar. 'pari\ o . effectivo e tocar: essa :'.bas.·e 
conhecer. ·a. mmha· boa fé; ·mas- eu •t1ve. cuidado. do. prog1~esscí;e. se· não.falharem algalriQÍI .deiisas 
de ;,dizer. meinnó :·no . . relato~ío .que :oi meu orça· bas~~· o que não julgo,_ o _calculo póde'ti:.(pr~-. 
manto· ·era susceptivet·de um.·.melhoramento,;ex· · ·b·ab1lldnde; .porque a pnme1ra r.ase é o progresso 
traúrdinario, no ,caso. de melhorai' a administração. da indus t~ia. que .. tem cre.scido ; .· 'depois > accre'sce 
: ·. o '·Sn,:•PA-ú'i.( ~:s~~~.\'· ~~-O •S~;• ~~~i~t~o .p~~tio a som ma de bra6os . importados, . notandó:se· que 
·4ó . eft'ectivo , ·'n(as .. e!1tão• deyia ;augmentaNie n .antes .havia. n.uita . gente .. que não traballiav~; 
.somma': .. o .:sr; .. ·mm1stro •conferJDdo 0 .eelfectivo mas. hoje que. se conbeceu que. o. trabalho, é holl· 
d · lt' · · ·· - · d · · · t · · t roso; trabalha-se, assim como. ha de co.nhecer.~se 0 u •mo anno. e nao.· os. res· · annos an ece· · que Logo· que. ,a_: .lib.erdade c_ o_ mece_·._a_ •produz_ ir, se. u. _s. 
cdentes, 'devia ''ter, acereÍleimo'·, por· conseguencia f t h h · · .. 

. ;devia ·tomar ·por :base: o ·ultimo; · ;isto é;--·de ·28• a rue os.. a de a ver progr~sso. . .. · . , . t. 
29 J ora, se· isto é as~im';tAndo·rendído-o ultimo O Sr. •uinistro .esqueceu-se. da somma-maior 
anno. fi_ nancei_ro_,J6 .m_ u. e. t. an_ tos_ contos,.' com. q é _da Jirovincia> de Minas Garaes que é a ''divida 
' · ·· · · ··· · · t"' .. 1-· · • · d ? S · ·" 8 · -· • gue sempre se. ha :de ir .cobrando;. além de.·que 
:9U8_ aq~J. , es ':' e l~l!la o·, ' .e·() . r-~ mml~tro tia. tambem. SObras dqs· annOS .ante_r_iO_lSS_ ·._ .. que 
. Julga que;..os'.fund()s 1luctuantes .·não são,. 'fontes t - · · · · t · · 
.aé: renda':qüe: .~ndão por.tres,mli·e:taritos~'conti:is, en J'ao em ca•xa p11ra o anno segu•n e. , •.· .. ·• 
·segue:sê. que;~inaa:.:erão 12.mn:e;taiito·s a·eft'ectivo · .·. Quanto ás .libras esterlinas, direi de. passagem 
e não 0 , e:X:traoruinario; !ó'ra''ris' "sobi;as~ Ora; se . que o calculo d(i qúe gasta 'essa qua~tia• não me 
12''mil_e étiuíto's· ~ 'cõntós exíátião"ém''eft'ectivo:em pareee exaeto. Se nós-nos .orÇamentos anteriores 
·2a:a '29;'qíiliiltó '('devemoij='dat''·de:•:progresso em ifeáíos· dinheiro.· .para .essa amortisação •.. p(jr)con- · 
·tres' annos.?':Pelo:meiios5·poi:- ·cento·':'logo, erão ·aequencia de~ia .entrar como sobra aquillo' crue, nós 
'l. õ_,: __ ooo_ .· .. · $ :!iú. !l'.'d_e~_~.·~m_:_()B' t~~ .. pó' r':este' ca_l __ cu_lo.:.·_ ~em_ de~?.~:· para pagar.; mas F' que se'pagou,-CÓf!l;as ~se· d•ga~ que"5:.~p'or cento 'Tde' aecrescímo· é exage- apohc~s, e· se-:as 400,000 bs. st. estão re~az1das 

-~:~?, :sJlde!~~~~~~~~4~!~~~J-~h~~'r~~rfó;,iE:?g:~~g ·::'_s~4~~_;_.~-~ •. ~~t:;;_! :ã_._o_1Y~~~b:~t~t~~f_;.~??~--~.j~'; __ · 
·de' :26'! a~ 27, '!é''<'d~-:~28':á 29/S por:cento; e de'lS2õ · __ ._:;•A.'_ .·_cer_.e_sce.:.-que_' .. ··.no .. -.cir"am. en_. _t_ô_.• ·. P·.·a .. ·r.a ... _2_. 9.··,· ·a .. ~-·_in.·. __ ó_._á d. _.i.·. 'para:' 29;' tomarido•·o· .total;- 'tem'!!sí!)i:r87.:por .cento. . y 
1 ·Póâe.~se. 'objé'éiar .'que o ·agio . teín·;~tido :in1luímcio : · nh~i~o,_ p~r~ .·• pag!lr, ô..- em presti~ó 'P.()'~u~~~i·;:ç;.:o 
mas nas ,;o.utras ,provineias'"do::norte.':o;:àgio•tem · Sr .. aumstro, nos·amr~a· que ,niio,fot,.pago; ,. O(lO, 
;sido·,ixJuit~ ·mimor;;;, :po•: consequericia, :tomando ·esse' "diriheiro·::aeve. · entrar:ém··receita,: :e·jielos 
;5. por..:termo~~médio .. _parece: ·que>é: ,muito• .. baixo0.e. . éãkulos' .que' houve'rão· 'dif 'divld·a· ·~xteÍ'Ii_a~:se'dlz 
. temos-ainotar'que: a· ;somma ;de •lucros<:deve• -ser que ·sé''tinhiio ·~s·aspendido as •rémessa.s ·das'' pró· 
immensa,~•:porque.•hOil\'e' 1 grande'' importação .. de vincias; .e·' essas. cotisações ·· devem···entrãr:·;em' 
~r'aç~s.~'-~<'é < o.: ~,; ,, ,,, .··•· .. '"''' \r'. · .. ., .. ·. >. ,;. _ .. ; ·reeeita~:' pois''qú(não fórão pnra 'LO:ndres:'i'lógo, 

'· ·Não·se pód'e:támbem dizérqu:e· a' ·eessaçiio.do isto deve·estar. 'eínalgu~na parte;· .. ,. , ,·~. · ' · ''.·· 
·trafico :do -commeréi<>:~·dal'''~friea', faz .cessàr":c; com- .: Ora t · ápézar· .do . estado: em éiue est~· 'tudo tão 
màrci,o,'~a !·~nd,ía\. ]ló,rqu~' :a -~~ni ~A'-do~.·.·escr~vos .d~89rgailis~dci• s~ a'renda tem· ti4? e~é:ess?, ,qE-~rí.to 
não ·se• eqndibrava. ~ á' S()mma matort'er!eSses na- _mlns: ·apJ>hca_ndo algum. ~os metos q~e· '3st.ao ao 
viils'bão"de· applica~•se a·outro:ramo de'industria. alcance do.governo •ou ·por, novaleg•slaçiio, pas-
. Creio' que' 8·e ·tem'-ofeito inji.tstiçà:.80: trabalho, do .san.io ·esse·· projectO que organisa . ns~ 'juntas, 
S~·- <?àstro e:Silv1~· ; 't_rab~lho tão:compl~c'ado~·- PQJ' deveínos · inippór·~que haja" melhorarnento;· ., · 'é•_ · 

:forçJ\ ha . de-'ter erros :c· mas-tem aJlresentado tias- ·. Portanto:. JUlgo·· ·que:· orçando-se 15:oopN: 'de ·.re; 
~~nte_.: utiliâa_de··.·_no_ · .. · presente· ·qu!,ldrc;.···d._e_ ; ;nossos · ceita' 'ordínaria e· extraordinàrill não 'é excessivo, 
d fi · d · t d e ·emquanto' não tiver outros dado·s votarei·pelo 
h~S:emô~a.~:;':~:i6: ::s~ft:~~~ 0 !1~:~8: -~~ e,rnqs parecer .. da .. côinmissão. . · . ·· c . .·· ' ' · •. •• ' 

· o;·sf~"'ministri:t~'hôtou 'que~ ó·' sr.: N~~cimento o· s.;, .Si:ihi~n:o ·.da Fazonda:- Ad~it-
tinha dàixado' de" eliminar i:ertas fontes· ·a& ;renda ; tidas ;as·. Ptem}sáas. d«? n(\bre · orndor :às. co_nse· 
ínae~·'parece'. qüe.~o·Sr.· ministro. se ·esqueceu ·de quenc1as sao mCalhveJs; .mas. a duvida .que·.se 

... certos:rendlmentos ·. elimbiados.- (LJu.):·O.• Sr.: mi·· _ ofrerece .é.nestas:premissas justamente •. Elle .funda - . 
nistro .dimanoil!'de'dilferentes :provinciasa·receita, seus calctilos 'em contas sobre as. quaeti. tenho 
ma_s .. como'~ considero. 11 -que-.:ô, eft'ectivo ·devia_ se. r.·. muitas_ duvidas·. e indubita~elmente · algümaa·. aio 

--do·•ultimo _ãono''êis a ~ift'erença;que-:-ba. . ~rradas; Por· exemplo~ parte do' prlncipio)l'e,)ima 
:• •O .. · re_ nd_ im_ en __ t_o'_'; ordina .. r_ i o da' pro v. in_ cia do Rio de ree.eit_a chamada ordlnarla, mas que examinada fie 
T • · .. · b b • l'd · it t conhece.· env.~lver receita· extraordlnarla': ·:~· · 1 

.. ane•ro, ·sa e,se·· em-que •0 ' e:novem eon os ·.observe o nobre orador ·sobre adlvlda·:.·extêrna . 
e· tàntos,· ·e·'o sr:·ministro calcula'~,500:00011.- . que houve a diminuição de um anno para ·outro 

· ·. ·· :Vam'o·s·.As 'provlncias ·. málores ·como· a ·Bahia; ·e _·de 200,0UO_.· e tantas llb.. at •. , entretant_ o .. : · n __ llo ·1_ e_ · ver;se;ha que o.ultlmo rendimento foi de 2,000:00011; , 
· recelta:'ordhiarfa :e·:niio extraordinarim·: ba,·uma notoa eata di1rer.ença. . . . .. ·.. ..··• . · 
· difrerenoa de' 800 'e · t11ntos ' contos. ·Pernambuco Todo o erro . naace .de terem conaiderado .• como 
1;627:000S~e , ôi:Ça·•~'·em 1 ;418:00011, -e assim as divida apollces em. aer. • aaslm ha· muito•~-outroa 

·mais provmclas·:·:-•somma total.cinco·mil'etantoa erros nos·. orçamentos. das-_ provlnclaa ·e;<noa: an· 
· contos··ae' dilferenoa; e ''reduzindo o' sr:. ministro tecudentes ;.por Isso se, em lugar de uma dlscuaaão 
•·4,000iOOOS·dos"rendlmentoa·eumlnados;-:atnda ·Acio nsalm Mta em· materia.desta natureza,. houvease 
quasi.2,000:00011;junto. aos .U mU e·tantos'eontos cor:trf,lntaoão de · artigo por : artlgo,·.'Jacil:seria 

· . .. ,que:!> ,sr~,,miJ!~.!~f.O, .~lllculou,,. an~_a,· p_or.Jª mil e eoilhee!Jr onde ·estA o engano, e· Jiem 'seria .'ne· 
,Jjlntos co11~~y,,~om. o , P,~~g~ll~ll,!l. de. 101p_o!' .. cento cessf!ri~ que o -exame recahisse, - ~obre toda_s ·as 
·;J'_8S.r,llt~ ,14. ~·~;c..e, , ~a!!_t.os, c.;o~~os • pºr ,,es~;;c.alc!!.l.o ; proVJnc1as porque em_· muitas ser• a· a ditrer.ença 

. dii~ .l!.~r.a, ;~~o>,esW.F: e.o.ll\ El.s.~s :Cill.4!U.~'il~s,,:p;e~~.s(l -lll~ignificante; mas· nao se póde formar..u~:J.uizo 
que. o;S.~- m•_n1stro _me~J:J~<?.JiiD'e ,p()r ,q!le;~D}lDUJO. . eltacto;.sem_.,este,exa1J!e·:que!:p6de:muito ,beJ;U}~r 
S,e .nf\o.:.silQJU~,d-'!~.ª~ ~.e!Jd~ O,!! !J!nª()S .. ~ucfi!~ntes,.· :o .lugar: a:respe~t()dO RJo;de.Janeil:o;·:SeiD.exa~ar •. .. 

·_:_q'!l __ ~t··~-~~-ão .. _··:B __ or_q·• .. tu_e·' ~s:; .. P. !~ .. VI .. _n ____ c•,a __ s_, ~.a. __ evl.·f\0 .. te.r;. · ··.·'e\an,.aly.sar~ar -.t.•go P_or ar.t.•g.· o e_ ._ notar:';o_n_ .d. ~ ... qh ... ou:v_ .er ; · · ~sta . dtm~nuf.ç~o:'l:; (). ª~-; , pr~~·d~ntE( d! :~;::l;'ll~O c-erro :ou om1ssao1.'na.o ~se póCle conhece~ a-.:ver~d!!· · 
· JA :.fallc;>u:• .d,t~.CJ)!~lla· '·l!.rc_lylne~.a•: ·:e .·~o':ll--;e~e!~O '.as · ·· Con:ven~o;' ~como: -.dJ!S~ no _meu relatorio;,..:com 
Jnntlls • ~e' 'faze~~a't'n~o sabe~ 'faz!l(:or9amento. : . a.·· melho,na"'~a:: ta.d.mtn•straçao/:'o:· <a~g~ento.::du_ ; 

'.· _,,.Q .·,·mesmo'iS~~~ presidente~ . dl&se . .c que '&·Junta•niio! :;r.enda,de:ve-:•stt' conslderavek .Eu.~ llitoo'dl8se~!Q_ue ... -_· 
tinha idéa' ·'dir ·formar . ·orçamentoat:'B;~-d~;_:'ce.rto: ..• meu or.oaineilto··':é ,,_exacto :· !ma&',ldü:vrdo'j;qúe; sem . . 

· .. •· ToMolf · > • · • · · ·· · • · · - · · · 44 .· · ' · 
.. 
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SESSlà ·EM : 9-. -OE AGGSTÓ. DE '1830 
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melhorln da . àdmlnistração hajá de repente . tüo minados _ do ba_nco que 'é gr~tidé;· ~ Eatei lm_ípostos 
grande . augmen to. Se porém houvesse um arti~o do bane o se_ devem calcular em-- h~OO:OOOS. -Depois · 
na lei que declare . o modo de supprir _R· dítl'e· .temos · a .decima orçada em -87:uuuS; ·<Isto é uma 
'reriça • entro a receita . eft'ectíva e · orçadR, pouco misería ;· este rendimento deve .-render ··multo mcila. 
·me embaraçaria quo a receita fosse orçada em De _tudo· pois quantD tenho expeiidfdo cóncluo: 
15 ou ·35 mil· contos. ..·.·' ·· _.· ... · : .· · · .·. · .· com uma lioa flsealisaçio a província da' Bahia 
" Quaiit'o as tabelllis do Sr. Nascimento, . nin: terá ·uma renda acima de 2,4()():000S• >' ' · " · · : 
guem _.admira mai~; o seu .. trabalho do que e.u·; e : .Por cons~q1,1elicl~ estou eaJ)acltado <que : õ~ reit~ 
··ninguem está __ mais ao facto da :sua di1Hculd••de d1mento .do .1mper1o .nio .. p6de ' .ser .menos. de 
para lhe fazer justiça; ... é .· trabalho lmmenso mas 15,500:000$,- : porque. a . receita . do .. Ri.o de ; Janeiro 
·não· pôde se1· feito po1· . um homem 116; é preolso orçada em õ,OOO:OOOS e a da; Bahia .em ·2~400:0008, 
q,ue pessoas · d!ff!l~eotes trabalhem emcommum, temos ainda a pro.viocla , .de Pàr.nambuco tio 
servindo uns de contraprova. a outros._.·. ·.· . . - cons!de~avel como a .da.Babia e depoís.as.outras 

. ei~ln/d~~i,d!ae~;te ~~~~Ú ~u~r:~ :P:uf!n:i~o~Of~~ provlDCI!'S, o ~ue tudo calculado · nio. é ,,e:r:cessiva 
mas qua1ido ftlllei'foi no nrtigo Rio de Janeiro a quantta . de" ó,000:000S. , ,, · >· . , · ·: 
sobre que diz .que .uma di:fferença . de tres mil . · ~ !'"· Mini.t~-o da_ Fà2:en4fi:.':<J;~N'ingúem 

·contos .e ·excessiva: a este · topíeo ·foi que · eu res· des&Jil mass .engana-c;~ae ,do · _que .1eu .• neste · c,aso :~ 
._ pondi .e_ mostrei aonde estão tres. mil contos da per_mlt_ta D_eos· que ·a _rend_ a : alna.a · ~~~RU_ - (!'.'IJJais 
_ :receita· ordinario.. que o Sr~ Naseimento dizia, ·.· de 20,000:00011 em lugar ·de 15'000:0008; ·mas nio . 

terem · desapparecado · · · · vejo . esta. probabilidade neste ':.aniio~:·:r: ~,~·':_::~:: · 
~- ; _'c{fií}~' :ADi~~~J. ;··-~F~Iiilrei s~bre.a . ptovinc~~ : · A ~lfandegá ,,daBahi_a rend~u .êm~~~()'lg,l;s7Ô:oOOs 

· .d~ ; ;B,!'Jú.a.' . _em, . cuJo.-... orçamento .- noto . diversas al_ém,.-,de ,20:000S ,,que : lucrário~os :contractadores.; · 
,om~s~o~s; _. JUlgando que deve ·· ser orça-da a · r~- neste I!>DI;IO ~ende_ul;20Q:OOOS,·l.Qgq, 1100 àu~!llitoü, 

. celta . em -: mais. Depois ,que .. se _mandou contra· ,mas d;m1nuao a -renda . .. RecebLum :officio do .pro-

. ctar._os .. diréitos da . alfaudega tem. ella _tido um ved()r. da~uella/ alfan~deg& ,• do'· lilt~:mo~;de c. JÜnlíó_, 
_ !l?D&Ideravet ·augmento; Esses ,direitos .. andBvão em Q.ue d1~;,qu~, - apez~r . ~~ es~ar;,acabado o c.oll!· 
por. ~oo:OOO$, : ., . nós • vemos hoj é -.a· B_abia ter de m~r~!..o; ~·- :escrav:atnra, t JUigaya ~-q~e;_nilo-;.dtml· 

_ r~n_d1,mélnt!l _ 945:000$. Ora, .accresce que, este ren· num ao•: as .·-. rendas_i,_ se , ae :'•Puélesae· ·r melhorar .· a 
, d1mento · a1 uda : é. pequeno, e· vou ·:mostr_ar: os· dados administração. e. arrecadaÇ1o .. '4aa.;rendâluihamadail 
_-que· tive -:para:isto, e __ que · me faz:)~ersuadir que da estlva~.(ap~s), . . p!Jr9ue;~s· lijil,í~d(láf.I~;I),ar_a 
a/ renda .· da . ,alfa~d~"a , da Bahia,: chegará: a ,armazl)ns ,particUlares.,,,,":.::: c•. '• ,; ;:·_,:,3 :-.-r>:--.it1ji _ 

. 1,400:000$ : comP.rehendendo <i 'direito : de · expor- Reeebi .outro : otllció · da·.junt&;J;que ;me fez·,·um 
. : ~çãa .· .e .. o· diretto ·dll -3 ;1/2 %-. élol(-bilbetes,-- ·. - · !llvor_oço::e:itràordinario porqlle~Hiando : credito ·em 
: ,_ : s<?.br4 ~· os ;.di_reitoii d'e c~n~til~M· : ·!'ãà 2 · ,oJ~ ; t!e .- -•oda _a :extensão ,_As auas pafavras ; llOncebe:-Be,que, 

. eah!d_a, :~ dareJ·.a() , Sr . .. m•.mstro,_ haJ" <!e . tomar - p~la mudança· da .-··adminJstração ,-o.:aupento .. da 
. em cousaderação ._esse_ due1~o, porque ha gene-tos · renda (õra -de ·2,000:0003; .mas reftectindo;melhor 

. -~~ e~portação que · niio pa_gã?~· Nós -t~m(!s· aug..- parece- hayet manifesto engano~··A ',jimta, !depois 
. , menta . de_ . reoJa sobre dmutos •de · exportaçito, de . expOr os melhoramentos,: feitos •; na , .arreeada"- · 
-, diZimo'do .alisucar; algodão, o dizimo·. do tabacn; : ção .• das di.versas :- rendàs, . -, di~ 'que :'.no,; ~ez ;" paà- · 
.etc., e. a .. razrio ·é porque ora· existe ·. uma· 111elhõ_r · sado.: entrou , 146:09!8200 : -: no ,émez,, segmnte_,ni_o 
.ii~ç~lisação < ~:. julgo que o · Sr •. :miniátro têm: i_déa .será ,. meno~ .. de ,. 200:000~ , e ::,assim,, por_;-,diaute, 
de que esta renda tem augmentado. ffitimamente q_uando ' pel_o .. term ___ o:._ ,méd __ 10 . P_ o_uc_ aa··. :vezes .:_chegou 
.BIJ. rec~bi_ ·~ot~i:iâ !f. à que , a . ~endà, tinha angmen- 1'-48:00Q~.:. logo,.o termo méiUo. será 178:000S que, 

, tado ~~traord,_nan_a~el!.te e )&to em consequencia· ... -multiplicados . por , 12 ·mezes: .dá 2,000 e tantos 
._das: cof!t~s .que _ prastão os assignantes donos · : con~os: mas,no anno .passado rendeu. pouco ~ala 
destes generos para. pagar ._em . bilhetes vericiveis . de oOO:OOOS, logo, .hl\ um accrescímo conalderavel. 
a Jll'!lZO:> conforme _a lei; mas: essas· contas em Lembrando~me porém q\le .a . junta . tlnba . dado · 

· conseq~reiJciil dn ·ignorancia' do chefe não têm · sido . cont~: de-, um :doflcit na eobra}lça de 460:0008 eli· 
· comci devião . ser fiscalisadas; · · ·, · · . · - - · · .. tenda que .est:e accrescimo· n88cla da cobrança deata 
' ' ' Fi,rmo:nie · àinda ·em outra base; e · vem a ser divida; .comtudo peço expllcaçõea; á:]unta ; _ '· : 
: . q~e eu 't,enhó ·um quadro·, da exportáção 'do 88· .De resto .estou persuadido qÜe o ,melboraaiento 
._. s~car_· d~ Ba,h_i_~. :J>or _ on~e ~calculo' .lerem·se -ex• . . de .. arrecadaçlo ,e-admirilatrao4o'nlo·slrdas7)11ntal 
::portaif~ 8:5 a 40,000 ca1x~s de· a~sucar, . 8 ·.só . de fazenda e .expedientes ,daa -,alfandega11 . ma• · 
houverao dous . ann,,s· mn1s · · estere1s em conse· at_ é o _ell\are_ m oa \ra_ ,p\cbea alfandegndoa onde 11 

· quencia ~da maior " exportação :de : esêravatatra : gunrdem os ~reneroa de eatln, , póde. influir multo 
por .co~sequencia.', - ~ão_ · serâ fóra de .. propoalto e ba .de fazer crescer conslderavelmente .a rend,, 
a_valinr. ·ell'! _40. ,ooo __ . ·. c~t_ Ix. as .. E es_to_u_ P_ erstiadl_ d.o .que mas _deve isto . suppOr·ae :.quando estamoa asor.a 
se o rendunento ·é avalaado em 241:000$, sublrll. fazendo um orçamento para 1881 e 1882 e que, 
a 850:000S · e da· mesma· Córma o subsidio : ·por segundo- o e1plrlto da . camara •. vaUer appllcaçlo 
conseq_uencla aqui · estão: estes ·tres· · ramos · da para o pre1eute anno'l Se nlo :. folse.aslim ·nlo 
alrandega ein .. gue pelo menos o nccreselmo da demoraria ·a: camara porque_. quando cbega11e, o 
exportaçito será .da SOO:OOOS: além disso o : tabaco , tempo eu. 1\ · ella .. recorreria,; .ma11 vejo,•- que · ae 

·•:e. a asuardente··sio outras . ba~es• de ·rendimentos . quer razer.uma applieação .immedlata :e ilto . -ilio 
· que deve ·crescer • . Este ·relidimento :quando estava p{)de_ ,ser , asalm. A neceasld_ade :rP!Ia:: &Obre ~ ÍIÕí ; . 
· _em mitos · de particulares rendeu -u ,·: a ·12:000S; não . potlemos -viver _muitos _ dlas)l~:"m~elra · ~m 

. · ·_ ,::::~~~~~~. :or~:~:.:.;:~::er~~=d~~ã~ ~ - . q': ':~7=~~~~1:~ó · q~~-:~iati·:~~ ~é'~~ri~\ro· 
: . ·mes~o. r_en<limento suba .a 40:1)00S• '" ' .... ,: ' ;: _, · · a respei~ da· exp.ortaçio : é -;_exageraao.-" A -bise 
- ; : Q_aanto aos ·outros bilhetes · ·da: mesa de -expor- · para .calcular 08 direitos · éia-'éip'ortâçio é éõnbeeer 
daç_ao: tambem deve crescer o seu -rendiménto, e. - 09 ·productos; e.·' nio .nos: ftemoi·-.·110 . que:. dizem · 
· quan_to .ao .dizimo . dos _predios urbanos;da •Babia os' escrivã_ea _· das_· ju_ntü_· . :· .. ,< -_·:_·: __ : ___ .·'-. -- ~. >_':;. 

:. fr!i~~~P~:~;~~ .ei:;~~·t:!e~::;!\~e~~ ::~~i;~~= - N~ . _an_n_ o_ : dã-_182_ t_.· _-•_·" __ .à'U_ aíiáeg ..• . )_des_ pàélltiu_· f o_'_ito 
, excep,.ões :o os magiatrados dâ !Bahia·· Dão têm: dado' . . mil e .tantos volumes' ·e .. o· réndhnento ' fóL múito . 
• :boas. contas·; ·não só .ficarão·se :;cnm •· o •'dinheiro' ~ maior -.que no an·~~ - ~~tec.~denté" :em· :que:, tinhio 

_. : .como - ~u,tr.oa não cobrirão.; :-por : conaé~uencia me entrado .um. m~or .numero : d_e . volumes,, : i'' :::,' .: 

- _ .; ;;r5ô~Q03;:_· ~!~~f:~::~~:.~: f~~~~e:~~ó~=~~~ . -ta~~;~~:i.t~~/~},~~·~:~~ti~~:t~~:~:~~~~;:o 
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.. 
·imo• · maras tanto , de O linda _:corrio :do .. Recite, .jé·--se · 

. . . . . . . tinhil? _tributa'do, e no meu p_aiz .setribíito'u meia, 
u :A.ccréscente~se..;;. ségundo as. provin~ias àbaixo pataca por arroba .de carno para a creaçilo d9 um 

designadas: Rio de Janeiro, .. Bahia. Pernámbuco, l:latalhão; e depois quando.foi o imposto das carnes'· 
Maranhilo, etc.; . etc.-Manoel Amcwal. , verdes se fico11 pagando. 820 1'8, . por arroba;· - ,.: ., 

O 8;_; ~~bo .d~ -~~za.:-..(Nc!o ~ ou!Íio o O Sr. · D~a:rtô ·e - S!'Íva ; _;_' Re~o~beco · d·~~- . 
tachygrapho;)' · · ' .. · · - -·· · · · · ;· -·· ·. ·· . feitos na adminis.tração , que. concorrem· ~ para · a : 
· ·o-~·; Ci~~~~r~ 'd.~ cili'D;.~:2..o&lilustres · diminuição da nosdá renda :' talvez ·maíspor.deteito . 
orado_res . que :~ ~~~~ !aJladÕ têm mostrado .- que ·. é :.. das_ !eil! qne dp pessoal; . o ,orçamento da .minha . 
inquest.i()na. ·v. e_l .. ·.'que· i. de. v. e .. mo. a· es·p·. era. r: me.lhore.s re·.· prov1nc1a. não veto ·a tempo de ser . contemplado ; 
aulta'do8 ·, aa : ndministraçilo,. . .:• , .: . . · .. · ... o que me tem .causado admiração. Eu estou per· 
:::.Tocarei: .:.ife;:·.passagem sobre· as provlncias. ·do suadido que assigneL. o·-omcio--a--tempo. A'receita 
norte: como <agricultor, sei muito bem .que 118 da minha província tem . crescido consideravel• 
·tem .melhorado e11te ramo oaquelle paiz, prir.cipal· mente, .o quo . posso . afiançar · em .razão . de ter 
ménte .. do --assui:ar.:; EfitasO: províncias , sotrrêriio .. a estado . á ·testa ·da administração; e · em · geral' todos . 

· secca· e :;a ·:guerra• ·.civil, ·todavía. esteiL males têm os . ramQS têm crescido .na .sun ·renda. A. armação . 
. · cessado'i ·· gozamos~ ·:de :. paz; ·:.os ,_ annoti 1 ~:têm: . tido não vem .no orÇamento : tem sido · arr<tndada parte 

boas · eataçõ~a. ::: e•:·por: cooseqúeocia' :havemos de ter de lia pelo conselho da .fazenda ; e ninda ·que mal 

lf~~~: 'l~:~f:~~o:~ha '.~~· :· ~~~;~~~ll~~~."~~- 0
. ren- . ~~:.c:~~~~~t=~-~"3mt~ís::r':~;~~~~~~~ac8rê~~~~ · 

.O.,qn~ :' possº !'~ftariçar - no . sr, •:ministro- é que, · não.só este,.raino como. todo.s · os ·mais; eu pósso :• 
no · meu penst\r ;·; tsto só ·depende · de uma: melhor . · · tal ye_Z. calc,u lar; il,l!~ _deva crescer para m_1!i,s ·so· •t b ~ ; 

.adrninistra~·; ;afún~d~~ça·ciina~guna · .. empregados . E_u, tan_ho conbec1mento das rendas do Rto Grande, :· . 
d_a ,8dmio~str~a~o ··~ ·pnnciJJalmente,:;destãa repar· e · prº:vini:ia ·,.<le : S. ,;.Paulo~ ·. e . . ·os orçamentos -:vêm' . 

. t1ções.' de·-fazenda~ .ser6.1•sufficienté; .,;~ ;;c.· · .· ~ ... ·· . . . mui~ ~di(!ii~u~S. ce _ãegur~rrielite c~ml ,u.~a )rielh~( ' 
· . Tocãret ::aqui :na1•juota ·de ::Pernambl1COJ de . que adDI~OJstraçao;,: e lmposstvel,que . os: rendimentos; 
já aqui · ~e.JaUou;·ide-nlo· ',ter··,dádo cumprimento, ~e.s~a!l, l proviricias.·nã(),. su_b~~ .a · m~ís; ~~·:: ~~~lo<.~ , : , . 
a .lel, 'é'e passou;a·.:·tanto, . qlie~·-extioguio~ o ·· oftlcio ~ o Sr . . Oa'l:m.on:- Pareceria :,D}ahse.ci .. ·ex· 
de :csellador ;··.·a:- fazenda .. çe·rtamente··· perde:20:000S, · ininístro' ifa :razenân não ;tomasse,' :parte · riesta·;;_dis~ 
o que :nilO':perderla se; aquella::juntarfOBIÍl ' sisuda· cussilo. TodaviA devo .declarar a 'camára' 'que não . . ' . 

' e ClrCUaiiJpecta·i i•Trcilixe . ~até exetõplocpara' mostrar dou• dein&Siada' inípórtani:ia á est.a·discussãoflainda .. . 
que: se·· cootinuarmàa: com ' este !fJY&tema ·de Jnd uI· , n:C!a .• P,~izes :-·~~de a· e~tatiã'ticil : :re~}'a::".~iit_ái'IJ!aíil' 
~eüciaa'·:·e.ntilo :'cer&amente . 'liilo :~se v conclue · .. nada. , apes:ft~lçpad!l; · 1\()~~e ' ·o _systema ' de_ •tmpos_•ção ~. se 
Oumpi'e ;. pofa'rgue·,o /.Sr ~ . ::mlnlstro •• seja ' .. energieo,. ' aeba' melhor ·orga111sado, .diflículdades se'encontrã~ 
fazendo .'ci)m , 9ue i os c< empregados Aaolo . aquillo em• ,todos ' os .·orÇameiltosi : por corít>equencía' quaf . 
que•:lhes. c'esté' :lncumbido .• e· ' qu.e ,e ;do. seu .. dever.. ' n.ilo~ 11érá · o ~11ossó ' tt:opeço · .eiJI' · :fix~r 'na~!n~~éb!fdó' _ 

·F aliarei· ., de "painlagem:· em algumaa:;couau que. · nosso ·?: Entre ·· n6s o'. systema. ·de ·tmpos1çao •ex1~te - · · 
julgo .neceasariu.-.Sobre .o pAo·brazil que as juntas . em .con!usilo.; .. a commissão usou: de . umas bases~, 
vendêrlo.' a· ~OOS~Ji.• :•a·· 21S .· o.;gliintal.;~o ~.governo . o . : e :~cada ' tini'·. tem :.'direito :de lazer· ·conjecturas 1 e 
que .· fez f J4~nda-,o 'para ,;a Europa~ ·e,' que ba de : caleiiloá .· que jtilga'r ·; acertados~ ' Por · ·conae91i'enciá . 
IIIC!le. d.l!r f .. .'·'·.T.alvell ·.aa c' de. apezaa·'Se .. jllo. :tl.o .. gr. a. ndea . não ' dou ~ muita:'importancia·' á discussão; · couió já·· 
que·a naolo _ainda,, ftque ;de ".prejuiz,o;·re fui P!lr• : . disse;=~as s·ou''oflrigâdo a iJ!terpór . Q_m·eujuizo· 
isso que a·camarao.fez aguelle;projecto; :mas.nas · sobre:o .art.lo; que está em. dtscussão~ · .,. ·':-" ·• .. :,. 
provincial ·do . norte ·.: nada entra . de ,. semelhante A illastre com missão deJazenda elevou': a. receita 
trlbuto1 porque. :.o . contrabando . t&n\ , mostrado a 15:000H,"·e,os dadoi(de que ·se serviu f~riio ':'V, ·a· 
multo D11m . que·•dlreitóa , ex~raordinarios 1 Dilf> re· compàração,com' a ·riíueita·eft'ectiva. do anno'antece:. 
sultllo em beoeftclo da .. naçlo; ·· por•cconaequencia domte. Pela minb.a p11rte declaro á 'camaraqlie:não 
o ·Sr. · mloiatro. poderia tomar- uma<medidS:· para . t_enho . n_enbuml.' confiança ~m semelhante · comp·a~ · . ·· 
acabar com · aquelle , tributo, ·e : não aó :o. contra;. · ração • . A ·2• base da comm1ssão é o augmento dai 
bando ' é . deste . genero ·como de alguns . outros riqueza nacional~ =eu dàrei metade da confiança que 
por cauaa da pauta · · · · · .. dá :a cómmissão :.1Lesta.base. A .outra .. bàse sobre - · 

• ~SÍl~~~-;:~~~1Jgt!i:~~~"r::a~~r;~~:ri~~Ji!!:·- · ~e:::~. e~ ~o~!~"~!to m!· · ~e~:~~~~t~ud~~r!f~::: · 
.uma melhor, admlnlatraolo.~,prodllllrllo multo mala : se.,: na sessil~ P,RSsa~a se decrotasse reorganlsa~il:o 
do .'que·Um P.r.o.du&ldo_; :~eJie , nlo .~ le :ndoptar outro , do ·' thesouro·õ' ' assim como )Ó. passou· a·· meti1.da· 

:l'~~~=a:;~~à~~~~~~- ~~~~Jde~cl~ co~~~~·· • :::::;·~~~ifs'::r~:::i:ob::e:J!':,OJr~eb~~:Te.~?3; . 
A . divida: .:aotlva de· algumas. provinclaa nilo se fàzenda·, as 1íoasas• rendas sem duvida · se elevárl~o· 

tem c~brado , J!or;.culp. a :doa . .. e· mpreg. a.doa .da. • .J.uotas, além .. de 16:0008',' e 'se' em consequencia'de terem' 
A: junta. de . , Pe~nambuco . • prQcedeu· t aeveramente · a· passàr ' '.estas 'rriedldas· ' " ·:to semestre ·I do anno-. 
eom·. OI : ltiUI'. de!-edos:ea .ido , que: .nenhuma conv.e· · finan.ceiro nilo ·fór .tio pingue; nilo duvido,apóstar· , 
niencia ~ resultou:é ,tuenda" naclonaL;·, .. entretanto :.que. o_ 2• . • semeat~e ; excedera . a n1iuLa expectaçito' :' , 
que a. Jmita:-:'·da, ·:Parahy})a : tconsesulo\,melborea : sendo íato··aãsim'ieatá visto•q ual é' a ' minblf91linlilo. · 
reaultaaoa. c:on!lBdendo ,, prazos)-s:azQa:vels,, para . o ' Diiiae·iie)jue~pãssou ama lei · para ta :ãobr.anÇ~:~ 'de 
.veocimeuto.;.das.Jetru; Cu.~p-~e - ;qlJ.e·;·:o; $r;._ minis- . · dividas ·:p·or ::meio :'de ·letras : e ' dtf facto:.: ~'oã~; deve;! 
tro,neste:úegocio.trate com.a maios:, circuniapecçio. dores :chamados ''pelo . beneficio dà·lei''atiàígnârão·· 2' 
c ,k,éQminlssilo .tenta diminuir o 'imposto de carne , lettãífr 'e' 'qliê' 'res)lltou.;? ·só n() '' b'alanoo~·do~·M'IÜa· ... 

-do Rio · Grande do Sul, · e com e1felto 'é muito · ribilo·o·:soldo 'de 'SOO ~·e,tàntos•:coíitos•l'ém:;:lléftéif; • 
justo :·. ma& l·1io.da:vla · notou~se; que !)c algo~lo I) um '. Esperei :·liel<H~o· ballancet'e 1. co oi ' :o i aâldo~iacoinpa-i 

. dos· ramos .. que d~ve· ~erecer',ma!~ "cons~deração, • nhad_o de)etras .. 4a ,~asa .• ,d~ Méir~~~ellf':';:_:Q~e,(~ 
Os-·agricnlt.!>ras -deste ramo __ ,ão a~a_J!ilf)na~_dq_,s~a ·: baY._iao ... de .,;v:encer,, ~? : an.~o,..:;de:. 42, ,.e ~no,te.:~e , IJl~IB; . 
fazendu,._o que é em ,preju1ZO $fa ~~n_da ;·,;mas se ; gue,,,a . me~~ da ;que :_Jnd~l11 ;-,~o" ,a!)gmento.-,·. ila.>~ co~. ; 

· .··. 1i6s oa.:'ani~armoa ellea continuar:_âohlm&!Jez·que o .. . brança, .; ~e,<ro.ts;o.s , ,a~t.iR()s;;de·.renda·; ,J~t:é~.;~~il~;"'. 
· , preoo ';dO .·•ge~ero;pS> CODYide . j~ ; Q11e/~?_8{4il;ei.~Q.8; . DjiO,,, d~ . circu~.Stall.CÍ_8S ; . ·.por. ClliJSeg~n~ . ~QP.JjJ~;.,a~i::-;: . 
. sejãO , :tilo .:;exo.tb~taut~s• , . O • · Jllustre >,Sr, .• :: .deputa·aG . ·• ; n~11traç~o actuab1_5,()()(_):QO:OS · ~ .·. J:Jlui~o : :: !D.aB;.,JI!e).ho:
Lobo disse,me:.que,: tmba· a _o1ferecer :u_ma emt~~d.a, ... : ra~d()7.se . a,:~d~1n1~tr~ç~o.·p~de . s~~n; ;t!)r;!l_o,.a,.._~er;_ 

. · a'.tal· respel_to ; ~ue*necessar:t.o,,~e; ~d~p_te:;i,:I~mb_e,m .• · :E'. mister _a . org~J!Isaç~0;; dq_,~lleso~~o, •r.I!~!~IDelltoa 

, -;~;.:::~~~~:~~-:d~~~~F~~~;~f-1~i .. ?~FJ:Y~~~: .:~~rm-~~;- ~iê.?~:~t=.~~~i:;;~,';i~-, ~:;.~;j~~2;;4~_;_:~~~~~é.!i~ .... -.: 
• ~-' :i r • ,- ,;.._ :•·-=-~ • • . ' ·-
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• 

-a:ts: SESSÃO EM·to ÔE ·AGOSTODE>'~830 
Afinal 1ieoli ' a discussão .adiada pelo: hora. : 
o Sa. PREsiDENTE deu para ordem do di_a . !O 

dt:~ Agosto: Lo, Discussão .do paree_er dae~!Jlmtssao 
especial · sobre o modo de_ d1scut1r . a _lei do · the: 
souro . . 2.o, Primeira discussão do proJecto de le1 
n. 127. · ::1.0, Discussões do . projecto de ' resolução 
n. ·115. ,,o, .· (l(;n_tinuação da .21! disc.ussão .do .orça- · 
iriento da · receita. · · · 
Levânto_u~se á sessão ás 3 horas da ~ardtl. 

: SeasAo em 1.0 de Agoato 

Da {l:l;açao ~- de_spe;a~ à~ _minisfe~io do 
, . · 'mper&o · · · •. , . - . . 

':' -; ., 

Das 'despe:ias de cacla um11 · oJas Jlrovineuis do · 
•• irnperi? · . . . · " 

a Art . . l,o .O ~il'lidtr~: 'da ' rép~itloito .dos ne~ 
g'ociOs do imperio é· autorisado ;a· despender_ DO 
anno 1lrianceiro do .lo ·de Julho de 1831 no ·ulttmo 
de Junho de 1832::· · . . · · .. , · 

l:fa provi~~~a' à~ Rio de ~ .Tanei~~· 
. : - _- . . · . . ; :. 

PaEsmENCIÁ DO sa. COSTA CARVALHO l.o Com o conseÍho de estado,: .. : 
· · ·. secretaria de eatado _dos·: ne• ~.-' · . i . . 

A'.s 10 ·borane .fez a chantadâ e .por ·nito haver gocios . do ·· . impei.'io e . áeu_s c ;;; .. : .·,: .. · : • 
núméro _para _fórmar 'casa, o Sr. p~_esidente . abrio · expedientes ...... , .. ; .. : ...... , ;.é50:.409/l800 
a ·s.ilssão iiepots das 10 hor_as e 20 m1. _nu tos, estand_ o SuJ,pi'imidas é. as parce_ llas: __ de '_"·._·_·_._· ·;p ·i:-.. l • · 
presentes :· ~s Sra. d~putados, faltand~ com caus~ 36;)/1 a um escreven&e . do .· ··.--- :v · 

. .os . Srs: LIDO Coutinho, . Deos _e Stlva, Les~a. . . visconde d_il Cayrú_de:4_00$ :de :' : -· . .. 
Olivéíra · Alvares, Paula Barros, Mou~a,: Paubno ordenado9 .. a um>oft'ictal ·da .> -
de Albuque~q~e, ~ilva Tavares, . Bapt1~ta Pe_reira seeretaria·e.·de2:400S pedidos .' .; -
e·Mendes Rtbeuo; 11 sem ella os Srs. Vtcente Fer· para despe;as l!yent!la:es·.~ :: ; ., ·- •. · 
reira de Castro, Veiga; · Ledo e Soarei c!a Rocha~ « ~ 2,o ;Como eorpo:leg~slat1voseua ·- t . ·- · , _ .. . . 

o sa. SECRETARio i:.tixz CAv~úi~N'Tí leu · a seta · exj)edientes'e :mais"despezas• .,,,, .·. ·. : . • · • · : .. · 
dà sessão . antecedente, , .que fot: approvada; ·. . :. · oriMnarias ~ e·extrnor.dinarias;<i:. _;}68:_226S400 

· · · · · · · · · • u § S.o: Coaf:. a'çban·ce!li:ioa•!Dórdo·.ç' ~~ "· i: .·-::: ; 
. O S'a. ,l~SEcai:rAi:üo deu:.,conta dô-ê!'pedientee · - tmperio,academiadasbe_lla~·.,:: .. , .. ,c .:- :' ' . 
leu os pageis seguintes~· .· .· · . : .. · .. -·. . .· .-. .. artes· - e .. · acadt~mia·· ·.medtco~ ~~-<. ~ --: ·-~1·•· •· 

"~~~:cà~ ~e~~~~~!~ ~~P!'rld~~0p!l~v~~~~rn!i.!'~~; • § 4."c_iÕ~~:~~-~t~~c~Íi~~~-o~~:f·'tii; . ·:;:~-"1•9=~~~~ 
Rio Grande -do Sulna" prolentelt~aislaLura, como · . cipés ; da :·éasa>impel;"ia ;-.,; _._ : . 8:802/JOOO 
se tinha ordenado á · éamara municipal _da ciJade . "u .·§ 5, o· ColO a instrucÇão ;publica.:; ·_;;r.. 28:7308000:· 

-do Porto Alegre •. .;... Remettido â. commissão- de gj · s,o ·Com·ia bibliotheca·publica',: · ,:. ·: •:: . r: .. .' _ 

. pog~:~ cio ministro da guerra, satiarazendo ·!lO . · ·. · .L':;g~_:~- -~- a~-~-~~obJ;.~;:~a~~-(_· -~i2.i67_ · - ~saoo 
que se lhe _pergunto_u. a _ respt~íto d_e J_o.sé A __ nton_i_o Reduzxdo' o ;oraena.io do • dt~ ·"' :• · · . " . · 

. do Passo Bruaques, em que declara. não constar . · ·reetOr.do]ardim a·SOOS • · ··, '' '' ·: .. · ··"·:· 
na·aecretaria couaa alguma. sobre a ·reforma, e 7 o Oom ·o passeio publico -da , .. .. · 
que em 20 de Julho de 1826 se expedia aviso para ·. ·: Córte,:p~opagiiçãoda·. vaccin~c· , · '-~ :· 
lhe -ier pago · na província do. ·Bahia .o ,soldo de e illuminaçio1. que serii_o i en- . - ~:. .; 
brigadeiro por te.r .. nelle · ·sido . conllrmado · pela. tragues á camararmuntcipal· '-· ,, · .• 
resolução .imperial de 9 de Maio do mesmo anno ; . a . quem pela- lei · do - 1~ de. 
~Foi para a secretaria. . . Oatubt·o . de 1828 compete: · · · 

Oft'lcio do mesmo ministro, remettendo arespostfl prover .aobre estea obj-actoll.· · ·1)1):9ii08200· 
do conaelbo aupremo . militar, sobre .a tarifa do S.o Com os · empregados .nas ;•: . ·• : . .. 
conaelho ultramarino de 28 de Maio de 1792: . obras publicas ~ ~, ........... ··" =-, 8008000 
declarando nõn haver ali i assentO desta tarifa, · 9,o Com as obras publicas da . 
afelqtou.e__p_oorl ·• -pcoan,.a•e~a~esneceiraetan:rah.u ___ ~_a --~- 0_"-l~lt_a _te~.· . , provincia : que ... serilo""entro·--:-- ---·- ·- ·. 

F "'guea és c:amaras muni_cipaea . : .·. -
· · Felicitaçio da camara municipal. do S. Carlos que mais · precisarem: deste -~: , - . 
de Jacuhy -na provi nela de Minas Geraea~-Rece- auxilio para deaempenbo de:,·: ·, ·_ . ··. · · 
blda com especial agrado. . . . . .. , ·· . .auas attribuiçõea .. ... ;~.- • .-~. : .. , .!í,80:0008000 

Representação da camara · ~unicipal ~a ·vJila de 10. Com os ordenados tio guarda ' . ' · 
S. Ben.to de Tamandué, pedmdo que SeJa •elevado wór, .'escrivã_ o · e . interprete .. . · 
aquella município .·á cr.tegoria de comarca . . e · a das visitas, ·na fórma .da.lei ,.· 
creaçito de aulas de grammatica latina, :rhetorica e ·de ·3Q ·· ·de· ·Agost_o de 1828; · 7008000 
philos~phia.-A' commissão especial das camaras . _Sappr:imidos oa dos ~utros , .. 
municxpaes. . . . -.. . •. . ., • ·"' •· .. .- . .. · • · · empregàdoa ·dos .ext10ctos.; •.:= 

. Petição de ._Luiz . de.'Sal_lt'An~a - ~ol!l~s, solicitnnd~ .,lugaresdaprovedorta m6r da .. .,; 
a · decisão ; de )lm .seu .req11enmento, .que se acha· . saude ·physico e cirurgião · ··. · · · · 
na.ill'!-iltre commissão,., d~ j_ustiça ·._çivil; .e .foi ó · d · · - . · · ··.:.' . ' 
remt~tt1do á mesma , comm1ssao. _' ,.,_, . ·•·' " · ., ._ ... , . , . ~r · 0 lmperlo~ .-- .-.:.'.>.-'/.':: . 

. !~i~i~~~!~~!~:~~:e~~~~: . ·
1
•
1
····· ·-·Nc •. oa_. ·m· ~- -- -~---a-0.·~.- .P:inr._ e·.~s·l.-d· _ ·e·d_l_.·c·-~~-t.····,P't.lf!'~ 

o . parecer. destes dous requenmentos··com;urgencta• . u .. 

A éominissão ·.de redo1cição apre·sen~ou ·a da ·lel · ... . vinci'a;::seu · conselho .por· S •-·< 
da .1ixação=· da . despeza do ministerio do imperio, -· mezea·- e secretària·. =···.-•·.:;-. .: · .. , 5:27SS600 

:;,:t:0~::t::::4~-.. ãas ~~~~~~z~ . ~:b-~~c111 ~ · -~ 12 .. _ ·co~_·o _ ~0?~- -~~~~~1 
... '~1!.~.:_:,(.·\Ll:::: · . 

· · . : no anno d.tJ 1~1 a _!S_~ :, . "- ··: ... : ·.·_._1_ . ia~ Com>•n iristruéçito publica ~ :, : ·; 6:-~40SOOO -
.ir 4 aá~e;nbÍéa 'g~rar Íe~lsl~~~~~ :·d~~f~t~' :' :: ':: :_ . . . }~-~~g~s'!: ' ,ti~~~~à\;~~~ :· ~1~t~~~~-;~;~~é':~o7$Q<.o ... .. . . . -·-· .. - .... .... . . . .; _; _ _ -. 

~ . 
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15. Com as obras publicas que. 
serão distribuídos pelo:presi
dente. em conselho .ás cama~ 
ras municipaes. que · mais 
precisarem ..•.. ~ ..•...••.•• 

· N4 província da 1Ja.hia 

16. Oom a',presidencia- ~ da .• pro
yincia, seu _conselh(J por 3 
mezes_ e, secretaria, suppri-
mido o ordenado de· .um 

8008000 

.. oflicial da. secretaria lente da 
- academia. ~edico:c~ru.;gica e, 

400R de . mercês·_ ordinariatl•- 9:826$700 
17. Como corpo ,le~islativo, ...• : õ2:800HOOO 

.18. Com a .. academia medico-
cirurgica .e inlitrucÇão pu: 
.blica; .supprimida a · dàspeza 
com os empregados da_ .bí· 

· bliotheca · e o ordenado do 
professor de .. ;g.;ammatica:la· 
tinà de Itaparica, AntOnio 

· Francisco ,Pereira,já . .falte- . 
-cidó', ,e déduzida a.quota.dos ' ' 
ordenado.s de .. :r lentes. da· 
academia:· ine~lcó~éirurgica, 

•' ,-.d.o~ lente- ~a ,aula .. do, com~. 
.. ínercio e do .protessór. de 

rhetorica,. jior serem, mtiin-
.,. .broa do· cnrpo.legislativo.. 86:286R668 

« § 19 •. Com a,vaccfna. guardada' a 
disposiçilo 4o ~ ; 7• •• ~··~·- ·· 5õOROOO 

u § 2{), Com o passeio publiC<' que 
serão entregues ! camara 
munlcipal'da capital ebem 
assim . _a . :c~lislgnaçiió:, para 
a illuminaçilo •••••••••••• · •. , . 

« § 21. CoZQ. a civ'lliàaçilo d cate-· , , . _ · 
___ .chese dos lndlgenas;... . . • • · · ·1 :442ROOO 

u·§ . 22; Com. as obras. publicas, 
gliárdada adisposlçllo do.§ {lo 

Na provincia de•Pern11'nõuc~ 
·" § 38. Com a presidencia da prÓ" 

· ·· vincia, seus conselheiros por 
S mezes e secretaria .•...•.. 

« ~ 34:. Com o corpo: legislativo •• 
ci · 35. Com o ·curso jurrdico .• • .. 

· cc · _ 36. Com o lyceu e .mais instruc-
ção publtca ....... · .......... . 

_87. Oom o jardim botanieo ... , 
88; Com professores .'de saude, 

ordinarias .. aos expostos e.la~ 
_ zaros, e vaccina., .. : . ..... . 

89. ·Com ailluminação da cida" 
. de do Reeífe,:que serão· en-· 

·tragues á camara municipal 
respeetiva ........ ; •; ...... . 

cc ~. 40; .Com as obras publicas, guar" 
• < . dada a disposiçãO do par~gra-

; pho .......... ~··•·.õ·~·······,•/ 

10:0:!6$400 
52:8008000 
16':94:19'200 

21:972aooo 
l:680R520 

8:495R800 

30,:000SOOO 

144:579$651 . 

Ntl prcmincia do Rio 'Grande do Norte 
.,.· ·. -· .. • .... ··' ' 

«i§. 41. Com a presidencia da, pro· 
• vincia,.seus conselheiros por 

3 mezes e .secretaria~ .... ~. 

. « · • 48~ · Com • a instrucção ·:publica; 
cc • 44. ·Com a botica·:· nacional .. ;; 

5:6168000 
6iOOOSOOO 

-- 5i55'0SOOO· 
1:800$000 

".- --~--··_-42 __ -. ____ ·com o. -co ... r· P_ o __ ·-.1--e· _g· i __ .sl·a-tiv.o .•. _ 

«- 4:5. Com . as:. ·obras :publicas, -
guardada a disposição do pa-

... ,· 

·.· ragrapho ... · •• -.-...... -•..•.• .. ,.- . · 400$000 -------·-· 
19:866ROOO 

No · 'provin~ 'da: ParahyõtJ· 

46. Com ·a presidencia dá pro
víncia; seus .coniJelheiros por 
3 mezes e secretaria •••• • ,-, · · 6: t27s4so 

.. ,19:2008000. 
. , . 6:000SOOO 

47. Com· o corpo legislativo ••• 
48. Com a jnstrucção, publica. 
49 •.. Com um .cirurgião-mór da 

. · .. '· ._província, cirurgião' do par
. . tido e _ vacci na, guardadtl a 

disposição do p1tragrapbo .•. 
«. § 50.· Com nUluminação da cida· 

de. e obra" publicas, guar
dada a disposição dos.-~~ . 7 

-- ·-.;-i-e-lõ ..... ; .-.-.-.-••• -... -•• ·.·····• .- •• 

37:'777$480 
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350 
tros s~ceórróá aos pobr~s no ·· 
hospital militar ..•.•• . .. ~ . . · 

60. Com a"catechese e civilisa· 
ção d9s indígenas, ........ . 

61. Com as · obras .publicas, 
guardada a disposição do pa· 
ragrapho ...••••••.• · •••••. , . 

-~$955 ' 

·. OOoRôOO. · 

1:2008000 

1S:45EIS3rí5 

(( ~ 

· Na provmci<i ·do M~rGnhtlo · . 

6~.Óom · apresid~ricia da p~O· 
.,incia, seus conselheiros por 
3 mezes, e secretaria. · ..... ui 63. Com o corpo legislativo .. 

8:760$100 
16:800ROOO 
12:04~SQOO << ._ · ;6! . . Com aJnstr~cção publica. 

"a 6õ • .-Com a vaccana, · guardada 
a disposição do paragrapho. 

66. -·Cbm. ·a illuminaçiio âa cida· 
· . . 492$000 

15di55S.500 -~-~ ~ obras publicas ....... . ----
·.:·. ··. 

• NiS · proDin.cia do Pard 

« ~ · 67 •. Óo~ . a ~re~Íde~c~~ da pr~- .· . 
-. . · vlneaa·, .seus conselheiros por 
· .S mezes, e secretaria~ . ...... ; 

u! .·-· 68._ •. c_ om. o c. !lrpo. I_eg].~l_ a_ ti v~ ..... . u . 69. Cl)m a anstrucçao pubhca. · 
- u · 70;.. COm ·.o ~ :jardim ·;botanico·, 

.. . . húrto de especiarias e paa· · 
' . · - · :8eío·. ·publico .• • • ::. .• · ·~; ...... • • · 

« .§ 71. Com a civilísaçio .e cate-
cheae 'dos ·indígenas .•.•••• 

u § 72. Com as obras , publicas .... 

. . 

Na pro,incia iJe s. Paulo 

78, Com· a presidsn.cla da pro· . -
· · vincia, seus consslbeiros por 

M:04?S600 _ 

'8:514S89Q•, 

cc ~ 88. Com as ,Óbras -publicas, 
· guardáda a-dlaposição,do pa• 

ragrapbo ...... · .. ; , .. ; •..• · 800$000 

15:856$000 . 

Na província do R~o ~andé do Sul · 

S9. 'Com ·a .presidencia · da: pro~ 
víncia;-·aeus conselheiros por 

. 8 mezes e secretaria: .;; ... ~ • . · :J3:9S7S2óo· 
90; ·Oom o corpo legisla ti v o. • ; • .. · 10:800SOOO 
91. .Com a instrucção publica, 

creando-se mais 12 escolas 
de priDI~irasletras......... 5:600$000 

u § . 92• Com a vaccina, grirll'dada a · .· • • 
dis_posiçiio do . paragrapho~ .. .- . · 209S()OO. 

« : ~ 93; Com as · ·obras · publicas ' > · 
guardadáa dispoiliçiodopa· ·> "- · 
ragrapho; :·· · - ' >: · ~"~ ' < ~ .. . · .5:()()Qsoo6 

28:537$200 

Na pro1lincía dé Minai. ·Gerae.t 

•«:! 94: · comfi :~;~~lileneta·:~~ ,~~~ , ~ · · · 
.· "Vincia, •seus:conselheiros·pór ·, ' ·· 
·· · 8 mezes, secretaria-. e· maia ·. 

despezaà:';; ;, .~; ;· ;~ :.; .••• ';; 6:557R2ÓO 
u ~ 95. Com_ o .corpo·legislativo;.'. ' 84:000$000 
« _· . ·• 96. Com a inlitrucção publica.. _!Mi841SOOO ' 

·. <c 97 •. Com a civilisaçiodos indi~ . · -
' · ·: geilas .. • . .;.;··,; . ;·,. : •• ; ·. : .. ; • • s:ooosooo · 

, .. «_ § . !lk. Com o jardim ,bot~rifcó . e· ~. · · · · ';, · 
· · gl!&rda·mórgeraldasminas. ' . lil60S<!OO 

· a § . 99. Com •as : obras <publicas; · · ,,;. ' 
guardada·a/disposiçãóMpa~ õ·.· 

000
. 

11000
. . 

rap;rapho· •• .• :.~ . .-•• :._.,;.,, .;; • · " 
, « ~ 100. E' supprimída a .despeza da 
.· ' . ·. fabrica de ferro do morro :do · Pilar. · · .- ·· · · ·· · 

.. ;· .. -· 
' ·' . · : ··. ' 

·Na. provinciG .d.e .·· Ooyeu 
8 mezes, e sec~etaria. . ..... 

ll
uu·. ~- '74 •. Oom . u corpo legislativo,~ 

75, Com o curso jurídico ...... H:000941 !~ .. ' « § 101. !Jo~ a . prêside,ncia ~a. pro •. ' .' 
·- "· . vanc1a, seus conselhearos por · 

u§ 

. 76. Oom os. seminarlos e ins· 
trucçio p_ub~lca. ; . , ........ 

71. Com. a : b1bltotheca e j ardlm 
. botan1co ........... .......... · 

20·220SOOO S mezeso: secretaria e .miús · ~ ... ·. ·.··. 

. ~ ~ 293Sioo' • § i02.d~r!z::Ô~p~·i;,jisii.ii;~::-~;: · ~{~= : 
: . : •C!I>aooo « § lOS. Com a 'instrucção · pubHca, . 78. Com a fabrica -de ferro •• ; 

79 •. . Com professorea de saude e 
vacclna, gu_ardada a dispo· 

·...,.,R .... ·.· .... .... . reduzido,o.ordenado do~pro:---
. -- .. ... .. fessor d_e philosophia a 4609 ;_ 

slçio do paragrapbo ........ . , ·. • 
80; Oom a · clvlliaaoio e cate· 

chese dos indígenas;; ...... 
81. Com o dlrector ·geral das. 

minas e · p·ensõea; · supprimi-
. -das as ,de S estudantes do 

. ._ curso juridico.ua importa nela 
de. 456$000 •• h. -. .......... .. 

: « , ~ 82 • . Com .as , obras publicas, -
. · guardada a disposição d() ,pa • ~ 

.. ragt"apho. ·· ~ .-_ •. .-. ·• ·:·· ~.·-· .• • .. · . -.- •• 

-· ~··-- ' • . ' 

NiS provinda dé .Santa· Oat7Uzrin~ · 
_ :«JS .· SS. · Com a presld$ncla dâ pro· . . 

· · ·. ~incía, seul·cônlelbelroí por 
·S ·mezes, e secretaria .. ;·, •. ' 

·· u««_·l · .. 84.; Com o corpo leglalatlvo: • . . 
85. Com ajnatrucçilo ·.publica. 
86. Com o hospital, lente de.ci~ . 
· rurgia e vacclna. ~ ... · ...... 

-~. § 87; Com a clvilisaçilo dosindl· 
· genas-... ,.; •....••. ;·: .• .- •...•.•. ; • 

conservadas -um R • escola de 
· gr~m~ati~a , latin1~, · e . 24 ~de _ • 
pr1meuas : .ll!tras . . ........ ;. _ 

« § 10,, Com a " civíliiiação . e cate~ . 
'chsae dos indígenas. : ; .• ;,. li066SOOO: · . 

« § 105. Com a~_. obras publicas: •• : · . ,8008000 

' . :26:2718648' . 
' .;,. I 

na. pro1linéiii · tJ.ê Máttô-(}riislà · 
· ~ § io({ ·eom· a ·p~esíde~cia . da -p~o- .· . .• · 

· · . vincia~ ·l}eus conae}h.eil'JI.LP.Cil'~ 
. 3 . mezes, ee~retari!l . e_ mala 
despezas.-.• ..• ·.-. -••.••..••••.••• 

". ---~ -107 .• _c_ o_ m o •. ~ó. rp.o leglsl.at.ivo •• u 108. Com a inatrucçio publica. 
_ci 109. Com a , civiliaaolô ,e . cate~ . 
. _ ·· cbeas doa , lndlgeDaa. ; .. • •.• -. 
a§ 1100 Com, ,u ;· .obru · ~ubllcaa, · 

· •.. · · •guardada a cUspoalÇAo do pa
ragrapho.~· ~ ·•·· •. ~ ••• ~ . · ~ -~ ... . · 

« Art. 2o. A dtiiipê:iâ dalntetideD· 
cia seral'da. policia nio exceder6 6 

' i .. · · 

·6:9079200 • 
.· 6:0009000 

218009000 

_1:'0001000 
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;sua receita, da qual se deduzirá· a 
importancía da illuminação para se1· 

·.entrógue á camara municipal dest.a 
'côrte. a quem. pertenc,eeste ~bjecto. 

·. '<c':A.~t.·· ao. Ficão supprlmidos. os 
ordenados e gratificações dos empre
gados·da intendencia da policia que 
.forão estabelecidos nesta repart.iQio · 
'depois··. de. jurada.~ constituiÇão. do 
'imperlo.~ < . · - . . · . · . · .. · 
. · ~ Art. '.ia. FÍc~ ~~~pens:> o pr~vi-
·mento- dos ' empregos vagos ou. que 
· vagarém · na secretaria· e coutadoria 
da intendencia geral da policia ser-
. vin4o interina~ente ·• q!Jalquer ,'dos 
empregndos os lugares ya,gos . (sendo 

•nece'ssario) até serem regulados pela·· 
assenibléa géral legislativa. · · .. 

~~/".·.':~í:··.<:··~ ... ·, .~· .. :; ;,· ,,·,; 

CAPITULO . II 
: .•• • ' " ' 'i''--;,-;• .~ : 

D.dP,oii'ç~es. comm.:Uns. ... ··'· .: . ' . .' ' • -· ·. : ; ~ ' . . . .'· '. : : . 

... ·. ~ A:itili~. ·.:Fié,(a~ou~á em todas 
as Jpro,v;incias do impeno .a despeza 
'com.acololiisação:estrangeira.~ .. ,., .. 
;; . u·:Artigo; :E', fixada a despezll c_om ·• • 
.os correio.s, tanto, .. -de terra,· como 
,mâri~i~os •• ·•té -·.a· quantia a~····· 

· · . _._« ·Artig~;-. 'Nas• í?r~YJ.ri~ia~· ~a~a 
-.qu __ e .na;·p·r·e.sente.lel nao ..•. fo.J_. -.1l_xacia.· 

, .. :aespeza'. com· . a propag~ção · ··da.·vac-
. 'cina·;: ',os. presidentes -em cionáélho· 
':d~strib_uirãõ.a :quantia de 2()()N .. Pélas 
-'~~~~«s;,.·:. ~ ._.~; .·. ;; ~.; •• , •. ·~,· •••.. 
:, .« Artigo; .As despozas dos~ conse
··.ll~os·geraes nas províncias ·.dà.-Bahia0 
Pernambuco,· Maranhão, , S.' Paulo • 

. e ·MinaS' Geraes, aio • fixadas em 
-900$000 ;-nas do Espirito·,santo, Ala- · · · 
gõaR,Parabyba, Cearl~p Pará; Santa 

·:Oatbarina .e 'Rio Grande ·do Sul em· 
700ROOO; e •em todas as outrns•pro- 
vi*cias em 5008. ~ ... ; ••••••• ;-••••• ; ;· · 

~ ArÚg~. 'As quantias consigna- •. 
,das. no ._ar,tigo. antecedente, . depois 
de. ded:uzidos .os 'ordenados·. dos 

, pqrt. eiros,.serão pos. tas á. disposição 
· aas comrnissões · -- de---·policia ·dos 
respectivos · tonselhos , . para : ns 

. suas-despezas de axpedienta e_ po
licia;.~· ... ;: •.• _. •• _; .• -.. ~--" ~_.::, ~_. ...... • 

-'· u Ã.rtigo.~ São Jixadas ··as.·. despe~ 
zas eventua'es · desta :- repartição 
par':· todo 0. im,p,erio. : .~m + . _ .. ~ .. 

I :-i~~i~f::·:::x:::::;:;~t~::: 
·lei da fixação das forças de mar; _ , 

PROJECTÔ Dlt LEi' ''; 

Fitcaçao . das (orças nava~s 

« A assembléa gerall~gislativa- decreta: 
. « A.rt. i.o AR forças .nà~aes activa~ do- imperio 
do: -Brazil no :1nno que ha de correr do''dia, lo 
de Julho de l831 _ n- 80 de Junho de 1882;• cons~ 
taráõ de uma fragata de·. 62 peças, . uma. de 86, 

-uma-. cnryeta d~, 26,:6 brigues com 96, 3: escúnas 
,com • ·:lB_ e 6 transportes; -.e serão-. tripolados por 
2,000 praças dei to!las, as classes. · - · . . -

-« Art. 2,o ;Qs _ postos, empregos. e . praças de 
o1Hciaes' do 'corpo da arinada, ' guardas~marinhas 
e ajudantes, capeUães, o1Hciaesde saude,, fazenda, 

·•nautica: e;apito, aí:ti1lces f!, inari_nheir(ls·_ occàpàdos 
· e_m q uaesquer repartições nàvaes, e mesino _os postos 
. e 'empregos;· e praças· daquelles que _não_ exisLirem 
·em' serviço actlvo,: não se·rãó_ preenchidos quando 

, vagarem· ·por· morte; tlemissão voluntaria, baixa 
por :deserção:ou em. virtude• de• '.sentença,--.salvo 

,nos-:casos da mais extrema_ nece~sidade~ : ·_ : __ , 
· • ·« Art. 3.o_ A con;panhia-:dos gáárdas··;mà!i~_ha~s 
nilo terá força eJ.Cedente . do , seu estado!ma1or, 

'um .e~hefe 'd_e· hr,if5ada~:so:: guardas•at!lrihhâs. e 15 
asp1rantes cfi'IlctJv~s. >Aqu~lles: que actualmente 
passarem . de~te_ · n. ume .. r. o .. ·_:z · .. ',flc .. aráõ .·_ ~.·.ggreg_ ad.()S ,até. 
entrarem . na _classe aos etYecbvos;. • ·a· ·qual 

;c_ompetirá. aos mais avançados. nos· .estudos :mi· · 
.htares. · .· · · .. ··.·. · · " · - _- ·.. > ;,.J /. . ; -: 

· 11 Art. 4;o No 'cor_po de artilharia . de marinha 
··eimservar·se-hilo' pelo .menos vagáS:SOO praças de 
soldados: ..... · ~ . ·· · '· · · .. ·. · •. · ·. · · .. · .•..•. · .. 

« Art. 5.o Os marir1heiros 'êiue fore~ necesâa· 
rios para cónservar completas as tripolações do11 
navios; de que··trnta"o ad.lo:em faltao de,'vo.
lun ta rios, se rio· recrutados · ~elós _ juizes de . paz, 

'se tiverem para. esse 11m 'or!lem por escripto_ do 
·ministro da marinha na cõrte, tl. dos presiélentes 
:nas províncias, 1\.· qne .os .navios aportarem 'com 
falta de m.arinhagem. ·, · . · · · · •. · · --·. · 

ú Art. 6.o .Ás. requiaiÇiies de reerutamenio .qlle 
excederem ao numero de. praças . de marinheiros 

_e .. grumetes .• vagas- por··motivo-:;;de·mortes,: de· - · · 
ser ções e . baixas para, os, hospit11es .por molesüas 
grav_es, .serão ,reputadas e: punida~. como ~&busos 

.do . poder. . ' ·· . . ~< •• 
. « A"rt. 7.o Ficão. revogàdas todas. as leis· ::e 

·ordens em contrario.' -.:. · : .· ,:.·.~.-. . 1 ;- •. :·~ 
'··,.«Paço. da camarà ·dos deputados,::lo de.Junh':l 
de 1830.-.T. J .. Vieira Sauto.-.B. J. ,dtJ Cunha 
Mattos.- José-Maria Pinto Peiwoto •. :'P -

o sa• PAtJLA' ·E. SoôiA: 'requereu que fléasse .sobre 
« B. P. de Vasconcellos.-:-"Mendes ViannC~.- -a mesa .por alguns dias para ser' examináda;' ··'e 

.1J. L. de _SouzC~ • .-D. ~ua~e.'Silv~. ''.·... foi··.·apoiado o· aéliamento .. e vencido;.< . ·· ,r. -·:. · 
·. O· S:a.c Lurz· CAVALCANTI 'pedio que 'a votação . O '·MEsMo SR. DEPUTADO requeréit ·que· · vól-
aeste respeito· ilcasse: adíacla...J!.I}.~~--qua.rulo:.:.:~-~·+..llll~~-lll..;.~.ww. missõea.-..cW-"-reâeÇão ' e as · gueua - -
:t:veuC''acabada _a --~lei·;toda;,foi ·: apoiado; ·e ·•reunidas, .a• leFque extingue.()' :commissariado 
.:depois de: discutido rlljeitadé:h ·•e;;continuaniio. a geraL· do_. eX:er,cit_ o, par. a. .-_-.·. sa. relll __ .P. ·.reàn·c·. h. id. as··· • ai! 
discussio ·veio . i mesa· a e01enda·. se,guinte·: ·. • ·. racunaa que na redacçilo -·se enc~ntrão,- • e fo1 

• c Que nilo-.se declarem as reducções_ feitas.' em approvado. .· · · · · · ' .·:· .::- • · •: 
ordenado• ou outros vencllnentoa, em .virtude de. pnTa.vrn, . PART'"' DA-. ORD..,.•'. D.o· -DIA -lei.-- O deputado· 'Mmde• . Vianna •. » ·· .···. ··· · . ·•· ·.· · · .. ~ _._, ..,. ..,..., 

. . Foi apoiada. . .. · ·. · · : · ' , 
··-o. ··s .. á.· .. P . . :Auu.· .. · .. ·.Bo.uz . .\ ·.Picl.-.i_.o .... • .. ·_que····ilc.a.lae •, .. lei ··,O~ parecer duommlallo elpeclalaobre o modo . de dlacutlr a propoata •4o· po4er executivo para 
aobre . a meaa por um·· dia;- •. para 1er :examinada a reforma· do tbe1ouro, entro~ .. em · ·. dlac\UIIo·; 
peloa Sra.ddepu&adoa •. · · · · .· ••• · • · · •···· .·· · ·_ecl·,o ~1r,:1 .. rLta"'.'ao-.~~",f11'!_1.,.1l0U_,1r,•. '~.' ~." '!."t. ll ." "''• ..•. •0•~.'2 .• • .. *'11!!!. ··:·:Sendo r:apolãclo .eate: adiamento,- entrou em clll· , ... • "• .. .... p..... QO -• '"" 

- cuallo,·:·e~po•to•A ~votoa:fot: rejeiéaclo. ·- ·:da. taltlll!l, · · · ·· ·· · ····~ · - " ' ' ·'"-·· • · ·'" 
;.;~ ' . J ' ' ~ • 

• ' f~ 
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.. O ,Sr. P.nE:BID.EN1'E largou acadeirn par:domar _- lgualmentê nestn.,sessão, -e . .note~se que -as .leis 
pàrte na. discussno,· e. fo~ substit~;~ido .pelo, Sr. rGgulamcntares,.não; costumão te1· 1~ discussão, .e 
více-pres1dente, e prosegumdo a cllscuss!'io, .ficou se discntirmos cada ,.um dos artigos da lei de per 
esta adiadn com . a. chegada. do ministro, da si levaremos 4 mezes, e: para decidir ;isto· não é 
fazendà ; . o qual sendo , introduzido na _sala; e preciso q'!le o ministro da· fazenda, aqui venba, 
tendo o Sr. presidente tornado a tomar a ca· e· se 11lgum Sr; deputado entende que ·Cfeve· haver 
deíra, continuou n segunda discussão do orça· primeira discussão;- mande a emenda ao' pareeer 
mento da receita no art. ·lo, e vie1•ão á mesa e d!!c_._: í!ia:se. _ · ___ __ ··.- _ .· .. _ · . ·. , . ___ ··. -__ · -.-: · , _ _. ·_ ·._·' ·_· 
estas emendas : - · - -· . o· H " · o · " .. · - · 

r;i_ D_ o 'Sr. Vasconcellos. « A' p' alavra receita Sa., ·. OLLANDA' A.VAL_CAtÚ'I =-~-A -~uestíto é 
de _ordem, ejulgava' melbór que ·se de'eidiRse se 

-accrescente-se, etc. '' . - .. - . ··- o ministro devia assistir ou não, uma ·vez·: qu'e 
2.• Do Sr •. Manoel AmaraL 11 AccreAeente-se~ elle está na sala.-, . · - - · · 

segundo: as províncias, etc. » . . - . _·· . 
. s.a. Do .• Sr. Paula e Souza. « Que . se -declare o Sa. CosTA CABVA.LHO .:- o . ministro não ·fol 

no artigo, etc. » _ . convidado pa'ra isso.· · . ·_. · ·_ .-- · ... · __ .. - .· 
Forão t.odns npoiadas. _ . , · Ficou a matería- !fdlada: em consequencia de 

. Terminada a·diseussão, foi approvado o artigo ent1·ar o Sr. ministro da,fazenda. ·· · • · . : ; · 
salvas as emendas, e destas. rejeitadas a primeira o· sá. Pas:sJDENTB",t6Uíou o~tra 'vez a cadélrâ. 
e a segunda, e approvada a• terceira. · · · · ·· e sendo o Sr. ·ministrti'dà.Jazend~. íiitroduiído .no 
· · SEGUNDA. PA.RTE DA ORDEM DO DIA salão, continuou . a discussão lfo órçaineiítõ:..·aa 

... · . . . . . . .. . . receita, art. lo. _ , , _ .. _ •. . _· _ : _ . · 
'En~rou eín. discussão o·_ par~cer .da collimi~~ão o sr. Rebo,14:a•:- A- guántia ·em:. ·que é 

_espec1al ,so)?~e, ·o lll'?~o de d1scut1r · a .. pro_Posta orçada esta __ lei,, bem_ longe .de·_ me parecer· ex· 
do gQveruo, para .a. rerorma do thesouro 11ae1onal. eessiva, antes· m'e' ~pareée · diminúta : a iUustre 
_'A.dgi_tou-se um,a quest~o de .. ordeni ,sob)'e ~ll- qllal commissão considerou algumas causas que devião 

1sse. · · · · fazer crescer a: reéeita, ·:além 7•de' muitas· outras 
· · · · - · · · · · · • · · · que hão de corieorrer. como·_· a·: reducção·dn :tropa, 
o Sr; •Paula e Souza: -:Creio que o pri· e mais ainda, o m'elhor: 1 andamento dó govéi'Jio 

meiro passo é discutir,se:o .parecer da commissão, do que .resulta-rã':uma' ·c:onfiátiça·:·que ·.não 'éxistia 
.e então se· verá se a proposta merece ser .. re· em os. annos ·atrazàdos; porque 'muitos':eapita· 
duzída a .. projecto de lei_: julgo que esta deve listas:'e"muitos·proprlet!lrios .não empregavilofoiJ 

· ser ·a marcha. A. constituiÇão. detemiioa. que não seus fundos com.;.- energia, '.n.em_, se- J>Unbão ,em 
haja discussão ·sobrá ·a proposta. sént primeir~ movimento tódos ós'·.meioà: industriosos': 'por 
preceder ·o_ relntorio de. c~mmissão; po(:.:~nse· consequencia. débaíxodestes.·prineipios iie' neeciÍI~ 
.quencia -vencendo, se que se .rednza. a proJecto .. de sidade a receita' ba 'de ·crescer,- ·e. o .Sr. mfnistro • 
lei,~ .,então' vein o m1nistro, e se · rejeite ou. se já notou 0 progr~ásq,;da · recéilia da '~11pia, ··e·'.cie 
approve·; por" isso me·. parecer de neéessi_da!fe facto, se por uma-'simples mudança' de um ·admi· 
votar-se antes sobre o parecer. . níátrador o augmento .da renda .. foi constante'; eí'a . 
. :O'.Sii. Pm:sxDEN'l'É. tendo, de_ fállar sobre. a inquestíonavel que uma vez que haja confiança 
':~!~~~ · ·-entreg~u a_ cad~ira ao ~r. vic~·pre~i· ·· ·~~e s:~:;:~- P~~;;:r~~ã~x~~!l~erá ,a-~5;.~:.~1,-:e 
·.o· &r.'H~l1anda ··oava1ca:D·u:-:-:-'sr •. pre· .Vierão á mesa as,seguintes emendas: .. ·. _-_. 
sideiltE>, - o relatorío ·da. commissão sobre ·.a pro- '' A' palavra,, receita, .. aeereseentem -se estas ...o -
·posta do, gàverno, segundo a pratien_ eguivale. á ordinar1a . e extraordir>aria.-:-: Vasconcellos. ».- . 
1' d. - d · 't - 11 6d t · « Emenda ao art •. l.~-:-.Accrescente~se-segundo 
• .· JSeo_ssao a .propos a,· e e a P e eu rar as _nrovi. nelas abaixo· ·.designa. das : - . · ··,., .- ; 

em_·. 2•' discussão; e á e não· estou enganado . -este é ,._R d J · t 
com effeitô .o espírito da coustitui~ão, quando diz · : Bi·hia~ • anetro. ' ·· 
que uma proposta depois dP. examinada por uma «. Pornambuco, .etc. . _ . 
eommissão, será reduzida a projecto da lei, quer . . Manoel do Amar,al. » 
· dber: será tomada em consideração pela câmara, Q d 1 · t' 
e isso. equivale á 1•: disc:ussiio: mas para tudQ « ue se ec are,no.-ar •go.que não'· entra como 
isto deve estar ]lresente . o ministro, porque !eSCd~~;. ~port~ncia ~~ ~-unho-~~--~j-~~:7:"~~~. 
as propostas devem ser rejeitadas anteA .de se· Foriio apoiadái:~J--_ __ ·. ·. ._ .· _ .· 
rem reduzidas a :Projeeto ·de· lei :· e. · entretanto 0 ""r. _..,.. 011a··11-4- a o_avalc~n•t· .. .;...um··a·.sõ 
não é possivelreJeitar a proposta. sem ouvir o ""' """' - " 
ministro. · • duvida se me oft'erecia ao art. lo que a suppónbo 
. 0 8 .,. ·Erno_a'to _: ___ Parece-me que 0 adia·. resolvida por .uma emenda em .· que s~ -pede a 

b h d elassiflca;ilo da receita de .cada p-:ovincia: · essa 
mento é inevitavel.. O primeiro tra al o aA_ emenda que A primeira vista. parece inculcar 
propostas · é ·"ler s_e devem ·-.ser· .convertidas 11m parcialidade provincial naa rendas nacionaes, ·é 
pro)eeto ·de lei; . por coneequencia s6 depois deate t 1 t 1 di 1 1 ti · 
acto é que se )la de _decidir'. do modo por que ae :ll~~g;~n e. n apenaave pe os mo vos que paBIO 
ba de discutir este projecto. . .. · • · A. receita do tmpllrio aendo orçada om 15,000:0009, 

o sr .. _ .co•-ta o'ar-Vat:l1o :-Está. em dia· indistinctamente 'nilu designa um valor . determi· 
cussão o modo por que se ha de discutir. a nado e P_roporclonado_ .á. 1 ílesp.ezas .di&U. ncta.meute 
proposta; mas_ a constituição não marea·.isao·; fixadas. o· nosso •. syatema .. 1lD11nCeiro é tal q11e 
o . que está prescriplo. na _ constituição--; é. ,que os réis, do Rio de Janeiro não alo_ 01 me1JruliJIA_:, 
de'pois .CJUe a commieaiQ · examipar .a· prapg11*11• .Baltta, Pernambui:o';;i!lmranb_ ãõt, etc. TI5;000:000IJ 
seJa reãu~1da a projecto. de lei. Em 5· annos;de do· Rio de Janelro;:equivale.,a -,,000:000$ de Per· 
sessões é• esta a -priméira · vez· q\16 -~6 >,-sus~ita · ~amJ:>uco, a U,ooo:-_OO()H · daBabi.a; cad••· ptovincln, 
esta questão. na .-. camara. Torno · a _ repet1r : cada tbesouraria . tem- seu- v.alor de .. réis diatlncto 

' ' ter_sa_t_ata_ ·_lse~J-. do_ -_-_ ·m_ pdo_ P __ -o ___ r __ .. ·.·_, .q··-~--. e_·_ -h_,avemos -ª:!'! "_dJS. c~t_r_r. . no . Brà:iil; couiiqíiiiá es'ttl~elecéi-I5,QOO_:ooos. como renda sem· designar;; o: .complexo ,dos :;valorell, de 
.A. commissão rec~n.he!le . que·.estaleLp_.·.r~gu- réis, segu~do __ as'prov~ncias--·.em. que são.arreca· 

lamenta_t:, que _o mtmstro . da !aze_ndª lla,()!fpõJie - dados ,,~A remerida02do·;+Sr-F Amaral' 'previne · êste 
marchnr, .ne10 ... •ap~esent,!l~ -1;1m .orçamepto:·o.!:~pa~; inconveniente,.cll!ssifieàndo.-.as ' .. receitas· ,de>··:cáda 
e_ ._em. _._co!J_scg_uen_c_'~- o uu !ll __ ,s_tr_ .. o_ .. ;;:_fez_. : a_,. P_ tr!)po~ta_ • província, e ._ assim - :votarei·:. :por •: ,ena ;·:a~m 1 rg\le 
~A comm1ss~o . vi o. g_ue . ~sta ,18,1- Íl~ha P&!l~.o,por :_comtu_ do ... a_limit~a;o·•;_··P ·r.inoipi.o- de_;·:r:e_ ce;tas:•lpro_Vi'!_ ~-
uma comrmsaiio na sessão passada, . ll)l~Jt,,.o ;!oi : eiaea sobre: •s,.r~JUIU' geraes· _:_da-.;.;n~o_i(),;.~~OODSl· 

~' ·-r_ : -. ·.'': "_, •. •. ' • _-..;~ . , . • ;· -; .• , • : " .. ·--~ , :• 
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354 /SESSÃO 'EM'··n1 · _0E'.':AGOSTo·--nE;t830 
faltlr para com·:a • 'camiira •-por ' não : ter··· nprcsen·· tambem; ·porque 88 contribuiÇões para •:a ;'junta •do 

. · tado· ··sobie' · este ·objecto • o· trabalh.o • u · que me commorcio : ontrão em• roeéita·!'em . •algumas - 'Pró~ 
compromcttí ;, lalvez ·pareça•resentí'lnento da minha vinclas_· e · em ··outrail ·•ni'io:? ' ' · '· ··•-' " ,., , , ,, . · ;.,- _ : , r: :.~, 
parte : pelo · pequeno L fructo ·-que ti verão m cus tra· · 0 : Sn.' 'MINrsTno· 'DA" FAzENDA·: ·.;....A · ilrreead·a~ito 
balhos sobre a ·fixação das dospezRFI; ' confessando é :ditferente; · quàmlo 'é ' feífa. pel(l thesouro ··entra 
que o · suceesso da m'ens . esforços de· nAnhuma na • reeeita::geral ;"e •quando ·é arrecildRda· em•·outra 

.maneira mo fazem rotrograd11r no • meu compor- província pela respectiva junta-' da'' fazenda: en·tra 
tomento,- reur;npre·m(l -asseverare· que· ·.tando rcco• na ·receita da :m\lsm!Cprovilieia', ' ., ,.,. ,, ,., ., ·'· '· .··.: . 
,,hecido a . disposiçi!o da __ eamnra não vi qne :· :.o .. s _ií_ ~_<_::Ho_· _·~t;~- ~~·- _' _c1v~Lc.•. N?.~ _.;,• .:__1 '.:_·A:tnda "q''J8·_-_1.:_'a'·· 
pudesse se_r·:profteu!) urn ··. El~tor~d daminha·parto '" · 
em" qua compr'omettia a · ml_nhn _fraca -.P.aude ··e lei da .. Junta , do,, eommereio . ~liz .. que.:ella. deve. ;·at:-

.tomAJ . a resolução de' .apre·sentar .. 0 :, que• •a eAte reca~ar , as .. suas. rendas, .. porque. todas0;as; repàr.,; · 
respaito. puder, quando• 0 · tempo · me permittir·de tíções .,p\lblieas1 hão : ,d_e ; dnr c·~:m~s;r:ao .~govér~CI·r 
aperfeiçoar-tal trabàlho; Independentemente porém· por consequencia . a; arrecadação. _das ,·rendas-, deve. 
de qunesquer · outros esclareci men'tos, lancemos ser igual. om toda a, .,pat;te .. ,,No ,, ;Rio.: de Janeir.:a-
as vistas p·:~rn ·•este excedente ·quadro de receita· h a ··~~linas, ,e:;não sei-. &: ;;r.szão p~rque : não pag~~ 
do ·'imperio · dô . an'no :de r 2!:Va ~ 29,:••.quadro·. :que o ,_dJzlmo,r .. nem:. porque .,C) .- , Sr; .,,mJnlstJ:o., ,não,r~xe--
abona a capacidade dos P.mp_regados .no thesouro cuta·~a leiiou.,eu:ta ;,regía)le.~ ,tstó: ;·;:mas : taly~?;;sa: 
publieo··e ·' qúe .·. s~rá- ·completo• se :a· eada•-pareella · _execute e_ esta quota não . venha no~ orçamtnto1;, 

arrecAdada -~a ·aJuntasse n pareella orçada•para •o. ;r:;~~d~ ~!rs~~~-~1~f~~i·~!~~-:I~t~~ .. !>r~~~d:W!f~i~0 
anno·de .31 a32;·eom observnções 'sobre as alterações da .-má ' âdmínistroii;a_o_~ ·· 'A''iígua'rden& ·ae-··eonsnm~~ 
para 'mais ou ' para -' menos ·nestes•·orçnmentos ; o -~a;,.a_.: iiin_·_ . • dl1fe_re_ iít_ é's·. _pro_ víilcias_. e"_-e' •_,;;, 1 __ .• óútr.i\s( ii"'"'':,· 
que" sem: .duvida,·não . é. falta \ âos•~cd!ieiRes 'do tbe·· "' . . . ,.. "" 
souro· ma~ ·sim' de .· quem lhes determina ,:os tra- . , ~r~c~·;; q~~ - · ~/.l}~cã,O - ~e.m:! f,tind,o's :' _ pil~l_i~,s:,nâ'I~f 
balhos·; e · pareeendo'se · set· essa · a · attribuição ft!~~~;l\f:t8;.,~~- - ~"~~~~-~:~~,1~;~~~~&a ~f"J:J.?d'!j : 
dos --ministros, . 'em ' quem não i reputO -falto: de orç'airiimto, -~e '' fstÍ>' 'é .um '"objb'cta Jlau m'entkr· ni)s'ta) 
conhecimentos · para os . objectos ·• que . são índia· . receito': 'E_ n · _~_d 'e-· a·e· _·J·a·v--·a· · qu'·e ; _ o· ---".Sr'.: ... 'rm"g_P_i<>_tr"o"m· ·e · '_ dl··s· ~·.· . 
pensa'veis: á :formação· desta ·import~&n:te· leVPer- - · ~ 1 

d é d · · t - d m · · seilse'.' i:fuimto "temos ê•de" P.''ao.·b'i'azil' ' na Euro7na/' e 
RUa o-me que -- OS II11Ul>J roa e •'nao· ! OS ·o CJaes s'e ' una·o· ,me , le'mbroj-,"&_' 'a' UÍ'disàe :um~'Sr:•J~l!' U~' 
do thesour_o que ' .nós •temos" de queixarmo-nos; . e ·ta_ -~-- _·o_· .. ·:_:qu_ .-.·.e,_·_:_ .. h,· avia·p','ã_.~-.~. ·f_a,zq_ l. l __ ',~(i-ia_·_·r,a,',:i_5•.~-~ a.·_nn, _·o._s __ ·:_ t-.- .J:.a·_,'~ que 'com ·os_· actuaes empregados no ' thesouro as .. .. r. • :.J . . · 
in!om'uíÇõe·s poderiiio 'vir :taes-que· fosse •-esta lei : orçando-se l~,OQ9 ,~u,·~~~es a~.'!~~es_,)~t;~~~s .. ~.~. · 
discutidi\ em oito - dias, _· e .'eli(ou •tlinto mais!nessâ· . 'lUl!_lt!les,de. ~áo:braz•l;,es~ P,rO(!J!Ct~ :,co!D :.o. -Juro 
persuasão ·que : não reconheço · nece11sidàde alguma : das )P.~hces ,:;.que : ·_nio · eaªo: !lJDÇirtJS!Iélos; por:c:o~tl\ . 
na 'rép1;1rtié;ão; do' thf'S?Uto -·que -·niio ::8 eja •a _de: . ao-- governo: e o ,Juro : desse contraeto·~ do· dinheiro" 
melbo · gar aos omc a ·qu ·b t b lb 0 -· .-qlie_ '1lé0u~ nii -·ínão do's 'ccintraetadore's·"ó~;qüé ' tiido · 
. r pa . . . I es ' e·. em· ro a . fi , . d_'e_ v. '_éY·.s_à.r.·. ' có_n_te'm_. _p' l. ado.'_n_· a_ ' r. _e_'c.·_·e··.t'_a' .' -'No'.'r'.-'"' . . _ a·_-~_r:'o_ .. ·_a_a'.1.· . para o que de . muito boa vontade .eu • votarh•por• . _ ,..., " 
um · credito de 100:000$ á disposição'' do Sr; "mi-.. receita· geral em-'1829; · a '·caJ:u:·~de ·Londres"ou; a' 
Jiistro, da fazenda;·· quanto . a :· mh:il ' seria esta' a ca.ixa_ .~agi~~; pela _sua despezà' 

1e ~''receíta 'têm 
.. grande refor_rna· e: não 0 _·que : se . ach:r •.na·· pro .. : aJnda·!mais··fundos • dJ •(]UEVestes• apresentados: pelo 
. posta ·do ·governo .. para a reorganisa~ão do mesmo-' quadro 'dâ •Caixa: da •-amorlisaç_ iJo·~: e :iejo l '~m_ ·· saldo ~ 
tbesóliro; proposta -· contra · a- --qual ·desde :já -me-· . de~ ~·SiO:OOOH ;·•·e :,pergunto·l se-::esses' contos •:estilo · 
_declara'; · pois · não •r1-i:onb'eço . Pillla· seniio .. umA. , em moeda ou· __ em apoliees f "Eu lteob·o-· noticia! :que • 
saJieé;ão _·' prévia :. ao•, ~ patTonato ,·· •do •·ministro . da . esses dinbeiros• ;têm ''aiJo:applica:dos .-em capolices, • 
fazenda/ · J;:._•·IJr-; · · _ ·d·•·· , .-!/. _ · ··T · se!niJo- : me<•engano;:.e:se estns• r a'poUciur~têmL•uma•• 
~ :Antes' _ porém de r :·demonstTnr' Cl' ·,resultado : dos -renda: ';é c:pr~eiso •entrar~ em,reoeíta~• · ·,,,,:: . •':< :r. ;!''•" ' 

meios ';q~e: · , se· ,deduze!~' ·do -exame do' quadro de-' : ·Foz · matá· .. algumas ·: reflexões que · J\i~· :pudel'io· 

- ~~f"'~~~~~~o:~i::m!:c.~~~~~~ec::ea~:r ~ ·~:~~:e~:~·. sdeeb .• _:r~e:~,.-.Jtn-;e_.~r-~_·_:·_aJ·_'t'u;d~.o-.~---~.-:q·4ua!~:n, P'to' '~-·-~~;i,;c:;J.~ar';)_1·a~·1o,~_'_·m'~~~._ .. · . 
~ões_ , ·tenho emi~l~o ' lio~re : a ·.'má_-arrecadaçiio dos_ r-: .. ., p .. ~:w ... ..., 
1m postos; dedeJarJa ·po1s que o· •Sr:J- mh~iatro ·me .. co'mpo~tamllnto", dos .Jniiiiat:ros' qúe:·um haVido ~ é 
inforin'a·~ae :qual· é a ' receita ·da· 1·ancoragem '· 'do · uieamó" qiie" 'pócJõüi '-~xlâti~''émqliailt'ó ···o .. Ci~o, ~ãO ; 
n·avios' 'esti'àngeiros; pois' a <aupponho "acabada' á ' II~S . d~pa!ar ~~l!m _um .bO~J!m_ tito._ CtlPB.~.'ev'J:iribiÍ'' 
vlsta''dôs ·· tratados- eXistentes :·,- ··"··:·•·.··--c-.,.., ,, ·· ··: · "' como:'.0'1:nobrelorador;'.:reRt:a :responder •ou- ,fallar 
· __ _ · Q; .Sn. ' ê4~o~ ,::;;.,os' ,Jiá~~&s,. q~e :.ri ãó_', ;' ~~~gil{ sob_re o: •artigo : em:::discuRs:Io•.-. : t Peloa~ •dados que 

_anc~~gt!m. , s~~ ,, 08, }Dglez~s _ e, .~':ltro_s, que,; ; empa~,. forneci á·:camara niio ,podia ·esperarroom :·a mesma : 
1-~lb.ao,,(l()m i <!S ; ~ª"~~~ ' ~~c~Oil!'~~ •• m.a.s ~ÇIB_. !l.':ltrqs . adm~ni~ç_iio~ ,~aior ' re'ndhneóto <•do ·•qu~" Íl.quelle: 
nano 8808 e do dif .... 0 ~ ti •queliOrcel;':·mas: •no ·meu :r.elatinio.:diue <que !.me~, .. 
_- -- .. s".,ru . • :; .mJl - e~, . . ne • l !!i:: 0~ •. o~, . . que, .. !horarido. u:!admióistra9io .esperava'. 'QDe1·a · rec:eita·; 
nao, , tê01 · .t.~:atag~_s rP.agl~(h;i.i~ H ·' " _• :>.H,) ;ll ~ -·;d ; . ., .:-::· . lgualasse:Lá qdespezal·)com· pouca differeno-;.•~•.Isto' : 

O SR'/' HoiUNI>A:·:C.\VALCANTI :-:.Estou:.certo.: de: disse :porque; esperava':lr'aJl'de :augmeoto•~lo1Die-;, 
que: os navio&' das_,,naçOOa: .que! nãoi:tilm .tratadós': lhoraD1e~totr,da" :;admi!'•straçito;····.-e ~ain_da':;liontem'-' 
com•.·oJim]lerio ' pagão· ·ancoragem,., nias produziráõ '- su_steate1 que a<.guant•a•:não-•me assustava1 e: !que'.-.. 
elles : a quantia ·_ orçada·? , •Deos · .o·-:permitta. • ;· · : ,_,·' ·eu; I se r. me · ·pergun~asem~fse > ;arrecadado&~- e1feetl• ' 

··Passarei',-á(• : eontribuiÇão "''dô . :sal á1elitrangeiro~·, vamente •·todos -os• · rmpostôs -- actuaea'•.·cbegariaGto " 
sol:íre que• asseverQÜ ;'Iioiltem ·.<) r:sr'i' nílniat~o'd\' _ · :seu·_. produeto ·al · ló;OOO:~oa;•'r~apoudériwqueteatou'' 

· ~tor"em Vigor:! ' e·•eómo; se• :eneO'ntra ru . • ·• ~8jlad1do que poderio · talvez' exo'edar,r.maaliqiJo:• 
çamentO''da !·pro'vincia' a ·o1··Rio1' Gr3iléle'diiSuLumà' · vejo''·p,osaibllidade' já~_ •Niio •creto>;qlle ·a ra-dmlni_li·. 
c~ritfibuiçiio ' desta~· r~aturezlll? 1 Como' 'outra·-: :aeme~ , traçilo · em :o-tio !•pequeno_oespaçori de <1tem'po: possa·~ 
lliante ·· se ' •éncóntrn-: 1n~~;iiguardente(i •-na'' m_eáma .. ter : :emenda,ri:lelluma!:) manàil'lt tal!_que•seJaeabem•• 
proyineia? Niio re~ulott'•a•• .llei: 1·'15"·%'t: sobre os· os abusos, .As lels não ;estio ainda diseutlda's -ie '-
generós,..'d( '·'iinpOrtaçílo? ·iJori1o ;·poli'tlesa·aai ~)dl1fe- ouçfl ·mesmo dizer qu§.:.hio de ser im.P.u~aa 
renç(s''f; 'Demais · niio. 'é' :o" salt1' 1manufa'ctur:aao~ ·nà::; . e ~ . tiil~ez~~catiio·,~i.is~o·..,dep~a~:; d,,·m\d.laàjJiii.~ã~ 
hríperiôi'. süjeito : ao• .im'Jl<!stõ S•i:fe~ dlzimó-; ·e , eom·o~ uva; :.m __ as jíãra·=o·m_'inistr_o __ -é ___ tiô~·iõd111'ereo~,!lüe _: : -
hiíve'ndo um à •não ,pequ!eni•1pró'ducÇiio desse . genero .. se;,.,. _.de .. : 15 . • ooo_ :oooa_ .-·_a :_r __ ec __ e_ i_ta . i:írÇiéi'~_-Çõm~ . ~qi\9'_ .... _ ... ,, 
no Rió• 1 dll ' 1a'n'eir'O ·~<nenhilmafreceita"lse: apres'enta·' SeJa·' de 'r40,000:000S ! • •Uál&li·VSZ' . que: '·~jà1- : uiif.id
n'i!iisê' ''dizimo' 'l · Perguiltárei'''tam bem r-que• ócoutn ~!\ · tigo; ~~~ó_m·~J~~éces~ar_f~~.iinf~1J: ·l[el ide •!.óe~~quéf: 
bui'Ção' 1é _ iisaa '·do 1· trigô 'l r Nió Jé• eilté-'~>geiiero· de'- dee1~e s_ 'G!l in'eto1• de 81Zpprlr~taafálta':cJue~houv~i'a~ 
P_ ,.odueoã_ ô •· estrangéi~a?'Niio'estáfeDel-inClilfdàln'ôs'' :resperter1da •receita)~ffectiT.s 'iioíit' .l§;õroaêl~l.:"'lr1.aá' d 
dfréifóa· ·~dê .'1.'5•'!a[d · 'niÍ! iinp'órtâçãd-'l ";perguntarei'-' ouvi _~•dlias>impl:igna~'fJéãl. oU.:celii'üaínquirfp~celi{: 

- (: ; . . . ' . . - . . - . · · . . ~ Cl.rtO'i: .. . - _ . 
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qúli ·nilo'sll. póde àrgtiír · .. a commissãÔ de· ter avan~. i do '·Brazil, 1 •dectarhU: ~liont~m ' que lunft:onrs'e•l:devla' 
çado proposições _sem· qué- tívesse examinado este· : orçar 'em' 15.000:000S(1 m'as'' _que'lrem·-:-sua:_ opinião 
negoc1o·; A commis.~no íiuba éonsultado ao11 1Srs~:· l as suas .1·endas chegarálf,: ,tatvez"' 1' aJJ 16 OOOO:OON · 
deputados· tie S; Paulo 'que, têm·. mais•·conbeci-' porque :o'1 Brazil• progride em•· prosp'éri'd~de: eJH! 
mento 'destes registros, e .todos conéordarfio ·em que· .. QUflZI\'; ~ :ora, · sEin.:io -assim·;· ·:e. 'e11tandó_ · o•gove~no 
havia· prevaricac;iio, :e que combinando.· a-. receita autorisado ·pélas'leis• existentes''" •dareml·todas·, as 
de mma provim:ia com a. receita, da .. outra,,,se CO·· pro_ videnci.·a,s nec_ e_ss_ ·an_·as_l:pár_a etre·ctU:ar_~se(a 1arre•t 
nhecia' que• .a' pr~v~ricaçilo, ~ra :escandalo~a. , . . cadação' da:,-: rendas pU:blicaSí r ··é· bein' Hcláro que' 

Disse, o ··Sr; m1n1stro: :pode ,ser· que .. os am·1 a' commíssiio foi muito"'mesquínha1 ,em';rcalcular : 
mnes-ftquem ·entre .. _um e,:outro.regist~o, :te appa· !5.000:000NOOO;' .. ··.· "' ;,,,,_,,·n: ,,,,~; ':''·'! . - .~~~· · JJrl~"' 
reça mass .rendimento em: ·um· anuo· que .em outro.; ·~S~ji\0:' os1Srs.""ftlinistros vigilant~si' casti'gueoúos 
Isto· só póde . ter,luga.r -nas contas:, .. po~que · pôde em v regados: publicas: que.::vfvem' da''.naçã'o róuban:. 
ser ;que· appareça ma1or . numero de :an1maes, em .do;a; pois :que"• as leis díto··al;ltorídadé aós, Srs;Lmi·• 
S;·Paulo''que no Rio Grande ;: poremmo.orçamento n_ist. ros'_1'p. au_' ,_ro's ·Jançar··•fóra: dos,_seus1<e~_P rego'~~ 
nito -pódé :baver osta dilferença.', : .. /; ._.:.:·. ,- · . Os ·1nalversores · conbecem-se'1 'fll'cilmen~e .. Um::om· 

Como· os·· orçamentos.·· são. feitoSHiegundo.J:II' pregado ;tendo úm·7:modíco'(' salarío:•Iaa .l nação; 
pratica das.· reparti~ões· de .fazenda, .isto é,· pJ!lO e ;'Que; comtudorvive:. -tiio\l<esplendidam\mt&·. corxio 
ternio<·. -médio.·.· do rendimento,·: dos. ;tres, ultimoá um' ministro·,· · 'ou'rncons_elhei~o'? de[:·.estado ;1r. pó'
annos, é claro que nestes orçamentos ·assim, feitos- da• se• 'dizer: que '; esté·:~empr!!~à'd!>:' :vive.: de?; :s:eu 
se:e1tuilibraria um por. outro -anno •O numero de. ordenado?· D8·,:eertor~ii9:."lVlVo':rdetapidando! a 
animaes r;qne .possassem 'entre .um; .. e outro. ;re-:. fazenda publiea. · Q?lf' mal:s::;p_rova's>Jlr_ãó;-preci-!tá~ 
gistro1 . e nunca: poáería :haver uma: tio ' grande p11ra se c despediram! certos ~.bomeris;l~do '!que11;ver 
dift'erençn; :Note·se: mais, que todos-:os animaes- a-rga~andeza com:'g.ue :·se•!tratão ?)-Nad~ ma,isnera 
q11e passão:nos·íregistros são .apre~entados eomo1 , preeis<f;:ne···as 'lelsJtêiJl. autorisad;:, os'''min·istros 
muRrl!s :r a com missão . .teve. m·uita.· razão.:em •pon~: I para 1 es.tas .·•demissõ6s~;,, .·. K. ·rrd<.'!? .. tr::;- .. ~r.tw{i! 
derar,este, ·fact·o' como um 1:dos: que. o Sr.·. ministro 1 ".·~énbo_ n,otado: •,'ao • contra!io;dí~W;f~J~s_::·ftlctos r o!' 
devia: rattender ·muito para~:o,:: prevenir,; ... porque, , ma1a>- escandalosos ··em-.J!muitas•. rep'«rtiçoes;:,tel)ho 
oudesfalque •das rendas :vem a' ser .. excessivo pel!4 ; visto 'tirnpregad'os: que;éex-;pulsost)por' tereml.falsr• 
difi'erença ;do 'imposto. entre os:, aním~es .:caval·' l. ftcadô liyros~·e;rem:co'nse'q4~ncial1.deêlàrados<;inha(. 
lares e muares. . , · ·" ;_ , ' -~~: ,:: :_,,,;,~;;, j .b'àí~J : dé'; outro empregoi'f·ao~'·m;eiíos ,ernqúanto~:are 
, .. . J)i11se .mais ... o; ~r. ,mini~tro ~que; ,m~ .. 1P.ro-yin~.ia : não justilieàssem,·'.j>asudo ·:,algum• :teinpo;Jreinte:
de ,Sergipe não, bavia .duP.lu:ata ;.,exammel o orça·, : gra'dos 'por lllina'' po'rtaria•t:.1· Qalem • procéde!l!deata 
mentÓ, achei com eft'tlito. Qll8 'não .haviá 'duplicata;· !· modo!:··quer ·1 êxaéta: a carrecadaÇão ••das;:,TeÍidaS:~ 
poré.m 'es~ou :muito .cer~o. que á'.co_mmi_ssão. ~iryha · .. De •éêrto"' não . .ré·'·'" . "' ' :trli_~: ,.,~:: r.xfll.:- ,.,,, :>:.:í;11,1:,~ _.,~ 
n9tado_ duplic~~;ta9 e: yew :·que. é>f!ilta . ou. da:.~··~· · '·,A. eommissão· ·-em·· .todo .o ,:órçáme.n'to ~nãj)•áchol1 
prensa,. ou~.de"quem ,eopaou o. papel, porque_,a rendimel)to ·'dO-':trapiche ''da"10í·demi';fFma'!tl,·eomo 
com missão nem" .tempo. teye , de , ,,ver. o _, trabal.h<?, elle'' rende,'' e pelas.,co•itas, do•Sr-!1Calmon~.:a.;;sua 
que ,m!l~doll ~~piar: esta ~~plic~~a é ' o Piauhy; r~o.:eit~ . clíega 'a' •78:()()0H~' ca;:cvmmi~'são: ; ; declaroll 
foi,, .equ1vocagao. de. quem. copi<?U• em lugar de ,Jlõr que~havia" esta· falt•l, assam >1como<::declarou•'tde : 
Píauhy, escreve~ -.~rgipe : 4ah1· é .qu~. vem 11 .. falta pàssngem· muitas 'outras;•~porqueJ?.júl~toutt.td&lin·el: 
que .,o :S~. mi1:istro. oncul)tr,ou .. #~ -~~rd!J-d~ : .exis,t~ cesàário·:faze'r: ·uni gràndo·'. :rel>ttori.o!r.No: calculo; 
a dupli~ata_.nesta .. ou. naqll~U~, pro:vm.cul_;. :~s.~o ... ~ porém;: 'do Sr~: ·mlnistro;·se ~.st:~;pprimiríloi muita• 
indifi'erente1;··· porém·. a comm1ssão,1reHera 1 o ,se11 parcellas interessantes;· q~e •devt3ri'rio•·'allitentrar• 
dizer;.que,, ha)luplicata .de_ i):OOOS;: ,ba ,,erf'o: n'a comoüo _rendimento<de H·;OOO,Ubrllsl'de:: pl\o•brazíl 
c~ !locação, ..., t''"'' ,, .. i .. .:: .•. ; • . ,.. . . .• , . '· em: :.r;ónd~es.'.'.~. · · .,- . .,i·, e r!' ,_.;'f· _t:l~Hna:all: .-:,,,,.,( 

. Outra .duplicata. que o Sr .. . mmlstro ,recoJnhecl!ll ;,·'o 's'~~_AhNIB'l'_Ro.' ril F_· .. AZEND_' .,.,_:,;:Á.''_;_(,_'.n_'. 't.~-··.'. Jm. ".6n.:·d,' o.:J.o_')1,': 
.. ter .havido. na. provincia de, Minas,·e de"i:larou .que - . p - . 

foi: ~n_. gano_ ... ; elo . .theso_ aro;_ .,a_',co __ mm_ ís_ sã_ o :.nãó. p_odia - Não se vendeu pft.o-braztl: todo alli eatã ••• · 
adivinhar se ora.,ongano do thesouro ;. e·até.. 0 { Ntlo se entendeu ,o resto.)'---:: -;:,.:,,;,i .;:-:. ' 1 

pare,cer· .fnn!)(l~se so.l:ire. os ... éálculos apr_e11entados c O :Sn.' v ui:ÍoNcr~Lt.oa:. ~-~Deveíl'd({;' ::-éiistir;.; és ta 
pelo. ,Sr. mi:üstro, .e _aobrP estes calcnlos entendeu quantia de '13,000 libras, não ·ent.ra f.leomtü.da,..'lla 
que havi11 duplicata... _· ~-- . ; .,· ,. :.: .·. · · receita, e • foi isto ·r•o·f:que :·rdechsrC>u•:a•.:comurisáio 

Entrando n11 mataria do.,art. lo,.,a cornrniilsão no seu.,parecer:. ,Não.imencionoll,,igaalmente, o. 
ja declarou hóntem ·que tinha_ assentado os seus Sr.. ãiínístro a ciz.âUii(''do:·cób're · qüê- -~:-; •. -~~ 
calci~Jloá ·sobre' bases;·' primeir:~.·'ealculando- a're~ ~ .cllnh!ldo, e .·.que p6Je ·montar, sem e xagera·çao, · 
eeíta· pelos re~diÍ!Ie.t!tos dos c.annos :· anteriõies; a-2Q•:Oôu"'80:000S'; · .·.:w.;"'t'~t ;<J· c•;!:·r.n:!Ní .•.. 11:.-; 1); 
deduzmdo-os · dtrintoa:'dos· ·escravos : 1iz o calculo '·a· com·missílo'' llnte1lde •que;:seria · 'muito• híterífs! 
deste modo· no Rio .ae Janeiro'-e has' o'a.tràs·pro" sant&:q11e•o :rgoverno·•:empl!egassàt·asr·98;~1ibras 
vincias, para onde ·'bíl_Vii'' lmportàçllo 'de'1escràvos;• I qlietiteail 'disponiveis•em•<B'ondresr,r;n-a . aoínpra'Id'e 
fazendo' iglialment·e 'entra•·: ·em'\linha"i:le' éooca ·.a • apolíi:'es:do·'emjlr'estimo'portll'gllez;lq'ue'-s~}ven,d&m 
diminuiÇão dós:·'direitos . dos. gener'Gs t;importados ao ''par,t•-' oll·''pouco'·:maís·• abaixo'~.:-<te';,; éomol . &Stas 
e reexportados páia ·a' compra :dos ll'~cravos~' 'tia apolíces •. estão ! ~:;50, c'estas~:"9S,000t"libras~lproduo;; 
costa· d'A.frica.~!;'(Ntlo:se'enteYidem aõsolutamentê zirião'-•186,000' libr!-!l''''etn'·'Bpóli:ces'{lf·él1 gue!~'•darh~ .·' as notas· do.f. ·tachygrizp1í.08'_'ate~ás··;pàlavràs:t:::;l ; úm~ jíiro'"avnltâdo' '.'·;' r:;; ~·•:llU:,;;q;;~. IW (!rrnD<f•)D 
· "A comaiissiio '.reftectio 'qóA · :as·"nossas.· rendas· · 1 vi A:ttendendó ao'. progressi.vo'~'augm'ént<v·darr.nosS'!-\ 
crescem/cónsíderavelménte ;.· . vtirda~e--que,'!creio~· itidnatría~. a! 1que nem '·em~ 'todas'-'aa·r~r.ovinciu: ~e 
ni!> ·é,·.' P!eeiso . dêinon.itra:r~~e .· Éj;loca :virá ·e~·q~e · iiiíciarao·.:•todos · os'''imposto·s, t:&;•lfln'almanteOà .<boa 
os .rendimentos dob1·em de-·um para•·.outro anno.! arrecadação e liscalisação queJ'-s61és'per.a dor•a:ct~al_ 
C• ;Os; correioe:que o SJ".' ministro _orça ·em· ·~o:OOOS~ .miliist'erio';'':que tantó~lse·•'teol'iígalardoado~tdel~Sér 
o. •sr;J José Clernente-·já"apres'entou,:·.e' depositoU;· ãori_stitu.:ional·.' :conta~ <\ai I commis:iãO~fquasl1<Jcomo 
sobre'·~a; mesa docllmen tosf que: 'prová o 'que' a .·re·! i nfalli vel,: · que as· rendàs~;·do;::..llstadaJ.che~aeml:!.:S · 
ceita"/déve. ser orçada ~ern ·ilOl:.OOO$ . e·'a .· ·despéza ~5-,000:000S•: Tados" os 11senho.res !Iael têm;r;fa~ládo 
dos ·mesinos correios é .o'i:Ça~lo Sr~ mhíi.stro'" sanccioníuiio'"eHte•calculot;''''e:a''f.-vorl?.do ;>arti!go 
em 48:0008~ .Demliis, os. capítaes,até'·hoje'empre~ · tém'oiJ 'otvoto·~do ' Sr. 1'0almon•:''(~paiados:N<VtEi' _!•- · 
gado-s''na>costá•'d!Africa;: qué::de•certó:' seriio'''em .. · · '' Qilanto'á''émellda: ·par·~··ése'·'~e_c!ara:rdqu:a~to.~se_ 
·pr!lg~~o~ · ê!D '~~tros' _ramos: de~ ~éimrnin'c~o, ~tigiJien• ha de. ame a dar . em ca!falproviDCial· •n«o.: a! 'posso . 

_ tarão ·cons1deravelmente'··as ·rendas. do.• .estado. 0 · apofar( Prim'eiramente,,·ó·que[di'z:a•co'blltitttioilo? · 
quê· orÇoU: :-:l ·'C:omniissãô J1ãO pareêâ~á''exi:essiv:o; Diz .ella' :;.;.:'as contrlbuições~-dlreotaavaerilo 'Iludas 
~uando io~sr. 1 Calmon~: a''' qlléin ··• não ·.• seup~de · a'rinualinenteF:..:c .díz mflis•!• .-·;:q-ue-· aenrepartan1á 
M~t\r. 'm11Itos conhecimimtos~ .e • que· sabe i o estado contribuição: direct'l';p-elas!provincit\S·''"""'-.dlreíi$a • 
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e:spresspe&, no ·que , parcc~ .)iue .. adV,ogo a· C._)IS~ jiz_nta;, da , , fazend~,.d~ ,Bahia. ~n1; ~ont~m··,I)~O .tiye 
da , eam a·r.a , a,; nüo . dp: P.~~-~r execu ti\! o .. .. , : ·. . ;. · . em ._. Y:t$.ta ,; ~on tosta.r. a es~o; , .meu , Ji.lll>~tre-,, r•atrJcio 

o ·sr. · Gor•a..to :;:.;.Eu ' -tenb:o a honra de 'ser que fallo.u. Eu : ·o . . q~e -, dJsse ,,_e.r~, ,que,o:i-,c.aJ!).IJlCIS . 
da' ·província ,'donde ·são ·· os d.ous ·senhores depu" d .• •: Junta .. daL~fazenda da. pr,o,VJD.C!a-, da-~B~h~&ú,l)il;o 
tados " que ''têm ·. fallado·. Comquanto ' respeite 's'ou "'4!: , ag~adavao ; .. pel,o : que ,,re~peit,ll ,ap,,lll11do,,eu.;!l.ei 
patriotismo e ·talentos, •. todavia• pel'mitta,se~me tactta,mente. ~ queu s~: pnssa ,s,obr,e,,sso.,,Eu-l'cLtei 
qúe 'discorde "quanto á ·primeira parte· ' dos 'seus um exemplo dn,.proviucia,do Mara11bão,: :mu:;o . 
ra.~ioeintos . .. 1 .... · •· · . • · ··. • ·: ' 11 · , ,_. · · · · • moll_.-;ilJustre o patr~cip ,-, disse qlle;,~_BOj rllàQ ' er~~o,;dà. 

A ·primeira representao!io ·:que •se · fez '. fói. assig; B.allJa ; .;m_as. , .er'fim . , niio .-fa~larei ;; ,m~aís em11laa~o~ . 
gnada . pelos negociantes•:estrangeiroli ··e 'naciona·es porq"e:rhontern . apontei ,.o "exemplo.do Mar.anhjlo, 
a11, .praça, .e.isto ·foi mais .. _para .obrigar á .junta . alént de outros;·par&j!Jstificar a )ioúca êo~.9~ 
d!' Jazeil~a : 11 . C!JÍl'e~fier , uiJJa ,facítld~_de quio ; pre~ Q1lO, e~ .t~nho. , na r~ecett~ . ,da_, Bahto, ,~e~~ ;.Jn,ea;eta 
s1d~nte bn.ha, ~~r.ado; por~m , _depoú .di(lto . fez:s.e dos, d1:tr~r.~ntes escn~ã~~ da, JllJJta, , porém é .mister 
outr~. e D!!)lt~t .ytm ~~ ass1gnado. :A.ind~ v:c.iu um11 apr,esentar: tolios , os valor,es, e , istp, nã,o é :tanto 
tercma .pt:etençao, .qne

1 
taLv.ez o Sr, •. mintstro. tenha df! ; ineréia ·,do~ ;,()fliciaes;de,, fazen4a;,,é um defeito 

em~ ~~~uJ ,p~d!lt .;Jsto (, a; J!~()posta ,para q~é; a'q)lelliJ. . da ·1idministração .• , ;~ ,',.,,:., :. '•· .. ,,; i. ,,~,: ... :,.;; ;;; ·. 
· pro .~l!J_eua, _ l'e :P.9BS~ ,v,er. l~v.re,Ao' flagàllo, _do . ~obre, ~ . Agora 1alla_rei .• sob~e; ..._o , .q~o,!;.d.iss.f!;; i Um ~11\Í!I.Lra 

de .CDJIUxuberancta todo. o mundo· sllbe .as causas. deP.Ilt!ldQ ,. mem,~ro , da .. cpm,mJ~S!'Q, Qlle ~a~ool!- im.ii9 
Ailt!i ri_aã P.i-o:yinciã.s: .~o: ,;sul ,8~ ,pa·ga_' ~~~ef.e.!lte: ~a, ; manha . ,ppimi!.~. ·:E.u ç_o~fe~sP ;.$oii Sr~ depu~do 
mente ,; . pr.JmeJramente, porque se . el:'tabeleceu .~m que ~ntrei . P.'•ra, i&;:· a~rpJ.~is.traçii(I, :.Jda , f!l~~~~a,~É-iil 
bãj]ê:ê'; epm, o: po4,e(ide,'. e~_ittir ~ ctÜ.n~.Q~~i<Dota,;) quaSL; ~e~bum , ,CO!l.l.l~CI_!llentq ::d!l:, a.d!J:lidl&tf:~Ç~O, 
eom .Lqualq~_er. 1yalor,,;; , ,t),.,,se,-.. todgs .o~ . ,d~:V!!d~res D!~.s , hO,J;e:. p~ssoc .. dizer,.~()l S.rJ •. «$1~p~tadp C!ID;I.' franr 
!ossen) , o.bJiJgados a .,P.Ilgar, .. o JUro. em .. uma moeda_ ,pue:r;~ ;q.ue~,Já;sel c alguma i !lC!UI'!~ dtfSO.I;po~que lia 
di:ffe!eDtt}, dati\l!l\l_!'~éq~ej.,_~e.~be*ão;;,tó"do( ficáríã.o . tr.es., 8n!l~~ : !}Ue t~I}~Or rme" OCC~pad.~ , ;em,;;m_l~t~rióiJ 
perd!~os. · ;N,ó~ os -! H~g()~l~n~~: çalclilam~~ ~eo~ ~ ó de . ,f(lze~!fa. ;;.e ., em ,, ;v.J~r<l.flde_, aq~illo. ;, q 1111 eu , digo 
çam~ag . Ao: dta. gor,~nto; ,se~18 . , ni!-~ : só ,1nJ;as~tçâ, !JObre estas . mater:ias.;; ~ p!)r1. ~onv~~ão ,;daJ: min_ba 
mas . até barbandade se ·acaiJo- .o governo. ,obri~ al.ma.,: . :: .,: .. , .. , ·-:•:·:, ·,' >,,:,_;,;,: ... ;: · ' ·" , , , . , ,, : , .:: : ,~; · 

. gaf!se ao·.cídadiio da"_provineiae do sul a pagarem ·. " F.allando .. :sob~;e .: o.s;.:: hn.P,o.s_t"oi ;:4g ,,í;Jra.zW;~di~iié . 
e111' prat~ _; .' é' para rem'Adlar · :o~ mal ' 'que ' '·haj 'eu .bontem , q~a. pel9c m~tÃf.?dCl .. aa:a~~mist.;!loão;.n~túeJ 
protest()· ·ser o procurador '· de uma· subscripçao, e .aeh_a:va . f!liSiflt~id~( .~quella., .reC!)!~ . .,, .quc .. ,u~j~isaya 
serei· o · primeiro· a·. assignàr. eom ·t:OOON •ou •2:000S mutto. , q~e .. e.llu se .realisasse .J!asaandO i;UP.CilPlBÍJte 
e · prata· · 1 .. r- · • ·:. •· · , · · ·" · ·· p~ra .,as . . a(ran~eg~s_; iegjilâdá, ~~Í:.!?I,>.raiiÇa'd911;di· 

-~~l)r!!: ,'~~~ ~ob~.~s · .~~·a · '.·c~jxl;';á.a,~· _il;~~!~~çã(), ja 0 Zlmo1r,que estao ... em ,._:abandon~; .poi: tg~,-a1parta~ . 
. Sr .• ,mmistro : :respondt>u . a . 1sso ;·;fo• oiesmo·'uma · Fn~mente_ . -~pre.~e.nW.L, ,uma .,m~dlda ;,;p~m~.m, á, , to·
r~p~-~~~nta~ã~~ :.da; . ~~iXIL' que · 'pedill'_'_providenciáil : dayia. QIÍS.ter aue ,,~ssa :· medida;p~ n·e~t~ ,s~isãó, 
sobre . u . dlnhetro que·. se .· . acha:va m·orto nas. suas .e. ,e,ntão ,quan o · na~ .,c.orrespo,nfiesae;,,o .; ; pr,\m~! r,o 
cãixaá'; por eonsliquencí'& •;,am. 'não havérá" raZão scmestr:e-,,ao cal~!l.lq, feitp, ,eu)es~av,l!> .QI~j,tq,_s!)g!lro 
(1_ e _·queixa · ·.·.·. ·. · · ··. •.· ·. · .. . ·.'.· · .· • ... ·.· ·.· ... • · ... ··.·. 

1

• • : _·• . :_ • • que ';O ..• segundO' semefjtre, .haV,i8 1de •. cliegar,;, 0 ·, 
. • · ·· .. . · · · o. mu~t1·é dep~~a!f.oh!lêer!!~!lé.n~o~: <i!lf)iiii(o l érii:Ô 

.. •' o 8~~': Óa.im.~n :.:,;.:Fa1·ei' aigumàs observações, -.neçessartas1 n_ovas ,provJI!encJas, .porque ,a,exuução 
ao que •. se" tem .. dato·-~ , , ;;,, .... , '•'··· :,., :. - . ;-. : , ,d;ls, leis, actu~e1J, ))ast~v:ii,o _párá , 1 pt:C!d~~irém.Jod_o 
r .1'<>COQ::·aquk nm.illustr.e depulado .,sobre:.adivida .~ , ·, melhoram(l~-~0 : B r.J;~fo,~m.~; J ,N,ii,Oi,)l!; . aqui!res.en~ . 
passiv~ ·: e . declarou · que, a lei .. . de ·l5·de Nov.embro ;t1ment~ :algum .. ~a . roJDb.I'.-Pa!tf) ~ ,ma.•: '!Irei., a() . il· . 
eraJ imperfeita,. ·e , que . . mesmo .não . sabe,como. ella · .lustre: ~~eptttadov <t~~ ,,alg1tmas ,p_t-9;v:i~.e~_claa .. dadaa 
tinha_. 18ida: executada,,_ porque, o •governo , não .deu ,po~!::m1m •. pr!J:VJ.dSI_ICI88 .;;que ,p~la ., , pn~eJra . . ~ez 
contas disso ; se e lia foi ;imperft!ita nã_o sei,. e· o s.e:,)iio pór, em •pt·attca1durante,<.,o.,meiUilÍniate rio, 
que :,posllo llizer ao1 Sr. deputado ; ê 9 que ~essa lei quasi .. todas,J~m -, sidG .,censíiraaàs~ .. .' . . :·. ;. , .. · :; .. · 
foi i uma·., das melhores ., leis da .legislatura: p.as.- .. ,·.A .organisação ,:do,_ 'trapiché:í~a! , OÍ',de~ t~.ara·, ae 
sada. Eu posso., assegurar ao . . Sr., deputado-: que · reeeb~r" o)mporte , 4•· ag~~rdente. ; , , ~llobre ;,Jst(l , - ~.u 
dei eonta11mo -relatorto , de ~. e.,qne,nio -ae aeeitou ,te~ho,; , em·,,,me.u; ;abl)no~:,<-prime~rp, &ir!Jlhlb•1,con· 

·· letra al~ma por.menoa do valor da.~deeima tparte .seaencaa;; .· segun.clo, a o_pipllo. ~ .de,, ,tod,l)l;(lll ho.m.ons 
do _capatal ·das• .. dividas .; . . taes . .forão . as _ or4ens~ honrados . do. Rio.r,de.:Janeiro, ., que . disaerio ·. que 
Igualmente ·: ttotou .. o. mesmo . ,illustre deputado ·: á esàe •. eatabeiecim'ento; do .. tr!lpiehe~_l.a Qr.í:\:éljl,.é:utU. 
-vista da, taboa . da :receita :~eral; . que. em ,.,algumas . .0.!1 traa pr,ovidenciaa. dadaS:e. uíUcas ;'não censuradas 
prov:ini:iaa appareeião receitas .da. junta do .com'· i fori.o .. aquellas ,de,.~n,ta:Ca'th~~ina~; ·.~.sia- feli.zme.nte 
mercio,·e em ,.outras não; ·Bastn .dizer. aómente,quà escapou. O .!nesmo iluccedeu ' co~ S • . }»edro ·do · 

·· :a junta .:do•! comméreio.-foi •cread1Lcom, certos 1m• ·' · Sul;.:~ ~ ·.) " :)·•ô r. • ·. : ( . r: .•. •'>' '· .• ·,.·.:.-· -:-H' · ! .. :'·'"" •.',> 
_postos. . · . . .. . . . . · , :.;, , 1••. r. . ; '" ~. . '•tE'· 1 um ·embaraço ·1nDP'ilrduo:: (),: cobrar• 'Um·~ tri• 
·: •Na sesião : ,passada_. ,jlLemi~ti ;a,, opil)íiio , de,-gue · 'b!ltÓ·;''a •i:obrailça .dolfdizirn'os:ba ~e dar qu&la:z11r ·, 
a : junta. ~do ~co.m~ercJo; .tem· ,um.~impost? par~ des- ao · corpo:' legislativo/.• Eu! 'pe'9o • .á · ·cam'ara'•1que:! lêa 
pender• com .aqu1Uo, que,,fosse ,ne.cessRno., Â:Junta ' na · ·mínb&; · aliiia:· ·,;Por: eonsequenciao~tudo •q'uail to 
i:lo · commercio;..;.pois , arreca·da~a .. parã . si,,1os., s.eus Jisse J: foi' ·poe,convicção' :della~ ,.; · ,.,:·:<1 i'.:;_y t: Jc: . ·• 
.impostos;,-. e :como:?eNo t_Rio. de J!l'!eí':o , .pórdme~o .. : 1'Quaiíto' :ao>:paó-'br·azil ·,<iue se·aéba na: Inglaterra ··. 
de: s~ns procuradores; ,,e 1 n~s; pr~v~,,e~as,po~:<~l~eJo : 's~be~se ·: pel11s contas · do' ·thesouro .c e '-pelo •relatoriÓ 
das- Juntas .. daR;,mesas .Jde. ;Jnspeeçao,; ietc. ,,, :o !r_.,. . . do' '.·Jil_êu_: ill'u~tre :cotfégà que:_a&·l8,00(flbs~r;&~! qúe .. 
~ -' Quanto ao...fundo., ;da,1caixa; da i .amortisaçã~; ,eJl l ·•apparecem' no·· orçamento" .nao•:sii!l vdaJ-'venlfa•'do . 
m_eS!JIO .. j~.,deit lalg~88-.::.eJtpllcaçõeSidiJ• !!CCl~eSC.eQ•·; . ;pi\o ~brár.i1(· 1nem ~ mesmo '-dr(~•bypotheca ·:dellesi; ,.;e 
.tare, ·ma111 algo ma .co1111a •.•.• , ... '"' •.• · .... " 1.., , .• , • . · · ri~o ' · r~i'•'·.'.pC'rtantó •·7inn'-'õempr~tmo:<: ngoróila1J!ente 
' 'A;; junta ; da :ceaixa .. da: ,amor.tisàçãoAez ru.ina_,ré- , fallando! ·.,. ·; .. c 1:• op;;,.;> . . ,,,,.r,.:i": ~' ' P.J n.crc n l.· 
!presenta:ção• a' •esta: eàmara ; . ella; r(,t()móu ,em rCIHl~ I .. ;·'Quanto Pao 'pagauiénto;à!n-:prata.lnas 1provineias 
:slderac;iio,~e . então appatei:eu ;,um projecto ,de . li e~ Sr •' •·presidimte{' em"-..'Pernambuc():!e!••em·! todil.s~! aà 
cr~to , que eahi~;~,· ,crrüo .,que em .• 2•.: o~lj9l,iseússão •. ; 'máis ·' Jlróvílicias'': aonde'. niio ·-'lua:<: um á , eircula~ção .. 
Eue · projecto: importa . nada .menos, qul)~o:uma ; Coa·t~~ é. um . bem, e . querer prival-os :dess& jbem .. . 
derogaçio i:le•uns,artigos dailei de .lõ•de,No_yem.bro, ·: ,é· .. um ·. sacri11Çi_fl. ' ~que:..n~O;•se2 ppd~ · ~![jg_ir, :{~~Q •· é . 

·8 ~ •emqnanto : essa ::medida mão o;paasar. .bio ,de COR• · . portan.to_' o:,amo~ .;;da iga.&ldade ·a .Q.U~m · ;-,gl~~~:~U .· 
•tinuar : os fundos . no ; 1 empã~e . em, que .estio .• , Con· . me .. leva!,a ,, deseJar, :a.qnesmo , ~~1 •. As;;Pr.~)I!Y..eJ&S 
feaao: que .· ias~ .. é. rumn pouco .al)thecono.mlco;.: mas · i d~>. r sul,;! de"ejo ; !1111 ~-!l~ : o meu c~~ao;tQ)Jl~e~Jr9~8 
remdm· é .preciso. :obedecer ... é. . Je1. . :;: . ;: .. . :.1 ·; .. •. ·· : · .. ;P. __ .rata.,_._na.s; :.P.r_ o.:vi .. n._c;l~. •-.·:.d_ ~~~_sll_ l.,, . . '· !•_h r, . ·.}. ··~. _oln_hn;,t!3r;:; 
· ·:Agora responderei ' &::outro. illustre. -: deputado : ·. Eu .... ,Sr .• ";pr~~tidente,),Já::jap~es.e.IJ.t~l •. ,uJP~P~.nº, 

·que fallou a r .eap,eito d9· laudo ,; G dizimas ,da . ·. trauxe: e~o_mploa, , ~e .. ;apontei t:.~l!Or ,~meip,!J'-'PPI~~t:a· 
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orallor, .disse, que.er<l. ,falso. tudo .quanto. eu. avan
çara. sobre a caixa , de amortísação; , facil é- a. 
demon>~tração .. A lei, manda (1118 sa .amortiso du· 
rante o anno .. l % do ... c&pital emittido; mns a .lei 
não , disse. se seda ~ensal, semanal, ou como· 
havia .de ser feita.: esta au.ortisação.;.julgarão os 
ministros do tbeso,uro, e julgarão .bem, que qu11nto 
mais .:CJ3do .. se.ifizesse. a compra, tantó melhor era 
para o governo; porqt}e b.av1ào r.a.pítaell de mais.:' 
nisto, .não ha . sen!lo utilidade. , Tamb&m .n.iio: .ba 
erro. ,ou. omissão de , lucro.: e. dí~to facílmen.te, se. 
convencerá·.lendo. as ,contas. da.caíxa,de, am·or-. 
tisação, i porque .em ·.todas ellas ha. um .. artigo: que 
diz:...,. juros ... vencidos das. apolices am.ortisa'das, 
tanto.:--Logo"nenhuma,omis&ão ha na receita nem 
prejuizo_,.daquelle .mP.tbodo. E' ve~dade .. qua. esta, 
receita não entra no thesour.o,. porque a ,lei man_dou
que. tudo,f()sse privativo da caixa .d.~o;~~OJ:tíàição ;·. 
que. por ·eua -.se .. Pa8asse o juro ete<,,i e logo. que, 
deu;.su!Ls. co!}t~s .com.- e~t~ecificaç~o • .. nem.h11 .Mta 
d.a .. caixa, :nem· .. do.: the~_uro:-.ta.po.iados):.,quando-, 
se, _diz ;O,,contrs~io ·,disto; ,Jalta-se., á .I!XiiCliplio. 
Nas, .. co,ntas ... que dei· e-que tem .dado todos,os· 
m,iniiít.ros~\ ,nã~. h.a.· ségurainen\e .. a .cl&rezri ,nei:es-j 
sada .. JIIUB i caiJ~: IJ~i; Sr .. : deputádo: examinar ;e: 
·confenr; mas .1sto ·,e defeltQ .. do, ministro· ou: da 
escripturação? Da, ,m.aneira p_or que se f~·z a escri
pturaçàonãoA po5&ivel!aze.r m.elh'or. Direi mesino 
que,. qu~rendo for.ne.eer á . ~amar.a , os. necess:ui•lS 
es.clarecJmentos sobre :.os ,direitos· de .. entrada dos 
generos p~oduiidos, ,pelo :M~ránb.ão,.;fiz,a pos~ivel 
diligencia, ,.e.,nadaj;pude acb'-ar :no::tbesQnro: para. 
f9rneeer ,á _camfjra_~<.. :;;··:· , ... ··'' ·_,., .... :. , 

apresente-o .V. Ex.; que eu•f'ar,Eii o-maJndicação para 
que saja adaptado. (·MuitO$ apoiados.) Eu respondi 
qua i~Lo, pareceria .. abusar, .muito:. da, bondade,, da 
camsra, e torne• a,instar com.a-eommissão.-para 
que o· apresentasse. A. eommissão. não .. acabou seus 
trabalbos, mas, deu-m'os. como proemio,:da· minhA' 
pr.oposta,. e 1eu, com,, pequenas alterações(,o~apr.e-. 
sentei; .-Póde.se , proceder com,·.mais: .franqueza!,e 
boa.· fé ? ·_ ·[Apoiados.)_ Póds·11e mostrar mais~ desejo 

. de agradar .à camara? (Apoiados,) Eu não vejo~ 
· mas. sa,. tudo ,são. obj.ei:LOs .• de.Ldesconftanças,;\'lle 

o. míni~tro fez:. tudo. para o, mal,11não podereir:con~· 
tinuar. na discussão,: ,porque· a;·paciencia.se esgota, 
inAensivelmente. , ·o!·: •· · .. ·· . J; ., ,r,: .. !\JI"."' 

· .. Ora, .desej•mdo eu que a commisslio de fazenda, 
tive~sé os mai()r.e!J ',é.~ela.recimentos; e .. o mai\1 e.xacto 
conhecimento ·d~ .!lst,!dO das. finanças; ,que mais, 
podia. fazer o m.~n~>~tr:o· do,t~Jesour.:ulo que apre~: 
sentar-se á comm1ssao e d1zer a to'da . ella em 
geral, . e a cada um. dos ·membros. em parLieulari 
es.tou. prompt.o·a tirar qualquer duvida que teuh·a, 
e a dar qualquer esclareci manto que deseje. (Apoia· · 
dos.)· Que, estava _prompto finalmente á ministrar 
tudo.quanto fosse necJ3ssarlo, .bem·certo que mt!amo 
assim • nãó. se conhecuia. a verdade cvm .. todn a 
demonstraÇão matbeD\atlca, porque assi•o me , tem 
acontecido .. ? N!\o. ,mo . pareee; .. portl&nto, que. haja 
razão. de ae,queisar que eu pt·etendo engunat· ou 
illudlr á. camara (apoiados); . quar.do assim fallo~ 
E' justo .que.~aa . contas .c&e .examinem;. se . flscali
aem: mas. este azedume .na' discussão não pôde 
tender a bom.fim. Acharia .melhor p~r, um termo1a' 
tudo'.o que 'não· é. essencial á ... di'scússlto (muitos 
opoiados}; .pórque · éitll&'censur.as'acl'imoniósas niô· 
podem trazer senão azedumes n.ciproc'os em prejili:io 
ôa causa. publica~ (Apoiados.)· . ' ·.· .· . .. . ''' ' . . ,. 
~Quanto ao prófeeto de reorganisação do 'tha· 

souro, como o Sr. ··leputado <feil. a · entender· que' 
eu me quiz aproveitar. de trabalho alheio, direi 
que ·tenho·• presentes·alguns dos· Srs:•membros da 
commissin; . communiq11·ei ·as :minhas idéas ·ã.com·. 
missão com: fra~quaza; ou' pelo !flenos apr!Jsentei: 
as bases· do ·aystema "que h a vta ' eoneebtdo ; ' 'R·· 
commissão• havia organisadoum projecto em·parte 
com o· mesmo·· syst':lm·:;·;:c com· ·insignificantes alte• ' 
rações·.;: a commtasão·.:qu:eria •que. eu acabasse~o .. 
trabalho;. eu·:dizía á: commissão que o acabasse· 
ella, ·e dei ···a :razão :franca:• uma:·-leí' desta natu·· · 
re:~:a se passar p·or.:uma. · discusaão•_:immensa':•em: 
uma' e- outra ea~ara'll~D~Jirilll&nte·B<MISio;:, 

•. . 8~.·0 ·prE'JU1Z0' .que . tef'.emOS é·' imrnenso:; seria-:pois:> 
melb()r. que· o:. prcjecto :pas~asse como' >.uma -reso::o ·: 
lução;; e: _que aepois o!:mini:.tro:• apresentasse:·as': 
sua.~ observaçl:'i~;s sobre :~os :obstàc:ulos .de·sua> exe•· 
cuçiio · no. inter:vallo -de .. uma a. outra·· seuito;: :eJ 
accrescenta'rei ~ d&baixo: .·deste principio • é melh'ór -
que·. seja ·aprésentada pola· comrnisdO: do'qaê::(J'elo · 
ministro·;:.porque?: a· camara · terâ;.;imais: confiança: r 
na·'aua ··comm1ssão •. Q;•_nobre!·J:teputMdo· que 'im· 
pugnou o projecto da reorganisação.do tllesouro · 
m_J*"~ '\'.eze!l~.d_i~se á,y~ta ,de, .~utrº~' ~em.broa~} 

, Tendo, dado.: 3. horas,.,o, Sr. -ministro-.sshio ·íio 
ee~:rr;c.. o ,Sr· •. ,presidente,;póz, á. ~otação o arLigo;. 
salvas as ementJaq, o que foi appror$do: e r.epdo, 
igualmente .posto . á. vnt~s a_s .. tres .emendas. ~ob,re 
o artigo, foi a'(lprovàati a do,' Sr: · Páúla ·é''Soaza, 
e . rejei tàdas ·as' dos . ·Srs. '·Vascó'~cellós ''B'' Má noel· do A'ma1·al. _.; .. :• ·· ' : . ·JJ:· '' 1" 1·'·'r: .-,~ ,, .,,,,_,,. 
··.r>ada''a horá ficóu adiada_·•a:··.iiséíissio:ríiãctá·.rr 

rand'o o 'Sr:. présidentii 'para ordà'oi"iló''ilia''ll'at 
. oliísma ·ae hÓje:' ·' · ·· ;, "' .., ... ,():' " 1 • • ·.! 'l 

."Levantou•se ·a sessão 'depo'is~ 4as :3: #oC:a.s/: 1;' .' ri· 
' .. f".., J '" .• '- ... J '-1 .. _:., ~ ·". _.;. J) .. '. ·-~ .; J' / .• ';_ ... 

-.~ , .; ; ~ r ·r· •• · ·'• •f ., I ,·r-;~·, ·•.<• ':!: ;J,ii • !J · 

, .. ' :.f/.J 

SessiÓ em'l'§1cle 4#oséo··: '' JH'' 

'· P!ÍEsmil:N'ci.t'no 1 Sa. -~;;~;A:.<Ji~i~~ô . 
;,~ -·>.:._i_, _-•. ~-;. ·:-;;L•:;;:_.·-~:. ~~·_ : ;--~-~~ ·•~ ;_.:r:·~:t•r~:;f.LJ! .,-,;~:-: 

As 10 horas procedeu~se ;á ehamada;•;e,acbou.s~, 
numero. suffieiente para. se:abrir a .sessão. só,depois; 
das 10 hora~ e.l2 minutos; Faltarãorcom: .. eausa osJ 
Srs. Lino Coutinho, -Moura, ·Deos e SiLva·, Tit>urcio, 
a, sem ella.o11 Sra. :Ferroira\de.Caatro; ,. Zeferino. e. 
Xavier ·-de .Carvalho; estando por · conseq,llencía 80: 
Srs.deputados.presentes. : : ; ·:·'' ·: .•· .~'-'·~·~ ·:r 

'O Sa. SECRETARIO SooÍ'o leti a àeta da1 sessão'ân~' 
tec6dente~ que fói·approvada:· . ' . 1'; ... ·,n:;:, . '• 

Foi ácoíninis'são"de marinha e 1 güerra'uní:reque~' 
. rimento. do Joiio Gomes. Oorreia•• :to teilen.tetdar,ar-
mada:;.nacional, .-pedindo ser•,reintegrado:r.no::·seu: 
podto:com antigaidade.-•logo que.seja:mrturalisado~" 

O Sn. ·MAncJJ:LLtNO DB Bat:ro leu:o seguinte pa·;• 
recer: .. ..~,·· . ~~- j ·-~·.· 1 '~ , •• ·~ ;~iniH·~ · .~~~ 

«A commissão•dejustiça:civil examinou() reque•. 
· rlmenlo' de Joiio José Rod'riglies,,2• tenente da·.ar~.l 

mada nacional, ~em;gue se queíxll!da apprehensãOJ 
· da. quantia. de 70011. de moeda de cobre,:::quii:Js~lhet 
fez 11.b.ordo ._da.: frag~ta ,D,.,.Fra'l'fP.i6~ ., su~ta entio 
neete .porto, e promp~a-~~ sahir .. par~~JlS !1~ ~orteit 
app~ehensão, .que,JI~gue.-~Ie ;!).Pprea~J.V&:, •!I JnJU!Ita,-, 
a. pt>Zilr d.e que .se f.und~ no:.dt~!lr.eto !leJ~de l!r{arc;o, 

. de 1827,. cuja nullidade P.r.ete11~e. mo_sta:ar pe~a\rllZ~O>. 
de. ter :~m~nado-,d() po!f~r, iexecu~iy~,1 ,al~~ ~~~;8\11\a, 

, attribulçÕP.s,, spncjg,,além,-:. disso 1"~~c~Dl_ttJ1JC.t~n~,j . 
· em9uanto .viol~:,mpnitestall_!e.n.~eug,,.;llrl!&to,d_e,pro~, 
prJedade, e, pede; e~-~nclus~o;q a e .se dec~~e i ir~}~,; 

. e .. nlllla,.~&, .di.spo~içao._do: re~ertdo ;decr11to~1; ~ ~~!'~-'·: 
miss.ãp.é.4e RLu~·~er .. _q!Je, estand~;;.esteJ n~gocio.1at;,, 
fe~to. B()j ;poder, ~JUdlctal.;., ,&eiJI .. . que.: ,~e11h~: .~~v~!f()a 

~d!3císí!o alguma,. e havendp Já. piAm ~isto,~a.,-e'!":S 
'- soluçtro.cptl)pi;l§t~, soDrf! .o me_s~o O~J~~~~~:. JlHF ~Hl:f 

S.&:, ,delJutado, ,a gual foi :remet~id.a fo·P..!l~~~~~·~oll!;:,r 
m1ssãp.de. (azenda,.·.n~o,~hn.q~e!;!l~fem;~o ~HP.Pl~~.~ 
ca~te.~'í-'.' ~· ';... ,,_.~...-:~ .~;.,r ... (;.,...;' ::i~·nr,nt-.1 ~..-.'-! ~;li'ti· :~ríÜ} 

,_ . ço __ d_a cal]lara d~s;deputlldo!!~"em1 ~() de;~ftOPt!)p 
de 1830.-: A.·,~. L•mP.? ,â_e.-,A,br~·"'!; ?,,! 4-·: ,~·,1 
Silva,,Mcn~ • .,- A. P, •. . Ch~~o.rr.q d~,~ama~1» ,<.;,1/. 

Adiado por:~~ pe,4ir,.a; palam~· '··' ,, .. , ..• , ; ta.-.q(J·lr; 
··::·:''!.;;·.·, ~ :. !_,~ ····{ .::.··!•;. : ·rr·J.,., .···~-- .. ~L~\·1.! ~ ~;, .. iJ:.:liP~ 
, ._ . . -.~ ORDE}{.DO DU ... •nl.;i,t•ru .-:~ 

.Erít~o~ êlia cl'iâc~'~iio':~. tl~~stio.d.e~~~~~l1t~~~!·: 
da .. se~lli'~ ... an~oçe~eD~!! •. ~sEI:(>de~i~,<;t~!lr- ,co~K!~.f'dD_,:, 
o .míntatro. ;da ff•!Z!l~~a p_!lr&AlS&~stt.~ ,,~!.il!!I;V,~~'" 
do_ par.ecer., daJ.,.cqm~isallio.:.\el!pl!cu~l.po~,~~~~me.)~~'J 
propqst.a solír,e .. í~Jo.-s~"isaçjlo ~do-. t]iea.Q~O"!i'!ócdrre 
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·o Sr. Robouças:-Sr. presidente, eu ap· 

provo o parecer ; mas parece que se devia ac
crescentar . uma circumstancia.: o parecer diz quo 
se. ha de discutir. a proposta com. as emendas, e 
é preciso. saber se·:1la de ser da maneira que 
tem adoptado, . e neste . caso . ~bde:ser .que. se leve 
um; dous ·ou tres dias, .. e se. oft'erecessem as 
emendas quando se puzessem esses art1gos em 
discussão; piJrtanto ·.Sr. presidente deve decla· 
rar os que .tõm. emendas, quando _se forem lendo 
os ·artigos ; lendo'se o primeiro, então. irão np
parP.cendo a& emendas com a" que já tíverem, 
e se .não houverem emendas. eutnio logo . em 
discuRsão para. serem. approvados ou.rejeilad~s,, 
eu . oft'ereço uma formula ao parect>r da .commts
são .pnra melhor se discutir a proposta . do go~ 
ver.no; ·e· a disc.ussi'io deve versar Hómente sobra 
o parecer emendado, 

o Sr. ~aula e Souza:- Primeiro ha de 
haver ·discussão·.se ha.de pa~sar •. ounão o pro" 
jecto, e ·não ficE~ }lrOhibida f\ . rejeição diJ. parecer .. 

O Sa.. PaESIDltimi :- A'- commisi!ão compete, · 
olhando para· o prnjecto, da•· ·o seu· parec<!r, ap
provando,. ou · rejeitando a 'propostA; e como é 
sobre lei regulamentar, por isso Joi de parecer 

- que -se' 'discutissl) desta fórma. • · 
O.·. S~t-., PAULA. ·E SouzA.: .:.- A respeito do 

modo -de discutir a propost:~, estou pelo modo 
que propõe o parecer ela commissão: e. o que 
disi!e o Sr .• deputndo que acabou db fallar· é .o 
mesmo· que prP.tende a commissão. · 

0: Sr~- ·presid~nte põe· em discussão um nr
tígo da proposta, e vão-se ·oft'erecendo as emon
dlls a proposito de cada. nrtígo . que. entra em 
discussão conjunctamente eom as emendas da 
commíssão,; logo, não é necessaria esta alteração>, 
e creio · que · o Sr. deputado só quer. que se vá 
discutindo um ·por um,- e e.ntilo seri.a uma dis· 
cussio por artigo.- Eu acho o que 11 commls~llo 
quer melhor, e parece-me que o .que ella propõe 
obtém o que se . dr,st;>ja,. dando -Íie .. de· .. antem1ío 
essas emondaa; o- quo de ·ouLra fórmn prolon
garia muito a discus~ito. A outra quostito ó para 
se .·· dispensar a prlmeh·n discussito ; 011 dirln que 
tivesse a propo11tn frimel_rn · dlscussilo, .. pol11. os~n 
dbcussiio primordla .nna livrariA do perder multo 
tempo. Voto pelo {lnrecer da cornmlasfio a roa· 
peito do modo do discutir. 

F<>i á mosa a se~:tuinto · f!momla ·: 
• Que as emendas sojilo apresentadas ' com· 

missão ou li mesa, no. espaço de S . dias, para 
que· a dlscus3an· z;ó verse 11obre os artigos omen· 
dndos na cnnrormidado do parecer. """ Salva a . 
redacçito.--. . .Rebouças;» · 

Foi apoi:lda. . 
o sr; aebOU.Qa• : - Sr. presidente, o que 

eu pro.porillo ditrere do que· o parecer .. quer: pó
d~·se. discutir. por artigi!S Ae. qualquer. capitulo. 

. Ó: s~~; PaEá'mE:NT'& :c- A: couunilisão não. tev~ 
em •. vista. escolhe·rc-'artigos:ou -capítulos. ·para a. 
díscussào.;.e,o .. Sr.deputado que tiver de-oft'ere
cer.:emendas ·deve:esperar·' para. quando fór oc· 
casião propria. - · · : · :. . _ 

O ,·sa. REBouçAs-: ~ Mas· me pareée .·que 
este_· . meio abrevia mais . as emendas do capitulo 
tal, que .se .discute,. e os ~ap~tulos_ que ni},o_ tive, 
rem . 'emendas da · comm1ssao ·· nao pree1sao _ .do 
discussão, · ficã.O. ló~o approvados.; ' ois •_ a razão 
porque sendo os capitulas · espaçados. era melhor ; 
e ._por. isso o que proponho .é preferível ao paree. cr .. : 
· Foi á mesa ·a seguinte emenda : ' ·· · 

· -·:« .gue,_ quando se C(lmeçay' a di.scutir _a :Pr!>po~ta 
do:modo·que propõe acommtssão, se vote pr1meuo 
se se :àdtnftte: :e; .Proposta::- PtJula ~ou;a. · ». · · 

'E:oi ~polada: ·· ' · · .· ·• .·.· · · · . • . ·. .- ··.•.·. .. < 
·· io;s~:~ :B:~~~~d~.:~·sr~ ,presÚeD.te,.,,peçÔ 
a ;v.; .Ex.: qu·e;mande,ler:llS emendas. c(Lerlfo~sll:j., 

TOMO 2 

0 requot·imento. é justo pOI'que erlvolve O;'CilCUÇâO 
da con~tituição; e ·agora. observo que se appro· 
vou o parecer sem que s~ja necessario o mí· 
níHtro estar aqui.:. esse parecer· .envolvia duas 
partes : a pl'imeíra era que se dispensasse ... da 
primeira dís.cussão; e a K·egunda que -seguisse. o 
"!,ethodo _da .cli:~cussão apre:~entado .pela commis~ 
sao !!Obre as emendas, comtudo acho estas 
emendas muito justas, · ... .. . . .. . 

o· Sr. ·x..u1z oavalca:nt1 :_;Eu. não sou 
do me.smo parecer, salvo s.e_se puder discutir na 
parte que -•pertencer ao th~souro que contém 11. 
mesma propost11, e o míni~tro suppõe que não
tem_ pressa, . o melhot• será rejeitar a p100posta. 
Eu voto contra o parecer, porque a proposta 
põe 11. caixa de Londre:> dependente do thesou•·o : 
propõe e crêa um in~pector geral,- que. não é ne
cessario. No caso que se approve . o parecer, eu 
proponho que não se trate elas províncias ; po1· 
esta· fórma vão. pesar sobre ellas muitas cousas 
que· lhe fazem mal, portanto :voto contra . o .. pa-
recer da· commissiio. • · 

Julgada a mataria sutncientemente discutida, 
foi app1·ovado . o parecer da com missão, salvas 
as emendas, e· igualmente a do Sr. Paula Souza; 
ficando rejeitada a do ·Sr. Rebouças. 
Ent~ou em discussão o artigo · 1• da . resolu-

ção n. 115. . ..... 
" A · asst3mhléa geral l6gislativa resolve: 
'' A1·t. lo Não .. são nullos por· !alta de rec<>n· 

ciliaçiio os processos civis intdntados sem ella, 
guer antes. quer depo1s da lili do 15 de Outu· 
oro de 18:27, que creou os juizes do paz. 

« Art. 2•. Os juizes, perante quem rorem inten
tados taes processos sem preceder a reconcilia· 
ção, serão considlll'lldos lnfractore11 de. artigo 161 
da 1.1onstituiçiio ·do Imporão, o corno. taos. puui· 
dos com a pena do porJimento de seus . oiDoioli, 
e mais p•mas declaradail por· lo\, ··. 

11 Art. 8• Fica tambem . dechuada pela· pre· 
sento rl!&oluçiio .. a pena do nullid11de nos pro·_ 
ceHHiJB clvl11 d'orn em dlanttl intentadoil, -sem com1~ 
tar. que foi·· empregado .o mo ío o..la reconcilinçtio. 

« Paço da cll111arn dos .. deputados, no11 3 de Julho 
dn 1880.- Au,•eliano de. Sou:11 e Oliveira Couti· 
nl1o, ,, 

F11rllo .I\ mos&& as llflguínte:~ emendas : 
11 Depois das palavras -inteutadas sem e)la-dl· 

ga·sa - nntH~ do entrarem os julzn11 de paz no 
exorelclo dn sutis. runccõos om Ylrtude da lol. de 
15 uo Outubl'•l do 1827. - Supprimindo-se tudo 
o mais, e a palavra- ci.vi11.- Salva a rcuacçfio. 

ct Paç.1 da ~amru·a do11 doput11doa, U de Agosto 
de 18::0.-A. P. Limpo dtJ. Abt•llu. » 

F.oi apoiada. 
11 Supprima.se as palavras- com as restricções 

seg_u.in_tu. - ... Vasconcell·o· s .• » 
Foi apoiada. 
o sr. ReboU.c;as:....,. Sr, presidente,. pa~ 

rece-me,que devem : 11assar o 1• e 2• .artigos deste 
projecto; o Sr ... dep'utãdii que. outro dia o· impu'' 
gnou ·_disse .·que as -leis do Brazil não podião olírí
gar aos estrangeirmr, e na conformidade . dellas os
contractos nesses· Jl.aizes não tinhão vigor. Diz o. 
artigo 1.• ( Leo. ) Eu apponho"me !i. este artigo · 

·porque vai expres:;amentecontrao direito, e as leis 
:ficão nullas (Apoiaâo).como o siio o decr~to de' 1824 
que estabelece -.a medida constitucional _. emquanto 
se não criassem os juizes de· paz ; portanto essa 

-resolução ·leria _effeito .retroaeti:vo, contra .B , CODS~ 
· tituição. O artigo é contrario á lei re·gnlamentar, 

e é contrario . ao direito das· partes qui .o têm ad·. 
querido ·em virtude da constltuioilo, .. portanto não 
me conformo com elle.' . · . · · 

o s~.: :M:alai-Quando .. proplli esta supprel~ 
siio quiz acautelar ·muitos males·-:que soft'rem oa 
cidadãos ,por. um erro.: Eu não.:veJo que a pena -
de nullidade , .de processo• ,seja.~admittida, quand.:~ · 
nem estt\ declarado em lei:; que ·seja ·.nuuo~ o 

46 
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processo por· falta. de reconciliação ; a. lei diz Estou pelos princípios da constituição, que 
que a camara não processe t~-lguem sem est!4 todo . o acto principiado sem a reconciliação previa 
reconciliação, e. diz no artigo seguinte: -Tamboril é nullo; tenbo visto Isto em hypothese ; portanto 
se crearáõ os juízes de paz ;-a constituição o a reconciliação é indispensavel. · . , 
que manda é que se não encetem taes processos Foi á mesa o seguinte artigo . additivo : 
sem que se comece pela reconciliação, o isto cc A Mta de reconciliação .podará ser supprida 
mesmo se acha dispo'sto na ordenação, liv. So pelos julgad~re~, mandando proceder .. a ella nos 
tit. 5o ~ ~o,- confirmado pelo decreto de 17 de termos em que estiver o processo, regulando-se 
Novembro de 1823, que não impõe a lei de pelasdisposu;ões do direito. . 
nullidade e faz recommendar esta mesma obser· « .paÇo· da camara dos deputados, 11 de Agosto 
vancia; e porque_ est~ decreto não podinlet:ti~lar de 1830.-,4 .. .,P. Limpo de· Abreu. " 
a ·este tempo, nao · posso entender como os-JUizes · Foi apoiado. 
têm julgado nu \los esses processos por laes faltas, 0 s.r. Mala :~Eu voto pelo to. artigo·. como 
nãuse póde çlizer que as partes mio sigão o fim elle se se. ha, sendo um principio geral que aquíl.lo 
da reconciliação na fórma ·do decrelo de 17 de t· a · · · t d 1 · é 111 é Novembro de 1827, se os juizP.s estão annullando pra Jca o contra a ln egra . a . el nu o ; por m 
esses processos, as partes têm defendido 0 seu são insanaveis os que têm a defeza natural do 
diréíto; por este princípio tem -se J"ul,ado nullo processo; ·os processos são .insanave!s quando 

"' estabelecem .a formula; mas agora trata-se dos 
os processos,· por consej:tuinte é fazer DJais pro· processos sanaveis, e. não h>1via. mais do. que 
cessas e fomentar l\ · ehicana o que , el:'tamos t b 1 11 d t · 
vendo . no _tribunal supremo de justiça; oude a es a e ecer uma .ormu a proce en e nos Jlrocessos. 
maioria dos processos. são julgados nullos, e · Ora, os nullos · que silo insanaveis, :assim na 1• 
outros qiJe não 0 são soffrem. muito com isto ínstancía ou na 2a, deve a assomb\ea geral decidir 
pelo nosso systema judiciatio. Eu . no art. go · se· se podem sanar os processos -que se tenhão 
acautelei esta lei de ir ávante contra· ·o direito começaao· sem a reconciliação.' · , 
intentado dessas partes. , Voto· pelo artigo porque esses juizes . podiito 

o. Sr .. Rebouca .. :.,.,.Como se disse que não fazel-o pela ordenação 'do lív.. So tit. 68 § 2o. 
hBvta lt>1 alguma por axioma, que trouxe 0 sr~ o Sl". Lhnpo de Ab.reu: -E11 já ·previa 
deputado. da ordenação do lív. lo tit. 5o ~ lo,. a discussão que ia haver, porque se disse que 
devia tambem notar o tit. 7o da mesma ordenação, 011. pr. o. c. essas · princ.ipiados ·· de(lo.ís da lei de 15 
além de que . a constituição diz . expressamente, de OtHubro siio. nullos. A lei d1z .que haverá pri· 

·que &Hm ter havido 0 pt·imeiro processo, .Isto é, meirameute a reconciliação antes de começar o 
sem ter havido a reconcilíaçiio pt·evia, não ha processo, e uma vez que não tenha .nos outros 
processo algum legal, logo, é nullo; mas uma havido esta recouciliaç:>o, ·. elles · julgarliõ estes 
vez que a constilurção diz que n4o haverá pro- processos nu!los i .. com tudo estas sentenças ·Silo 
cesso algum sem procede1• primeiro reconciliaçfio, sanaveis. Julgo que devião haver artigos addítivos 
e ·os u1agístrados têm decidldr• contra, decidem e que os processos começados depois da lei de 
contra. a constituição e decidem P•H" maluade 15 de Outubro de 1827. pudessem ·ser. sanaveis 
ou por ígnornncia; So é. por ignorancla do direito, pelos me11moa juizes de direito que derão as sen~ 
não os salva, e se é por maldadél devem ser tenças; por. isso eu offereço este artigo additivo 
responsavels . porque obri\o contra um direito que man~ei á ~asa.' 
que ·estA expresso .· em o nol8o codlgo aagrallo o sr .. Bcbouoaa:-Sr. presidente, . eu votei 
que deven1os ler e reler.·.. . · .. . contra o artigo e .. voto tambom contra a em.enda. 
· ·· O Sn. Aun.c:ttANO : ..,... A conatltu!Q4o diz que A constituição é bem clara, e diz que se nito 
nenhum. prllcesdo. ser~ começo do sem proceaer principiasse processo algum sem esta reconciliação 
recon~iliuçilo; mas diz·· no ~- 2• quo ae. creara\õ Um . decreto de 1824 dlz que emquanto nlio hou-
os Jutzea de paz, e cmquanto a€< n4o creRrito vesaem os juizes de psz, estes juizes de direito 
niio. tinha '\'lgor a disposlcilo, eu entendia-o flzes11em as suas vezes, e dessem as sentenças; 
asszm. lst•l que se acba D:) tit. 2o da ordE~nação. do 

li v •. So é accommodaçito, e nilo é a reconcilia~ão; 
O SI' .. Oa.•tro AI varo• :-E'Itl\ a dlacuaailo nlio se disse 'que fossem . nu !los os actos· doa 

de mnnetra que uilo se pôde aaber ae os pro· juizes de direito, mas quando. a consti.tuíçãodiz 
cessos que se intentarem daquI por diante silo que a reconclliaçito -era na cessaria,. não se podia 
nullos conformo o ·artigo anterior da ·lei do 15 principiar. processo algum sem .. preencher esta 
de Outubr·o .di! .1827, porque nilo havia . ainda faculdade. · · 
a. uto.ridade )Jroprln, estou. po.r isso: mas depois Mas ·.disse-s.e _que os .. J".ui_zes .d. e d.ir_eito. nodião 
destas estarem creadas nilo havendo· as recon· · d · · ~ r~ d · ciliações estão nullos: isto não posso entender, julgar, que isto não' passa e meras arma 1 a es; 
logo, .são nullos. por fal ti\ de reconcilia,.ilo, dep.ois pcirém . a mesma lei diZ no .tit~ 6ã, nili:i adiJlitta 
d v cousa alguma· por falta' de procurador; ttldo isto 

a . lei de lf'• de Outubro esta conciliação do é para ·a lei· reglllamentar do: processo; portanto 
.~rtigo niio .. _PDdi&-pa,;sar . - . a falta. de citação ·na~ <é sanavel,. e tambem. a 

O Sn.. AoaELIANo:-No' art. So estA isso acuu> falta· do .acto da reconciliação não é sanavel: >não . 
tel!!)o, poiL.di~-.que · são·_ nnUof de .. ora .em se póde sanar de .maneira alguma i' por cobse- ·. 

-errante. . - · guinte este artigo . por .mais casuístico .• que ·se 
O Sa. CASTRO A.l:.v.t..n.Es:-0 artigo tal qualestá quizesse fazer não se podia admíttir porque nin-

não póde passar, e fica remediado 0 mal .. . . · .. · guem póde re\J:iver, pr~cessoa,.find'os~· e logo'deslfe 
o anno . d~ 1824. C.olll,O S!'f quer,. qu13 pz:oc~ss~~ 

o Sr. Custoc:Üo Dias:~ Eu qui:iera que que eJustmdo depois de JUrada a const1tuJçiio, 
Dã«:>. havendo a .reconciliação'' antes .. dos actos; sejão. intentados· sem esta formá.lidade qU:e f•uta, 
fossem nullos; porque não o . de.claramos? EU: e . que dema.is com-plicaria ·a jurisdicção do.a· juize:s, . 
achava ser melhor que se torne a principiar a · pois ·aue~ar um_ decreto_ féito pelo goveruo quando 
qutstão das conciliações; é por ventura o povo elle exercia o poder legliilatlvo• ou bem · oU: . 
obrigado .a. saber· se é . valioso? Nilo'; nós não ·· mal· Dão é .exacto. porque o decreto que foi ao
estamos soffrendo esses tratados,· que silo· feitos nunciado neste· caso, nilo passou·. na asaembléa 
contra o que determina a eo••stltuiçilo?.,..E-ha constituinte,. que, appro.:vou. emquanto.nAo provia 
de o povo soti:rer a validade . do . que ·se pratica, . os. j11izes de paz; portanto toda e qüal4ner. emenda 
que. é. como se fosae lei nulla para elle, pois se · que queira dar execução a este artigo· ililó 'pó'de 
a' lei é emanada de ·_autoridade: incoríutitui:ional, passar, . bem como 'o ·mesmo· artigo' nlló~ p~de 
é ou deve ser nulla. · .·. · · : ~ .. · · .. · · ' passar; porque val atacar a · conatltuiolo''f';é uma: 
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medida. fóra. de toda a razão e fóra de todos os 
princípios constltucionaes. 

Vqto contra o artigo e contra todas as emendas; · 
quem tem processos nullo_s renuncia·os. (Apoia· 
dos.) ·E' uma perda bem fundada, todos sabem 
que bavia ·esta lei, e podem . principliu .a causa 
de novo ; isto é o que se executa no direito ; .nada 
de extinguir a constituição,. nada de bollr com o 
que está feito. .•. · · 
. p Sr. Otutro A.lvare•:-A' vista do que 
manda· a constituição· oito. devemos admittfr que 
um magistrado l&aja .. de . a interpretar ; nada de 
sanaveis e insana v eis contra .. ·.a . constituição ; 
aq11i está o novo testamento, é a lei da .. graça 
(apoiados), portanto devemos sustentar isto (apoia-. 
dos), e segundo este nosso codigo determinar que 
não se intente processo algum· sem a reconciliação 
queremos nós ·mudír os juizes·de paz? Então, 
senhores, · do que servem as reconciliações das 
juizes de paz, se· os magistrados podein fazer 
valer as nullidades sanaveis ·e · insanaveis ;" nós 
devémos sustentar este codígo sagradc:. que lhe 
não dá_ essa autoridade .. Emquanto não se de
terminou a . autoridade que devia fazer essas 
reconciliações, era justo que as cousas não fossem 
nullas; mas depois de estarem creadas. e nomeada_s 
legalmente são todas nullas, não podem ser sana· 
veis como se disse. 

·voto contra isso •. 
o sr; Aureliano ;-Sr. presidente, ievanto. 

me para oppOr-me á emenda do. Sr. Limpo de 
Abre11; eu. não sei que nas· causas .crimes possa 
haver reconciliaoão ; a sociedade é mais in teres. 
sada ahi e nada mais pede que a . ordem ; e o 
exemplo de religião que politicamente se traziR 
a este ou áquelle facto não é adequado, agora 
chama-se a isto novo testamento_, no paragrapho 
seg11inte a clste se·determlna que as recommen· 
daoões sejão feitas, (Leu;) Aqui niio vojo. pois 
declaruda essa pena de. nullidade, nito vejo e~to 
arbitrio do juiz declarar isso nullo : . um Sr. 
deputado já disse que os juizes podem julgar pela 
verdade sabida. • · · · · 

o Sr. .oa .. lano : -Eu creio q\\0 110 devo 
approvar quanto aos processos quo tõm. bavldo som 
a reconciliação ; aqui- está o codlgo o lei s~gr11da 
que nos rege, art. 66. (Leu.) Agtil oatA a verdade 
que não é precisa uma doclaroçilo t.scuRadn, 
quando se d1z que um proceaso nilo pódo prln • 
cii>iar .·sem a . reconcillóçilo; niio a havendo, silo 
nullas de sua natureza. (Apoítldo.r.\ 

Vejamos- o que diz o art. 162 Cl11u, 11uaa attri· 
buições, e districtos serilo regulados por lei, é 
necessario que houvesse. ao mesmo tempo essa 
autoridade do juiz de paz com a causa; Reniio 
como se havia daa· execuçill> nesta· parte ? 

Vamos· ver . o q11e diz o artigo da resolução 
(leu}, diz que niio são nullos; eu não quero que · 
se diga, não são nullos, porque esse decreto .que 
mandou ta! é inconstitucional, .por mandar que· 
essa disposição da .. constituição. fosse executada 
pelos . jutzes . de direito ; ora, .um c decreto que foi 
feito em, 1824, e depois de. nomeados os nossos 
juizes . de paz, . não consta· . que, . fo.s~e _!lomeçado 
nenhum processo sem. essas reconciliaçoes. .: 

Demais, .este art .. lo. é .uma :provll de. que. ba 
esta duvida, e tantas mais forem, .:leve ser pre· 
ciso estabelecer. as formulas de julgar ; eu não 
posso. dizer que sejão . :validos os· processos prin· 
cipiados sem a reconciliação, porque não . são 
nullldades sana veia nem insanavels do . fOro ; . a 
falta de reconciliação que a constituição ·. esta. 
belece, é uma qualidade .. insanavel: existe .. o 
arL. 161 gue ·o. determina, e foi. a lei de 15~ de 
Oatubro de 1827; não ba· desculpa ·para ·.esses 
juizes .e devem ·ser chamados á responsabilidade; 
porém querer·se· que estes processos que lhe falta 
reconciliaçiio não• sejão nullos, ·.é consn . que • não 

· se póde admittir. . . ·. · ·: · . ~ , . 

Agora, qaanto aos outros processos intentados 
antes da leide ló de Outubro de l827, sim., 
'não são nullos_, e devem-se j•llgar . validos ; eu 
diria desta maneira (leu), porque todos os qu11 
se intentárãco. depois della são nullos, riullis_simos; 
portl!nto eu mandarei em11nda ao art-igo em . dis·. 
cussa.o; · 
· .. ·O Sr. Jil.ebOUQBB;.-DiSS'l qu,e tudO O ~UO é 
obrigado e contrario ás. leis é nullo, mas d1zem . 
os . Srs,. deputados que .são . nullidades ·.· sanaveis; 
estas. nullidades nunca podem ser sanaveis ; a 
mesma ordenação em .. certos . caaos · ci. declara, 
portanto· nã0 póde passar o projecto '; se· se quer 
que sejão vali.dos os processos. dudos antes da 
lei da creação dos juizes de paz, então sim, 
declare-se.· que o .decreto de 1824 não. é lei; mas 
não ~e queira declarar por . uma resolução como 
é esta que não póde passar. 

o Sr. Barreto : -Pela citação do juiz 
vamos estabelecer uma regra para o • futuro, e 
esta ·idéa já· foi · tocarta e vem. a ser a falta da 
jurisdícção dos .juízes de direito que a lei diz; 
só·· possão conhecer depois da reconciliação do 
juiz , de paz ; mas como, se a constituição no 
art.160 diz? (Leu.) Pergunto eu, o juiz de direito 
que· é chamado a uma cRusa, ·dando um autor 
quitação á· parto, niio se poderá reconciliar? 
Além disso esta minha opinulo é a verdadeira, 
e assento que a resolução deve pasRar. 

o sr. Paulln<>_: -Sr. presidente, eu fui' 
prevenido ; mas di•·ei que a emenda póde passar, 

·porque nlto se póde · otiRtar, pois muitos a1·tigos 
da cnn~tituição o dizem, taes RILO os arts. 161 o 162. 
O que dizem para execução dnste artlg,.,, para HO 
etrectuar esta reconclllaoíio 1 D1zem: soriio regu
ladas por lei, e por i11so nl'io ba duvida que desde 
18'27 em. diante nilo · ae pód11 sanar OIIHe dlroito 
das part611 r portanto raio pórlo ter lagar o que 
pedem. 

Foi a\· meaa a aogulnto . emendm .: 
« Em lngar do art. '1° dlgn•IO - licito valldon 

todo~ oa. proceuoa civil lntuntado,. Nllm 11 rooon· 
cilluolto mntoR dR oroaçilo do11 J ulzo• dn paz poa· 
virtude · dl\ lei do · lG 1ie Outubro . de 1827, - O 
deJiutatlo Mdllo Matto.r. » 

lo~ol llpoladn. 
O Sn. 0A.MIIANO : - Oa proceaao• nulloa "anrt• 

vois,.HO silo 1\qnfllles quo n1ln 11\o da e111encla do 
proco11so : nHIIIIn corno _os orro1 do processo siln 
ihiquollell que os juizoR nito podem 11anar• 

o lllr. Ou•todlo DJGB : -A . constltuiçilo 
nesta parte falia multo.· claro, o eu perguntarei 
se o governo tom . lavrado esses decretos para o 
bom . andamento das. leis ; qut~m .di r~ . que ~:sse 
decreto não foi para isso ? E ·ainda se ha do 
recriminar o g·•verno, não ha .duvida ·que. são 
OUl!OS totlos OS proceRSOS que forão Ceitos depois 
da constituição, sem a previa reconciliação. 

o Sr.'Va•oonoellos : - E' sabido que todo · 
o processo . feito contra a disposiÇão das ·leis ... é 
·nullo (a.poiado), tem"se discorrido entre a, diffe: 
rença de nullid~des sanaveis e nullidades insa, 
navais, são cousas que não entendo; _tenho oúvic.io 
dizer que nullidade.sanavel é 'aquella _que não:se 
offende. o direito da· causa e essenciaes .. do pro· 
cesso, porque . em . um acto . se ,suppre a· falta. do 
corpo de delito; . se hou:vesse isso .no. corpo das 
leis do . Brazil, essa pratica . devíamos ·reJeitar ; 
.mas disse.se que os proce~sos começados ·antes · 
da -lei hão de ter etfeito ·desta resolação ; • eritão 
iria ter etfeito retroactlvo, .o' que é contra a con~ 
stiLuição, porque · vai ·fazer reviver' processos j& 
1lndoa, eu dlrh' que nilo sito nulloa•os processos· 

·de menores, entendidlõ ·assim a resolução,'.· estas 
declarRções á que sito necessarlaa, e só ·se póde 

·sustomtar essa. l'esolução. com . sabtile~as:de·juris· 
consulto& ; .. por este motivo voto;.~ontra .o art. lo 

.e·contr.tf todas as _emendRS.-<:--. ·· .;:·;;,·.,.-,: ,,_, .. .,.,-
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O Sn.. CASSIA:.ttl : - Se ns nu\lidades sanaveis 

e nullidadcs in~anaveis são sul>tile~as, não sei, 
porquo noA nutos das demandas toma-se a num
dado sanavel, e o corregedor tem sanado ·essas 
nullidadcs, como o nomear os escrivães das 
causas que respondem 1.\s . suas portarias. 

o Sr. Ernesto : -Niio queria entl-ar ne!lt.a 
questão de proce-ssos nullos ou nlio nulloll para 
falta da reconciliação ; mas dir,ei alguma cousa 
quanto. ao tempo emqu6 foriio. julgados, a orde· 
nação aconselhava aog juizes que . primeiramente 
a intentassem .por um principio de hon_estidade ; 
não era um conselho de rigorosa obt•igação, como 
o . é pela constituição que o estnbeleceu como um 
direito novo ordenando no· srt. 100 quEI houve~a.e 
prin1eiramente esse .. m.:io reconciliatorio, e o de· 
ereto de 16 de Novembro de 1824 niio tinha 
nenhum direito ·de . alterar a constituição, logo, 
só podia ser applicado ás ordenações. 

Depois do dit·eito da_ creaçdo dos juizes de paz 
todos os procebSOS quo houyerem sem a recon· 
ciliação são nullos, e f11rei . a differença quanto 
á qualidade dos. processos sanaveis ; em alguns 
processos crimes elles não ss podem adD)ittir, 
como no magisterio d1 devassa ou querell:l, 
porque hn até cf!rto ponto a nece~sidade do se· 
gredo; em ser;undo l11gar a reconciliação aqui seria 
necessaria, tanto antes como depois da lei quo 
ereou os jui?.es do paz, e esta resolução níioJaz 
seniio um direito novo com etreito retroaetivo. 
Que so faça· um projecto sobre as ell.'l\SP.S e pro
cessos crírncs, coneórdo mais svbre iRto ; voto 
coutra o 1° artigo e contra todos os mais. 

o Sr. !\laia: -Eu fui um dos que fallei das 
nullidades . sanaveis e insanaveis ; fallel . nestas 
nullldaoietl inRanaveis porque é a pbrase ·de que 
usa a ordenação no livro a•, título 63, manda 
supprír a ralla de procuração. Quando o processo 
vai. em .. conformidade .... das leis ni\o lm chicaun, · 
e o decreto que aqui se citou de. lS!H, n~o p:l•lha 
ter attecção a istu, nem r.odía ter cumprimento 
algum. porque era ínconstttucionnl; era uul do· 
.ereto ... de .um· membro .. do . pode1• · executivo, era 
pKra aquelle::1 magistrados fazerem . o _mesmo que 

· Cazião aquelles juizeil de paz para reconciliar as 
partes como so fussem supplentes ; não se diga 
que. a ordenação do livro 3o só mandava acon• 
Relhar, pois o juiz chamava n;, partes r\. concordia, 
fazia-lhe ver. que evlta11sern despPzas, portanLo 
não se diga que os juizes ·não ~riio obri~:ados a 
ontrar ntl reconciliaçtlo, e só a coohecl3r do seu 
direitll. 

Diz-se que o juiz de direito não podia conhecer 
porque niio est .. va com ess·1 jurisdíecão; est!l 
JUrisdicçiio dos magistrados não dependa da sus• 
pensão do lugar ou "da suspensão do contrario, 
e uào d&ixa de obt·ar com jurisdicção ; eu ainda 
estou que este.· artigo com . melbor redacçào póde 
passar. 

o Sr. Ferrel~a. do MoUo:-Sr,presidente, 
ainda·.· que· .eu esteja resolvido a ·votar contra este 
1• artigo, comtudo como já estão na mes:t al
gumas emendas,_~ __ não se_,nian_dou _e_m~n_d_a pari\ 
a~ . cRusas de sequestro. e. causas dos menores, 
por isso peço que. ou voltasse á commíssão de 
justiça civil para· refundir· as emendas ; e para· .. 
isso peço u adiamento da discussão. 

Posto á votação foi apoiado o .adiamento. · 
o sr. Mu.la. : - St·. presidente, ett. ôpponho·me. 

no adiamento pat·a . o lim que se qu'3r, porque · 
a constituição diz que ·nenhum processo . princi
piarA (leu), e Re . o fim_ do. adiamento é para a 
com missão propór um artigo novo, O(lpoato a este 
da._ . constituição, . não . vejo .. necessidade do · adia
mento. 

O Sa. :h's:aa&IRA. DE MttLLo : - Eu julgo que a 
commissão .de justiça. civil não ha de propOr uma 
emenda .contra a. cono.tituiçito, eu .pedi· que·-:v.,Ql· 

tasse á ella para melhor examinar : o negocio, e 
propór as emendas que julgasse convenientes. 

O Sa. ERNESTO: -Eu voto contra a resolução 
e contra o adiamento, eu sei o que acontece nos 
processos civis, e não passou emenda para isso, 
t11do mais uada vale. 

Yot.o .contr>l. o. adiamento e .a resolução, porque 
é i_nconstituciónal e infundada. 

Nã.o pass.ou o adiamento~ _ • 
o Sr. Va.OJconcettos.: - Eu (jueria que 'se 

explicns5e o que um. Sr; deput!ldo disse sobre_ a. 
distincçiio que fez do chicana,. e ;,obt·e o que nao 
erão subtileza3, é. o quo acho acima da ... minha 
comprehensão ; .nullid~tde sanavel, · !sto _é, nulli~ 
dado que não é nullidade, .eu deSf'Java esta ex· 
plicação,. porque .não sei como ~lei _de encetar a 
discussão, . se pelo c•ldigo .das. luzes, se pelo 
co·digo das trévas ; qual foi a ·razão desta reso· 
lução '!Disse-se que é para evitar as despe:eas o pre· 
juizos ás fam.ilia~. por isso. se estabelece que não 
são nullos taes processos sem ter havido a: recon
ciliação , .e:1tão estaviio abolidos os artigos da 
constituição ; por consequencia esta resolução · é 
inconstitucional, e não tem comparação alguma 
com ess11s nomeações dos secretarias dos bispos, 
que é· cousa muito_ diversa. . . · 

·o ·st-> o temente Pereira.:- (N4o se 
ouvia.) .• · . . . 
·Julgada a materia suffic~entementa. discutida, e 

propondo·se á votação o artigo, salvas as .e.mendas, 
não foi npprovado. Suscitando-se a .duv1da se as 
emendas e os artigos subsequentes estavão pre·
judiclidos decidío·se pela affirmativa. 

A':> 11 horas e úO minutos fui . introduzido no 
salão o ministro· da 'fazend11, . e deu-se principio 
á discussão . do art. 2o do projeeto de. lei sol.lre 
o orçamento da receita. 

Foi otrdrecida a seg11inte omenda . ao art. 2° : 
· « Fieilo em vigor, e conlinuarl&õ a cobrar·:~e 
durante 1.1 auno da pt·osente lei, todos. os tributos 
e Impostos. ora existente:; om todoas.aa provinc!as, 
ató que por lei s_e publique a sua derogaçiio ou 
Sejfto. tlUbRtitui.JOII por outras n•l conformidade 
do art. 171 da conatituiçtío.- Calmon. ». . . 

Foi apoiada. 
o sr. _1\llnhtro _ela.. Fa~onda : ~ ll.sto 

artigo é comrn11m n tod_ns a11 leis de orçamento, 
e pu r isso n•;dll. toda a dizor se nelle se. não hou
vessem asqueciJo as palavras que estão na lei do 
or··nmento do anno passado ou do anno antecedP.nte 
que ucaba . desta maneira- alé que por lei se 
publiqu., a sua derogaçdo ou sejão substituídos 
por out1·os nll conformidade do art . . 171. da eon
stítuiçdo. - Accresccntand.o•se estas _palavras que 
são expressas na constituição ,.-- nenhuiJlà duvida 
póJe haver sobre este ~rtigo. _ · · , . 

o Sr . .Pa.a1a. o so·a~a.: -Serei conciso, e 
direi que, a haver governo representativo que 
deseja .dei do orçamento, elle póde não cobrar .tri
butns sem . serem. auto~;\'il_d.os. pelo corpo . legis~ 
lativo; no caso contraho embora se chame 
governo, não é. Demáis é esta a regra geral, 
e eu qulzera qua aiguem me pudesse apontar 
qualquer . estado rep!'esentativo onde· se concede 
esta autorisação . por mais de um anuo, e se isto 
é . assim, como havemos . autorisar : .. o governo 
eternamente para a cobrança desses impostos. 
Se acaso se tem · chamado o corpo legislativo é 
porque se tem supposto . C{Ue os . impostos não 
·ehegãó,. é porque se precisava de nutorisação 
prévia para emprestimos, por isso mesmo c!.da 
maiôr necessldl&de agora R tlxaqito annual .. daa 
despezas. Eu teria s6mente ·a alter~&r a redacçilo 
do artigo porque as leia do Brazilaobre lmpo1to1, 
existem em . consequencia · do . ultimo .orçamento 
(leu); mas tigure:se>que ao mandou cr~ar. u1n 
tributo . postt~riormente .. ; passnndo o· art1go. tal 
qU•ll, vinha-ae · a saqecionar o. ·tributo .,q.U;e _:·o 
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gvverno tivesse feit<); por eonsequcncia mandarei Alguns dos toiJícos .. serão mulhor respondidos por 
um artigo debaixo . desta .. id~.a. Dirão que. o. que quem · já pediu a · p11lavra. · Rest<J•me porém· · ro-
pretendl> é talvez irnpossivol, e eu digo que é real. pellír a sustentação do artigo tal qual está. · 

Em S. Pnolo mondarão-se cobrar 811 decimas A objecçiio do nobre orad•>r que ma parece mais : 
do. uma mnneira um pouco violenta, e .:orno tóco forte para. que se não accrescentem as palavras 
nesta especíe terei a notar ao _Exm . . Sr. minbtro expressas na conetituiçilo- a.té que ror lei se 
as q.ueixas .que se ·têm suscitado a este respeito publíque . n sua de rogação -é certamente aquella 
de alguns Srs~ deputados ; mas eu respondo que de que o governo não convocará. .a assembléa : mas: 
o deputado ó inuolavel no que diz, todavia no . a isto re~pondo quo o governo que fór capaz, 
que . obra : como . cidadão é responsav_el; e se algum e u~saz _ absurdo ·para -não ·convfJCar as camaras . 
delles ·delínquír, cumpre ao : góverno punU•o, e o no tArmo marcado pela · constituição; pouco se 
cidadão .collocado no dístincto lugar de daputado irr.portará com o que a lei qet~rmína; . A conse-
tem. direito . de . aconselhar a seus· constituintes, queilcía de p~ssnr o artig., tal qual póde ser f,ltal, 
para quo ·reais tão . á oppressr.o do governo ; por. porque as luis se . devem cumprir á risca;, ora, 
tanto se ·acaso · isto se póde considerar crime, tixsndo ·sa nella o praso de um anno exactamente 
eu julgo ser gloria ter occasião 1.16 .arrostar com para o pagamento dos ·impostos, segue·se que 
o poder, e eu aoonselhei algumas · camaras para chegado o anno seguinte e não havendo Outra lei, 
representar contra esses abusos da decima. Não os. cidadãos serão dispensados de paga1· as con~ 
ha nenhuma representação que eu fizesse, todavia tríbuições. · 
aconselhei o . as camaras , o 11.zerão; o .governo Ora, qua11tas causas legítimas podém concorrer 
foi surdo, quando .devia responder sim ou não; para que outra loi do orçamento não 11asse antea 
O . governo provincial reprebendeu as . camaras .daquelle ao no '1 . Quantas? ··.Não :. quero fazer a 
por terem usado de. um direito constitucional; enumeração das que são odios:1s, mas bastará 
eis-aqui o que resultou, o _eis a razão . porque dizer qua uma lei de orçamento nlro é _só feita· 

·o governo provincial ou central ·não gosta desses por ·esta cam~&ra ; ~pôde vir emendas do senado, · 
homens . que se tiv6rem coragem hão· <te . continuar .. pó.le .esta camnra ·. não ll!J· adaptar, .,· e. mes~o 
a. repeJlir a· oppressão. . ndoptando·as gastar·se mats tempo do . que ahás· 

Ora, o governo nacional alterou a .lórma das seria · uecessario para a formação desta. lei; . e 
cobranças das .· decimas Jlara s~ Paulo, e parece desde que o thesouro não receber não paga, e 
que pura Minas, até __ então pagava-se 5 •/o, mas... ahí temos a anarchía. 

· o governo resuscítou: uma legislação proscrípta, Se se . dissesse - os · tributos ora . existentas·. 
porque o príncipe regente, q·ue·então reunia.· todos · eternamente se eobraráõ....;. hu.via . rr.:tão para lazer- · 
os poderes tinha cassado es~a .legislação, e como se a ímpugnaçãô, mas niio ha . tal doutrina~ A. 
de mais a mais era legislação cassada pela lei do constituição di2. que se continuaráõ. a ·cobrar até 
orçamento, por consequencb a .!ei. que o. governo que sejdo derogadas; n&.o tem a assembléa au-
resuscitou foi para augmentar us som mas dos toridade para os derogar '! Tem ; logo, aquelles .. 
impostos,. e em vez de se cobrarem 5 •/o . vêm. a que não querem que c·mtinuem, deroga ; mas 
cobrar• se . 8 ou ·10; ainda não contente mandou _porque passa .um ou outro dia, deixar o cidadão 
formar uma tabclla; isto é, o goverilo da província àe · ser obrigado a concorrer para as despezas do . 
determinou que . se .. fizesse uu1a tabella,' na qual estado parece qãe pó de ser fataL 
be calculava o valor do mercado por_ pautas se7 o Sr.. Lulz oav:a.tcai11il:-:-Ex.ijo do ~r. 
mestraes, pur co·nsequeneia póde o genero · hoje .. ··ministro que se accrescen-tem· · nó . :artigo - .as . 
estar a 10, amanhã ·a . 20, etc., entretanto que se · . palavras do artigo 171 da constítuiçiio~ . (Leu.) O 
taxa o preço do mercado,. succedendo muitas vezes motivo . de se dizer que devem ir estas palavras 
cobrar~ se o dízimo de . um preço superior áquelle que estão na constituição. é . a mesma l!ausa porque 

· por quo vendeu o genero. .. . .. · .. . .. . . eu ·me opponho~ nem ,c_uido _que ·as. palavras da 
'Eis~aquí pois que · quando. se tocao nestes fracos constituição são as que se . têm dito, porque .. as 

appareee ·a censura; maM quando se trata de um paiavras da constituição são de contribuições 
objeclo .tão essencial, qual . é o da im oosição, directas e não das indirectlls; e se o Sr. ministro 
unica garantia • real que uão póde ser illu:lida, diz que 0 ·guverno ·. nào ha de deixar de convocar 
deve lia ver franqueza. Terei a notar ainda mais as camara:; porque mostra susto. de passar o ar-
um facto: ·o _governo ·provincial" além · de impõr tigo·? Julgo que 0 artigo està bem . redígiuo, e 
todas· estas · novas obrigações ·-encarregou ao Ju!z · que deve passar. Farei uma b~eve redaxão qua!l~o 
de paz de· fiscal dessas ' cobranças e ·como o JUIZ ao que . 0 .illustre . deputado disse, de que fugma. 
de paz ropellisse . semelhante · nomeação por não_ da patria do caso . de ser ingrata, e quando a 
lhe· competir, foi asperamente reprehendldo, e maioria . fosse escrava, mas eu digo sempre na 
tambem neste caso ·eu ·disse ao juiz de· ·paz que patria, e sempr_e ··.pela patria (apoiados), porque . 
não. obedeéesso ·a· essa ordem, e quando mesmo · não se··segue· que · por ser a · maioria um diau.ma 
nui julguem ' criminoso .. chamem·me a ·. juízo, e opinião, qll:e não seja de outra em outro dt!'- ; 
quando níio possa justificar-me deixarei~ de morar a -razão tem· uma f<.~rça superior e com o patno-. 
em uína patría. -Ingrata, mas · em quanto ~x.istir o tis mo .se consegue tudo .. 
direito 'constitucional" no meu .paiz hei de pugnar ... o ·s···; Carneiro da •C::lun.b.a.:- Co!11() se 
pelos seus iHreitos . .· . . . . - . . . . traton dos . díZimos devo aproveitar . a occasião 
- Quando a maioria''·da naÇão quizer ser escrav'a para dizer alguma co usa sobre a minlla província;, 

· inudarei 'de .paiz ou . . sugeitar-me ·hei ·· calado ; é de absoluta, nece:>sidade que os povos das pro· 
todavia, . em quanto · a lei. do · estaao . fõr justa . e vincias do norte sejão allivíados ; as camaras. re--
baseada na . vontade. nacional sempre· &'defenderei. .clamiill um . novo . methodo de . dizimos- porque o 
. A' vista do · expandido , iião convenho . elO '}lU e passá : actual é íanpraticavel; bem sei· que isto não é 
o a~tigo comu . estli. . . · · .· · . . . objecto da questão; m11s como o Sr. Pauld e 

1< old mesa a seguinte emenda; .. · . .. . ·. -Souza tooou nesta materta, devo lembrar que se 
« Que_ .se_ docllue no _artigo que 1lcilo aut_orl•a_ doa,·, .. _deve_ ado.;pt'l.. r_ ·o.utro . m_ etho:lo. de cobra_ no a porque 

oa impoatoa ,autnrlaadoa poln ultln•a !e.l do oroa• · · a neoea•lüade urge. . . . 
· monto, . omendando·•e aulm. o arUgo, Salva a o ÍIJco. Atmetcla Torre• :-Pouao terei que 

rodaao4o .-Penda, t1 Sou.~ a.• · t11Uar. o. Jlluatre doputado no 1eu dl•uur~o · em• · 
· Fol apoiada •. ·, • . . .. ·.. . -.. ·. . . . . volveu o governo c11ntral •obre a oxeouo4o da 
o .,.; Mlnl•taon da, F.u:ondAI- A tudo lGI de que tratou; .com tudo,. latu · pertemoe. ao 

quanto o nobre orador dlaae tóra da ordem nilo govoruo, o como estio pre~entea alRun• l;r~. ml-
mo occuparel -JIIlr ora em responder, porque .lrla nlstro• ellea milito habilmente poderl\õ detun• 

·. · au~mentar mui~o . a .. dlaou11silõ · sem- neuess!d!l4e.· .· <ler·ae. · 
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366 SESSÃO EM .11 DE AGOSTO DE 1830 
·, Eu vou dar conta da parte qua me diz res• 
peito . . Se!, como o -Sr. deputado, que co~o em
prr.gado. subalterno de um Sr. mimslro ue estado 
niio devo cumprir ordens quo sejsio contrarias ás 
leis, mns como era possível de deixar ex11cut&r uma 
Qrdem que se -funda em uma llli? Estou con. 
vencido que ellu era cxequivel; e _ todos os ar_· · 
gumcntos do Sr . deputado e de todos _ que a 
suppoem inexequivel não sei como pos.-ão oppór·se 
tão ·.-formalmente á lei . de lG de Abril de 1821 ' 
.que.se acha em-execução no Rio de Janeiro, sem. 
que tenha havido objecção. 

Não se .pôde dizer que a lei da constituinte 
vigorando todos os actos do Sr. D. Pedro I., 
como regente então. consideras!le esses avisos nas 
leis como acto . Je~tislativo, -·nessa disposição leg:\l 
não entrou semelhante artigo. Disse-se todos os 
alvarás; cartás de lei e todas as _ resoluções _de 
tribunaes, e não se !Pilou em avisos. Como era 

_ pois possível que o aviso derogasse a lei ? _ Por_· __ _ 
tanto não :estou convllncido de que seja exacta a 
opinião do · illustre deputado, o quando fór aceu. 
sado ·direi mais amplamente alguma cousa. 

Quanto á lei do orçamentq ella: v.ersa : sómente -
de quantitativos, e não do modo . com que se 
possa fazer arrecadação. Tem~se a1itado a questão 
se o governo pôde expedir decreto's para melhorar 
a arrecadação ; . porém quando a ordem que . foi 
expedida á junta . de · fa7ienda . se publicou . pelo 
])iario Flumína-r.se ao tempo que a camara se 
achava · reunida, nenhum dos · Srs. deputados 
deixou de assentar . que . era_ uma ordem consti· 
tucional e muito interessante ; só depois que se· 
póz em . execução se tornou o negocio mais me· 
lindroso ; por consequencia eu não pottia deixar 
de . executar nma .ordem que estava convenc-ido 
ser. legal, e quaod·o _mesmo o ne,::ocio_ estivesse 
escuro pertencia· á assembl.éa genl inlerpretal·o, 
por conseguinte será muito perigoso avançar a 

- resistencia legal, e emquanto não fór isto deter~ 
'minado 'por uma lei, não pos~o .estar por. seme· 
lhantes princípios. · · 

Disse o .· Sr. deputado, o governo provincial 
.pass<lU a reprebender as ·camaras: o Sr. deputado 
e menos · exacto, porque .receberão-se as représen. 
tações e . disse-se que se passaviio a fazer . pre. 
sentes ao .governo de Sua Magestade, entretanto 
succedeu que nessas_ mesmas camaras se fizessem 
queixas da administração, as quaes me declarão 
o ficto de proclamar· para que -os povos não pa
gassem dízimos: convoqciei o conselho e. aqui se 
acha o Sr. deputado F"ijó, 'que sabe que os do· 
conselho rorão de unanime accõrdo para que se 
reprehendesse o procedimento- das camaras. · · · 

A respeito do juiz de paz pouco me aftlijo COtn 
isso ;. poss() estar enganado; mas julgo que . o 
governo quando . não .·tenha autoridade niio tem 
commettido grande crime em · nomear o juiz de 
paz para servir ·.de instrumento · á · melhor arre· 
cadaçào de fazenda .e -a razão porque eu fiz isso 
foi por suppõr qu~ aprov.eitava á. fazenda e COJl\O 
se ia da1· · ... uma ·nova .ordem á· arrecadação ' na 
conformidade .da lei . de 1821, encarreguei o juiz 
de · paz desta fiscalisação por julgar ser a· autori-~ 
dade mais propria, uma vez . que era a bem · do 
serviço nacional ; nem isso · oft'ende . a lei da_:.l!'!!.â 
creação ; todavia· esse JUiz de paz mnndou-me . 
dizer que ·não se · queda incumbir daquella ' di~ . 

· ligencia, que não-queria ·concorrer parn-e:x:clcuçiio· 
de um decreto nullo ; . man\lei~lhe • estranhar 'este 
procedim.;nto e participei"lhe que . q~eo_i :havia .. de .. 
Julgar o decreto .nullo ·era a assemb1éa geral; que · 
elle nenhuma autor1de.de tinha -para s.va~çar~ ~\ . 
pro oposição, nem cu. po·sso em verdade ouv1r d1zer 
n um_ deputado que . o decreto é .nullo, .,será 
mi;;tet qu~ ,me cvnven<:a, · ma \'I . niio ·.posso . ser 
escravo das . suas opiniõP.s. SIJU amigo -do -Sr .• 
deputado, entretanto so :elle julga os -meus .aetos 
crimlnoaoa, o h~ lei. que me julgue, faça o . Sr .• 

deputado umlliildicação -ptira que .o governo me 
respo1cSabi1ise. · . · 

o Sr. 1:1ollondo. Oo.va.J-oo.nfil:-Fallarei 
o mais _conforme que puder á doutrina do artigo, 
devo porém obset·var que tudo quanto se tem 
dito tem sido objecto da-questão, ella: é mui. vaga 
e uão póde deixar de envolver vagas discus~ões, 
cumpre· nos .. tambem notar que . esta leinão é 
ninda apresentada segundo os princípios em que 
d.e.ve .ser baseada; e o reconbeci~ento de impos· 
sibilidade que por .ora nos assiste a tal respeito 
foi que .. houtero me induziu a-avançar ·que era 
por agora o melhor que podíamos fazer. _ 

Examinando · porém a doutrina do · .. artígo reco
nhece-se que ella envolve ob)ectos que se achão 
em outros, e por isso parec1a·me que em· lugar 
das palavt·as -com as restricções àos Grtígos se
guintes-poder-se-hia .substituir-com as seguintes 
restl·icç?íes -c assim ajuntar ao mesmo . artigo -o 
·que se acha dísp_ost> nod immédíatos, · e que têm · 
relação ao objecto da discussão. . . . · · _ 

0:~ impost••s que se nrrecadão hoje no imperio 
.são tiio diversos em cada -província, sua arreca
:dação é tão -informe que -emquanto uma e outra 
cousa - não . fõr. .· uniformisada e regulada pelo 
interesse nacional, esta lei será sempre diiJlci na 
proposição, e·difficil na execução: a falta de pro
videncias a. tal •respeito induz o: governo a querer· 
alterar as Jórmas da arrecada~ão á proporção que 
vni conhecendo maiores abusos, e nessa alteração 
pódll haver -grande ·prejuízo aos contribuintes, 

. como já se tt~m observado da analyse :que, sobre: 
isto ·tem apparecído na presente discussã_o.J; -, _ . 

. Os · factos ' citados da província· · d_é S." 'Pâulo 
são uma prova_ desta asserção: o goverlio além -de 
ter alterado a arrecadação em prejuízo dos con
tribuintes .naquella província de.u lugar _ás con~ 
testações ·entre o presidente, e juizes :ie paz por não 
seguir a vereda co·nstitucional, a meu ver o com
portamento dos juizes de paz que se · recusarão á 
obediencia das OJ.:dens do presidente jamais poderá 
ser censul·ado; antes . o acho constitucional; não 
lhes 'incumbia taes attribuições, e menos o .. pre, 
si dente lhes . poderia mandar a tal respeito, na 
arrecadação 'dos . impostos o executivo nenhuma 
relação tem c:>!li o poderjudiciario; salvo quando 
os . contribuintes . reclamão. perante este, qualquer . 
concussão da · parte dos arrecadadores,-· e então 
uns e outros são sujeitos ao · julgado compe" 
tente. · 

Eu apresentarei uin exemplo na opinião ·que 
liontem emitti sobre o p>lgamento em prata nas 
contribuições .da. província .de . Pernambuco ; con
vencido. do qile .o executivo não póde regular a . 
_fórma .· de . t.a.es . pagt\ml\ntos, por .· ser .·· isso: object-l 
de lei; os c.mtribuintes na minba província devem 
reclamar ante os juizes o direito que lhes· assiste 
no 11agamenv• d•\S .contribuições: e s~ fór decidido 
legal . o .pagamento. em moeda _ de cobre haverá 
com missão da P!lrte dos arrecndadores na exigeneia 
do · pagamento. em prata .; .e se .fór decidido obri
gatllriO o pagamento em moada de prata, baver!\ 
abuso .dos mesmos. arrecadadores nas demtds
arrecadal)ões do imperio, em que se admltte· o 
recebimento fatal em moeda de cobre . . · · · 

. Ainda , f~trei algumas redexões sobrll o que aqui 
se tem dito .. a. . respeito .dâ continuação _do paga
mento dos impostos, até que · se ·publique a ·as
rogação das leia .que os estabelecerão,. ,óu --;;ejiio 

.substituídos por 011tros : a constituição- fallando 
.as e.o.ntribuii}Õesdirect·as, pareceJneulcara<alguns _ 

_nobres ;oradores ·a doutrina de que•a continuação· 
dQ pagamento:·de taes·' eontribuições•não depende 
da lei annual : ora, independente· de· ·que -os •im
postos actuaes não são as contribuições de;que tez 
menção· a constituição·, .eu : insistireL em:que: o art. 
~71 da mesma constltuioão não .póde jámais ser 
entendido em opinião. a base essencial :doa.governos 
representativos : a regra geraL_ desae·artigo; é, .que 
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as contribuições direetás applicadas no pagament~ 
da divida publica . sojão por uma . s6 vez eatabe~ 
lecídas, sendo as · applicadas a nutras · despezas 
annu_ alma_nte estabelecidas. -· Esta_.· disposiçã. o · esti · 
em barmonit1 · com o disposto · nos ~~- 10 . e ·14 do 
art . 15 . da mesma constituição, pe_lo ~ :10 é :deter.
min!ldo que as despezàs ·publicas sejiío aunual· 
mente fixadas; pelo § H determina-se que sejão 
estabelecidos meio11 convenientes pRra o paga• · 
manto . da divida · publica ; e se as dP!Ipezas com 
a divida 'nilo · sito_ sujeitas á íixaçílo annual, 
nenhuma cor.tradlcção .. poderia .·encontrar-se na 
constituição; · que .. os mei11s J>nra ellas applicados 
não. fossem tambem sujeitos á applícação an· 
nual. · · 

Ora, além das despezas com a divida nenhumtl 
outra' é independente de fixaçãp an·nual ~ - é ·se 'oà 
meios · para · essas e . outras · 'despezas · são . deperi· 
dentes dessa fixação ; como deixaráõ ell'es de . ser 
arinualmente · estabelec:idos ? ·os ~ meio11·;' ·senhores;' 
hão de ser · annualmente ··proporcíoriados ás d'es; 
pezas: as ' deRpezas · hão de · ser • estabelecidas .. 

·annualmente pela assembléa gernl;.eomo ' pois se· 
diz· quE! independentemente da fixaÇão das· despezas . 
os meios para e lias hão de continuar ? . Certamente 
uma tal .mtellíP.encía ~ da constítnição parece: pouco 
airosa . á .assembléà Reral. · 

As palavras-"contínt.uzráõ até que se . publique 
sute dcrogaçao, ou . sejao substituídas por CIUtl·as
são na liypothese .da fixação _annual das :despezas; 
uma · vez pnrém, .que taes despezas ·.não sejão 
annualmen~ . ~xadH~, não· · pôde a nação -paro 
ellas contnb111r ; · al1ás o · system~t representativo 
consagrado , pela. constituição seria .aniqui\lado. 
· ·O -orador, .em resposta aos inconvenientes qi.te .a 
_essa . doutrina ·tinha . expandido, . o Sr. ministro, . 
respondeu ·com · o desenvolvimento dos princípios 
constitucionaes sobre a concurrencia da camara 
do .. s~nado naJei . em :.discussão, e sobre. o acto 
de -dissolução da .eamara, ·figurando ·· ditrerentes 
hypotheses . em q.ue essas .doutrinas erão harmo, 
nisadas com .o progress:> .do causa constitucional: . 

· · depois· insístio . n~~:· necessidade ·,de .·· se .. abolirem 
certos .· impostos ,e ·. diminuirem"se outros, e tendo 
por calculo m~(,rado . que essa diminuição appa· 
rente não podsa .exceder de . 300:000$, .· concluio 
sustentando, que com. taes medidas melhorava-se 
a . sorte . dos . contribuintes e · que mesmo outras 
rendas virião augmentnr talvez de maior ·quantia 
que aquella . que se diminuis~e nos impostos que 
ell,e 'reque~ia n. abolição e dimi'nuíção; e mandou. 
á mesa uma emenda •. (1) . . _. . · ... ·. . . . . . · 
. ó sr. oaL~on ;- Não raii~;~i :na q~~~tã~ 

. dos dízimos, esse negocio . está .affecto á . camara-, 
e - talvez tenha . participado .. ae algumas medidas 

. da parte do ·governo. . > . .. ..··. .. . " . ·. . 
: Quando : apparecer ·. ·este . negocio ·em discussão 

mostrarei qual foL a razão do ministro n esta 
occasião; a . cnmara ·então reconhecerá se c defeito 
_é da ·parte .do . governo . que . quiz fazer: etrectiva , 
uma· arrecadação pela lei, isto é, pela propria lei 
do .. orçamento,_ ou se é:-: da parte· daqu~lles que . 
qulzerílo · continuar -no . methodo de .' nao . pagar 
:dteraudo a lei ; a oamara decidirá em tempo 
competente. · ._: .· . . . . _·. . .. • .. ·. · . 

Vou Umltar·me. 6. que11tiio,' e declarar · a camara . 
que aou.. ob.:l&a<!o na..:;q.ualldade . de . deputado ·a 
ofrereear uma emenda ao art .6° da lei do orçamento 
de 1828; porque, aenhorcs, -nenhum de nós -deve 
querer nem. mala nem menoa ·do que .a con11U· · 
tuiolo. . . ., · . . . ·, . , ·• . .. • .• ,. 

Vej!lmos . o . artigo da . con&tituiÇilo (leu); lato 
não ,e; ma teria nova, tem sido ventilada em todaa 
as; di!lcussões de. orçamentos .anterlores.; , a lei que 
passou, com, :.• a. clausula apparentoria que ae acha 

,no projectQ que , ;se discutio, .· foi. emendada na 
;j ,! 

. · .~ :' ; : . ~ . : , ; r: 

(1) Não veio •com oa · papeis· da' ·acta• . .. 

pussada sessiid, a esta camnra adoptou a ementla, 
.e h(,uve .uma _.resposta a · esta doutrina, que ftJi 
·. de não so querer altArar a constltniçlio, de . não 
se dnr.em ínterpretaçõe" .. absu'rdas . . · .. · ,. 

Disee-se _: que a conqtituiçilo determina · eontri· 
bllições · dir.ectas que devem ·ser· fixadas .. annual· 
m~nte, e só est~s dove:ráõ continuar qunrido não 
sejão .derogadas; mas, . Sr. _presidente; se a 
constitúição se limita utiicamente ás attribuiçõos 
dírectas no sentido ri~oroso que nós as queremos 
tomar; digo · o contrario, . e logo as . contribuições 
di.rectas. nem devem ser . fixadas, nem temos á 
respeito dellas P.R&n salvaguarda do governo repre· 
'sentativo, e p ... Jerão ser cobradns sem .fixação, 
continuando sem que o' corpo legislativo interponha 
juizo · -algum :. é argumento em contrario, ou ·v_ale 
a palavra-- dírectas"'"""para 86 dizer que não deviio 
continuar sem que .sejão .. derogadas, e ·gue as 
indirectaB nllo tem il ·raspeito dellas couso alguma. 
A ·con&titníção falia em .- iniciativa da leL dos int " 
postos, 9 se neste artigo lembrou . fallar em con-

_tribuições, combinem-se todos· os outros artigos, 
e ver-se~ha que .se· fundão no interesse do governo, 
aliás teríamos o ab:lurdo. quo ·acabei de notar; 
é :excellente -dize r : appellemos para os prhr'cípíos 
conRtitucionaes, pois todos . os governos represén" 
tativoe · suppoem este principio; . m.as como pôde 
concluir. de seus princ:ipios que os impostos devem 
ser 1rotada.o cada · -• ann•>,, e . que ·· findo o. _arino 

·ningLiem é obrigado a . pagar? Tal é . a doutrina 
da Iri(tlaterra . o de França ; porém, responderei 
aos · &Anhores ·que : appellão para · princípios con· 
stitucionaes cn:n a mesma resposta que :mais de 
uma- vez se tem d'ado .. nesta casa _: a constituição· 
do Brazil :~ílo é"'ingleztl nem tranceza, ella·talvez 
mui sabiamen.te a tteildeU: ãs circumstancias do 
Bra~il, s::~a exten!lão, população e ditllculdade da 
reunião do corpo legislativo. . . _ 

Aecresce mais que isto . iria de encontro á pre· 
roga ti vn , do poder mode'rador, de . dissolver a · 
caníara antes da · fixação, o que seria demasiado 
pernicioso, porqne . o imposto não seri.rL pago ; e 

· muitas vezes a dis~olução da camas·a pôde salvár 
a nnciio como de facto se te'm visto · na França 
e '_!la . ~ng1aterra; portanto a ·c.onstituição foi .!lábia, 
fot · d1screta apresentando · esta segunda parte, e 
eu . não faço . m·uíto em .· t•eqtiertir · o que se · acha 
n_a . constituição, e deixemos de interpretações. · 
.. ,o .sr: Mtnts:tro da. Fa'l:end.a ;.;.. Restrin· 

gindo-ÓII• ao ar.tilto em questão, aproveito o des· 
envolvimento que o noore : orador deu âs . causas 
absolutamente---independentes -. do governo, pelas 
quaes se pôde retardar .a lei do orçamento, não·. só 
-per tres ou. quatro mezes, mas ·oito; dez ou mais; 
porque a .hypothese que desenvolveu• .é muito 
possível. Não concorda . uma camara com outra, 
uma_, .duas, trez vez~:~s; . que recurso fica senão 
appállar . para outra camara:? . E pôde . fazer-se a 
reunião ,em 15 dias :. ou -eln um mez ·'l · 

O . mesmo._-raci<>cinio do nobre _orador aproveito 
para. mostrar que .sem ,_neohuma. vista hostil, sem 
nenhuma : intenção má, · póde .acontecer que ·.no 
termo . prescripto. pela lei . não . passe a >leL. do 
orçaD;lento, e _quando ;: a. lei : determina - que até 
tal ._ ~'la · se . paguem- os -Impostos, e: que, passad:O - ·· 
elle se não, possão , mais . cobrar, fica · o: p;óverno 
em-m-eios de .occoiiel . és despe'?.as · pnblicas, e 

nqui temos .a . anarcbia. Submetto · isto á · consi· · 
deração ·da camRra • .Jiela ultima . :vez, a camara 
.reeolverã · como Antender. . . 

.o 5r. OÀi:m.on·.~ Vou '·cíngir-me A materiã - . 
do artigo ; ma• permltta·me a· camnra que ainda · · 
diga.· duaa palavrza• a re1pelto ela . q_ ueafiTo_ ante __ • · 
ceaante de dlzhnoa. · . · ·.· · · 

O illuatre deputado que auatentou a aua oplnl«n, 
orador a · . qu11m ·. reapeJto ·. peloa . 1eua prillciploa 
loglco•• tirou uma lllaQilo que . nilo . uta em har
monia ;.com. oa· aena P,roprlo&_ prlaclplj>l • .. AlleRPU 
a' exiaklncia· de um· deo:reto do . tempo do prlnclpc) 
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regente, que havia· derogado a lei anterior, e 
mostl•ou qne um simples aviso do mi:J.istt·o de. 
est:ldo ntio · podia ter tanto vigor ; e para querer 
justificar a dcrogação da lei apega-se á portaria 
do thesouro. que declarou aos paulistas que não 
pllgassem. dtztmos. 

O Sn. PAULA E SouzA:-Quando mostrei que esse 
decreto não existia trou~e .. clous argumentos; um, 
a revogação da- lei . pelo príncipe nge11te, e o 
out•·o a lei do orçament() ; quanto á cihção que 
fiz da portaria, foi ~6mente para mostrar o fun· 
damento que _ iinhão -_algumas .vi.llas para não 
quererem pagar. 

O S!i:. 0ALMON : -Essa portaria pois não podia 
invalidar_ a . lei existentG não. podia obstnr ao 
pagamento • .. Uma provisão .de. con~ulta posterior 
or•.lenou que se pagassem o~ dízimos : eis-aqui 
po1s que·:· em verdade os títulos que se apresentão 
para não se pagar, não são sufficientes da parte 
do contribuinte.. . . . · 

q mes!no illustre deputado fallando sobre .a 
reststencta legal de algum modo ·- inverteu os 
argumentos de un1 illust\'e . d~>p.utado que lhe havi.a 
respondi~n ;_disse o illustre deputado que o governo 
tem attrJbUJça~ de fa~er decre~os e ínstrucções 
para_ a execuçao. da le1, e que 1sto er~. mister que 
fosse . derogado para não_· se observa•·; portanto 
admiro isso 11m pouco, porque respeito muito 
a logica d.o nobre orndor. 

Vamos ao artigo, Sr. presidente; quatro illus~ 
tres oradores têm querido re~ponder, e até um 
nobre deput.ado invectivou o ·nutor da em-?nda, e 
11e de_u ao trabalho de contar as pessoas. e declarar 
os· indivíduos que apoiarão essa._ emenda ; . mas 

• se. elln é olierecida po_r um mão advogado, _per· 
mllta_-se-me . que eu d1,:ra, que o advogado que 
la!lça mão de argumentos taes, não · póde con· 
ce1tuar-se. 

Di_sse o ·Sr. ·deputado que a constituição falla 
de co_ ntr!bu!ções dir __ setas ; todavia qu_a __ ndo .. trata 
das attnbu1ções da camura, falia de imposto e 
imposto não é contribuição directa, e não sei 
qual é a illação que se póde tirar para se sustentar 
que a contribuição dil'ecta não sejrro mesmo que 
contribuição indirecta no sentido em.que eu fallo. 
Ou~ro .sr. deputado_ appellou para princípios 

const1tucJOnaes, que nno neguei, e outro Sr. depu
tado disse que se entendia pelo nrt.l71 da consLi· 
tuição que serão derogadas as contribuições dentro 
do ;anno dn lei.; não comprehen.:lo este seu pri
metro argumeuti•, e qunnto no segundo não res· 
pon·~o porq1:1o não tem a menor rorçR para mim. · 

Dal'se · ma1~, 91!_e até serem substituídas por 
o'!tras con tnbuJç<_> .. s, e_. que a derogaçiio era na 
le1 do anno segumte, 1sto é, que R constituição 
t:rat.a da derogação annual·· por ·tCir empregado a 
palavra - fixado •- nnnualmente, etc., - não. sei 
porque se quiz apartar da regra estabelecida, e 
h a de me permiltir que não adopte esta inter-
pretação. _ -. ·. ·· •• ··· · ·· . 

Outro Sr •. deputado disse que o art. 171 devia 
ser excellentemente entendido pelo _artigo que dá 
á assembléa a prerogativa de. fixar. a receita e 
dcspeza .do. estado, e roi consultar todos os artigos 
d~_constituição : peço aos Srs. deputados que os 
le1ap, para que conbeçao .que. ha .duvida consti· 
tuc10nal: supponha-se que o art. 171 se apartou 
do principio. geral, que a lei do imposto. fosse 
.votada annualmente, supponhamos . que·· é -·um 
erro ; mas deve defender-se.: A cr>nstituição diz -
:6~ar an!lualmente a despeza ,publica, etc • . (Leu,) 
Ets ,aqu~ ._ que e~ nenhum . _p·ont.o .. falia.· em fixação 
de ... receJta, senao- no_. art. 171 e nas .prerogativas 
~a camara, onde se acha a iriiêiatíva . sobre 
1m postos;. é o unic_o lugar em que. a constituição 
falia de_.i.mpostos, e' diz: de_vendo a camara :fixar 
a despeza. p~~li~a ~. repar~ir_ a contribuição.; orA, 
t~ndo. a m•c•atr~a __ sobre .1m postos .e devendo 
annualmente fixar as con_tribu1ções directas,. or:· . 

dona que ellas poderá.õ co_ntinuar .até que sejit1l 
derogadas. por outra lei. . _. . , . . . 

Combinem·se os artigofl e vet··se-ha que· . as 
conclusões são llXactas; a primeira, ,que imposto 
e con r.ribuíção .directa no· estado actaal, . é pela 
constituição a. mesma cousa, e. a most•·ar-so 
distincçiio sobt·e a contribuição directa, e li tão ·a 
camara não .. póde ,fixar contribuições _. dírectas : 
segunda, se .. a camara só deve fixar. as contri· 
buiçÕeS directas; a Ctlmara póde dizer que COD• 
tinuão as .mesmas que existem, e acabarem até 
q11e sejão deroga:lus~ _ _ _ : 

Não_ sei. se. tenho-· sido bem. comprehendido, 
mas em, resposta final concluo que este .art.l7l, 
comprehenüe,. quer contribuições dírectas,· ·quer 
indirectas, porque se se att.lnder-;unicamerite á 
palav•·a- dírecLa- segue~ se ·absurdo ; . é · 'mister 
que se ,confunda com o imposto;. por conseguen· 
cia a minha opinião não é mais do que n deCeza 
da .. coniltituíção, supiJondo mesmo que ·haja erro 
devemos respeital·a desprezando quaesquer inter~ 
pa·etações, e um abuso da camara não é util de 
modo. algum. . · · .· . :. . . · ... 
·o ··e!h.-. Mlnlsrtro- da Fazenda :_- Era 

impossível que ' _ou_ me • propuzesse a ·combater ·_o 
que tenho . ouvido, quando JlrOfesso a mesma 
doutrí_oa. constitucional. (Apowdos;) Eu não co· 
nlleço nenhuma garantia mais efticaz _contra o 
abuso do poder do que a lei que •regai>\ a re· 

- ceita e de11peza publica~ ( Apoiados;)- Se estou 
nestes princípios, se ···tal é minll'a_ 'profissão de 
fé, seria uma contradicção impugnar _:esta don· 
trina. :, ·! · 

Direi porém com um nobre 'deputado, a pedra 
uma -VEZ sabida d11 mão ninguem ·.pôde· s11ber · ou 
prevenir onde irá _ter. Se esta lei de orçamento 
niio fosse applica?el . ao .anno aetual em que 
estamos, talvez não tivesse insistido •tanto;. mas 
esta disposição se não pôde ter inconvenientes a 

·respeito do anno de 1831 a 1832, pôde tel"oá :a 
respeito do. anno actual, e toda a interpretação 
de que. se não pague nem _mais. um :diA depois 
de ellpirar.-o prazo da lei -do orçamento · autorisa 
legalmente_o· ·não pagatr.ento ;· ora,·niio •recebendo· 
o gov~:orno, não póde pagar; daqni resultará'·pois 
a anarchia. Eu reconheço que o .homem que 
cumpre a lei não commette delicto, mas•é por esta 
mesms raZão que insisto na necessidade da nova 
redac~:io do artigo. . 

Disse-se que o governo tem autoridade de 
mandar_ citaa·, e .obrigar R pagar aos que não 
querem concorrer _ para as . despezns do éstado ·; 
ui as eu peço que se re1licta .. que,-- quando- ·OS 
crimes· têm certa extensão) e generalidade é im
possível executar a lei. Como póde o governo 

· · exer.utar a .lei contra os fllbricadores ·de , cobre 
falso? Q. governo tem .. dado as ordens as. mais 
energicas e, positivas, . que se prendtio; .que. se 
processem os. autores de taes delíctos, entretanto 
.nada .se consegue e o cobre falso .. continúa. O 
que respüil'déin os presidentes . e autoridades ? 
Que o '•crime está tão generalisado que -,seria 
necessario haver . uma guerra civil, e. prender-se 
toda :a província pnra execução :das ordens. ·do 

--góverno. _Por consequencia ninguem obedece, :nin· 
guem. as cumpre. · _ , 

Ora; ·se os mesmos Srs.· deputados· não têm 
duvidado avançar que passado ótempo, é ,per· 
mittido • aconselhar que não 'pague'1 o povo.· os 
impostos; se agui se tem desenvolvido l!lypotheses 
nas quaes _ póde não verificar-se _·_ a reunião ; 
cotno- se· póde deixar passar assim este artigo?. A · 
cl'lnstituiçào teve em •·vista- a· difficuldada da-re~ 
união da cam11ra· q11e, como tíqui se disse;' ' não 
póde ·ser:· objecto de, 6 'mezes,-· ainda havendo 
a. _ maior • · actividade · e· ·boa vontade·, porque :em·· 
quanto,,!liio houver 50 e D!ai_li UU!_I~ào é _ possiv~l 
a reu01ao. Não é porque agrada ao governo e 
elle queira .,ser autorisado par_a usat· .. d~ · po· 
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der íllimitado que insisto · nesta ~mAnda, por· outros quA a lei do orçamento · niio é sufflciente ; · 
que, corno . dis~e, o governo que fór assaz nb· e11 ms. inclino para julgar que a lei do :•orça· 
surJo . do entrar no desastrado intento . de · nlio meu to é sufllciente, fi uquelies · que não "íto dfl&Be -
eumpl·ir a . con•"tituição, : · ceJ'tamente . niio c um , parecer nã,, p~dem .duvi~ar da redacção do ártigo, 
prirll tombem esta lei, . nem . se importará · com o . segundo .. G . 1nMhgenc1>~ .. do · artigo q11e ah~lins 
ella. · . · · · · · . · S1·s. d~putados Ih~ têm queri.JCI dar, · .sPguia·se 

Portanto atlend11ndo t'l . difliculdade da reunião · que : cmquanto niío houvés~e dérogaçl'io expressa 
e ao flrn ·que ·a · córistituíção . teve . em . vista cpm o governo continuaria ·a· receber co.n.tribuiçõés 
este. :artigo; attendendo m.ais ao .f.xemplo . dá directas, e isto é o que o artigo da constituição 
lei .. do orçamtlnto · dó anno passado que fui niio quer. Portanto o ar~ig~ e_stá. J>em .. redigido e 
ndoptnda por · es.to. camara .. , peço .. que se. eon • deve passar.. · · 

· ~~~182~. redígh· 0 artigo no. fórma da dita l~i Mas disse-ao que a lei do orçamento · do anno 
·Pot: . ora . nndo. . mais tanbo .. a .. dizer ; se . porém passado se admittio . nesta · eamara a . idéa. de que 

en.trnrem as . . emen:J.as. E:m. diseus.siio terei quo dizer os tributos .ftcavão . &!)provados para ·Sempre, e 
I 

não annualmente, porem n63 . niio nrgum'entamos 
a guma co usa. · · · aqui com precedentes quando ha lei escripta • . . 

o Sr:, Ferro1ra. Frn~ça :..:_Direi-alguma Q11anto ao receio de que .o orçamento . nio 
causa. sobre 03 · argumentos constitucioniOO!l ·:de . passe no senado, niio julgo . que isso. tenha lugar•. 
qur, se ~em fatiado. Diz a .conRtituiçiio: . ·11 Fiitnr O . senado ho~e · tem idéa~ . mui diversils, tem · 
ann11almente a .-dcspeza , publíca. · ~> -Mas a despeza avo.nçado mu1to na carreua .eneetad•\; e. cuido . 
é . igual .á receit11,. não . devem <ser. maiores nem que eller,rincipíajá aadvc.gar acausa. 'tlaliberdade. 
meno~es .: _ptrr~anto isto quer dizer, repartir · a . Emquanto .. és demoras âa~ reuniões .. da· as
contnbuu;ao d1recta segundo seus . haveres. · - ·· aembléa nao . são .. tão longas • como ·se , diz, e 
. ,.Passarei n ,_outro artigo sobre im'postos. ·· A . não acho impossibilidade em que em _seis mezes 
palavra-impostos~ é genero, e :aquelles generos . a .ass11mb!éa esteja reunida·,· ao menos . com 
enyol!em · especies, isto é, contribuições directas dous . terços, . isto no . caso . . da dissolução feita 
e md1rectas . . • .· . .· . . legalmente. · · 

Vamos ao art. 171. · {Leu.) Eís·aqui a reEra <.l Sr. Hollanda oava1cantl :~Pedi ,. 
geral ; que .quer ·dizer fixar annualmente ? Isto a palavra para fallar sobre· a · emenda .que. pede 
qu~r · dízer, serão. fixad!!s· po1• um anno ou por . a supp1·e·ssão das nltímas palavras do artigo, e .· 
maas tempo até .. que se publique a sua der.,. igualmente as outras . s.uppressões .. ,~:elas. quaes . 
gação, . ist<> ó, serão . fixados por · mais do um nl'io posso votar, por ISSo quando .. mandei. a " 
anno se aea;;o a assembléa geral existlinte não · 11s · minha emenda á mesa disse que em par11 apurv.r 
tiver .explicitamente derogt1do, e não assembléa :a 1·edacção, ·e que em lugar .de serem em nrtigoa 
dissolvidn, porque se suppõe que ella esteja exis· fossem em l!.aragraphos, e estas · minhas e1n11ndau· 
tente . e · de · nenhum modo dissolvida; · e:nfim eu síio pel~ mau>r . parte. d'ós artili(óa . que se . acbio 
creio q.ue nada careço .dizer · mais; , -·no parecer da _.· commassão ; até entendo ·gue a 

O Sr. ministro ·disse qne alei h·avía comeéor ... discussão dellas nbrevíl!va a discuss:i<> do. ar-
talvez :' no :principio do anno_ que vem, .que era çamento. Nós temos . 15,000:000$ de receita . e . 
necessario isto . se tlxss.se; , porque ·· ~alvez se não 12,000:000" de despeza, . comt11do temos que · tirar 
pudesse reunir a camara em menos do quatr.~ o cobre fdso da Circulação da Bahia; por eon· 
mezes, porém eu julgo que em menos tempo .. se sequencia· embora pas_se. o artig•' como está, 
pôde o\lter a· ·reunião, dada . essa , bypothese. porém nunca se suppr1ma esb partç. 
Supponhsmos mais que no 'senado a lei do or- Direi pouco sobre a 1lx:açiio da despeza pela. 
çamento é rejtoitada, nesse. caso pede-se a reunião camara dos deptltados, .. Robre o artigo da con-
das . ·duas camaras ; e . o senado póde 'resistir a stituição em relação ás contribuições que conti~ 
esta reaniõo? Creio . que não. · · nuão a ser cobradus, em relação com os outros 
. Snppônbamos ·mnis, e eu peço 'Iicençs 'para arligos que ftx§o a obrigação da· assembléa geral_;· 

dizer .isto. Creio que o poder · mederado não · Quando na constituição . se dá ·a attribuição ' -de 
põder ' deixar de · .. sanccionar a lei ~ do orçamento, · flxtlr~se a despez'a, é consequencia · necP.ssada que 
.porque eu véjo só declarado . que n assembléa ~ · .. ~e i? de o fazer será fixando os jmpQ_stos;:,Cuja 
geral fixará· .. annualmente .. :Jllf despézas · e não o . mtclatiV!l- é ·da .. camo.ra ;·" mas · deftmre1 pr1me1rO o 
corpo· legislativo ; · e·seniio vejail•os as attribuições · . que é imposto. Nn minha opinião é a contribuição · .. 
do • corpo ·legislnti~o (leu) ; :porém .a -·asilembléa " ex:ig_ida nos associados para as despezas ·publícae; · · 
geral é .. composta ··dae duas :.' ca:maras · .'( .leu · ·a·· e nao outra •co usa; .logo, a contribuição, deve .eer . 
constituiç4o) ~ o daqui conCluo qué' rião • está ex:· igual: 1\: ~cspeza~ . . ·· ·· . · · .· · · . ·· .. · . ·. 
plicito ' este negociO;· é verdad~ : quó · e~ :niio estou ,. ·· Quanto á · idéa da 'sancçiio 'dessas · teis; meJiior ' .' 
ttizendo 'O melhor que '!:!e pode exp~nder · nes.~e .. , seriá ·não · promover · questão sobre · isso; .,assim . ·: 
assumpto, mas··.estou éxpondo' as mmhas duv1 ~· : telri a,contecido e lia de a.contecer: applicareL.de·.·· 
das; quanto :.mais ' que · me ·acho· em duvidà· ·se .o ' ' novo ·· a •:pratica das. 'Outras · nações · représe'iità· ·~: 
orçam. ento · é ·lei. ·• · .. · '. · .. · .. . . '•· tivas,ohde alei.da 'filCaçiio dareceitaedil:~peza~ i. 'o"sâ: MíNisino' ' x;;\ FAZÍi:N-;,A: : ~ A âutorÍdilde. vai sempl'e á. san·cÇãiq;)ela formulá das' outràs ·· 
da. assembléa. geral é, .marcacla. •pela,,-.constituição, · leJa·· qu .. · e · .devein ser • executadas; tj(i Y'Í'Ífrfiblea.,.: 

--""t .. n..,d~õ:: :c:jlulnt.o!l>a pe~m.itte . a .-~~tu:fçillY -sem::. u~ ~da ex~c11tar i .· c~~a_o_ ·.'J!Inbum. , 
vida. l!õde,. ft~zer dentro desse~ ,)lmltes, mas.:de - desses Srs. mi~istro:S Airá' ' q)ié :>.Ms~es_ · ·goter; •i 
nenhum·~ : moilo .·poderá razér leis ou decretos- sem nos· ·representativos · de1xe · de .' :· ser: sancctonada · .. 

a . san.cÇão. ,do , poder moderádor ;· · és~ .. : ~.t vosc:~Ô~l.l.;.; :~ b .. ~~j~~tré" ~;~ep~-.u_ .- t~~,~ :~ 
O ;Sr~ ;Ferreiro da·;v:«Siga i~A constitui· 

Ção recOnhece :contribuições d,i rectÍls e indiree~"~' tado -que ha pouco 'Callou, dis,e:que liaa .,palav.raa . 
e ·sobre ··quaesquer- dellas te.m: a •camara -a · am~ · . ·· contribuições direeta::l M-compretiendiito . todas. as. 
cíativa: ·quanto '- !\ -contribuições" ·indirectas . nln· · contribuições. Orn, poato que a -letra: da con11U• -
· d' á · · t · .. · t" é t 1 t 6d tuiçi'ío ·. reaiata a. umli tal intelll1Jeucla, :pen1o 

· ~uem ·' Ir '' que es a .JIJICJa Iva · res r c n, P e' que ·poderei convencer ao Ull&ltroc depu&ado, , e 
·a . camara· ·em lugar de -conveucionar · que'· os .hn • pc·r~uadil·o de. _qlle 6 uma oqulvoc. il"ilo 1ua.~'~llanclo 
postos · d11rem um anuo p6de f.1zer qua durem • ' 
mais. Lal avan.oou. . . . .• , .. 

Orn, o art. 171 diz (leu), dlrcito una que a No •eu primeiro artr~tmenlo cllala o. lll•aa\rt 
lei do orçamento ó 8\ltncil:nle pnrA ~xprimir o deputado, a con•Lltuigllo nede;artiRO 16 'raLa de 
sentido da · publicaçilo da .sua derogaçno, o cllrlo coo&rlbulçõel dlroot11 que 10rilo annu11lmouto U• 

. '1'03!0 '2 ' ~7 
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xadas; logo, 'contribuições indirectas niio devem 
ser flxa~as. . ..... · . · . . ·. . . ·· . : . , 

O .. SR. ·· Cu.MON: -Fiz esso primeiro nrgu • . 
mento, . porém accrescentei que podia cnteudP.r. 
se na palavra-imp•JIItos- contribuiçõas directas . 

· A lndi.rect~8. para não .se cahlr 110 ab~urdo ·quo 
figurei. · . 

O Sn. VASCONCELLOS (continuando): .~ Niío 
posso deixar do louvar a fixação, mas . ll consti
tuição .iiz expresªamente que estas ·contribuiçõe:~ 
directas podem ser · de rogadas por uma lei .· da 
assembléa, e eanq!lanto não se revogiio, continuiio; 
tambem é ínquestionavPl que o que faz a . as~ 
sembléa é declarar · quo as contribuiçõeo~ dírectas 
ftci\o derogadas da publicação da lei a um anno., 
é isso o quf! determina . esta lei, e ó muito 

. co·nrorme com a constituição, pois comprehende 
· tambem . as c•>ntribuições . d1rectas; entendendo se · 
!l&sin( a c~nstituíção niio se · póde admittir m,ttra 
Jntelhgenc1a sem que se 1lespreze a letra da · 
constitaic:io; por: consequencia · o ·argumentO quo 
se fez .'não é deduzido· nem da letra do nrtigo, 
·nem do espírito da eonsLituiçiio ~ nliás ficaria 
R .·· constituilídO 11em a . garantia mais solida, a 
garAntia da fixação dos meios para as despezas 
do estado feita annualmente, pl'incipío que ·não 
se tl!m contestado . ::. . . . . . 

Quanto a dizer-se que a consUtniçiio níio é tiio 
clara, o q_ue se seguiria. continuarem a . cobrar · 

· contribuiçoes directas~ nínguem . tal dirá com 
fundamentP; todav;., o artigo de_ve p1\&Sar sup· 
prímindo·se as palavras ·(leu), acho m~:lhor 
approvar o artigo sem esta declaração, e passar 

· uma. -resolução em que · se · trata de~t' · ma· 
teria, opprovHndo·se a· idéa .· da restricção para 
não se ··tomar tempo ·; além de que esta materia · 
é de imporc.ancía e convêm que se separo. desta . 
lei. · 

Tornou-se a insisth· que a autorid,,de subal· 
terna não . é responsavel quando executa . uin de· 
ereto que tem por .. fim .. regular a boa execução 
da~ leis; mas porque seja Ja aUribuiçiiodo governo 
dar · esges . reg11lamentos á · autorídad" subalterna 
não é resJlonsavel, executando decretos offensivos 
das leitJ ? Da. certo. E isto · não é doutrina auar· , 
cbica, ~ doutrina .. de um paiz muito monarcbico, 
a Inglaterra. ·. . · 

Õ sr. o~.hnon:~Emíttirei poucas palavr.as 
dei:larando que nada me íatporta que B . camara 
desprese · a minba opinião, faço o mau dever em 
declarai-a, assim .. como estou convencido que os 
senbures que tllar prestado . attençtio 6 discas· 
são, .conhecem .que uiio tle me tem rtlspondido 
fundamentalmente. . . . . . . . , ..... 

Já disse que a constituição fall•l de impostos . 
como iniciativa, da cam"ra,. e .este .imposto rami·, 
ftca·se em contribíaiçiio · directa ou indirecta. Ora, 
a constituição .. tendo dtto . que a camara inicia 
sobre impostos, tem dito que fixa annualmente 
us despezas, e reparte a contribuição direct11 quando 
trata da . fixação annual; em vez, .de usar · da 
regra . geral, ·diz, 'fixe imnualmente .as di'rectai 
e dispense ' as indirect IS: .: ora~ a minba obriga~ 
ção para· não _ cabir em ·absurdo. é declarar ,· que 
conLribuições . indirectas não devião · Rer aitnual~ 
mente ti.x .. das, comprebe.ndendo impostos em geral; ·. 
isto .é, . tanto · directas · como ·. indirectas. ··Sei · qúae:~ · 

· são · os princípios con>~titueipnaes · ; liPrérri n con· 
1-tituição . ou por erro .ou · por q1uesquer circum· 
stancias deixa duvida. ·. . · · · .. · -

Aqui já se âpóntou tambem, querendo-se jus· 
titlcar.· os. redactores . da: constituição, que talvez 
tivessem em vista · uma dífficil· reunião· do corpo · 
legislativo •e . de facto assim é, pois não nos aeon: . 
tece·. como em Inglaterra .onde -desappart~cem essns 
dimculdades. App~llo para a eon>utuição, . e se 
h~ . erro é. l!listo:~r qae ,ea o . re:speite, . esta ·, é.: a 
uunlta opm1ào ~ e .. accres.ccntarei que mesmo ~por 

intet·esse . do governo representativo se deve enten· 
der nB generalidade de Impostos, as . contribui. 
ções rlirect.a'\ o .lndirectas que . c.lllvem ser· geral· 
mente ·fixada~. e quo emquanto uma nova lei · as 
não dorogar· devem t:•>utinuar a p~gar-so. · · . 

<• sr; Pâuia. o so~~o -: -0 tempo é pouco i 
mas n~o po>~so . deixar do dizer .·alguma · co usa, 
e ninda insistirei que os Srs. deputados que me 
combaterão, uijo t.êm . . razrio dt1 db:er que eu fallci 
fóra da ordem, a minlu' . emenda é para que· não 
aconteça sanccionnrem,se esses novo>s impostos que 
o goverM !lu; ·· e os ·Sr:J ; deputados. quo têm 
!aliado não têm .mostrnJo que . os impostos têni 
decrescido; por consequencia em nltímo . r~?sul• 
tadodirel qae o q11e resta _l\o mirdstro da!•zenda 
é su.ipender essas .. ordens, p•Jt·que r.,rão al.Lel'ar 
a SJRlÍlll\ dos tributos . . Eis porque (aliei 8 .porque 
oiTere~i uma emenda . . Permitta-se·me dizer que 
em 1827 est~ artigo . paa"ou tal AU1l; (LeZ'. )' · 

Diz·se que niio .ó con"titucional uma · disposiçiio 
que passou na .-assembláa - ct~ral na primeira lei . 
do . orçamento, e appellou o Sr. deputailo para a lei 
ultima, d•J orçamento que de facto teve essa emenda : 
porém . eáqueceu-se o Sr. deputado de contAr a · 
historia .dessas emendas; . e sabemos mui bem · 
qua o senado tinha . snnccionado o artigo . tal e 
qual, e . que essa emenda foi oll'ojrecida na .redac· 
çiio; por consequP.ncía . BP.ndo isto nssim . como 
havemos retNgrad:n '! Niio é" possível que o senado 
haja de mudar, quando em 1827 adopto,u a mesma 
idé•l, e ;;6 110 acto. da · redaet;iio se fez essa emenda, 
e a camqra . dos deputados a adoptou, .porque 
achou melhor .haver .. assim. lei . do 9rçamento~ llo 
que n:io a haver. ! !. · , · · · . . · . < · ·· 

O Sr. de patada diz_ qne a constituição .· ó ·· ex· 
plic.ita, . e . a força do ·seu .. argumento .fun,da-se :em . 
que no term11 ·de . contribuição se abrangem . todos 
os impostos; mas ·isto á inverter o suritidl3 das 
palavras; quanto mais ·nó artigo a· guínte vê·se 
reCutada esta opinião, porque se. diz-.ímportancia 
des_tas eontril>uições. e r~ndas . publicas ._logo,. o 
mcsm•l artigo lmmediato explica : uma causa são 
contríbuiçõao directas e olitra siio· rend.&s ,publicas. 
Ora, as contdbuiçõel! , se não f<Jrem .fixadas fieão 

. derogadas; eis o que . quer ··· a . nossa c.onstitui• 
ção; portanLo . seria 1•ara lamentar que no . anno 
de 1830 • . nós retrogradauemo:J· ,do · que fizemos 
em 1827. 

' . . . . . 
o sr.l\S:lnlsti.-o dá ·Fàzenda.:-Como nito 

assisto á discuasiio quero ·.emiLtir uma idéa que 
peço seja tomada . em consideração . na occasado 

· da votaçi'io .f!obre ai suppressões. ·.· .·. •· . 
Eu pretendia faltar .sobre. a suppressilo de alguns 

direitos que propõe .a ... ellmmissilo, _mas . _como .ba :_ 
uma emenda parll&e .não'diselitirem estes artigos 
na presant~ lei / e. eu nie vã embora, peço licença 
pa~a pedir. que ile houver alguma modificação 
em. d1reitos seh preferido , a t11do . o algodão 
(muitol apõüi:tos); .nenh11m objecto dl3ve merecer
mais a euntem,plação . ~desta camára,. do que · o 
algodão· (muito1 .apóiadoi) porque . paga 40 116, 
senhores (muitos apoicado~j; como é pouivel que o 
lavrador po:~sa concorrer . no mercado com nações 
qae nada pagão .? (Apoiados •. ) . .· .. ·. ' · · . _:. ' 

Julgada a ··. mate ria ;sufficienterriente . discutida; , 
fQi . apprOVMQ o artigo ·.salvas'-DHméttllas:llendo:"· 
igualmente approvadaa as doã 'Sis. Vasconcellos ·& . 
l'aoln· Souza; e :rejeltada·'O • do. Sr: ·,Calmon·i' · : .... : o Sn . .. PrumDENTr.' . deu : parll '' ordem 'do . dia 'ae;. ·: 

. guinte: 3• discussão ~ :do ;· p·rojecto vindo do senado 
· 11obre a cit!lção do·s presos·e·ofiançados,l• discussão .. 
do ·projecto de lei n. 127 • . l• ·dlscusRiio do · projecto . 
de . lei · n.- .125, resolução :n. 169 • . 2• . discussão do 
projecto de lei vin·Jo do sen~&do, n. ·144• Continuação 
a, prujecto de .lei do . orçamento da receita; ,, 
· Levantou-se a sessão âs 3 horas e 10 ·mlnutoa. 
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Se~s4o em f~ ele · Agósto 

}'RE8l'PENCIA. DO SR. COSTÁ. CARVALfiO ' 
' ' ' 

Tendo-se feito a chamada, · abrio se · a ses~ilo 
ás lO e um quarto boras,. e comparccêrão 80 Sra. 

·deputados, faltando com partici 1>11<;ão os Srs.Mnurs, 
· Hollanda .Cavalcante, Silva Tavares, Lino e Can· 

dido de .Deos ; e sem ella ·os Srs• Araujo e Pinto 
P.eixoto; · . · · . · · · 
· Lida a ·acta da sessi'io antecedente. pelo Sr. se· 

cretario . Barreto, fo.i approvada. ·. · • 
: O Sa. SEca.zi-.uuo MAaCBLLJNo DE BntTo, .leu os 
sellttintf!s ·oftlcios: · . . . 
· •Do• secretario' . do ·senado·,- envlruido 11m a pro· 
posição daquella c:nmnrá, que màrca a . fórma . de 
fazer-se a votação e apuraçi.'io ·de votos para juiz 
de paz · e' supplentes·.-Foi ·:. imprimir o·projecto. · 

D<> ·mi!smo :·secretario, enviando· emendas do 
senado ·:ã . proposlçi'io · desta ·cam·arn sobre outra · 

reg11do dos. negocios do .Brazll junto ao goverilO 
do Paraguay. . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO~:J:)IA. . 

Foi adoptildo em terceira discussão o prc.jecto 
de lei vindo do senado, para poderem ser cl· 
tados e demandados . os · pr~sos ou aflançad_ol. 

SEGUNDA -~AiiTE · nA ·oRuEM·
1

n0 DiA 
' - . .· .. . . 

Fói . approvada na primeira dillcussiio · pnra 
passar á BAilunda, o projecto de lei n. 127 Acerca 
ílaa ' ajudantes de ordens . dos . ccmmaodantea &la 
armas das pro"Tinciaa. · · 

TÉRCEIRA. PARTE ·DA. . ORDÉM DO DI~ 
. Foi â'ppr.lVado em . primeira diseusáiÍO· p~ra . 
passar á ,segunda, o pNjeeto de .lei n. 125, sobre 
o · modo · da .cobt·ança dos · d.izimos. . . · ·do ·governo· ·para as eleições dos juizes de paz · 

e. seus supplentes; emqnant" se niio promulgasse QUARTA PARTE ':DA · ORDEM DO DIA. 
!' lei. ~as camaras municipaes . ..;.. Mandarlio·se 
101~!1~\~i::oe~:~~f:cio dos negocios do imperiÓ, o pl'oj~cto de resolução .· n; 169 sob~e 'prorogaoito 
en-viando .papeis resJ)ec.tivos ás despezas ·feitas de tempo ao transito dos .diplomas, pela cban . 
pela eamara dn cidade· do .Maranhão nas festas · cellal'ia. · . 
com que se celllbrou .o reconhecime.nto da .índe~ · <> sr~ :Rebouo1u :-'- S~. presidente, diz a · 
pendencla.--Foi p11ra a secretaria • . ·· .. · . eommissão, . ácerca desta resolução ·n. 169. (Leu.) 
: Do . mesmo . . ministro, cnviimdo ··a ··surplica da Os··diplomas dimanado" de nm membro do poder 

camara municipal da villa . de g, Sálv11dor dos executivo, póde ser· concedida a 'prorogação por 
Campos,, que pede o. :6e.tabele.:imento . de. uma um membro do .. PodPr judiciario, ·dado o· ·impe· 
taxa . para . a despeza da obra da ponte do . rio dimento, quando deveria ser tran~itado o diploma : 
Macab.ú. -Fui a commíssiio. das camaras .muni· até'uhi bem, mas depois não parece consentanao: 
cipneSI.. : · . , · · ·eu quizera .que s& d6sse esse direito á autoridade 
· Do .ministro da fazenda, .reenviando a .queixa. de . quem dimanou o diploma o perante ·um juiz · 
de A.nacleto .Valcletario · e outros. seaundos · escri· de ·direito com. o procurador da coróm. DaVR·Ie 
plurarlos do thesouro nacional. -Foi á terceira essa autoridade .. a um . m11.mbro do . poder judl· 
commissiio de fazenda. .·. . ciario que poderia . admittir . . a. justiftcaçllo do 
· DJ ·ministro da . ~uera·o, informando sobre a .. inapediment!l., o essa autoridade, á vista da juatl· 

· queix11 · do n1ajor . do batalhão , 76. de caçad:~res . ficação, concederia -.a ·, prorogaÇão, e nesta confor· 
de · 2:~ linha, Manoel R"drigues ·de Mour.a.-Fcli midade eu .quero emendar. o projecto .. · 
a. com missão de guerra. · . · . . : . . · ··o s ~ 1 · p r"c · q· te ·a t' c mo 

Foi. á commis. s. io . deJ'ust.t'ça. eiv. 1.'1. u.ma .. ·r' .ep.re· ·. r. a 8 
.- a " e ue es · r tgo 0 

. . .,. · está •não póde passar; ·porám bastará . que ·a 
scntaçio . de · varios proprietarJos . desta cidade, mesma autoridade qne concedo o diploma ·aeja 
c:on.tra ·o lançamento da decimll ultimamente fc:~ito a mesma que conceda o lapso de tempo. Se . os 
pelo juiz . do. crime .dos :bairros .de S. José e Sá. · diplomas . são emanaJos do pocter executivo, eate 
~· Foi . 4 terceira commissão de . .fazenda. um re~ seja o mesmo que conceda .os .lapsos .de Jinppo; 
querimento dos guardas do. mar desta .cidade. e se se quer essa m~sma autoridade jlidieiaria, seja 
. Foi ã eommissão . d.e justiça criminal uma . ella .. qnem conceda. as lic~nças. · . . . · · . 
·queixa de Manoel Rodrigues de--Araujo, contra o 
corregedor do crime da córte; .. ·.· · · .: . ...... . · · :6 ·sr. custo<ito .'Dlos:;;... Eu ·voto contra .. 
· Foi a imprimir um projecto de codigo do · o projacto :e contra a emcn'da~ a quem se bz 
proceiso criminal, offclrecido pe1o Sr. deputado uma graça deve 'tit·ar logo o seu diploma, e não 
Alves Branco. . · . . ... ·. . devem ··: haver esses lapsos. Estl\ camara sabe 

. . . Foi ·á com missão de : éonstituição 0 poderes que elles não . têm requerido em teiJI1)o, ·e ba de 
· .. . um requerimento do mesmo Sr. deputado, pedíndo se ·lhe agora conceder lapso de tempo 'l . Se querem 

licença para se retirar antes de dnJsrem as a graça vão tirar o .seu diploma, ,. senão · _qne 
sessões. deste nnno. . . .. . . a percão. · · ·. · . .· · ·• · 
~oi approvado o. seguinte parec.erda C!)mmissão o Sr. c L~ mente Por&! E"" : ....:. A.1ueUe'qúe 

·- de orçamento; · .. : · · . . · . . . nã.o tirc:lU o seu diploma dent,ro ·do . tempo ~a lei 
. « A· c:ommissiio ~.!t .Q!~~nto, observando qúe · .. mercê.; . e se ·o . g9verno ·conceder de 

"'"'')lã .. 2•'lflscusiiiõão orçamenta. J)as despezas do . novo essa mercê ào indiv:iallo ·.que ']à não,. tem · 
ministerio da guert·a. -apenas .. se venc.eu .uml\ direito a eua; o agraciado a perde1·á ainda a.ssim: 
emenda, entende . ser desnecessaria a impressão o governo terá occasião'dc conh·ecer .' isto •.. : - :. 
para a ,ga discussão; o .é •seu . parecer que seja .O sr; Mala:~E:~ta· resoiução . . tem 'util.idt\ie 
Cliscutído independentemente de nova impressão. · ~ d bl' T · · d'd 1 d . «· Paço da . camat·a dos deputados, 12 de. Agosto .· ·.·.para a szen a pu tc:a~ e.m ·se. conce _t o apso_ a· .. . 

. de ·.l830. _Vasconcellos~ ·-· ·Mendes Viannà•- · tempo , .até ·hoje:. se ·não -. passar; ·esta· résoluçito, 
·L. dtJ Sou~a.-D.wwte Silva.• ·e não se autor1sar essa· autor1da'de a · cobrar, 
.. Foi .approvada a redacçilo do· tilu\ô,reilpectivo nisto perde a fazenda publiCa ós direitos; l'or 
i ftxaçil(l . das: despezas do minístorio dos negocias c:onaequen_ cia d. ~ve paas. ar . e:~te· proj.ecto p_sara se 
estrangeiros; e: se . mondou ·proceder na rórma contarem estes preJulzoa; e lato · é quanto .blltta . 

. vencida Acerca do , mlnlsterio .· doa negocio& . do : . para o · interease dR fazendt:a ' publico • . · . . ' .·. 
imPerlo. . .. .. . · . . . .· · o•a-. nobou~zu :-OarUgo accreaoentauma 

Ficou . adiado por . ter voto separado .de um tloa eircumatancla que nilo é ·oommum ; a \odaa 11 
membroe, um pàrecer. da terceira commlssilo de justlllcaçliea; e o . faz dependente do . proaura.tor 
fazenda 11obre . o requerimento do conselheiro· íla . coróa o raz~onda; .. e . a1alm ·. como. ·dllll ·o 
Antonio Manoel Corrêa da .Camara; ex.•encar~ Sr • . deputado, nilo faz la~o, alada que pona 
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declarar a maneira; seja com depenilencia de se.r .. do governo deve ser .!dita pelo poder judíciario •. 
(lU V ido o procurador da corõa, e por isso deixei H a um caso acontecido . com o actual ministro 
tlc·ar e~sa parte para dependencia delle. da justiça, 

o Sa. 1\'l,\IA =~N.tlnhun1 otllc:íojudíciario se póde H >IVÍ!I' um prciprlelario de um offiCio que niio 
conceder sem Rer ouvido o prollurador da cor6a, tHndo feito a nomeaçii.o d•1 serventuario, .a auto-
fa?.enda e soberania nacional: por isso já estâ .ri~ade ju•lícíaria escolheu ·a um .individuo e. de-
precavido. • pois . do feita esta. nomeação . pela autoridad.e 

competente o. míríístr·o da justiça fez nov11 nomeação 
o .sr. Lntz Çayaloant.l ;-Eu queria .que de ·outro . individuo, . e . ha agora.· , uma . g~;ande 

a . com missão me explicasse .. aqui . esta · palavra ques~iio e:otre o nomeado pela autoridade ··compe- . 
diploma; e isto é muito generieo.· Se é dar tente e o outro agracil40 pelo .. governo. Aqui 
lapso de tempo aos despachos do gov_ernp, .não · niio A.e trata da 'éleiçiio .do governo, mas sim dr& 
é proprio que .um juiz venha ingerir-Ao nisto justificaçiio do agr·aciado · não ter podido til·ar .. o 
de pagar direitos e meios direitos. Nilo vejo seu diploma. no tempo mnrcado n:dei; por con-
pois utilidade publíc~. Voto portanto contra. o seque:•cia a resolução deve passar tal' qílfll. 
projecto. o si.-. F'eJJó : - E11 darei a razão do. meu 
. o Sr. Ernesto:-0 Sr. deputado bem sabo voto. Não achnndo 'conveniente conceder. .autori-
que a ordenação exige que . em quatro meze~ dade ao juiz . ·para dispens'ar.,na lei _e achando 
se passem essas cartas; decretos, alvarás, etc., e · tempQ necessario para tirar o ~diploma, .queria 
a commissiío entendeu que . tinba lugar easa medida que se dissesse .ou decla1·asse que só . depois· ·do 
de lapso, o eis-aqui porque a com missão assentou impedimento se. contasse esse tempo ; ·: e se. é para 
que. havia utilidade, . e julgou como convenierrcia se rec~ber alguns emolumentos dos diplomas pas· 
de· serviço publico .que toda a justificação deva sados . até hoje, deva-s.e ·declarar · que não . ha 
ae1• feita pelo poder · judicial.. Quando · se tern · . .mais esda obrigação 'de Jlassar ·pela. cbancellaria, 
do -apresentAr um facto corrente deve ·ser jusLifi· ou.- so diga _que .ni'io se deve , 'contar esse ten1po 
cado .pelo poder judiciario, pórquo o governo não ,ao ddpois que a .. parte estiver :desimpedíl)a. . ' 
eatl\ ao facto rlestas · ciréumstnncías; e ,por isso · · 
a commlasilo jl!lgou .. quo assim facilitava a exa- _o Sr. Pau uno :~A utíl!dnde . da resolução · 
cuçllo dnasc~ re~olução e .. a incumbia a uma auto- nao é a que se tem figurado: .e tudo quanto se 
rldade judlciaria. . . .· tem dito da utilidade é um facto para se con~ 

O Sa. :)LJUIENTli: PEREIRA. ,_;Isto vale o mesmo ceder, sãó .as dí:>pensas de lapsos de tempo. 
Não creio gue haja justificação quando um homem 

. qqe autodaar a uma autoridade . para dispensar procure a execução de uma lei ; portanto a emenda 
nalel; lato nilo é conv.eniente, portanto .a emenda que, aprnsentpu . o Sr. -ddaia ma . parei:o inteira• 
do Sr. Maia . poderá passar, mas o projecto · mente satisfactoria por_que a 'lei .. nüo. · estã ccn- .. 
nilo. ·. · · . . · · . · · forme ao tim que quer esta resolução. As mercês 

o Sn. ERNE:>TO: --Não se autodsa ao poder ' feitas pelo governo, os seus diplomas devem ser 
judiciario para dispensar na lei, e ainda mesmo tirados em certo prazo· marcado; como é o lapso 
que se dis~esse: dispense-se JU\lei, era em vir- de tempo concedido em todas . as secretarias de 
tude da mesma lei e. vinha a_ applicar o facto estado, e como estes diplomas têm. de· passar 

. corrente na me~ma lei; ·· o que não quer o S•·· de- . · pela cbancellaria tnmbem lhe é marcado o prazo 
putado . é o equivoco. de uma palavra, . e valer-se .de .. ali i passar, : e · como. em .. um ·procurador· ·p'óde 
de um equivüco para não . passar o projecto não haver descuido em o·s -timr, ·nãvba inconveniente . · 

·acho justo, e até creio que a .resolução ·•Hz .. : poâeril - que passem· estas licenças do lapso de tempo • 
. conceder prorogação de tem·po, , e não ·diz dispen- A resolução é de necessidade c ... m \\ emenda que 
eando o tempo; . talvez que a resolução não .seja oJfereceu o Sr. Maia· porque e~sa resolução !oi 
nLil, mas eu creio que o é. feita em consequencia do . requerimento de um 

o Sn • . LuJz . ÜA.VALCÁNTI::.... Se a justificação é queixoso: e . é po1• isso que sustento a utilidade 
para entrar na ndmiuistração o individuo deve da resolução com a emenda do Sr;:: Mr.ia. 
ser julgado pelo poder judiciario, estou. por isso; . C> Sr . . castro~~ vàrcs :-Pelo' quri se tem 
mas é nesses actos de. administração e não nas ouvido aos- Srs •. deputados se~ conhece ·a neces· · 
actas de . eleição • . O poder electivo pertence á sidad.e dessa resolução; e quando otlservo que ·estes 
nação e a sua dilferença não precisa .· mostrar,se direitos recahem .. só. sobre -. as ·partes ·. agraciadas, 
porque o poder judici•uio não póde introinett~r-sa não estou por isso; portanto eu julgo que com 
nas eleições .. que a consti'tuição manda . fnzer · e uma nova ràdacção · .. ·. deixemos uma. especie de 
que o mesmo poder executivo não ·póde ·· alterar; · lapso de tempo, que' qualquer . ·autoridade da pri-
iato · ·portanto não é justiftcaçiio, é intervir · no n.eira instancia a poderã. . dar, justificando o 
puder de eleição; .logo, . a . autoridade do governo individuo que não · põc;fe .tirar em tempo; ·fl póde:se · 

· deveri~A marcar o praz·o: e se é -pequeno díga·se : · dizer desteuiodo(le"), I! :i~si.m redigido o lo artigo · · 
•O prazo de qli11tro mezes , ftca de u[n- anno j é istO póde passar, - · .... , - . . . . . : .· . .. 
melhor quo o ~rojeeto. _ _ . . ·. . .. .. . , _ Ell .. .:reio qne a conímissão· · qti~ria dizér que 

o Sn. ERNESTO :-E.u me parece que todas as qUalquer 'juiz da ta iristancia podia dispensar a 
vezes que ha jusLificaÇão sobre um facto', é ao · fttl~a. no, caso dos •l~;rac1adus não. terem tirndwo 

.poder Jlldiciario que pertence fazer ·àpplicação. seu diplo.ma no t-mpo da lei, por 'c.a.usa de alg11m 
(la lei ao facto, . e isto para que haj11 . uma boa impediment•J legitimo. Redigindo-se neste sentido 
divisão de . poderes . . A ·camata . ·.decidirá ci.lmo. · ficã~ m11i:> .bdm :;ervidos·. 
entender. · · . · · · · · · o St-; o tomento . Pereira: ·~ Sr • .. presi~ 

o sr' . . ~Únpo d.o Ábrcu:-Eu sustento ·0 dente, .eu p•·o;>o .•ho o adiamento desta questi'io 
ártigo .da re>~olução . tal qu•ll está .. Um . Sr. depu- até que se. trate da abolição da chance}laria·mór 
tad'J fazia dilf,•rença entre actos elect 1 ~os qu13 do imperio: este projecto, seudo .abolid~ .a chan~ 
deviito ~er. df:lcidtdoo~ p .. lo. mesmo governo, · y.,ja ceHaria, ~stá multo:, bem redigido , .e .como está 
o · Sr~ :dt!f)Útarlo que na- nsuluçiio não . se . tra,ta, objecto move a questi\o .·se devem _ ou não .taes ... 
do setoR elt~ctivos ; af)ui . trata ;se só da,1uelles ,111e -· .carta~ · passar pela cbancellada eu· proponho o . 
ndo tirilo o aeu <dil'lom"; a eleição de, .go,veÍ'Iío: adiameutu alé á abolição :da chancullariu-mór. 
eiltâ .feita, mas este individuo 'lião · podendo tiràr Foi apoiado. .. · .·, . :. : 
o aeu. -dip .. lo•na neste tempo conc.ede-se ' dej:10íso o s.r. Rebouças :-Eu voto contra o·adia·· 
lapao para tirar o aeu diplomf\ pelo> seu : fm'pe~ mento. Já a camnra · esLá inuito ao · facto deste 
dhncmto: Ingo, o argumento do Sr. ··deputado.' ne~ocio; e qu11ndo ·.se .devia esperar: a• votação 
nio tem lugar nestuaso. <? ·tacto.é' que n el~ioiio·. pede-se o adiamento. · Ha de . se . deit_at de dar 
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esta ·providencia ·qtte tão necessaria é? Pot;tanto 
eu voto contra o adiamento para se decidh· já; 
porque quem fór de voto. coutrario vote coutra a 
resolução, mas não queira perder teu1po. 

o. Sr-. l\'tala :-Eu tambcm 'voto contra o 
adiamento .. · Não. se extingue n chàricellaría, mas 
n11sim fica alliviada. Não se pôde deixar de pagar 
estes direitos· chamados de chancellaria, _ainda 
que se abula a ehance1laria·mót·; Cflmtudo ha. de 
haver um· sello : d:~ nação na secretariá do iinperlo, 
por onde ba de passar. · _ _ _ :_·_·· .. .·. ·· _ _ .. .. _· 

o Sr. Ole:w.ente Pere1ra :-Eu sei que este 
artigo , es~ no projecto, .mas. achei que é nesse 
tempo que se. deve tratar disso . e penso. que 
.então nesta. casa ha de passar o actualJlrojecto,. 
e por isso_ pedi o adiamento para que V. Ex:. 
·na primeira occasião · em . que · se tratar dessa 
abolição o ponha à' discussão. · · 

o Sr .. Bart:"eto :~Eu voto pelo adiamento, 
não .. sô pelas razões que o Sr. deputado expendeu 
como .. até por· outras medidas · mais urgentes. 
Ainda querem mais ltLpsos de temptl? Será preciso 
fazer uma lei para. dispen~ar aquelles que pro· 
:variearem.. Todas essas m.odidas na. minha-· opi·_ 
niãa são desMcessarias; porém como a camara _ 
está . resolvida a . dísp~n>at· vote-se assí m, mas 
note·so que daqui a duis dias hão de appurecer 
outros pedindo ta os dlspens.,s, e dispensando-se 
a uns .hão de apparecer mais. 

Ficou_-adíado para depoia de se discuth· ·o pro
jccto do lei para extincção. da cllancellariiJ. mór; 
adiadas tainbem tres emendas. apoiadaP dos Srs. 
RebouÇas, Maia. e Castro Alvares. . · 

QUINTA PARTE .DA 0RD1lJ~1 DO DIA 

Entrárão .em discussão os arts: 1" e 2• do projecto 
de le! n.l-h vindo ilo senado sobre os eontractos 
e prestações de serviços. 
·_·o. Sr . . Ferreira F~·anoa: :-Sr. presi.; 
dente. Qnem é que h a de julg~Ar sobre esta.theoria'? 
(Leu.) O contractador é que ha_ de. dizer as suas 
condiçõe~. Eu· p1·ocurei a fulano para me fazer 
um servi~;o e elle. poderá transferir a outro esse 
serviÇo, lá porque o juiz de lJ&Z entende11 assim I 
Guarde-se o contracto com as condições tratadas, 
mas não consintamos q11e um j11iz possa !uzer 
uma. passagemzinhi\ pnra outra pessoa, q_ue 'n.lo 
julgando o· contracto. findo. assim se perpetue o 
se1·viço. ALê aqui taes contracto11 têm --sido muito 
des.vantajosos aos que prestão "ervit;os e se acaso 
passar .esta i_dêa direi. mais algu!Jla · co usa. 
os~ .. _:a.ezondo :-Um senhor de .engenho 

contrnctou comum mestril de assucar por um tanto ; 
o. homem quer . ir-se embora, contenta-se cnm 
pagar-lhe a -metade do. contracto, e a~sim estão 
salvos os senhores de engenho. O mestre de assueat· 
paga metade. !io que havia .da vencer, p_ortanto 
esta s~g11ndo ar&igu poderia emendar-.se. diZendo : 
não se· poderliõ <tesmanchar este:J contr·actos sem 
o mutuo consentimentu das partes, porque-nssim 
como alguns. me·stre~ de obras ha. qu~ ·não acabtlo 
as obras e as deix~o por fazer, a~stm ha estes 
mestres de.assucar que deixfio os ajustes no meio 
e . vão achar outros engenhos· .ondt! . llle . fazem 
maiores interesses. Portantü emeudarei este artigo 
dizendo: que nenhuma,das_ partes poderá. deixar 
de -cumprir o >COtltracto _senao com mutuo consen· 
timento dell'as;. Eu· mando a emenda. · 
.. << Emenda· .no :art~. 2o: · · . . . 

u -Art, ~.o Nenhuma·· das partes contractantes 
poder!\ ,sepan\r:·stl do ajuste· sem mutuo conseu-· 
timento.-Henrígues. de Re:ende. » .· ·•· · 
, o s~~ 1\X_aJ.a :.:.-Eu já mandei a minha emenda 

á\mesa· para'qlle em- primeiro lugar se ·diga q.ue 
se' pod;rá trausft~rir aos herdeiros ou do 'empre· 
4endedor . que .Cór buscar . os colonos, porque 

o que eu contNctar por. tO e pt~ss~r - a outros 
po1· 20 ou por 30 é . um traficant!). . (Leu.) Por 
ís~o quería que se .supprimissem estas. p~lavras •. 
(Leu.) .. EnLendo . q~to s11 .· dovflm suppnmw estas 
palavras íntel'rnedío. Quando falta uma das partes 
ao· contrnc.tn, deixando ·assim de cumprir ·com 
a Slla obl'igação .n. outra pnrte está desonerada e 
não tr,m quij. tratar com .o juiz de. paz porque o co· 
lorlC• já deíxou _de cumprir. ao .que se tinh•l obrigado. 

Leu··se a seguinte emenda do St•. Maia: 
<C Ao art , 2• : . . . . · 
<< Lo Poderá trans!tlrir a seus :herdeil•os;--sup-

primido o resto. . . ... . . . : ._ · 
<< 2.o Suppressiio das palavras-emquanto-até 

sua obrigaçiio.-:-..:Vaia. 11 · 

o Sr. ReboU:Qas:-. Sr. presidente, pare· 
ce-m e que o .decreto facilitava todas as obje_cÇões 
dos Srs_. deputados. Emqunnto ao lo art:go diz 
o Sr; deputadcl que estf3 cuntracto' não poderia 
obrigar em .paizes estraugeiros; esta ·claro que 
n611 legislamo~s. em o nosso. paiz ; o contracto 
pôtle ser- i·ealisado em. paiz estrttngeiro, mas ê 
para ser executado em o nosso paiz' que é para 
ande foi feito, e· a lei quando disser quo nenhuma 
da~:~. partes . pôde .. deixar de cumprir_. o contt-acto 
sem um mutuo ·consentimento é · em .o· nosl!o 
paiz; por -· consequencía elle pôde querer .re~ 
tractar-se. , 

Diz .o Sr. d~putndo quando, não tivessem ·uma 
condição excepcional; aquLdiz !leu); que pôde 
quando se · contrabir dizer-se :. este contrncto s~rá 
vulioso entre o prup1·ietario e a pessoa unicamente• 
e. quando nã3 qutzer ser a~sim ha o direito .de 
transf1ll'encia, e quando o outro não tem motivo de 
mudai' de contmcto ou .da transf~rencia do~ her
deir~>s, todo o eontrncto se neaba. pela morte dos 
contrahenles ;-.se -os novos· herdeiros. querem· os 
mesmos serviços do colono . devem fazer novo 
contracto •. Isto. é um principio sabido, que pela 
morto da urn dos associado:,~ não póde .o .outro 
socío . continua•· n socied•Lda· com·-outro individuo 
sem. renovação de contrncto . com os .herdeiros 
daquelle que se _impossibilitou neste .contracto; 
Jogo, ~não é necessaria essa declaração ; eu . voto 
paio 1• e 2• artigos e votarei cónformemente pelo 
projecto. · 

o Sr. ca.;slano :-'-E'. este' o meio que .nos 
resta de promover todos .OS ramo~ da llOSSiL 
industria e estes •:outractus sé potiem fazer em 
todos os. paizes. ·O· que . faz . a regra . gHr_,.r dos 
contractM é ·semp1·e a vontade dos contractantes; 
logo, não Stl pôde. de !li O dO -• algum. alterar a 
natureza destes .contractos, e seria ntlee~sario não 
elCprimir a- qualidade do contractunte e outras 
clausulas; ora, o art•go 1• deste projecto é muito 
utíl. e. eu quizera sempre q~e as Jeis sahissem 
com tnda a chreza e livre de ·erro quanto fosse 
possível. .Pelas expressões_-dentroou fóra do im· 
~Jeno,-não ·se julgue que se vai obrigar a estran.
Aeil·os. -Se os estrangeiros fóra do imperio. fal~llrem 
à sua obrigaçã•l rião ha de. ser por estn lri-cer· 
tàmente que elles serlio julgados, mas sim con· 
furme as leis do .. seu paiz; ei-1 a raziio por•1ue 
não precisa: ex~Jlicar-se dentro ou fóra do impe•·io; 
e essa é a razão porque exigi a suppre:~são . d~Jssas· 
palavras: t~ois que a const1t11içfio garant~ a liber
i:lade individual de cada cidadão. Eu obrigG·me a 
prestar os meu'!_ servi 9os a Pt~dr~ ou a Paulo; e 

· qual será ·a -,·nzao· .por.que p,,dro-ou ~nulo ba de 
obrigar-me não querendo ,eu contiuuar com o 
contracto 'L· E no caso· da _·morte do contractante 
ou contractantes s~rei obrigado a ·cumprir o antigo 
contracta ou· farei . um novo 'l_ E' · elar~ que o ,~u~, 
e<Jnt•·actou oa meus serviços não ~óde transfenl-os: 
a outt·o, e se se ·quer isto, então deve · declarar-se, 
o por que esta clausula sendo tacita -nio ·possa 
obrigar. Não se dig·~ que este . contraeto estâ naa 
elausulas doa con trl\ctos das sociedades, o· que· não 
se dâ aqui' em que o contracto é por si muito 
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oneroso df\ parte do. colono· e que Íha coarcta a 
sua liberdade; por . ÍllSO me parece que o projecto 
não deve P"SRnr da fôrma que e!lt~ redigidtl, 

Se. houve•· ess.e d.ireito de trnnsferencia .·o con· 
tractado pa,:snrá de um para outro, e nunca nca· 
bará o tempo se clle aqni não fór . mareado. 
Portanto declare·so o tempo. A vontade do homem 
rico _é nunca nttender á vontade do homem que 
serve •~-- eu mandarei uma emenda a este artigo 
para ser snpprimido. . 

Leri'io•se as emendas dos Srs. P.IUJa Souza e 
Baptista .Penira. 

11 Proponh•.l a lluppressão do 1•. período do 
art. 2• • ..,.Baptista Pel"êira. >> 

n S>tlvn ·a· redacção. 
te l.•. Que se marque o . prazo do . eontracto cujo 

maximo não possa exceder-a 6, 8 ou 10 nnnoR. 
" 2.o Que. debaixo do nome-estrangeiros~se não 

entendão os barLaros 11Cricanos.- Paula Souza., 
« Art. Lo Supprímão·se as palavras dentro ou 

fóra de> imperio~ . 
'' Art. 2.• Condição ta diga·se sómente:-Podtm\. 

!ler transferido a outro esto~ contracto quando assim 
fór expressamente estipulado n_a,mesmo contracto; 
-O deputado Mello Mattos. » · , 

'Foi rejeitado o adiamento que tinllasído apoiado 
para ir e&te projecto a uma commi~siio. 

Aos vinte minutos depoiR do meio dia," en
trando o ministro de estado da fazenda, passou,se 
a discutir o OJ'çamento da receita. 

Julgarão-se prejudicados os arts. 8•, 4•, 5• e.G• 
do ,tit. 7•. pela votação .. da sessão antecedente 
sobre o art. 2•. 

Entron em diacussão o art. 7.• 
· O Sr. Castro Alvares:- Tinha pedido a 

palavrl\ para dar o meu voto sobre estn doutrinr~ 
e fui inteiramente pr<rvenido pt>lo nobre orador. 
Quanto _ao a•·tigo • tenho pensqdo muito particu
},,rmente e sejamos franco~. Se na Bahia ce tem 

· estabelecido fabricas de cobre. fal~n, a nação ha 
de carregar . com PSSA prejuízo? Declaremos que 
os bens elesses ínfractores da lei. estão sugeitos á. 
indemnisação~. e se. se _quer que as obras da re· 
ceita sejão empregadas em resgate· dA notas do 
Bt·azil e de. cedulas da provinda da Bahia com· 
pradas no mercado, diga·se que não ficào dispen~ 
sados os. fabricadores de cobre falso·· a todo tempo 
a pagarem por seus. bRns. 0:> falsos· moedeiros 
da província da Bahia têrn cançado a nação, e en
tretanto. niio se lhe dá reme.Jio; mas quem f•z 
o mal deve carregar com os incommodos que lhe 
forem inhercntes. 

o Sr .. Ca.lD1on : -Para d·u' a _minha opi
nião SObro O art. 7o d~sejava que a illustre CODl• 
missão houvesse .de informar-me se pretende· por 
uu1a lei particular t·egular :> resgate da moeda 
do banco, .do cobt'e, ccdulas; etc. 

O SR. VAscm~cELLOs : ....; A commissiio reconbe.
cendo . que h avião ·.sobras reserva· para ulteriores 
providencias a redacção deste arL1go; . porém uma 
vez que haviíio sobras era preciso que em geral 
se lhes desse de~:~tino. 

o Sá. CALMON_: ~Não continuarei porque tam
bem entendi que <'ra essa a mente da comaslssilo, 
e sendo ist•l assim peço á illustre commissão 
emend_e o. arflg•l da maneira seguinte (leu)": :é 
quanto basta; reservando-me para occasilio pr~· 
pria o falia r na ma teria~ mas em· verdade este 
resgate .é de urgem·.ia e é mister habilitar fundo 
afim de. nos allíviarmos .do.·. agi o; todavia -omitto, 
como jâ disst>, _as _ minhns objecções sobre o art. 7•; 
mas seguramente ello: não aspira a gran~e .con· 
fiança da_ pnrtç dos que possuem _as cedulas e 
cobre.·.. · ' : ·.·· -;. 
.o Sr. VasconceUo• :.-Não posso· ouvir 

que. não· aspire· muito á confirmça este artigo• isto 
é n existencia de sobras;·. de certo ·se -• continuar 
com o mesmo sysbmB de desleixo não ha duvida_. 

Disse o S1·. ministro qué Unha reprehendido a 
junta de Minas, mns bem se importa _ella com 
i"so ; e quer o Exm. Sr. m ini~tro sabet· um Jacto 
que me consta por cartus? O escrivão. da junta 
da. fazenrla. recebendo os. seu~ emr•lumentos,. jul· 
gtutdo s .. rem limituJos, po•·que. rendião talvez 
8,000 cruzados, .passou .a perceber. os. emolumentos 
Jllllo regimento. da secretaria do governo que são 
triplicado:~; .. é .. umtl pequima bagatella ;· todavin 
niio se _quiz u~m·par toda a autoridade ao corpo 
legislativo ; .disse·sa que fica vá edte :negocio de· 
pendente _da approvação da ns~embléa, _mas cuido 
que está.eín execução a deliberaçlio da júnta, e. 
notarei que em Minas se acha um escrivão do 
almoxarifado .que é estrangeiro, e quê 'foi 'prefe• 
rido pela junta ; . porém o que devemos esperar 
se a maior parte desses emprrgados são c_reatliras 
do rilinisterio, inimigos de. Vasconcellos, no quo 
elle tem muita honra l. · · · 

Vamos á!l cartas: este -negocio ha de ficar por 
liquidar ? Não se ha- d.e verificar se houve' algum 
deputado de Minas que desse.•conselhos subver
sivos ? ·.Eu. de~ejo saber. A minha dclicadezà no 
conselho de Minas foi tal que propondo-se ·no 
con~elho qu_e se representasse sotir_e· os dízimos, 
eu fui de. opinião.· que se esper.tR~o n ·decisão do 
governo quanto á província de S. Paulo, ou quo 
a assembléa remediarh . esse· mal.· · 

0 SR. MINISTRO DA FAZENDA : - JustÍr;a faço a~ 
nobre1 orador,.mns devo Informal-o que o governo 
não Mmêa homens sem a prdVil4 inrormaçiio das 
juntas, e _se eu soubesse. que esse homem . era 
estrangeir.-. podia ac"utellar isso ; mas nem ' houve 
reprcsentaç:icl contra. _ . . .. . _ · 

o Sr. Bebo uc;..a s.: - O artigo que suppõe 
sobras applicadas · á aaiortísação da divida em 
ger>ll, é tão_ bem fundado como são tndos aquelles 
que applicào func!os para esta ou aquella despeza; 
al4 . outras despezas estão em primeiro lugar e 
estas em segundo; quand•1 eu· proponho que uma 
parte das sobras a,,. Bahia_ se appliquem para 
tal. pagamento, conformo-me com a razão. A Ba_hia 
deve .pagar a sua di.vida propria,. e depois con~ 
correr para o p1gnmento geral com as mais pro
víncias. A constitui9iio . diz : «Cada um cidadão 
concorrerá para as despeza do estado,- segutldO 
os seus haveres. '' e se isto é a respeito :dos in· 
divídU•JS não póde deixar _de ser tambem a res
peito d1\ collecção dest~os _indivíduos: querer-se 
que a província da Bahia, por isso que é mais 
forte, pague a divida. geral tlo impetiO à injustiÇA, 
é castigar a B_ahia. . . _ .... : ... _ ... ·. . . , • .· · 

Disse o Sr. depuhdo que os fabricadares devião 
pagar com os seus bens os prejuízos da .Bahia 
da emissão de cobra. falso; mas não tem. razão 
porque este cobre circulou com autorisação; e 
devo dizer que a medida tnmada ·pelo poder le· 
gi~lativo, ou f·•sse boa ou mó, cahtu mais sobre 
o innocente; mas não trato desta medida que se 
tomou; tt·ata,.sa de. remediar o mal, e Já se 
disse que 'este ' negocio .ficava reservado pllra a 
lei do . orçamento ; entretanto parece não have~ 
vontade; mas eu· devo notar que a Bahia arre
senta um saldo de mais de l,OOO:OOOS: portanto 
a minha emenda deve passar, nem se.julgue quG 

· tenho .em vista otl'ender os meus compatriotas das 
pNvincias que muito amo. 

Leu-se a seguinte emenda : 
" Que se orce para cada uma província, e com 

especialidade para a Bnhiu, .a quantia .com.a qual 
deve· concorrer para o resgate ·das notas .do banco; · 
guardada a. proporção. que se estabelecei\ a .res
peito do pagamento da llivida de. Londres;. e que 
toda a. sobra·. que houv_er da. receita p~r.tencente 
á dita província da. Bahia, se applique para o 
resgate .das cedulas l}bi emittidas e em: circulação 
em virtu.<le do decreto de 27 de Novembro de1~7. 
-Salva a redaeç~o·- Rebouças. Ji 

o ·s". Gorvaslo: -Cada uma das provin~ 
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elas fáz parte integrarile .do .imporio : portanto 
não conheço divida particular de província, tudo.~ 
é divida nacional, quer provenhãll do_ cobre da 
Bahia, Rio de Janeiro~ etc : ; ·a a dividn do banco, 
n · assembléa · geral ji\ decretou que era nacional. 
E' verdade · que e\\ no artig·> não vejo disp,•siçiio 
atgumn. rellltiva no cobrt>, e . tendo em . yista 0 
orç •manto .. da ·. receita a . da dosp~za; apresentei 
um projectt> e disse qae nii,, conllav•l ern mim, .e . 
requeri uma commill~lio, e isto"Ilcou para · depois . 
do orçamento: entretanto nós não_ temos .tclntpo. 

o Sr. l.-icbouQi..s ·: ;... Disse o Sr. deputado 
que a divid•l. geral .é do imperio; porém eu res· 
pondo · que . então se mandem circular por · todo 
o imperlo ·.aR cedulciS . da Bahia; mas nno sendó 
assim 4 Bahia ha de .tratar de pagar o suo. propria 
dtvida; . e ··razer desnpparecer .. o mal .existente: o 
mesmo . direi . a respeito . do Rio de Janeiro com 
as notas: e nlio se deve crer qae um~ts provin· 
ei;u soiYrio. inni_s ·_do _que, 'outras. . . - . . 

·O Sr. Oalm.on:-Nlidn mc 'desaeoroçôa t.an'to 
como a ' perda .do tempo~ porqna é mister saber 
se a. eamara quer tratar do art. 7a, lsti' é,dos meios 
de. resgatar papel o. cobre .da B:4hi•a,- on tse quer 
desígna.: ·a applícàção que hão de ter essas sobras : 
por:consequencia ·julgo qu11 a mutsria se tam o.fas· ·· 
tddo da ordem • . R~spouderei ú impugnação que 
me fez o illustre relator da com missão: disse elle . 
que riã<> baveri'l confiança en, sobras se não hou; 

· vesse ftscalísaçno,- .e eis·aqui uma existenCÍ•L ·hY· · 
pothetica; todavill eu me lisongeio que uma malhfJr · 
administração · augmente as . rendas; mos .ainda 
assim essas sobras não so podem reali~ar . senão 
no. fim . do anno; · · 

Quanto ao c.uLro ponto, coma póde · o minilita·o 
SUSpender · aetualmente empregados -de _. Umfl. j u.nta 
quando alguns não sio da nomeação do thcsouro ; 
como no Mnrauhão em que ha um chanceller, etc.: 
-e mesmo nas jusatas centraes .é nece~sario recorrer 
a .outros meios .. ; emfim a camara reconhêce que 
no estado . actual . é ímpo~sivél · h.· mais .longe .a 
autoridade. do thosonru que se limita a repreben· · 
sõe·s . que chegão fria..•, principalmente em , terras 
frias~ . Concluo que .podem bavar. sobrns, .·mas esta 
u~tima hyp<!these :não póde produzir grar1do con-
1ian_ça. . · .· · . . .. · . 

O SR~ PR&eroÉNTE:~A cnmmissão propõe que · 
isto •seja em glubo·, mas alguns Srà. ·deputados 
querem que sej'l ~ em particular. . .... 

ó Sr. voscoricouo•:-.... Insiste. o íllustre 
deputado em :que uiio pôde .merecer muit•L . con
fiança o -parecer da commissà·l 0 isto é, que hajíio 
sobras, -porque depende .de uma· .~oa ti~calisaçào, 
Então por este prmcipio · todos os credores do es
tado . devem :desa11imur; mas . por ventut:a a' fls. 
calisação ·,não estA-nas .attt·rbuições do · governo 'l 
Os . povos estilo : J•romptus " ·contribuir; a , dif· 
tlculdade olstl\ na .. boa . escolha doa ompregudos. 
As juntas _em . tendo dinheiro . para as 11uo.s des- . 

· pezas, não seJnrportito C•.•m mais .nada, s .. ia isto 
(Jito .em muitu boa fé. Que a juntll dct Minas é 
magioa, isto é ioqut~stinnavêl. . · · . · 

Disse ·.o illustre deputado que .era difficil a aptl· 
.ra,ção . das sobras, iilto é, que se não, podia realisar 
senão no . fim do . ano o ; nl'io é' assim ; nós sa. 
bemo~ . as ·proviricia'i .que lê.m sobras: expresse-se . 
isto mesmo ·em ·uma ordeuiança determinando ·a 
maneira por que se, hão · de 'despender .. os . dinheiros 
publicos. E~ a~slm que se pratica em todos os ·go~ 
.vernoa; e assim~ deve fazer o nosso. · O que a 
com missão teve · em vista declarar . em um: dos ar
tigos~é .. quê ·sê fizasse esta ordllnança d.,s despezas; 
Dtsse-s_e. ·mais ,que .uno· se - podia suspender uma 
junta; rido posao· comprehender .qual•• seja a dif~ . 
ficuliladê; porqu·e . estes empregados siio umoviveis,
e como. é possj~el que couhecendo·,se que ,não. se 
ar'reêildão os1' impostos; ·não sé . suipandí\o, ilssas 
j tini.&&? Eritã~; .Y,f,O. .se .. crea.r n?~O!I iinpo~tos.? '·o .· 

artigo .niio faz mais quo designar a applicação das 
sobras, e na aa disc•1ssi•> é 'lu~ 11e hii·>de repartir, 
segundo se jlilgar mais acertado. · 

o Si•. :1\tlnlstro . di~. :F4zon4a: - Ucna 
das pt·iúcipaes razões porq11e mandei organisar 
o mappo. que npresent1Ji, flli f~1~ir __ os olhos do 
cada um· dos Srl!; ' deputado~; para · ·varem o es
tad" .da ndministr!!Çiil) c!a:J pa·ovmcias, e para que, 
confront_nndo . os . triwtos . lirrecàdndos .· em umas .e 
outras p1·ovinc:Jas ·viessem · a conhtlcer o escandalo 
innudito o inco1tiprehensível q11e . existe, ·em Minas 
principalmente, Que mais posso eu razer. do que 
mandar reprehousão sobrd . reprehensão? Não ha 
expressõ_as mai~ fortes do quo. aquelhis dtl que 
-tenho ·usado para com as juntas, tanto de .1\linas 
como . das outras províncias: parece que a hito 
se limita a minh:~. auturidade ; e . que mais · po· 
de rei e11 fazer? Suspender a junta ? Já .aqui , 
ponderei os . inconvenientes que potiííio . result~r 
áesta .. ·medida. Por cons~q uencia ó uritco remedio . 
é ·uma · lei .· que . mo autorise a . mandar b'lmeu_s .. 
cnpaze:J de desempenhar. seus deveres e suspender 
os outros. _Tal é_ a dasordem das repartições de 
fazenda que est•)&l ha dia:i procurando informações 
no thesouro para mand·•r á CHmdra ·corno. pediu; 
c não me tam sido ainda pos,.ivel obtel·as I Quando 
a machina não .está montad!l, · não ha" pre-sidente 
que pos:ia vencer _tamanhos obstaeulos~ O publico 
nã•• tem noticia das · prc>vi ;;ões . que a este res~ 
peito tenho .enviado ús jlfhta~, porque me pareceu 
mais ·conveniente não diminuir a · força moral . 
de~tes . corpos .· de fazenda. · . . .. .· · · · .' 

o Sr .. 1\r~:D.ool do 'Amoral :...;.... Já . estou 
cansado de adiamentos : no princípio ,da sessão . 
tinha •·eclamado esta "medida, · e sempre se .tem 
proposto o adiament> ' e a sessão . está · a acabar 
e nadR de medida~ sobre ·este obJecto. O artigo 
como está redigido não pó de pas$ar, e mandarei 
á mesa uma "emenda. · · 

<<. Emendá no art •. 7. o~ o· excesso da recoita 
importante na quantia de ... . ..• s~rá empregado 
d~& maneira segu1nte : 

<< Em · todos os . tres meias . p1·oporciona!mente. 
« Em resgate ·de notas do · banco do . Bruzil • . 11 
u Em reilg•1te de papel moeda da Babia ••• · 1$ · 
_.. Manoel do .Ama1·al. >> · , · · _. ~ 

O Sr, :l\Unbtro ela Fa.zond.a:- Nãó sei 
qual será a 1·esolnção da camara; mas: o artigo 
tal qual est& com pequena drfferonça (leu) pôde . 
passar, allm . do que haja· outro projecto : de lei 
que eatabeleça ns · qu•lntias ·e o _tempo_ que ha~de 
ser applicado· parii · o resgule de todo. a divida; 
não digo só do Rio de Janeiro, mas de . todas 
a~ províncias. . · 

O Sa• M.MuA. Do AUARAL: - -Perdóe o Sr. ml• 
_nistro. pai'ece-.ma que em todo o hupei:io alo hll 
paptll. .·· . .. . . . . , 

O Sa •. MINI:>Tao DA. FAZEND,\.: ~Mas o .cobre é 
geral. · · · .. , 

O ::ia. CusTOI)JO DrAs ... fez algumas rdluõeí · · 
· 'sobre ·a .. mataria . 11ustentando· a exiatencia . das 

sobras debaixo de uma melhor tlscalisao4o na· 
arrecadaç1io dos dinheiros publicas, e most1:ando 
a má "rganisaçào ·dns junt••S COIJ?O . a arbitraria- · 

de'' quo:-:~rtW~tr·revestidas, :tembr-avn . ao Sr. 
ministro suspender·: pelo menos ·dous nu tres ' es• 
crivães por exp!!riencia afim. de ver ·se _uma ,tal . 
medida aprovtntnva. ' · · ' 

O Sa. Mr..'a~Tao riA FAzENDA:-:-Créio· que o íneu 
anteces~or tez a experitmcio, e . seis .o11 sete foljli> ; 
suspensos . . , . · · . · · · · · .. ; . , ._~:'_:~. 

0 Sa·. CUSTODIO . DIAS ( cot,tir,uando ) ,-: ~ :~Se~ . 
riãc> alguns _·que não .· villião .. nada, . estou Cl!r~o 
que se suspenaessem eij_ses mai_s . g~aduados;·o.a .. , . 

.· cousa havia. de ' tom·ar . caminho ;.sus.Len\o. o .ar~~~g~. , ; . 
e julgo que cieve p~ar , t~L ·,qllal ea_tt\_,; e heL;_d.o ·· ~' . . 
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376 S~SS..i() EM 12 DE AGOSTO DE 1830 
votnr contra todAs as. emendas ·porque a Bahia 
só. não é q11e sotrre etc. · ·· · ·· · 

O Sr. Pa.u i.<~- e Sn nza. : - O· artig•> par·ece 
que necessita de outra redacçiio. A mnnte da 
eomrnissí'ío é designat• a nppliençãll em!Juant·• nfio 
l1ll uma nova resolução qull dê destino detalhado 
dessas sobras pat·a remediar os males· que peza· 
sobre· o Brnzil •. Nli11 direi como o Sr .. d"putado 
que. o artigo niio nspi~n confiançl} •. mas direi q11e 
asp1ra pouco : P••rque 1slo tal qual se acha não 
é medíiia radical, e !leria muit,, longa a_ ope
ração de . creL!itn, porqu! uma operação que 
não é longa. não _demora tanto o mal· por· 
tanto sou da · opinião que · o artigo tenh:r 11 
redaeçilo quo se exige. A. commissiio ... niio rallmt 
em cobre; e .. é este o . object•l que·· necesF>ita set· 
mais bem meditado, tanto mais que o .cobt•e. niio 
faz aparentemente o mesmo mal quA faz o papHI. 
Achn justa as rnzões que se têm dado á •·e~pP.ito · 
da Bahia, e n·1 3• discussão t' comrnisslo deverá. 
marcar os ·meios para obvi:ll.'. o mal que so!fro 
esta província. 

O Sr. Ernesto : - C<>mo o primeiro artigo 
suppõe que haja sobras, . e o at·t. 7• lhe dá. des· 
tino, esta camara niin.prete.nderá revogar o destino 
que se .dá ll . o1tava parte das sobras pela lei de 
182:3 que . é o fundaménto da minha emenda. 

Quanto ao. cobri?, dird que a medidn de resgatar 
algum cobre oão pôde p•·oduzir bem nenhnm ; 
pqrq110 qual é a causa do . mal do cobre.? E'_ a 
abundancia delle. Ora, se nós resgatarmos algnm 
cobre ·serã promover n emissão de mais cobre 
falso_;. quanto. mais s'e retirar mais . 03 .· parti_cu" 
lares se achão interessados em o introduzirem· na 
circulação; poi:tant•1 esta· medida não produz bem 
·alsrum,o.antes produz muito. mal. 

Qaàrito á applícação dns setimàs e oit"avas 
partes direi: .que não· convém deixar _um. total 
arbítrio ao gov!rno ; . é preci;;o que nós marque~ 
mos a proporçao em que devem . ser resgatadas 
as cedulas ·e notas . .:lo banco. 

EMENDA. 

« Antes •. das palavras~ serão empregadas llte. 
·accrescente-se- deduzida em cada uma das pro·
:vincías a oitava parte dai suas sobras pl\ra ser 
applícada na fó.rma da lei de 20 de Outubró de 
1823.;.... E. F.· F1•an,;a, » 

O Sn. PAULA. DE AÍtA.uso mandou á mesa· a 
seguinte emendl!. .. quo foi apoiada : 

«Ao .art. 7.• Dapois daot palavra3- província 
da Bahia,-acerescente:se-na proporção de quatrCI 
quintos pnra as pritneirns, e um quinto para -as 
segundas.- Paula de .t11·aujo • . ,, 

~llnal f<>i approvado o art. 7• do projecto, e 
rel_Bitadnl! as emHnd.ls. · · ·. . · · 

Entrou em discussiio o art. to do . Ut.. 8,9 •-
o l!lr. soares. de\ Rocba. : - Um illustre 

deputado disso quo votava contra todas as omen· 
das, porque o mal er11 gorai, mas que umas 
provincins sotTrlilo mal• .·que outras; ·e uu.a vez 

· que B .provlnclll da Babla tem um saldo a seu 
favor devo pa~nr n sua divida sem que _por isso 
dolxe do eoutriblilr para 1\ divida geral. E11 tenho 
conversad1.1. com ·al~tunli ontendedores, e diss<ariio· 

_me que a B11hia podia cobrar sete ou- oito mí· 
lhões,- porque muitos neg.:~ciantes ,ricos·: devem· 
grossas quantias. L~&· têm.,&emàcnbrpagar-

····--nã_o sei . . porque. _Conheço.·. o pe~o ... de.· .algumas. 
razões que se têm produzido. A dívJda: da:~ pro· 
vin'cias e ilaclonai; comtudo deve attender·se . ás 
eireumstancias da Bahia. · 

o sr. Mlnist'l'o da. Fazenda: --segundo 
a opinião do nobre orador é preCiso pagar·a quem 
trabalha;.: nada maisjusto; .o trabalbn é·.excessívo 
e o •-g·overno _ níi<>. mandou:: ·d·ar grtltil!.eaçiio. "pàra 
animar. os .. empregados ·a· cumprir seus de:veres ;• 

a isto .. cumpre responde•· : o govel'no autorísou a 
junta a pagar est11s gratiflca~ões, na collisão de 
não as. podet dar com•> · ·pre,;idHnt•l - do thesouro o 
se!"Am cen·suradns ·(e bastantemente o forão), ou 
de nã•l. podMr npres~ntar ·à •;amilra os necessarios 
tt•,halhos, mnndou·as pn~;ar. · 

Q•1nnt•l A cobrança das rendas nacionaes, )lâo 
~a muito temp • ma••deí ao presidente daBahia.uma 
ltsta de pessoas do meu eunh·ec1mento• que não 
pagaviL!l dt~cima, dizenrlo·lhe: se euquenao estou 
na Bahia sei d1li! eosa-1 que . niio pagão ·d11cima, 
quanto melhor V. E"· 1 _CU'mpre ·porem•dizerque 
o . presi donta da Bahia tem promovido muito a 
art·ecadnção _e augmentad11 . con11ideravelmente as 
rendas da província. (Apoiados.) 

Quanto ao saque do letras dizen.do que' o the
souro sac"va. letras sobre letras e a Bahin os 
pagava, responderei ao nobre deputado que a lei 
do orçamento ;r. isto àutorísava, e que sendo.· a 
Bah~a obríg·•d~ a éoncorrer para as despezas da 
naçtto . conforme as suas posses como qualquer 
outra .província, e não _liavendo sobras no Rio 
de Janeiro, eu seria digno de censura .se não sa· 
casse, se .deixasse lá ficar um só r<!al. (Apoiados.) 
Isto não quer dizer que o ministr•>, se opponh'l'· 
á prosperidade da nação, não; já. declsre1 .nesta· 
casa que o.,meu desejo. d_e salvar o ·.Brazil mo 
fizera aceitar, a pasta da.- fazenda: mas não posso 
admi ttk parcialidades, embora seja a .Bnhia aqúella 
que ·concorre mais; se . as outras · por -menos· 
industriosas ou commerciantes menos produzem, 
nem .. por Íl!SO são menos dignas .. -deo consideração. 
Eu- não desejo o mal .áa Bnhia,. a ella' devo a mór 
parte . do que possuo ; não quero ir- contra· a · 
Bahia. · · 

O Sr. RebouQas :- Diz o· artigo.: (Léu!) · 
Parece-me . injusto, por cons.;quencia · não deve 
passar. Os· empregado-i publícos que existAm ·creio 
que fizerão um contracto do receber do governo 
seus ordenados na· conformidade das· leis· existen
tes, ao tempo que cada um. entrou para. esse 
emprego deve ser ·p11go; .como se diz que l1ão 
de .receber: de · outra fórmn que não é aqueUa 

. ass1stente ao · eontracto do governo:? Ora0 qual á 
a utilidade que· resulta daqui ?_ Se• os empregados 
não servem bem é porque o ordenado não car.rea· · 
P'•nde ao trabalho e Joriio instituídos em tempo 
que .a moeda tinha.._maior valor ;·por·eonsequencb 
este nrtigo nté é anti·constituéional, ,porque. tem 
etreit·J retroactivo ; ataca o direito de que _se 
estava dtJ posse. Voto contra: ó artigo.' · 

Man.Jou a seguinte .. emenda á mesa: 
tt Titulo oitavo. SuppriiJla~sê o_art. -lo em dis· 

cussào. -:-Rebouças.»· · · . · 
o. Sr. :Va•conoou~•:;.... A commiasíio .en

tendeu que a di,;posiçi\o aetual que 1nanda pagar 
os. ordeuados adiantados a certo~ · empregados 
publicas é injusta, porque uns recebem adiantados 
e. outros. não ; e se ó de ,justiça pagar-se adlan· 
tado,. deve pagar· se .I\ todo~: por conseguinte a 
injustiça que. o illustre deputado achou· uo artigo 
acbará tambem todo o mundo no que se -praUon, 
serem_ ~~J empregados civi~ pagos adiant~dos; 
mns, . d1sse*se que niio ha utilidade no artigo ; 
porém .a utilidade é manifesta, porque -ao menos 

. c!lssaráõ muitos abusos, pri!lcipalmente con.ros p~e· 
s1den tes, que . estando m u1tas' vez~s ·só otto. ·<h as 
nll . pre•ideneia o governo . os . romove, • e ·o seu-_· 
successor· recebe ·também ··adiantado ; :e . daqui·re·"' 
sulta que um homem que esteve-~ oito dias- em 
uma presi::Jeucia recebe tres. meze:~_ adiantados 
.sem .que haja desconto alnum dept~ili. Como então; 
se .diz que esta lei: niio ·é util, quando · eUa ·.vai· 
fechar a porta a este abuso ? Parece pois" que a 
utilidade salta. aos olhos a todos. . ' ,. · • · ' 

o sr:_:Or.uirte o sú:vá.:-Jti.'Jiiiprévenido, 
pelo·.mustre órador.. da commissiio~·;sou:empre~ ' 

. gado publico, todavia sou interess'ado no qué' "'é 
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jllllto ; todo o mundo sabe que · muitos . empre· ·I 
gados não tàm cstó~ v·encimentoa adiantados como 
a : classa militar e outras ; entretanto .que um 
presidente, basta · e'star tres 'dia!l ·.na presidencia, 

dous ordenados : a .lei existente · mand_à pag11r um 
quartel ' adiantado, - e passado · 'o··qulnto dfa·o ·em· 
pregado que· r.ccebe · tern . venci_do o ·· ordenado ·e 

e lá vai 3:200/1 o o . seu. · successor tambem re· 
t:ebe. Senhores, isto . quanto a mim. é um abuso 
e julgo _quE! se .deve destruir. 

pôde tres dia.s depois ser· nomtsadó ,para' ' outra 
repartição, e ·assim accumula . e' suc::eede ter" dons 
ordenados, o que ja recebeu e o que_ ha de veneér ' 

. . do .novo ,emprego ;· esta é a economta que e. ·com; . · 
missão t~ve em vista; . · . . ·· .·· ' . · .: . · 

. EllENDA :Vo11 porém ruostrar como se déve; conservar 011 
pagamentos tae~ · quaes .·existem, p~rquanto no 

:cc Os empregados que . recebem ordenados adian· · thesouro se f11zem os descontos respectivos, e \)Õr 
tadoa : e Jorem . ~ promovidos . ou mudados para · isso niío ile póde alterar o systema ·estabelec.tdo · 
outros· empregos, fszer-se·lhes.-ha o desconto do sein grave prejuízo dos énijuogadt>s, é · o íllustre· 
que tiverem ree~bido de mais etc., . tal de~conto depu~ado .já de11 uma razão gue· .de 'facto deve 
não tenha lugar J>Or r110rte. Salva .. a redacção. ~ convencer á , camara; a qual é, de que isto:s6 'p6Je 
DU<J1•te e· Sil.,a. , , .. , , ter · lugar quando ·se augmentarerri .ós ordenailo:~ . ; 

erítiio poderá deíxar de existir oáto,' especié de em· 
·o ' s .... :Ro.bouça•:.;.;;:. 'Não sou· em11regado, prestimo ,que so ·raz ao e~preg~dO pllblic~ de ~e 

. por . tónséqüencia não tenho; nenhum· InteresSe Jhr~ · pagar ' treS mezes adtantaifos; ' · . · · 
paiticúl1u;·. e além de não ser emrregado tenho Eis ' 0 'meu v.oto. 
outra ''razão do ser imparcial. Continuo a defender o' 'si.·· ê.\8-rno .Al:.vAnliis: ~ Trata-se . de .ob· 
a .causa'· da justiÇa, este . artígo é ·muito prejudicial • d 
n~o .:P.r~duz : bém. •al~utn . Disserno· os srs. depu· viar mthes ·~ ·sou emp1·egado e não .everia fallar . 
tados ·ba 'algumas cl~~:~ses .. de · empregados nisso ; (lonbeço que os ordenados .são limitados; 
que nlio : ~e~~_bein ordenados adia_ntadcs; quat toi:Javia darei o ·meu voto para qüe sejão · meil~. 
a clâsse, mthtar ; .. mas · .. ella •tem . ttdo, melh_ora· saes .; ao. monos faça-se o ÍIBcrificio p~r nrri . mez~. 
riiento~ · pogava~se~lhe pot· ·:uDia t11bella diminu~a . O Sn ·• CÀLuÓN.:- O . . pagamen'to . m~nsabé 

· e :de. 1821, p_nrll. ·c.! ' augmentou~.se-Jhe, e· ·depo}S uma especie dll .ponto na administração,- . é '.6nra;_ · 
·. têm tido •ouLro ·nugmento e·· os ~ :emprega<los ·nao donbll "cousa; e ·eu me. opponbo a eatg· sy.Jtema 
têm tido melhorani'entó;salvo os empregados feitos pernicioso á boa ' administração. . . . . . ''· ·-
depois' da. const.iluiçi\o·.: Trouxc,me 'n:exemplo dos .· p a!!h.•> lUa la :-som'olbar as actÍlaes·eireum ~ 

·· presidentes das . provincías;ete.,·mas· neste· caso ~o ótaneias, de carestia, e á '.neé_essidad_e d~~j&~glllépta~ 
empr~gado' qu·o tiver ncabado _o .seu _empr11go,- na o-- ordenado · dos · empregados · pubhcos, . :voto· pela 
occr.stáo .,em · que tenba . .de p11ssar para . -outro dout.rina . dest~ artigo com a redacçiio que:fór inaii' 
rostitu_e .ó quartel ou descontn·se, c co~ . esta pr~~ conveniente. ~inguom tein · direito ·a · p)lgantento 
vide nc1a· nenhum empregado. de -propostto se nao d · : r · enil d · d · ter · ·pr stád ·' e 
ha de ·demorar :dous ou .. tres •díns no emnrcg:) e se VIÇO s 0 epots e 0 . · e . o, ... 

1 Ó
,.. note·sO · que a razitol de que .os empreg•ldo1B.· pu~ · 

pari\' · reca ber ~ o -·.ordenado : de um quarte .; c rte·sa ·bucos_ tê~ pequenos ordenados, nã_o;_·é ~útlicl~n~e . 
pois este ab_uso q~e _lesa á fazend_a. pubhca, .e pari\ _que se lhes \)ague tres mezes adlanta~os 1 
nno vamos ·ttrar:o ·dtretto geral adqumdo .porque · t. 1 t lu es cem se qua' re 
nã.o· acboa . m' t'riim. a .. raziio.No.te·so .. . quo .emtodas .. aoea peo con. rano· ag ns . que .. ~ . . . . , • d caberão. adiantado e quando clieg~o ao m_eto do 
as partes ·da, le.l · do orça"!ento temos Ruard.a 0 o· quartel estilo eni pelo r ntrasamento. · · · • · · · 
matorrespeilo ' a tudoaqullloque é, determmado o""",;,.,· .Ounh.a M. tú:tc)• :-Eu ct•ei.o .. q.ue·. é 
por- lei ; .eJíavendo· Isto ostabeleci.do em IP.iao .nito -~ 
6scripta, .. · ao>' mt-nos existe a .lei da : convençitn gea·at fundido em lei o pa~tam~nto adíant_!l~o · rõos e!D' · 
que n. ·il. 0 .. 80 .. Le .. m : a. ltera·d·o· .. e . . n .. an .. oc. 1.10 . .. ra. zões s .. ·u· r. . pr. egad. os pub. Uco. a· pela le.t ·· da. cr, ea. 9~o ·do . erar1o. ücient118 . para .. rigo1·a ao ra;zer. Est!l ó o meu voto. Tambem reconheço que a classe m1lltar niio goz ••. 

dease vantagem ; todavia como o Sr. Vieira Souto 
o ..... MAnool do A.n&al."al:-Vctarei'pelo aprcrentou .-a sua emenda, é desneeeasaiio .dizer 

artigo, nilo :ne1te lugar, mo11 no lugarque,é.proprio. co usa . algumA em . abono .. d11lla, e , eu .· preteild_ia 
Na lei do orçamento do thesouro vem ,um artigo apr11aentar a mel ma idéa, por qlle; ou para todos 
que trata dlelo1 e por 1110 peço· o adiamento •. ·. · ou. para .nenhum. 

O •r. Lut;,; Oavoloantl .: .- 'Este àrtigo o , St> • .. Luiz Oavà.toanU. :_;,Pequena. e a 
envolve~dhnlnulo.ilo. de · ordenado porque . . o• .. ac .. t~nea · economia quà se vai fazer·; toífos os empregado!' · 
ernpre.radoa e• tio na, pOill& d.e .receber·e·m , a.d1an· estilo ·na expectaçilo de . que se . lb~a auqmente~ 
\ado. · Se esll\ vantll~J&m é .boa . para uns .. e .. mil os ~ ordedadua; e em vn~ disto qu~r~se ; al_nd.~: que 
P.•u·a 011\roa . 1ailo con~lnue: óstou que a Igual· tlq~em em peior eituaçito. · _: · · - <> .. ' · 
Clade ó ,o melhor, maa no .eatado ,actuallog11 que Truuxe•ae a clas11e militar par_a .ell:emplo da;~es_-
.eata camara approve ia to, vai dnr um ,quartel .de iguald~_de; .mas nito é assim, .por: q~e, v. g : ,D1e.tt 

· ineao• ·aoa empregados, o que val. fazer umw dlft'<l· irmilo . que · .é ·deputado _ e empregado .P~~'-!c~. }~n-~ · 
renva quando ao !levo. augm~ntar o orde_nado e : 1.1tai~1 e· en que ·a~u ~.magistrado, ··d_esd~ · qn.e: ta~3 
ni\o dlmloulr. Ma• dlsae·ae que ,isto é para igualAr · \ratamns de :n.,s · empregar, e.Ue ·princtplou:'l()go 
·a todoa ;·tt_.uoto·se que oi empregados silo i:liver· à perceber ordenado~: e.' eu fui· apr~nder ã min.lia 
,soa, qutt.os: ,ae111 . v,enelmontoa silo .muito dlfteren- custa.: por co11~eguencla nii<1 h~ hll.t.~d~!.Ur~!l~· .. 
tea o npontio-ae .. os. mU1tarea. ,.Ass1m ~; . maselles , ··dade ·eomo se ·:ififtka-. ·"--· -'-·~, - · ·. r •. • >·: 

·----ta•nbem~ - têm : .outrar'::·nrritagaua~ ::por .~ .elfêníiiiO;· a ! ' .. . , ·' . : :· -- · ,. ,.,., t: c · ... I-._, , .. o' .: ··, , . . .. 

vantagem . de ' v.iiiV:aa e orpbi\os; · Perg11ntouoSr. : E._.K ... !OO> .. _ ..• -' . · ''' 
deputado qual é ·a _lei que iillinda :pagar adi~n-, , ,,, ···'i·; ,< .;r:: · 
~tado, <.'é eu p~rgunto:( qaí1l 'é1 a-l~i : ''IU~' determm~' , .<< A~tigo · s.u~~~ltu~ifó ·~~ . Jii)lo -~~~;'--~o:;· '. :: 
·que se ·pague ··aepo1s . •:de ' wenc1do .,o- ordet:tado ? , . · .<i Que se : nao ., :pag~elll : ~;& .• q~~r~e-~~·. ~~.t_!ln_ta~o.s 
·o 'f~eto. :é ~ que <os · émpreg!-dos ~i!stito· na:~f pos~·r .de : ·aos· empregados que · as ·le1s· asstm ~ os ~ concedem, ·. 

'~~~~~t~~~~~~~fei:g~~~c:;e~:'a~~~~::~~i~c:d~~~:,~:~:~~~~ ) - ~~ ' :;,iXf.~~n~=~~a8:~;t~.\~i,~;l e'·!~!~}~ia:··~~~, :~~~-
·,nteriü'estiva ~e'' isto só · se· devei fazer:• qua • .-do·:se

1
' - rêço .. 'al, seguínte' e~ep.d,a ·.p_a;a, ~-~~ · ~ecrJ!\lCIJ.Il~~~~.t,to 

'àujtnitií1tarinn:-·oa,:o·rdenados; 'e •rquando pass~ · ·. o , flm ' do ll\B~Ill.o·arttgo<• ·.· · ·-~· ' .'' ... , :··-~~ ::. ~'-,-~· : .· 
;artigo; n uni:a ' eom .. esta redité:çiio-' deve ipasa ·ll~' : . . •)( Os · pagam,~ntos :. ;(J!)S' :: !lr~_en:1do,,:: ~~r.il,l);:;;fettga 

. e :~ . :~e~~~i~.T.··,~;f~'~8aNi;~~Hi~,yj(~;}. ~~~-~:l~ l ~ ~:~P. ~~~o.8lJo.&~f.rd~~.~e::o.0~.~ia.·s ... :~."-~~:. ;;~~.--. :~ .. ~{~~)J~;~. -· .·~4·~~.- .r 
· "' t st uma economia mut louvavel ' que )eJa · ·~ _•'fi.U. a.•: .c.~as_se ~·ae!.a!)''(lagoa , m,,eneal~e .. nte 

·-JDiss .. o.• eve•eiD·:V' a . . ... .. .. .. d .. , . ., .1. · adlantadoa· • .;.;.;;y,e\ra·Souto·.-11 - ." ···- ~· ·•···-lll · ~ - ~~'-" 
._para;obs.~r·:q)iji 9.:~~P~~ga~~,-P~2~o-y,~ __ o-.-,~~p.~~ e; " .. . "' ' ' "' '''·' ' ,.~ :' . "·' ·-:: .:1; · .-~:::-;: ,_-.,; •r --~c> : ::f .. : , ~, -;_ ; 

• . . . ~OJ(Ó 2 . .. . . • ' . : . .. · · . . . 1 .. . _, 
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o s:r .. Pa~14 ~Souza :·..:.Julgava: estar -na conf.itituclonBI.nas. obras seja aeeiuiado, _m llS Ógora . 

ordencquâildo !aliei, porque tratava de sustentar níto .convém. · . . .. · • . . ·. . . .. : 
a minha emende. que mandei' i\ me&!'- ; · por con· .A minha emenda · só. q'.le~ .que ·.se . cobrem ·.os 
sequencla niio )>odia Jallar sem tocar no que.to- · trabutos aotorisados pela .lea do orçamento; Este 
guei, por isso Jll}gueí estar na ordem. e SIDdll O direito nilo I'St!IV8 abolido por ·esta lei que mandou 
julgo; Tenho direito de sustentar a minha emenda, cobro r os tributos existentes ·neste.anno. Se passar 
en1bora sej:l rejeitada. · . . . ·• o artíj:!o da lei sem cmend~< . ficará autoriàado 

Não foi mípha intenção o1fender ao Sr. depu- este tributo D·JVO;, por cons.equencla,: ·acho · ue~ · 
tado de quell\ sou .· nmi$o; porém • . amicm ·Pla- · cessaria. n. minlui. emenda; e se acRso passar e 
tonis .·sed ma9,is. amicus te1·itatis •. Como deputado ver·se que ha . indivíduos .· que não querem pagar 
tenho obrigaçãil de dize~ aquillo que julgo a bem os tributos, o goveruo faça pôr · em execuçlio aa 

.Ae meu paiz embora , fira "" meu maíor . amigo; leis, .e para isto têm os magistrados, tem o poder 
mas, niio quiz com isto otrender a ninguem ; se judicial, que até agora infelizmente só têm servido. · 
ae11so · dl'dndi foi ínvolur.tarlamente. . .. · de instrumento de abusos. (Apoiados.) . . · . ·. · .. 

T(lrno a dizer: nio aeonselbei a ninguem que O . Sr. -ministro exlgio qne o :tdbuto ficasse em · 
não pagasse tributos~ ~ ·. algum~a pessoasq:~e pratica, e·. para isso _apresentou uma ·bypotheae 
me _perguntavão se . devulo ou nao . representar~ para .·corroborar. o. seu orgume.nto, . por,ém já r:es-
eu aconselhei que .. representassem; . isto níio . é pendeu um Sr •. . deputado, qu_e ·bypothese iulo de 
aconselhar. que não devião . J?agar tríbutos. Todas realidade, atlendendo ao anno . financeiro : que a 
as vezes q~e se. .fizerem tr~l!utoá inexequiveis, a assembléa declarou~ Supponhanos que il: éamara 

.quem me perguntàr se se deve ragar eu direi dos . senadore~, não .quer eBtllr pe~o que daguilbe. 
que . não. , . · . . · . •· .· ... · · .. · ' · · · ·. fõr ? ·.Eritilo a cRmara d()s deputados .usa do ·árt~ 61. 

Se acaso queremos ter gov~>rno representativo (Apoiadtla. l Su~ponhamos quê . ainda ass!m )ladll 
só. d!l pape_l _então :.es~neçamo-nos · delle : o · go~ se consegue '1 • Use o governo . da constJtUI<;ilo"; 
verno . representati!o · víeía·Jo · é o peiór de todos, que mal resultará em que a · camara Stija dissol:..: · 
C•lm a capa da lc1 ·se faz tudo quanto se quer. · solvida?. Em pouco tempo a ·maioria. da càmara . 
A-'eausa de se .não. pagar em S. Paulo é outra; · nov.tmen~e. eleita poderá ,reunir-se, porque:aBabia 
nao é ~ que d1sse o Sr. deputado presidente de e . as provinciaa do · sul mais -proxiaiaa· ~diuapital, 
S. ~auJo. A causa emana do Sr. mtnistro da fa· poderiiõ · en.viar os seus repreaentantelf em menos 
zenda. que pres~nte se acha, . que mandou uma ,Je seis mezes.. (Apoiad<l.r.) A hypothese ·a por7 · 
po~tar1a, .. attcndend~· ao requerimento .dos padres ti}Dto nulla e lmpoaalv.;l. : : : . . . . , . 
a!! f? • . Bent(),, .· orden.ando . que .se nito · pagasse·.; .: CoatttB:me que~.governo eatt\ batsudo' .todos .os 
e1s ·r- causa; ".. · · · · ·.. .· • .· . · · . · . · · ... · dlaa 14 .e 17:000S'·em .. cobre, e . como ·lato ·4. ver• 

· O Sr •. mif1iatro determinou A junta qué '·iiú dadelramente - um empreatlmo novo, o ·governo 
cobrasse a deci.m~de ..... • . eis~ aqui .por que .muita nio .• pôde deixar aubsr>~tir eate abuao, ainda ·.qile • 

. gente da .. provmcl.B .não· quer pagar, fundando·se multo . bem •ae . ache com elle. ·E' . preciso que .o 
11a ordem do ' Sr.· ministro por portaria de Julho g~verno representativo eonbeça oa aeua deveres e · 
de .1829; eis-aqui quem é o culpado: portanto a dareil.os. . . ·. . . .. . . .·· 
C!J_lpa .· ó do go:ve,rno" não .dos deputados, os quaes Rllgo ' ao · Sr •. .ministro que considere no .que 
.ac.ol_l~e~h~r~'? si.m . a ' representaç~ó~ · o uso de di~ ·.dlao,·. ·que á. para bem do !Brazll; Nós eoino.s bra-
relto de .Pcl1çilo, e isto nilo deVJa ter a resposta " 
que ·tem d~do. 0 sr. ministro, · que até agora ainda zlleiroa "C:onltituelonaee; devemos auatsntar ' um . 

. nada resP.ondeu, ·· .. . .· -- . -. , .. .. . , doa prlnelpióa ·'.eardeaes · da noas1• con'itltulçilo, 
Eu:.· nenhuma par. te tive no que obrarito a.· ca· devemos trabalhar ., pnra termoll ' constituiçilo de 

mara e 0 /ui dE · i t t· facto por que · jA muito · temos· ganho em · tenno11 
, : · z · e .P~Z; :a un ca· pai' 11 ·· qu·e · tva aoverilo .· repreae.nt:ttt'vo. de di r. ei.to .• e quanto. não. · foi dar · 111 nlur OJltmão. ·Eu · lambem digo que· o " ó 

Sr; · r.r~sidente uíio ·. Unha . 0 poder . de lmpõr 0 terfamos ' ganho · a.e · ó · tlvessemos. ji 'd'e Cacto+ N 1 
que mpõz &li juiz ·de · paz. o Sr. presidente fez temos :um ·n.rtii{O especial sobre · o modo d~-. ftxar 
verdad&irsmonte naquella . occaalito um acto de a• a deapeza e recetta· publica annualwente ;, .. parece· 
potico, · ultrapaaaou de . 8011 autoridade (apoiadoa) ,· me havermos entendida mal o · art; 72, ·. poht. ;qlie 
e a retpoala do Sr. presidente 10 juiz de paz de · este artigo é excepçilo . da :.regra : !!Bt!!!be~ecida na 
certo não lhe t i' .. t b constitulçiiO< · porque na · verdade a coutribulçlo . 

u.z mu.a .. oara; portan o, 
0 

er.rou· ·d.lrec·.'a' .é uma. e.xc.epç·i ·o d. a.regra ..•. · e··· ·i.s .. to. se. ·m ... cs· tra ae de taes deveres. Em paiz cont~tHuclonal nilo com 0 exemplo· dir outras naçci5es·.'':.· • , - · .• · 
hA direito senllo aqutlle que a lol . concede, ne- - 1 
nh·u· ma autoridade p6de . ter mala .do ·que· o. ~~ue .a · O· ·. ayatema~· representa~ivi) constltuciona : tem 
lei lhe preac:r 1 1 S ' i .A certoa prlnclpioa que são· constantes·; certos prln· 

·. . P eve: P.orc:oDI~gu n e, o r. prea en..., clploa aem ~os q~aes nil~ ba · g~verno'.~'repreaen• · 
de S. aulo nllo tallou, . ano contrariou a . outra · ta&ivo; . Nlt.a · po_ sa.o conceber. o. ·'~o. vern .. o re.preaenta• .. · parte que toquefaqul. . . . .· . . · . · · , · · · d , l " 

Se. ê aeceaaarlo que a aaaembMa deeJa.re ·qual• &1,-o :de ··o'lltra; sorte~ .. ~Ira o · ato ·qua •., 'a arma . 
quer ac&o nullo, . 18 -o governo mandar um .decreto gue ' flca·· ao · povcf cõntra· os 'abuitoa ·do''poder t A 
abolindo a· liberdade da ilnprenaa,.serA preclso.da .liberdade' da 1mprena.a ~a arma indlvldilal0 pa_rém 
aseomblêa geral um. actó : para~ que ·de. clara . . sua nio .nación_al': ·~~i~ada ' . es~a ·ni!o' ~vejo outra_,emcaz. 
nulrdade t (A · d J o · é 1 A··nosaa.·eoastatulçito fot ex.pli\!lta;!·e .'devemoa :ser 
. . 1 po•a OI· . .. ·governo · · r~sponsave mais amploà~!. riiio 'lilereinos neni• m. ais·:nem~menos .. • 
por todos oa actos mãos e cri~iiloa~a ,que·~ eom- : . do qiie'a couS'fítilição"nos;;:dá;:. :--:· ·· ~ .. ,·;:., ;:·:·:~·' . · 
::fa~~:U~ as liU_t_or~dade~ aúbalte~~aa qúe · oa..,p_j_- , · J.ulgó :minha emenda : •iteeessarla . pan :nlo ·aaílc· ·. · · 
._Sr. : presidente, eu . passo mui . afoutamente . 11 ~\~n.~rmoa - ~~t~B · obiiso~ .. d~ , podl!_r.' ; . : ' ~' ,: , ,: ~:. :' : ,.-, 

d1zer q~~- sou muito amigo, ,da .ordem.,tremo de .>.o &r: L,úJ.z :oà:v~.'tcanti:~ó Ulilatre autor 
revoluçoea,. po~ém . uma. vez . que. existe •:governo . dá emenda· . pbr.a ""' . just!~C!'r'. :~l~à'e colfi.,',e~_pli~~e'; 
!'eprese~tati~o quero ' as cl)ndições' <lelle ;, 11em,.pjlr ,não toq11emos . nn ,const1Lu1ç_iio, ,, olhemos . para , !' 
1sso. me .del•bero a accusar ao, go_v.ern~·. nem· ao 'constituição do Brazii:e ·nãó •. para , a· - ingl~Jza·(:Sio 
Sr. ,prestdente de S., Pllulo. Se não. 'tep'tos;: accu~ estes m_asmos pri.ncipios:. q.ue .. m.:~ iri~_~z .. e. ~ ... a).· .otar ·. 
aado .. ao . ~governo po~ . c:rimes' ". m.à.iór~s,·~·hávemos contr11 &;.emenda .; ·devemos entender.a eonatltlli· 
aceusar. por este f Não •. porque, n~o ~ C()iJheça:;c:tlle ,ção :no áeú,gênuino se~lido; ,nlõ maiÍé!'; v~jà~o.a ' 
o m.e~ece, ,. por:que. estou ,;!'luit~ - .çerto ,c~uo,;~ Vt9lou o queeUá ~.dJz.:no artigo.)~l. {~:);E~ta palav~a .. 

· a· constituição .creaudo .tmp()stós_, .. porém : ,te~nos . impos~a·, é ,_ COJ1~rlb_uiç~o.;~i,l'~!l~ .. est~_no'art': 15.··; 
.. ~a~. ,~ou~as;a !az11r:, po~ : isso não,podem,;:a a~cusar a contribuição directa · a. camara · doa . dep11tad()S 
.o. ~IDIBtro <Quando. fór. OCCasiilo~ então ·,uh~ez que deve . reparti~~. :e ,.;~~lf ' ~àJpóstoa .:.tem :a: ~níciar,.:;:é 
· ~do o ministerio · 'prelieriiii, · · ministerió : · cclnati&.u· · · co usa ·. muit()~ · diversa! faz dift'eronça · ·tmpus.tos· ·e 
. ,caonal. na~ Pl\layras, · porem :que nad_a :·tem •· _de . contr(b~ii;lo~ _N~~)ioilemoa âizci~q~~'.~~il~ib~l~lo · 

- :" · 
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dia·ecta é o mesmo que qua11uer imposto; a emenda sarg~nto de artilharia da maridha pedindo os c! o· 
quer. interpret"r a constituição, _ _ ·· · : . __ .. cumentos · que j11ntára· a _outra petiçio "jâ·d~ferída. 

Emqúlluto á íilo:onverileneia que nótou 'o Sr~ de~ -Mandariio·se-lhe entregar~ ·. -· · · '· · • -' ., ; · : 
putado autor ·da emenda, que pôde resultar da O padre Luiz _Ferreira da província· das Alagóas 
camara ser dissolvida :e ficarmos aem cout_ribui· apresenta .·a ·eata augusta · camara -ns amostras · de 
Çilo, .á 'isto respondo QUe dentro em Seis mPZeB retroz fabricado CjUSSÍ ' seriJ·' arttl dOS ·CASUlOS de 
póde·se ajuntar a maioria da camara: Em· Per· ·· bichos de seda de~>c\lbertos naqll11lla ·província 
nambuco o conselho ·marcou c_inco · mozea e antes . pelo otl'erente:- F<Ji recebida a ·· resoluÇão •com · 
de _ finalisar: o . prazo já se sabia quem eriio os agrado, mandnnda"se . . t11dó á commisaito· de': com· 
d~putados; portanto dentro . de setA inezes póde-&·e merclo, ,agricultura e · artes . .. · · · · . ' : . 
8JUnlar a ~aiuria_ , porque da. Bahia · para · cll Um requerimento do Sr. ··deputado· T. - V, da 
fôrma ·a maaoria. · .. · ·_ · · · ·. · · · · Silv!l.- Tavares pedi!ldo licença pa!a retirar:se por 

-- _--- Afln~l _ toí __ appro_·-_ v. a da · !I suppre_ ssã_ o ·d_ o ar~. · 1°; . motiv-os. d'l -euCernndade que o 1mpe.dem ·:de as· 
· ofte&:ecada , pelo . Sr. · Rt!bouçaa. e a emenda do sistir ao resto da presente sessão.-A':commissão · 
Sr. D.aarte .Silva, , ·~c~ndo prejudicada _a do de poderes. . •. · • · • . · -__ - _ · ·. --·.• ·: 
Sr •... Caatr~Sal,va e _ .reJ.tlltada a do · Sr. Souto. · · ci Sli. _111 s:EcaETAIU: . . le~ 0 se"uinte parecer:· :. 
· . O SR: ·Pa&:siDENTE deu para ordem : c:io dia 18 ct; A. commiss1io de constituição vio .. o requeri· 
de Agosto: 1•-discussão do .projecto .de JeLn. - !Yl. · manto . do Sr._ deputado Alves Branc~; .-13m · __ q~e · 
1• discussão do . projectó n• 131 • . Continuação , da · pede. a · e.sta aug11sta c.amarn licenç,( para. rettrar· 
2• d iseussão do . proJecto -n . 144, vinil o do sanada.. se pau .·a · Bahia, para traaLr de -sU:a aalide ·a ao 
Discussão da . resol11ção .. n. 173 • . Continuação da · mesmo _tempo providenciar a _cer_los .negociei -de _ 
2~ , diaciuásão ao· orç·ameJito díli'eé:eita; · . · aummo Interesse~ A commissão tendo· em vista as 
Leva_ntou~àe a sesiiio As llhoraa ,da ~arde. ·attendlveís rózões ·do mesmo Sr. 'deputado;: é'"de 

--parecer qu6 ~ a · cainarà, lhe cónceda • a - licença 

SeaaAó em • . t3 de Agoato 

PBEB1DÊNCU _ ilo sa. · cosTA · clnv .ALHO 

pedida •. _ . ' ._· _ . _· . _ . __ ' 
·cc . Pâço aa · ·camara ·em s -: de · Agosto·' dé' 1830; 

- E1'_nesto Ftw1·eira França.- D, _A. Feijó.~ 
Alenca1'.-» · . _ · ·•. - . ,. : -: . 
· Foi · approvado. · . _ .· . · -. · . . · · 
A commissão da redacÇito apreseaitOll. a . do orça• 

mento do_ministerlo da justiça. que !oi approvada 
e mandou-se imprimir, conforme_ o que já:ilelibero.u 
esta camara. • .,_: .. . 

. . ORDEM DO DIA 

· ··• . A:s JO horas e 12 minutoS fez~ae· a chamada, e 
· J)Or~ não haver' numero: para fazer casa, o Sr. presi· 
-aenie~abaia. ;(. seesi\o d·epois. diis ·lO horns e 20 

minutos.- faUandp .com causa . participadá os Sra. 
Deu_s e·. Silv:a; · Lino Cot~tfnlio; Silva Tavares, 
Alves · Bra'!•CO, :Mouro· e ·-Araujo. Lima ; "e sem ella 
os 'Sis~- Carneiro da Cunha, · ·- Getulio; Carneiro Entrou· em discussão o projectó" de lei :,ri, 97, 

. _Leiio, Pinto Peixolo e Lédo; estiverão presentes que manda abolir a chaneellaria·mór .do limperio, 
76 Sra.; deputados.· · __ . . _. . _· . e auperintendencia ·dos. novoa direitos .e julgando· 

o Sa. SECJt&:TAlito LtJtz CA.VAtCANTI lêu a acta -se tlndà a primeira dlaeussio, se -deliberou que · 
da -sessio ariteéedente que foi approvada. . . passasse á segund~t. _ · . _ · · . _ _ _ , 
. - O Sa. lo SECa&T4lUO dando cunta .do expediente Aberta a segunda dilleuasitô do . projecto de lei 
leu: _ · . · . _ -. . . · - _ . ri. 181, relativos aos direitos do algodão produ· 

OJBeio :do. ministro . da .- marfnhA respondendo . zldo no Brazil, propóz-ae o adi11mento.que sendo 
com a remessa . de um mappa hydrographico dod ap1~18ado nl_o ae venco~' e p~o_seguln __ d_ o a .diaeu_. ssão 
porto .do Recife, . . e ·parta da _. coJ·responde'"oela l1 3 

havida _.enta:e _.aqu.e_l_la . aecre_tariB .de : eata_do e _o . OS&-. r .. utz OaTotoon.ti:.;.,.Em algum.;s 
governo . da província, ,sobre objectoa de malho· provincial n4o aerã oxactamente : assim; .. · e ·: de 

.. rar o . dito. porto, .. e . que nada mal11 as encontra certo _g_ue esta lei .parece muito boa e rvaL.fazer 
a tal respelto.-:Reme:tteu·ae A commilsilo de.marl· mal. -Eu entendo que _nito devJa ·ae_r _só. ·.sobre o 
nha e guerra. . .. algodão, maa quo devia ·ser geral . na lel ·do 

· . omclo_ do mesmo mlnlatro, - remdtendo o·rêque~ orçamento . .. '- - -· ··· · · · -· · · . . ~ . ' ·. · · ·· 
rlmento de Verlalllmo José da_ Silva e outros, Voto contra o artigo, e só· me conformarei ap· 
que . pedem o -·pagamento . daa embarcaçé5ea que provando.ae a emenda. -· _ . . . . : . - ... 
lbea . Curão)omada11 pelo almirante L.,rd Cc.chrane .Mandou A mei!a a seguinte emenda· subatitll· . 
e em roapoata diz que a fdeno.la publica nilo se Uva: · -- . . -_--. · · - : --· . .. : 

· acha _ obrigada, à inde.mnlaaçé5ea n!gnmaa prov~· 11 O algodilo que se exportar de. qualqu~r )?&rt& 
nlentea de ae_melbantêa prezaa.-A' 3• commlaeilo do imperlo, pagará. _&ómente os mesmos .dareatos, 
de fazendà. : · .. · · _, · ' · · · · . : . _ e arrecadados pela •mesma fórma que:, atiL~gora 

melo dt)' .. min_ látr_.o_ · __ da ___ :_faz __ e_ "_da rem_e __ ·ttendo .· Pll_ r_.- paga.' -este_--ge~- e_r o __ ··_ .ex __ P __ o_ ~_ ·ta_ . ~--o . __ do -. po_rto __ . ~-~ ._R ____ ~_ o __ ._ · ___ de __ 
a: a . reprea~ntaçito de Bdthaaar Pinto . dos _ . Janearo.-:-L"~.:' ~~~alctJnh:» · .'-- -- · · ·:..': ·, ·• . " 

-. · _ co.ntu::~uuno ~es , Guerrlf""="cfl!i Agu~at; e·,- --~r;. · OOIDJ.óii:;;...Eil jifÕI&se,:sr. p~est_de_nte; . 
, . outros d!Jcllmentol! .~onfo_rme lhe .. fóra. pedado.- ql!e nito ~~ero · ganhar _ popularf~a~e â\c~s~' de 
· A' COIJlmls~ão esp~eaal d() __ exame das -contas do m1nJa~ o~;nn•io> o!l ·. com · o sacrlllclo·'-da· mmha 

mmissar1ado • . : . • . . ~. : ,_ .; . :. . __ . ·_ · _ _ conse1eneul: .todav1a levantei~ma para sustentar o 
_ ffieio do mesmo · uiíniatr() remettendÔ todos os a.rt. _ 1°' da ~o:aneir11 por·: que· esttL'iedigido' sim· 

· · papela~_éxiatentea: ,.~õ :• U~~s~U:~<trél!ltivos . llo reque- ·plitlca*do o subs~.iio _do · algod~o :de·· 600. rêis~-'-pôr 
_rimento 4!! .:D. Mar•a ~a.•za. do~ ~an~a ·Nogaeira e ·arroba:; .. e· ·red~md'?'D . a lO .. .ofo : ~()bre''o, preço _ do 
·n. Raymunda·dos SantosNogueara • .-:.A'commiasão genero.· . . _· . ·_-_ · • - _ ·:· :_ · . · . ·_.- ·_ · .. _ · - ~ -
de 'lazeód!l de ' 7 meÕl_b,rôa! . · , · .. -· ' _-- _., : ._· · Nilo pre~endia ·fallar; neJ!t~a· ':m:atei'ia, ' porqu(l 

.:Oftlclo __ do ; m~••i•!ro _dajuatlça, re_me_Ue~do . a in_· tmtlm ~eceaava que _ s_a. ·qulzeaaa .~aCCI;lm~~r· . re· - .... 
. fo~mAção _!i() •· presl~ante Jl~ ._supremo tra\)\\nal d.e ducções __ de · O\\tros · impostos . ·que· . ~eC()nheoo . , 
-juatlçA; :ácer,ea ~a . _aentença· _pr•l.ferida ·na r~laçilo _calamitosos; · porém d~rel · a razl!» -por : 11ue 'YRt!) -· · 
·da Bahi!l 'Contra o padre An_tonao .J-Il.f!.!tll.lm:~o~o~l ~.ea pela . red11cç_!o ~o :algod.lo, ;desprezando ,_·,todas-; •.• 
\le Fjgu!llredo' clecl_a~and() o, meiJiliO : ministro, ~ qu_e emendas: _Está _ calculado _o. ··Jmpos~o:· ·,sobre'· ' _o 
''até. boje· llito, knv o . di~; Jlld~e ,C)bt,i~o _-perd~o'; _da algoll~!H' S-1: _0/o. ·' Por .. ,consequt!~C~~-- .a1 ~~e!i!l~çlo :' 
:pena. que , lbe . impoz · aaentenç&; ~ contra _ elle:.pro· ··. é -·de: grand~ · b~neficlQ a ·- eat& -. l'amo, '- ~e:.·p~~· · · 
:rel'idá;~A'c_Om*'~sdo d~j~s~iça .'érítD.!~at :;.~.; : . : : . dueÇit:o'· ~ ·: _ ·i~ : : -~·· · _-:; · · · _, ' . '-' ': ;: '· "·1 ~:.':~ · '-: :: r:::', ; , :]:";'0: :''::'( : 
· ·: ~·qu~rlmen*o · de'\ Vicen~ . -Fe~reirll ' . ':!:'i tAra; 1° ~ · _·.Por ·' outra' parte -quem ~ ~quue814( combater.: ·•ate . . 

•,. · • .' . . ·- . . ' ~ :' .· . · ··.·; . . ' _· .. · .: ".' ,. ·, ·' '· ··· · · ·: . ' . . . ·· · · · -~- - - . . , . .. , . "- ·.. . ' ··· · · ·· '. _ : _":•'' :J,,_ ~:,~- - - · 
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'artigo podia ·.põ1· em J)roblema; se .nos ~onvém 
promover a ·plrwtação do algodão, visto que. esta 
planta, ~m outros. paiz_es .. tem feito progressos ; 
todavia Jnlgo.que 1sto na o nos pó de fazer damno, se 
nos fa.vorecermos e~ ta producção. Por consequencin 
querer atacar o primeiro artigo desta' prujecto, 
só por. que .se niio g.en. eml.isa. a tod. os .os. 1mpo.s.to.s 
não acbo .razoavel; e se eu não voto a favor do 
imposto do assuca.r e de outros, é po1·que 
reconheço que nenhum se acha nas mesmas cir· 
cumstancias. . . . . .. . . . .. · . . .. . 

E~. ·preciso· niio · retrogradar a producção .'do 
algotlão •.. E~ta planta na · America. do Norte já 
produz muito, o no Egy'pto igualmente; e deve~ 
se sómente ao monopolio qu·e o Egyi>to fez com 
o 11eu algodão· ter elle apparecido no rnercad" da 
Europa t1io mesquinho . com o da Asia: Eis· 
aqui pois que esta mesma coucurreuéiil deve 
forçar a 'diminuir o direito sobre.o algodão. 

Voto pela dimin11içiio. 
. . • O Sa •. B.ú•TISTA. .·DE OLtVEIBA. . depois de ··.um 
discurso .IJUO o tachygrapho não t•·anscreveu · man-
dou á .mesa. a seguinte •·equerimento: ,.. . 

« Requeiro 'q'ue. a doutrina do art. 1• se faça 
extensiva á carne secca.-Baptista de Olívei1·a.» 

o Sr. Carneiro. d.a Cu:nba:-Sr. presi
dente a. justiça é a base fundamental em gue se 
d.;ve. firmar todo o edificio :wcial, e igualmente 
·a divisa do .. todos os governos ; nella repousa a 
ésperança do. cidadão benemerito e daquelle que 
·se sacrítlca ·pelo bem do estado;· e sem ellajáma1s 
poderá.õ marchar com rapido progresso os nossos 
negocios, e quando tantas vezes. temos .tachado 
de injusto o governo do Brazil,- na distrilluit;iio 
dessa mesmajpstiça, é que ba de passar ·nesta 
camara 'uma injustiça tão palmar 1 Quando se 
trata de diminuir tributos · em umas províncias 
consente~se .·que outras carre,:tuem ·com peso enor· 
me das . que .aclualmente · sotrrem ? • Sendo mister 

·.,..,qull um agente . de poder, o Exm. ministro que 
aqui se ach&." presente, recommonde á camara o 
allivio de um !imposto barbaro e aniquillador l 
como .o qnB .pagão os. ·agricultores do algodão ; 
e quem deixará·: de reco •• hecer que· quando uns 
pagão 40 outa·os pagão 30 I E disto rE:s·ulta o 
gradual/ abono que vai .so1frendo este ramo. de 
nossa industria. ngricola, suecedendo ·que tendo 
consido~ravelmente baixado o pa·eço do algodão, 
um agricultor .·tocado da desesperação deixasse . 
na al!andega o seu algodão o niio volta~se para 
o vender, porque mui pouco ou nada. ·Sobrava, 
pagas as despezas., . . 

Senhores, em· todas ns vezes que aqui. se tem 
tratado deste (para mim) muito import.tnte objecto 
não tenho. sido· eu o unic:o que demonstrasse a 
·neceasid"de de diminuir este pesado imposto, e 
muitos illustrea deputados do norte. têm a•·rogado 
a causa da justiça e da igualt.lade naquillo que 
cada um é obrigado a coutribuir para· n ·manu- · 
tenção da · ordem e dereza •do • estado, mas os 
:senhores que se têm opposto -alleg.uào ra.zões 
qua..ao :pci.w:ipio parecerão menos .i'Djustas, . e a 
d(;l mais peso ·foi que ainda -se uão tinhão orçado 
n receita e despez" do imporia;. pcrém ·agóra que 
sa~emos que· exls\enl, ~obras e que · maiores ·serão 

.para o futuro, h:1vendo melhor administração; 
como retardar o remedio ao mal~ negar um bem 
que não . é· só mente· appllcado~ ao· contribuinte, 
mas ás rendas nacionaes? ~Porque vai ·animar 
,âgu~ll~s· que por nãp tir~rem mais 'proveito . da 

. ,plantaçllo do alg•1dilo, a ·tlnhito 'abandonadc: e ha 
de ·a. ·ca.mara consentir que por mais tempo exista 
esta tito manifesta desigualdade, ·uma lnju11tiça 
tão revoltante como ha de ·um 'Imposto ~que· ni\o 
só .. d!lmnUlca. os meios. · de. reproducçió~ .: , como 
.a_ni~u111a e,.ata~a~ os capitaes, não res.ultando- ao 
prc:iductor cma1s do que uma ch1'meric'a' esperança: 
.q~~.· ~e de.sva··.nece .. . no··· . flm. dessa .. .íufruc. tn·o. s.a ... -.. -.eo .. ·• lhe1ta t . ·· · ·· ·,.. - · · · · · · '·' ' · · · ,. - · 

·sr. presidente, se o âl;tigci dfi constituição que 
faz a lei igul\l parn .· t<1dos não . fõr e~trictamente 
executado, mal do nó11; e ó por. isto que me vejo 
forçado a dizer aqui. uma 'verdade com bem ·ma~ 
g.ua de men coração: quer·se, níio sei por que;' se 
por .ft1t.alidade se poí·. desga';lçn dtlS .habitantes. do 
norte,.q ue ·estas .. provincins soft'redo.ras de tantos 
males contribuão mais do que ,.as provincias• do 
sul, mas dizem alguns .. .Srs. deputados que .• esta 
diminuição ~e ·impostos·· produzirá .. um· grande 
defici.t, .·antes pelo contrano como d1z Say, aug· 
mentará · .. as reudas . e elle. o ·.prova ·com factos. 
NenllUm bem tem gozr.do. o povo depois de pro
clamada: a .nossa i ndt<pend•Jncia ·e . libcrdade,-e·se 
não. podemos fazer todos, Caçamos alguns, se não 
se póde diminuir os. impostos na· razão de 10, 
diminun·se na de .fi, is~o pede:a razão, -aojustica 
e o bem do imperio, e eu nssim o espero do 

·zelo e· da pbilantropia d•JS . representantes da 
c nação. 

os .... Cal.mou:.-sr. pre!lidant'e; eu não sou 
deputado nem · elo · norte nem · d'o . sul, son. depu:. 
tado do Br.izil: · · ·· · . · .· ' · 

Póde. ser. muito_ bom . qualquer Sr. deputado 
fal111r da sua J>rovincia-·pelo .conhecimento pecu
l!ar que della tem,-,pot·ém .,a .. distincção de depu
t~ção do. norté e sul é muito dcsiigraditvel (apoia
dos), são expressões que reconheço, di Las com a 
maior b011 fé do ·mun•Jil; .porérn acabemos com 
este estylo parlamentar que até aquitem~s usado ; 
som.ls :deputados .da, na~iio, sendo licito a .qual
quer mosLrnr ás· circ:ámst 1ncias peculiares· de:sua 
província~, .. , .·.· .. · ..... .' , : , . . · .'. ·· · . ( ... 

E111. segundo lugar o Sr .. dt3putn.do- fallou .. :em
jnstiçà l Ju,;iiça, · Sr .. pr~s1 derite, é o . corpo lcgis· 
lativo matar o dellcit •. se se crer injustiça tanibem 
o matar. o dcficit, en~ão desconheço o que éjus~iÇ_~· 

O Sn. 'VAscoNCELLOS mostron que não existiiio 
sobras pelo augmomto das. desp~zas ;>e concluía 
que seria inconveniente supprimir tantps impostos, 
mas não é possível. expender · a . integra . dó'' seu 
discurso do pouco que colheu o tachygrapho~ ... 

o Sr. Ca•tt'o Atvares:...;Qneria gua1·dar 
silencio nesta ma teria, porém a discussão me obrilla 
ll declarar minha .. opi'nião sobre •o··projecto.: En 
voto contra elle pcirque·vejo que é Cundado sobre 
dous princípios que julgo pouco exactos-; .. pri
meiro que ha sobras, segundo .que estar o algo· 
dão a 6fl é por .o:ousa do .depreciamento das·notas. 

Emquanto ·á. primeira base, que ha·sobras, ja um 
illustre men1bro da commissão.disse que as-sobras 
que se suppunhão haver ficarão reduzidas ane· 
nhumns á vista das emendas· que' choverão sobre 
a mesa,. as quaes Carão toJas consideradas para 
a . despeza, tantc:i."do ·imperio como d'l marinha'; 
por consequencia eston persuadido· que taes sobras 
não existem· já; e • não havendo' sobras não ·pôde 
haver <fímin uição. na· origem ·da receita ; portanto, 
eis um··dos · fundamentos pelo qual 'o projecto 
não póJe passar. ·segunlio, é que o algodão subio)l. 
6$ por causa do desvalor das notas; e· isto já foi 
magist~lm'énte expandido e iu·ovado nesta casa·; 
·todavia accrescen ta rei que em 1Sl8 as' notas a·penas 
subião, a ·IO,OOO:OOOn, e () algodão estava'"a • 6R.400 
mais<.ou menos; por'cõmequericia'·a baixa 'oti·alta 
do 'algodão, ao menos ' aqui ·não ·.'é poa· causa'·do · 
depreciamehto das notas~ E~tão~ destruidos ·os .dous 
fundamentos em que elle podia sedundado;•porém 
direi ·que quando estivesse mo~ em circumstancia 
de >dispensar 'impostos teríamos outros mais one • 
rasos qtie urgem maia . prompto romedio, . taos 
entendo que Slio llH impostos do dizimo Je 10 96 
além. do . consnlado de sabida s.obre ·o assucar; •. e 
igu11lmente ·os de., ·400 rs •. por entrad•l ·nesta em 
cada. U:ma arrobacde tabaco de fumo ;,taes entendo 
qu.e ~àu '1)!1. i!Jipostps ·sobre. a agaarden~e; e .multo 
prmctpalmente a cachaça que·_vem • a pagar 7$200 
~or cada,pipa Ciu ·180 'ine'didas, além ldo/imposto. 
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do consumo ou ·embarque, iaes entendo i)ue silo 
a decima sobro os preuius urbanos, a 1:1isa, etc. 
e · diu!li a razão porque assim entendo; o algo· 
d.iio é um genero que . se tem com . muito mPuos 
empato de capita.es do que o assucar ·e a~uar· 
den,te; sab.P.moa . que as .terras de .prodiicção dll 
algodão são de . menos. · preço do que us terras de 
producç_iio da canna, do que as. terras ·da erva 
do fumo ; n cultura do algodão demanda multo 
menos braços que .. a carina; . uma fabrica de assucar 
·há: mister· niuitos. ·capitnes, esta ·.não se ·põo talvez 
com 'menos de 40:000~, so1Yre muito mais perda 
que . o ·9lgodão, o processo . para se extrtihir. ·o · 
ussucar ·dl\ canna . ~ · muito · mais ' trablllhoso que 
colher algodão; · pór tcdos estes princípios julgo 
ter demonstra:lo que ·o . algodão .é .muito mu1s 
favoravel: ao"· agricultor, que o assucar~ .· '· · .· 

Q11anto á:J decimas sobre os .predios urbanos, a 
sisa; etc .. , :todos . sabemos haverem já muitas pro" 
priedades que têm paga por estes meios muito 
maia .dos . seus· propríos, valores; o que se torna 
muito · ~neroso. Se acaso este projecto . de lei 'Se 

· ' julgar . dever passar; então . entendo que a . emenda 
mandada por. mim á me~a é a uniM que aesern~ 
penha a= opinião · da. maior parte dos Srs~ deputados, 
e portanto a· sustento;· · ·.: · · · · 
· Leu; se · a s,;guiote .emenda .. 

<< Ao · art. I o . se augmente :-A aguardentE~ · do 
canoa . e ·cacliaça que · se embarcar para fóra do 
imperio pague 2 ·% sômente oo acto do seu em- . 
bar que ,,;...attstro ·Alvares .. • · . . . . 

L.cu·se igualmente a emenda seguinte : . . . · · 
<< ·A iiguarderite de canna .e cachaça que· se elt· · 

port·a para íóra do imperio, ficara pagando .sómente 
10 %; em lugar de 1n2oo que actuulmente pnga; 
cniregnndo~se a diminuíçii.n na agttardente de cun· 
sumo.-:-Clemente 'P.ereira. ,) · . . · : · . 

Tendo !allado . os ·. Srs . . Pires Ferreira e Paulino · 
de · Albuquerque, e ' mandado emendas que não 
forão apoiadas,· disse · . . · · ·· ·· · 
. o ' Sr. C::né.rn:enta Pe:t-oira.: ~Requeiro .re· 
. tia·ar a . 2• parte da . minha· emenda . . (Tendo-lhe 

· ·sido concedido0-continuou.) Como , não . estava dis~ : 
posto a . votar sobre . iu1postos novos, propuz esta 
segunda parte; :mas como .. se · tem . mostrado. q.11é 
·a receita .. é :superior á despeza, e se tem conhecidO · 
a -necessidade de se fal!:erem : .Rlgumas reJuc~ões, 

· .'votarei . por esta. Mas ilão . me agrada a redacção 
do artigo: q11eria que todo o algodão pagasse só · 
10 % • . .. •· . · . •.. 

Não acho justo que se conserve o dizimo •. E!!ta 
reducçilo· deve ·importa.r em muito pouco: . creio 

.que ·ha uma · emenda sobre . a mesa .. O , algodão 
da maneira. que existe não póde servir senão . de . 
arruinar os lavradores. 01)mo é possível que po~sa 
produzir,o .algodã.o. para .se .sustentar .as despezas 

· .e -dar .ainda . pa,ra . pagar ·O dízimo, : e ,_ainda por 
!}i ma · 1. :o/o,: segundo o. :Valor . do me.reado? E . o 
. mesmo que acon.tece . neste. genero, acontece nos 
outros;, e . é· por , isso que , vc;mús todos os dias 

.lavradores arruinados. .. . . .. · .. . , . 
· . E~ pois . em. consequencia disto . que vot<> pela 
emend&, .IJUoL proponho .Sobre t\ reducção da aguar• 

~~l!~.!im . de ,fàV<!Fece_r. . este . ramc,> . . de In~.~stria 
que-. se . acb.a .. summamente , depnm1do; :POIS. -que 
muitas vezes acontece vender . o fabricante. a sua 

, aguardente t:om ~ 11rej uizo, e pàrece que aellando·se 
na mesma rAZão ... do algodão, deve. passar. esta 
reducção. · · . 
'· o lill', Odo:t-loo::.:.. Qutlndo !aUef · dlaae que . 
eata\'a ' pela reducoi\o quanto ao. algod«o: mas 
tem·le dado · rnzõea ·que. me têm convencltlo que 
11 ' deve ' ' dlmlnlilr .o · tributo d••l .cllrnea 1eco111; 

·.e parece · qlie .. n~ato ·. prcijlloto nilo ·· 111 :· dsvo . t~atar 
sendo. deate11 ' doua ' pontos.; e julgo que a aguar· 
dente nilo · estl\···na "mesma razl\o.. · . . · 
· Eu aupponho ·qn se deve. adoptar a emenda 

ilo: sr: : Lulz ·' Oavalcantli, :·que qu~r · .. 12 · ofo ·' &Dbre . 
·o : al~odão, '-~ue ' fl ·:o· ~llll': paira 'o ' 'l~io ·de Janeiro, ' 

10 de dizimo, 2 de consulado ; assim . se igualão · 
as provincins do i"mperio; · · · · , 

O Sr • . OJlvoJ r a Atvoras: .... Niio quero 'di· 
minuir a fl)rça dos argumentos: farei simples

. r.nentEI uma re.tle"iio ·sobre - a emenda -' a respeito 
da · carne secea. .. .·. · . · · · · · . · · 

E' pt·eciso .pensar . o que diz o·. art. to, (Leu;) 
Diz-se que se deve reduzir o .imposto sobre o 
algodiio para que . níio . cai~ o agricultor desta 
pr~ducção; e .eu . digo que é ,precisn que se reduza 
o 1m posto de carne seeea~ . para que se rest~tua 
um artigo que !oi e . qna ni\o existe inteiramente. · 
Em 1818 exportarão-se 140 a 150,000 arrobas de 
carnes, e com as desordens · com Buenos·Ayrea 

. se tem reduzido . a ao a · 32, e a 20,01)0 arrobas,; 
e p~r cons~quencia diminuído os imp;1stos de expor• 
taça o ; e 1sto mostra bem a necessidade de · haver 
contemplação com este ge'nsro de commercio. 

. Armunciando-se a chegada do .ministro da fa. 
zendtt, foi ·este introduzido na. fôrma do· . regi. 

.. monto, e tendp tomado ·o nssento competente,-con. 
tinuou a 2a. d iscauão do ·orçamento da ·receita no 
art. 2• do tit. So; encetando-a. · .. 
. o Sr. 1\llnttítl'o do. Fazenda.:.;... Permit· 

ta-se-me dar · a ' resposta ao ílhiátre rel~&tor · da 
· co~miisiio sobre o art. 30,. 1~espeétívo ãs '.'capa
tazuls, sobre . os productlls que . pertencem ao go
verno.; .(Nilo escreveu mais o tachygrapho.) · · 

o Sr; Vo.sooncouos :..:..Parece 11Ú.e o art.2o 
deve ·. passar; é uma · das melhores garantias ·qae 
se podem seguir .á nação·. Qaando fór 'neeelfsario 

. •·e!oa·mar · os , arsena6s . e . lazer outros. exames,. h a 
de ir uma eommissão . do corpo legislativo, ~isto · 
não se pô!e vedar; parque a nós , compete exa
minar as contas e reformar os abusos introdu. 
zidos na adminislr.wiio, e . isto . niio é •· e·xortii·· 
tação ·, · ·.· · · · .. ·· ·. • 

Ó ~rgumento do Sr. ministro da fazenda ·provou 
de m~is, provou o eontrari•) do que quiz ,provar. 

. Di~se . que na constituição niio se acha declarada 
essa ... altribltição do corpo legislntiv.,, Eu .já disse 
que não era expresso, mas que estnva ·compre· 
hendido no seu espírito. Se ·nos compete tomar 
as contas, reformllr ·os nbusos, remover .todos os 
males da administração, como ntio. nos ha .de 

.campetir este direito . de . mandar , examinar .·a& 
repartiÇões·? Mostrarei · agora. que : parece que :.o 
Sir. mmistro eiltá em contradieção, porque se não 
é expresso na · cunstituição este direito de crear 

.commissões .,para .examinar estas repartições, .por : 
isso nilo deve • passar. na lei do orçamento •. Então 

· perguntl . eu, não é ·anti-constitucional a . commis· 
são de ex.ame para a caixa da amortisação e para 
·O banco? Por consequencia ustá claro que ·não 
ha nenbuwa razlio para se impugnar : o · artigo. 
E:~ te . ex~mplo é :de urna ·nação . muito collstitu
cion·al; ·quat é a· ·i.ngleza, .quando na Ingbterl,'a 

· o parlamento ·se: persuade de que . os nbusos .se . 
têm apoderado ·. de q11alquer · rc.p trtição publica, 

· nflmêa · uma: com missão, e esta com missão ·tem 
muito mais podere~ que se niio dão p(lr este art 20. 
E:~ta eommi:i~do tem poder de . ·chamar · quaesquer 
J!l,Stoimli~Ãas : que · se niio pode_!!l_ recusar; : e ' ctem 
mais·outro direito que ê ~ndemmsartodos os emprs· 
gad11s . p11blicos por terem 'denunciado os abusos 
dessas repartições: quero dizer; se o governo em 
.vingança o~ .. demitLe, ·tem . uma remuneração . dos 
priljuizctl que . solfreriio por · terem . deposto . a >ver· 

· iJade, . e ·· por meio . de ·tão sabias providencias a 
aldembléa inRlHza tem deatrnldo os . abu1o1 das 

. repartiçi5dl. E quereria que 'tal acontec&IIS entre 
:nó11, e . s~J o ·. artigo 11io paaaar, nunca . podemoa. 
entrar ·.noa arcanoa d•l ·alimmiatraol•l. ·Em'bora o 
artigo · p.a1se com melhor rodacolo. 

MandoU' t& mesa as aegulnte• emenll1111 
« Radlja·se a 2• -parta do art. jo. pela · maneira 

aeguinte:= ·· ·· ·; :·· · :' .. . ·. ,, ··"·- : .. . 
··. · ~r :Eat .. . commin!iee . •~rilo nomeada• por Mora&• 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 14:55- Página 4 de 7 

382 SESSÃO ·EM· 13 · DE . .AGOSTO DE 1830 
tini o secreto, e pódéráõ ser compostas de membros 
da 'camara ou de fóra della. · 

cc E 1\ 1• parte accrescenle·s~. o seguinte:· 
cc Est11s com missões podcráõ . dur11r .. · pilr todo o 

tempo da ·tegi!!!latura, o ~>xigir directamente do 
ministerio todos os esclarecimAntos precisos, ouvir 
testemunhas e qua•.squer empregados publico&; 
e propór indemni~ações para os ei'J\pr~gados, que 
por ·ha:verem depost" cont1·a seus superiures, Jc.rem 
por elles iuju~lo.mente perseguidos.-,Salva a redac
Çiiô.- Vasconcellos. 11 

Forão apoiaJ'as •.. 
o .sr. cu:nba MEUtos:-Quando pela llri

meíra vez entrou em discu~são "' .lei d•l. cotn
:mis~ariado, assim como quando entrou o orça· 
:mentodas forçus.navaes, eu emitti a minha opinião 
a respeito da creação destas commis~<ões, su~ten
tando a sua necessidade, e então disse que se 
nós. tivessemos creado. com missões para se exa· 
minarllm os· abusos de . que foi accusado o com
missario geral do exercito. não poderíamos ter 
sabido se erão verídicas as imputações feitas a 
esse empregado, e quando se tratou. de . força 
moral mo:iltrei a conv~;niencia que l1aver\a em ir 
uma· commissão desta camara aú arsenaL da mari· 
nha para tomar conhecimento de tudo e illustrar 
esta camara, e ·mesmo para entrarmos no ver• 
dadeiro conhecimenlo dCI estado das .obras. militares 
e debaixo destes princípios é que sustentei a 
necessidade destas commíssões, e como eBtou con
vencido dus vantagens .que resultão, voto pelo 
ártigo. 

o Sr. MUllwt.ro da Fazenda.:-.Ouvi a 
· dous nobres oradores fallar, parecendo que eu 
impugnava n éreação de qualquer com missão .. ; 
(Falta .o mais.) · 

'. o. Sr. Mala:-Proponho a· suppressão ao 
artigo. Se cabe. na attribuição da camara nomear 
commissões de eltame; se ella o tem feito já 
para differentes ramos, para que é este artigo,? 
Elle servirá só para ir pôr em duvida esta fa.cul· 
dade com. que a camnra já se julgou autorisada. 

Tambem votü contra a emenda. que Re acaba 
de ler, porque além de inconveniente é contra 
as attribuíções dl& camara, e· Cl)ntra ·o' systema 
constitucional; porque a constituição não permiLte 
que esta camara continue o seu exercício fóra 
do tempo marcado: demais accresc'l que a ma· 
neira porque está concebida a emenda é contra 
o .nosso regimento. · 

Portanto mandarei á mesa fl seguinte Emenda: · 
• . Suppressão do art .. 2•.-MaitJ. » 
Foi apoinda. 
o Sr. OaJm.on:_;_Voto pela suppressão; e . 

embora . o artigo passe .direi que é desnecessnrio. 
A camara tem já usado. da racu.ldade de instituir 
commissões de. exame, está já ·de posse della: 
logo, para que é declarar uni principio ~ue não 
é questionavel? Semelhante d~claração Jocluirá 
que a · camara ,dos deputados tenta. invadir as 

. attribuições do poder executivo; e a minha .obri
. gação é pugnar pela honra ·e .decoro ·da. camaro. 
. Note, se que a constitui.;ão diz expressamente que 

-'--é-urna díiii-:ãt'ti-Thuições da· . camara .instituir. o 
exame. da administração passada, quando houver 

. mudança de reinado; mas da maneira. porque 
estánJigi•iO. o artigo dá a perceb(lr que a cllmara··· 

. , póde estabelecer· com missões de fxame. · · .. 
,Quanto .ao exemplo de. In~aterra é mister 

attendl!r . que o parlamento · in~titu,e COIJ!m!ssões 
de exame sobre pontos prech,.amente crumnaes, 
como .sobre as causas que influem. no depre.cia· 
mento. da moed!\. corrente·_.etc.,. ,. • . ; . 

Portanto . estes. motivos .. são.· sufficientes para 
·votar contra o artigo.. · · · · · . • 

o sr. vnaco~c~no•:-0 illustre. dep~tado 
que combateu o artigo disse que o motivo,que. 
o lavava a votar contra,. era o. decoro da camara: 

donde se deve concluir, que· a .commissiio neste 
artigo .procede contra o. decoro. da camara; . 

Este mesmo Sr. deputàdo já . fez outro igual 
obsequio á commissih ·em outr111. occasião, que 
disse qco a cmnrnissão só tinha procurado derri· 
bar o trapiche da Ordem por· ser do Rio ·de 
Janeiro. Niio re.-pondo ao Hluslre deputado:. a 
cornmissão -ntio se · causa· em· .dar-lbe .a ·re:~posta 
quo merece. ·· .·· . . . . · ... · ... , 

Entrando M questão díg•> que já está demons· 
trado que não é anti-constitucional. O Sr. u'lí• 
nistro tern dito quo a · camara póJo instituir 
cornmíssões como por favor e graça· dos Srs. 
ministros. :A con:mlssiio. pensa que quando con· 
vier á camara dos deputados examinar esta ou 
aquella' repartição, nüo defende da graça especial 
dos Srs. ministros. Qua será mais decoroso á 
camat·a, ficar. ella dependendo das boas graças do 
mínistel'io quando nomear a commisslio, ou ser 
t:sLc direito consagrado por lei? 

Em ·1S2ô esta carn:u·a quiz conhecer o estado 
do. ·banco do Brazil, e nomeou a com missão pára 
exa•ninar o seu estado. mas com" procedeu o 
ministerio? Declarou não. haver direito de exa· 
minar o banco por ser casa pat'ticular, e o resal· 
tado ft.~í emittirem mais oito mil contos de réis em 
notasdepois desta grande deliberação ministerial, 
e a naçiio ficou experimentando os males que .todos 
sabem. Eis·aqui por que p14rece quo• se deseja que 
não se estribe em le1 semelhante direito; eis-aqui 
o que poderá acontecer .se não. houver· este diretto. 
e~t·•belecido em .lei. 

Porém disse-se, á vista do muito que. temos 
que. f4Zer de que vale a. revista ·do arsennl 'l 
Sr •. presidente, já um mini~;tro disse nesta ca· 
mara que a repartição da· mal'ínha e guerra, . é 
por onde se escoava grande parte da renda. na
cional: só ·r.ara o ar.;enal da córte pedio. o minis
teria actua .... contos.: o corpo legislativo insiste 
que ha duplicata Do>. custeio . do:~. navios, não • 
seria melhor decidir esta. questão, visto que o 
ministerio teima que não ha duplica.ta, at\m de 
que a camara possa formar juizo· seguro?· .Diz-se 
que'na InglaterrR estas commissões têm sido um 
meio de suborna•· o parlamento : para mim é novo 
este fActo: pelo contrario c1 que tenho lido é 
muito !tlvoravel a este estabelecimento. 

O Sr. ministro não desenvolveu o modo porque 
em Inglaterra se Rubornav•• o parlamento por 
via destas commissões: desejava que se explicasse. 
Sr. presidente, a" nossas rep•utições não estão 
monLadt&s á ingleza, o não ·sabemos porque o 
·governo não examinou ainda tudo qu-mtu .ha .sobre 
a nossa administração •. nem se poderá es.amioar 
assim ainda que haja as taea commlasõea. Oa 
inglezes apezar de terem nu11to1 anno1 da maior 
liberdade iie imprensa pos1ivel, ainda dependem 

· destas commissõea .Para. entrarem no 1egred•,.daa 
repartições, e o Brazil .. no . eatndo em que todoa 
o .conhecemos ha de dillpenllur esta• eommltllõeal 
Porém ouvi que erR o meio. de •ubornar a oamara 
dos comntulls; parace,mo que !orlo' 01 Sra .. ml· 
nistr•lS que avançarão' ' esta asserção: dllsgraoada· 
mente porém não mostrarão . qual era o melo 
porque· se fazia este suborno·; pelo controrlo 01 
esc=riptores que tratão destas commlssões atteatio 
seu grande . re.sultado: qulll vemos. da que foi 
examinar . a repartição da guerra; q11e · tinha .á 
to:!sta o irmão do .· rei ; :e da. qual se descobrh·ão 
todai! as malversações de que deu um relatorio 
ao parlan1euto. · ... . · .. , .·· . . . · .: . · 

Outro Cacto foi do lord •••. ; hnvia-se. a opinião 
publica declarado co.ntra .. a S!!a . adminiétráç'ão 
na marinha: este .lo,·d . era. suspetto de. malversado.r 
uesta repartição: instituio-s.e uma ·coinmissão;·,!l 
qual. descobria todos .os ,crtmes .do. lord e ,seJlS 
subalternos: foi. acenando no parlamento. ,. ; ... ; ' . 

Parece-me .· que ,.o : il\ustre . depútado . que ,disse 
que estas co'mmissões.não,têm produ~ldo b!lne.O.cio· 
al~um, e· até. àvan~ou q~e ni\o b-vaa ~al ~lrel~o 
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SESSÃO, EM 13 DE. AGOSTO DE 1830 ··· asa ·· 
de. fnlttitufr commíssões nio devia negar ractos, .. titnlr, etc • . (Leu.) Repartições publh:as é 0 con-
só porque se~undo ,seus prínclpios nlio devem selho . supremo de justiça :etc., é a secretaria de: . 
existir • .. Se o íllustre deputado · quer ler autor em estado étc.; or•li passando este artigo .póde a · 
que aeh11 IRto magistralmente desenvolvido, con; camnra .. usat• das commissões do exame para 
sulte a Dupln: ai! i achará que se remunera aquelle verificar. o que lhe . par~cer no· supremo tribunal 
e!" pregado . publico q11e depõe . contra seus supe· de jUIJt.içs, que. ó p~rte~cen.te ai? p()der judiclarlo 
nor.es e .. . que em virtude deste . depoimento ·são e nas secretar1as de . estado, eJs~aqui .o que se 
p~r elletl perse~n~dos :·verá 11e silo .ou niio indem- entend·e n·a generalidade do . artigo, 11stou atando 
m~ados do .preJUIZO que soffrem: Peço no illustré a doutrina qne se p6Je . entel'ffier, visto que 
d-,putado que nlto torne a contestar factos de que repartiçiio . publica do secre.tarias de estado, são 
não .. tem·:certeza. · · ·. ··' · ·· ··: - ·· ··· muitas oil.tras . administrações . que p.··rtencem pri· 

Disse;11e ' mniá que esta êommissão n6de ter vativamente ao podt~r executivo; assim cmno o 
inci>uveniente porque . póde hnver .11 m~ partido conselho supremo ao poder .judiciario. :Passando 
que . ae. tenha declarado J?Or_ uma .repartição: que · assim niio era tó por este .lado anLi·contititueional, 
.póde s.er .que e11ta commtssao niio . desempenhe -1\ era por outro lado como a camar~& pedio, a camara 
espect.aç~o .deste partido, .que por isto fiquem do senado pôde querer o mesmo . privativo, o 
desacredlts.dos _os membros de. que ella · !ór com~ artigo como.· está é. constitocional, . 011 p6cle ser 
posta •... Sr, pres}de!lte, . este perigo é extensivo a anti·constitucional porque dependo da intelligeJ.cís, · 
todas as comm1ssões ; á. commissil'e 'do banco á porém quem ler, e quizer .entender o seu sentido 
da cai~a da àmortisaçã0 , li dCJ tbesouro, etc.', e grammatical, · cabe nos,absurdos que ,tenho. moa~ 
outr11s . cuja uti Jídâ:le está já reconhecida por leia; . tra.do; encaran.do a que11tão por . este lado escapo~ 
tambem é ·.extensiva .- as cnmníissões da casa · e : á •lluste commJssi'io, ella:não.entendeu as. palavra·a 
só PC)r este mnUvo ni'ío se ,hão de nomear? Tam· · na generalidade que muitos podem .entender; .·. 
be~ J!io s.e. deveráõ nomear com missões-ria casa : .. Disse o illustre orador, . e trouxe exemplos ·de'· 
porq~e ~m de .. examína.r. ~egocío 11 complicndoll; . Inglaterra; . dos _exames instítui•Jos _du.rante ó coni-' 
e . qu~ .~m os mAsmos per1go11? Mas, senhores, mando· em · chef~ ti•> Irmão do _rei.; neguei eu isto ? 
fação as commissões .a sua . c.brígação, ex1 ininém · Disse , mais . <h illustre orador · qu!l a c.amara doá 
na J'Ospartíções, dep'onhão n verdade e Jiito cadão conimuns. jnstituio com missão. para . examinar .. o 
a .8J1!penhos, -.nem ., 8Dlbate do poder, ' embora est:ldo da ,divida .publica . e caixa da ag~ortiiÍação: 
se decla~~ COIJ.tra. elles .·o mundo inteiro ; poz' e que tem membros de- ambas as eaínaras, neguei 
esta mohvo nilo se deve o :legislador acanhar ·em por ventara · . que se . dev.e , instituir. commissõeá 
'Votar por esta commissito , · · · para examinar o. estado d~ , circulação? Neguei 

s · · ·d h ,. t • ·· · · QU9 se. nomeas11n com missão para ~xamínar o estado 
· · r· . prea1. en.., / n .. o emos vts.to quanto ·tem da marinha t O que eu ·disse .fui _que a11 commisaões 
lido-Insultado. o actual minísterin, por· ter conee- não sahillo da casa, do parl.amento, lá. · m.· anda. vi. o 
dldo qae vA uma commi_lisilo· á ·atrandega, o que 
tem .dJto esta (olha·· servil. recolonísad.ora? 0 que chamar pessoas que lhe apresentassem inforni'a~ 
tem o Sr. minlstr" . prorerld" neste recinto? ções do qúe se passa d" que existe j!tc. , e depois 
. ,Piase o illustre· deputado -que a : eominis~iio da . fazem - um relatorio. . . ·. . . . . 

ca1xa: da ·amortisnÇio~niio tem dado uma palavra, Tambem ' nilo disse ao Sr • . deputado que · as 
' eu tenho as.siatido aos trabalhos . da camara; e com missões em geral erão iouteis, ao contrario 

.não me ... consta .. que . se . creasse . tal . cummiS!são. disse que _tinhiio produzido muítos .bonedcios á 
Ha . · comml~siio · .especial. par11 exame- do ,banco . camara dos communs. 
ua fórma da lP.i: ella existe., e de'pondé de infor- Disse ·5)·. Sr. deputado que eu negava o raeto 
maçõss, sem . o&-· .quaes niio .póde. ir . ao banco i que . exil'Ua, e. recumm. enda.-:.JIIe . que rosse ler · as 
demais, · oa membros desta .commissão .àio i~ual- obras de Dopin. Eu ' digo no Sr. deputado que 
mente da de .orçamento, que niio podem abandonar , . a eamara doa 'communs não . teril autoridade de 
para· .·cuidarem ·do banco: . na fntura sessão se fazer. despeza. e ·· tanto é a~sim que· até á despeza 
evitará o inconveniente - de nomea.r·ae para esta quo dev~ ,f•l7.er com a impre.ssão d~ .sun actas 'é 
comm~s~íio .IJiem~ro~ ~occupados e~ O':itros.ser.viços. neceasano~ .. ~ . (Falt~a o res_to do ducurto. J -
. o Sr; CaÚD.t.)n. =·~Sr. presidente ~ : princi- -_ ;Q Sr. éu~ba M~.i~o&: --:-St. presidente, eti 

piarei por deelal·at ,ao ·.nobre orador, que·-quando desejo muito cnmmissões de exame . para verificar 
aiase ' que . punia ' - pelo decoro .:la· camara,- · com. o--que se acba ·D!JS corpos;tenho muito J~entiJnéntâ 
esta· expresaão : não .quiz ·_ dizer · que · a . illuRtl'e de niio ter aqui .á m!io o relRtorip_ Rpresentado ·. 
commissiio de ,que o mostre :depntfldo é membro á eatacamara pelo Sr. ministro da marinha,· hadou~ 
quizesse o . Jndecoro.· da · com ara, póde-so ·. muitas ann.;s . que . esta camara reco~nmendou . no governo 
vezes .:ver . o:objecto . por' um Indo, podendo·se . enca- qué ·fitstitoiss.e. uiná. ·co"mriiissilo ile .i•xame ' parn · o 
rar ·por :outro' lado. Suppõr 'que a commia~ão. te ri á . · mel}lo\_rfl'!'énto; ·da' :~IJl~rinha , o _goyerno .. · nome~:ni 
vi11to. por ·:todói! :oa : l_aaos~e · que nãêi lica.-~se cousa ·co.mmJslloea para •.diversas·· proviJJc&as ·do fmpar&o; 
que :· pJJdesse ser · notada:;· era · Rnppõr R com missão ó ·que. fiziírão ? "Não vejo rienhtiin ·resulladu: o que 
com ommisclencia. que,Cde certo não é . dom dos fá .· a é:omníilisão de Jllarinha desta .. cil1nara ?Apre• 
llomen~t ·; qúiz dizer: gue> peloo-lado que .eu exa- esantr.u U:m projP.cto ·delei p-ira extlncçiio. deaL'eiJ 
mlnt:l ~" queilão ·.erá:-. indecoroso" ,â . camara, dei pequenos arsen<~es; que étiatem · ná:~ ' províncias .do 
mel\ parecer sem C(l~tudo • :· que.::er' atacar . a nin· i!ÍlJlerio~' êlamOU'se' COntra jl COmJrii~si\ó cbamõu.•Se 
auem, o nem tito .pouco -lançar o .odioso sobre os de bCJmens igno·rantes naquella ·rac•ddade. ' ~- '· '"' 
membro• ·da :comml~sito~ · . - .. . . ·' , .· . . .. .... · • 'Sr'' presiJon· te~· ' a · cómníi'ssão 'de milrínha apre" 

Jllq dltte ·que o ·arUgo era Indecoroso á camara sentou ldéas'."múitll luoiinos~a· ; · por'. minha 'parte 
pela teneralldade· com .que está . concebido, e redigindo ·ai(aitigo;; deste ·projectõ ' não fiz 'mais 
la autimlnlatrtlr armn• contra a camara dos 'de- do que .offerecer idéas 'alheias; ·' éonheço: que' não 

. putrldoa dlaendo que ella queria luvadir tocloa os sóu homem proflssioonl; não' tenho · 'lates ' taleótos 
poder••• .. , , . . . · . . · vast •• s, eates conbeciiliento's . necessarios '_para :le-

PaPaarel a retp_onder a · a1gulnal obaervnçi:íoa ao gislador todavia · na · minha. casa tenho mui to com 
Uluatr11 or•lcior. Dl11a qUIIII podia JnaLILulr com· quem consultar, desgraçadamente não 'r,os~o .co•i-
ml•~i5ea·, e· qao • a · ponamuloilo oontidera · .Pata• sul \ar. com . vivos, porém tenbo ;_.mortos. .. . 
commluõea, e que ir ltll1'11rlf!O" t\ 16 r~ttfualr a Sr. pre.lidente, não se ,diga . só , e&s.< palavras7 
principio aquiUo gu• · aa\1\ ·· am pr•\ton, E' multo ~Ignorante, nito .tem .conhecimentos não sabe .nada 

. . conatltuolonal ln1tuulr aamml,li!"• quo lha pare• dQ marinha etc.,-tanto se póde entender _ da adini.~ 
cer para com conhaolniant.o d~t11au•• prDjl6r ,.forma, nlakraoilo .de. marinha cvmo de exorci\o; . Não é 
P.élrãm "nio ,6 oona&l&uaiPnal um ar~11111 qlfe .~ dll 11aoe11arlo aer 1randa proftaalonal.par, .. apreeentar 

·. ger&lmente-.a oamara dotliiPI'\adOI po""' ht~• 11a11 lli6aa . aobtt .araenan de 'mari.Dha •. '·· · , , 
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384 SESSÃO EM 13 DE AGOSTO DE 1830 
Passarei A questito ; -dissE' o Sr. · deputado · que 

a camara niio devo . mandar uma ·commisaiio para 
examinar se. as t'&·eatas do quartel, Pe a janella 
é pouco rasgada, e avanç1ou que será descredito 
pnra a · camara dos deputados. Sr. presidente, 
é necessarío que a camar11 obre com coniH!cimento, 
e como ha de adquirir este,; conhecimentos, 
mandando com missão de homens intelligentes _de 
mnrinba e exercito, que possiio -in_t'ormur se é 
conveniente estas obras que o governo nos ·propõe, 
e não darmos ao governo a quantia de .l60:000H · 
para obras de qua1·teis. Sr, pt·esídente, fe houves
sem estu com missões de certo não se tinha gasto 
tanto dinheiro em qunrteis que niío prestão para 
nada. -

A' vista de Íant~ de~peza que tem a _naçãO 
fe1to Cilm ·obras rUJns, nao ha i:le ··a camara tomar 
conhecimento de mnis perto por meio · de com 
missões de seu seio pnra saber · o . est'ldo deiites 
quarteis e ·o .estado destes arsenaes em que se 
têm consumido tantas sommas? Sr. prestdente, 
se houvesse a commissiio do exame niio se havia 
gasto 700,000 cruzados em uma.chamadri rnachina 
de. navegação: não se havia go1sto -142: OOOS . em _ 
uma corveta, que quando cahio ao mar Coi pod.:e, 
Sr. presidente, se as commissões _ de Iriglllterra 
forão _ inuteis por uma · parte, f·trão uteis por 
outra; conhecerão-se imrnensos abusos, tanto da 
parte do exercito . como da motrinha. Porém disse
se que estn creação vai lançar ·de certa maneira 
o la béo sobre a camnra, talvez se . diga, que os 
deputados ficarão compromettidos com o governo, 

-Sr; presid•mte, p6do ·ser quo a:lgum Sr. deputado 
não se empregue · com a devida· assiduidade, que 
!!ensass~m mesmo. que~ é · parn; honra da camnra, 
Sr. presidente; emquanto a mim tenho.trabalhado 
quando posso. Disse-se que era de nccordo com o 
governo . que . se fazião estas com missões. 

Entendo Sr presidente, que pela mnneira com 
. C~U8 enuncio · minha idéa vamos _ todos de ._accordo. 
Lembrão-rne palavras, que . se nelsão no nlatorio 
do Sr. · ministro·da mannha licel'ca da com missão 
exlerna . da inarinhli, que talvez por não terem 
tanta obrigação de zelarem. a fazenda nacional; 
se levarão a formar grand~s estabclecjmentos, 
arsenaes da . marinha em . Santa • Catharina . ·e outrns 
causas . dE!ssa natureza, n. que . sempre me. hei de 
oppõr assim cr1mo n qualquer optniiio emittida 
para corroborar · semelhantes es~belecimentos des
necessarios, sejno sustentados por sabios; ou. 
ignoranterJ, · pron~sionaes ou não profissionaes; 
corcundas ou liberne10, para mim tudo é _o mesmo, 
sempre hei de seguir . o meu _ caminho, hei de 
sempre apresentar minhas idéas com toda a frlln· 
queza. -
_ o · Sr. Paulo. -~souza -: -Como ' se . têoi 
tocado em . dill'ereutes especies; sou :obri.;ado . a 
dizer. alguma cou~a. Não .tem npparecido até agora 
argumen'o de pezo·: o que tem apparecida não é 
contra a . redacção; e t_udo se concebia pondo a 
vota, o. artigo, salva a .redacção. _ . . - · 

_Mandou' á . mesa · a iléguinte emenda. . . . 
'' Se n~o passar o art. 2° do projecto; então oft'e~ 

reco a .seguinte, salva _a ~.:dacçiio. _· ' - . '' : . 
. « A camnra dos deputados nomeará· uma .ou ·mtus 
commísaões de ' seu" membros ' para _nriftcarem ' 
todas a_s _i-nformações gue lhe_ forA_m prec1_·_sas pa_ra 
n fact,•ra das leis.-: Paulf3. e Sou.:a. »--·- -

Foi apoiada. _ ' _ .. _· ... · . •. · 
· · o Sr. Hollnndn Oava.lcnntl:- Sr. 'PI'e· 
sidente, de toda a discussão que eu tenho .ouvido; 

·:nada .. me . UHlve.:t · uinda a achar nntagem .ou _des
·yantngem -no .artigo . .. ·: 
· Um illustre deputado ·· assustou-se com -ess~ at~ 
·tribuíção da . ass•·mbléa geral figurandó uma hy
-pothese que poderia umn commlssào •examinar os 
·casos _,de justiça, e .. que isto é um:l il•·vasio do 

-'-poder. Descance o illustre · deputado • nio ,·ha· , de 
haveressa·invasio: -de .poder,· e se · tal ~-eolliml.asio . 

rór creadti;o pii:Jàr judielarici conservarâ ' a sua 
lridependeneio. E'ltils commi~sões senhores, são 
crendlls para aquelles objeetos que silo da .attri· 
buiçiio da assembléa geral, e nunca para RCCI1· 
mular ·pode•·eB ; po'i-'que a constituição t<:m orde
nado a distribuição dos poderes, e nenhuma. lei 
revoga . a constituição. A comara pois, quando 
nome11r _essas comllli!l.sões ha _de _ser .. prop•·iamente 
pa·ra o _ex:am·a · dã administração . . ·. . - . · · .· 

Agora aindoi tanhp a · combater .a opinião . do 
Sr. ministró sobre as pensões. Sr. presídl!nle, 
os membros do p()der ex:ocutivo só querem enten· 
der.- à ccmstituição e.m uma latitude _ a seu gosto. 
O poder executivo é que não póde . dat• pensões; 
porque a con!ltituição tem dito que 1\ . ossembléa 
garal é · quo tem o direito de dar. pensões pecu· 
niorins e niio o. poder exeeutivó. A- constituição 
diz. (Leu.) Niio d:z gue o governo pótle concl!der. 
mercês p·Qcuniarias, diz que pertence á assembléa 
geral, e. a assemblP.a gernl .é _ que ha de decretar 
essas pensões. E' isto o ,que se . neha sanceio~ 
.nado __ ua constituição. · Acha-se _ tombem na· constl~ 
tuici'io ·o a1·tigo que diz:~A assE!mbléa gerar, -ete •. 
{Leu.) - Serviços de um cidadiio é um titulo de 
divida ; ~ . quando a assembléa geral mandar que 
ae pagua, taes - .) taes premios é o pagamento •. 
· Agóra ha um caso de um cidadão, porque por 
circumatancias . extraordinarias deixou . de receber · 
uma quantia, e a cnmara deve mandar .. pagar; 
e quan~o qualquer cidad'ão requere~ qu,~';_é cr.edor 
da naçno, a camat·a · sem dependenc1n do _ governo 
deve manrlar pagar. ·. . _ · · _ .. : _ ···• 

Senhores , -·os post(>s, habi.tos, polacares, etc .. , ·:· ·. 
aiio .. do governo, _in as o dinheiro é da .. ossembléa 
geral, e nn Inglaterra é que ba uns . fundos de~ 
terminados para pansões que o monarcha é qúe 
da essas pen~õe:J, . porém' .isto é o que aqui mio · 
bo, e o governo ou poder ex~cutivo .não póJe dar 
mercês p~>cuniarias, · isto . . pertence · a ossembléa 
geral. · -. - •. ·. :: · · · · · · ·: - · · 

o sr. Onl~~n: :...:. Serei inui· breve. Um Sr. 
deputado :querendo -mostrar . qu11 não h.\ via invasão 
de .poderes, diss~ quc3 essns com·missões não têm 

·acção, e que ellas não tendo acçiio .e não põdem 
ter invasão de poderes . . Se ellas não tem acção 

; · entio não servem de .· causa _· alguma; ell\\s de cne~ 
cessidade devem te_r acções~ e quando não tenha 
acr;ões então de nada servem. 
· Disse-se que Isto niio é matcria novo, porque 

já tinha passado em o prujecto sobre a , organi
sação do thesouro, mns perdõe-nle o illustre .de• 

.putredo, no thesouro preciso-se dessa commissio 
para .. examinar. as .contas, ,. e, por· ventura-- podia · o 
gove1·no obstar a•que houvesse _essa .commisaão 
quando ella . é .de interesse do governo e da as• 
sembléa gernl? E quem. poderia ·negar a .-conve· 
niencia - dn que se crea no thesouro t Ninguem : 
nós tratamos aqui unicamente dessa coinmissãó 
que trata· o art; 2°, com missão não só . de · dentro 
da casa. como de :f6ra della. Creio que tenho dado 
as · ·explicações neoessorias, declarando que ainda 
in !listo ·na. minha' opinião que o artigo. não .. deve 
passRr, ,,não sã~, -os :clamores -de :· urn ': partido qu~~ -
se diz, · que .influe 'a que não ,paRse ·isso. Não 
fall~trei tnais, porque é a . ultima · vez, e ·- não m.e · 
importll que o artigo posse; comtanto que ·ao· ca· 
mara saiba que -não voto por elle. · · · 

Indo a proceder_;se 1\ votação por se achar_ as· 
got,tda a aisr.ussão, , acudio .. ' . ' : 
_O. Sn • . EYARI!!TO:- PelO: ordem peço a palavra: 

s.erir& bom pt·imeíro para .a ellucidaciio da · mate_ria, . 
ler as emendas nftm de •quo a· comara tenha em 
COOflid_eração~ O . pos~a escolher, .. ' . ' . _ -

Lo::~ao : se ; algumas e~endas. · .. . ·_ _ _ . ~- .. ·.· _ · 
o Sr. Vuac .. nconoa :-Esta .. emenola ja 

·está em parte prevenida pela emeuda .do ~sr. _Paula 
.Souza, .que diz •u serão,os .membroa·.da casa ·._e como 

.- roi_: veaeíd!> o_ :àr.ti&o :aalv.n aa .emenclaa,,i:eu •ptdia 
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SESSÃO E~l 13 -DE -AGOSTO· D'E t830 
que se puzesse {I votação ti primeira parte, isto 
ó se devo se1· estas commiasões votauas por es-
crutín io> secreto. . _ _ .. . · . 

Posto a votos ·o arlígn com as emendas foi 
rejAitadn a su.ppresiva do Sr. Main, e approvado 
o art. 2o . sal v as ~s Pmendns ; e_ destas só foi 'ap· 
P!f:lvnrla a do Sr; Paula ·Souza, rejeitadas as -do 
·::;r. Vasconcellos. . --

· ]J;n_trou em _di.~cussiio o. art . . 3•. o -sopre elle disse 
o Sr. Vosconcollolll : ;;;.;. Sarei mui breve• 

. e-· direi -uniêamento que: R raúiô . plil'qilê: a cóin· 
miRsi'ió julgo.u isso, ó pnr'lue uiio ha cautas al
gnmas, o por conseguí_nte mio ha um meio melhor 

: de illurlir -a lei ·do · que este .. No on;amen to vem 
es pacificada n necéssid_ndo dn despeza, mas nunca· 
fica o corpo legislativo inteil'ado em que se dia
pendeu, por i~so devem vtr . essas contas, ó f'I'C· 
ciso saber po1· cxry mpl.o, quanto se : r,ugou elos 

. ordeuados dos empregados,- · etc ; , _ e fazer·. uma 
columna dos nugmcutos da desàeza e <•utl'a~ de 

.-díminuic:io, . e quanto _ so augmentou porque no 
orçamento do Minas apporw·m alguns empn•gados 
qui! têm .,auamento de -onlenado, e que o unn<i 
pa:>~odo tinhiio menor ordenado, e Isto mesmo a. 

' respeito de . gP.neros, por exemplo . n }arinhn, do· 
· clarar por_ quanto se comprou, o preço medio, ~te . , 

.. -- e uepo1s uma columna -do augmcnto. ·O que 11 cnm· 
- ·rnissiio . dese_ja · ó _ es~a espccificnçiin, ·e basta con

sideror-;;e que no ministerio da marinha por cnín 
repartição s_o despendarão 2,800 a tantos contos: 
este anno o ministe'rio da mariuha deu contas em ' 
duas folhall de pàpel, porque veiu tudo cnglo
bado.J. Parece-me P•IÍS que .o artigo · deve pa~sar. 

' . 

arrecadação durante um tiericido r:Íe 5 'annos pelo 
mAnos.~ Salva a redacção.-, J)uarte. Sil~Ja~ ;, 
. . Foi apoiada. · -

O Sn . . PAULA. .r;: SouzA. :-Uma cousa qull eu·. jÚl
p;ava muito . util era vírem as contas pel-o mesmo 

. plano do .. orçamento, o · então cvm flicílitiade ·po• 
der · S•l~hi ilo . confrontat' ;. isto é . o, quo não tem 
npparccido até agora. · ___ . _ _ _ _ _ . 

o _s r _. c a t JD. on: - r .. eva11 to: me para susten.tar 
·- -a e_menda do Sr. -.Amllral, ·ena p·arece-me ncces.; 
sana. 
A~ora quanto á. ernendá uo_ Sr. Duarte Silva, 

á uma emenda · que seria _util, se .ella f,,_sse 
praticavel, e só J!ela símpl.;s leít•ira eu . observo 
uma impossibilidade, bem · se vê que em .rendas 
contractade.s niio é possível isso, e as despezas 
com as arrecadações estão envolvidas umas com 
ns outra11, o ,que hoje será ímpOS$iVel; porque 

-ha a1ministracõ" '' com 3 impostos . . .A emenda 
pois seria muito boa, mas ella . ó impraticavel. 

o si-. J>uarto SJlva: -:- .Ea tl acho .tilo 
necassnrir>, que . me parece que · podia · passar, 
retirjlu~o·se a : parte que di~.....;com de~pezas etc .
.Ao m~nos é preciso conhecer o rendhnento dos· 

. impo~tos, e. eu pela _ordem peçc, __ para retirar a 
parte da mmha emend~ que diz « com despezas 
etc. 11 . · . · 

Foi-lhe concedido retirar a sugunda parte da 
emenda ; e julgando• se ~;ufficjente a discussito . 
poz-se a :votação' o -artigo que fo.~i . -llpprovado, 
salva~ as emendas, e desta a do · Sr. Amaral, · 
rejP.itada n do Sr. Do,•rte S•lva. 

8eguio-so o art.· 4°, o áeerca · delle disse O Sn. MAr,\ .:- Tenho do. mandnr uc:a emenda 
de suppressão das pahvrns. (Leu.) - -o·sx-. Pa.ula. o snuz~:-Q11eria fazer uma 

O Sa. VAECONCELLos:-Isto é erro de imprensa. .observaçiia.Eu creio que Rest'l artigo a commislliio 
tem em vista _as _ informações, d"t~rmiiladas pela 

O Sn. MAIA. : _;Então bem, _ uiio mandarei a . constituiçiír, dos ministerio~ da guerra a marinha, 
· -emenda. · · · - --- - ·.-- - · -- e alé ·agora os respectivos ministros niio têm 

o Sr; 1\la.nocl ao A~~ral : _ Eti qtiero dado 113 informações determinadas na coustitoiçiio; 
mandar á _mesa uma emenda n e> to arti~o, isto . este anno . a mesma Hl11stra commlssiio de_ orca· 
.é, QUI! o _ ·sr •. ministro .da .. fazenda SPja obrigado mento ·· apresentou -03 seus trabalho" · até virem ---

· tambem a apresentar mais um qu:1dro de a;eccita as informaçõe:~ -da guerra e mal'inbo, Jlori]ue 
'desde .o anno . que acabou a.té o mez que acabou, n .forca de tena e mar, deva ser n par dafi'ltação 
no orçamento niios6 no tbesooro uo Rio de Ja- das de~pezu. 

·neiro como tambem nos dns pr •• vincins, .que co••s· O Sa • . MIX[STRO DA FAZ'ESDA.: -Ea entenJo quo 
tarem do thesouN. Eu quer<> unicnmente isso na este artigo ó . obrigatorio a toJos os ministro~,-
reeeila, a isto . é . o que se pratica em todas . ali porque diz (Leu.) Portanto _digo, .que _ isto é 
naçõe:'l. Na camora franceza . sempre o minl:;tro unia obrigaçdo qne se .. põe de mais, por•JUB a 
de finançM apresenta um quadro da a·eceata· que - -constituiç!\o ·só · t·õa esta obl'igaÇii•) ao _ministro 
tem havido do genero a favor .......... - ~ e nas da fazenda. ·· · 
províncias . aquillo qne constarem no . thesouro, e · 0 sr. Ca.hnon:-0 ministro da· fatenda é 
deste modo a camara terá melhor conhecimento 
P11_ra -orçar .. a rccei_ta . Jutura.· _ __ .... ___ . . ___ .. -obrig!ldo .a mandar o relatorio,- .isto .é .expresso -

-· na constituição;· e -os ministros da marinha e 
·O S_R • . .Mn."'sTao DÁ F~o'z€NoA Ít!Z . uma ·pequena guerra siio _obrigados a npreqentarem relatorio . 

observação que niio foi ouvida. com toda:; as declarações necessarias para se 
. Veio á mesa .a segainte emenda additiva . formar juizo; agora pelo qne respeita aos outros 

.. Continuação do art; lJo. · -· ··. . - ·. · · sninistru>~ , e\las nt\o npre;;entavfio seus relatorioa, 
c .Apresentará o ministro d:l fazenda o quadro porque não !:avia uma lei -que assim o maudasse, _ 

da receita qne decorrer até o mez de Abril ul· o nós 'J\üo devemos . fazer .lei alguma (é 1·egra 
timo, . do Rio de Janeiro _ e dns provincias alé ge1•al) sem manift~sta -lltilidade; par10 que - pois 
quando constal' no thesouro, : seg11ndo. os blllan~ ·é esta obrigaç;io a todos os ministerio;;? Será 
cetes mensaes.- Salv:l a redacção .-. Manoel do · para que eHes digii:o o augmento . ou diminuição 
.Aina,;al. n da despeza. '? Isto vem carregado no orçamento 

Foi npoiada. do mínist!!rio_ da fazenda. Não vejo pois ntilidad e 
o Sr. DUO.'l'tC sn..Va. : - To_dos "sabem o algnma neste artigo, .porque informaçõas .'diio 

estado de co~ofusiio da nomenclatura do impostos todos o~ ~i':'istr?! ~~- oceasiã_? . da di~cu~siLo; ---~ 
que hu--assim-eomo tambem-se sabe que lía muitos- -- sobre o. mmtstro_ de estrangeiros, _eu n~o. sea 
imrost:os qua sno absorvidos pela sua nrrecn- · qual ser_,\ a mntena '}Ue . haverá para esse man1stro 
dação, e. eu oft'~reço uma emenda additiva a _ este · - ftltl.lt .. o · se11 rela.torio. · 
artigo. (Leu~) Este mesmo quadro .esclarecerá o . _·o Sr. V&:U~~~oeuoii;~sr. pr~slde~te, a 
orçamento\ ' . . . ' .. . utilidade parece-me que está eltpressa no artigp 

Leu-se a ·emt'Ddn do Sr. Duarte Silva. (Leu.) O corpo legislativo a~é. o presente !l~O tem 
Ao art. go dei tit. so. . . ·. · · obtido informações algumas dos Srs. mtn1stros; 
<<- J,a partà.-Acrulicentàr-se-Jia iguaiiJlente u ·ma informações que elle!! devilto _dar ao . corpoJ legisla· 

tabella com a recapitulação ·do rtmdimento · eft'e, \ivo, pllla que ella deliberl\sse. aquUlo . que foaae 
etivo -das províncias,- com distincçno do ca_da um mais conveniente no bem· do palz. ' Mpoiado.r;·) 
dos· impostos;' 2• -parte, e respectiva despeza- da o ·meamo relatorlo opreaealado pelo Sr. miniatro 

ro~2 · ·- • - · ~ 
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da fazenda, é muito imperf~itp, . tn11to . as~irn que 
o Sr . ex-ministro d11 fnztHicia tendo crendo dous 
Iu~nres, e outra,; causas mais, nada disso tom 
snhido n camara. . . 

Quai1tr• no nliniRterio dos ncgocios .estrang(!ir()l!, 
dava dizer que é o minist~río que mais se.tem 
negado a dar informações, e jul~a qne pr1r ser 
dos e~trangeíros niio dove fnzer o s~u relntorio ; 
qnal é n ca1r.ara do mundo, onde níio V!li () 
ministro doli nego cios estningeiros n prcsentar o 
seu relato rio? 

Direi tambtm ·Mbro a repartição thl guerra. 
.N63 tivemós · a guerra .. d.o . Snl, .o pergunto cu, 
tf\mos tido nl:;!umas informações sohr.1 essa guerra; 
N''io; os Srs. ministros que tem estnüo na 
Jnglntérro. e ·em OI1tr11s partes .pud•)m tlizcr que 
isto é praticá: na . Inglaterra o que se pratica 
é, qn:\nuo :\cahn a guerra, nr.abon o segredo que 
tmhão guardado, e npresent,io-se logo no corpo 
legislativo M informações necessariRll, mas nlio 
tem acontecido isso u.o Brazil. I-Ia 5 anuas veio 
o ministro dos 11egocios e~trangeiros, não a 
informar o que havia do c •. msule~ etc., e npenas 
disse que tinha as:1i:::nnuo o trutado da escravatura 
com medo da Inglaterra . . Eiil-aqui os .ministros 
que temos tido, e eis o unil:'o orçamento qne veio. 

Portanto julgr> que deve ser approvado o artigo, 
porque muitas vezes vem o ministro dos ncgoci<Js 
do impP.rio, . o fal\ào outros ministros, c no ontro-

. auno vem informações de .outra •·epartição, e 
nunca se nprescntiio todas, não é pois pa,;sivel 
um cego camínb~ ·. direito, e a~sim devem os 
senhores apresentarem os seu o; relatorios, e darem · 
informações para a camnra poler delibernr. 

o SI'. 1\la!a :-Sr. prllsidente, pela dignidade 
·desta camara, eu entepdo qno deve subsistir . 1\ 
materia do . nrt; 4.0 ; · No principio da legisll\tura 
passada exigia-se dos . ministros de estado que 
dessem os seus relatarias, e n maior parte clt'l\lt:s 
di:~seriio qne não tinlliio de que da1· esses relatorios, 
e ·que o~· seus -ministcri•;s · iô estavão obrigados 
a darem . esses relatorios qunndo a ct~mara 
quizesse verificar a . aurninistraçllo. · . 

O que eu dtzejaria saber é, se · esta . ma teria 
tem lu~ar n~:sta· ld; . o ·· mesmo - illustl·e membro 
da. conunissiio poderá dizer se quando se tr1ltn 
do orçamento poder-se·hn tratar disso. 

ALciu:);s S!is. DEPUTADOa:~PÓde. 
O Sn. Lmz CAVALCANTI: - Dir,.i unicamente 

uma cousa, e é qu11 a cans;tituição determina 
que o ministro · da fazenda .. deve apresent•Lr o 
seu relatoriu lo~o que a camara est~ja. reuuidn. 

Mandou á mesa a Heguinto emenda: 
'' O orçamento dn fazenrla, e informnções de 

guena e mari11ha stljt\o npres.;.ntados . á .c•\mnra 
até o dia 8 do Maio impressos~-Su.lva a redação·. 
-Lui:r . Cavalcanti. » 

Foi . apoiada. 
O Sr. P~ulla. o Sç.uza:---Dirai duas !Jilla

vras, o é que a observaçii:> que fez o Sr Luiz 
Cavalcanti é de muitB. çonsideraçi\o . . A constituição 
diz que o mini11tro da fazenda devo nprf!sentar · 
o seu relato rio logo que a càmara esteja .. reunidR, 
isto é; no dia 4 de :;.'\faia; e quando meuos i:~to 
entenda-se com .o pt·esente ministerin. ,. 

Te.ndo dado a hora, prorogou;s~ JL. sessão, o 
... conttnuou - ·- -- - .. . 

O Sn. VAscoNc~::r,Los:- Amanhã temos para a 
ordem do dia o resto . da lei, e eu 1·equereria. 
no Sr. presidente que convidasse ao Sr .. ministl'J 
para .. . vir . mais cedo, porque tem vindo muito 
tarde~ · :· 

. . o Sa;· HoLLA:NêA. CAVALCANTI:...;.o ·que eu que
ria . . é, :que o Sr. ·ministro vindo amanhã mais 
cedo, acabada que fosse a discusstio .deste relatorio 
pudesse assistir .á discussão das suas propostas, 
e mesmo a .esta do thesouro • .. _- . 

O Sn ... Mn:x .. ·rno DA·-FAzE::{DA:-Eu virei o mais 
ccuo que puder;. um di(\ ou outro posso vir mnís 
cetln, purérn to,! a n scmnna nno; porque o expe
<lirmte tcm-!le ntrnzado., e todos se queixiio. 

Terminado. .. n discuRsiio, foi approvndo o art. 
·1•, ~~tlvn n omenda do St•. Luiz Cavalcanti, ·que 
igLullmente foi a.pprovada. . . 

O Srt . PtmsxoeNTP.: d~clarou para ordelll. · dq ~ia 
14 c:)o corronti .: PropoottLR, · ih :.I ic:1ções ·e requeri· 
l'imoutos. Parecer!ls t&líados. Oontiriuaçiio da 2• 
disC!!ssijo d,, Mr;amento da receito. E havendo 
tempo, dí,;cussiio da p1·opo~t 1 do podo:· executi.vo 
para a reforma .do tlt~souro: - · 

Levant•JU-sc a se;;síio depoi:> das tres horas e llleia. 

Sessão em ~ 4 de Ag••sto 

PRJ~~JOEXCJ.~ DO sn. COST,~ CARVALUO 

A'a 10 hor.lS p"ocedeu-so á chamado, e por niiil 
haver numero suffici~nte pnra formar casa, o 8r. pre· 
sitlente declarou aberta a sessão ás lO ho~as e 
um quarto : estai1do . pr.~sentes 78 Sra. dep!1tados, 
faltando com · causa os Srs, Moura, Almc1da AI· 
buquerque, Li no Coutinho. AI vares Branco, Car· 
neíro Leão, . Candido t1e . :Ceos, Tiburcio. ; o sem . 
ella os .Srs. -Lobo ·e Pinto .Poix•Jto. 

O SR. SucaETARIO Sou± o ·teu a . acta da sessão 
antecadente, que !oi approvada. ·-
. o Sn. MAROgLLINO DE BnÍ~ci leu um ·officio do -
ministro .da just1ça, participando ter sido nomeado 
para servi•· o lugar de ministro do imperio, em· 
quanto durar a enfllrmhlad9 do cons..Ibeir o dG 
estado, no marquez de Caravellas.- l<'icou a ca
mara inteirada. 

Foi remeltido á commíssão de justiça criminal 
um requrimento do cap1tno José Mariano Bueno, 
da : cidade de S. Paulo,-- <;ueixando'Se da oppres
siio e inju,;tíça que lhe fez o conselho d.o jury 
reunido llaqnella cidada aos 8 de Janeiro do 

..auno passado. . ·· · . · · 
T.verãó primeira'! leituras os seguintes-projectos: 
1. 0 11 A assembléa geral legislativa resulve : 
11 Art. I. o A applicnção · .das sobr11s da receita 

das rendas p11blicas para o res::tata dcs notas do 
banco do : Brazil ~ e da3 cedulas emittidas eni 
circulação em consequ!ln<:ia do · decreto de 27 de 
Novembro de 1827, .se · verificará na província da 
Bahia do modo srguinte. · . 

,, .&; Lo O salrlo que sa realisar na dita pro
vin~•a, feitas ns despczas que .lhe são fixadas, 
será. dividido em trtlS parte,; iguaes, uma pnra 
amortisat;iio da~ ce.Jnlas, e duas para amortisação 

. da divida das notas. · · 
« S) 2.o A nmortisaçno da divida das .cedulas se 

realísan\ dftlctivamente, queimando-se no fim de 
cada urn . trimestre do anno financeiro, tantas 

·. quantas · dn;; mesmas .cedulas · reprt!sentarem · uin 
vulor correspondente á parte .do saldo respectivo. 
A arno•·tisnção . da divida dali .notas tel'á lugar 
confarme fôt· estabelecido por determinação geral 
a .todo o imperio. · . . · ·. · - · · · 

· <c§ 3 ,o O que fica determinado sobre a .extincção 
das cedulas se fará perante a junta da fazenda em 
publica sessão, lavr:tndo-se de tudo . os competen· 
tes termos, que ccnterâõ espocillcodamente quan· 
tas · forem as cedulns queimadas, quaes as suas 
quantias nominaAS, e quaes os· sous nuo1eros; 

cc Art. 2.• F1ciio revr.ogadas etc. . •.· . 
~~ Pai;o - da cama r;' dos •leputados •: 14 de Agosto 

de 18:30; - O deputado Rebouças. » 
__ Jul~ando-se objecLo de deliberação> mandon-se· 

impríiilir. . . . . . .. . 
2°. -~~ Considernndo que as cartas de guia, com que 

as mercadorias, conduzida3 de um para outro 
porto desta imperio, daixão de pagar no porto da 
import~açiio . os direito li . respectivos; nito tem flln• 
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damento algum em lei, pois que nem o fora! da cAm mil réis áquelle ·com quem cst11va assolda· 
olfaudega do Lisboa, nem o do Porto, porque se dado, e dn p~rte do marinheiro de trinta dia& de 
regem as deste imperio, naJa sobre isto-JP.gislariio; trab11lho na marinha nacional, e ·1n mais eiltricta 
o por consequeltCUI, quo ellas ~6 podem ter por rasponsabilidar!Q da parte do:> a::tcntes do g.werno. 
origem a as lucia mercantil, pnra lll il servir do << Art. 2. • Ficão abolidas todas as leis em con" 
capn .ás RUIIS rmudulentas introducçõ<, s da mcr: trario. . · 
catl<mas _no porto da consumo; e * ignornnci:a dos 11 .Paco -da -cnmara dos d~pqtados; -f(? do Julho 
tempo::~ pas~udos sobre as at•rr:cadacõcs fisca()s. de 1830.- G. P. Fe1·rei1·a. ,, · 

.. C1Jnsiderandfl qno a continuaç1io dB um seme· Mandou•se imprimir. 
lhflntA abuso, ainda que tolerndo, ó sobremaneira '' Considerando o abaixo assignado que o ex~ 
dlimnosa á receita -publica, -para deixar de ser clusivo da venda das garapas_, e o da manufa-
prohibi.-ln; ct1ua e venda do -tabaco ei'TI pó, na .provinci11 de 

Con:<iderando .. quo _as cartas 'de gnín, aind.a Pernambuco, Rlém df! Rer _ oppo~to aos interesses 
quando sinceros, além de otfdrecer uma purta da nação, é of.l'en,:;ivo do§ 2-1: artigo 179 da con-
~ranca e segura á ambição mercantil, paN ill.udir stituição do impcrio; . · 
Impunemente a lei, tendem a desviar a importa- '' c,msiderando que sendo elles particulares 
ção directa das mercadol'ias do mercadro do con- áquella província, ataciio a igualdade dos direitos 
sumo, P~!a furtal·as - aos mai'!res direitos que dos cidadões; _ _ ·- .. 
nelle tonao de pagar em rRzao da sua maior 11 Considerando por outro lado que o p!imeiro 
ovaliat;ão, ou da moeda mais forte, em que devião é de um insignificante rendimento, e que o se-
sc:_r pagns ; o gue · tudo se res51lve em prejuízo, · j:!undo só ·servo para su:iLentar aãministradores 
nao só da rece1ta ·geral d ;l naçno, como particu- filhos do p 1tronato, a ponto de nada · render o 
la1·mente da província consumidora : por- todos .. : anno pa:isado, como tudo constn das t•1bel!as apre-
este~ _motivos of!'ercço o seG_uintc projecto de re· sentadas pelo ministro _ e secretari1.1 de esta<lo dos 
soluçao : ne!tocios da -- f,tzend·l, por todos estes motivos 

« A assembléa geral legislativa, resolve: of!'erP.ce o SP.guinte projP.cto de lei : 
'' Art. 1. o O -uso - das cnrtlli de guin. do um 11 " A assembléa geral legislativa decreta : 

alrandega para outra do imperio do Brazil fica a Art. L• Ficão extinctos o exclusivo da venda 
prohibido. _ · das _ garapas -e do fabrico · e venda do tabaco em 

<< Art. 2. • . Ficalivre aos importadores despa~ pó · · 
charem suus faze::Jdas para o - consumo,- ou reex~ · <; Art. 2.o Fi cão revogadas todas as leis, alva-
portnl·as, ou conservai-as em deposito pelo t<~mpo rãs ou decretos que se oppuzerem á execução da 
da lei : uma vez - porém despachadas para o· presente lei. 
consumo deão sujeitos, no cnso do serem con· 11 Paço da camara dos dAputados, 23 de Julho de 
duzi~a~ para outrc -porto do imperio, n pogart!m 1330.- Gen:asio Pires Fer1·eira. » 
os d1re1tos do entrada no porto em que forem im· · Teve o mesmo destino. : 
portadas. Os Sas~ C:.sTno LLVARES, Antonio José do 

« Art. S. o Ficão abolidas as leis, alvarás ou ·Amoral, _ Vioira. Souto e Mendes Vianna fizcrão _o 
-decr~t"os, que se oppuzerem á execução do presente, : seguinta requerimento, : 
como se dr,lles se 1lzeKse expressa menç1io . ·_ .• 

"-Paço da camara -dos ·. deputados, 27 _de julho " Tendo n camara · da · villa de -Rezende, _ desta 
de 1830.- G. _Pi,•es Ferrei1·a. ,, província dll Rio de J:tneiro, · informado aos de· 

Teve -'? mesmo destin'? que 0 precedente, ___ puta dos abaixo .. assignados, o falta .de cadeh·as 
.. " _C,mslderando o aba1xo assignado qus 11 su: de primeira;; letras naquella villa e seu termo, e 
JBlçao dos homens de ma1· ao __ recrutamento dos sondo estes inteirados deq11e h a igual falta em outras -
navios _de gue~ro, _- ainda _mes1110 quaudo elles já villas deRla província, o . que se comprova com a 
se achao m11 tr1culados em os navios mercantes, cr~açiio d!l 40 cadeira;; de primeiras letras, apresen-
além de !azer subir os salarios da gente do mar, tado no orÇamento do ministario do imperio, pro-
pelos mu1tos dias de . t1·abalho que perdem em posta que e~ ta augusta camara appt·ovou, consig-
sua fuga, e occultnção para escapnrem ás prisões, nando para e!la a qunntia de dez contos de réis 
sobrecarregão os navios ,de dcsp~zas_ Je demora no pedida pelo ministro respectivo; indicão, se recom~ 
norto e t ã ·u d 1 mende ao governo que faça quanto antes crear, e 
,. ~ c s orv .o a rap.1 . ,;z a circu ação da in· pl·over aR cadeiras de pr_ imeirail letras_, _que_ se 
dustr1a c?mmerc1al mnntuua em damno da nação; 

a pou~1derand? que 0 faci!idad.J com que 08 propozerão como noce~sarias no orçamento ·das 
marmhe1ros, ol1ás -assoldadados em um navio de <lespezas .. do ·ministerio :d~:~ impet•io, nesta _ pro~ 
guerra ou mercante, _ são recebidos l'm outrós, · vincia~ 
lhes facilita-a coutravenção _de seus -- contractos á Paço · _da camara dos deputados, 14 de Agosto 
em d!lrnno da nayegaçiio, é um meio segu-ro do se · de 1830.-Casti'O Alvares • .,-A.ntonio José elo Ama· 
evadtrem ao se_rv1ço publico, -e de t~rarem parti•io ral.-J. J. Viei1·a -Souto;-Mendes Vianna. ,, 
de suas malf~1tonas, cçm~ as gr•ltlficnções com Foi approvado. . . · . 
que se le_vantno em preJUI~O da fazenda publica·: · · - - - -- · · ·· t b · d 
• c< Cons1de~ond? que d~pendendo 0 força mari· O .SR. HENRIQUES DE REzENDE am em man ou 

t1ma d!l_ mormhe1ros, e n_aopodendo estes existir . . á mesa o · seguinte requerimento: . · _ _ _ 
nd - h « Roqueiro que nestes poucos ~1as ql_!e restao 

o e nao ou ver navegaçao mercante, em vão se pro· de sessão, caso niio entrem . em _ d1scussao o co-
cur~rá crear e susttlntar~ uma semelhante. força 1 - t- dê 
nactonlll, emquan_to se nao _ ~.omen_ tar· n nav~gaç·,'io digo e a reforma das reso uçoos, en ao se an-

t .. ~ damento aos · proJ·e-.tos ·v1'ndos do senado e aos 
m_~~an e, e se nno protegerem, .. e, pelo contt·ario -
s_e VIOlentarem. o_s contractos _dosh·o•ne

11
-
8

_ do mar ., · desta camara que já; têm 1• e - ~•· :disc~ssão, e nã.o 
- se .admitta mais nenhun1a · 1• dlscussao . .,-Henn

re~r. este mo_tiVO of!'ereço o seguinte projecto de . qUe$ de Rd;ende. )) 

".A assemblén . gerallegislati;a - dect·eta: ' Foi reteitado . 
«Art. 1.• 03 marinheh·os, uma vez matrfcu· O Sa. lo· SEcRETA-RIO .MA.RCELLlNO 'DB-: Bai:-ro ·leu. 

_.lados nos. navios mercante~, não poderãõ ser os seguintes pRreceres : ' . . _ · . - .. -. · · . . 
presos para os navios dd guerra, salvo o caso de "A commissiio de fazenda e orçamento tendo 're-
invllsilo .do inimilro ou guerra declarada, e nem flectiJo no projecto de_lei apresentado,pelo.'illustre 
poderáõ ser recebidos á bordo. da outros navios deputado ú Sr. ~~ci~l, para_a extin_cçito d~s _<li rei tos 
mercantes, Bflm se mostrarem d·esembat·açados á que está _ su1e1ta a _ carne . de ·. charqueada na 
daquelle em que tenhilo _sido assoldadados ; pena, export11çiio da ,P_rovinci~. ~o Rio G~ande do !)ui, 
no caao de contravouçilo . da parte do capitão do não pMe. convir_ com. o _ meam~ . Sr: : deputad'o:,na 
navio quo o receber, de pll(llt' a quantia de total extmcçilo proposta. O apuro ' de ·nossas ·_11. 
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nanoas .. e muitas .outras .. razões eeonomico-poli· · 
ticaR a pP.rsuadem de quo apenas póde sor nlte•·ada 
a natureza do imposto proporeionando·-o ao seu 
preço, o mio taxando-o invariavelmentd ~em ne· 
nhuma t:9nsidel'l:II;Íio. A commisstio porém reco· 
nhece que CIJl iguo.es circumstanci11~ se Rcha a 
producçtio do algodão com o imposto de GOO rs. 
por an·oba: o ó de 'pnrcccr que a mesma provi· 
dP.nCill abranja estes .dous projcctos, e po•· isso 
o.lferece . o seguinte .projecto, que su 1visand:> o 
imposto anim.arA a producçtio, sem com~udo des
falcar as ren.dns publicas. 

PROJJ::CTO 

« A assembléa geral etc., 
a Art. t ,o O direito de 600 rs. sobre a carne 

charqueada fica reduzido a 2 % de valor em 
occa~ião do efll.barque, e o do 200 rs-. 11 4 %. 

11 Art. 2.o Igualmente . ftca reduzido a 12 % na 
fôrma declarada. o imposto de 600 l'S . . sobre o 
algodão. 

a Paço d:l camara dos deputados, 12 de Ago~to 
de 1830.-Dua,·te Silvu.-VrscCJncellos .-Mendes 
Via1tna . ..,...Lobo de .Souz-a. '' 

N1io tevo destino por estar · em discussão um 
. projPeto sobre identico objccto. · 

11 Vicente .José do Araujo Lobo, expõe no seu 
_ rP.guedmento á . esta augusta eamara·, ·o . qual foi 

aftecto á 3• com missão de fazenda, que tendo sido 
provido po1· aviso do g•JVerno de 13 de Março 
üe 1828 ·no Juattr de fiel da mesa da inspecçiio da 
província da ;s,,hill com o ordenado de 40DH an• 
nuacs, e requerendo em virtude da lei .do ' 5 da 
Novembro de 1827. que a abclio n continuaçfi:> do 
~>cu ordenado, vistu que a mesma no nrt. 4o os 
manda couservar aos emprPgoJdos com provimento 
vitalício, fórn indeferido pr,Jo governu d•tquella. 
província em consequeJ\cil\ de uma provisão do the· 
souro nacional d" 12 d"l Novembro de 1828, em que 

___ se declara á juro ta de. fazendB da mesma província 
· que se deviào pagar taes ordenados no" . ernpre· 

gados QllA serv1ào por alvarás · rel!iOH, resoluções 
de consultas . e provisões ; c por fim pede que a 
cnmara .re!lolva Me elle está ou niio nas circum
·stancias de ~ozar do beuPtlcio d·1 lei. 

cc A comm1ssão observando qur• das pe.;as jus· 
tiftcatívas n"o consta despacho do governoa que 
o . supplicaote. se reft~r~, . nem mesmo Jdíbtn·nçiio 
alguma do . miuistro tio tbeRouro, a quem em tal 
caso deveria recorrer, o outrosim entendendo 
que a citada lei de 15 de Novembro de 1~2i niio 
carece ao ·menos para este caso de interpretação 
alguma ·: interpretaçlio que a ser neeess •ria é de 
crer o ministro a pediria 11ara poder dar-lhe exe
cução; e pondel'ando em fim, que niio convém ao 
interesse .publico . que a camnra se estej ·t occu• · 
pando com projectos de interesse in di vi dual (ex· 
cepto nquelles espacialt~~eoJtA de,.ignados p~<ln con· 
stJtutção) :e entrundo . no conbecimento de circum
slancias . particulares q11e estão á cargo ou .!la -
justiço\ ou da admini•tração; é de . l•arecer que 
s€1. n:ío. ~me em consideração · o mencionado re· 
qnerimento> . 

. . . « Paço da camnrll dos deputados, 10 de Agosto 
de 1830.--Franr.i.rco de Paula de Almeiàa e Al· 
buquerque.-G .. G. Monteiro de 11/endonça.~Joa· 
guim Manoel Ca1·neiJ•o da Cunha.n 

Foi approva.:lo. · 
•a A 3.• commísMiio de fazendJ. no l'equf.>rhnento 

de Thomaz Soares de Andrade, que propõ.,.a esta 
camnra a creação de um novo emprego . de . cor• 
rector para . as transaeções do tllesourQ publico; 
pedindo o ·novo :eillprégo para si sem ordenado 
_algum, simplesmente com a com missão do estylo, · 
havida conforme a pratica de ambna ae . partes, 
e apena11 com gratlftcaçdo puramente bonoriflca, 
quando por aeua ·· boua aerviçoa alguma merecer: 
taea aão au•ra Jlroprlas tJIIIavraa. A commiaailo ni'ió 
_,ódo d~l~ar ílo \amar. tal re~reaen~açlo, senlo . 

como fllfms dil simplíllid;.de do supnlieante que 
cscudnndo-sc com o ~ ;~O tJ•> art. 177 d<i c~n,;fi· 
tur ç{io, .pensa ter n pl'ccio~a facn!Ju .Jc (corno elle 
Sll onqore;sa) de propór . IHIN , e o qu " mais é de · 
preten.•Jer 11 Cl'•.l a~•io Ül3 . um emprego, e a ~i o 
~onf,mmento Ü•JSSII_ mr,smo ernpr1•go, o po1· issu é 
de pn.1·ecdt' que não se tome em cousidaraçilo seme· 
lhantc requedmento. . . ... . 

n Paço da catnara dos deputo.dn:•, 11 de Agosto 
de l83.J.,.-F. de P. A, . e ;~!llit(.queJ•que.-F. do 
~euo - Bai'I'Os.-G. ·G. - .~.-,Ionteii'O de Mend?nça-
Joaguím ~fano~l Can~eiro da Cu.nh.a. 11: ' 

Fui . approvadó. ·. . -- - - . 
s _endo pres.ente_ á .com·m· is.siio de redacç:io. o. pro. •· 

jecto de decreto . vindo do senaúo, facultando a 
li vrc c i ta cão do:~ . presos afiançados ; ó de parecer 
qu~ a cama1·a dos deputados o adopto. 

Foi npp'bvado. . 
A mesrna commiilsiio apl'esentou redirtida a re· 

~o!ução pela qual fica ('Xtiu~ta a jurísd'icçiio dos 
JUIZes almotacé~, e se determma para quem passiio 
as suas . ntt•·ibuições. · 

Julgou-se conforni c a redacç:ão , e que se remet
tessc á ·aancçiio. 

PARECERES A.DfAúOS . 

.Entrou ·em o!iSCilSSãO O p:trecer da comn)issio 
especial das camaras municipaes, sob1·e a repre
sentação da carnara da villa de :Barbaeenn, em 
qu<l expõe o pessimo estado das . estradas de 
Minas Gerne:<, concluindo> r1 commissào ·quc esta 
e outras semelhantes representa•;õ~s devem ser 
tiru<las pelas c•rrnams inunicipacs .aós· conselhos 
geraes para Jelib'erarom na fórnra do Reu regi. 
mento ; e tami.Jcm uma emenda do Sr. Luiz Ca· 
vakmti. Foi opprovada a emenda pela qual deve 
voltar a representação â 3« cornmíssiio de · fa
zen-ln. 
... Fui appl'ovndo o parecer adiado da corrimissão 
de g11erra, que propunha Sol . nfio clef~risS•l po•· 
ora o re,. uenmento do );argento-m6r Jo~a Pedro · 
de Alcauturs, at~ que sejão ' rtpreseoln·las a~ pro-

-pl'lstu promettJda::~ p~lo actual -mínistr:> da 
guerra sobre ,, ref•,rma nas armas do exercito, 

Appro!ou-se igualmente o pa1·ecer da com missão 
.dl3 pensocs e orden~dos sobre os rll•JUerimentos 
de. Alexandre José dos Passos H "rculano,l\Ianoel 
J,>Sé Alves da Fonseca: dos fieis .dos armuzens 
dO: alfan·l~g • l d.,~ta . cõrte ; . dos ::~egundo$ e ter· 
ca1ros escr1pturanos, amanuenses ·e pr"tícantesdo 
tlresuuro nacional; do de:lo, . dignidades - e .mais 
couegos da caLhedral de Pernambuco. 

E .oLraudo em disc~ssiio o pn•·ecer da. c~ommissão 
. d•J justiça criminal, sobre o requerimento íle João 

José R ·:drigues, que se ~u,;ix :t da apprebensiio 
qull se lhe f11z da quantia de 700~ em cobre, pedia 
a palavr<~, e disse . 

O Sr. Rebouças :-Sr. presidentP., este ne- : 
·gocio merece · mui La consideraç:io Ja .camara : elle 
urlo . é um negociol particular. O objecto .da queixa 

·do _supplican~~ )~port:1 uma io1 Yasão do .. poder 
lc ~tSilltiVO. . · . . ... . .. .. . .. . . 

' Tudo o cidadão tem ·direito de propriedade, c 
o di uheiro' tFpt·o~prit!dade; não h a lei alguma que . 
prohiba ao c1d :1Jiio o levar o s~u dinheiro para · 
9nde ~ quiz~r_. . e. um decreto do , governô prohibio 

- esse ex.:rcuao, smpoz penas aos .cidadãos, reser
vou p•1ra si esse direito,' e daqui re~ultou um mo
r.opolio. 

O governo pôde muito bem quando.lhe parecer 
~ mandar. moeda lle cobre para qualquer. província, . 
_e o cidadão não póJe I O governo concede licença a 
este ou ãquelle t~ara .levar . cobre quando lhe pa· 
rece.; e como é qut! ·o. ·goveruo . dispensa .. esse Dlt!SJnO 
decreto que iló um out•·o póJe darogl\r? E' disto, 
Sr. presidente, · que o sup_Piicante . se queixa; en· 
viartso·n'o no podtlr judicial, esto doclarou que · 
o negocio lhe não corn~etia; maOJ o poder ~udicia~ . 
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guarda mnior respeito aos decretos do governo 
que derogi'io .as le:is que ú:; mesmas leis. (Apoia· 
d()S.) .. . . . .. .. .. . . 

g• neceH~ario dn1· ·so provídl)ocias a um facto 
t1io escn!ldllluso, .não erfl preciso quo o suppli· 
cante so quoixusse, IHtstnrin que o. cau11ua soubesse 
que_ o governo_ tinha ~feito : um decreto que- de· 
rogava urna lei, para tornar ern consideraç1ifJ este 
negocio. Já .tlz um requerimento n tal respeito, 
e dizem-ma que este decreto aillda existo em seu 
intr-,íro vil(or. . . . . ... . .. . . · 

E' pois necessario declarar que a · moeda ·do · 
Brazil devo circular .em . todas as . províncias do · 
imperio. . . · 

O Sr. deputad.o mando.u á mesa o seguinte re· · 
queriment<~. . . · 

« Que se declare ir&·ito e nnllo o decreto que 
prohibe cou1 sancçiio penal a circulação da moeda 
de_ cobre no impcrio.-Rebouças. w 

IND!Co\ÇÃO 

época da reuni1io dos conselhos geraes de pro- . 
vincia para mais cedo do_ que · Dezembro. . . 

O Sa:-. Pauta o Sou:.o:a :-Ell coubeço comO< 
Q Sr. _IIIÍIIi!llJ'O que ha. f«Hll de le~islnção. Com
tudo cst1 nfio é a gl'IUJdo <.lifficuldadc, pois qu& 
o. anno fin.anc.~ir.o dura até ao ultimo de Junno. 
.ll plluem neste tempo ns juntas npre~entnr ns 
Slll!~ co o ta,;; ao conselho geral,e este as póde mandar 
examinadas em Dezembro ou . Janeil'O; fazer a 
mudança das. suas sessões parece-me inconsti
tucion31, o não quere da que usa<~semos . de•sa 
f,lculdade que nos. dá .a constituição. Ell quizera. 
QUI} tltdo o que . está na constituição . se julgasse 
pelas formulas c.onstituciona.es. O conselho geral 
é só para verificar as contas, e sn a cnmara en. 
tender quA o conselho do presidente tambem O' 
deve fazer, faça-o muito llmbora; . :;>orém, parece
me . qu_e o cons.~lho geral otfcjrece mais garantias, 
porque o conselho do governo faz tudo quar.to · 
quer o presidente, o estão por tudo quanto elle 
apresP.nta ; é por · isCJo que eu julgava melhor os · 

. cons~lpos · geraes . para essa. exame, e o moia . não 

. vale a pena. · 

E:w!ENDA. 

<i Que O pa1•ecer dà COtnmisâãO S~Ja remotlído 
á de fazenda, aondo se •lCha a . resoluçiio otfere· 
cida pelo Sr. deputado Amaral, em que se declara 
nullo o decreto . de 3 de Março dal8.~7.-Castro 
e Silva.. )) · - · cc Artigo additivo. - Os balanços e orçamentos 

Approvariio-se ambas os propogtas, e deciJio-se da3 províncias seriio (antes de remett1dos ao 
que . se enviasse o parecer á 1• commissiio de fa· tribunal do thesoul'o ) apresentadosaos conselhos. 
zen da. geraes, que ne!les - farão as observações que en-· 

Achando-se ás 10 horas o· Sr. ministrO nu casa, tenderem, par'' o que se lhes ministrarãõ os 
foi introduzido no sallio das sessões, e o Sr. presi- n•:cessarios e:;clarecimento:> que elles poderáõ veri-
dente poz á discussão o art . . 5° do tit. 8• dt> flc:u· ern uma commissli.o de seus membros. -
projecto de lei do orçao:~ento da l'eceita. Paula.e Souza. )) · 

o Sr. l\lln!stro da Fazenda :-Conven· lt'vi apoia.Ja. 
cido quo uma verdadeira fiscalisação só p6de ser o sr. Odnrlco' -Sr. presidente, eu pens() 
executRda no mesmo ll:.gnr aonde é feita a Jes· . que a propo.;La do Sr. min1sLro n•io póde _ter _ 
peza ·o arrecadada a r .. _ceíta; .foi minha·. primeira ·· · lu~ar; pelos razõe~ ··que ·· apresen·toti. o Sr. Paul& 

· Intenção quando organisei o projecto da reorga· e Souza dr: qu11 nos conselhos d~> governo o.~ pre- . 
uisação d<> thesou•·o, cncnrregar aos conselhos sidentes Cazem tu-do quanto quereui, ao menos .é: 
provinciaes 11 fiscalisoção tal qnal ora se propõe; o que nós vemos; · . · · 
ma~ olh~<ndo a . que a lei manda ... reunir c~tcs Demais; ·estes conMlhos são conwostlls ·apenas 

· conselhos em Dezllmbro, mez que tem muitos do 5 ou ü membros, e serâ .este um negocio que se 
dias-santos, e em que . pouco ou nenhum trabalho · poss1 tratar· ent•·e ·um tiit> diminuto numero de 
sdfaz, e que po1· conseguinto sendo :pnuuettido pessons? Além da vantagelll do numero o ajun· · 
o exame destas coutus .aos conselhos . geraes se tament.•> do perto dt! . 20 membros, nos C'lnselhos · 
retardaria a remessa das mesmas . contar., .pref~rí geroes é mu1to melhor pot·que o que não lembra 
a que de"le exame fo~se CJ'.ICPJ'regado o conselho a um, lembra a outro. 
do governo a niio mudnr-st~ o tempn das re1tr1iõ~s Ainda qne uma ou out&·a província solfra por 
dos conselhos provinciaes para .J.unho ou .Jltlho, SP.I' distunte (como a do Marauhiio~ por o::s:ernplo) 
o· ~ue parece p•·eíerivel. · e<•mo a reunido dos conselhos acaba no tlm de 

Pelas iustrucções que proten·l•>. expedir, cada Janeiro, e · as viagens para cá são pelo menus de -
juntn dará as contas no p1·esidente da província dous mezes, essas contas podem chegar aqui em 
até aolo . de Agosto ; e terá a~sim o .consell~o .. . Abril - e· ainda :· tem o Sr. ministN tempo · de as: 

· doils mezes para fazer seus eJtnmes, e depot~ rever; e quando _as ·não .p·•~sa _ opre~antar de 
remctter ao tbtlsouro até ao mez .de . Dezembro todas as pNvincia:~ ficando algllmlls sem ellas,. 

· infallivehnente quando fó1· província mais distante, nem po1· is::~o deve deixar de fazer este be!1eficio 
·estando as- providencias . dadas para o pt·csidei.te ás outra:il províncias ; além de que as rua1s lon" 
do the~ouro rec~ber a~ conta:il em Dezembro, até ginqun:~ da'l nossas provínCias · não s:io as que. 
Janeiro elle as poderá fazer imprimir depois do têm maior complicação na .administração da fa· 
competentemente examinadas, e npre;;entar suas zenda, para quE' no fim de_ Dezembro ou Jtmeiro • 
contas á· assP.mbléa geral na dia 8 .de Ma.io como . não possão acabar o exame; > ·· .· · · ·· ·. · 
a camara deseja. . . ·. . .· · Passando agllra.á emenda do Sr~ Paula o Souza, 

Lembrou-me_ uma _conveniencia pnrtic11lar nesta voto por ellu, porque com . elln se ·fará. grande 
medida, e vem a ser, que as tbesoumrias est11ndo bem a maioria das proviucias do Brazil. 
110 mesmo palacio do presidente, por isto hu uma .. 0 Sr. Ferreira de 1\t:ello : - .Eu hei' de 
facilidade iinmensa em pedir os ducllmentos e fttzer votar contra 0 artigo .. Ha uma razão prinéipal, 
todos os ex!lmes necessarios, o que 111io existe .. a · e é, que os conselhos do governo sl\o feitos em 
respeito de umll casa ditrerente. Demais, se os d Ih - c, · t 
exames fossem feitos pelos .. c:onselhos ~er.u·s de segr~ 0 • . 9 • os _ cou~~ .. os .. ge_ra~s . sao_ . e• _os .em 

· província, deve ri:\ · ser delles encarregada uma . ·· l!essao P."bhca, e_ s~ _ por . ~sta_ c•reumatl\nel.a voto 
commissão de seus membros, porque de certo toes . pelo- nrugo.; · · .. . _ _ . . . 
11xames ntio podem · ser feitos II!J mesmo ~empa · os~. Mlnls.tro d~ Fàzoli.dB:-Na minha 
por .· muita,; pedsoas; e esta cJrcumt~tnncJa do primeira· impugnação mORtl·ei a ut_ilidade. e. ~eces- · 
pequeno.' numero é a mesma que se encont•·a nos tJidade do exa1ne das conttlS, e . a Jmposstbthdade. 
conselhoá do governo>, . .. . . .. ele se 'verificarem taes exames pelos conselhos 

Por isso pnrece·me· desnecessaria a· emendr1 no geraas de provincia; tambem considerei que o 
·caso de. passar a lei · da reorganisaçlio . do . the~ artigo da consttluição que tuaqda . fixar o termo:, 
@Oi:'ro~ a não eonv~r á ~~m~~~~ ~ mudan~a da d~ rc~ni~o des~es conselhos ~eraes~ não é eo~s~i· 
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tucional, mas dnquelles qUe ao podem alterar ; 
ora, se queremos concilinr uma per·fcita flscnli, 
sncão s~m r11tnrdnr o expediente do thesoaro, é 
ele certo melhor nccelernr a reurd:io dos. _cnr_r8e· 
lho.-1 ::lerne>~ de província do quo deixar· de haver 
estn fiscali:;nç1io. 

Um dos nobres oradores quo falloll e que sup
ponho seja dr•putado do Maranhão, rnof!trQu q~re 
o mais c.edo que poderião chegar as fJI)ntns dn :;\la 
província seria UúS começ:>s de Abril; ora, no 
1• do Abril os papeis devem todos estar na im
prensa, par~ cumprir n obrigação, que supponbo 
indispensavel, riB. apresentar o relutaria logo no 
principio de. Maio. (Apoiados.) . 1 
N~ste _a11no íui .no principio de Abril para a. 

typograpbia pnr niio chegar·em .· n tempo muitas 
contas das províncias e outras não ch~garem de · 
todo, e o que se seguio foi niio haver tempo pnra 
se examinarem muitas contaS~. Eu .não. quero 
evitar exames dos conselhos .. provinciaes , mas 
quero s6mcute que se remova n fiifficuldadc de 
se cumprh· a lei, 'JU. pelo meio indicado ou ruan
dando que os con~ellros examinem e dem o seu 
parecer em uma segunda via, quQlhes deve s_er pra- . 
sente; das contas: porque fazer dependente a l'emrssa 
do exame dos c•Jnsclhos. provirrciaes sem alterar 
o tempo da ·sua t•enuião, é pôr embaraços a que 
se cumpra a lei. 

o e>r. Ódorlco :. -Eu fundei o meu argu
mento M beneficio que poderia resultu á maioria 
das. províncias. 
·_Fiquem o.s .conselhos gArac!l com · a obrigação 

do examinarem as contas, mas não quero com 
isto que ns conta.; uão ven.b1io r! e outro modo; 
e por'}ue uma província w1o mnnd!\ as mais 
coutad, não quero que se não faça o ~xame dus 
que estão mnis. proximas. 

o Sr. Vawconccuos :- O artigo additivo 
que ofl'er·eceu o Sr. Paula e Souza se copia do 
artigo da- constituição, e peço ao · ·sr. sccr·etario 
que tenha a bontladu de o le~· •. (Leu.) 

Sr. presidente, eu digo que n douu·ina deste 
artigo E) constitucional, porque. incumbo. aos con- _ 
-sei h os geraes ·viginr ·se -as··leis -têm shlo cxecn· 
t11das nas províncias· pelas . juntas de iuzenda ;. e 
como l1a de o conselho cumprir o \}Ue a lei lhe 
ordena ? O que .fttz n emenda ? Fnz declarar e 
remo,·er totlns ns duvidns '? O mesmo governo 
podia dizer ás juntas da fazenda quo veritlcassern 
os seus balanços d. os couselhos g•:raes que os 
e"arniuasst:m. A constituiçno ún aos con~elbos 
geraes esta nttl'ibuiçiin, para quo elltls possiio 
inftJrmnr á asserublea gerul; e po1 tanto ó ncces
sario f•·anquenr-lhes toJos os meios. 

O gllvcrnojl'l devcl ter declnl'ttdo . ás juntas que 
nada podia· !'er occullo nos . conselhos gerues ; 
portnnto. sE'jão a~ conta~ examinadas e fat;iio Alies 
as suas representações llO guverno e à assemhléa 
geral. · .. . . . . .. 

Diz-se que . é necessario olterat• o tempo_ da 
• reunião dos conselh,is; e que convinha rnuito que 

esses couselllos se reunão em Julho ou em Agosto, 
e eu creio que o artigll da constitnição ern que 
se .. fuudou · · e~sa_ opinião é .um artigo rle luxo; 
mas não é cxequivel á ns3embléa gernl o poder 
alte·ral-o, seuiio na fôrma da coustituiçiio. Diz o 
artigo. (Leu.) Eu . entendo que este nrtigo não 
dispensa que qualquer 11lteração que houver de 
fazer-se, passe por . todos os cul!aes da consti
tuição. Se a camnra o niio entender a<sim com 1ue 
facilidade .. uma nl(licrriu corrompida póde fazer 
graudés. males! Por esta rnziio ·tal proposta ó 
anti-constiLucional e assim dtJvc cahir. 

Todos ós ·artigos d • constituição não se podem 
alterar senão Jlela:~ f,.r·rroulas prescript:os pela 
me;ma constilUJçiio ; portanto o urtigo que marco. 
as reuniões ll•lS conselhos no .1• de Dezembro, e 
em que se fundou a lei de 20 de Outubro de 
1823 está neste ct\_so. Algnns presidentes de pro-

vincins (segundo ns noticias que tenho) não que
rem entender o artigo da couslitlti';1iO qne os 
()hrign n npresentnr Uil contas nos consellJOs g~<
J'ncs. Dcclnr·n o art. 11 da mesma lei-tomliráõ 
a>~ c.mtag ( os corrselhos gr.rae~) aos prosiJe11tes, 
dn receita o dc~peza; - entr .. tanto, qunl li o pre
Hid•mte. rle província qnc apros1:nta essas contas? 
Responrlem que Rão delegados· do.> po·der t'Xécutiv.o 
c que não estão nbrigao.lns n dnrorn c.>ntas aus dele~ 
gad<Js das províncias, sem embargo da !oi -que 
dispõe o contrario I Passo pois o artigo nrlditivo, 
.porP.m como o Sr. ministr•1 apresentou n diffiéul· 
dade de niin poderem ns contas serem. npresentlldas 
nntes do S de Mnio, pt)r _isso julgo quASii devem 
suppl'imir · ns p~\avrBR- rernetter-~e --::c::tas antes 
do serem enviadas_ pa:-1\ o thesouro. · 

Voto porlnnto pelo artigo additivo, salva a re
dacção. 

Lerão se as sPguintes emendas.: 
. -<< Qne a~ juntas de fazP.nda rern.ottão as contas 
tanto ao thcsou•·o com<? aos conselho;~ gcralls de 
provincin, e estes enviem as suas. observações á 
nssembléu geral e ao ministro da fuzenda logo 
quo as tenhiio concluído;~-- Vieira Souto. 11 

Foi apoiada. 
cc Em luga•· das palavrAs-antes de rernettidas 

ao tr·rhun •I do thesouro- diga-se - por cópia~-
Lui: Cavalcanti. " · · - -

Fui apoiada. 
o Sr. castro o Slh·a:- Na discussão do 

orç11mento da ses;iio pn~sa•la, eu apresentei uma 
emend·l neste mesmo S<mti,lo ; e a r:w.iio foí a 
mesma que oru determina urna emenda do senado 
a t·espeito do conselho _da razendn. Eu só tenho 
n npresentar a idéa de que esses balauços devem 
ser· já. impressos e rcmettidos . para o thesoluro, 
e set'tnn npresentados igualmente nos n_1embro11 
dos con;elhus go~rMs. Pareell·me 'lue vindo j{l. 
írnprtlSROil aJlantavn-se _o trabalho,. pnrqne jã em 
qunsi tudo.s ns provirieias temns typo,;rnphias, e 
quando em algumas as niio haj1io ·podem· mandar 
imprimir á província mnís prC)xima; portqnto eu 
lembraV•l · esta impressão em cl)nsequE:ncia da 
lemllrança üo Sr. Vase•)neell<~s querei' a remessa 
paro. o minístr<l do. fazenda. Corno o. Sr. Vuscon
cullos disse que nenhum p1·esidento tem Mto r1 
que llíspüe a lei, uo . menes eu. quando o rui 
sempre cumpri. este a!·tigo da lei. 

E'ME:Ii>i\ 

" Os orçamentos serão apresentados impressos 
nu províncias aonde houverem typographias, ou 
quo possil.o SCl' impressos nas provmcias visinhas 
que_ ti\•erem typogruphi·•S .. 

11 Que. esse::~ ~>rçamentos se)ão dil'.tribuidals pelos 
membros !los conselhos geraes e dR presidencia, 
e 11or todas as cnmaras muuicipaes· das provin· · 
cias.-Casb·o e Silva. » 

Foi apoiada. 
o sr. :nonpna~ cavll.Icantl:--Sr. '[!re

sidente, com efi'e.ito para a redacçiio pArece-me 
qi:re nada se pe1·de em fuzer:se um declaratorio aos 
conselhos gcraes. 

Eu eutendn que não devemos entt·ar nas attribui• 
ções dos conselhos geraes de pmviucias; e lias tém 

-sasuas obrigações marcadas na constituic:ão, e não 
ó. essa lei que as vai.Jazer de novo. O conselho ..... -· 
geral ba. de intervir nos negocios da sua pro· 
vincio. corno . muito bem entender, c não ha de 
ser· como selho·.determinar. Para que queremos 
distrahir O:i con~elho~ gcraes, que pell\ constitui
ção têrn por· principo.l objecto deliberar, ·decidir 
oR nP.gocros . dns suas respectivas provlncias ? 
Tambcrn plldem t•epresentnr sobro a execuçilo dtts 
leis, porém. hão dt! discutir e deliberar quanJo 
elles muito bem. quh:er·em ·, e quando reconhece
rem que ó do interesse da sua província; elles 
já têm que examinar n renda das camaras que 
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n~o lh~s tomará pouco tempo; e comll se querem pnrcce ha de passar, niio pelo meu voto, ·eu já 
rh~trnh!t' os conselhos gerncs com estes nr·goc10s? u P~·l~n •lltiqa~i, e na SP.Sl!ão seguinte n:l•l haverá 
Nao sc1 como so quer nch·•r motivo p<lrn o IJ:r,. mottv<l pnta d•:sculpnr o Sr, ministro do thesouro. 
veru.o continua1· n desculpat·-so com n falta das SuspP.nda edries emprll~adoH quo não cumprirem 
informações dos conselhos gcr;~es sobre o or~a- a sua obrij!nçiit> nas . rcparti•;ÕfS do fnzenda : 
mento. · execute á riscn A lei da rnzenJ1t, quo ó muito 

Para a dc~pcza gllrl\1 da nação, as;oim como hon. Se os m iniRtt·os nntece1lentlls niio se das, 
para n receita, não é l'rcdso a infonnaf'iio dos ctllpa .. sf>m com 11~ ju1itas di! - fazenda .. qull .s~1o 
~onselhos S•JJ•aes: o m_íiJíst•·o· do tl•c~on•·~ pórla zeros ó. vist•l d,, podú do tdbul}al do the~<_ouro 
Jgualmcnto npresentat' mformoções sem tr·r com ll do p011er. d•l ministro, o!4 ·nrçam.mtos até hoj.t' 
quem. s~ do:.culpàt', Dotermincm o qnc quizerem, nrio . terir1o sido tj,, rnáOH, Plli'IÍrn 1)01119 . 9 Sr. 
e~ ·. tino! . quo os conselh os ,:reraes · s~ qnize;·em mtntstro diz "que riad.a · pôde fnzo•· sem esta lei, 
!1ao de mrormar, e se não quize1·em não hlio de pass~ . a ld, e vejnm.,s ,, desculpa que IJaverá 1 
!nfQrmar. Qu~ndo os C<>tlsclhos g.1raP.11 'lllizerP.m 0 s 
JSso e~les peiJI!áÕ aos pre~;ídentcs. que. lhllS dóm . . r. 'V.tsconcoll.os: ·--Este. !ir.tigo é o 
es!J·ls mfonn&çocs. A constituição já tem deter· m1us 1mportants . da liJi. (Apoiadus. J. I:< to é uma 
mma1fo · que 08 prosidentAs ll•:vet'll instruir aos co usa quo me parece do primeira necessidade ; 
c Ih d · · 11 · C{lmo Sd hn de saber q11e as despnas de nma 
onse 011 o provJnclD, se 0 e qmzcr pôde re- junta do fazenda furã11 feitas couf<Jrm·e a lei? 

que1·er, se o não fizerem o conselho deve repre- De outra maneira .. niio é .. poH~ível; i.;to é inqúes-
sentar . .ao t:~overno e nssembléa g-: rol qlle o tionnvet. Um empregado publico ueixa de perceber 
presidente. n~o.:.tem cumprido com o que o. lei 0 _s P. n ordenado -quando niin cumpre a sua obrí~ 
~ãdos~oustJtUJço.o lhe manda; e ellcs . serão pu- gnçi1o; mas e:~ tP. s empregados não deixarão de 
. Yt>to . contra .o .al'tigo.. . receber, e continuarão a perceber . o ordenado 'l 

com•• .su . JJtt . d1.1 s aber que commetterão . .f11ltas; 
O Sr. 1\llnlstro da. ·Fa:-.enda:- Cada O Sr. mini~tro P.xamina o metllodo .de contas, sa 

um · tem 11eit ·modo de pensar. ·Na minha opinião ft~rão f~itas conforme a lei ;. por · Cilnseguinte h a · 
·· não_ha ·at1ribuiçiio .. alg11ma mais . importa11to que . n~cessidadc que _s,l!jiio .E>xaminadalil por .... quam. as · 

devno c executar. os conselh1.1s ge·raes, do r1ue as fiscalisa para se conhecei' se a receita f .. í bem 
fiscttlisações o dcspezas de sua~ respectivas. pro· arrecadada, e se n despcza foi bem feita. Ell 
vincias. (Apoiados.), entendo que nem mesmo .os conselhos geraes 

Tambem niio sei como qualquer presidente. do podam faz~ 1· este bem, sem que .ns maia autori--
. · thesouro;. aiuda quando ilejil outro - homem mui ·· -tlodes o ajnllP.m a fazer este exame.· 

differente tio que actualmonte· existe, pos•n por · Um Sr. d·~ putallo disse qao era accrescentar · 
si só conhec~r dos abusns qu,) se tr~mmettem no as attt·tbuíçõ~s dos co;,selhos gernes ; p•Jrém 
Maranhão, Pará, e digo mesmo no Rin de Janeiro. e~tá r.xprusso que os conselhos geraes tomem 
(Apoiados.) Como é que póde saber . se houve c:ont:ts ás c:amaras municipaes? N1io, mas a 
delapi•1açiio· na arrecadaçãn ori nos contractos ? fel dd•lrminou quo os con:~elhos ~:eraes tomas-
Isto ~ó podem fnzer os conselhos gernes. (Apoia. saro .eRta!l conta>~. J\. lei diz no tit. 4n do nrt. 18:1. 
dos.) li:stou.igualmente per.-na•lido que all:m •lo irn- (Leu.) !dLoé . n~ais cl_nro,Jo quo tomar coutas _às 
perante,· ntio ha autor.id~tde alg>IJOII. que não se] a c11mnras munícJpacs 1 ·Nós. nito accroscentamos 
sujeita á. assemi.Jl~a ~eral (apoiados), e os con· a. ttríb. uições, . dii.· .. se .só .. que •devem ex._·•m.io.ar .ail 
selbos gerae:1 de província da ceno lhe niio siio C:<JJJtas das juntos da fuzonda o niio Hl!i so o 
superioreli. (Apoiado.•;) ··" ·consnlho geral po4cránomenr:umacommlsailo quo 

o . s~< Holl,&nda. cn,.nicnnt.l:- Nüo ns vá examinar; 
negnei que seja uma dus nttribuic;õ~s doH .c.<>n· Disso o Sr. Jeputn.:lo quo s~ pcçiio esclnroci· 
selhos g~ralls n flscalí:<açào dn r;:,ceit:1. dns euns mo,. tos no prcsíilellte, Ainda que elle lenha . boa 
províncias; niio pod.in negur.bto p"rque 0 cónsti· vontn•lo; comtudv 1111 juntas tia fazendn como niio 
tuio;iio 0 tem pl'e~cript•l ; 0 que ,111e1·o . ll l't;nr é lhns Cuz conta, rcspoudt!rn quo oprcsontnrúõ os 
qlle . se imponha aos consdhol! ~:e 1·aes llll\ll nov1~ lntorrnoçiios f'IUnndo .pndt>r Srlr ;. e será feito Isto 
obrigação quo lhes . niío c"mpetll; u>'Bim como no llru da R081il1n do11 const~lhos geraes? E assim 
não se . podem i•11põr impostos 011 o!JrignçõeR 1, so llludo. lJ .ronsolho 'l Sllppouharnos que o con-
poder nljlum, ~<nnnu 1\qt<elles quo estiio lllllrcndo 14 solha gornl uutoutlu quo nüo tom lugar rt-pre-
pela constituiçii<J. Eu r <Jconlu!ça 11 nocoJ:~sidudo . tn•;.itl'l al~uml\; ln~to, n•'u:l ha accre,cimo de attri· 
dos conselho~ gernP.s toma rum e~ilns C••nt11,; mns lmiçu.1s, O que Caz n assembl~a é declarar o corno 
11iio quero qno uma .no VI\ lei lhos .determino. dtJvu Isto llHr . (~i to . . E11 ui• o .seLntesmo .se o. illustre 
Essa ó 0 voto do governo,. mas nunca hn de sa1· rlcputn•Jo nesta tliscussiio. s11 desviou. algum tanto 
meu voto nll cnmar•\ dos deputr.ulo~: portanto n1io d{ls Stllhl principius sobro os .. conselhos gsraes. 
se . det6 nnine cousl\ .nlgum 11 • . . N.mhum de nós quer dur mnis attribniçõds nos 

Agora; existindo .os . conselhos gernes é dif· eoustllhoo; _ do quo o Sr . . deputado • . Quando se .. 
ferente 0 . direit•> do · cillatl i'io; .en reconheço . 0 quer dar aos conselhos gemes os rneiqs de 
podt!r .da .. assembléa .geral, reconheço .. as . a\tri- executar a constituição, isto ti, o .meio .das . re• 
bnições do poder e_xecutivo; reconheço ns attri- presentnÇões, é qna :Hio dtz o Sr. deputado_ que niio 
buições . do poder . moderado1·.; .t .1u1bem .. reco ubeço .. se lhes deve franquear esta .regalia l. . . · 
qne se pass.1r uma Jr>i com dispoaições contra . - Eu Lenho exorcicio em nm conselho geral ba 
o que determina . a constituição que .esta lei será dous annos; e lia llào as dá em tempo; repre- . 
contra 08 direitos do cidadão. senta-se no tbesonro, este recommenda . â junt11 

Os arti!loS da constituição não se .devem de, da ft~zenda; a como esta medida não· é do interesse 
- 1 . . . rt . - do ministro fica .no esquecimento . 

. rogar sena,o P. •: os ;muclplos _que a cons 1 ulv.':.l_o .. - .E.u te"ho. l'econ. hec __ i_d __ o ___ a __ · utilidnll __ e_-... -.d._ns informll-Jnarca-.. E --llUl-PJlder pl'JIDn.tlV.JLJ:tne . é . " ba.s.e_ ·• _ 
do systemu, n const ituição; e tudo o quo fór contra cões que só pt'IO exame das contas 110 podem 
_elle é int:xequivel, é. nu \lo. . . ... . verificar .as .quaes . StJ niio . se t'iluüdarem .aos canse· 

Agora · dirt!i . mais algllm!L cousa quanto a culpa .. lhos g"raes para sertlm . examinadas, nuf!.ca se .sn• 
·das juntas de . razendn . q11e diz . o Sr .. ministro. . berá o .estado das juntas de fazenda com a sxac-

. ·lhes n•1o- póde tomnl' contas . Isto só acontecerá tidiio necessaria. 
quai1do o ministro 1i1audnr pessoas . incapazes para · 
·estas estações ou qu.m<io não suuber das leis. Disse 
que ellas . não a:. mandão; o porqu.e não sus~ 
pendo a ess.ós. e. mpregados'f Nós veremos .o q.ue 
ha de h_âver com esLa. lei do thesouro, que me 

Eli:END.A. 

<cÓs conselhos seraes poder1\õ nomear todos os 
. annos uma .comm1Ssiio de .seis membros para á 

-
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vista dos JivJ•os, listas, folhn~ e mais . doe11· 
mentot~ ori~inaes da receita e dc~p11za úas juntas 
do faz~nda, fa;r.erem ns repres<:ntu<;ões e nfl~xões 
que couvicrem.- Salva a redacção.- Vascon· 
cellos,,, 

Foi apoiada. 
O Sr. Paulc~ CavalcantJ:-0 que se 

quer conseguir pela emenda é que a assembléa 
t~nha f!!CIIlr!!cin•ent.os, o Js~o consegue-se pela 
impre•Jsa, e em segundo lu~ar póde-se ndmittir 
qu~:~ se de !lma s1•gunda via nos consolho~ ~ isso 
não ran~ mal; mas o que está ua emenda não 
me parec{l çonvenientll. 
· Di~se o Sr; minit;tro, cada um tem o se11 pa, 

recer, mas o P'lftlcer da constitui<;iio é superior. 
O co .. se!ho geral pP-lo art. 171 tem ,uqs attri· 
buiçõe~. (Leu.) Ora o Ol'ÇamAiltu nii.o é peculiar, 
é nacional, embora se distribu,io pr.las províncias 
o~ interesses nacinnaes .. Demais, o conselho geral 
não tem attribuitõ~s dn autoridade administr11tiva 
que envolve responRabilidade. 

Di:~se um Sr. d"pntado: _a lei jã mandou qne 
o conselh.:> geral tomns;e ns contas municipaes. 
A raziio disto snlta aos olhos, a~ contaR muni
cipae~ siio. peculiares .da provincía, --e por conse
guinte não podião . ser tomadas por outra auto
ridade. . . . . . . 

Dis~e-se mais, nm deputado qne tem querido 
revestir os conselhes .geraus dn ···tanta autoridade 
nega esta attribuiçào .; mas eu n:io examino se 
a autoridade é grande, porque eu só quero dnr 
aos conselhos geraes a autoridadn que a constí
tuição __ lhe _eonferio,. e .. a assembléa não e;tá nu• 
torisada a estendel-a; além de que nmn seme· 
lbante attribuiç:io aos conselhos geraes irA des· 
via\-os de trabalhar . em seus negociÓs e lhes 
roubará . o temJ•O para tratarem dos negocias da 
província. 

Disse o Sr. ministro: ha cous~ mais importante 
que tomar contas? M:as ser1l. isto uma ra1.ão 

_ .. sufficiente . para .. irmos dar uma atlribuiçiio ·aoR 
· conselho>~ geraes que lheR ·. niio . compete, e .. que 

estã fóra. da constituiçito? Aeeresee mais qnu esta 
medida. não fará senão. retardar ·o orçamento. 
_Nós ... sabemt•S. como -siio -nsrenniões .dos cun!lelhos 
geraes. Estamos mesmo f>~zondo com que o Sr~ mi~ 
nistro tenha n10tivo de desculpa. 

Disse mais o Sr. ministro: como pódo Paber o 
que vai nas provinciàs '! E' ePta um nrgúmonto 
de pouco valor. O Sr. miníst•·o tf:'m oR seus 
agentes: a lei lho di'1 autoridaJe demasiada elo 
os suspender . quando niio lhe derem Ri! infor· 
maçõeR necesstwias. E•n gera! o centro d1\ 
administraçiio ó nn cap1tnl, •l o centro da í!scn· 
lisaçlio é a assllmu!éa geral, começando pela 
cnmara dos deputados. 

o Sr .. :l<"crroh•ri FronQo.:-Pedi a palavra 
para fazer uma refl<!Xii.:>. O Sr. mini~tro quercn(hl 
•:ondescendcr co111 a eama•·a, disse que as cnmaras 
legislativas eriio superiores ao_s _conselhos geraes: 
esta expre;;siio, peço perd:io a toda a camara, me 
parece pouco. exactR e dou al':lZUil. . · . 

Olhando ·ás · attribuições da assrrnbl.;a (:(Oral, 
vejo que são dilTerentes das attribuições. dadas 
aos conselhos geraes ; os objectos de que têm 11. 
tratar são muito difl'ereates porque 11 assembléa 
geral considera casos g<'raes e os conselhos co usas 
varticularcs, bem que :i.JL~~emblen-õiin..é....cohil>ido. 

·-···-··o legislar -sobre objectos partieularef!, e parn 
isso leNi a constituição. (Leu.) . Ora, supponha
mos que a. assr:mb!éa l~>gislath·a le(:(isla sobro 
um objecto peeulia1· a umn-:>ro\'incia, deve .ou não 
11er ouvido · o conselho geral '1 Pela constituição 
a-:~sím de.ve ·ser; co1Tio 8ediz pois, que n nssembléa 
geral é ·superior·ao·s · conselhos geracs I 

Ollvi tombem. uma proposi.;iio •a. respeito da 
inviolabilidade do~ deputados que não me parece 
conforme •. A constituição diz que os deputados 
são ·in.violaveis ·no t.xercicio de suas funcções ; e 

as suas functões niio se exPrcitiiO só dentro desta 
ca~n, t·xurcitiio-se tombem· fól'll della. Nós uão 
podemo>i discutir o" nbjP.ctoR fJUIJ IVI••i discutimos 
som que lá fóra pr.lflramos alg;una!l proposições 
em nosRas ca~ns, e por ventura somos responsa
veís '! Nüo de c11rto. 

E~!ENDA 

11 O pro~idente da província na occaRifio da 
instollação dll cnns~lho gel·,l!, apresentará copias 
impressas do. unl•lnço, e orçflmento e.t.c .. ; e .. o 
con;;olhn . geral diri~irá. . á ·assem.bléa rzeral, e ao 
poder tlXIlcutivo, pela r(lpartiçiio da fazenda, as 
suns observat;õas ate. -.Ernesto. n 

Fui npoiada. · 
O Sr. 1\-fJniRtro da Fazenda ; - Muito 

perigoso me parece tudo quanto acabo de ouvir. 
Entendo, .e parece-me que a camara entP.nde 
tnmbetn, QtiB o poder le~islativo determina am
pliando, ou restringin•io, e que nmp\1ando as 
attríbui<;ões dos e.on»e!ho:~ geraes, estes não tem 
o direito de se opporem. Neste principil), tudo 
quant•.l ouvi· niio me .. convllneeu. Tambem estou 
no princípio de que a inviolabilidade é sõ dentro 
de,;ta casa, aonde póde o deputa,Jo dizer tudo 
qnanto quizer ; mas í0ra d~<lla, é inadmis:~ivel. 

o. Sr. Clemente . .t>ol.'olro.: _;Os argu· 
mcntos mais fortes, que appareeem nesta c<:~~s, 
quando se trata dd uma tal questão, é dizer-se 
que . se tie!ende a COiistituic;no, e é por isso que 
.pndi a palavra paJ•a. combat~r este argumento. 
Disse·!le que o con.;eJho não tem nn constituição 
esta attribuiçüo; mas noto-se, qual será o objecto 
mais importante em qne o conselho gtH'nl da pro
víncia posRtl intervir 'l E' nllcessariamente a fis
calis•lçfiu da receita, 11 da dtlllpeza. O orçamento 
de uma província, o é de toda a r.açiio, porque os 
interesses relativos a urna província fazem um•• 
partll do todo : ·por ·conseguinte, niio acho razão 
sulllciente para Sl3 J'ejoitar o artigo. 

Q11o a 1\HSemblóa l{nru!, pôde nutorial\l' 08 con
selhos gerao~, pur11 .t>!ram outras quasque1· attrí• . 
buíções que sejao do interesso particular de uma 
província, ó inqueRtlnnavol, e a met!l.la ó neces
soria, . parque de . raeto 08 jlllltns d•l razenda niio 
tóm sido exactns no cumprimentodos seus deve· 
res na arrecndnçi\o, · 

DieM·Se tnmbom qno esto nrli~o nilo interessa 
nos ministros, eu julgo o contrCirio. Finalmente, o 
o~jocto é hnportnnto, o do multa ULilldade. 

O Sn. CARTno.-Ji SxLYA: - Pclla ordem não le· 
vemos tompo com 111Cldunte~t. 

o l!ilr, Erno•to: - Quando se trnta de 
otncar um .. dos artigos mal:i vitnes da _constitni~iio 
ó . neceRsnriu que se diga alguma co usa .. Quero 
ter n liberdade de dizer o :JUe sinto. . . · 

A coustitulçí'io ní'lo diz que a inviolabilidade é 
~<6 ·dentro .dn C•lmara ; sei muito bem que os 
deputados silo respon~nveis polos crirne!l que fize
rem ; mas niio. pelas opiniões que ·proferirem no 
exerci cio de suas funcções. ·e o sr. minist1·o não 
deve confundir, o - que elles podem commetter 
como pessoas particulares, cóm o que elles. podem 
fazer no cxe~cicio de suas funcções dentro, e fóra 
da cas~J.. · 
--0 s[;,,. Odorlco: -Parece-me que o meiO:. 

mais f11cil, o do qual se tirará mais proveito, 
é virem por eopin todos esses esclarecimentos; .e 
como não póde baver terllpo para _vir tudo, bas-.. 
tnrá ou e _n commissiio do conselho . examine as 
contas. para que se niio P•1SB 1 ao depois sul>tra· 
h irem ·· alguns.·· documentos no consolbo geral. 
Este ó o m&u voto .sobl"o a mata1·ia, · 

Como por~m BJ!pBrtlcou uma questl'ío inci~ente, 
sobre n Javwla_ bJlldade · dos deputllci(ls, SeJa-me · 
permittido dar a miuha opinião. Não- é exacto 
o.tizer-8e qtte sq dentro desta casa. aão inviolav_eis 
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.os .deputados, assim como não se pôde entender 
que o sejíio fóra ; mas, naquelles · casos que 
tiverem dependencia . de . suas f11ncções, o serão 
fóra da ea~:~a; pot· exemplo, ·umn commissão, 
.que sahe desta casa a fazer quaesquer exames : 
os seus memb1·os não t;erão inviolavdiS .no exer· 
cicio de Muas · funcções '1 De .. certo estiiQ .. no caso 
das opiniões que emittem aqui : pOrtanto não 
existe es~a inviolabilidade com a genPralídade, 
que se .disse; nem .tão pouco dGixa de existir· pelo 
modo que digo; · 

o ·sr: Minti.Ú•D. dtt. . Faz6nda:- -Se 
alguns Srs. deputados não insistissem no inci
dente, . eu . me trria .calado; mas seguindo o 
exemplo deRses Srs. deputados, .dtmjo que . as 
minhas opiniões sejno clar11monte antendtdas, e que 
as minhas palavras niio tenhão interpretaç1io 
diversa áquella que lhell dou. A commissão que 
sabe fóra destn casa, vai. e:xaminar e observar, 
para . emíttír a sua opinião . dentro destll casn : 
assim ó que entendo, que as opiniõe!l siio emit
tidas dentro desta casa, e não fóra. ·Não fallarei 
mais sobre este incidente .• 

. O Sr. :1-Iolla.nda · Oa.va1o.a:a.tl :..;.;. '.Cudo 
quanto se tem dito é fóra d11 ordem, e V. Ex; não 
deve . con~entir. A responsabilidade é a lei para . 
os que BtlO responsaveJS. -

O Sa. PRESIDENTE : - Pouca força tem o pre· 
sidente, quando todo o mundo chama .á <>rdem •. 

P<'dirão-se votos : . o . Sr . .. presidente .póz o 
artigo 5o em discussiio, a votof'l. 

Foi approvado o artigo, salvas às emendas e 
destas approvou-se a do Sr. Luiz Cavalcan\.i e 
reja ítáriio·IIO as outras. 

Entrou em discussão o artigo 6o. 
O Sa. VIEIRA. ScuTo ofl'ereceu ·o seguinte ar· 

tigo adJitivo. 
a Os procuradores das camaras municipaes não 

deduziráõ comml11silo alguma das quantias, · que 
receberem do' thf!sciuro publico nesta córte, e das 
juntas de fazenda nas províncias, e que e.;ta lei 
consigna para illumlnnçt'io, passeioR, obras pu~ 
blicas etc.- Salva a redacção.- Vieira Souto,,, 

Foi apoiada. 
o Sr. Erno•to :-Eu· acho muito attendivel 

a dnutrina do artigo , s parecia que o illustre 
deputado devia r_ediJ;(ir com o qu:mtitativo de 
6 por cento ou. melhor é dizer-se que não rece· 
beréõ commiasiio alguma. 

o Sr. Holl~ncla Oavaloanti :...._ Ainda 
que o trabalho seja diminuto .. todt.via quero que 
seja pago. E' mesmo um costu_ me merc_antil não 
se receber dinheiro, nem sa guardar sem ter 
disso. alguma "remuneração. E~te é o meu voto. 

o er. castro · Alvares:- A lei deu 6 por 
cento de ·cobrança, ·e de arrecadação . aos procura
dores dos rendimentos . dos conselhos ; estes ren · 
dimentos não são do · conselho, são da policia, e. 
hão de ser guardados, . supponho .. "" casa da 
camara : portanto nem elles têm I! t~Bbalho ~e 
levarem o dinheiro para casa. A le1 d1z que terno 
6 por cento do que · cobrarem e arrecad.arem 
-para o conselho ; mas . estes rendimentos não 
são do conselho, já estão arrec11~ados para a 

:::Dação : como ha de o-'procurador ter estes · 6 Pl!r 
.cento? O artigo manda entregai' á .· camara muDl
cipal este rendímeuto,, e. como ella terá ~ res
ponsabilísar-se pela quantia, ~ando-a deba1xo ~e . 
chave, ~6nha uma commissno, mas .. que nao 
exceda a 1 por cento, e . nunca 6 por .:ento. 

Voto pois pela emond.a. 
o SI' · u:ouandá Ou.valoantl : -Agora 

que estou irifor_mado.. . desta. circumst .. ancia .da ldi 
das camaras, acbo o artigo excusado . . Não estava 
certo na . lei ; porém como !> illustre deputado me 
informou, voto • contra o artigo. 

~OKO la 

A lei deixou à paga do trllbalho ao convencia· 
namento da c11mara, e do procurador ; este que se 
conv.encione, e fique isto ao arbítrio da camara; 

o Sr. Gervu.do :-Para evitar interpre.ta~ 
ções, e para que estes recebedores ni'ío se julguem 
com direito á receber um juro, sem que a lei 
tal mande acho muito boa a ·emenda do Sr. depu· 
tado secretario. O tmbalho é nenhum, e nunca 

- no commcrcio se levou eommiiuiíio de receber; de 
cobrar sim. . · . · . 

Não . havendo mais quem ·. fallasse, ·• o sr;· preilí~ .. 
dente po;, a votos o artigo Uo, q11e foi reje1tado, 
approvando-se n enrenda. do Sr. Vieira Souto. 
. Contino.~ando a di~cussão dos . artigos seguintes, 
mandou o Sr. Manoel do Amaral a seguinte 
emenda ou artigo : , 

11 Os direitos .da ·allandega da Bahia, , . que se 
achão contractados, o continuar6.õ a ser, nos 
mezes de Marçll ·· a Junho ··de 1831; e devendo-se 
arrematar pelo mesmo preço, o credito de iguaes 
mezes no anno de 1830.- Salva a redacção.- Ma· 
n~el do Ama1•al. » 

Foi apoiado. 
o Sr-. Gervu~to : - I~to _está na lei que 

manda arrematar os meios direitos das alfrmdegae, 
calculando esta arrematação pelo rendimento · 
médio dos tres annos antecedentes, e mais 10 por 
cento sobr~ este rendimento, póde pois dispen~ 
sar~se, porque é j!\ matsri!l determinada. . 

9 Sr. u:onanda Oavalcanti:- Sr.
presidente, o que está na lei é, que arrematada 
uma vez sómente, não se arrematasse mais. Se 
entendermos · que . isto se deve remediar, reme• 
diémol-o ; porém isto é preciso .ser mais bem 
pens~&do, e úiscuLido; por ora o que digo ó, que o . 
que está na lei é que se arrematasse uma vez só• 
mente. · 

o Sr. Amaral :-A arremataçito eontractada 
da alfandega da Bahia, principiou em Fevereiro 
de 1828, e portnnto acnbl\ em 1831 ; a cam!lrl\ 
não se reuM seniio omMaio do anno quo vem: 
por conseguinte flc!l lj mezea sem arrematar-se. 
Paroco-me que isto ó contrB os lnteresaoa da la• 
zendu, porque se tornar para a paaaada admlnla• 
tração, entrio n1io d·•roi para oa rendlmonto• da 
alfnndP.R" da Bahia 1, 400:000H, darei aõmente 
SOO:OOOSOOO. 

Quando. nos reunirmos veremo11 110 conv6m 
urremutar .ou nllo: . moa julgo conveniento, que 
se prorogasse o contracto por cinco eatea mezea. 

o Sr. Oa•tro Alvaro• :-A camara paa· 
sada, quando arrendou os · rendimentos da altan· 
d.;g·l, . foi . para conhecer .o maxlmo a que . podido 
chegar, n se se deveria continuar na arremataçilo 
ou na antiga administração reformando· a. 

.· À camara actuat j~ conhece os bens que têm 
produzido as llrreruatações ·; já JlOdemos saber ·o 
que nos convém, e o que. é melhor. A lei fun· 
dou-se na conveniencía, e depois que se publicou 
esta lei das arrematações, a alfandega do Rio de 
Janeiro, melhorou muito nos seus . rendimentos; 
senão combinem-se os rendimentos de 1827 p.f.'ra;:~á. 
. O Sr~ Vaso oncell.os :~Não sei se a adQ;i~ 
nistração mel~~r~~-1!.~ l~de · arrenultaçã~ 

~.:.n_ão se cumpriO.,;,. .nao ~nesta questão, e ·-s6-
digo que a lembrança do Sr. Am11ral é · de. muita 
[IOnderação. E' necessario que a camara tome isto 
em consideração, e se vote · sobre o objecto, e-. se 
·decida se se deve ou · não continuar a arremata~ 
ção ; porém isto não póde ser tratado jii\, neces~ 
alta muita meditação. 

A indi.:ação do illustre ·deputado devera\ . ir . a\ 
commiss~o de fazenda, para se pedirem os necell:' 
sarios esclarecimentos, e p1·opór, como medida 
legislativa, se ; dev;e ou não continuar a .arrema· 
tação ~as alfaodt~gas. . . . . :' : . · · ·· ; _ 

A .emenda é· ele. muda . importancla:: deve a.er . . 60 
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tom11da em consideraçiio, porém -não na lel do 
orçamento. Peçíio·se os esclarecimentos necessa
ríOR, para que a commissiio pussa fundar seus 
calculos. 

o Sr. :MacJel :--Sr. presidente, este llégollio 
é de muita importancia. 8e as rendas não forem 
bem administradas, no estado nctul\l de cousas, 
hão de dat• pouco. Nãn se póde duvidarse as ar· 
ramatações tem sido ou· não protlcuas. Tanto o 
têm sido, quo têm dado mais dez por cento. 
· Sinto não ter presente o quadr~.do Rio Grande, 
P-ara mostrar quanto se augmenton esta renda. 
O conselho da província já propoz que se fizesse 
extensiva. a arrematação uos direitos de c"porta· 
ção. Debaixo ele qualquer titulo que seja, a arrc· 
mntação ó n.ui.to .importante ; deva csteudor-st. á 
todos 08 direi los : será e11te o melhor meio de me· 
lhorarmos, ou outro · sy:;tema de administr1ç1io. 

O Sr. Oastro A.lvaros :-Eu disse que 11 
camara não estaya ainda informada especialmente 
das vantagens, que têm resultado da arrematação ; 
isto não que!' dizer quo .nada se sabe. Fallei com 
o governo que partce ignoral·o,. niio tendo ainda 
informado a camam das vantagens, ~ue tém re· 
sult.ado destas arrematações parciaes, para que a 
camara, com conhecimento de cansa, possn fazer 
o seu juizo, e decidir se se deve mandar arroma· 
tar todos ou p:(rte dos direitos das alCandegas. 

o Sr. Ernosto :-Sr •. presidente, a ma· 
teria é multo interessante. E•ta arrematação 
foi feita em consequencia da se con11ecer que a 
adminlstraçtio era pessima. A lei quíz chamar em 
apoio das rendas publicas, o interesse particular. 

Como vejo a camara inclinada a que a emenda 
vá a uma commissão, o quo equivale a um aolia
mento, voto contra _elle. 

O SR. A~ARAL :-Pnra mim é. indilTerente qtae 
R emenda passe já, ou que vá á commissilo de 
fazenda, o quo quet·o é uma medida. · 

O SR. PJU::SIDENTE propoz ·o adiamento que foi 
approvado. · 
· Remetteu-se o artigo e a ·emenda á 1• commis· 

. são de fazenda, segundo o quo propoz o Sr. Vas
concellos. 

Entrou em discussão o artigo seguinte. 
O Sr. P.:au'ia o l!ioaza. :-As. conLc.s das 

despezas e orçamento da legação· de Londres, 
estilo envolvidas nestas de despezas particulares. 
Para não tomar teo1po I\ camara olTereço esta 
emenda, que julgo mu1 necessaria. .(Mandou-a d 
mesa.) 

Até 08 juros niio vejo no orçamento. Nas nossas 
contas entra a receita fi a despeza de Londres; 
no orçamento mal vejo uma tabella da legação 
de Londres. Praza a Deos que para o anno &e 
apresente um balanço geral da!~ contas da receita 
e .. despeza para ele um golpe de vista, saber-se -a 
receita e _ despeza. que houve, se houver saldo 
Sr ••• ,. (O resto do discurso na ose entendeu, por· 
que as notas_ do ·eachygJ•apho erilo absolutamente 
inintelligit>eis. j 

O .Sr.;.- :n:ouanda. Oava1can'tl :-Se no 
processo · de nossas · discussões só se attendesse 
à votação bom seria ; porém cotno niio é sómente 
ã votação que se attende; fallarei. Sr. presidente, 
es.te artigo_ é; ocioso, é indecente-,-·q_uer!!!!_l9..S:Jª~er _-

--leis de ocJosJdade'l· ---- ---·--- · 
· · Sr •. presidente, quando a camara vota fica or
çada a . despeza ordinaria e ex:traordinaría, o 

_.mesmo tem lugar a respeito da receita, que é 
igualmente ordinaria e extraordinaria, e compre· 
hende todos os .··ramos de receita do imperlo ; 
portanto a emenda ou artigo. additivo, é ocioso, 
nilo vai . dar. autorisação alguma ·ao governo, não 
vai finalmente. fazer beneficio A lei.· · 

. . A lei já determinou tudo quanto era..reeeita, 
quantas parcellas se cobrarem entraráõ na íomma 

geral da receita ; J>ara quo pois dizer-se que a 
receita constará das vendas das apollces que 
estão em Aer dos dinheiros que se emprestarão 
e que estão na míio doll contraetadores vencendo 
juros, e outrns declarações desta maneira? Iito 
além de ocioso será talvez prejudicial. 

Sr. pr11sidente, aproveito a occasido para fazer 
uma declarnção perante esta camara, sobre .um 
facto que me diz respeito; 

$r. presidento, appareceu na folha o1Jicial uma 
inct·epaçiio quo é falsa, e me obriga á imprimir 
todos os meus discursos sobre esta_ parte do o r· 
çnmento; a apresentaFos a() publico. Nunca disse 
nesta casa .que o Sr; Calmon era ladrão; disse 
que o Sr •. Calmon sendo deputado, o estando no 
mínisterio queria lO,OOO:OOOH para a caixa de 
Londres ficar com elles ; não disse que o Sr. Cal
mon queria ficar com elles para si. 

EMENDA 

" As contas, orçamento, despeza e receita da 
legação de ·Londres, deveráõ vir classificadas nas 
contas e orçamento da recei~a e despeza geral ... 
-Paula e .Souza. ,, 

Foi apoiada. 
O MESMO Sn. D&ruTADO mandou á mesa outra 

emenda ou artigo additivo. -
« Q11e entre eomo artlgo·de receita a importancia 

do páo-brazil existente em Londres : a importancia 
das apoliees, resto do primeiro emprestimo; e 
finalmente a lmpo.rtancia dos dinheiros de&tinados 
para o pagamento do:J -jtuos e amortis11ção do 
em_prestlmo portuguez em 1829.-Paula e Souza.» 

Foi apoiado. 
O Sr. Ml:nhtro da. Fa:r.onda.:- Tudo 

quanto existe em ser, se contempla com o capital 
de fundos pertencentes ao governo : mas b11 certos 
artigos. que sõ podem ser contemplados sem fixar-se 
quantia: por exemplo, existe pâo·brazil em ser, 
mas o thesouro não tem meios de avaliar a quantia 
existente.· As apolices existentes e Oft f11ndos quo 
nilo forem despendidos, hão de som duvidaapvarecer 
na conta ; ·do v o.· porém ponderar que como se niio ·- -
pôde _fazer pagamento algum sem autorJaação do 
corpo legislativo, é neceasarlo que o governo seja 

.autorlsado a pagar o que dever do emprestlmo 
portuguez : ··pagamento que foi Slldpenilo em 
consequencia dos ultimos successos e declaraçilo 
do governo de facto; porém se o governo legitimo 
se estabelecer é da honra do Brazil sustentar o 
seu ct·edito, e pagar no mesmo instante todo o 
atrazado. Se porém a assembléR entender que se 
não deve pagar, passe Isto em uma lei, que eu 
deseja bem clara, e estou preparado para ambas 
as cousas, ·quer· se pague quer não. _ . 

Emquanto ·a eecripturaçilo não fór regulada, 
emquanto as contas do tbesouro incluindo as· de 
Londres, não vierem acompanhadas do todos os 
documentos que provem o que se tem recebiê.o, 
pago e ficado, devendo, taes contas silo nuUas 
(apoiados), como todas as que se apresentão. Lan~ 
cemos os olhos sobre as contas de Londres, ahi 
se verá- um saldo de 10,000 lbs st. ; ·daqui ·com 
razão se· deveria concluir que o governo tinbR 
então um saldo, e entretanto elle _devia 80,000 
lbs. st. _e mais: apparece saldo porque se con
templou em· receita ordinaria do governo um enl, 
}lrestimo sobre o páo·brazil. 

o sr. oatJUon. :-Â emenda traz algumas 
duvidas. A receita do imperio foi orçada em 
15,000!0009, e então estt\ claro que .a lllustre. com
missão ndo entrando na analyse dos difl'urentes 
impostos, está eomprebendldo no orçamento . de 
15:00011 tudo quanto possa ser chamado .receita, 
em a~olices, pâo·brazil, diamantes, etc. 

O illustre deputado autor da emenda, d1sse que . 
nos precedentes orçamentos não se· fez mençllo 
do páo· brazil ; mas· perdoe~me o · ilhtatr~ ·deputado~ 
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as leis do orçamento que tem passado, no artigo 
-receita-que comprehende todas as rendu pu
blicas, acerescenta-o páo-brazil, os ·iliamantes ;
e a íllustre éommissilo orçou em 1,1\obo. Logo, 
póde-se dizer qt1e estão comprehcnd1da~ todas as 
rendas que podem ser chamadas, receitas do im· 
perio; se_toàavia a- emenda do illustre deputado 
dissesse-fica incluída na receita orçada, os dia~ 
mantas,. páo·brazil; et•:.,. tiraria todas·· as du· 
vidas. 
-·Agora tratarei sõmente do páo-brazil. ··O illuátl'ó 

deputado entendeu ter-me ouvido o haver-se já 
recebido .. o producto estimado do páo-brazil. Na 
occasião, Sr. presidente,· em que se tallou aqui 
em um emprestimo, ·eu para mostrar que tt\lvez 
as 18,000 los. st. não fossem sufficientes, disse 
que se désse este producto; e daqut não se póde 
concluir que este emprestimo fosse um producto 
do páo-brazil que está empatado, porque aliás 
::;o,ooo Jbs. st. seria uma quantia mu1 mesquinha. 
Eu fiz uma conta particular a respeito da páo
hrazil que havia em'· "Londres, e o consumo na 
Europa era de 900 toneladas. Daqui conclui que 
nessa época poderião haver 2,700 toneladas de 
páo-brazil; todavia eu. entendia que haveria ne· 
cessidade de se marcar esse ramo de l"eeeita, e 
bastaria dizer todo o producto do páo-brazíl que 
se pudesse venJer ; mas marcar-se já o quantíta· 
tivo do producto, não pôde se1·, porque não h:~ 
dados alguns. · 

.Porém, emflm, eu estarei pela minha Jlrimeira 
opinião, que havenclo essa parcella de ílizitnos, 
impostos, taxas, etc., t.llmbem se diga-receita dos 
diamantes e páo-brazil;-porém niio se póde marcar 
o quantitativo desse producto. 

O· Sn. · CASTBO ALVARES fez uma pequena obsor· 
vaçilo que nio foi ouvida pelo tachygrapho. 

o ss:o. Mlnbts:oo da. Fa.:~.:cnda. :-Constan
temente têm passado Fialdos de um para outros 
annos ; mas não podemos saber quuos elles são 
realmente pela falta de escrípturaçiio em ordem ; 
o Ignoramos as quantias que se deixarão de pagar, 
o que nito appBrece nas contas. 
· E' indítJerente par11 o tbesouró que se vendão 
as apollces existentes ; pot·ém devo dizer, que por 
nossos contractos somos obrigados a ter sempre a 
lmportancia de seis mezes 'de juros, e amortisaçiio 
do nosso emprestimo adiantado em Londres. Para 
este pagamento servem de bypotheca as arolic~s 
que uo~ ni'io !azam a despeza de um rea , po1s 
que os juros que ve!lcem, pagamos a nós mesmos, 
e entrão como rece1ta. E' vet·dade qtte as pode
mos vender, o vem a set· R mesma cou;a podendo, 
sómente existir difterença se o .preço por que e~
tiverem no dia em que fizermos a vendafõr menor 
que aquelle por que as compramos. S~ f~r maior 
haverá lucro· se menor, perda; mas é mdllfolrente 
para o tbes~uro que se vendão; não su't!siste 
porém a asserção de . que o thesouro póde dJspót· 
aeuas, porque uma só de que disponhi'l ent~a 
em receita; e o thesouro não ha . de gastar ma•s 
do _que aquillo para que . está uutorisado. 

o sr. Gcrva.sio: - Levantei·l~\e simples
mente para illu&trar um engano do lllustre de· 
put~tdo ·o Sr. Calmon. --· . . --= · .- __ 

E• estylo _entre aquelles qiiê-·remettem generos 
para reinos estrangeiros, e que querem receber 
adiantada alguma quantia, é eatylo, digo, oa 
e1trangeiros facilitarem esses adiantamento_ a por 
convenlencia proprla. Se recebeu. eHt&l 18,000 lba. 
at., adiantada• ntlo !ol porque oa ngoutea oa obrl· 
ga11em ·a receber; ou tambum tenho tido 11enea·oa 
em I;ondrea, o nilo Lenho recebido for~ado, taiYea 
nlotlvoa parttcularea oa obriiJatlom a receber 011a1 

. 18,000 lli1. st. E11 pro11noatico multo mal doaaa 
venda. · · 

Ora, em um pequeno trabalho que eu tenho 
dado ã commisalio cio contava com esse quaatl· 

tativo, ·porque _receita efl'ecUva nilo é o mesmo, 
que receita cobrada. Nos orçamentos vêm receita 
cobrada e receita clfeativa: é cousa ditrerente, e· 
tanto assim que dizem que ha um ramo de re
ceita não pequeno na córte do Rio .de Janeiro e 
n_ão vem senão o cobra:lo; . por .c.onsequencia a 
com missão não podia contar com dados . que nilo 
tinb.1, nüo. podin contar com difl'erentes . saldos 
daa caixas da theaottraria, niio podia contar com 
os saldos dessa caixa do Londres, nem .tambem 
com o producto (se houver ainda algum a favor 
da nação) da venda do algodão, do assucar, páo
brazil, etc., etc., contou ·simplesmente com a 

.receita do rendiment? -·cobrado. e não com este 
deposito. · 

Tendo-se terminado a discussão, o Sr. presidente 
poz a votos, e !orão approvadas as duas emendas 
do Sr. Paula. e Souza. 

O M~~:suo SR. DJ~:l'UTADO ' pedio. licença pr~ra re· 
tirar varios outros artigos seus, apoiados na sessilo 
do dia 27 de Jtllhn, o que. lhe !oi concedido. 

Entrou om discussão a proposta do governo, 
sobre a organisaçiio do thesouro. 

o Sr. HoUandíl. oava.IoantJ:-Não posso,. 
Sr. presidente, .deixar de reconhecer a necessidade 
do se organisar o thesouro publico. Reconhecendo 
esta necessidade reconheço tombem que a base 
sobre que é feítr. esta lei é inteiramente prejn· 
diclal. Ella. vai ()Õr esta repartição .do thesouro 
em peior estado i:fo que se acha actualmente, e 
quando eu não tivesse sobejos motivos para oppór
me a· esta lei, bastava um quo vou dizor. · 

O Sr. ministro da fazenda queíxa·Sfl muito dos 
officiaes do thesouro, que não são pessoas cf\pazes, 
babeis, etc. ; mas apparecendo esta lei o que acon-· 
tece ? E' que toda esta . gente do thasouro carece· 
ser reformada, e como suppril·a? Isto nugmen· 
tará os abusos; . mas eu. ni'io me limito unicamente 
a estas informações. Reconheço a necessidade desta 
materia; o Sr. mini:>tro cstt\ muito persuadido 
de que . nada se faz sem ·esta lei, e que é a mais 
importante, eu a leio. (Leu.) Podemos muito bem 
verificar todos estola abusos com a actual legis· 
lação. do thesouro, e existem. no . Rio de Janeiro 
contadoria com um numero· de empregados sufii· 
cientes para todos os trabalhos, que a constituição 
exige que sejão apresentados á . asseu1biéa geral, 
existem nas províncias tambem lugares creados e.or 
le.i, que podem desempenhar todas as obrígaçoes 
que são incumbidas a essas junta11 do thesouro. 

Antigamente, senhores, •no systema absoluto 
haviiio sempre orçamento~ de receita e despeza, 
e se veriflcavão. Por que razão huje se não pode· 
rião verificar? Tanto mais que o Sr. ministro 
tem o arbitrio de poder suspender os empregados 
que não cumprem com os seus deveres. Se pois 
o ministt·o tem esse arbítrio>, qne reforma quer 
mais 'l Se elle póde demittir a qualquer empre
gado que. u:io faz a sua obrigação, que. mais 
desejará? Ett acho que ao Sr. ministro convém 

. recon·er a esta autoridade pat·a que os empregados 
melhor· executem suas obrigaQões; e quando • se 
rejeitasse esta lei, eu quereria Que se puzesse, a 
disposiçã;> do . Sr. ministro da fazenda 100:0008 
para dar gratificações aos o1ficiaes. do .. t~esouro, 

·que elle .. · ll~.s-e não. só com a attnbutçio de 
suspender esses empregados do: thesouro , como 
tambem de os admlttlr, eu avanoo . ainda mala, 
quereria que o Sr. ministro pude11e moamo aba· 

. mar algunll eatran~relrol ; maa _lato aorla o pro• 
jecto do uma reaoiUQilo o•peclal da camara,.aa•lm 
•a preencheria o fim P.rlnoiP.al quo ao quor e ae 
Lh•arla a doaaulpa ao Sr. mlnlatro, o ao meamo 
tempo daria um melo eruoa1. 

Olhemoa. Rifar• ·para 011e .tribunal. i ·ou compro. 
hendo. -:tue esta lei pllde aer emendada,· eu veJo 
que nó11 podarlamoa organlaar o tbeaouro publico 
sómente no Rio de Janeiro, e delsar· aa provlaolaa · 
con1o estilo ; o ee oata let·paalar _em 2• dlacuuilo, 
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eu farei todo o esforço para que nn 2• discussão 
se façiio estas reformas, porqnc, como éque o Sr. 
ministro pôde reformar l'l systema de ftnnn~;,as em 
todas ns províncias ? Jss~J. ó impossi vel. Não é 
melhor organisar·se primeiramente o tribunal do 
tbesoul'O do Rio de Jnneiro para ao) depois ir·se 
organis:sndo aG juntas de fazenda e the<~ourarias 
das _províncias? ,Por ventura cumpre·nos já fazer 
reformas. çlesta natureza, crear estes empregados; 
e empregados que absorvem quanto poderia gastat 
um corpo de mil bayonetas '! Um mil contos gasta 
esta repartição c sete e meio po1· -cento .. dlFse na 
arrecadação desses impostos; qual é a.nação que 
gasta· sete e meio por cento n<~. arrecadação .dos 
seus impostos? Qual á o numero de empregados 
que·· nós vamos te1·? Que immenso exercito em 
todas as províncias ? 

Sr. presidente, nos Estados:Unidos onde othe· 
souro é mais complicado que noBrnzil, existem 
nas arrecadações de suas dilf~rentes províncias 
tres empregados, isto é, um collectol', um inspe
etor e um intendente ; estes tres empregados arre
cadão na alf•mdega. g11ardiio o dinheiro da the
souraria e distribuem segundo as ordens quo _têm. 
Uma tal .administração seria mui conveniente ao 
Brazil. Nós temos províncias como Sergipe, Espí
rito-Santo, ~;te., que, segundo estalei, com a erea
ção destes empregados, vem a solver um.a grande 
parte das mai~ rendas; .como é pois. que havemos 
de fazer essa reforma geral, não seria melhor 
irmos gradualmente organisando pri.neiramente 
ó thesouro aqui, ontie se faria o ensaio da lei, a 
de irmos organisando os das mais provincitlS com 
aquelles empregados que são justamente nece_s
sarios 'l Não se ba de ver o Sr. ministro emba
raçado na execução. desta lei ? Não é melhor que 
a lei lhe preste aquillo quo elle necessita? Sem 
duvida nenhuma; era muito mais convenient~ que 
esta lei fosse só mente .para o . thesouro publico 
do Rio de Janeiro, e ficassem os das províncias 
para outra occasião ; como porém -nós podumos 
M discussão supprimir os das províncias, e de
terminar sómànte a organjsaçiio do_ t!Jesouro do 
Rio de Janeiro, pôde passar a lei_ assim ; . mas 
era melhor e mais conveniente _á nação o destinar· 
se no Sr. ministro uma certa quantia para elle -
pagar áquellr~s pes~oas que. elle julgar necessa· 
rio ; nem sa diga que esta lei é necessaria porque· 
existe o conselho da f:1zenda, e emquanto . elle não 
fõr abolido nada v11i bem. 

Sr. presidente, o governo tem nome·ado conse· 
lheiros de fazenda por um abuso constante ; niio 
porque elle não possa nomear novos con~elheiro!: ; 
mas eu hei de mostrar ao Sr .. ministro que ha 
uma lei _ de 159-2 onde está determinado que o 
conselho da fazenda tenha 5 membros e nào 24 
como os que existam agora. Não ha este abuso 
por falta de lei, ha unicamente para os Srs. mi· 
nistros empregarem aquellas pessoas que lhas 
parecem, e seus afilhados e pessoas do seu par
tido. Não creiamos, senhores, em palavras dos 
ministros, mas sim em factos. 
- Eu pois entendo pela constituição, que o·nosso 
tribunal do- thesouro é separado da secret~tria da 
fa;;o:enda, e o Sr. ministro é sem duvida o fiscal 
desse tribunal ; a esse .respeito não citarei todos 
Oii desenvolvimentos· da legislaçãll ingleza,. mas 
le!J!bre-se a camara que se o" ;ninistro fosse"occu· 
pado nesse tribunal, então elle ·havia deixar de· 
faztlr muitas .das suas obrigações ; esta lei é 
uma parte da lei regulamentar, que ha "de crear 
as secretarias de- estado; o tribunal do thesouro 
deve ser unicamente ereado para fiscalisar a arre• 
catlllç!ío das rendas, que o intendente flzesse esta 
ftaoallaaçilo e o s·r. ministro asRignasae. 

Nilo fallnrel c~ntra eaaos lnspoctores de provln• 
elas porquo quando passe eatl\ lei om segunda 
dl1011111lo, ou toroi occaalilo de Imparcialmente Ir 
fa10nclo a ~tua ancllyae, Ela o q11o tenho a dizer. 

o Sl'. 1\Ilrit•t\'o da. J:l'a.zenda:- O voto 
de crcdíto para quo o ministro d•> thesouro a 
soubel·pruzer dispon11a de lOO;OOOH, nem ... cre.io 
q11e à _camara o qul3rerú dar nem o ministro do 
theso11ro aceitar. (Aroiado.~.J 

A diiTiculdade de estabelecer da repente as 
administraçõesprovinciaes porfªlta de gente habil, 
dcsnecessario era que o nobre -Qrarlor o ponde• 
rasse, po:s que isto estll prevenido no ,projecto 
de lei, no qual se mandou que pl'imeiro se tra· 
tas"e do _tribunal do thesouro,. e que fossem. ins
tituídas commissões do . exame . á proporção que 
isto .. fosse possível. Destll sorte desapparece a 
difficuldade ponderada, e tudo quanto o nobre 
orador apresenta como impraticavel está prevenido 
pelo p"rojecto, accrescendo que a commissão ainda 
foi mais p1·evidente quRndo manda que o presidente 
do thesouro dê annualmente um relatorio das dif· 
ficuldades que tiver. ·encontrado na execução .. dll. 
lei. Como se ltiio de escolher pessoas .habeis com 
os actuaes ordBnados '1 E' ubsolntamfnte- impos
sível. Mas existem contadorias da thesouro com 
tlldo. quanto é necessario ; isto é .negar .a verdade 
conhecida por tal, exist'3m contadorias. com tudo 
q11anto é necessarío 'l Não, senhor~>s, e a prova 
é muito facil, não ba um só trabalho que es· 
teja em dia, não ha mesmos registros comple· 
tos , não ha urna repartição que desse . conta 
até hoje; e diz·se: o ministro não quer I Estou ha 
6 mezes trabalhando no thesouro muitíssimas~ 
horas, estou vendo · os .empregados um ,, p_ouco-· 
escandalisados .!lo excessivo trabalho. sem .. àug· 
mento de ordenados; mas, mesm(J assim, não se 
pôde adiantar nem a decima parte d•> tl·abalho 
que ha a faze1·. Temos uma contadoria de revi
são de conta~,: esta foi instituída para tomar todás 
as cont:\S; mas, senhores, ha mais . de mez e 
meio ·que. se não occupa senão com uma conta, 
e não tem esperança de conseguir que seja tomada 
em um anno. . . 

O ministro da fazenda não deve ser presidente 
do thesouro, Si!gundo as minhas. idéas, deve ser 
perfeitamente separado da administração do the
souro; e o _tribunal. de revisão de contas deve 
ser independenttl do ministro, porque tem. a exa·
min"r todas· . as contas . No estado actual 
em que ·se acha o thesouro, o ministro arrecada 
todas as rendas ·e paga • todas as . despezas, · exa
mina todas as contas a depois vem -dizer á ·camara 
o que fez. Isto cão pó de continuar, mas emq uanto 
a machina não está montada parece· me de inca!· 
culavel vaut<~gem reunil· na.mesma pessoa o _pre· 
sidente ou.administrador do thesouro d o mimstro 
da fazenda ; íato só no principio, porque quando 
estiver montada na .. córte e em·- todo o imperio, 
serei o primeiro . a propõr n separação. Po,Jeria 
diz'lr·se que seria meltior fazer primeiro a creação 
do tribunal da revisão de contas ; mas eu entendo 
que não, por agora. 

No calculo dos mil contos creio que ha exage· 
ração, porque sorn.mando os . ordenados estabele
cidos por esta lei nii.o vejo que cbtJgLte a 200:000S 
esta qunntia: ,A questão não é quanto se ha d.e 
ga~tar, é muito mais simples ; são ou não neces· 
riOd estes ordenados? Eis a questão. Quem quer 
os fins dá os meios. Não é possível achar gente 
capaz, intelligente e de . probidade· que se queira 
suJeitat· a viver em economia ácerba. (Apoiados.) 

Vejo uniformidade no systema. administrativo.e 
a possibilidade de. tornar _ etl'ectiva a responsabi· 
lidada de cada um ctos empregados ; o que não 
existe no systema actual. . . _ ' 

Tendo dado a hora, e· não havendo mais qllem 
fallasse, o Sr. presidente cnnsultr•u á- eamara., 
,;e a proposta passaria -á segunda discussão : 
decidio-se que s1m. 

O Sn. Mr.Nt&Tno J>A. FAZENDA. retirou-se. 
O Sn. PnestDENTn: deu para ordem do Jia 16 

do corrente : l.o Segunda discussão do projecto de 
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lei n. 131. 2.o SeRu_nda discussão do projecto de lei 
n. 144. 3.• Resoluçao n.173. 4.• '!'llrcoirn discuss.íio 
d~ orça!'lanto da marinha. 5. • illàvenc.lo tempo.) 
Dtscussn_o da resoluçãG que opprova varias apo ~ 
sentadonas. 6.<> (Idem.) Primeira discussão da 
proposta do governo sobre areformfl, c.lo arsenal. 

Declarou .· ígua~menté · a: cii_m·ara · cjue · começarllõ a 
decorrer os 8 d1as, dndos os quaes principiará 
a .diBAUSSliO do proje~to do codigo crlm'inal. 

Levantou-se a sessao _a~3 ~or~s. 

Sessiíó em t O .de Agosto 

PRESlDENCIA. DO SR .•. · COSTA. CAI~VALHO 

· Pouco depois das 10 horas, fazendo·se a cha• 
.mada, acharão-se . ~res~ntes 82. Srs. deputados, 
faltar.do . com parttCIIJBÇao os Srs. Moura, Silva 
T_avares, Lino, Alves Branco e Candido de Deos. 

· - · O Sa. PnEsliYENTE declarou aberta ·a sessão; e 
lida a acta da antecedente ·pelo Sr. secretario 
Barreto, foi approvada. . 

Foi a segunda commissitode_flzenda_ um reque
rhnento dos . professores . pubhcos de línguas e 
bellas-artes. da cidade da Bahia, pedindo augmento 
de ordenado. · 

Mandarão-se entregar os respccUvos documentos 
a Silvestre de Souza Tcllles, que os pedio. 

Forão approvados os seguintes . pareceres: 
Da commissão de constitui.;ão e poderes, para 

se conceder licença por motivo de molestia no 
Sr; deputado Silva Tavares, para se retirar ao 
seio . da sua família, deixando . de assisLir a con• 
tinuaçiio das sessões deste anno. 

Da commissiio de orçamento: .. . . . 
« Ajunta da fazendada província dó Ceara, creou 

dous ufficios, urn de ofticial-mai.:~r ja secretaria 
e outr.:~ de interprete da . alfandega, e a 'com
missão · de fuzenaa julga que taes offit:ios não 
devem subsistir. . . . · · . 

« Servia o emprego de ofiicíal-Iriaíor da secre- · 
taria da junta um dos ofliciaes da contadoria, que 
por esse motivo . percebia uma gratificação ; mlis 
a junta da fazenda invadindo . as nttribuições · 
legislativns, creoil este emprego distincto e separado 
do de oflicial da cont~doria, pretextando o grande 
expediente que havia crescido com as dissenções 
int6stinas om 1824. . . 

« Na presidencifl de Pedro José da Costa Barros 
foi . creado ' o oftlcin · 4e interprete da alfandega, 
fundando-se na necessidade de quem interpre

. tAsse . os manifestos das carg~s dos uavio~, afim 
. de se evitarem os extravios. Tal creação é mnni· 
testamento nulla, . aléu1 de desnecessaria. Pôuca 
é a concurrenclu de navios .estrangeiros nos porttls 
da província .do Cearà; e havendo consules bra· 
r.llelros que . devem remAtter 1\s al(andegas ·os 
manlrestoa . dos c11rgos IICOmpanhadclfl dos . e_scl•l· 
reclmonto• precisos parti sua intelligencio, fica 
m11nlfeata a inutllldadH de tal emprego. .· 

cc A commlaliao de tazenda I! de p11rccer neatll 
conformidade se officle 110 goVBI'"''· 

a PAÇO da camarR dos doputnclo•, l•' da Agosto 
de 1880.-B.P. de VasconctJllos.-Jiendd.t Vianna. 
-Ribeiro de Andrada.-Duarte S1lca ; » 

Da mesma commissiio: 
« A' esta au~usta camllra pede licença para 

eltercer· o seu offit:io de lnpidar diamantes, Fran
cisco José de C>.~rvalho, chamado de Lisboa para 
trabalhar ·e -ensinar a · trabalhar na fabrica de 
lapidaçíi!l .de diamantes . instaurada nesta cidade ' 
por decreto de 8 de Junho de · 1812, e cujos tra- · 
balhos o actual ·ministro da ·. fazenda ·suspendeu. 

11 A commissão de faze.nda entende que o reque
rimento do supplicante é ba'seado na constituição· 
do imperio, que franquêa todo o genero de tra• 
ba~l!o e i~dustria, exce~tuados . os que se oppuzerem 

a~s ~ons . costu~M, á segurança e saude dos 
CJdaclacl.S, excepçao . em que de -cet·to ui'io ·é com·
prehendido o officio de que o supplicante pre. 
tende exercer; ao que accresce o interesse de 
acolher pes9oas ind11striosas. Nem pôde obstar · 
a . consideraçiirJ de 9ue sendo os diamanteCJ extra
lli~os po·r conta do Olltado, não trab11lhará o sup" 
pltcante ·senão . nos que forem extraviados; nao 
só porque este monopolio deve cessar; como. por
que .. . v.endendo-os . o.·. thesouro algumas. vezes nesta 
cidade, interessa que ilejão aqui lapidados e talvez 
que o estabelecimento desta industrla facilite a · 
sua · venda. 

. cc Não .. havendo lei que obsto é pretenção do 
supplícacte, antes consi:ierando-a a commissão da 
não poqueno interes~e á riqueza publica, é de 
parecer I)Ue se remotta o requerimento ao governo 
para o seu defdrimecito, e que quando entenda 

. qu11 o S3U def&rimenLo depende de medida legis; · 
lativa, transmítta á caroara os precisos escla-
recimentos. . • 
. cc Paço da .camara .. dos deputados, .14 de Agosto 

de 18.~ .-B. P. de . Vasconcello:~.-Duarte Sil-oa.- . 
Mendes Vianna.-Rílleiro ·de Andrada. n · 

Da terceira commissão de f:1zendli para se im· 
.ll.l'Ímir o projecto .de lei do Sr. deputado Pires · 
Ferreira, sobre a moeda de cobre. · · .. 

Julgou-se ·,objecto de · delib~ração e mandou-se 
imprimir com o parecer da comJJiissão de guerra o 
seguinte projecto . de resoluç•io. 

cc . Felix Gonçalves de Souza, sendo ajudante da 
antiga creação do rP.gimento de cavallaria de 2• 
linha ela serra dos Cocos, da província do Ceara, 
foi reformado em capitão da . 1• linlla por decreto 
de 2 de Agosto de 1825, sem que o houvessà 
requerido, quando contava mais de 57 ari:nos , de 
serviço sem nota; e entendendo a junta da fllzend.a 

. da . província que ao supplican.te como. capitão 
da 1m linha . competia o S<Jldo da tabella gue 
acompnnha o decl'eto de 28 de Março de 18'~, 
anterior uo da reforma do mesmo snpplicante, 
m.~ndou-lhe .abonar o soldo mensal. .. de. aon .. que 
compete aos capitães d•• 1• linha do exercito, tanto 
etfdctivos como reformados •. . Acontecendo porém 
chegar âquella provihcia a patente . de refcrroa 
do supplicante c:om a clausula cie vencer 2!11 que 
competião . aos capitães d1\ . 1• linhll pela tarifa do 
decreto de 7 de Marc,;o rl <1 lS'U, · foi suspenso ao 
supplico1nte o s .. ldo de 30$, d principiarão a des
contar-lhe mensalmente a quar1tia dé. lOS para 
reposição do que se liquido11 tc::r recebido além 
dos 2-!SOOO. . .. . . ... . • . 

cc O · supplicante . trouxe · as suas queixas á esta 
augusta camnra, a qual pedindo informações ao 

·governo, recebeu em resposta . com o aviso .de. 15 
·de Julho ultimo a consulta dosupremo conselho . 
militai:, datado de 2t de. Junho. antecedente, em 
que Axpõe que o supplicanta fôr~ reformado em 
capitão com o soldo de 21$ mensaes, por se acliar 
as11im determinado ua imperial resolução de 31 
de Janeiro de 1822, . tomada sobt•e consulta do 
supremo conselho militar da 12 de . Fevereiro do 
mes111o anno. · 

«A commissão de guerra reconhece coin efteito · 
a exlstencia d•l tabella que acompanhou o decreto . 
de 7 de Março de - 1821, e tambem a disposição 
da imrerial reaoluoilo de Sl de Janeiro de 1822, 
a . qu11 ·diz- quo os •argentoa·mórei e . ajudantes 
de millclns que tiveram o soldo da referldu tabella 
(7 de M.••rco de 1!:121) 16monte obterilo 1u11s re
formas d'ora. em diante conforme o que 1111 acha 
disposto para os omlllaes dll l•llnha-mas tambern 
reconhece a mesma oom•ni11Ao que havendo . 1ldo 
melnorados os so1Jo8 dos Cllphtles da 1• IIDha 
pelo decreto. de 28 de .Março de 18:a:i, e sendo 
o supplicante capitão ref<lrmado d4 me1ma linha 
por decreto posterior á .. dita toballa, 1\cou Blta• 
tanto a respsito do!lle como de todos 01 que se 
acharem ~em identicas circnmstanclas, revogando 
a tabella de 7 de 1'4arço de 182t, ·e a sobredita 
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imperial resoluçito de 31 de Janeiro de 1822. E 
porque podem rep11tir-se . requerimcnti'Js iguaes ao 
do · supplicante, a seja nec.;ssario esclarecer aquAiln 
imperial resoluçfio, tem a commi~~iio de .guerrn 
a honhl de apra~entar a esta augu:~ t:~ camura o 
seguinte project11 de resolução: 

ci . A assembléa geral legislaliva resolve: 
" Art. L" Aori S!lrit!lntos-wóres e ajudanteR que 

nós corpos do 2• linha :venciiio pela taríra de 
7 de Março de 1821, .e . forf;o reformados C0111o 
ofticiaes de 1• linha, depois da publicação da 
tabella de 28 de Março .de . 1825., competem os 
soldos marcados pasta tabella; ficando . por este 
modo declarada a im períal resolução de 31 de 
Jarieiro . de . 1822, tomada • sobre consulta . do su
premo conselho mi.litar de 12 de Fevereiro do 
mesmo anno. · 

« Art. 2." Ficão revogadas .tod:ls as díspo!!ições 
em contrario. 

« Paço dn camara dos. depntndns, 16 de Agosto 
dé 1B30.~Cunha Mattos. -Pinto Peixoto.-Vieira 
Souto. D • 

Ficou adiado ·por se pedir a palavra sobre ·. 
sua .mataria um parecer .. da commissão de guerra 
indeferindo o requerimento de Antonio de Barros 
Falcão de Albuquerque Maranhão. · · 

Foi a imprimir para entrnr em terceira dis·. 
cuesão, apres~n~ado pela commissiio de orçamento, 
o.orçamento da receita geral do imperío. 

Foi á secretaria ··para se copiar . e enviar·Re á 
imperial · sancçiio . o decreto . da assemblóa geral 
sobre os abD!iOS da liberdnde da imprensa, upre· 
s.entado pela commissão.de redacçiio. · 

Foi á commis11iio de justiça . criminal cotn u.m 
documento, a seguinte índicat;iio do Sr. Henriques 
de Rezende. . .. · · 

« Requeiro que se remetta ao ·governo o auto 
do juiz de paz, para que faça etrectiva a respon
sabilidade do ofticial de ·marinha João da Cruz, 
com mandante de .um brigue de guerra ultimamente 
chegado da Parahyba do Norte, pelo roubo e 
abandono de . um menino de 9 annos, mais ou 
men.os, trazido daquella província clandestina .• 
mente e lançado nesta cidade ao desamparo.-. 
Henrigues de Rezende. » 

PRrMEIRA .PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuando a discussão . do art. 1°. do pro· 
jecto de lei n. 131, adiada da sessão de .13 do 
corrente mez, sobre o imposto na exportação do 
algodão, com as emendas então apoiadas, apoiou-so 
mai!l a seguinte emenda do Sr. Pau li no de Albu· 
querque: ·. · · · 

·" Supprimão ~se . as palavras- naquellas pro\•in· 
cias-e seguintés.-PauZino de Albuquerque. li 

Tendo dado 11 horas e achando-se nn. cosa o Sr. 
ministro da marinha, ftcou adiada n discussiil): 
e . tendo S. Ex. sido . introduzido no .. saliio, .o Sr. 
presidente póz . á discussão a fixação das despezas 
do. ministerio da marinhu em terceira discussão. 
-o Sr. Mlnt.stvo d.a. :M:artnba:-S\Ippo. 

nho .que â c<>mmiasiio fez o cal.::ulo errado; julgo 
muito em alguns artigos, e pouco em outro& ; 
neste caso a cama r a o julgue : não ~e i se é por 
erro de calctllo ou por Blgum engano. 

' Quanto á secretaria de estado, e o expediente 
etc., está. conforme : com a mesa do despacho 
marítimo faltão ~ .... de or.cJenado ao ·seu ·fiscal ; 
Com. a intendencia,-. arsenal ·de marinha e os em· 
pregados, expediente, e .compra de generos etc., 
ha um erro de l :OOOSOOO para mais, devem set 
Sl4:000SOOO • . -N. 4, curn o corpo de artilharia, 

· Jtratificação e . monte-pio 166:125$660, aqui não 
entrou em conalderaçilo 7:920$000; . além disto ha 
um el'ro de 2l:IS600. Na academia da mnrinha está 
exacto, aaahn com os capelltte& o officiaes de · aaude, 
oapollilo·mór. A P.on•ilo e l(ratitlcaçllo do almirante 
barlu do Rio dtl l1r11ta; na armb&rln da marinha 

está conforme, uma vez quo se supprima a pensão 
daquelle official. Porém devo observar que entro 
ns pensões ha uma que deve merecer .a atteneiio 
da camnrn qug ó a de ... , róis que foi conceüida 
n um officiaL mntilatlo em um brai;ll, cl' que sempre 
se portou no fogo com muita hcinrn e valof. Em 
os navios . desarmados, en\ verdad!) é a despezl\ 
de , .• , réid. Quando se leu · ostà -parcella éu-di:;se 
que honve engano de calculo em 17 contos -e tanto, 
a com111issiio eng1motF t1e ·na refo-rma déste artigo 
dando muito mais de . · .· réis. Passando ao Rio 
Grando do Sul, . vejo 9:932HOOO '; cu- -devo dizer 
que h a uma grande ditterença. Já . clamei que 
niio tinha pedido de mais, que não tinha pedido de 
excesso no orçamento, torno a rereti-lo, _Das outras 
províncias não ta.ç., re1lexilo algurr.a; rellro·me ao 
que já disse. 

Na . província do Ceará . vejo um artigo de 
1:000$000 para menos ; .. conformo-me com o parecer 
da commíssão •le quo .se deve supprimir l:OOOS 
no ·artigo de;;vezas eventuaes, mas a commissão 
em lugar de supprimir l : lOOH supprímíu 2:100H, 
quando sei quo a com missão conhece perfeitamente ... 
o quo se venceu na sessão passada. 

No Maranhão etc., rellro~rite ao que já disso 
quanto bastava. Em Matto-Grosso, em que se 
mostrava h<lvia grande trabalho, .a commissilo 
não sei em que se fundou para orçar a sun des· 
pezn da maneira que se llcha : desejava saber 
para que serve 1:100$000, não sei para que seja, 
só se ê para conservar 1\ tripo>lação ; mas se ·Se 
quer furnecer ás seis barcas canhoneiras, e •;em'
,~ada uma dellas quntro peças, segundo .:me:-.iÍl
Cormou o presidente que foi daquella provincin a 
quem consultei sobre . isso, uiio · sei : não· digo · 
que para seis barcas, mas que ~hegue para uma. 
barca; só o ofiicial que daqui se mandou, .. sem 
rallar em o seu soldo , . deu·se-lhe 15$000 de 
maiorias, 36$000 de comedorias, que é de lei ; e 
creio que onze mil e t11utos réis a um mestre que se 
mandou: 01·a. este é um eontra-mestre, e vence 
22$000 do soldo, fóra 3S000 de raçiio, que é muito 
abaixo do. quo se . dá; po1·tanto não sei como 
possa ser 1: 152HOOO, mo:~ mo se se fixarem 25 
praças para cada um:\ . barca só nos vencimentos 
exeede a muito mai:i : e porque 10:) réis por . dia 
para comer quo é o mínimo que 11e póde dar, 
1sto importa em 2:050HOOO; ora, entrando munições 
de guerra que ·hiio de ir para .lã, e condocções 
que tnlvez seja uma . de<~peza muito grande, por 
gue hão de .ir a Santos, e dalli viio em. cnnoas, 
lia de montar a muito esta despeza . Tenho ainda 
Je notar à camara . que eu não pedi nada para 
pagamento da : feria. ·. . · · · 

No meti relatorio .moiltrel qae só nesta inten· 
dencia anda .em 1 ,0'12:000$000, na Bahia 80:5l9H, 
no Pará 29:000$000, Santa Catharina 1:000$000, · 
no Rio Grande do Sul 1:000$000. Ora, uào sei 
como o · orçado chegará pnr•t · estas despe<.as. 
Estou sati~fazondo parte da dividn atrazada, devo 
ou . faltar ás despezas orJinarias, . ou não . pago 
a divida atrazaaa, o que · é um·\ injustiça ; por· 
tanto devo pór tudo isto á consideração d11 camara, 
a camara resolva na sua sabedoria. 

o Sr. VaaconoeU.o•:'-Levanto·me para 
explicar algumas das duvidas do Sr. ministro. 
Quanto ás despezas . de .Matto ·Grosso, a commis· 
siio npprovou o ot·çamento tal qual tinha· vindo 
da provincia, accrescentando a despeza desse 
to ten11nte que o Sr. ·. ministro asseverou que 
pai·a lá tinha mandado : . ttão tinha outros dados 
a commissão· senão o orçamento .da ,província; e 
·aJ.lprovou tal qual : entretanto havendo informa· 

- çoes depois de approvad11 o orçamento, ·uma 
resolução d~clarllrá as despezas da província de 
l'Iatto·Grosso, . elevando-a a · mais. Entfetanto se 
o Sr. ministro não pedia cousa alguma para 
Matto-Grosso, se não de11 informações por es· 
cripto, parece-me que o .meio que.ha para re, 
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m~·diat• a sua falta é qu& a . camara resolva que 
nao comprehendo nan dcspeza.s marítimas ns que 
~e fazem em Matto·Grosso, em consequencin .das 
Informações que o Sr. minístt·o deu. A commissão 
nfio . fez. mais que approvar o orçamemo tal 
q~a~ tinha vind_o, e se não está. exacto, 'o Sr. 
m1mstro da mnrmha declare guanto .é. necessario, 
e se o Sr. mesmo ministro não -Rabia quantas barca~ 
tinha mandado construir; e tanto assim que .foi 
n~ce~sario ouvir ao ~x-_presid~nte daquella pro· 
vmc1a.; como a comm1ssno pod1a ter conhecimento 
de que . se esta vão construindo seis· ba.rcas, e· a 
l9tação dessas barcas ? Por cons6quencia ente.ndo 
e peço .. ao Sr. ministro que para reparar a falta 
que com mettou. informe por eseri pto. á assem bléa 
par" se tomar a resoluçii.o que fór acertada. • 

Quanto .á intendencia da marinha não ouvi bem 
o calculo do Sr. ministro, · porque fallou algum 
tanto ·baixo,. e apressadamente e . por isso não 
pôde comprehender o seu calculo ; se me tl.zesse 
o ob~equio de mandar-me para combinar e se 
estiver mais acertado estaria por elle, entretanto 
a commissão não duvida fazer a•·educção índ.icada 

···pelo ·· Sr. ministro. 
Se fizesse o obsequio de mandar o seu calculo 

nós iriaUlos combinar com o nosso, e veríamos 
a dift'erença, mas se não o manJa · faremo" a. 

· reducção segundo ·o quer o S1·. ministro nessas 
despezas e assim satisfaremos ao mesmo excel· 
lentissimo senhor. 

Quanto á p1·ovincia do Rio Grande do Sul, as 
despezas com o . trem . ou ·com o arsenal passarão 

.. para o ministerio da guerra; lã· estão coutem· 
pladas, porque pertencia ao ministerio· da p;uarra 
como asseverou o Sr. ministro .da marinha, e 
mesmo vinha orçada no ministerio da guerra. 
Pelo que toca nos 9:000/1000, a commissão e11tá 
informada que.esta despeza ainda é superior á 
necessidade: :nma barca .no Rio Grande do Norte 
ou uma barca em Porto Alegre, o mais que põde 
dispender são 6:00011000, tenho aqui a conta mnito 
facil. Com . 6:000HOUO se põde fazer toda a des · 
peza: a .. commissão julgou que tinha dado bas
tante, parece-me que não podia ser mais li
beral, ao menos . assim . f e venceo na segunda 
discussão. 

o Sr. l.Ulntstro da Murlnba.:_,You sa
tisfazer ao .nobre deputado. A navegação interior 
é negocio que compete ao ministro do imperio, 
que exigio do rninistro. da .malinha um official 
para ser empregado naquella repartição, mandou
se o otHcial: o erro .é sobre as seis barcas, por
que se iuformou que esta despeza era necessaria, 
foi necessario. informar e parece-me que a com
·missiio-devia estar por · esta informação, posto 
que nenhuma obrigação tinha, eu torno a dizer, 
isto. pertencia ao ministro do imperio •. Este re. 
qnisitou ·para a defesa do Paraguay ao ministro 
da marinha. um official para esta. com missão, 
por consequencia não foi mais. do que enviar-lhe 
o que me pedia. .. · 

Qaanto ao et·ro de calculo, .digo que ba erro 
mas não me dem9rarei nisto. ·A com missão. tinha 
votado um tanto para as despezas·do Rio Grande 
do Sul o costeio das barcas; 1.1 este resJ>eito já 
informét; · S"ób"re · oá--calllulos dãcommissão-níida 
direi; mas conheço muito bem o _que se obra 
a seu resJleito na França nos Estado-Unidos, e na 
Inglaterra; essas despezas erão. contempladas 
em dift't~rentes lugares; mandei á contadoria da 

· marinha que chamasse. á. intendtmcia o& livros 
das despezas de uma fragata que. estivesse· em
pregada no mar, e que extremasse as despezas 
com munições de boca e munições de guerra, 
sem entl'ar em conta nem fabrico, nem concertos 
nem despeza alguma feita pelo arsenal. Apresento 
estas. despezas i camara. 

Qllflnto 6s munições de gaerra está exacta ; 
quanto ás muniçties navaea eatê. ~om muito pouca 

dllferença, porque emfim cnda vez se augmenta 
mai~, e isto nunca acabará. Estoo~ prompto a dar 
to1lns aquellas ·informações que os Srs. àeputados 
qnizP.rem; quando desviar-me dos meus deveres 
chamem-me á responsabilidade; peço aquellas 
quMtias que julgo 11erem inteiramente indispen
savehq mio posso estar - examíDilnM ·todos os 
livros, nem tlio pouco gosto de fazer despezas 
desn~cessarias ou superfluas. ·. · · · · 

o Sr. Va•conoollos:~ Sr. presidente, o 
orçamento. da -província de Matto· Grosso foi 
rec"bido já depois d03. impresso· o·· do. in1perio ; 
pretendia.-se contemplar esta dcspeza no. orÇamento 
do imperio; ua segunda . discussão venceu-se 
que fosse contemplada esta despeza no orçamento 
da marinha; que informaçõas pode1·ia esperar a 
com missão? Que tempo havia para se ofticiar, o 
virem as informações por escr1pto ? Que necessi
dade tinha a commissão de mais esclarecimentos 
do que aquelles que vinhiio no orçamento.'/ Se 
era inexacLo davia o ministerio dizer: este . or
çamento é inexacto. A commissii•t nem podia 
esperar por essas inCormaçõe~, nem as devia 
esperar porque o ministerio que mandou para a 
camara o ~rçamen to, que fizesse as retlexões ; 
tanto mais qae a commissão não pedia esclare
cimentos, nem parece-me que precisa esclaréci
mentos do Sr. ministro para saber as despezas da 
repartição. O S•·· ministro podia, se quizesse, com
municar todas as suas observações porque aqui 
mesmo se podia responder ; mas este . engano o 
Sr. ministro diz qne é um calculo muito difficul
toso; púis bem, a com missão está persuadida 
que tem dado quanto basta, e sobeja para . a 
repartição da marinha 1,600:0008000, é muito 
sufficiente. 

Quanto. ao fabrico e custeio das embarcações, 
despezns do arsenal etc., já disse que o . tinha 
recebidll por pessoas . muito conhecedoras do 
est~tdo desta repartição: eis·aqui o que a commissão 
torna a repetir hoje. 

o Sr. Ounha Ma:uos:-Sr. peesidente, é 
· inquestionavel que a província de Matto·Grosso 

não póde dispensar a. existencia das barcas ca
nhoneiras, e certo que no tempo presente existe 
prompta uma barca, em construcção ·outra, e que 
ailiJa se hão de construir quatro, cada·. uma 
destas . barcas, na minha opinião, necessitão 
quarenta praças, vin~e remadores e vinte soldados 
para manobrar a artilharia ; e isto pelo menos, 
mas entendo que tctda~ estas praças ou a maior 
parte dellas pertencem ou hão de pertencer ao 
mesmo corpo que se acha na província de M:atto
Grosso ; a saber: par:l. remadores,. soldados, 
pede:>tres e para artilheiros, esses que existem· 
no corpo de nr.tilhaaia 011 os mesmos pedestres, 
porque este corpo tão interessante deve ter 
outra organisação. . _ 

O corpo Je pedelltres de Matto.Grosso. é 
muito necessario, os soldados de que elle é com" 
posto prestão no dia . de hoje s.erviços mu~to 
alheios. daquelles que · dtzem respe1to ao servtço 
.militar; elles são considerados .mais como re
madores de embarcações, conductores de generos, 
toc~dl)r_e.s _ d~- a11imae~.._!!_~ .. JLue_. c~m~ soldad.os 
encarreg·naõ·s-- -da- "'"defesa da pronncta; todavta, 
Sr .. presidentP, destes homens se podem tirar 
grnndes serviços, uma vez que se lhes dê uma 
oJ'ganisac;ão conveniente. 

Por mah11 de. uma. vez tenho lembrado nesta 
augusta camara esta minha O!)inião, a respeito 
das tropas ·de . pedesh·es de . Matto-Grosso, isto 
é, de que olles tiuhiio uma organlsr.ção ig11al a 
que os suecos e rassos davito aos seua aoldados 
que são ao mesmo tempo artllheh·oa, inC~ntoa, 
marinheiros e remadoras. Seria conveniente que . 
esta tropa do Malto·Groaao e•tivesae em ldentlcaa 
circumatancias, mas é. o .que nlto acontece por· 
que no dia de hoJe 18 dlz q118 aquella tropa 
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não presLa servicos puramente militares,.. ao 
mesmo .. passo quo .. tem todas as suas circumstan· 
cias peculiares. 

Que é necessarío metter-se quanto antes mão 
á conclusão da consLruccão das quatro bar.:as 
não padece du·;ida nenhuma. ·A provineia do 
baixo P·•raguay precisa de uma defeza respeitavel, 
lembra-me que o f·.orte de Coimbra foi atacado. 
Não é nenhum milagre se nó.i virmos qu.e sej~ 
atacado de novo assim corno os outro11 darful a um ou dous annos. O rio Paragu.ay se pólc 
defender por bar.:as; e~tas barca>~_, na minha op_1· 
nião, devem t~r quarenta praças; por .:onsoquenw~ 
ent.e.ndo que esta despeza de 2:000H servir:\ só 
para· susthnt•lr n tripolação dns embarcações, mas 
se se quizer que se metta IJ)ão na construc.cão 
das outras rphlti'o barcas o mesmo se se qu1zer 
que s" cnnclúot a qne ·se ncba em construcção 
Á necessario habilitar ao Sr. ministro com as 
despezas necP.~!IHI'ia.;; qufl isto P"rt•·nce .ao Sr. mí· 
nistro da marinha, na minha opinião não padece 
duvida alguma; são emuarcaçõlls e estas .embar· 
cações .precisão de constructores e nperar10s que 
devem acompanhar um navio, calaíates, ferrei· 
ros, etc., que te~hão. conhecime_nto das divers~s 
peças de umnavw, -c,rcumstanct:tsqutl eu ereto 
não se podem prestar . pela rep!lttição d,, guerra 
ou . imperiu ; . e demais a defeza dos ·rios é como 
a defeza marítima sem dift'erença alguma; 

Os americanoslêm no Lag•) superior, Chansplilin 
e outros, est!lbelecimento~ nav ... es, e outro tanto 
acontece entre os inglezes, que nestes mesmos 
lagos Q!le servem de limites aos estndos do Oanadâ 
Nová Escossia, têm estabelecimentos de marinha 
mui respeitaveis. 

Tambem nos nossos grandes rios do interior 
do Brazil devem haver pequenos estabelecimentos 
navaes pertencentes á. repnrtíção da marinha, 
ap~zar de que as tropas pertencentes á. província 
estejão sujeitas ao exerc1to; portanto Uigo, Sr. 
presi.lente, me parece. que actualmente . a quantia -
de 2:000$ será sufficiente para a tripulação dessa 
barca que se ach11 prompta, visto que as prnças 
que nell_a se· conservão · pertenc_e_ m ao . exercito_ e 
devem-se metter. em liuha de conta s.eus . res· . 
pectivos soldos e. mais vencimentos, mas seforem 
construídas e.armadas as t1·es barcas que o go· 
verno determinou que· se conservassem no rio 
Paraguay, e necessaricr augmenup· m_uito esta 
quantia ·porque para se construtr se1s. barcas 
será necessario 40 ou 50 mil cruzados, sem isto 
não se poderá. construir, nem artiluo.r, nem mas· 
trear, nem promptidcar. 

As conducções de munições, ou seja pelo rio 
Pardo ou Tietê, ou. pelo rio 1\Iadeira, subindo o 
Amazonas, ou se forf!m pela província de Goyaz 
gr11ndes som mas . hão de . custar. -Qllando ··o . :;r. · 
ministrü apresent~r os seus dado11_ ou melhores 
informações, então R camara poderá.- ajui.t.ar da 
despeza indispensao:el para a. construcção das 
quatro barcas, pat•a a conclusão . da qL\8 está 
em construcção e mesmo pat·a aconservação da 
que está armada. •- . · . . .· · . 

A com missão não deixará de votar pela quantia 
que __ se julgu indispensavel a querer gu e se de· 
fenda a província de Matto-Grosso pelo rio Pa· 
raguny. Senhores, a província de Matto·.Grosso 
precisa effectivamente de u_ma força resl?e!tayel; 
a republica do Paraguay. pode tornar-se Inlm1ga, 
pôde muito bem,_.é ••E>ce~ldo.::.qrrç.E~p.resentemus _ 
força iguat··segundo a minlià intelligencia, para · 
cada uma das barcas a] tripolação gue julgo _nece~- .. 
saria para a manobra e_lab?raçao da l_lr_hlharta 
ha de ser :de 40 praÇas 1nclumdo · os otlic1aes de 
marinha •. 

Agoradirel amill4a opinião a respeito dos cal
culas da despeza da cada uma praça para bordo 
dos navios da armada. Ainda insisto que debalde . 

. ao· prete~de que eu .. mude de opinião; por ora 

não estou . ennv.;ncido e parece-me que níto se 
me póde contrari.,r. A minha opinião é que ba 
duplicata nos f"r,.~cimentos de munições navaes; 
ns mu11íções navaes sii.o aquell>IS que se empre
gão da maneira quo vem uo orçamento de 28 ao 
mesmo tempo que são feitas pelo arsenal. 

Pelo qne respeita ás munições de guen-a, Rabe
mos que estns são fllrnecidus pelo . arsel)a.l. d.o 
f!Xe1·cito .ou -mesmo pelos n.rmnzens ·da marinha, 
e entretanto pede-se dinheiro pBI"~ as munições, 
Pelo qu~ diz respeito aos soldos não lia duplicata', 
mas pelo que respeita aos. mantimentos ha .clu
plícata ; orção-se as despez1s necessarias para um 
navio quando são subministrados muitos generos 
pelos armazena ; por consequencia ba despezas 
nos armazena e naqu.ellas que vêm pedidas c:omo 
munições -de- boca. Devo· pois declarar que o 
calculo é erroneo, não está bom, s'3 mesmo é 
um cal<rulo de luxo. Por ora descubro estas dupli· 
catas, desejava que S. Ex. o Sr. ministro me 
.provassa se com etfeito os mantimentos não sabem 
dos armazena para bordo dos navios, se as munições 
navaes não sahem dos armazen~ para bordo dos 
novios ; por consequencia, emq uan to vir. que se pede 
din!Jeh·o para os armazens, e ao mesm<J passo que 
se pede para os navios hei de dizer que ha du plícata. 
Este calculo procede· em co usas ·que não . têm 
nada C•lm · o. que se trata, faz-se com uma em-. 
.barcação e - armamento ao mesmo tempo o que é 
d11ferente e isto contt·a o usarlo entre os inglezas 
e american•)S onde ca"dtl embarenção armada e 
cada praça da embarcação Caz . a . despeza de 
tanto, e não s.e refere á despeza que se faz.. peloil · 
armazens do arsenal, e um calculo para .mostrar 
a ímportancia de cada uma p1·aça. · · · 

• Portanto, Sr. presidente, pelo que respeita ás 
despezas de Matto·Grosso entendo que . deve ser 
feita pela reparLíção d~t marinha, e persuado-me 
que· esta augusta camara não duvídarâ. em votar 
n quantia in•lispensavel á vista de melhores ínfor- -· 
mações do Exm. ministro; e como S. Ex. tem 
informações de Matto-Gr•lSSO póde mandar fazer 
um calclliO das despezas que se hão de. fazer 
na eonstrucçiiG dessas barcas, se ellas se concluem 
dentro de um anno, assim como da sustentação 
das. pl'aças ; portanto S. Ex~ .que orce o diuheiro 
preciso não só no valor primordial das munições 
mKs nas quantias necessarias p·ua a conducção 
dellas, ou ·seja feita pelo rio Tieté, ou Pardo 
ou polo Amazonas subindo o rio Madeira, e se 
fór feita pela província de Goyaz, e em todo o 
caso ha ·de ser necessario !azet .. uma despeza 
mui grande, porque no dia de hoje não vai uma 
besta de carga á província do .Matto-Grosso com 
munições pGr menos de 60H ou. 70S.· No anno de 
1823 paguei a 30R de aluguel por carta besta para 

·ir daqui a Goyaz, e de Goyaz a Matto-Grosso é 
tanto como dKqui a Goyaz, e em quanto não 

· importará. o alugnel de qualquer besta de .carga? 
E' o que não sei, mas é preciso fazer-se .um 
calc11lo das quantias para essas conducções.para 
ficar _á. 'disposição de S. Ex. o Sr. mini:>tro. 

Os Sas.- MENDES VIANNA. E MAIA. mandá.rão as 
_seguintes. emendas que forão. apoiadas: · · 

11 "Proponho que se supprima n despeza . de 
10:039$ com a barca de vapor e que se determme 
a sua venda. 

" E quaudo se não vença a venda da dita barca, 
PNponho que se..reduza á metade a quantia pedida 
para-a ·sua de~za. . .. . · ·· .. 

« PI'Oponho ·maís··-que a. guarnição das duas 
barcas que hão - de ficar em etfectividade de ser· 

. viço na província· do Pará seja reduzida a 40 
pra.;as, calculada cada.. uma dellas a 20$.- O 

. deputado .!fendes Vianna. 11 
<< Supprimão·se as suppressões da·· gratitl.éaçílo 

do inspector da marinha.. . .. . . . _ 
« Da gratificação do almirante barão do Rio da 

Ptata.-Maia. » 
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O Sn. VASCON?RJ.LOS :-Desejava que o illustre 

deputado me d1ssesse qaal é essn aratiflcação 
elo intendente a que se rcfero na sua emenda. 
. O Sn. :MAU:- Foi .um engano: em lugar ele 
mt~ndent11 devo . l:)er 1n~pcct•.• r. E' uma gmtifl· 
caçao que ef>tava destmada para alu·•U:cis de 
casas. o 

O Sr. Mlnh1.ro cla. .M.ÍrJnha. :-A direc
~ão dessA negocio · de MaLta-Grosso co:n tl'lnís 
~azão _parecia-mo dcvi11 pcr~nc.o1' _á •·opartiçfiodo 
1mpcrw, ma:i emtim par·n mun é · nulíllerente Qirc 
fique este negocio aiTecto a esta ou áquella sccre
tar.ia; muito ~lz .em ou~ir o _presidente q~e foi 
daquella provJncJa, o fo1 entnc) que tiquP.i mfot·· 
r..ado. que . eriio seis barcas · quo soe:; tavão cons" 
tmindo,~ada uma c,om quatro . . peças; porém niío 
posso . dc1xar . de d1zer que 1nsufficíenlo ê uma 
St:mclhante ~uantía. 

O nobre · deputado· julga · só para uma barca, 
. qunndn só·o officinl dtl mal'inha e o meslrc fazem 

a despez-v de 1:15211; ora, 2:> praças '}ue sejiin, 
a 100 rs. para tudo, vesluario, comer e soldada 
são 2:058/l; ag.m\ os f•1rnecimentos q'ue se devem 
prestar, etc.? Portanto . não julgo . necessm·ía 
quantia para todas as .seis barcas, mns ao menos 
o essencial para 25 homens . e o official, ·e isto 
monta em · 2:058,9.· Por · nqui' Sll póde calculat• a 
despeza q uci se pó de fazer com M outras, ex
cluindo o official que é o commandante geral de 

· todns. .. · · 
Qti<into 'á duplicata devo dízer ao 'rlíibre depu

tado que é um engano, e um engano:muíto grande. 
As de;pezns quo 11e fazem nC' arsenal, é o valor 
doR materines fornecidos •. tantos . cabos, ama1·
ras, etc., . fMne.ciJos pelos armazens dl\ inten
dencia 'á inspecçiío para se empl'Ggar todos .os 
dias na construcçi'io. Do nrsenal nada vai para 
bordo; o arsenaLn_iio faz mais do que apromptar 
uma · embatcaçiio e pô\-a no mar; depois vno dR 
inlendeneia as munições de boca e de guerra, e 
sobrésalente, lonas, etc. As munições navaes que 
o ar~enal recebe pelo almoxarifado, .. niio vêm senã•, 

.... aquellas ·qtio s:io tiecessarias . pa1·a oprompta1· 1\ 
embarcação; portanto é de .. &um ma nPccssidade 
que se marque um capital que é o que se póde 
fazer com ·· a despeza de uma fragatn ·em munições 
de guerra, não entrando . em conta a despeza que 
so faz em obras no arsenal. Apresento o cal
.:ulo que voill agora da cont.adoria. 

o Sr. Cunbo.l\Xattos :-Responde•·ci a cada 
um dos nrgumentas do . Sr. ministro. Eu estou 

··convencido, ou . ao menos deve convencer-mo . a 
praticn de todas as nnçõeB, de qne a def~za 
interior. por agora compete.•\ repartição da marinha 
c não da guerra, mas em'llm istl) é olijeclo de 
pouca . monta. . . · 

Pelo que respeita aos 2:000$ persuado•me que 
me expliquei bastante ·; entendo que 2:000N não · 
podtlm chegar . para uma barca, porque estou 
convencido que cada uma dns barcas IJa .do fazer 
a despeza . de . 6:000N •. mas tambem estou . persua
dido que. as praças · que · hiio · dtJ · guarnecer esta· 
barca têm seus vencimentos no exercito; por 
consequenc.in a dítlerença quo póde . llavel' ó desse 
commandante e contra-mest•·e. Se a quantia de · 
2:000H . é pequena accrescente-se mais .. alguma 
cousa, pois !leve-se. toma1· em consideraçi'io quo 
todas estas . pr•1Çns são effecti v as. . 

.. Tambem .. n1ostrei ,~quanto deverá . ser-·a.tle'!-Peza 
ljUB se .havia de fazer . nas conducções,. ou fosse . 
pelo rio Tieté . ou . pelo · Amazonas, e lembrei que 
esta augusta -cnmara não teria duvida ·alguma · 
em approvar qualquer orçamento que o Sr. mi· 
nistro 11presentaase, uma vez que tive3se em vLitas 
a lndi~peusavel uecessidade. 

P<llo que res'leita á . duplicabl, não ha f<lrças 
humanas · quo ri1e f:lciió convencer do contrnrio. 
O calculo . apresentado pelo Sr.. ministro é um 

TOMO 2 

objecto ocioso o de luxo ; queria·se mostrar que 
se sabia calcular e nada mais . . 

. NI'IS c.ontadorias inglezas faz-se um calcÍllo das 
d1ITerentes despezas que se .têm feito na construc· 
ção do um navio, é simplesmente ·para · mostrar 
que um navio · al'OHido e prompto a navegar im· 
pc·rta c.a.d.n . uma das. praças a vintA · oito·· mil e 
tantos róis; mas entre nó~ deve im.portar em 
muito mni.s po.rque tudo é mais · caro.· · ... 

Pelo que respeita ás llluni~ões navaes e de 
gnerm, tenho visto .nas despezas -que se abonáriio ·· 
nas repartições competentes para f.,rnecimento dos 
armazen~: se niio visse iS>o, então julgaria que 
t~das as_ desp_ezas ficariiio toinprehendidas nesses 
vwto O!to m1l. o tantos réis, porque um navio 
estando . fóra do porto faz de despeza cadn uma 
das pl'açns vinte oito mil e tanto:i réis; mas não 
é rlisso que se trata. . 
Nó~ sabemo!$ que ha . diversas maneiras de o•·· · 

c~r-se as ·lespezas da constmcção de· um navio. 
Na Russia por exemplo, calcula-se . por üO(),()()() 
rublo~ . um navio de prim~lra elnsse; na Ingla· 
te na 9,000 lb;. st.; no.s Estados.· Unidos 4,000 pezos, 
em ou .trat~ . pa. l'te:~. é de outr.o modo ; toas sempre 
em attençiio ao preço .. dos generos, o preço dos 
soldados e dos mnrinheii'Os, o vencimento da tropa 
quB . nella embarca, por. consequencia, . . Sr. pre-

. sidenté, .lá ·se póde fazer um orçamento de uma 
maneira, e aqui por outro modo; porque nunca 
se pó do. fnzer ·estas cousas engiCJbadns o que ap· 
par~ce . no . dia. d(j _hoje • ... O que está · no orçamento 

· nada mais é do que um objeeto de luxo, uma 
cousa desnecessaria. · · 

o Sa. DuARTE E SiLVA mandou a seguinte emenda 
á mesa, que !oi · apoiada. . · 

cc . Que se augment~ a pensão do. marinheiro mu
~!lndu se niio está i.•' contemplado na somma do 
S) !l•.- Du!wte e Silva. , · · 

-- o . sr; "'\~ásconcoitoól: _... Pareco que o Ü• 
luRtre deputado se re(ero ··á suppressão C.las gra· 
tificaçtles do inspector do arsenal ; mas niio tem 
lugar o ·que se disse, de que esta gmtiftcaçiio era 

.. concedida parn ·casas, devenJo na fôrma da lei 
ter casas no arsenal; e parece que o .titulo por 
quo se .pnga ao inspector do arsenal é o costume 
que bwia no arsenal tlu Lisboa; . mas tal · gra
tificação mlo pôde ter lugar, nem sei como se 
ha de .dar a este homem SuO/i, quando outros 
empregados se achiio com limitados ordenados e 
s'offrendo privações . A pensão do' barão do Rio 
da Prata . est:\ em ·igtiaes circumstancias : elle 
mesmo r1presentou documentos que . tirnrão todo 
o eserupnlo, o estou convencido da justiça com 
que se propoz a suppressiio des.tn pensão. Diz ' 
tlle; (Leu.) Este ·decreto que . o mesmo a\ mirante 
apresenta em sua. de!esv., . mostra que lhe. tinhão 
sido cassados taes vencimentos, e ha mais outra 
razão que vem . u ser o .soldo da almirante que se 
augmentou pela ultima tal.iella; -e sen.Jo isto as~ 
sim, como em 18~3 se augmentou este p:1gamento 
e . não se submetteu ã approvaoão . dil nssembléa? 
Parece-me que esta pensão devia ser approvada 
pela · assembléa que · lhe tinha tirado em 22; e 
para ser restituiila era necessal'ia uma resolução 
da assembléa geral. Temos outro argumento tam· 
bem offdrecido pelo dito almirante. (Leu.) 

Ora, este .decreto é . de !) de Agosto de 1824, 
em que não foi contemplada esta pensão .e ·só 
depois pelo decreto de 10 de Abril .de 11:126 a cobrou 
de novo. Orn, se elle tinhadireito a considerar essa 
gratificação como nm'ã .. pénsão ; porque motivo foi 

· necessario esperar . mois um . ou dous annos para · 
se lhe · continuar .a pagar, que creio foi nas ves;. 
peras em que partiu par(\ o bloqueio . do Rio da 
Prata·? Por con~equencia nrio tem direito algum 
para receber semelhante pensão .e c! preciso nilo 
àistribuir mal os dlnhelrotJ publicas para termod 
os meios necessarios para as deapezas p11blicaa. 

Quanto a barca ·de vapor jr\ · se mostrou quo 
ól 
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devia ser vendida, e todos os refiexües que se 
expenderi'io á favor da sua consorvnçíio foriio 
destruídas nn 2• discussiio, e qunndo a:'sim niio 
seja não se deve dar mnis do 5:000,9, visto quo 
n despezn que ~e. fn7. actnnlmonte ó Ol(cossivn. 
Quanto ás barcas do Parú, julgo indispcrumvcl a 
emenda para se concilinr o orçamento com o que 
Re venceu na 2• discussiio, de quo a foJrça de 
mar eft'ectiva seria de l,úOO praças; por con~e, 
quencia para. não IJnvet· contrudicçiio é preciso 
approvar essa emenda. . . • 

O Sr. ministro disse que a cornmissfio niio tinha 
orçado quantia para o pap:nmento da dcspeza da 
inte:1dencia da marinha desta cõrte, nem para a 
Bahia~ Ora, soa commiss;'io commett.eu alguma 
falta a· este respeito, é pnrque seguio o Sr. mi, 
nistro no seu orçamento. No rE:latorio apenas se 
declara a existencia de di vidu, mas isto niio era 

. bussola para u com missão ; por conseguinte niio 
póde ser increpada. Demai11 a commJssiio. niio 
podia approva\' uma divida tão exo1·bittmto sem 
muitas iuformnçües e demais CHt•\ ce1ta que a 
divido não chegará a tanto. A commissiio logo 
que. pos~e o orçamento pedirá os esclnrecimentos 

.necessnrios·pal'll dar o.· seu juizo· so\.lre · esta· ·di• 
vida. Quanto á despeza da 1narinha .em. 1\Intto
Gro::so, a camo.ra resolveu em 2« discussiio que 
essa despeza fosse conte111ploda no ministerio da 
marinha;-- e a com missão cingiu-se· 1\0 qU!i de• 
cidiu a camara e apresentou. tal· qual vem. no 
orçamento de Mo.tto·Grosso, accrei<centando o 
soldo vantajoso desse otllcinl que n S•·· min i~tro 
inforn~ou..:. ter -mandado · para--lá; ·Eis o· que f~z a · 
comm1ssao. 

Quanto ao calculo dl\ quantin flxnda par>\ cada 
p;.oaça eu1 28$160, resta saber se é diminuto ou 
excessivo; em 1827 pediu-se 2iiH600, e em 28 
calculou·se 28$360, e a commissiio que dados podia 
ter smão o plano do Sr. ministro para fazet este 
calculo. A commissiio não tendo outros quae~
quer dados, ve11do·Be ·na nece~sidnde ·· de. interpor 
o seu juizo,. fundou-se nas informações do Sr. 
ministt·o ; parece pois que a commis:;fia não me~ 
rece increpação . alguma : portanto o parecer da 

-com missão eRlá exacto com o-que a· · constituição·; · 
as leis e o. bem. publico exigiáo dcll11. 

o Sr .. l\J:inls1:ro dn.l\J:arJ.nba.: -0 nobre 
deputado não me conveuc.e . quanto ao quo diz a 
respeito da gratificação de 360[i do inspector da 
marinha. Existe a. lei de 26 de Outubro de 1796, 
que concedeu esta gratificação, e eu nprcsfmtarci 
a lei. Quanto ó. . pensão do ba1·ão do Rio da 
Prata, ella não lhe foi cassada, foi suspensa em 

· razão das nrgencias ·do estado, assim como se 
mandou suspendet· a outros indi\'iduos; c tendo-se 
mandado pagar a alguns .. a quem se suspendeu, 
julgo que todo o cidadão diante da lei deve ser 
1gual, e seria injusto mandar cassar uma pensão 
que tinha a natureza do soldo? Quanto á divida da 
intendencia . não increpei ... a commissii•J; .lembrei á. 
camara que decretasse .alguma causa para essn 
divida; .mas drss.e um .illustre deputado que isto 
devia vir no orçamento; mas o orçamento é de 
despeza ll ·não. d.e .dividas, o .. eomo estamos • na 
3a discussão lembrei ·á cnmara arbiLrar alguma 
quantia. 

o Sr. Castro e SJ.lva.:- No projecto em 
que se fixou a força_ .de teu·a, venceu~se que:-os 
offici aes marinhei-r-os deviã-trs"er pagos ·a dinheiro; 
por consequencia ·os officiaes de marinha estão na 
mesma razão, pagando·se·lhe a t'açiio .do porão a 
dlnheiro .. e não em generos. Quanto aos 1\J'g'li~ 
mentos -- que fez o jliustre ·deputado relator âa 

· -conimissão a ·respeito da pensão. do bariio do Rio 
da Prata todos os pn:.;;nuentos cahem uma vez 
que se mandou ·pagat· uuvamente aos pensionistas 
em consequencia . de cessar· o motivo da sua. pen· 
são,devia proceder·se tlo mesmo modo com o barão 
do R to da Prata ; por· consequencia · tendo bem 

examinado a questão, -niio ncho justa n suppres
siio. Deaejava ouvir a opinião do Sr. ministro n 
l'a!<peito de se pl\gtwem as rnções do porão a 
dinheiro. 

O Sn. MINISTRO DA. MARINHA : - As rações do 
porilo co.nsistem em generos que os (>fflcines não 
pouom ter nos seus camarotes, que é alguma carne 
Hn}gada, azeite,. vinagre, etc. Portanto ni'io póde 
~er - dndo em dinheiro, porqne ainda que· osofficiaes 
tcnhão o seu .rancho, todavia muilas vncs re
cebe-se o mantimento e comem-se as rações cto 
porão. 

o Sr. Alcnca.r:- Levanlo·me para sus
tentar o dil·eito do barão do . Rio da Prata, e • a 
t~ua defesa produzio em mim um eft'eito muito 
d_ifl'arente. A constilui<;ão diz qne ficavão garan
tidos os serviços. (Leu a constituiçaa.) 

Ora, n constituição não quiz lembrar que muit,ls 
remunerações fossem. injustos. e garantio o direito 
que os i ndividuos. Lives,;em a ellas: OI' a, o de
creto que lh'a concedeu foi no tempo em que. o 
rei tinha o poder legislativo ; o se isto é assim 
comp podemos . nós. derogar . uma ·.IP'atiflcação con, 
cedida legalmente ? · · • 

Ora, .o decreto do príncipe t•egente que mandoU 
sustar essa;; gratificações, niio annullou a grnt;a, 
rnandou·a suspender; e o príncipe regente já o 
não .. era .. de. um reino absoluto,. era de um reino 
constitucional ; já então existia a divisão dos po· 
deres que annullass<:m o decreto ou a lei;. é 
verdade .que •leu algumas providencias legislativas. 
que depois foriio approvadas. pela assembléa cón
stituinto ;· mas se reconheceu que elle · não· tinha 
poder legislativo e nunc•l esses decretos legisla· 
tívos devíão oft'ender o direito de terceiro. 

Seguiu-se o decreto que mandou con tínuar essas 
gratificações suspensas, e se não mandou conti
nuar ao barão do Rio da Prata, foi porque pri
meiramente ·t::Ha não se recebia por out1·a repartição, 
e segundo elle não representou. ao governo, De
l.laixo pois destes principias não posso nchar justa 
a suppressiio embora o motivo que a commisRâo 
teve seja louvnvel ; mas ··quando as reducções 

. offendem o direito ·de nlguem ·principalmente de 
um llontem que conta mais de 50 annos de ser
viço, e p~rto deSO annos de idade, muito proximo 
a· nos de1xar, creio que se lhe deve mandar conti· 
nuar a pagar esta pensão. 

o Sr. OatiDon:- E11 votei já pela primeira 
vez contra essa suppressão, me~rno antes de 
se distribuírem os documentos que justiticão a· 
legalidade dessa pensão. • (Nilo se ouviu o 1·esto.) 

O SI". 1.J:ollanda .Cava.Jcantl:- O di· 
rei.to de th.ar a. despeza publica annua\mente é 
delegado á assembléa ·geral, e esse direito não· tem 
restricção .·alguma, e eston . convencido que qual
quer que seja o titulo da deapeza o· governo 
eumyrindo com a lei tem. satisfeito, A assembléa 
gera se quizer póde suspender o pagaotento da 
divida. publica e ·mesmo os ordenados dos êm.· 
pregados puhlicos, sem que J>.Or isso . se destrua 

·o áireitc que cada um tem.· Emfim muitas vezes 
o interesse nacional póde exigir que se suspendão 
taes e taes despezas. 

Ora, o Sr. ministt·o,. em quem tenho alguma 
conliança~.fte-:-póde gastar senão. 11.. quantia fi
xada para (fádã um dos objectos, e nem póde 
applicar para outro objecto essa. quantia; e estou 
certo que um ministro que cumpre com as sua·s 
·obrigações não ha de gastar l,tiOO:OQOfl. ·Muitas 
despezas ha qüe são- susceptíveis de reducção, 
·eml.>ora reconheça que se acharà em alguns em· 
baraços, todavia tambem não duvidarei dizer que 
li nos~a posição financeira e nossos circumstancias 
políticas e especialmente a actual administração 
da. ·marinha me. merecem alguma. confiança e 
que o Sr. ministro executará a lei e não seguirá 
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a marcha do inCrin~ir a constituiçi'io como todos Dis.~o ainda mais o Sr. deputado que a camara 
os ministros têm' fetto. tinha appruvado todas as pensões. Nilo h a tal: 

Niio se confunda esta palavra- credito sttp· a camam não approvoa as pensões dadas depois 
plement~r,- Cllm taes despezas arbitrarias do da constituinte, c mesmo antes, uma vez que 
governo; credito supplemcntar é selllpro em con- não foriio approvada~ por aquolb assembléa. 
sequencia das despezas decretadas. e nuncn a Niio ha neto algum que approve a resolução 
arbítrio do- ~overno. que mandou pagar por um -anno; porém mesmo 

Emflm quanto âs _ construcções, se o g•)Vcrno quando houvesse, csn mesma resolução depõe 
acha de ncceRsidade, o 81·. ministro deve propór contra- o illustre deputad" : mnndando·se conti· 
separadamente á camc.ra, para elln decretar qne se n uar por um anno, isto niio ó approvação, manda 
constroão essas obras, e se appliquem os -meios continuar,·· e -_ qurmdo se lhe - offerecer occasião 
para a sua construcção; ê isto objecto de um decidirá. o que. fõr con\'eniente. 
credito supplementar, etrngf) isto para dizer que Dis~e q11e a camnra não podia na lei do ar-
nenhuma. despezn pôde ser feita sem ser por lei. çamorito tirar uRta pensão; porém- isto já se 

Direi' alguma .. cousa s11bre a - barca de· vnpot·. ·tem fui to em casos identícos, e - trago o capellão 
Quer· se a Kupprcssilo e eu, concordo p.:lrqua acho do thesouro p:1ra exemplo; e ei;~ um acto da. 
desneccssarin tal barca; entretanto dado o qunn- assembléa geral que aponto ao i\lustrc deputa<:lo. 
titativo para a despeza da barca, como o Sr. mí' Appello ainda para o decreto de 25 Março ae 1825; 
nistro me merece algum conceito -na. sua admi- se é parte do- sol• lo -é superior ao de · almi· 
nistt•nçílo, visto que na sua repartição tem mostrado r ante, e se é gt•atificação supprima-so, porque ·é 
a maior actividade, estou certo que ha de ap- illegal. 
plicnr aqnillo que fõr necessal'io, certo que não A commi,são ainda podia supprímir SOOH ao 
h a de applicar a outra. despeza. -Em quanto {I intendente da marinha, que- accumula como mem-
suppressão das gratificaçõea a camara p6Je sup· bro da junta de fazenda. ·como a emenda não 
pnmil·as como já.. disse; mas digo igualmente fatlll nisto, não insistirei. 
que é uma despeza que tem a natut'eza de ãivida, O Sr. ministro da marinha d~sapprova a espe· 
e .... por. consequencia sem grande .motiv" não se cilicação du ot•çamento, dizendo que seria melhor 
pôde deixar de rPspeit l1' o di;·eito de quem o marcar o quantitativo o deixar á disposição do 
tem : não escandalisernos individuo algum, recaia ministro, pnra Cazer com elle. o que julgnsse mnis 

. antes a economia sobre o material. Nós estamos necéssario •. Senllo desta maneira, Sr. presid!!nte; 
flm paz com os nossos visinh,)l', portanto a di· como se hn de tom•tr contas ao governo, _sem que 
minuiç!'io faça-se embora nos navios c em _outras a lei deRigne em que se deve ft~zer a despeza '1.0 
co usas, e não vamos por 10 ou 20:0008 offender mini•tro poderá assim gastar o dinheiro da naÇão 
o direito de quem o tefu. · · - em ninharias, e qna.n<.lo íõr chamado)· 11. contas 

o sr. va11oonce I los.:- Continuo ·a votar facilme•lte S<l de~culpa, dizendo: a lAi uã•> de_ter-
1 · d · d b d minava que fizosso isto ou aquiUo, gastei no que 

pe as emen us suppreas1vas a · nt·ca · _e vapor, mo pat eceu eonvoniP.nte; 1'. eis _0 mal que póde 
e das barcas do P·•rá, contra a emenda suppressiva acontecer, e que C•mvém evitar. 
da suppresslio da graliftcaçiio no inspector do Se-houverem tlespezas .imprevistas como disse 
arsenal da marinha do··Rio de Janeiro; e·pen·são 0 Sr. mini~tro, não se poderá dar um ,credito 
do barão .do Rio da Prata. snppleutentnr? C:Jn'lll se · hão de- apresentar as 

Disse um Sr. deputado ·que. a justiç,t é quem c:onta~, como haverá exame? Sem especificação 
obrigava a votar pela pensão. A com missão tam- ni\o hl\ lei de nt·ç<Hnento, não se poderãõ tomar 
bem diz que n justiça é qttem a obrig•t a votar contas. Pela;; razões que expuz e que me pare· 
contra ella. O decreto ilo príncipe regente .. mnn- cem de· bastante pezo, ·votarei pela especificação 
dou, niio su~pendau, porém qne não se continnnsso possivol; e quando aconteça algum caso. impre- -
com tal pensão; todos entendonl que as palavras visto, f••Ça 0 Sr. ministro a .. dospeza, e peça á 
-não continuar,- era o mesmo que abolir. assemblóa nm credito supplementar. I~Lo se pra-
Mnndou-se RI) depois· pat:tal' as peusões sus- tica nos paizes aonde tnelhor se entenJe da 
pensas em 2-1; · o baráo . foi receber a sua ao administração. 
thesouro; e tanto conheceu que não .. tinha . Disse 0 .. Sr. ministro que .. no orçamento não 
direito a esta gratiflcaçiio, que q•tando teve or- deve entrar senão a despeza do anno futuro ; é 
dem de cnbral-a, não requereu os atrazados por isto mesmo ·qn~ elle deverá. contemplar a 
que tinha deixado do receber, por causa da sus- parte d'l divida que que1· pagar. A com missão 
pensão. _ _ ..... -.... _ ... _ .. _ _ ven·l•l que o Sr .. ministro .. não. pedia quantia al" 

Disse mais o Sr. deputado quo não h'lvia guma assentou que, depois de feito o orçamento 
autoridade para suspendel-a: á nm argumento devia pedir esclarecimentos, para conhecer a 
lraquissimo por9ue o. príncipe re~ente tin~a _au- legalidade desta divida, para decretar os fundos 
toridade pam .tsso.. A . assemblea __ constttumtA necessarios. 
reconheceu e. validou. todos os nct<os legislativos Quanto á casa . forte,· necessarío é dar alguma 
.do príncipe regente.: portanto . é inquestionavel quantia para ella :. a commisstio orçou 20:ooon 
que elle podia suspender, tirar,. etc. para. u obro, e 30:000H P•tra as despezas im-

Porém. disse ... o illustre deputado, é . preciso previstas, que -pouco mais pedia o St·: mi· 
attender á condição· dos empregados ao menos nistro. 
no Ri•)de Janeiro, por causa do depreciamento Responderei agor<\ ao que avançou um Sr. d2-
da inoeda. Para poder-se attendm· a isto é neces- putado. Disse este senhor que a assembléa nao 
sario que a cam,1ra não deixe uns com granáes tendo intP.rposto o· seu juizo, desapprovando as 
ordenados, . e_ outros mergulhados na rniseria. pensões, as tem approvado tacitamente._ A assem· 
Esta pensão é injusta por todos os lados quo bléa só appt·ova expres~a!llente; mas se defendeu 
seja encarada _ . o anno passado o .m1mstro da guerra, e as 

Se_ a pensitÕ. do que estâ gozando o barão do-- -·com missões militares-: ,Pois que n _ca~ara não 
Rio da Prata :tem a natureza de soldo, pelo h11via accusado os mlllJStros que tmhao creado 
augmento · de ~oldo da tabella de 25 de Março commissões militares, logo, con~luião os deC~n~ores 
de 182:.>, ficou pt•ohibidll a accumulaçiio de dous . do. minist•·o da guert"ll,_ o _proced~mento do mm1stro 
soldos, devendo_ escolher-se o maior; o barão f01 legal, e as comm1ssoes tac1tamente approva-
teve o augmento de soldo da tabella, e ficou com das pel!l camara. Longe de .nó.:~ .semelhante her· 
n sua pensão soldo ou gratificação sem embargo mencutLca nesta casa ·I (Apo1ados .) · _ . 
da lei, e até -vence cavalgaduras para .ir ao Niio havendo quem. fallass~, o J~t·. prest~ente 
mar: -porc1ue entiio não terão cavalgaduras os põz á votos a materta: forao .rejelta•Jas p_artes 
commandantes dos navios? da emenda dos Srs. Mendes V1anna e Ma1a, e 
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npprovadas n 2• o -a 3• Jilll'te tia elllendol do 
Sr. Mendes Vi11nna o n do Sr. Dll-Hte e Sitv_!l, 
e com ellns so adaptou esta p,u·te d•1 .dxaçno 
que se mandou á commissão de redacçãn. , 

Venceu-se sam discussão que pRssnsse t\ 2a 
discussão. a proposta do governo sobr~ a reforma 
dos arseoaes da marinhu. 

O Sn. Mts:sTno D.A. MA.nt~nA retir<>u-se á uma 
llora e meia: · • 

Coutinuou a di~cussão do _ a;·t. 1• dtJ projecto 
n. 181, sobre o imposto da exportação tio algodão, 
pEldi() a ptllllvn' 

o Sr. r~ul:~: Ca.vntcnntl ::-Sr. presidente, 
voto contra o àrtígo> do projecto. O projecto á 
primeià& vista, entendo que é gravoso, ao _menos 
u Pernambuco. · 

O algodão em Pc!rnambnco venlle-se ·hoje a 
3$600; a. moeda corrente á a prata, ha ainda 
atgutn ouro, e o. cobre não é .. ninda damasiado; 
porém · a prata vai a sahir . da circulação da 
província,_ e quando ella desappare~er o cobre 
suhirá de valor, e o algodão que ho,Je se veude 
por 3S600, se venderia por 6$400; então esta ?is
posíção do p1'•1jecto se tornará onerosa, o por 1sso 
V<>to contra elle. 

Para que esta minha· opinião ni'io pareçB ex
traoL'dioaria apontarei o exemplo do que aconteceu 
com o assucar. A lei que 1mpóz 2 •/o declarou 
que aquelle genero que pagasse maior sabida do 
que este, fosse desonerado d1J ·imposto; como o 
assucar pagava 600 rs. em arroba por s~liida em 
prata, e o ·Rio de Janeiro nii<> pagava esta 
Rahida porque não tinha prnta, o que uconteccu? 
O Rio de Janeiro paga 60. rs. _· menos em· ar· 
roba do que as províncias. que têm prata. Além 
disto esta disposição · c:!tclarando ns províncias 
que têm prata, á contra. a conjõtituição · que manda 
cada uma pagar conforme seas haveres. O meu 
parecer é que se rejeite o projecto, uu enttio que 
passe com a minha emenda que iguala _todas as 
províncias. · · · 

Disse um Sr. deputado que não se póJe fazer 
esta mudança tão de repente; e na sessão pas· 
sàda, que não se podia passar sem. este imposto 
do25.•/a.· O algodão paga hoje, além destes 25•;., 
que comprebende a decimn, mais 2 •/o. Eu uão 
vejo nenhum inconveniente em se diminuir im
postos, quando rqui se reduzia o quintoJ do ouro 
á. qual'ta parte e não houvo inconveniente •. o~ 
escriptores que tratão desta materia de impostos 
dizem que, .:Jllaodo se·· que1· impõr sobre. qual· 
quer genero, é necessario ir muito de . vagar, 
porém que paa·a tirar um imposto não á preciso 

_ pensar muito. 
A minha emenda estabelece a ignaldade em todo 

li imperio , . e não posso comprehendcr por que 
razão umas pa·ovincia.s _devem pagar mni>~ que as 
outras,-quando todas· devem paga•· i~nalUiente, 
e seg1llldO os seus teres e haveres. Nós temos 
igu_alado todos os. d_ íreitos de im_ ,portação a 
15 •/• ; porque não igualam~s os direitos de 
exportação? Eu. propuz um projecto, que pAssou 
na primeira discu~são, par., que os goncros 
de .. exportação p:tgas~~m 10 a;~; e agora,_ de· 
p01s úe m~is pensar acho amda excess1vo o 
imposto. . ·. . . ... . . 

Disse que o projecto fa~.orece o algorlão ; não 
se quea· favor, quer-se igualdade. Por q~~·a·azão 
o algodão do Rio de- Janeiro. ha de pagl\r menos 
que o ·das outras províncias '1 Desejava saber ; 
e é isto o que que1· o._ projecto. 

o S:i". Va.sc.o:ncou o" :.-Sr. presidente, eu 
hei de. votar· pelo artigo do projecto tal qual 
se acha. A commis~ão do orçamento quand~ lhe 
foi enviado por esta augusta camarn, o proJecto 
do Sr. Mello, que reduzia a 12 •/o este 1mpost.J 
do subsidio do algodão, assim como .o 'da carne 
do Rio .. Grande do Sul, apresentou o seu parecer, 

que se j~tgo11 prejudicado pelo. projecto que está 
em discussiio. 

Oi! meus princípios são llStes : um . imposto 
fixo .e ínalL11rnvel, sem ntlençiio no maior ou 
meno1• pL·r.ço do genero; em um tempo em que 
a índnstri<'. principia nn,o pót.le deí.xar de ser 
oneroso;. por conseqnencaa tendo s1do . lançado 
este impost•>-de 600 rs; ·em arrubn de · nlgodiio, 
quando ·esta inJustria progredia, quando o 
algo.líio estav:l por a)to preço '!i'io pode . l!oje 
esto rnmo de producçao soffrer . tno grande _Jm· 
posto. . . -· · . . - · 

Qual será porém n medidR mais acertada que 
se devo tomar neste caso? Entendo que, ou s_e 
deve Jlludar ·a natureza do imposto, ou reduzil·o 
algum tanto: pngue·S•j ·o imposto a .uns tantos 
p: .• r cento, em proporção ao pa·eçr1 cOJ'l'ent~ •. O 
bam que se segue des_tB_ medida_ ó _evidente i se 
o geuero estiver por alto preço mn1-:1 pagará, se 
ao contrario sua ~endu fór procAria ou estiver 
po;>r baixl) . praço, ·me no~ pagará· o_ cnltivador, e 
monos· sobrecarregado ficará por. tAnto. 

Os calcul•JS do illustre deputndtJ . que me pro· 
cedeu são optimos i mas· á neccs~lli'ÍO fazer 
dilferença no mercado de preço nommal o real. 
So ._ houve a operação que 9. illustra dep.utado 
que1·, o que eu muito deseJo em_ beneficao da 
nossa índustria, então será pouco o con~r9:ba~do; 
porém· se continuar ·no. mesmo ou. dun.an~ur o 
preço, então lttcrará mu1to com a dasposaçao,·~do 
proJ e c to. - . . . ·r.· 

Por consoquencia vê-s~ clara.mente que" 9: r e· 
• ducçi'io proposta. no . p~oJecto 1_nteressa '!lluJto a 

este ramo de iudustr1c1, o v:u embaraçar que 
elle acabe lle lodo no Brazíl ·mal de que está 
muito ameaçado. · 

Quanto poré1!lá rE>ducção que propõe o i~lustre 
deputaJo, eu Julgo que nom as nossa!! CJrcnm· 
stancias financeiras s permittern, nem me p~rece 
muito acertada. Nós todos sabemos qnaes. sao as 
no.;sas circum'stanci:tt1·; e quanto .á conveniencia 
da. retlucção, eu como tenho lido autores de 
economia politica que. profcSSil'? prin~ipÍOS C~n: 
trariúS. aos que se têm expend1do, nao convuet 
que se- abulão de chof1·o os impostos, porque da 
aboliçã<l repe11tina, segundo· esse~:~ mesmos au
tores, haverão sempre grandei! .projuizos. Além 
disto, .a gt·aodo influencia. de cupitaas.em_preg:tdvs 
n~sse ramo de indudtna va1 preJUdicar aos 
especuladores, e dabi resulta 11 necessidade de se 
retirarem os capit~es des.te empregl) i o que fará 
não só sotrrer muato a nqueza particular, como 
a ·riqueza publica. . . . 

E' P•Jr todo estes motivos que eu· voto pelo 
imposto do 10 o;. de sabida. Quant<> á.. _carne 
-secca do Rio Grande, parece·me que d~vta ter 
ainda muit•l maío1·. reducçiio, porque. o amposto 
anda de 30 a 33 ufo; o ta~to · m~is pezado 
é este imposto quauto esta mdnstrta se acba 
em· muito más' circumstancias. Parece-me que 
se devi à nindao reduzir i porém . não insisti_ rei á 
este rqspeito ... ' 

Disse-se que havião províncias predilectas: o~a, 
até o presente julgav:t quo todas as proV1nc!as 

-do Brazil erão irmãs, tanto em ci~(!~mstat~ctas 
políticas, corno em vaxames e. prec1soes:. amda 

·Julgo o .mesmo apezar de ouvu· o con~rano. . 
Disse um illustre deputado.: o nlgodao n~ ~to 

paga· dous por cento de sal.uda, e nas prOVlllC:tns 
do norte paga 600 rs.; lo:::o, é dettigual. Enunci~da 
assinl esta proposição não ba duvida que OX}~te 
a .. desigualdade~ mas vejamos. o <que. verdadetra· 

. mente existe; e é a· existenci~ real qu_e _se de~e 
te1· presente quando se avançao llropos.tço_es, que 
tendem a desunir· o espírito das prt:)vmclas, do 
que·· muito ftJigará a tyrannia. 

O algodão no norte não paga cousa :aJguma ~e 
consumo; -o algodão no sul. paga o dlztm<!,-. nao 
de 6 mas de 10 um; e como é arrecadado esto dtztmo? 
Faça·~6 o calcu~o e v~ r-se -ha quo o que paga o al~o-
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1liio no sul nilo faz dift'ereuça do t[Ue parra no norte. 
Demais o lllustt·o deputado ~<ntendo

0 

que todas 
- us províncias .do sul produzem algodão· não é 

assim, ha só algodão . em certos Jugnr~s. Por 
exemplo, em Minas planta-se algodão em Mi· 
nas Novas, ondA paga o dízim_Q, ó __ conduzido 
de 160 legua~; - e note•Btl qil:lhto : gaslat·ó. da lrans· 
porta; calcule-se tu<lo isto, · e , ver-so:ha se . não 
1!ca muito maia. pesado. ao· -cultiv:~do"r, . do que 
no norte .. Nas pt·ovinclas _ do _uortedeseonta-sc o 
dizimo segundo as . distancias, ·de -maneira que l1a 
lugares que não. pa~;iio dizimo. Digdo . os . Sr!". 
deputados que lôm pratica disto, so o que e11 digo 
ó ou não · a exacta .verdade. · 
Est~s considerações, Sr. - presidente, não _ têm 

sido presentes e é por isso que se tem avançado 
o absurdo de que as províncias . do sul ~ão _pre
diloctas. Ha ainda uma outra cireumstancin, que 
esta c~mnra ·. tem. querido remediar. O algodão 
produztdo em M111rts Novas . que é o algodão de 
exportação, o mais procurndo e o mais caro, é 
muitas vezes conduzido pel•> rio . Gequitinhonha, -

- faz despezas na villa da Belmonte, . e depois no 
Rio de . Janeiro . paga . 15 %. Ora, fação os Sr:i. 
deputados u . conta, e vera., !iC estas de:~pezns não 
excedem a tu lo o que este meo~mo geuoro possa 
pagar no norto. 

Dis!ie . um Sr. deputado, continuando . a fallar 
sobre a ma teria, qua.era necess'ario attender .aos· 
o nus dos . contribuintes. Este principio' é consa
grado-na · constituição; ma~ como se enten·Je' esse 
onus? Entende-se _sobre os eupitaes e 11ão Mbre 

- os rendimentos; e eu -desde já declaro que nem 
uma voz uP.garei o meu _ voto, quando o imposto 
fõr - proporcionado ao rond imento. -

Voto pois, Sr. presidente>, pel•) artigo em dis
, cussilo tal qpal. se acha redigido, e pela emenda 
-~ sobrll a carne charqueada. 

o Sr. cal mon 1- Continúo :a ' sustentar n -
opinião quo emitti. Eu voto pelo a rtigo do projecto,_ 
salva a rcdacção. Acabei de ouvir ao ::ir~ deputado; 
que o · at·tigo do projecto assentava em tio1a base 
falsa; , isto é, que o subsidio actual niio era tirado 
em proporção ao mercado do 'genero ; ao contrario 
eu _ mesmo mostrei quo o ·caso dessa depreciação 
resultava da concur1 encia, e eutiio se o illustre 
deputndo quer entander restríctameute ne~se sen- · 
tido, niio podcra contestar o que cu disse. O 
calculo que ouvi fazer .tumbem pc•r outro Sr. 
deputado, cxacto em _ pr1rte, mas eu o citaro3i 
em termos mais simples. Digo, Sr. presidente, 
que .o _ proje~to faz um beueftcio tamanho, quanto 
é o -que resulta do !)agar 600 rs. actualmente. 

Agot·a pelo que respeita aos charques, eu não 
tenlio com prellendido a .discus:~ão mormente quando 
acnbo de ouvh· uma declaração ao meu amigo . 
E~_te . projecto trata · de remediar o .. subsidio do 
cbarque que se exporta para o estr11ngeiro 011 
de que trata elle? Eu creio que ó sobro o_ subsidio 
do cbarque exportado . para o estt·angeiro ; porém 
quando um genet·c tem um mercado tão consideravel 
uos nosso~ : portos, com toda a certeza . podemos 
dizet· que niio basta para as nossas necessidades. 
Além do - que é necessario que a camara i·etlicta 

· em outro principio; é mister sahel'·se . qual é o 
dizimo que o ga<Jo · paga no .Rio Grande do Sul, 
e então . ver-so:lla que 0:1 direitos . de consumo:... 
que se,pagiio nos portos do:imperio sobro o charque 
não é um imposto novo. · .. · - _ . 

Pelo que respeita á _ aguat·dente, ainda que tedu
·zamos o imposto actual· da cachaça, eu asseguro 
ácamara que ella não será transportadu para 
o estrangeiro pot·que o estrangeiro não . quer este 
generó 'tào mão, como se fubrica ·aqui, e se me pe
dissem o meu .voto eu diria .que ~e se 1!zesse boa 
cachaça teria algum · valimento; mas no estado 
actnal não porque onde lla outros espíritos não tem 
valor algum ac!lchaça. Nã•l vejo raziio, .Sr. presi
~ente0 ~ara sa re_duzir o imposto da aguardente. 

·o Sr. Hollanda. Ou:va.lct\Jlt1 :;._ Pergun~ 
tn•,ei principalmente a v-. -Ex:;· se alguma das 
emendas que aqui se achão são sllbstitutivas ou 
se hiio de ser postns á votação no . sentido em 
que a camaru costttran tomar, isto é, salvas as 
emendas. : · ·- - -- · 

o s~ . PnESlDRN'rli: e:xplicon. .. . .. 
ó Sn. Hou.ANo.t · cAvALcA.~-ri:~ims aqui o que 

mo .faz . ainda alguma dllvida . Se o o rUgo fór 
posto á votação s11lvas as emendas ·entendo qae 
so · deve de:!llnir o cha.rqne da aguardente. En· 
tendo qua esses objectos de cbarqu_e e da ag11ar· 
dente . .devem ser artigos separados ; se se vo· 
tasse artigJ por at·tígo, podor-so·hia obter uma 
votação . (•xocta; · conhecia-se a maioria da· ca· 
Jl1ara na votação do cbarque ou agu.ardento, 

. assim podia ser; mr•s -se se votar ·o artigo, salvas 
as emend::s, então é da vontade tia camara. -· 

Requeria pois n V. Ex. que puzesse .o artigo 
primeiramente sobre o algodão;, se elle passar 
está prejudicada a .sub~tituíção; e não ·passando 
entl'io entra a substituição em votação; depois 
ponha se separadamente a reducção do .. charque e 
sig!l o da 11g11ardente · Eu niio enlendo o ·artigo 
como está. Occorre·me uma duvida e é se·esses 
10 %. siiú substitutivos '1 _ 

0 SR., PRESIDENTE explicou. 
O SR. HoLLANDA CA.V.\LCA~TI: ~Parece~me que o 

artigo quer que._ sejão substitutivos aos 600 r~. 
Estou pois confusO . A roducção de 10 •/o é impor· 
tante, e 8e a camara quer que sé ·raça alguma 
-reducção faça·&c; mas eu tenhc muita pena .de estar 
desconco1·dante bastante nesta mataria de.impostos. · 
Eu não quereria .que 08 imvostes fossem . por pro" 
vincías mas sim de todo o '1mperio que~ a legislação. 
de impostos fosse go:~ral e não provincial. Quereria 
quo se .di"ssesse por exemplo,. que n induatria do 
olgod:io pague tanto por todo o imperio; · e não · 
legislaudo para uma ou outra · província ; _ isto _é· 
muito máo, IJ . uma causa que podíamos ter já 
reformado na lei do orçamento; e todas .. as vezes 
CJUe descermos a individualidades . de províncias 
havemo-ncis achar em embaraços. · ' 

E>~te projecto podia .dar sem duvida uma medida 
geral. Assim l1n uma emenda de -suppressão, 
perdoe-me o honrado membro que· m11ndou es11a . 
emenda, o dizer-lhe quo elle querendo . igualar, 
produzio o _ contr.ario; porq11e as províncias .que 
pagão essc;s 600 rs., ftcão ll pag~1· o mesmo e as 
out1·as níio. (Leu.) São . aquellas que pagão . mais 
de 10 •/o e outras q11e pagiic menos continuão a 
ficar _f 1 vorecidas . _ • . _ __ . . - .· . . . -

As emendas substitutivas que · se .acbiio na 
mesa sobre os algodões são muito razoaveis. As . 
províncias cujo geuero o mais consideravel é o 
lllgodão, têm muito pouca .índustria-; ellas niio 
têm o café, ouro e muitos outros productos. E' 
cllm toda 11 justiçB quo 11e quer igualar o imposto 
em todas as proyincias, e o algodão produz 
tombem no no•te _como no _sul._ .o algodiio de 
Minas Novas é · igual ao do Pernnmbuco. Na 

· Europa o mercado do nlgodlo de Minas Novas 
o Pernambur.o co'ufunde·se, tom o m-esmo valor. 

o· algodão, senbor<!lil, não é mais fs.vott~cido no 
norte que no sul, é J!elo contrario . . O algodão 
merece igual protacÇifo=em todo o imperío, a sem 
duvida nenhuma a industria das províncias do 
norte, principalmente a de Pernaml)uco, 'é o algo-.... .
dão e . o _ assucar, porq:1e outros'· generos que 

-medi·ão 1ias províncias- do_ sul niin medriio ·nas do ... 
norte. - . . . ··· :· -. _ . · 

.. Sobre as -carnes . sc.:cas eu acho . muito justa a . 
- reducção, não de 10 •/o mas sim da2 •/o· Tenho o 

wentirnento de ser discot·de ·com os illustres depu· 
tados que ·me precederão : um illustre deputado . 
qual' que se prohiba a · exportação estrangeira, 
para se promover o consumo da terra, . e .e:.t niio 
estou por isso : promova-se todo o consumo i ~ue 
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prejuízo nos faz isso? Sejão tão felizes os habi· 
tantos do sul quanto o puderem ser, som que 
eu queira que elle,; sacrifiquem os seus interesses 
para o bem ~os. estrangeiros; · portaot•> acho 
JUstn a a·educçno. 

Tenho os mesmos princípios quanto á ngu!u
dente. Disse-se IJU" n aguardente niio tem consumo 
nos · estrangeiros; .S um -engnno. · -As- ilhas dos 
Açóres qnc produzem excellente nr;tnardente, con
somem aguardente do Brazil. Devemos conceder 
P()is todo o Cavor IÍ exportaçii_o deste gener.>. 

A aguardente paga 39 •/o, é . mnít:> conveniente 
que se. minóre qnanto. fór pos~ivel este ramo ele 
imposto;. e: qu lllto·mai~ ·.protegermos. a induslria 
tanto mais produziráõ os nossos impostos, maiores 
direitos se_: hão d~ arrecadar ; e se nó~ alterarmos 
para menos o imposto do algodão, maior numero 
de cultivadores o hão de plantar. Portanto pn~ 
recia-me mai~ coraveniente o reunir toda. essa 
doutrina em um só artigo, e para aproveitarmos 
o tempo, redigisaemos o artigo. deste modo. {Leu.j 
Assim fica tudo . em um artigo ; e parece-me esta 
emenda mais susceptível de approvação, do qne 
as outras que se aehiio na mesa. 

"Artigo substitutivo ao art. 1•. c emendas.-
<< Os direitos ·e arrecndaçíio dos impostos !!Obre 

o algodão serão uniformisados . pelos dh·eitos e 
arrecadação, neste genero na província . do Rio 
de Janeiro. A a~uar.tente e carne s"ecca export<tda 
não pagarámais que 2 •/o de sabida. na exportnçiio. 
· -Hollanda Ca~alcanti. » · 

O Sr. Gerva.11io:-Estou pelo primeiro ar
tigo do projecto salva a reilacção; poro]ue reduzido 
todo o im~osto e snbsidio, será. um· objecto de 
700:000$ de differença para as.· reudns publicas ; 
portanto julg.1 melh•lr reduzil·o á 10 %, além 
do dizimo. Além aisto · devemr.s considerar o 
dizimo como uma renda do capital; e eu. entendo 
que a rendn . de todos os capitaes rusticos on 
~rbauos, fosse o que f,lsse, é que deverião sotrrer 
trnpostos: mas quanto a rerluzir o snbsidio a 
2 •[o é reduzi l-o a nada. Ett conbAço. que seria 
muito melh"r que as nossas prodncções exportadas 
para· o . estr:wgeiro nada pallassem de Eahida ; 
mns niio quero correr tão depressa para não 
quebrar as pernas. 
Sobr~ a a~nardente, clla paga d.e sabida lS(?OO; 

c a mmha tdéa era que se· oievta reduzir est•l 
imposto a 2 "I• de sabida. Eu sou um dos mais 
interessado& nesta reducção, porque sou fabri
cante; mas conheço IJUil uáo se póde razer isso 
de repente, e qno devem ai! ir diminuindo o· que 
pudermos a\ vista da nosaa roceitn. Qunnto no 
chat•qtul ou carne, · nit•a vai sendo par>\ a armada 
t~tc., e a maior parte da carne parn embarqueK 

. silo carnes qnc vêm dR Ameri.:a do Nortll •. ·O 
meu v.oto é quo continttern os GO() a·s., imposto 
sobre a carne que· vai para o eatrangelro. 

Tendo dado ;i horas . ficou a ma teria .. adiodn. 
O Sn •. PmmottNTE .-Jen para or.lem do dlllol7 

'le .. t\goKto de 1830. 1.• Discnaaiio do · projccto ' de 
lei n. tal. 2.n Segamda dlacuas:l_o d•l prujocto de 
lei n. 14-l. :J.o Projecto de reaolnçiio 11. 173. 4.o 
Terceira. discllo~si\o dll fixl\çi\o das Cor~a:1 de ter1·a. 
5.• -1'erceira discussiio da üxaçiio elas •lespeZII.B do 
minisleriu da guerra.'. (i,o Projecto de · resolução 
npprovandn varias apos<Jiitadol'ias de alguns em· 
pregado~ publicas. _J · 

Levanton-se. a. sessão depois· das :3 borai. 

SessAo em t'lr ele i\gnato 

l'RESIDENClA. DO SR. COSTA, CARVALHO 

A':\ 10 horas e 10 minutos fez.se n chamada e 
achárào·ce presentes 79. Srs. deputados, . faltando 
CIJID crmsa os Sra. Li no Coutinho, Alves Bt·anco, 
Silv,, '!'a vares, Patila ArauJo e Pirita Peixoto· e 
sem eJia•os Srs. Ledo e Baptista J,>ereira, ' 

Aberta a sessão o Sr. secretario Luiz Caval~ 
canti leun acta da antecerlentll quofoi appro-
voda. · · · · ·· ·-

O S~. 1• SECRETARlO den conta do seguinte 
exped11.mte, . . , 

Olficio do ministro dajusliça, onviando o pro· 
cesso do Sr. deyutado 'M. N. Cast1·o e Silva que t'e 
exigio l'm otlicao de S·do corrente.-A' com missão 
de constituição. . 

Do ministro da fazenda, remettendo varills re. 
J>l'eRentações do conselh:> geral da provincia d•l 
Bahia. - A' commissão especial dos conselhos 
gerae11. 

Requarimento de _João Bernardo Gonzaga, pe
dindo a approvação de uma pensão que lhe fóra 
ccncedida pelo governo, para se verificar em sua 
mulher D. Constança Clara de Souza Gonzaga. 
-A': eommissão do pensões. · 

Um anonymo oll'ercceu um plano para se ex
tinguir repentinamente o premio da moeda de 
cobre.-. A' a:. commissão d.e (azenrla. :' 

R~querirnento. de Joaquim Raymundo de La· 
mare, · chefe de ·divisão da arruada nacional e 
imperial, pedindo a approvação de uma pensão que 
lbe fóra coneedid•l em .remnneração de serviços. 
-A' commissão de· pensões. 

Raquerimento de D;.Leonor Joaquina Lobão, filha 
legitima do li nado brigadeiro Franci:iC•l . Joaquint 
Lobão, pE>dindo o mesmo.- A' mesma commis!<ão. 

ReqnBrimento do. capitão de, mar e guerra Joa~ 
qui111_José Pires, pedindo ·o mesmo. -A'- mesma 

·commissão. · -
Len-se o. parecer rla com missão espe.:ial sobre 

o emprestimo da.'i 400 mil lbs. st. em Londres, o 
qual se mandon imprimir; ficando adiado por se 
pedir a palavra. 

ORDEM DO DIA 

Aberta a di~cussiio sobro a redacção do pro· 
jecto do lei que lixa as forçaiS navaes para o 
nono financeiro ·que . deve principí11r no 1• dl 
J11lho dé 1831. 

Veio ll meaa a. seguinte 6menda qne foi apoiar],,: 
<I Oa vencimentos que lhes competirem como 

dosem la:ucados. -aash•o A.lllares. » 
A camara resolveu que . torn•tsse tudo ás com· 

misKuea dll redacçiio,.· orç unent:> e marinha para 
redigirem o pr.•jecto ·com as emendas· appro-
vadaa. · 

Oontinuou a diacussiio d<l projecto de lei sobre 
o · dtzlmo do algodaio. · . 

O Sn. VASCONCELLOS disse que não responde• 
ria a personalidades ( porqne ua sessão antt>rior 
algumas lbe tlnhito sido-dirigidas pelo Sr. Luiz 
O avalo:antl) ; t•·r1tamentn · com qne era sempre 
brindado pelo illusta·e . deputado, e q11e o silencio 
seria n sna resposta. Notava porém quão peri· 
g•lso era estar continuamente a declarar· contra 
suppostas desigun.ldades entre pro7incias do norte 

. o do sul, o que só poderia produzir a desunião 
pelas províncias, e passou o mostrar como Minas
Geraes lucrava muito menos com . os seus .. nlgo· 
dõas do que . as . províncias do nortA ·: fez ·ver que 
o algodão de Minas Nova;r, unico de exportação, 
por melhor pagava 10 •/o de dizimo e sem des
conto algum, e qne a conducção de oito arrobas 
até á córte impol'tava 80S ; e sendo .·vendido. a 
51i a arroba, deduzidos. ainda os . 2 °/o. que -Jacil 
era calclllar-!!e qu~nto ·ficava ao lavrador ; adver· 
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tin,Jo mais quo os vS oriio pagos em papel. Rogou 
que cessass11m os QlteíKumell do .oppresStio, pois 
que. o m~l era geral em .. todo,s as províncias ; . 
e p_rovou · I)U_e os _10 •/o no . algodão exportado era 
grando alhvJo, deJxanúo·se para occash'io oppor
tuna maior . reducçiio ; e . couco;dou qne a carne 
secca sotrr~ndo mnior imposto que o._nlg(Jdiio, por 
estar SUJeito aos lll.eHmos 600 rs . . por arroba 
quando. esta importa\'8 a metade do valor erà 
eonven1ent11 que fosse ii:llíviada. · ' 

O Sn. CALliON suatentou a necessidade de alli· 
viar o· algodão para· que (le todo não perecesse 
aquel!e genero de agricultura, que tão . llobrecar
l'egado como . est_ava niio podia concorrer . com 

. os da America do Norte. e do .Eg_Y.pto nos mer-
cados da E11ropa; mas quo d1fferente 1'azão 
dava-se na cnn\e seeca do sul, para cujo · con
sumo niio er~ necessaria. a expo•·taçíio, · niío 
s~ndo e lia. suffic•ente para consnmo d•mtro do impe
no, e que neste.mercado.sugeíta a iguaes direitos ; 
que a estrangeira . teria sempre preferencia, não 
merecendo consideração que presentemente . se 
observo•.t corn. ~ - carne sa~gada dB P11tagonia; por 
~e1· dev1d0 á clreumstanc•as extraordinaria9 como 
Já em outra sessão tivera occasiiio de infc>rmar 
á. camr.ra. · Advertia mais o perigo de tocal' de 
repente em 1.anto imposto, cujo resultado devia 
se1· perigoso ; e que cumpria fazer taes nformas 
ou reducçües mu1 gr11dualmente. 

Outros ·muitos senhores !aliarão a favor da 
diminuição destes e .outros impostos, advogando 
a aguardente e cachaça desta província os Srs . 
Clemente Pereh·a e Castro Alvares." ·. · 

Farão offerecidas ns seglainto~ emendas : 
« O art. lo redija;se assim-Todos os impostos 

que nctualment11 pagão o algodão, o assucar. e a 
carne . charque-ada ou salgada, ~i'io reduzidos a 
10 %. do seu valor no acto de embarque para 

. fóra do im perio .- Sal v a a . redacçilo. - Lobo de 
Sou:a. » · · 

Foi apoiada. 
cc Cessando desde já o imposto de 160 rs. por 

arroba qu,mdo fór exportado pnra dentro do im· 
perio.-Salva a redacção.-Ccutro o Silva. " 

Apoiada. 
cc Além do dizimo, o algodito export•tdo do 

Brazil pagará sómunto 10 % no acto .ela sua 
t:xportaçilo para fór~& do imperio • ....;paulino do 
AlfluqueJ·que. ,, . · 

« O algodil.o produzido no Brazil tlca iaentó do 
dizimo durante a t•xletencla do subalJlo de UOO rs. · 
por arrobo, oatnbelecido pela carta · rógla do 28 
ae Julho de 1820, a qual 110 fi\Z extensiva • todos 
os portos do lmperlo.-Paulino dd .lilbuque~r-
gue. ll .. . 

Fori'ío ambas apoiadas. 
O Sn. CuTao ALYARKS pedlo pnra rolh~ar a 

sua emenda, por ee t.erem do pois della apresen
tado outrl\a com a mesma doutrina: o lho~ !oi 
concedida. 

Posto á votos, passou o artigo em que se .fa· 
eulla á qualquer o pagamento dos direitos por 
por meio dos bilhetes, chamados da alfandcga na 
fórma da lei concedido ao_s as~lgnantdes. Renhido 
foi o debate , mostrando uns que a favor ·recahia 
ui11ito melhor sobre os agricultores nacionaes, do 
que sobre os · riegocianLeil e pela maior parte · 
estrangeiros; dizendo outros · -que· admittido · tal 
favor, incerta se. tornava a renda · pela falta :de 
segurança ·nos · pagamentos ou mil duvidas, que 
pOdE'rião suscitar·se rdlativamentcá idctneidads dos 
1iltdores,, . etc. · · . . : . . · . · 

Julgárão-se . prejudicadas ns .emendas dos Srs •. 
Pnulino ds. Albuquerque, Hollanda Cavalcanti . e 
Luiz Cavalcanti. . . · 

A do Sr. Lobo de Souza · foi rt:geitada quanto 
ao assucar e · prejudicada quanto ao mais.~Foi 
regeitada a l• p~rte · d.a do Sr. Clemente Pereira~ 

A do Sr. Castro o Silva julgou-se Mmpreben-
cJida na votação. · . 

. A ,do . Sr .. Baptista .de .. Oliveira !oi approvada. 
Abnol . fo1 approvado o ilrtigo, e o project'> 

adnptndo, _ para passar ft 3• discussão. 
Com a chegada do Exm. ministro da guerra 

teve _ princip_io a 3• . .discussão sobre .a fixação das · 
!orças de terra. 

O · Sa. MtNts-rn.o 0.1. G:ni:atu.:procurou sustentar a 
necessidade · de . mai:~ força, para conservarem-se 
segu~os os pontos · mnis importantes, e · fazer-se o 
serv1ço com mais regulsridatle e sem grave iocom
modo d11S soldndos. 

O ~n. 0LlVEIR& ALVAREs tornou a sustentar que 
1~ m1l Pjaças, cornprehendendo soldados e offi
eJaes erao bastante~ para o . serviço indispensa
vel ; e que reduzidos os · corpo~ a 24 pela dimi· 
nuição de o.tnciaes, gratifl.eações, etc., era a eco-

. nomia maior, do que reduzir-se o numero de 
praças de . soldad<Js; conservando em efl'ectividade 

·os officiaes, e deixando a organisação dos corpos 
no es~ado actual ; e para prova fez o calculo 

· das diJierentes praç.ts e seus vencimentos,· do 
n11mer~ actual dos officiae:1 cumparado com a 
rP.ducçao p•·oposta. F~z outN• muitas observa· 
ções, mostrando o empregoquejtllgllV•l nect~asario 
da · força ; e · conclui o que os 12 mil basta vão, e 
que ." economia tornava-se maior adaptando-se 
o seu plano ; e accrescentou q_ue se demorava 
neste objectCI, por ter o11vido ao Exm. ministro que 
este atloptára em .parte suas idéas ; pois · que 
estava bem ct1·to do quanto S. Ex. o excedia em 
co~hecimentos theoricoe ·e prilticos uaquella ma· 
~~ . . . . 

(~ Sa. CUNHA. MATTOS . fallOil . por vezes e sempre 
multo •. Fez grandes elogu>s ·ao Sr. Oliveira ·Alva· 
res, cu)os conhecimentos disse in.vejava e appe· 
tocla a" menos met:&de ; e . accre:icentou a que 
a11sim obrava elle, como sabia. » Sendo esta ex~ • 
pressão equivoca, deu lugar á certo. suaurro, e 
Slll!llrro unlveralll; nada · porém o fez parar na 
torronte Impetuosa do seu discurso. Dizendo (nilo 
nos lembra sobre o que) quo havia la i: e res,11on~ 
dBndo·lbo S. Ex. qual a razalo porque nl'io tmh•a 
sido exocutad11 pelo Sr. Oliveira Alvares :então 
11~0 se achava presente, talvez por não poder 
1111pportnr em Cace os eloRI.lt do llluatre deputadoj, . 
na me•ma torrentoJ dlss~ (a lst•> elle responda); 
o que n•lu parocou bem aos espectadoreli, por 
nbandonar do repente o objecto doa Meus louvores, 
o voltrando·IIB . ·para o Exn1.. mlnl~tro dlue que 
ello multo o roepoltava: que o conhecia por prl· 
mulro na ordem ou jerarcllla mllltar, que ni[o 
era capaz de dizer cotl_Sa alguma que pudesse no 
longo oiTendlll·o ;- porém qno nada era capaz de 
o lazer calar, .· deixando do emlttlr aua oplnlilo 
mui .livremente como deputado. (Muitos apoiados. 

Prlnclplou portanto um novo discurso, mos· 
trand•l que multo antes q11e S. :&x. nascesse, elle 
jti mllltArl&, q11e assistira J\ muitas campanhas, 
que alcauçárll nellas .nome . por seus faltos, que 
na blbllothoca · publica achavão·se escrlptos em 
letra redonda, repeti o lato multas vJzes.; e ·accres· 
ct~ntou que na secretaria da guerra . constaria 

.lg1111lmente por documentos, etc., etc., e otrereceu·se 
n provar :por · pala!ras.e por escripto; · que a·força 
decretada . era . suffic•enLI&sima para ·segurança do 
imperio, ·e para que o·gorerno ·Live·sse arnda re· 
serva~ para~ qualquer· caso _extraordinario. Desen~ 
volveu . grandes conhecimentos na lej:liBlaçào e 
organisac;ào militar, . mostrando a conveniencia da 
re..tucc;ão dos corpos para ·o que o governo devera 
tlc•1r autorisado, procedendo em· tudo co·m a · eco· 
no mia necessari:l ,. seo1 com tudo otrender . aos .di
reitos dos militares. 
. O Sn. HoLLAND"A. CA.v .. u:cANTl.eotre outras cousa"s 
notou que a .-maior parte das províncias não . ne
cessita vão de tropas de .. linha, sendo ba11tante os_ 
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corpos. de policia, unicos encarregados pela lei 

· de coadjuvar as autoridades na manutençi'io da 
tranquillidade publica. Lembrou ao Exm. ministro 
a iujustiça que se éstava. praticando com os offi
ciae.s de Pernambuco, com~romettidos nas àiscus· 
sões políticas que ti verão lugar nnquolla provin· 
cia; e que np•·zar da nmnistia estaviio como 
degradados, privados dos accessos c de outras 
vanta~ens concedidas . nos brazileims, quando os 
estraugeiros gozav1io. de. tantos beneficios no Bra· 

miliciano, em caso de auxilio.l\s justiças, e déntro 
da respectiva província, em casos de 1·ebe1lião ou 
invasão em qualquer parte do imperio.- Luiz-
Cavalcanti. ,, . · 

zil ; e pedi o que se fizesse cessar uma tal in jus· 
tiça; e mandou á mesa uma.· emeuda para que 
semelhnnte.s .. officiaes. ou. fossem dilmittldos -que· 
rendo, ou continuassem no serviço, vencendo sua:~ 
antiguidades para as. promoções, etc. 

1c Artigo nddítivo .. Os officiaes, offii:iar.s 'ínfe· 
l'ÍOI'CS e mais praças do exercito, que farão en· 
volvidos nns commoções políticas antes do jura:. 
manto da constituiçi'io nas· respectivas. prQvincias 
em q11e se acha vão, seriio · demittidos ou terão 
baixa do serviço quando assim o requeirão; _e 
os que c:ontinua.l'em no serviço do exercito con. 
correráõ com as· • outras praças._ sem differença 

·alguma por seus pa·ocedimen tos em taes com mo· 
ções. 

O Sa. Lurz CAVALCANTI fez ver a necessidade 
das milícias· concorrerem para a defeza da pro
víncia respectiva e não de inimigos; e mandou 
neste sentido uma. emenda, evitando·se assim 
abusarem das mi\icias, servindo-se deUns paTa 
causas. até insignificantes como continuadamente. 
se praticava. 

Fallarão mais algun; Srs. deputados, e o Ex:m. 
ministro. . . . . , 

-- Vierão á mesa as ·seguintes emendas quo forno 
apoiadas : . . . . . 

cc Ao art; 1• ~ 2. n-Dos estados maiores e me
nores,. e dos. ofticiaes d:>s. corpos das 3 armRs de 
todas as pro-víncias do imperio, que ficarem sübsis· 
tiud(). 

cc ~ 3.• De 12,000 officiaes .inferiores, cabos de 
esquadra, anspeçadas . e soldado~! das mesmas 

·· armas. 
cc § 4. o Dos tambores, rifanos,. cornetas e trom• 

batas que corr6sponderem aos corpos que subsis· 
tirem. 

« Artigo additivo. -As forças .terrestres extra· 
ordinRriRs, durante o a·efer1do anno financeiro, 
constaráõ de 2,500 prnças de soldados das tre.i 
armas, que poderàõ ser licen'ciadus; em tudo nu em 
parte. se assim o permiUirem as circumstancias.
Oliveil'CJ Alvares. ,,_ 

cc Supprima·se o art. 3.•-0almon. n 
« O governo tlciL autorisado a conserva~ bandas 

de rnusica nos corpos que designar,_ com tanto 
que ns despezas gernes de todas as suas praças 
e dos instrumentos para ellus niio excadiio á 
qunntia "de 30:000$•-Salva a redacção.-Cunha 
Mattos.'' 

« No art. 3• em. vez 1le -serão supprimldas
diga·se-serão licenciadas.-CastJ•o ,1lva1·es. '' 

cc Suppl'imn·se o artigo ú•. 
« No art. S• em lugar das palavras-quo ontrllo 

em Unha, que excederem a força dec1·etada na 
prl)!lente \ei-ponba·ae-que tiverem completado o 
seu tempo, e no fim do aa•tlgo supprlma·ae tudo -
que exceder á pi\lavra-vontade. 

« Supprima·SO o art._ oa. 
u No art. 10 s11ja supprlmida a ultima parte. 

que principia- a dlsposiçi'to etc.- S. do Rego 
Barros •. " 

<< E tendo consideração nonumero de recrutas 
que tiverem dado nos proximos passados annos. 
-Alencal'• n 

« Em lugar das paiavras-poa· via. de premios 
.-diga·se-'promettendo·lhes mais . metade . do soldo 
durante o engajamento; e no mesmo art. O•, sup
primão-so as palavr~~.s-dando7sll comtudo prP.fe-
rencia.-Calmon. ,, . 

cc No art. ·ll em vez de dizer·se na fór.ma da 
lei em vigor-diga·se-na fôrma da lei ;f!xistenle, 

. -que assim fica declr~rada. · · ; · 1 :• 
- -<< No art. 12. Supprima·se a palavra-sedição-e 
t::~das as demais palavl'as d~sde -e .fóra das suas 
provineias, etc.,-. até o fim do' mesmo' a'rtigo,-
Rebouças. " . . . · · 

<< Emiugar do art. 12._;,;A forçn de 2• linha 
·é : destinada sõmente a serviço extraordinario> 
·a saber: dentro do districto do respectivo corpo 

cc Que. se. ndC.:iciono. no art .. 2•-as- palavras 
...:.estado cornpleto-sendo as companhias de caval· 
la ria deste.~ corpos substituídas·. e organisadas 
por companhias. de infantaria de policia.-Hol· 
lancla Cavalcantt. " ' 

« A.rtigo additivo.- Fica. autorisado o governo 
a alterar o numero delles tudo do modo o mais 
conveniP.nte para a execução desta lei.-Paula e 
Sou.:a." · ·. · · 

Não forão. apoiAda!! as emendas suppr<:asivas do 
Sr. Maia,-as do Sr. Paulino ·de Albuquerque 
aos art~. 8• e _5• e a suppressiva do nrt. 7•
e o artigo additivo do Sr .. Oliveira Alvares.
cc As fúrças extraordinarias. ,, 

Finda a. discussão retirou·se S. Elt. o Sr. mi· 
nistro da guerra, e pondo·se á votação forilo 
approvadas as emendas do Sr. Oliveira Alvares 
aos ~~ 2• e 4• do a1·t. 1•.-A . do Sr. Od'nha 
Mattos ao art. :J.o A primeira parte da do Sr. S. 
do Rego Barros. ao art •. S. a A do Sr. Alencar ao 
art. 9.• As .do Sr; Calmon ao nrt. 9.a A do 
Sr. Luiz Cavalcanti ao ·art. 12. E os artigos 
additivos dos Srs .. Hollanõn e Paula e. Souza. 

Forno regeitadas ns do Sr. Calmon e Castro 
Alvares ao art. 3.o As do Sr. Roboucas ao art. 
lt.-A.s do Sr. Sebastião do Rego Barros aos 
arts. 5•, 8~ o 10.-E o artigo .additivo do Sr. 
Oliveira Alvares. -Julgou·se comprehenclida a do 
Sr; Rebouças ao art. 12. 

Anna! julgada. a mataria discutida, e posta á 
votoa, ·foi adaptado o projecto de lei, que fixa as 
forças de terra, com pequena alteração,. o mandado 
para a commi:!si\o de redacçii.o. 

O 811. PnE9IDii:NTE . declarou pnra ordem do dia 
18 : Continuacli•l da 2• dlscussiio do projecto de 
lei n. 131. A segllndn cliscussi\:1) do projecto 
n. 144. Rtlsoluçilo n. 173 •. Resolução que approva 
variaK aposrntadorias concedidas a diversos em· 
pregados publicas. E quando chegar o ministro. 
a :3• dlscull8ilo do orçamento da guerra. 

Levantou-lia aaessi\o depois dasS horas o l ctuarlo. 

•e .. Ao em 18 de Arosto 

Pl\ESlDKNClA DO. SR •. COSTA.. CA.aVA.LBO 

A'11 10 horas proce~eU'BA á chamada e acha
riio·se pa·esentes 76 S1·s. deputados, faltando com 
causa ()S Srs. Lino OQutinho, Alves Branco, Mi· 
randa Ribeiro, Pinto Peixoto, Deos e Silva, e sem 
ella os Srs. Araujo Lima, Zeferino dos Santos, 
Oliveira Bailo, Merides Vianna e Baptista Pe· 
reira. · · 
- O Sn. PRESIDENTE declarou aberta. a sessão, e 

lida n neta da antecedente. pelo Sr. secretario, 
Souto foi apptavada. 

O Sn. 1• SECRETARio deu conta do seguinte 
expediente : · · 

O.fficio dó ministro da fazenda, remettendo o in
ventario original dos .documentos·. pertencentes_ a 
dinheiro, como os generos do commissario geral do 
exercito dos mezes. de Janeiro. _á ;Março ,do. 1826; 
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declarando no mesmo tempo quo. se fica tiranolo a ·. 
cópia dos docu.inP-nto~ exigidll pf<ln rlito comnJÍl\· 
snrio, para serem en yiarlM ú . cnmttm·.,.,.. A' c.)m.
mi~eiio e~pecial encarregada dr·sto rw(.(ocio. 

Do vigario gr•ral' de,te b1spado, •·~mr.ttnndo rim 
consequencin do art. 28 d.o tit. •l• da Cronst•tuiçi'io 
do imperió, n processo de quei'éla contra .o Sr. de
putado J. Custodio Dias. :.. A' com missão de 
. constitúicão . . ·· . ·· . . .· . . . .. , .. . 
· · H.eq•Jt.l'ime"to dos clireC'tores da impr:rial socie
dade Congo Soco, pedindo ne . tomem em C<lnsitle
rnçiio · o~ seus requerimentos relativos a ser nppli· 
Ci\\'Bl á sua companhia o beneficio da IF-i, qne 
reduldo a 5 •/o os direitos do .ouro.~A' 1• com~ 
mi~siio ele fazenda. 

Do mini•tro da mal'inhn, mandando as infor· 
mnções relativas . aos pr••so;; da prP.sigAnga que 
lhe foriio requisitadas em officio de Junho ultimo. 
-A' commiss:'ío do constitniçiio · 

Requerimento <lo Sr. Pires Ferreira, _ para de 
novo se pedir ao governo a lista nominal dos 
proprios da naçi'io, solicilan·tlo-se igualnr~nte do 
mesmo governo uma cópia do rornl em _ in~trucções 
·porque ·se · ·regem a · arrecadação das diversas 
rendas e ·do · traf>iche da_ Ortlom . 

Approvndo . · · . _· 
Da eommissiio o;;pecinl cncarreg•1da de examinar 

os cmprestimos havidos por venda . d11S a·polices 
e fundos · publicas, para se pedirem . ao 'governo 

·Rs escriptnras. goraes dos cont1·.nctos dr.i! rriesmos 
· emp1·estiJ:nos· ; o os contractos particulares havidos 

em cada emissão, c 'assim quaesqUP.l' instruc~ões e 
actos do · goveruo ·que concorrerão .rara cffectua· 
·rem·se 'estes ·cmprestimos.· ·-.--~ · 

Appl'o.vad•>~ 

PARECÉn'ES 

. Da commissão do fazenda o mariuha, pn1·a se 
pedirem esclarecimento!! 11.0 governo sobre o reque· 

· rimento de .Louren~o Antonio do Reg.> .. 
Approvadti. · · · . _ · 
Da commissão ecc\.;siaslica sobre o· reqncrimonto 

dos · habitantes · da villa Nova de S. Jc.i\o d'El-Rei, 
pedindo a erecção em matriz d~ igreJa dt: S. Ber
nnl>é, collocadn no centro da d1ta ·v11la- ; scudo o 
parecer que se rernelta o rcquel'irnento no lloverno, 
para providenci11r á · lnl respeito como fõrjusto, 
propondo á assembléa geral a npprovaç1io de seus. 
actos, c11so assim o rrescreva a constituiçlío. 

Adiado per sa pedit· a p11lavra. . . • 
D11s càmndssõ.es de instrucçito publica c ccclll· 

siastica, 1:mbro u. portaria do goveruo que mundtlU 
pôr debaixo da ndmiílistrnçiio dos patlr~s dll con· 
~:regaciio de missõns n c~pelln, e bPns do Senhor 
Bom • Jesus 1lo :M:alt·lsinhos do C-m~onhns do 
Campo em Minas·Gernes, p:1ra e•iiflcnrcm um 
coll~gio ,de cduc,.çl'io; sendo o parecer ·quo volto 
o neg•1eio no governo · pnra ""r levado n conselho 
geral respectivo; afim ue propor sobre este objccto 
o que juls:ar mais conveniente. 

Approvado. . . . 
· Da commissão dejustiça civil, sobre o requeri· 

'íuento de Luiz de Sant'Anna Gomes,queixando·so 
de . 2. 'chnncelleres da casa.' da supplicação, o tnns· 

·nct•>"e o actual, · úcerca de uma ·. gloza quo elle 
requerêra · em sentença proferida ·· na causa em 
que litigava com Estanisláo Jos~ Xavie1· .da ~o
cha, e. igualmente do suprcl!lo tnbu!lnl ·de JUStiça, 
por lhe ter denegado a rev1sta ped~da da mesma 
sentenç~ ·; s·endo o _parecer que nao_ tem lugar 
sem6lh:mte pretençao; 

Adindo. . . . . 
Da. cominíssão · de · estatis~ica s~bre o .re_quen· 

mento dos habitantes da povoaçao da · fe1ra de 
Sant'Anria . do termo da villa da · CaEhoeira . d·1 . 
província da' Bahia; pedindo a elevaçao em V1lla 

, daqu'ella povoação ; sobre. a re~rese.utação .da 
camara municipal da . villa de ~~~p1curu_ dll · C1ma 

'-'.dn ·mesma provincia, pedindo a mudança da:séde 
. · TO!olO 2 . . 

d ·' mnnicipio par.t o sitio de mi~siio de s; Antouio 
d'Al ·lêa ; sendo o parecer que se tome · uina me· 
dirla· legislativa neste sentidc. · · ... , · 

JulgoJl·~o .. o projecto otferecido pela commis!!ãO 
objP.clo do tleliberação, A. ma11dou se imprimir. · 
Da~ commissões .ele justiçn criminal e civil, 

.off~reccndo uma rosoluçlio para se . resolverem as 
tluvidas qne têm ·occorrido na execução da lei 
quA creou o. supr·~m<) t1 ibunat . de · justiça . 

Mnudou-so imprimir. . . · . 
Da!! · mesmns commissões·sobre ns ·omendasofi'd· 

!'ecidus . {:.. proposta sobre· &s relações. · 
Mo:.mlarào·se imprimir; 

ORDEM DO DIA 

Entrou crri .discussão o art . 2• do projecto de 
lei · n . 131, e foi npprovaclo ; passando·se ao ·3•, 
for1io offe,·ecidas as seguintes emenda~: 

11 Os dP.spachos do algodão se fal'iio como actilal· 
mente se fazem ·os tl~· nssucar, havend,) lugar, 
para o. pa~amento dos .direitos, as nssij:tnatu.ras 
dos neg•JCiantes afiançados, como nas alfandegas 
de ·entrarias de fazendas, nos termos do forill•.;.;.. 
G. P. Feo·,·ei.·a. » . . . 

((. Supprimão·se a!l pu lavras- como ·até . agora 
pertencia o ·do subsidio.-Lobo de Sou:a. '' 

«.Que se supprhna o art. S.• - ·O deputad~ 
·M,.llo· lrlattos. » . • . . . 

11 Accrescente·so ao art~ ~·-comtanto que o 
prazo mio. exceda de um anno, e deb:1ixo · do 1lrma$ 
.de pessoas abonadas com prefrlrencia a dos aa
signantPs tias nlrandegras . -Castro e Silva. ». 

" ·A disposição da lei de 23 de Outubro de 1827 
não . com prehende os direitos sobre . o algodão, 
gozando, .porém rios . ussignados de 3- e 6 mezes.-, 
Manoel Amaral; . 11 

Foriio todas apoiadas,· e adiada a discussilo por 
ser annunciada a c!legada do -ministro Ja guerra . 

A's . H horas e tres quartos sendo introduzido 
o mini>tro da . gÍlt:rra, den·IIO principio á 3• dia· 
cussiio do .. projecto ·de .lei . do · orçamento das dea· 
pezas da repartição da guerra. ··. 
·o Sn. CuNIIA. MA.TTns mostrou o.i dil!'erantes 

objectos sobre . que o Exm. ministro podia Cazer 
grandes ec.1norniail além das decrota.llos ; rllscorreu 
largamerato sobre cada um dos arU~toll, · r.mnando 
calculo!!, conCront1111do · despeZ•II o cunolulndo a 
sapicncla das decroltadns. . 

o Sn. Ml:!IITM U.\ Gu&l\1\o\ combateu algumas ro· ' 
ducr,õAa n entro oih1s notouquo deixandO•IItl a outros 
mini11torios ·l correio•, e maiul' quantia para o 
expodiunte rJn Kecr~larla, par'' a da guerra ~ue 
tin!)l\ maio1· quo todas sõmonto se conceJ1ito 
2 corroias o mnlto se cot•tára no pedido para 
pnpel e outras mlullczas; quo o resultado seria 
el!crevtlr·se emquautv bouveMse em que, o f~tzer.ae 
o ~ervico qunnto ro~Ke possível com os 2 correios. 

Ernqusnto ã reduc:çlio com · as musicas, disse 
qu. e de. sajuva H.·e lhe declarass& o deatin. o que · Sll 
d:1ria aos musieos que sobrassem, bem como a 
maneira de os orgauisar com a qu11ntia que para 
ellall. se orçava. · 

o sa, CUNHA. MA.TTOS NSpondeu . que "pcidendo 
s: Ex. ter as ordenanças . que · quizesile0 estas 
poderiiio fazer muito serviço .<I ué : ora !aii,iio · os · 
cOt'l'eios e com grande cconomu1 ·da fazenda; mas 
q·ue oJganisando·se os corpos de ·maneira que 
fossem sós os necessnrios pai'& eomprehender a 
força decretada, concedendo . musiéas . para cada 
um delles nindn era. su.fficie~te 11 quantia orçada, · 
embura fossem ellas reduzl..lllS a meno1·. numero 

· que as . actuaos ; e . q 11e . se . aob1·aas.ein musicas era 
provavel que ellesdeaeJBS98m.demiBSão, e quando 
não a quizessem continuarião . a · · vencer seus. 
soldos ate que hou:vease vaga. . . . ' ·,: , 
' o Sa; 'VASCONCELLOS falloti;1leste rueamo~seJ1tido, 

e alguns · outros : senh~res; ·•' : · ;:.·_·_ "··· . 
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Forão o.fferecidas as seguintes emendas: 
tt Na tabelln do orçamento do Píauby BUP-Pri· 

ma·se 9:416$868, pnra milicianos em serviço. Caso 
não passe . a suppressão, seja então incluída . nus 
diversas despezas.-S. do R. Bai'I'Of. '' 

« Suppressão . da reducçiio nas despezas da Ke· 
cretaria de estado, nq pnrte que é relativa á dos 
correios a .. cavallo ... -CaZmon. '' 

<i Reduza, se nsdêspezas feitas com officiaes de 
2• . llnba .c milicianos em serviço a 6:000S.-
Fernandes da Silveira. '' · 

Forii.o apoiadas. _ . - · ... _ . -
<c Seja ele.vada a despeza da Parahyba a 49:737$985. 

-Getul_io. _,, - - · · · 
u Dolcumento 7. 
« Nas _musicas dos corpo!!, etc . ·10:000$000. 
tt Pará. Tabella n. 2~ 
tt Outras despezas................. 12:000$000 
n Maranhã. Tabella n. 3........ ... . 8:91787-10 
« AlagOas •.. Tabella n. 9 ..... , ..... · 3:0008000 

-Olivei'fa Alva'fes; » 
« Que .se supJ:>rimão as gratificações concedidas 

a dift'erentes com mandantes de corpos para. ensinar 
. nus mesmos corpos os estudos innthematicos, que 
se ensiniio na academia militar • ....,. Cast1·o e 
.Sill.la. _, . . ... . 

u Que se arbitre para a prcvincia do Rio Grande 
do Norte a quantia de U:OOOS para pag~mcntp 

· da divida da tropa dn dita provincin. · 
« Que se supprimão todas as addições de etaJle 

·com~rehendiJas na tabella n. 6 da província do 
Rio Grande do Norte.-Paulino de Albuque,·que. ,, 

Não farão apoiadas. · · 
Julgada a materia sufficíentemeote discutida e 

deBpedido o ministro proceltendo-se á votação 
forão ·approvadas as emendas dos Srs. Calmon e 
Sebastião do Rego e prejudicada a . do Sr. · Fer
nan'!_es da _Silveira: e julgando . se finda n 3• dis
cussao adop&on•se o projecto. . 

As commissões reunidas . de marinha, fazenda e 
redaeção apresentárlio redigida a lei. que fixa as 
forças ·de mar e despeza da marinha. · 

Approvou-se e a redação. 
·Entrou· novamente em discussão ·o art. -3• do 

,projecto de lei n. ·131 ao qual ainda se oft'ereceu 
·a seguinte ·emenda : · . ·. 

« · Supprimão-se as palavras-se o contribuinte 
quizer.-Lobo de Sou;:a; ,, · · ·. 

J:<'oi apoiada. 
Julg11do discutido o artigo, foi approvado, assim 

como as emendas do Sr. Lobo de Souza, fic~ndo 
reJeitadas todas as outras; 

o Sn. CASTRO E SILVA. offereceu o seguinte artigo 
additivo: 

tt Que esse imposto do 160 .rs. continue a ser 
cobrado naquellas províncias onde ·até agora se 
pagava, acompanhando guia respectiva para ser 
levado em conta na maiori11 que houver de pagar, 
_revertendo essa maioria para a provincia pro· 
ductora;-Gast1·o e Sil,a. » -

Não foi apoiado, pelo · que julgou•se tlnda a 2• . 
discussão, que passou para a S• o qtle - fosse 
r'lmettído a com missão de redacçiio o . seguinte 
requerimento otrerecido pelo Sr_ • Castro. e Silva : 

(t Requeiro que na redacção · se declare que fica 
comprehendido nos 10 o;o o importe de 160 rs. por 
arr~ba d~ al~odão quando exportado para dentro 
do tmper10.-Castro e Sil,tJ. » · · 

.-· Entrou depois. em discus)'.iiO .o lo e 2° artigos 
do projecto · de lei · n. 144 vindo do senado, os 
qliaes tlcárão adiados por_ dar a hora.'(, 

O Sn. PRESIDENTE declarou para.1·orilem do dia 
19 : 2• discussão do projecto de lei vindo do 
sen11do, nó . 144. Resolução n. _ ·178. 8•. dlacussio 
do orçamento da despeza da repartição da fazenda. 
8• dlacusaAo do orçamento da receita. Discussão _ 
da .. resolução que · approva varias aposentadorias · 
concedidas a. <li versos . empregados. publicas. 

:. Levantou-se a sessão as 3 lloraa. · · 

Sessão em . tO d_c · A&'••• to 

PRg,IDE~CI.\ DO sn. COSTA CARVALHO 

Ttll•d•J ·se Cai to a chamada, abrlo·sà a ses::.ão 
ás 10 horas o urn qu1nto, e faltál'iio com par
ticipação o>~ Srs. Alencar, Moura, Araujo Lima, . 
Pereira.· de Brito,- -.Silva· Tavares, Lino; Alves 
Brnnco, Andrada, · Pinto Peixoto, Baptísh Pereira 
e Cll,Pdido de Deos. . .. _· 

Líâa a acta da sessão antecedente pelo Sr. 
seeretario- Barreto, ffJi approvada; 

Leu-se o seg~iote expediente: 

REQUER.IMI<:NTOS 

Do Sr. deputado Francisco Xavier Pereira de 
Brito, pedindo licença para retirar-se à sua pro
víncia pelo se11 estado valetudinario, .· e por ter 
negocios a tratar que niio dispensã:> a sua pre· 
sença.-A' commissáo . de poderes. · ·._ · 

De Manoel · Ant,>nio Pereira, queixando·se de 
varias 'injustiças do poder judiciario em . uma 
cau,;a de 1lliac;1io~ e petic;iio de herança que move 
contra Manoel Lopes da Cruz.-A' commissão de 
justiça civil. - _ -

Da Domingos Lourenço de Carvalho, queixan-
. do-se de se não ter tomado conhecimento no .su
premo tribunal . de justiça da · revista .que inter
puzera na catliirl crime que tem com João Ferreira 
da Sílv~ Braga, po1· ser . interposta . fóra dos 10 
dins.-A' com missão .de justiça · crimindl • 

. _ De B11lthazar Pinto dos Reis, pedindo se requi;. 
sito do ministro da fazenda o origi,nal da repre· 
sentâção que fez contra Albino Gomes Guerra de 
Aguiar, que veio por cópia.~A' com missão especial 
do exame das cont11s do commissnriado. 

PARECERES 

D:\ com missão e,;;pecial das camaras municipnes 
sobre o requetimento de Antonio Rodrigues de 
Amorim da villa de Angra _dos Reis da ilha Grande, · 
que se .queix11 d11 camara municipal daquella villa 
nlio lha ter ordenado o alinhamento de um ediflcio 
que pretendeu fazer; sendo_ o parecer que o suppli· 
cante deve usar. do recurso da lei não tendo lug11r 
a sua pretenção. - · 

Approvado. 
Da mesma . com missão, sobre a representa cito 

rPa camara municipal da .villa ele S. Joio d'El· 
Roi. comarca do rio -das Mortes na . provlncia de 
Minas-Geraes, pedindo providencias . parn se me' 
lborar aa estradas e ponte daquella provlncia ; 
sendo o · p11recer (jUe as fl&rgunte ao governo. qual · 
a lei ou decreto que .estabeleceu a tuxa na passa
gem do riu da Parabybuna, qual o 11m _desta taxa, 
e .se ell11 tem ~sido applicada ao seu tlm, e se os 
habitant_es da , proviocla do Rio de Janeiro são_. 
isentos de a ·pagar. 

Approvado. . . . . 
·.Da mesma ,com missão, sobre a representação da 
camara _da vílla da S. Salvador dos . Campos, 
pedindo . faculdade para estabelecer . uma ta~a 
sob1'e cada pessoa que passa pela ponto do no . · 
M:acabú, recentemente Ci'lnstruida pela dita camara; 
sendo o parecer· que se exijão oa seguintes escla-

·recimentos· lo a· quanto montão annualmeote .as 
rendas daquelh cam!lra: 2o a .que objectos pri
marias siio ellas applicadas e a~ qual a taxa que 
a mesma comara pretende !i&tabelecer, e .. por quAoto . 
tempo. . · · 

Approvado. . . . . , 
Da commisaão de constituição, propondo _umt\ 

resolução para se . autoriaar · ao governo, para 
conceder carta .de naturall11açilo no Dr. Rapbael 
Pillate Baggi, natur_al da ltalia, _conforme reque· ~ 
rêra. . .. · - · . . · · 

Julgou-se ·a relaçio objecto de deliberaçilo, ·e 
mandou-se imprimir. , _ -
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Da commissão de justiça criminal, sobre a indi· 

cação do Sr. deputado Henriques de Rezende para 
se recommendar ao· governo. a effectiva. responsa
bilidade do commandante 1e um brigue de guerra 
pelo' facto de· ter abandonado nas prnias desta 
cidade a um menino de 8 para 9 annos, que fóra 
roubado na cidade d>l Parahyba ; n que consta 
de. um. auto. ·a que procedeu o juiz de paz dá 
freguezifl do. Sacramento ; sendo o parece L· que ao 
mesmo. juiz. compete proceder sobre este objecto, 
e dar andamento ao processo na fôrma do seu 
l'e~timento. 

Approvado .... 
Da com missão de . pensões, para·. se . enviar .á 

com missão de fazenda. o requerimento e· mais pa· 
peis de Francisco Antonio Soares. 

ApprOV>ldo.. . 
Da mesma commi.ssiio, propondo a approvação 

do . decreto que concedeu a aposentadoria á José 
de Souza Santos, juiz da balança da casa da 
moeda desta cidade". · 

Approvado pa1·a entrar em discussão a resol~ção 
já impressa sobre este object:~. • 

PRIMEIRA. PARTE .. DA ORDEM DO DIA 

Continuou a discus:Jão adiada' do projecto de 
lei n. 14! sobre as prestações de serviços discu· 
tindo-se o att. lo . e 2•. _ 

Os SaR. HENRIQUE;; DE REzENDE E MELLO MATTos, 
com permi.ssão da camara retirãrão a;J suas .emen· 
das que tinhão sido apoiadas em outra sessão 
o foi apoiada mais. a seguinte emenda: 

" O art. to seja assim:-0 contracto por escripto 
{feito em paiz estrangeiro. n reduzido a pub\iea
c6rma no Brazil, o~ feito. neste mesmo imp_erio, 
onforme as suas le1s, em _o qual algum naciOnal 

011 estrangeiro se obrigue a prestar serviços por 
tempo determinado, quo .não exeeda a 10 annos, 
ou por empreitada, havendo adiantamento de toda 
ou parte _da quantia contractada, será mantido 
da maneira seguinte.- Rebouças. n . . . . 

Submettida á votos a materi•l, forão llp ,,rovados 
os arts. lo e 2o llo projecto com a segunda pa!te 
d11 emenda do Sr. Paula eSouza, salva a redacçao. 
-« Que debaixo do nome estrangeiro se· não en· 
tendão os barbaros afrícanos.-Paula e Souza. » 

Forão regeitadas todas as outras- emendas, assim 
como a_ primeira parte da do Sr. Pa11la e :i!ouza. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA • 

Depois das 11 horas e meia entrou o ministro 
de estado da fazenda e passou-se ã terceira dia· 
eussão da fixação das despezas deste ministerio, 
à que forno apoiadas. as seguintes emendas : 

Da commissão de orcam·ento: 
« Artigo. Fic_a creada na província da Bahia 

uma mesa de administração . de rendas para a 
arrecadaÇão dos direit:~s actualmente. a . cargo da 
mesa de exportação. que llca suppr~,l~uda. 

rc Artigo. O governo fica autorisaQ:l a crear 
igual .mesa M · província da Parahyba, !Jnearr~· 
gando á respecLiva_junta d_a faze~da. a. orgam· 
sação das instrucçoes_ · prec1sas, . cmgmdo-se no 
que fór applicavel quanto ao numero de empre· 
~tados e seus vencimentos ao decreto de 4 de 
Fever~iro de. 1828, salva a redacção.-Vascon· 
cellos. -Mende~ Vianna.- Lobo :JB Souza.-
Duarte Silva. » . · 

· ic Supprima-se a auppresaito da quantia de 860S 
a tres vluvaa de contlnuoa.-Oalmon. » 

« Sejlo comprebendldaa no paragrapho pllnaões 
a1 que se pagão debaixo do Utulo de boblnho. 
-Oalmon. » 

« Que ao orce uma aomma para . pagar-se o 
rebate do papel co_m 01 preta da tropa,-e jornaes 
dos traballladorea dos araenaes da Bahia.- Ma-
noe~ Anuarar,·» · 

(( Supprima-se a suppresaão dos ordenados do 
thesoureiro geral e do escripturario recebedor do 
sello. da província da Bahia. Idem. do. escrivão 
d11 junta de Minas . ..:..Manoel Amaral. ,, . 

cc Proponho que se. orce para uma mesa unica 
de divers11s impostos para Pérnambuco, como 
se fez para a Babia.~Oastl_'o Alvares •.. ,, ... 

" Ni> orçainentá da despeza. civil da província 
de Pernambuco supp'rima·se 1_:96GS com os orde· 
nados doa ofliciaes da i11specção das obras publicas, 
cujos empregos são fundados em lei, salva n re-_ 
dacção .-Cm·nei1•o ·da. Cunha. ,, 

(( Que . se trata sobre a m6sa dos direitos de 
exportação em outra lei, q1le não· seja a do orça• 
manto da despeza, salva a redacção.-Rebouças. » 

(( Sobre o llagamento da divida exterua na 
província do Rio de Janeiro. Redija-se assim.
Equivalente a 178,9!2 lbs. st. da divida publica 
externs, · comprehendendo. o ultimo emprestimo 
C'lntrahido em Londres sem prejuízo do exame 
deste contracto, e con:;iderando-se os valores dos 
objectos dá receita, q'ue se arrecadão pelos agentes 
do imperio em Londres. cc Ao parsgrapho do pa· 
gamento da divida externa seja emendado pela 
fôrma seguinte: Com a divida interna na fôrma 
de seus contractos, sem prejqizo do exame daqudlles 
que ainda não forã•> approvados 1,036:263S754. 
" Nas províncias da Baliia; Pernambuco e Maca· 
nhão diga-se~Equivale tanto pará o pagamento 
da divida externa como na província do Rio de 
Janeiro.-Bollanda Cavalcanti. » 

u Que as mesas de arrecadação de rendas sejão 
creadas nas províncias, onde f.Jrem mistar, orga~ 
nisad;JS segundo o decreto de 4 de ·Fevereiro de 
11:!'23, n11 parte que fór applicavel, refundindo-se 
em taes mesas as diversas arrecadações actuaes, 
e ficando addidos os empregados. O governo 
apresentará á assembléa geral as instrucções que 
der a todo o resultado para a precisa appro· 
vação.-Duarte .·e Silva. ,, . ·· 

Não obtiverão apoiamento .. as seguintes emen-
das: . · 

2a parte da:do Sr. Manoel. Amaral.- cc Que se 
inclua no orçamento da Bah1a a somma que lhe 
pertence pagar de sua divida interna A que vem 
addicionada na divida interna do Rio de Janeiro.· 
Manoel Amw·a.l. » 

« Supprima·se a suppressão de 7:200$ do orde·-
nado de . 4 conselheiros.-Calmon. » _ · . · 

u Fique reduzida a- 1:300$ a despeza do expe· 
diante d•L mesa da a·iministração das diversas 
rendas.-0 deputado Mendes Vianna » 

(( Supprima·Re a suppressão dos 7:200$ de orde· 
:tado . de 4 conselheiros. No pnragrapbo com 
despezas eventuaes indicadas 3:200H dos oceupados 
no trapiche emquanto parecer conveniente. -
Maia.» 

« Que a ~ypographia nacional_ da· Bahia. seja 
arrendada e não vendida,-Rebouç~~j. ». · 

« Supprimão-se . no Rio de Janeiro . uiJ palavras 
-divididos lO. 0/o, etc. Supprima-se a suppressão 
da. quantia ped1da n11 provmcia. da Balii,a _para . 
chapinha dt~ cobre.-Passe . para a. rep:1rt1çao. do 
imperio e carregue-se aos interessndos. os portes 
das cartas no paquete inglez.~Reze~de. >> · " · 

cr Suppl'ima-se a rsdacção da quantia de 600S 
que se concederão ao empregado no • ajnste,. das 
dividas antigas, e os 7!19S com 9S emprejlados 
nomeaJos pela junta para a contadoria.-Ounha 
Mattos. >> 

O Sa. Mnns'Tao D.\ FAZBNDA.iez .dift'ereriteil relle
xõei, sendo al\ princiJ)aea: 1\ suJlpl·easão dos ordena· 
d!IB de 4 membros da junta da fazenda, não . s6 · por 
que er11 um melo indlrec~o d11 neutraliaar n!l attritiui
çõell do poder executivo, que podia pela lei fuzer ae~ 
mel h antes nomonoõea; como porque até não se decla• 
rando quaea oa conaolhelroa,. elle Ignorava .aobre 
11 uaes devlito recabir semelhante_ a reàuccõea além· . .de_ 
lhe parecerem ataques 1\ propriedade a que tlnllio 
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direito peh nomenÇiio do governo. Observou a 
de~<igunlun·lc de so npp1·ovnrt!m olgnmos nposen· 
tadoriail, e I'I!J>l'ovnrem-sc outrns do ;grt.~l nntnrr,za; 
o qui) lhe pnmcia pouco conforme com ajn~<tiçn. 

Nc1lo11 a rH!ce~siclnue de não supprimu·eru·so 
a~ pr·••sõcs elo bolsinho, po1· te1·em sido con!ltnn·· 
ternentt< p•ogas pelo thesonro. Apres,.ntron·a re· 
c~jl!l o d~_spr,za cln trapiche d.n pt·dem, .pela f]Uill 
se verificava o excesso da· rec~;rtn, além de se 
poder JHJr nH!io delle fisc"li"_nrem·Rc melhor IH 
rendas pub!icns, e os parliculMCS te;·crn a van
tagem fi~ seus gl)ne.ros sereiJI . mais .bem . acn.udi.· 
cior_rll"·los e por menos preço que P.m outr.o qualqner 
trapiche' AccrP.scentou que scnd_n r'vi~cnte n.jus · 
tiça cla·Jilf:Jla desp<>zo, ·das grauficllço.,s. e certas 
aposentuclorins, e julg~tndo a camara sómente . ..illc
A'aes, nn sua rnfio estava sanar e:~sas íllllgalida1.les 
com n ~ufl approvaçiio. 

O Sn. MAIA sustentou a justiça c necessidade 
de dmoínar-sll . a. suppressiio do.; ordenados aos 
4 cnnsélheiros da fazenda ; porque conceden•lo a 
lei f11culunde no governo para nomea1· quautos 
jul~asse neccssarios; o sendo constante que o 
tribunal j{~ niio podia trabalhar · por' falta do 
mP.tubros, era incontestav.el ll:!Sirn o direito dn 
governo em nomeal-os,. como o direitr, dos no-
Juend,,s no o1·denado do seu cmprc?g·'· -

O Sn. VA~C-•:<oCELr.os replicou ás dilferentes reile· 
xões do Exm. ministro, e respondenrlo no que 
dizia respeito aos 4 consdheiros da razen-Ja, mus· 
tron peln lP.i da ereaçào do tribunal que elle 
eon~tava de 5 membros; e que quan:Jo por outra 
o monarcha resurvou o nomear quantos enten
fies.;e necessnrios, tambem ·deixou a designnçiio 
d<> ot·deundo para essa occnsiiio; e quo sendo incon· 
testavel quo depuili da constituição só a assem· 
bléa podia marcar or.lenados, era tambeon ,,vidente 
que sem esta approvaçfio ou disposição nenhum 
direito a elles tinhão os nomeados. 

Provou que, estando aquelle tribunaljá.extincto 
pela camam d.os deputados, nis:10 se cunfvrmava 
com a constituição que n:io reconhece semelhanttl 
tribunal qnd todos julgão desnecessario,. c fdCO· 
nhecendo o. governo o triste estadll de nossas 
finanças quo só a mais severa economia poderia 
remediar, tinha abusado mui ctnrnmente desse 
podet· discricionario, n.>rneando empregados des· 
necessario~, o que era em e.nsos se~~telhantes que 
a asseml.Jiéa usava de sua autoridade n1io annul· 
lancio as nomeações, mas negando O:! ordenaJos; 
e lcmbrouquetendo o governo o poder do declarrw 
a guerra á a~sembl~a qnan~o julgass~ imprudeo.tc 
tal· declnraçao podta e devu1 m•g-ar-llwrcctutas e 
dinh(·iro para ella, e que era dest'arto qutJ ambos 
os poderes s~rião discret'l:i e menos abusarião 
de snns attribniçõcs. · . · 

Fallnndo. sobre as pensões do bolsinho disse 
quo a commissiio não podi·t fazer condescendcn· 
eins á custa da fazenda publica ; que·taes pensões 
foriio sempre. consideradas como esmola~, e· não 
como 1-ecompensas a . serviços ... feitos. an estado, 
que· o thcsouro não e=.-a caixa da rnisel'icol·dia ; 
que a; rend!is publicas tinhiio certa •- e. determi· 
nada applícação, que injustiça seria os 'represen· 
tantes da nnçiio longd de fiscalisnrem os dinheiros 
publico:~, durem a elles applie•tções diversas da-
quellas pam que- erão concedidas. , 

O SR. ·CALltON sustentou a •necessidade d.e np
provnr-se .a dcspeza .. com o trapiche, que · elle 
appellnva para .a massa dos hoinens. ci~ bem que 
estaviio certos da . bondade da providencia· do 
muito quo lucrava n fazenda publica e. a dos 

. particulares pdl•J bom a·ecato em . qne -. alli de 
ac.havào os geueros, npezar do clamor do~ interes· 
sndns; quo a comrnlssão que tinha de p1·oceder 
n certos <>xnmes poderia eatendel·oll até o trapiche, 
o roc11nhocor. com .oa proprioa olhos o verdadeiro 
eat.ndo tl"quolla ne"oclo. _ · 

. 'l\11'11011. u auatuntar a liUpp&·~ssito da suppressüo 

olt>s ordenados dos conselheiros da fazenda ; o 
notou que o nobre rolator .da commills•io para 
n su-tentnr, recorrera 11 uma lolí do seculo XVI 
sem mcnciontLI' outras m1titns que Jerão nova 
ordem no tribunal ·do c•-.nsdho ua fazenda ; e 
concluio pr.dindo que a earnnra tomnsso em sun 
co1sidtJrac;ã, o p·,queroo ordenndo dO:i empregados 
ll qneni o Hovernc, adclicionára gnlt1ficaçõ~s, para 
acudirem it ner:eil:;,;illnde em q 111:1 _!HJ ·a chão ; pois 
que todos linuem até •1uo ponta tem subido os 
generJs de prírnciru necessi,.Jad~ n;l côrte. 

O Sn l\liXISTRO. DA FAZl~XJ),C ent1·c outras cousas 
di-~~c ser ne.cessario l'liio declarar o cambio parn 
J~9ndo·es : porcjue ... sendo estfl vnriavel só· no mo
mento do pagament(} se portaria saber ao certo, 
e qna neste m•gociO'de c•·edito -tod•l u cuutela era ~ 
pr·ecisa nfim dt3 ser sustentad•>. 

O SR. VA'scoxc~::r,Los respondeu que. elle citava 
tvda-. as leis relativas. no Cl)rosclho dn fazenda 
desde ·a prinieira nté á ultima; e que pelo já 
dito se conhecia claramente de que parte estava a 
raZ<'io. Disse mais qnc muito se f aliava a favor desta 
cou Jaquello ompregad•J on aposentado, sem 80 
lembrar .do estado miseri1vel dro thesonro e de 
que seria nflcessarh> impóL· novvs .tributos ao 
povo, para fazllr tantr~s grandezas e. favores, e 
que eiiiJ protestava desde já n.•gar o seu voto 

· pal'a isso·; porque niió reconhecia direito na 
camara para votar impostos, quando pot· econo
mias justas se podia ncndir aos males de finan-
ças actuaes. · 

Sobre us .gratificações continuou a mostrar que a 
camara mio devia por maneira alguma ceüer do 
seu direito, consentindo . que o ,:pverno fosse 
P•lUcO a pouco se arrcgand., o poder de decretar 
ordenados, ainda que mudado o nome em gra· 
tificações ; " que se tal pa-;snsse, todos os annos 
se verião novas gratificações,. propost·lS no orça· 
menta, e se nlleg:,rião o:> pt·ccedentes. PtJdio quH 
se notasso qua a comrniss:io nlio sa oppunha ·ao 
nugrnento de orclenados, nem a outras .medidas; 
qne por. proposta do g.>vcrno ·em discussão re· 
gular: se jlllgasse convir . ao interesse publico ; 
ma8 só não tolerava que postergada; as formulas 
constituciqn:Jes, _quizesse o governo· a seu arbítrio 
decretar ordenados. 
Ob~ervou mais que asnposentadorins erão per

feito abuso, pots que o g.,vemo ou. mandava 
pagar log<> ~os apusentaclos se111 n;>provaçiio da 
:'\Ssembléa, ou tJassaria irnmediatnmente_ a no
mear outros eonpregnuos collocando assim a assem· 
bléa na necessidade utl approvnl-os. Rogou ú 
camnra que attende>'se .n isto ; pai:~ que se 
fossem npprovando todas ns npn~~ntadoria~ •. em 
breve. seri:io tantos os cmprtJgados quantos os 
a posen tad Oi'!. 

Alinal ficou :1 discussã•J adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTe deu para· or,lem do di:\ 20 

de Agosto a mesma que· tinba -dndo para esta 
sessão. 

L .. vanton-se n ·sessão pouco. da pois da3 3 horas 
da tardtJ. 

Sessão em 20 de Agosto 

PREUDENClA. DO SR, COSTA CAlWA.LUO 

A's· 10 horas e 10 minutos ftlita a chamada. niia 
--estava presente numero Sllfficoiente para formar casa; 
-e só ás 10 horas e um q u:1rto foi que o Sr. pre • 
si dente abrio a sessão estando presentes 7:3 til'S. 
deputados, faltando com causn .os Srs. DeQB e 
Silva, . Li .. o Coutinho, Alvtls Branco, Silva Tll
var.,s, · Ribeiro de Andrada, Pinto Peixoto, ·Paula 
Albur1uerq ue, Zofcrio(). dos. Santos,. Aureli<~no, 
Baptista Prlreira ;_ A sem ella os Srs. Alencar, 
Rebello, Moura e Mendes Ribeiro • 
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O Sn. Sr::cnETAniO Luxz 0AvM.CA~>TI lau a ndn 

du. sessà<J untocr:dentc, que fni :~pprOVlldll, · 

O S.n. 1• SEcnu:'i:-,\ni:o dca conta do seguinto 
cxpe•ll•mto : 

Ollicio d" secretario do s rmacl11, parti ji pnnrlo 
ler C•H!S~nti!JO . UfjUl'))a CUUI!i!':A ll.ilS . a.:J~r.M;Õ.fl :i. . d.c 
redacçan, prOp'•~ta po.r e~_l<l no projecto J .-: lei 
quo facultr1 a l1vre . clla(;ao .cloR Pl'•J~P:l .e ulinn· 
çac.l~~.- Ficou a _CÍl.lll!lrll iutf;i:t·ada, mani.lnrll)•)':;(l 
cóp111 da .lei-para a snncçiio. .. . . .. 
· ~no· ministro dá fuzeiHJa, :rrJmettr.n <Jo a inf·JI'ma·. 
ono do contlldor geral da zq ropnrtrçiio do t!Je· 
sour:o snbre os rendimr.nt-,s 1los tlizirnn~ desta 
pa·ovíncin nos 2 trleuuio.; de ll;;l8 n Il:l2:l: .11.0s 
da provrncrn do Rio Grand•l de :3. P1:dro th Srtl · 
con_forme fõm r<lquisitado em offidn de 15 de Junh,; 
uHamo. -A' Hecretarin. 

Requerimento de Jósó Antonio Barbosa qu~> i· 
xando-se . el e varios nrtigo:i .. das · nosturils . ;la c~· 
HHll'a municipal da villa o.le S.·PeJro do . Canla· 
g~l~o. -:--A' commissáo especial das .carnaras mu
nrcrpRes. 

D~> D. Carlót•i JoacJtií ria Amnlii dod Santos 
J~opes, pedind~ a approvaçiio . do uma terrr:n que 
lho fóra confendn pelo · governo. -A' commisiião 
de pen:~ões. · ·. · 

. . . Da~ Roberto Toloi, negor:iarit~ iri~leii, quelxa.ndo•se 
de nao se lhe ter concocl!Jo " revista .do sutll'•Hno 
tribunal. de jt!stiçn de uma scn~cnlja, quo Ôbt·~vo 
contm st na Junta c.lo corumercio.-A' cornmi.;siio 

·de ju,;tiçá civil. . . · 
. Otlicio do vice-presidente ela pr0vincia do E,;pi. 

nto Santo, remettcndo a actll do conselho do NO· 

verno c~aquella .vro.vincia, relntivn; .lo provimo;nto 
d.n caderra de pr1mearas lr.trns dn vJlla de Itaperni· 
ri>~~.- A' cornmissiioJ. do instruc<;ão .publica. 

Do rnesm.o, romottou1lo· cópia de . outra actn d•' 
conselho pre3iJencial, relativa ao . provimento de 

. cadeira do primeiras lrltras da viila dé s~ l\hltlic4s-. 
-A' mesma commiss:io. 

Do 'me,mo, .participando o nu"mento do orJ~
_uado que _ r~btil.;era -do ·consolho do :;ovea·rw o pro· 
fe~sor de pr1meuas letras da capital daquella pro· 
vincia.-A' inesma commi~siio. 

P~lnE:CERES _·_ 

Da . commissi'i:oJ de poderes, para se conceder ao 
deputado Fmncisc., Xavier Polr•lira d9 Brito a 
lit;cnça que pedim, pnra se retirar á sua pmvincin . 

Approvado. · 
Da com missão especi11l 'do:; t11rrcnos diamantinos, 

~pre~an.tanJo um projecto de lei, que se mar•dou 
amprunu·. 

ORDEM DO DIA 

Continuou li 11iscu;~~iio do projecto de lei n. 141, 
relntivo ual:l . contrnctus sobroJ pro3,;tações de Sl!l'· 

VÍCO!I . 
Vi••riio t\ moita o~ aogltintes artigos adtlitivo:> 

qut> (nrrin opoindull r · .. ·· .. · . ··· ·· · 
u 1.• Nos comtrnct•Uit>OI'it•l incluido)!l pnt• extenso 

os nrtigu:~ tlostn loi ta'•ldtlllilloa na llngull .d1) pniz 
Cln (JIID 80 co\e\>l'lol'llffi: ~.u 0~ crontrOJ:lOR Alll'lill 
registrados no cartorln 1lc1 nHcrlv•i•J olu juiz olo 
paz do . districtoJ, em q Ull 81l luln 1.!11 pa'HMtllr nri 

. serviços c o jilr~ tl13 p 1:.! . flcn IIIICIII' I'I'J{íldu . li f111• 
calisar ex·officio n cumpl' iiiHlnl<l •l1111 ,;'" ' 'll~· •• o •ri 

. deU.e~: ::l.• . O ; ~ pnis fJOtloJa•:\1} :cnllll'llutna· li pruH · .. 
tuçào de serviços em hOIIItl dOI! l\lho11 CJIIfl tiVoll'llll\ 
debuixr:o. do patrio pode1·, o o~ tlih"s li1:nr!\i'i llll• 
jeitos ao cumprimento, dU\'I\11to a IHÍI\<J I'I ,II\thl,-
Jfaià ~ ~ ií · · · · · 

Cerrada a cliscussão foi approvndo o l•i o _ :\" 
.. artigo ndditivo · ao .8• .. do . prujtJctc•, o .. J'"iftlituuns 

o . 2•• e 3• arLigos additivos. · · . · · 
Entrth·iio om discuss:io os . nrtigos 3•, ·l•, il• 

c li• dei prvjecto . e forào todos approvado~. 

Find•l n 2•, julgou n cnmnra qu13 P'1ssnsse prua 
11 ;_;• discus•fw. 

s-guiu-sé a 'cta l' ll -'O hl<;ãi> "· 17il 'sô bre os 'jul
g.nnentiJS da~ .revista-; das rdaçõt·s. 

'' Art. 1.• O.~ pt·o~O:iS · H!, assim Ja; nppella~ões 
<'JUC' n9. fQI'I!)Il •In art . . 1• r.f a l '!lS oJ IIl ~;il.o .di! .:H . d~ 
S)tr.mur' Jo 18·~8 tl<JVem int~Jrpl)r-so ~ X·tojJi<;!o das 
sunte.n•;as. prof•lri•lns n .a~ jtwl.u.s <lo ju!Slio-a cllmo 
1!~s r.••Vl~tas uns caus(ls civr.is ou crimína:.s. serão 
dl ~1 _nbuJdo3 !I . ~~'} oJ Çll! ''!inistros !l!l r:ela.c;.iio, a 
'l.'''' furem drrr~1Jo .; fJ tn IIVI'O prppn p'n•<nt•l dos- · 
twnd~ pua ca1\a !llll des;es fins, o qual SOl'.á 
grnt1~1tnrue"te t'nbrtca;lo pel() presidente. ·· . 
· Fva approvntlo. · 
. '' Art ; :.!.0 O anín is tro ti quem o proca,;so fór 
dislribuiuoJ, que ser:'t '' relator e prilpnrarlor . do 
fdto, uc:pois u•J o te1·r:x nnina,Jo, passa l-o-ba com 
nma· simples doc!nr11çào de o tel' .visto. a•> quo 
ímrnediatarnento ·se· lhe ~eguir, o qu al procederá 
na mesma fórma, r, as;im por dif&nt.c ut.ó o nu
mero, tre~, .;utregando·se depciis ao prc!!ideute, que 
o drará prarn or.Jem do dh . " . . 
·- ·vir.rão :í me~a . triiseulendns: · ... ·· · · . · ·· 

r:• ot Ern lu~ar d11-at.é o numero) da trris-. 
lliga-;;e-ut.cí o nrunoro dos juizes que f,Jrem neces
Sill'ios . pna·a o julgtlm.mto tln revist.a,-Olem.1nte 
·pe;·eiJ·a : ". .. .. · ····· · · · · · 

A 2u o ;3a (\,) Sr. Maia, por ter chegado o 
.minista·o 1h for.e11d•1 nii·• fl)rii•> lid.&s; Jicnndo 
adiaola a. Jliscussãci do proj ncl•' · 

· Adrníttido o mirdsti'o· iao sahiú · pi·c iseguio . a· gn -
discussão do orçn•l•Emto da despeza dn repartição 
dn fazenda. 

Vier:io) tL ll)esa ns seguintes emendas : 
f( Supprirna·sc a iillpprllSS!iO dos 'c! oi·i ama

nnenses · tln. adrninistraç!\o U•\S diversa3 ·renJni!, 
creados pelo decreto de •1 d~ Fevereiro, etc.-
Dua1·te _r; Silva. " · . 

·. · -" A-; tierisõe>i · d•> · ·b-olsinho . · s·ü·iio "satiiifeitas .. 
:~qutlllas .p.,ssoas que mo~tr:1rem nü., receber outra; . 
011 por emprego, I) qualquer IHOlÍVÓ · uin!JCÍI'OS da 

. fnzenda p:1blica, salva a reua:cçiió. -DuaJ·te · a " Silva. ·, .. .. .. ... . .. ... . ..... · · ·· -· · · .. .. . .. ..... · 
Forão apr.iadas. · · . . 

. " .Na adminístr:t;;iio de diver:;as tcntlas--acct·es
cente,se mni~ tini> ngenles . -DU~I·té e Silva. ,, 

N•io 'foi apoÍ •ldn. · · · ·· 
" Suppresão úa suppressiio da typogr.nphia tlo 

c~ará.-0~ deputlld·:S . dú c~nrá Casti'O e Silv.z.
Paula. Bu1·ros. -Pcr.o:lteco. -Pimentel. -l~.:1·reií·a 
de Cnst,·o. » 

F.>i . npoi:~da. 
« Que so conserve o trapiche da Ot•Jom, mas 

o se11 custeio · o pagamento ele s .;us empregados 
não sejlio por .. contn·· da fazenda publica; e s i m: 
do productü do reno.liri'tenlo de ·armnzenaJ.lem na 
conf,ll'lnidade . do uJv,m~ de ·26 dc ·Maio .. de 1812. 

" Que sa nccrc;;cente um artigo d eclnr.anllo que 
·fica úesd·J já approvnua; a do!spezn de G:;:i HISHSH, que 
se despenrteu c0m a obra d>\ casu . para as Sllssões 
do con.sclho geral, e a·eparo no pnlacio Jo go
vcruo. 

· ·· ·« Suppre,;são ·· da -suppressfto ··do Ol'd•~nado de 
250U do administrador do córtc d•J páo·brazil.-
Castl'O e Silva. J) · . · · · · · · 

" Qne se supprin1iio os :3:200H do ordenndo do 
· intuu<lente g~mt dos diamante~ . p'lr ser um cargo 
tlu~necll&Sario.-Fetrei,·a àa Veioa . . " . 

11 AM mosntl olol n • lmini~tt·açiio de dive1·sas .rendas 
.:runtlilil J•lli•IJtl'cKnJJttl lei, S<lr1i:o organisadns pelas 
]uuhl~ .tu r"li•Jil<lll ' ··~~prlctivas; logv quo obtenhli:o 
,,,, tho••,lli0<J · n Ol'oloJIII . noco:~snl'ill, competindo aos 
l11°ll•idulltQ~ •I 11 jll'ovlu~II\H fl•n co11selho marcar 
u~ unln11111loN ''"~ · <Jilhlill,,li uomoodo>s r'1 vista do. 

ltlnrro '''' 111111111'1'1 '\" !llll'ulj •JI!LII_'''' · p•!l i8 clilns juritas; 
lll '"'''' Ln•lu . "'I}"JIIo.lnuLu tlil "ll[lrovn~~r1o tio poder 

htl!l·•luLiYoa,-J,u 111 1lll .S<HIJ!f, 11 • 

I) till, \' o\•fldl\ll!f':t,loiiM llltlrll . llUli'All ~•JIIIIIIII di&IQ 
(!U•l lli.Juvlnhl\ iÍIIIt · u MU.YIII'IIU · nnuul"11•11 ~ - ruu· 
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luçiio que mandou multiplicát· os bilhetes de 1 e 
2fl, quo por desgraça do publico atP. hoje nenhum 
caso uella se fizera ; que se este proce.limento 
continuasse, mtl!hor saria cleixar a assombléa de 
fazer lei~; .pnr.quanto desde que não erih do 
agrado dos ministros tornaviio·RO letras mortas, 
e sem execuç1io alguma : que ellc c~tava s~guro, 
que, He o'governo a tivellsA executndo litternlmcnte, 
não appareceria tão avultado agio no cobre com 
tanto gt'tlvamo do publico. 

Disse mais q1ie o governo com ·suas medidas 
indiscret[ls concor_ria par11 scmt:lhante agio; por· 
<JUe se diziu qu-e muito cobre por ordem se ·em· 
barcava para aJgu_mas províncias ; e quo na . caixa 
da amortisa~iio lle co_mprára muito para pa~a, 
mento dos juro:; _das apolices ; 6 que este cobre 
dado em vales e niio vllrificados · concorrêra não 
pouco para uugmento do agio. · 

Emquanto · no credito que S. Ex. tiissern ser 
muito necessario co11servar, disse o illustre depu-__ 
tado que t:lle não se lava tanto deUe ; porquanto 
a experiencia provava q_uo os ~overnos muit·J 
ambiciona vão a conservaçao do credito estrangeiro, 
mas para ter menos pl'omptos para os seus golpes 
-de eRtado. Concluio que o verdadeir<l credito e_ra 
o pontual .:umprimento da cons~ituição e fiel exe· 
cuçi'io da lei · _ 

o Sn. 1\IlNISTnO _DÂ. FAZENDA tornou a repetir 
que o governo persuadio·se de que o melhor 
troco c com mais igualdade se fazia, era repar· 
tindo o cobrrl por todos os empregAdos do . que 

--estabelecendo 3 ou 4 casas - de troco, onde os · 
correctores p•)r meio do!! seus agentes, mudando 
estes de vestimentas Hludião a vigilnncia da 
policia e apoderavi\o.se de todn a moeda, e e:m 
consequencia crescia o agio : e •tue nquelle expe
diente tinha de Jnnis o melhorar algum _tanto a 
sorte dos empregados. 

Emqnanto aos vales _ da caixa da amortisaçiio 
·quo. elle ignorava; e--por isso iJãi:r podia naquene· 
momento informar . o que faria na sessão seguint.~, 
que era assim · verdade ·que os- pagaulentos alli 
se fazião a terça pal'te cru cobre, como nas muis 
eRta~ões, c que não ._ se -expendêra esse mdhudo, 
porque talvez o seu _antecessor delle lançasse _ 
mãl) para convidar os compradores das npolices 
e mais acredital·as. 

Emq•Janto ao g~lpe de estndo cer"'tificou que nada 
hnvia a temer, mos que · tambem ·certificava que 
os ~tovernos absolutos ou para · nn•oror o abso
lutismo, _a chavão sempre. quem lhes .. emprestasse 
dinheiro ; e que portanto ndo era u~>sse senlido que 
~;li e acl voga \'8 o novo credito em -pilize~ estrangitir•'S; 
ma!l porque era dever e honra nossa conserval·o. 

O -sa~ }>AULA. E SouzA --insistio: na ·injustiça com 
que o governo paga os juros das ap•Jlices pela 
terça -parte em cobre, vindo por semelhante maneim · 

·não só a fazer _ crescer o agio pela necessidade 
de comprar n caixa o cobre,- como se diz que ha 
pouco fizera, como a _ pagar de mais ; porque 
devendo fazer os pagamentos em papel, era de 
mai~ todo o agi o do cobro dado ; resultando mai:l 
que indo essa moedn parat· na · mão de capita· · 
listns, não se e:>p1lhavão promptamente na circu~ 
_lação e por isso erão vendidos, nutrindo assim 
o mesmo agio : que nem valia o dizer·se que os · 
compradores das apolices serião convidados por -
e~se interesse; pois que todos vião que. o· con- . 
tracto só podia ser · feito em _- conformidade delln. 

Insistio ru1 execução da resolução sobre a . multi; 
plicação dos. bilhetes pequenos e casos do trocos, -
que ao principio tanto. bem produzirão e que o · 
ministro .·á seu arbítrio suspendeu ou alterou ; e 
qu"l uunca so_ poderia sustentar que estabelecer 
differeu tes cnsns de trocos queria dizer pagar· se aos 
empt·~gados a terça parte em cobt·e ; que á assem
bléa ·nem- no ·menos pôde por ensaio observar a· 
efficacia ou inconvenientes da resolução ; e que 

• 
se o ministro a previa poclia- propór a 'sua revo-
gaç1io, e n:'io revogal·o do facto. 

O Sn,' CAL::I!ON depois de responder a dilferentes 
argumentos svbre aposentadoJ:ias, gratificações e 
trapiche, diSSO que a . reso\UÇiiO que IHandaVa 
ost'lbalecer as casas da tr.ú;os não et·a clara, para 
nfio ter a i nterpretnçiio ~ue o ministro lhe dava. 
(Leu.) Affirmou qua a rE)solução foi PQI!ta em :vigor 
por algum teriipo e qil~ a · experiencía ·lizara co· 
nhecer que eHa só nutria e augmeatava o ogio ; 
que todas a>~ cat!telas se puzerão, mas que forão 
inuteis, não bastando Jl _ prisiio de _ alguns agi o· 
teiros, guardas de· policia, etc. Mostrou que a 
causa do ngío actual era a ceosação do co:nmercio 
\lo!! _ escr~vos, que _ obrigava os mineiros a lov.ar 
o cobre para a província, alémde alguma expor· 
tnçiió p11r contrabando, o que era impossível evitar. 
Diss~ qne podia-se sem . descreditn da caixa da 
amortisoçiio deilcar do fazer-se o pagamento _- em 
cobre ; porque não ]louve condi<tão e tal :vez fosso 
mellmo conveniente, etc. . 

Finalisada a discussão, retirou-se o ministro 
da fazenda e pondo-se tl votos as emen•lns offé.
recidas nesta_ 3a díscussão, torão_ regettadas tc_das 

- as do Sr. ·castro a Silva, as do ::;r. Rebouças, 
tres do Sr. Manoel Amaral, tres do Sr. Duarte e 
Silva, tres do Sr. 1-Io!landa Cavalcanti, uma do 
Sr. Calmon, e a_ dos _ Sra. deputados do Coará; 
sendo apJ:>rovadas as ·seguintes: 

Do Sr; .Manoel Amaral: __ . 
« Supprima-se a suppressiio dos ordenados do 

tbesoureh:o _geral e dn escripturario, recebedor .do 
· sello da J>rovinCJa da Bahia. » 

Do Sr. Ferreira d.- Veiga: 
11 Que se supprimão os 3:200$ fio ordenado do 

intendente geral _dos diamantes. » 
Do Sr. CaiDJon: 
" . Supprima·se a - supprossão de 360$ ·a trea 

viuvas. » · 
D•l Sr; Carneiro da Cunha: _ _ . ..... _ ...... .. .. __ 
" No orçamento da despeza civil da pt·ovincia de 

Pernambuco supprima-se 1:9668 com os ordenados 
dos .officiaes ia mspecção das obras publicas, cujos 
empregos não são fundados em lei, B~Jlva a redac. 
ção. » _ 

D·1 Sr. Duarte e Silva: 
1cAs mesas de arrecndnçiin creadll8 nas províncias, 

onde Co!'em mister,or_ ganisadas segundo o decreto 
de 4 de Fevereiro de 1823 na parte que f'ôr applica· 
vel, refundindo-se em taes mesns as diversas arre· 
cadações nctuaes e ftcnndo nddidos os empregados 
sup<:rJluos que forem vitalícios, até serem . conve· 
nientement<~ empregados. O ~overno apresentará A 
assembléa geral a~ instrucções que der a todo 
resultado para _ à prec.isa approvação. » 

D.:~ . .Sr ... .. Lobo .: _ . . . .. . . - - -
11 O artigo additivo, etc.» (Apre!!entado na sessão 

de hoje.) 
Julgou-se incluída na votação as tres emendas 

da illustre. commissão de fazenda e a do .Sr. Castro 
Alvares. 

Finda ·a votação declarou o Sr. presidente . para 
ordem do dia 21 : Prop~·stas, indicações, reque
rimentos, .. pareceres ... adiados e 3• discussão do 
orçamento . da receita. 

Levantou-se a sessão ás S horas e 10 minutos; 

Sessão em SI . ele . A.ro•&o-

l'RESID.E:NCI~ DO SR. COSTA CARVALHO 

A'.s 10 horas procedpu-se á cltamadil. e acha• 
riio-se _ preseutes 76 Sra. ·deputados, faltando com 
causa os Srs .. Paula Albuguerque, Pereira de 
Brito, Zeferino; Tibtucio, Lino Ooutinho, Alves 
Branco,. Ribeiro de Anduda, .Pinto Peixoto, Deos 
e Silva e Baptista Pereirn; _e sem ella o Sr. 
Alencar. 
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O Ss. PnE!liDENTE declarou aberto~ a sessão, e I primir, _e tambem se venceu que se petiissem 

sendo lid11 a 1\ctn da antecedente pelo Sr. F cera. oRr.larecimentos ao governo a tal I'ORpeito; na 
tA rio Souto, foi approvada. _ _ I fórm a proposta pelo ::ir. Holl.anda Cavalcanti. 
~ão havendo expedi-ente .ó _ Sr. Marcellíno_ d __ o _ _Da co-mmis_ stio e_ cclesiastica, sob_r __ e _ o requerimento 

Brito apresentou os seguintes requerimenws: dos habitantes da villa nova de S. José d'EL·.Rei. 
De varias morad()rcs da província do S. Panlo, - Approvado, ~ai VI\ '' redacçiio . . 

queixando-se . o representando contra os vexame•, --=-,:. ___ D 1 commis~ão de justiça _ civil, s9b_rE! o reque~ 
que scffrem todos o_s habitantes dto districto dli. · rirnento rJó _ tãnente-cii ronel Francisco Lopes _de 
fabric1' de ::;. Joiio de Ypanema,....;A' commiasiio Abreu .e outros relativomente ao vinculo de Ja· 
de justiça civil. ···· · ······ · ·· · · · guara de Mirias Geraes. _ · 

De João Antonio de Souza; pedinflo a entreg11 l!'icou adiado pela chegada do E:r,.rn ~ JliÍnistro 
do11 seu~ documentos, que ·acompanharão a uni da fazenda. · _ - -- -
seu requerimento que ntio foi attendido . ....;;M11n· Ao meia. dia . sendo recebido. o ministro deu_-se 
dou-se entrega_r. _ _ _ _ . . . - . principio á 3• rliscussiio do orçamento, já adiada, 

De Antonio _ R~drigues _ de Amorim, p"dindo o ao qua.l forão. o.trereciãa~_ as _ seguinte~ emenda'3: 
mesmo.-M•ondnrao·SH entregar. · · · - - cc Art1go add1t1vo. Ao.pagamento fe1to da ma-

Do Sr. Cunh·• Mattos, para se pedir ao governo n~ira actu>ll aos emprega.io~ publillos substituiráõ 
uma informnção circumstanciada a respeito da os tr.,cos determinados pela re:lolução de ..... -
fabrica de fiação quo se mandou levantar em Maciel " __ . _ . 
Gnyaz . -Approvado, ---- -. ·· _ ·· Da com missão de fazenda -: _ · · 

Do Sr. Fernandes da Silvelu, para se remetter á "Artigo. Todas as repartições, por onde se arre-
com:nissão de constituição ou outra qnalquer os cadiio e despendem dinheiros publicas prestnráõ 
papeis, e o o~ci~ du '!'inistro do _imperio relativo~ contas_ no thesouro; _as quae.i farão _parte da~ que 

- á casa da m1sencord1a ela prov•ncia de Sergipe deve apresentnr o mmistro d1 fazenda com o orça~ 
d'El-Rei.~Approv~d-:o. - _ ·· manto geraL-Salva __ a radaeção.-Vasconcellos. 

Resoluçiio apresentada pelo Sr: Calmon pa1·a -DuarteSilva.-Lobo de Sou:a~Mendes Vianna. » 
organisação do corp\l _ consular. ~ Mandou-se á 11 As · sobr .. s . que houverem .d.& __ •·eceita._ geral 
requerimento! -do se11 autor_ á -!:ommíssão.de diplo- serão applicadas ao - resgate ·de notas do banco 
macia. do B•·azil, ·a saber: dois terços para . o resgate 

PROJJl:CTOS _ 

Do Sr. Cavalcanti de Albuquerque, para ns 
camaras municipaes nomeartlm certo numero de 
inspectores de terrenos agrícolas, .afim de: se encar· 
regarem da direcçõo dos jornaleiros. 

Julgou-se ol:!jccto de deliberação; e mandou-se 
imprimir. · . . · . 

De resolução do Sr. _.Araujo . Franco, ... para se . 
extinguir o açougue nacional creado ua província 
do Pará. 

Nlio se julgou objecto _de. deliberação. . 
Do S~. Castro e _Silva_, . Jlobre _as habilitações 

- ae qÍie tratn o art. 5• da lei de 6 de Novembro 
de 1827, a que · deve_m proceder as vi uvas, e· mais 
herdeiros dos militares fatlecido:~ . . 

Julgou·se objecto de deliberação; e mandou-se 
imprimir. 

PARECERES ADIADOS 

Da com missão de j.ustiça civil, sobre os reque
rimentos de D. Joaquina !\faria Pereira Vianna, 
da província de Pernambuco, e D. Luiz,l;María 
Machado, dl!sta cürt_e. · 

Approvado. 
Da mP,sma sobre o requedmento de José Joa· 

quim Alves Leite • . 
Approvado. _ _ .. _ . .. .. _ . __ 
Da commissão do constituição, sobre o requeri~ 

mento do tenente;coro_nel João Francisco de_ Cbaby. 
Approvndo. 
o SR. Jl~LLANDA. CA.VAÚA.NTl otrúeceu uma -l~eso· 

lução, . para · se autorisar uo · governo a passar 
cartn de naturalisação n qualquer supplicanto. 

Não ·se julgou objecto do deliberação. . 
Parecer da -com missão de constituiç:io, sob1·e -o 

requerimento de Luiz :Morei:"h: Sohan, pedindo sor 
naturalisado. 

Approvado. . 
Da _mesma __ commissão,_ sobre o requerimento de 

"José L. Brown;. relativo a:o -··nesmo objecto • .. 
APP.I'ovado. _ _ _ _ -•· ____ _ - _ ... _ __ _ _ 
Da I• cornmissRo de fazendll, sobre a reprAsen

taçào do i:onseli:.o gernl ·de Minas contm-os emo
lumentos que se -cobrão no registro da Parahy· 
buna á pretexto de um termo que alli se lavra. 

Julgou-se objecto de deliberação a _resolução_ 
apresentada pela - commissão, e mandou·se im-

das primeiras 11 um terço para. as ultimas.-Paula 
Araujo. 1> 

11 Declare-se no - ~ art. · 6• que a · terça pa:rte dos 
direitos da. alf:tndega da Bahia será arrematada 
sómente pP.lo t~mpo que decorrer até Junho in
clusive de 1832. tomando-se para base o rendi· 
menti> de igual tempo no . trionnio arrematado, e 
nunca menos da. quantia que l'endeu.- Manoel 
..rtma1•al. _, 

« Ao -art. 7.• Diga-se-Ai sobras ria receita serão _ 
·applica,Ja:J a· ·resgata•· notas -do .. banco · e cedulas 
da Bahia na razão .. de fl/4 para . aquellas e 1/4 
para estas,...;,Mflnoel .Amal•al. ,, 

D 1 COIIHnis~ão de fazenda: _ .. 
<C Emenda ao·art. 2• ~ 2•. • Os dinheiros .·existentes -

· do segundo emprestimo . braziteiro, .em lugar das 
palavras do projP.cto-98,4511bs. st. lls., 6 p. " 

D.1 mesma cummissõo : · ' .· _ 
<c As sobrlis serão applicadns para o resgate de 

notolS do banco, na confonnidado · da lei, que nilo 
prorngou o banco, e o l'esto para cedulas da Bahia, 
e noLas do banco em partes igltaes, emquanto 
um acto legi~lativo não der mais amplo âesen
volvinlento. 

Da mesma commissiio : 
cc Ao art. 6• ac.:rescenta-se: podendo separar· se 

·· a ·arrematação da mesa d11 e>tiva da abertura e 
du consulado.- Vasconcellos.- Dua1·te Silva.
Lobo de Souza, -» 

c< Os saldos da caix,, de amortização que r~s~l
·tarem de su:1s operações do pllgamento ·da dtv1d~ ·· 
publica serão .empregados em apQ!ices de Cuncl<!s 

-publicas, e assim conse1·vados_ até serem apph
cados a fins a que são destinados, . realisanilo·se 

·então os mencionados- fundos em dinheiro corrente. 
-Hollanda Cavalcanti, " · 

Forno · apoiadas, não s_endo a_s seguin~es: 
<c No orçamento da reee1ta da mtendenc1a gei:al 

da policia supprima-se o n. 4 da parcella (billle~es 
para correcção _de escravos) 4lJ4$400.-FC1'1·e•ra. 
F1·ança. 11 · • 

<< Art. L• _Os ordenados _ dos empregados da 
. capital e província do Rio _ de _ Jant:~iro _serão. aug-- . 
~ mentados proviscrüunente da manei.ra segumte,: 

-cr 1.• . Os- ordenados -que montarem até á quant1a 
• de _ 400S _ exclusivamente stl.-iio_ augmentndos de 
·<nitro tlinto -ou -- Je 10/10. - · 

« 2.• Os ordenados de 400$, 500S, 600$, etc., Até 
1:200$, . serão augmentados na razão de 9/10, 8/.10, 
7/lú, etc. . . --· · _ . - . 

« 2.• Os ordenados intercalares, comprehendldos 
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SESSÃO EM· 21 DE AGOSTO DE 18!30 
nos limites do Pl'l·ngrnphoprecedrnte, lrriio.cnng· 
mento que pt·nporeíonnlmrmto lh~~> comp>;t\1', 

11 Art. 2. o Os nm pr·r·gados CUJo~ verrcllllClÜOS 
~xcederom o IIIDXi:no dos ordcnuolns nng~n<mlnd .. R 

pelo nrt. 1• uiio t.oriio dir.,ito n" beu~fic1o de qne 
se tmtn.-JJnpli.çlrt tle Oli1Jâ1•a. '' 

11 Ao nrt'. 2• )';i ·lo accrcscento-so 11m pamgrnplHl 
ndditivo.- T"tla o dín·~r·:n•;a que hr>u v..t· para 
mais da rGceita dTr!div' du:< doeinli\S ~os p1:n· 
dio:> urbanos pelr) ullínro ltlnr:nrllt:!.nt<~, .n receita 
cobrnda e orçadn.-Ouir•l dit•J . .,-Os· ~nldus. da 
receita de todns as prvvínci.n~, d.•poj,f tlo pr11· 
levadas as ~uaR despeza,.,, que Jwuvercrn em 30 
de Junho de 1tl:3L~a. P. Fel'l·ei,·a. " · 

cc Que SQ adtliC.iouc t!O ar~. :!_" tio tit. 7" os 
parnrrraphos seguJntcs:-Os ull.dWiros art'<lcttdados 
pela 

0

provedoria do$ defnntl).,;. e aus~ntes 'l~le 
cn trnrem para o tiJe,;o;;ro publtco _serao emp r_•l· 
gaJns em apr•líces de fnnrl·r~ puhlrc,,s, o assun 
conservauus em deposito até :'!_ rcclnrnrtr;iio dos 
legitíu10S proprit:~turios, a quen1_ serão r.ostiwido:> 
wrs mesmas especics quo tiverem ,(tio un·eca
d~tl<lS : procetlentlo-so p!ll·a r;sse firo ú.; opera<;ões 
de compra c venda dos !li esmos _faudos P!Ibl.tc_5'S, 
s2gnnrlo as épocas da arrecadaçao e restrtuJr;ao. 
-I-loUanaa Cavalcanti. l> 

O Sn. MzxzsTno · .PA FAZENI),\. rlissa ,que antes 
de enti·a1· na tl:scussão tla receita, quel'ia infor
mar. í1 c amara. ~0\)1·c og_ -c.ale:t_ da caixa da amur
tis:úflo . ~errunrlo promettêm na s~:ssãll . ant~· 
ce<le'"te'. Qu~ com clfeito a caixa dava aquelies 
vales afin1 de evítnr-se _a ue.,ptJZa de conducç:w, 
e o. trabalho _não p,qu!O!nO .de. mais u rua co~ing:"m ; 
mas ·qne tnes vales eriío promptament<õ sntrsfdtto,;, 
a pena,;; ap1·esentados na casn da moeria; e que 
portunto não. er•1 essa a causa do augm>mto do 
agia ; o qual segundo ir.fonnaçõos que obteve,_ e 
era mesmo natural, procedia da grnnctc exportuçao 
que do cob:~ se fazia, como já lembrára em 
outl'a occaswo. 

.Disse mgis .que estava rc~olvido, conformando-se 
com a intelligencia que dava á ctlmllra .. a reso
lu~ão ·sobre as casas de troco: a snspr,nder o paga
m;nto em cobro aos empr•>~ados, para ser ·éste 
trocado pelo p<WO nas ~J!IftlrBntes est_a_ções q~e · 

. paru esse fim se destinarmo; m11» qne JU. advert1n 
que .ncosiumndo a lntar com a intriga .c. n ca
lumnin, lançaria tle si tod_o o odioso_ 011 mau rc
sultndo que puu~sse prov1r da execnçav daquella 
resoluçã'J. 

o Sr.. lloLL.\:\DA ·c.wALCA:>~Tr disse que o Sr. mi· 
ni:;tro ntio era obrigado a seguir a npini~o dll 
nin:;:uem; m:iS sórueuto a lei, <l s•;guntlo ~a lptel
ligencin que lhe Java .a ~ssemblea 1:1 .nao 2 ou 
3 d&pula•Jos; o qu<J Sol n1sso se quena fundar 
para salvar.-s;._da rcsponsnbi_lidade, lhe ddcla121 v_n 
que· sua op:m:w l)!'a colltr·~trza {t daquelles :sr,. 
deput,1Jos, julgando mui h;em executada .. a rnso
luçãl), r,:partin;to a ~uoeda de _cobre pelos empre· 
gados como ato . aqu1 s~ pl'tltlcavl]. 

O Sa. · PAUL.A Ê .Souz.1. diss•l que o E~m. minis: 
tro tendo em sua mão ' pro pó r a · de rogação dalêl, 
quancl•> n sna execução pron1sse que_ ella se tor
lHWa prt·judicial, -llãl) .. era · descu~pavcl_ sa mnt~s 
1·esultauos proviessem dn execu~ao. D1ssc 111a!s 
que estava persuadido dtl que lS. Ex. rnandana 
executo. r a resolução,. não . porque essa era a 
opiuii'io de.:;te ou dat]uelle deputado; mas porque 
essa era a ourig~çt\o do. governo, embora fosstl 
advertido della por este ou aquellü. -

Pedindo ·mais alguns stnbJres a pr~ltlvra, _o 
Sr .. . presidente arlvertio que aquelle obJe!!to nao 
estava em discus5ào, -e pu1·tanto m'io pod1a con.
sentil' que mais sobre -ella se tratasse. 

O Sn. Ho.LLANDA C,\V,\LCANTr disse que o St·: pr7· 
sidente dt!rera tei· chamado. á ordem o.Exm. uu
nistro, que interrompeud•> a ordem ·do· dia déra 

. ~ativo áquella discussão. 

O Sn.PnESIDENTB .disse que o Sr. ministro n?io 
íutorr•lrnporn n (lrr.lcrn do dín, mos •ómonte dém 
ns inf•ll'tnnções <jue prom,ttôm na snss;1o ante· 
l:r,.Jorrt••, o 'JIIfl o po<lin fnzPr; 1]110 contt•n n fl':_dem 
ftlll;mio os Srs. dr,putado;; quo se pMpnr.erao a 
drswtil' n <JUtJ n;lo estavn em di~cussiio; e quo 
uiio rlev.-,nrlo cor:sontir qu,_. a di,cugsiio sobre 
Rcm~lhnnte matería pt·<rgri!dí~;;c, Mclarava t]U\1 
estnvn f!m di~_cu.ssiío o on;r.mcHto da receita-, · 

O S1t. Mr:-~r-;Trt(l DA FMm:soA principiou a fazer 
umn rcs(Jnha p .. r cat.la um dos tútigos; appro· 
vàntl•1 uns e comhatenrlo c.utl'•lS; esobr,Jnarro
mntnç•io da;; alfandegas di~se que, quando em 11111 
~nv~mo <Junlqucr se arrematavtil) us rendas pu· 
blicas, era si~nal. de que ell•J nn ern fruc,•·. quo 
nfi.cr podia per•c,,l>er tanto qunnto a lei detel·mi
na-vn cru desleixado, qne ··pouco se embaraçava 
com que oR conlribuintt:s pagassem mui.to ma i..; tlo 
que se arreeaduva_ a bem .d1l fa~_P.nd!l; mas quo • 
quando u irnmumltdade l1nhn fe1t0 . tantos pro· 
grei!::lllS, ou quo a ~tlrnirustra~iío se acbnv~ t:io 
mal montada, ell•J nao tles..: .. btJll outr,, melO ; o 
por isso c•m•:ortlavn .JJa arrematação da_s ulfa~•· 
Je~as pvr mai~ algum to1mpo;. mas que nno sabta 
se- o consula.lo su · C•)mprehendia .111\ arremataçãn, 
porque o artigo não "'ra claro úquelle rospeit_o. 

O SR. V .~-s(;;,:-fcELL'lS mostrou a necessidade - <!e 
se alTem:rtarcm. as _alfanrlegas, mio pela metad.: ; · 
mas pilh ier.ça pal'tc a da Bahia e J?ela quarta a desta 
provincia como ~o acha no prOJecto, por se r estJ 
o lrH:Í•l do acharem-se mais pretendentes e· to r
nu-se porisso o cont.racto mais vantajoso, ces· · 
liando assim a desctÜp.l que s~ dava do ntó o 
prhstlntd nã_o haver·se. arremata.llo. a alrandE<ga 
do Rio ; •J que s,>bro o cor'lsnlarlo o seu pare_cer 
em que ficllsse comprc!hendido na .arremutaçao : 
pois que em visiv"l que clle estava rcndenr.lo 
menos do. que devia. 

O Sn. CAL:UON mo.sti'Ou que em_ tempo. de c ui· 
dnl'·-se na nrrecadnçilo ·das rendas i>ot-adminis • 
tracão ; que as arrematações .erão contrarias a .. 
sptr!nra do ~overn) t•epre~entativo, onde não ~~ 
devia co11sentu: que os contnbruntes pagassem .mat" 
do que -era· necessario pwaas d•Jspezas publ1cas. 
.Notou quo f.;itas a;; nrrernataçõ.;s, dumnte estas_, 
nJnlruma reforma se podetia fazér nas. alfandegas 
qne tl\nto d.;llns necessitaviio ; porque os _nrrema · 
tant~s mio consentiriii.o nellas se lhe,; r.ao agra
dassem, . e a· que tinlu1o direito pela força do 
contracto; quo o furai estava qua;;i pr~mpto, mn.s 
quo seria inutil npproval-o Si! sua execuçao sómente 
pu.les:>c t~r lugar findo o .tom_Po dos_contra~tos: 
mas qae quanJo a· camnra msso _ nan convtr~sso 
ao menos roga.va q';\e as arremataçoes fossem pelo 
menor tt>lllP·' posstvel. 

0 . O::n. :i\!A~OEL DO. iÚIMtAL e OUll'OS,. mostrnrii.> 
que sa niio fo~sem arrematadas a". nlfautlegas, as 
rentlas diminuirião consideravelmente. O que o 
Sr. Pires Ferreira provou por .um. calcnlo decres
cente _nas ·alfandegas dt:~ Pernambuco, Parabyba 
e outras. · 

O Sn. MrxrsTno DA FAZEND.>. .E o· Sn •. CALMO_N 
notarfio .. mais -a· difficuld>1de, e. mesmo .a unpossl
bilidnue de pot't.m-so em execução ns_ refor~os 
projectatlns em Jnneiro do anno pro,;1mo,. prm
cipalruent.e as que tlizHio re$pP.ito . ã. m_annha__ e 
guerra ; que muito .tr tbalho -e dih~encta serr~o 
lieces~arios para se verificarem em Julho de 18.:>1, 
e. por iss•> ~onvinha cspet·ar o pmso para ser 
exe•tuivel a lei. _ .. . ...... . 

o Sn; VASCO:>CELL')i; combat~u estas razões ' . 
mosttnndo como principalmepto_no min isterio dos .· 
negucíM r,st·i·U:tigeiros era posstvel.a.refurmn, man
tlarrJ., o 1ninist(o, logo Qtto. suncc!Ouada. fusse a 
lei, Ju1uissões a eurpl'<'gadüs snpelfluos, _etc. 

O .Sn. FER.R.ÊIR.~ DE Mt::LLO m•1ndou uma emenda 
para se arrematarem as alfandegas intertor;,s ; e 
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SESSÃO .E~l23 OE AGOSTO DE .18.30 .4.17 
provou qua11ta. despeta .se fazia com e11as e o Sc.ares de .Souzo, Anto11lo Amar~l, Piuto Peixoto 
P:'U~Il 'JUO. rendliio, (]CVP.ndo aliás render muito. · M•n!teiro do Barro~ o Caudi~o .te Dc!t)s, ·. . 1 

Notou ':ue sa.lvas .. us <X<:I•pr,Zíes, ns· encarregados L1il1~ o. a.ppro.v••.•la a . act•• dn· s~a~tio . ant~ce .; 
daquolla~ ·alfanclegas .em .pouco tcm(lo se fl[lre ; dentd, o Sr. 1• secretnno deu conta do se"ulnta 
AAn~vr.o cum tiio grnnd~ fortuna, quo em diOiail oxpe~iente: · · · " · 
attr1bnir uos· orilcnudos s6mente que recôbiito _:.Officio r1o minisltJ. da fn!!imd 1, d~ndo ínt.>rma~ 
n1qu~lles empregos. · · ço.;s sobt·o 11m nr:goc1o de . Frllrtciscu Alves Mil· 

0 ·sn;·MAcuú;···mnndou 6 . meso. uma emenda · chndo· • .;..A' 3• COiilmissi!o de 'fazenda. · ·· ·· · · 
pan se contínullt' o ·pngament.Q .em cnb,·e 401 . D.>. :mlril~tro da · ~t<terr~ .• respondendo · a um 
em prcgndos publicos,. como at6 ·aqui so prnliCII.va que:~.>to que sa lhe fez ·por parLe ri.- eamara ·sobre · 
entendendo-se usil im a rnsnlaçiio . que .. mandavá pensões .''!ilitsre4. -7-A: commísslto .de ·guer(a. 
estlibelacer clitrérantas casas d~ traéo; .8 mostroll · P>· mrmstm d!l JU~t1~11 11nbre a r~pl'eient!lçio 
quanto convinl111 continunr aquelle methodo· pnrn fel ta pelo blsp.:> do Mamnhlto ·!\cerca do lelllirulrio 
acud1r ·eo à aorte doa . empregndos, unicos qUd . · daqllello bisp~clo.- A' commiss~o ocelosiastíen. 
snpportnvão o cle~preclamento da rnoodo : . . e por · ·· Reprea~ntaçao d.a . ctunnrn . municipal da :villa.de . . 
que_ . de6t~ UIAnetta eapalhan-se o eobro eor S. f't•ancts~o Xavtol', ~ npre~ents•ndo ·suas c.> a tas. 
mullas .mnos o que teve em vi3 taa 11 resolu~no. . -A com.mtssllo espec1al dl\s Cllm9ras.tn.tt!licipaes. 

R4quertm~nt•> de D. Jo3qulna Rosa do Sacra-
. O Sn. PAllÚNo De Ai.nuQuEnQu~ tombem fallou ment~. pe.ttn~n um_1 pan~r1o peloa serviços lle seu: 

mas não o pudemos entender. '· · !ali~c1do mando · Jollo Jacm~ho d•J Mello 11judante 
·O Sn. LttiT. C4YALCAXl'I disse que a res.olu~ã'l do 2<> regirna·nt'l de ' !nfll•ittrla da · 2• 'linha· tio 

sopt:c o~ trocos !órn _mui b<Jm ox~cuta,Ja pelo exercitii,-A' commissfi, de P8118ÕOB o ordeooJos, 
mm•stro e até ·cr.m n11u8 ecl)nomiR a commoclo das :D~ Lout·ençll Anton~o do R~go; pedindo que o 
partes; porquanto se h>1via do ·dar·s& nos em· · muustro dm fazenda mforme C•lm ur:{eni:ia sobre" 
pregatlos .notas, c .e~ta;; com . perdtl dll tempo . um objeeto que )à otr-.nceu . á considdracno duta · 
!rem trocnr .~ e&t·•çiio para esse · fim tl.>Stinlldn, cmma~a.- A' commis;aó a que estli atreoto o;;te 
Já lhes dava ,o terço am cobro: maa como. lhe nel!OClO, · · · · · · 
par~cla rõra d.1 lu~M a emendn, dcixavn de fallar . De José l(tnaei~ de Albuquer<}ue, preso na:pre-
lllllls sobre e lia. Procnrou mostrar que pagMnclo slganga, p&dlnllo set· removl~o po:ra ·a t ... rtaleza 
o povo o pes11dn tríbut.<:J do clízí•ll(l, 0 tnesouro de Santo C.ruz.-A' comml~s:to tle Jllstiça criminal. · 
não recolhia quasi nada des~a contrib~iç<io, ficsndo 
pelas · miios · dos co!leetorôll ; qua o unico nieío 
de cobrar-~e com mais v.antagem da f .1zenda e 
!"enos iocommo•lo ·dos.contrlbnintos, era ser tal 
rmposto. cobratlo . na . o>'portacilo e consumo; e 
como· era .necesaario :. f11ze1··sP. . o . abntimentll do 
transporte, o que p1·otlazía .grande de~igui\ I·1Ade 
na coutribuiçiio, pa~arodo u ns em lugnr de 10, tl, e 
outros 6, 8 2, etc., elle prop1mha utnl\ regra· igual 

D.\ 3• commidsilo de faz·lnd" ·sobre um roquo. 
rimenta r\o diversos negocientes, um qU·l pe.téll"i 
que st1 lhes Caça bom o.pagamento da 300 lbs. st·.; . · 
a~n~o o par~c~r que . se denegue o. daferirnenco 
pedtdo, e quo osto negocio se .recommende no 
goverao. 

t•ara LO !los, o ora · !l por cento . · 
O Sn • . L6Do) approvou em .. parto ·o emondll om· 

.. quanto a pagar,s~ o dízimo n" exportação, n' aa 
pro1von ató com· exemplo>~ ·quanto er4 não só im
pratieav~l, mas dl.spendin•issimo o cobrl\r no c~n·; 
anmn, sondo nocc ~sario um e-xercito de colloctoros· 
e belle_~uin~, 11ind(l assim a . armllr·s6 .uma parLe 

Approvado . 
. Da comn.issi\o de gneru sobra o reqllorimanto . 

de (!~rios ~larssedl, sold11lo do 2• bnt·alhiio de • 

· da n(!.ÇllO contrst. outrtl p~1·te. . . . . 
· O Sn. C ASTRO ALVAnes que tem adoptatlo o 
metbodo de fallar em tudo, n~o muito, mas muito· 

. tempo depois de já ter Julhtdo nesta. se.ssiio por 
.ve:~:es; .lembrou ao E!tm .. ministre> a nee~ssidade 
de OlCigir dos · estrangeiros os direitos da guo.t·da 
CllStll, etc.·, (cnjos dírcilos o Sr. ·ministro mostrou 
quo esta vão oxtinctos) ; c coucluio que não querin 
tom11r tempo, ·pot·que era o Jbeal delle o que querin 
dar o . exeu>plo. . . . 

· Dada a 11orn, o . Sr. Castro AI varea pedia a 
. prorogaçilo do sessüo. .que oiio . r~ i opprovada • 

o· Sa . Pn&SIDIZNTI!: d Pil par:\ orrtem rlo dia .2:J : 
Resolu~ito . n. 33. R~eoluçiio.n. 173. 2• discassi\o 
do projecto de . lel n .. 97, que extiu..,o.e o. chan

. cellariB·m6r do imperio. Cnntinuaçiio da dlscussão 
· do orçamentn da receita.. H11vondo tempo 2• dis · 

cassão ·da proposta· do governo pttro organisar 
o thesouro. ' . . · 

Levantou-se n ·~essiio ús 3 ha1·as. 

sesstln. eaa ~3 de ~i.:osto . 

PI\ESlDE:NCIA; J)~ SR . · COSTA CAJinr.rro . 

·Tando·se fdito a ehamnda, ab~io·se · n sessil:o 
t\s 10 h oras e um quarto e esti veriio prasentP.s 
75 Srs. deputados, ra!ta~do com p~rticiJlaç>io os 
Sra. Alencnr, Carneiro dn Cunbll, Sitvli ·TIIvu.rea, 
Netto, . Marcelllilo de Brit·), ·Ltno, Alves BI'Rnco, 

.. 'I'ÍJMO !: . . . 

· granadeiro3, padindo ser tranafori<lo d4 nr\o Prin• 
cipe Retll par". um" da3 · c .. rtalezu : sendo o pn• 
recer tia commassii~ qun so . peç!ío inloJrrllaçõu ao . 
governo. . . · 

Approvado. 

PRIMEIRA PARTE DA. ORDEM DO DIA. 

F oi. appr~vodo sem eme!!dU o 11doptado Jllra 
Ir á commu~ilo da redacçrLO o eegllinttl proJecto 
de reaoluç:\o n. 33: . . · · 

« A ossembléa. gerallegh;lr~liva rssolv~: 
u A r e.•olnçii.o de 11 de Setembro de 1S26.com· 

prehcnd~ os -recenseamentos ou certidões du ai· 
recadaçõ~a das heranças dos defunto3 e ausentes. · 
. · « Pa~o d~ camar11 dos deputados, em 28 de Maio 
d11 1~0.-0 depul.ttd•> J . B •. L. Ferreira . . de . 

. Mdlo. J> · • • 

SEGUNDA PARTE DA C>RUE~1DO DIA 
.. ContlounnJo a discu3siio do a:-t •. 2~ do> projecto 

de .resl)luçlio n. 173; com o. emenda :que . ficflra 
11p~ia<la na a~~iio de 20. de Ag~sto, for.iio apoiadas 
mst~ as segumtes emendas: . . . . ·. ··' .. ::· 

. <1 0~ prGcessos das appal(ações crimioaes.setãO 
jalgndos. n11s ral&çi3e• pelo ouvidor do·erlme, r.omo 
relator a com os adjuotos que lh~ Coram . dados : 
erri num6ro leglll.- o~ du revists:s B&fão. jul· 

. ga.dos eu1 . qunlqu~r das relações na conrormid•de . 
· da ord . l111. 3• Ltt. 93 e lel ~~~ S de .. Novembro ·· 

d6 176S-Salv~ !l r edacção.-Maia·. J> · 
. Afinal· foi approvado o art. 2• .do . . pr, jeeto; . . · 
t6jeilllda a emenda à o g ,.. .Ctemeot& Perelra e. · 

.pmjnJh:o.das a,; do 'Sr. ·Maia. 
Farão tan1b.em appro>vadoa oa arl.a • . 3o . a 4• do 

.ptoj~cto· com o SBI!Uinte artig>l . o.•iditiV1n' .. 
"·O .iirollo ·ds rocu.açiio · ~~~r~ ·.'o>terddo pelaa · 

• . 118 
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partes, ou seus procuradores .na i'órma que- i~ 
se acha estabelecido nos proces~os que siiiJ jul
gados no tribunal supremo de justiça.-Salva a 
redacção,-Limpo de Abreu. >> 

Fni apoiado e rej6itado o seguinte artig·> ad:Ji
tivo: 
· " Os presid•~ntcs das relaçõeR, no . fim de cada 

semestre, dnrão conta circumstnnc.iaJa ao gov.erno 
de lodos ·os processos que se têm ultimado .com 
a desejada brevidadp depois _da. execuçiio .da. pre
sente. lei.-0 ·deputado Mello Mattos. ,, 
'Nestes .termos .foi ndoptado o -prl)jecto ... dfl J'esó· 
l~çiio e remettido á .commissã_o de · red~cção. 

TERCEIRA PARTE D:\ ORDEM DO DIA 

·Em $egunda discussão do projecto de lei n. 97 
para . a abolição da chancellaria-mór, foriio appl'O· 
vadús os seus. artigos primeiro e segun.lo. 

Ao ar~ ... 3• forão apoiadas as seguintes emen· 
das: 
:. cc Que se aHicione ju:zes de paz. - Paula 

Sou.za. » 
· cc Ao .. fim .do art. 3• diga·se-pelas camnta~, 

. juizeá de paz e mais juizes.-Am·eli~no. " 
cc Depois d11 palavra-as autoridades-accl'escen· 

te-se-e vigarios. . 
. « Art. ·1• . t~dditívo os juizes as f••rão !Jl,r em, 

àudiencia e os vi11;ario,; depois da missa do dia .. 
- E1·nesto Ferreira F1·ança. ,, 

(( Supprimiio·se as palavras':"'"e mais antoridadl!s 
-e substituãú·se-as de constituição.-Xavie1• de · 
ca,·valho. )) 

Ao meio dia· iuterrompeu-se esta discussão, por 
entrar o ministJ·o de estado da fazenda c pas· 
sou-se a discutir o orçam'lnto d:t receita com as 
emendas apoiadas na sessão antecedente. 

Muitos Srs. deputados fallariio a favor· das 
referidas emendP.s. 

o sr; castro '.Alvares (•) (E1i~- unt dis· 
cu1•so que ?zJo foi bem colhido, disse) :-... Se 
suscitou a hléa da resolução que mandou fazer 
os trocos, e· pretende-se a sua execuçt'i.o ; como 
se· ncp;a a. qu&ntio. para comprar o cobre que 
deve· cunhar,se afim de ser em1ttido? 

Essa resolução determinou que se puzesse . em 
trôco sté ·metade do 'dinheiro de cobre .. ·que se 
fosse cunhando ; agora· prohibe·sé por esta lei 
que se continue a cunhar moeda d .. eobre, não 
se· cunhando pois mais cobre não pó de curupl'ir· 
se.quanto a essa respeito. providencin tal resolução, 
que vem a ser, pôr _a tróco metade do que se fõr 
cunhando ; portanto parece·me ter cessado toda 
a questão a semelhante respeito. 
-Quanto ao deixar-se. de pagar aos empregados 

publicas da nlaneira que actualmente se lhes paga: 
eu, senhores, . sem olhar para mim que sempre 
tenh~ estado promplo a supportar qualquer sa· 
crificio desde muitos nnnos, sómE'nte !aliarei a 
beneficio desses rniseraveis que tendo tão diminutos 
ordenados como; v. g., de 15011, 100$ e mesmo 
de 50$, (por exemplo, os amanuenses e praticantes 
do thesouro), não sei coro que fundameuto ra.· 
zoavel se lhes ha de tirnr ainda essa mesquinha 
quantidade que recebem em cobre I Peço á esta 
au~usta camnra toma ist") em sua consideração. 

•Quanto ao art.· Go, · supponho que elle não faz 
mais que exigit· a· execução da lei~- dis~e-se que 
têm hnvido bons resultados da arremataç1io (que 
só tem sido feita em Pernambuco e Bo1hin) e que 
já sabemos, ou podemos regular os rendimentos 
das alfandegas sobre us suas arrematações. 

Perdoem-Jile os ·senhores, por ora não póde l:aver 
conhAcimento ·exacto desses bons ou m:\os resul· 

'(~) : Extrahido do Dial"io Flumin.mse, n. 97 de 
2~.:~e O~tubro de 1830. (Not

4 
elo ce~mpilaclor.) 

tados ; verdade é que tambem eú estott ao. alc:mce 
de ter havido nlguma vilntagem na Bahia: porém 
não hn ainda suflicientes dados pa•a nos. deci· 
dirmos sobre ta e:~ vantagens· ou desvantagens em 
geral, visto IJUe a I !li de 25 de Outubro de 1827 
não foi no todo executada, e·· a alfandega desta' 
cidade, a maior e de mais rendimento entrA todas 
as do imperio, ficou sem ser·nrre~natnda,e portanto 
n:io podemus ainola por certo . calcular sobre as 
.vantagens qut> dar~ sendo esta· arrematada como 
devia ser. 

Ora, fallanrlo. na -alfandega .niio posso · d6ixar 
passar ··em. silen'cio o --nlvan\ de 20. de O_utubro 
de l8l2 dos impostos a beneficio do banco; esttl 
lei· determinou que as embarcações pagassem um 
imposto que vem a ser 129800 as de tres mastros, 
9$600 as de doufl mastros, etc. E nota· se que 
no artigo do mencionado alvará n~o se ditrerenção 
embarcações nacionaes ou estrangeiras, antes se 
diz-por ca.Ja nnvio .de tres mastros se pagarã 
12$800, e te. · 

Todavia como appareceu depois, e em 25 de 
Abril de 1818 o al'i"ará que mandou impór sobre 
as embarcações ou naviO:i estrangeiros o direito 
de t•.lnCllla<las, pharóe>~, ancoragem do porto, etc., 
deixarão os estrangHiros. de pagar aquelle imposto 
denominado) do banco, por isso que as suas em
barcações ficarão sujeitas aos ditos de ancoragem,
et,, 

Foi constante pr,rém quo durunte a Jegislatu1·a 
pas-ada a naç1iO · ingleza" reclamara, além da isen • 
ção do imposto de ancoragem, a mesma impor· 
taucia do que já .tinha pago; porq oe segundo 
seus tratados, e ainda pelo de 1810 não estava 
obrigada a pagur mais do que pagassem os na· 
cionllCs; jt\ cP.ssou este motivo da sua queixa, 
por isso que forãu alliviados da contribuição da 
ancoragem, mas niio sei se tem·se mandado pôr 
em ex~cuçiio a respeito dus nações estranl(eiras 
-privilegiadas pelos t1·atados o pagamento (como 
pa1·ece convir) do imposto mencionado no artigo 
d~ lei. del812 que estão pagando as embarcaçõea 
uaciouaes, e levantei·_me para despertar no Sr. 

. ministro da fazP.nda esta lembrança de arrecadação, 
porque ê um rnmo dos rendimentos_ publicQs, _a 
presente discussão é subre lei que trata da receita, 
e eu não deveria ddxar passar esta occasião tiio 
opportuna para ·despertar este .esquecido meio de 
augmental·a. . 

Ei:t nãn sou dos que pretendem muitos impostos; 
mns, senhores, bem favore.:idos estão os estran· 
geiros pelos tratsdos, e se nossas embarcações 
costeiras págão o menchnado imposto denomi~ado 
do banco, c ainda além desse desde 1721 que 
estão pagando o de guarda:costa, a saber, 400.rs. 
por pipn, por caixa ~00 rs., e por fardo ou fe1xo, 
100 rs. por barJil, caixote etc., e 50 rs. por sacco,, 
ancoretas, etc., além de 4$800. Je casco e granel, 
do que tudo estão livres os estrangeiros, como 
i,;ental·os ainda por tal maneira do que devem '1 

O mencionado imposto do .banco foi lançaJo em 
geral como se demonstrou, .e logo que ·os estran· 
geiros ·favorecidos ·pelos tratados deixarão · de 
pagar outro imposto_ só· porque os nacionaes o 
não pagão, qnal a razão para elles não sati~f.azerem 
as imposições a que estão sugeitos os. mesmos 
nacionaes? Insisto pois em que appareça uma 
ordem à repartição competente para ser pago o 
imposto dP.nominado do ban_co pdus estrangeiros 
qus deixarão de pagar o da ancoragem, e mesmo 
que Cl satisfação desde· que o deixarão de f11zer. 
Esta minha ·!em brança não deve ser dt~spr.e~ad:r, 
poi8a julgo digna de couside_raçiio. 

Quanto ao balanço da rece1ta sem a· despeza, 
como se. disse ha pouco.. . Eu, senhores, con!AS-IO 
.que não posso ter idtla de balanço do receita 
sem que neste se ache incluída a dtlspezn, po1•que 
do contrario nlio pôde haver cousa que tal nome 
nos mereçu. Dalauço qu~>nto a miot vem de idéa de 
balança, equillbradn pela Igualdade do peso ; 
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balanço portanto é n demonstrnção exacta do que 
se 1 ecebeu e despendeu, o juntamente do saldo 
<JU. rest11 que pcs;,a ter llnvido; · porque em tn\ 
caso é este sald(J quem equilibra, e permitta-so-me 
dizea·, m<>stra uma concha ao nível da outra. 

o Sa. MtNIS'fRO DA FAZl!.'!liDA tórnou a insistir 
1)1\ ímpo~sibilidade (\e _ pór~S!l. em execução _a .lei 
no l• _de Jaueiro no que respnitava ao exercito 
e mannha. . · . · 
. Foi 'coitib:1tido· por àlguns Sa;s . deputados, e SUS• 
tentado pelo Sr . . Calmo11. 
- Forão apoiàdas as seguintes emendas·: . . 

u O hnposto do . dizimo fica reduzido n 5 •/o, e 
lierá .urecatJado ·sem desconto 1111 exportação ou 
no consumo. Para esta arrecadação o governo 
estabelecerá gratificações . a collectorcs o as cidades 
e povoações maiores, dependendo de npprov~&ção 
da a ijsembléa gerai.-Salva a redacção.- Luiz 
Càvalcanti. » . 

« A · lei que manda. anemat11.~ o. . metade . dos 
rQndimenEos das alfandegas, tlcn C'Xtensiva aos 
registros ou alfand"gas · de portos · seccos, ficando 

_ . _o governo .aotorísado par., dar as convenientes 
instrucções para que utilmente Sll consi~a a refe· 
ri da arremaLação.~Salva a rt'dtiCÇiio.-FeJ•reil·a -de 
Mello. 11 

. . Da com missão . de fazenda : . _ 
rr Art. 10 do tit. 8•. Acérescente·se-em tildo qúo 

ser possa.-Vasconcello~.-])zUlrte Silva.-l'á ende.1 
Vianna.,-Lobo ·de Souza; " 

rr No caso que so vencer que nesta lei se dimi· 
nuão ou alterem os direitos, propunh() o segninte 
artigo .para ser colloeado onde achar conveniente . 
n cornmissão. · · 

a Arti~:o . ·Ficiio abolidos os direitos que pagão 
oli generos de uma província importndos de uns 

. para outros lugares della . - Odo,·ico. » · 
" Ao: art. 10 n •·s pRraRraphos que · o\esígnão os 

.objectos da . receito; nccrescente·se ma:s-o ren· 
diment•> da junta do commercio. · 

" Ao tit. 8• nrt. ~;Jo g) 1• depois das palavras-ou 
objecto da despeza-se · accrescente-a lei ou ordem 
que .autorisou on creou.-Oastro · e Silva: 11 

rr Art. 2• do tit. 8•. Suppressão das palavras. · 
-Estas commi~sões .constilráõ · da deputados.-
Maia. n . .· .. · · . . . 

rr Que se addicione ·· no § 6• do art. 2•.:.....Exca
ptuando·se os impostos de entrada na.s alfandegaa 
de portos secco~, ·que Jicão abolidos.-Holranda 
Cavalcanti. 11 · .· • · . . •· . , . . . . .. • · 

Foi· tnm bem o poindo ·pela terça parte dá cnmara 
o art. 6o do projecto p~r ser emen~a da com missão, 
além do vencido · na segunda daseu:>são •. : · .. 

Niio ·obtiveriio apoiamento as seguintes emendas: 
« Tit. 7o . art. · 2• g) .6• •. Sappressão das palavras 

-'Uma ve1.. . . , 
1r art. 8.• Die-a~se -que. os procuradores das 

camaras rouniCJP.aes tc.>rão O . premio de 1 .ufo dO 
que · r. eceberem )f os .. cofres puoli_co.s. !..o.Sal.va . . a. re· 
dacção . ....;Maia. » . · .· . 

a Que a arrematação das ~&lCandegas seja pol,. 
·anno e meio.-Rebouças.' » · · 

" As arrematações dós rendimentos das alr!ID• 
degas .· tomem por · base o •·endi itiento a .. QU.e . se 
refere n lei que as determinou, .J . se fação por 
dois. annos sómente:...;.:RellouÇa$. u' ' · ... . · .· .. . .. 

" O governo porá provisoriamênte . em pratica 
em tcid:os :as províncias . inntitimns o. systeinrl de 
administa·ação do dizimo cóbrildo :por exportação~ , 
conservando n p~atica dos dee~ontoe que se fiiZem . 
nas· diversas províncias, . regulando~se ·os · pr.eoo:i 
pelo decreto de -31 de Maio· de '1825;.:..Salva · a 
redacçiio.-Lobo deSouza. n · . . . .. 

·Passada a hora, e não q uorendo ceder o d1re1to de · 
tàllar alguns Srs. dRputados que tinhiio .a palavra, 
principalmente o Sr. Manqel do Amaral pedio a 
pro rogação d•r sessão, e o Sr. · França Filho .accres. 
centou·-porque não acreditava nessa outra pro· 
~~~~ç~o 'lu e s~. espere.~a ., . . · 

Vencida a mesma teve a palavra o Sr. Manoel 
do Amaral, ·o tratando do r&sgale dos . bilhetes 
do banc.o e notas da Bahia, ínerepou .á commissiio 
do ?~t;amento . poa· ter apresentado . um · artigo 
ad<litJ vo, o qual destinando mil contos. das sobras· 
para arnortisação dos bilhetes do banco desti~ 
nára o r.;sto para ser · dividido . em iguae~' partes 

· para ainortí~ru· 'bilhetes o csdu.las da . Bahia ; :e· 
q~e tnl l?artrlha era a de- Caim-; porque podia· 
J oao .. rea!Jsar·se tendo pa·eferencía o 1•, resgate. · . 
.. . Fez ver que · .. na . Bahi~ devia haver.· uma sobra 
lnfallível de 1, 600 coutos, quo serià ábsorvida· 
pelo thesouro publico sem utilidade da Brbin; 
Que o . governo, havia ·. retirado · o cobre e feito 
a.qudle . resgate . com usura , . em . que . a Bahia 
tanh~ sid<> roubada em ,100: OOOH. Que assim · como· 
so,tfrl!' o onus que pagava (70,000 libras) do em
prestmao . de Londres, i"sse· taml>em · immediato · o 
beneftciQ do r!!sgate da:J eedulas, etc. . 

O sn: .. FE:tREIM l!'a~NÇA. rattou no m~smo seri-· 
tido; · 

O Sa. Mc:-.xsTRo DA FAiEN oA disse · qU:e ·um ho:t-~ 
md~ Jeputado .dos. quo !aliarão dis~era que a 
Baht.a fóra_ roubada; e outro, ainda que não se . 
e:tpllcá1·a t uo .claramente; .todavia . parecia no seii 
~ascurt1o scgu1r a mesma opinião; que elle dese~ · 
Java declaragsem quem era o ·roulladoa·, porque 
.elle neste negociO' só desr.obria ·que a Bahia apro. 
sentlira na «::J'culaçi'io esse immens:J cobre falso, 
o que a naçao can·Pg!lndo com essa· perda ·fõra 
a roubada. (Apoiados.) . · · 
'6 sn·~ VASCONCEi.LOS decl~r~ll qne a c~~missã:o 

' n•• emenda niio f~::z · mais que .desen. ".oi. ver a. opinião 
da c.amara e .dC's mesmos Srs. deputaqos da Bahia; 
'!presentando · d.esde já que as sobras ser1ào infal
hvelmente destanadas á taes arnortisações , que 
emqunnto á parLillia, .fõra a <:ommissão em extremo 
geneJ•osa ; pois . te.ndo. assegurado a amortisação 
de bilhetes. do ·banco marcada por lei, destinava 
iguaes par~es aos dous resg:ltes, ctuando a· propor• 
ção dos papP.i.i emittidos não. so.trrilio comparação, 
etc. (Apoiados.) · · .· 

o MESMO . Sn. DEPUT.\0.) e outros 1izerito v-er 
que não havia ·· difl'erençtl de rec'litas e despezas 
i:le právincias, que era da nação e o imperfo 
constava do tudo o Brazil. (Apoiados.) 

O Sn. M~>NOEL I>o A.VARAL repetia os mesmos 
nrgum6ntos. .· . · . 
o. SR CALMON explicou à fôrma do resgate .do 

cob1·e da B.lhin, e mostrou que n Bahia gauhára 
e não perdêra na operação, cujo onus ·recabia 
todo na .nação; que o artigo não prejudicava a 
medida mais particulu a que se referia, o que 
faria. era. asst~gu.rar que .as .sobras tedão e11te 
destino. · · · 

O· ·SR. ·FERREiaA · FRANÇA .a<icrescentou ás. mesmas 
razões expedidas antes,. ·outras, por exemplo; que 
o . gove~uo tinha . primeÍJ·o· e.mittid.:> Qloeda:f~il&a de 
cobre e que depois a · B:\bia o ·fizera por nece·s9 
sidatle • . · ·. · · 

. ·o · s.R .. ;REliouçu mostróil q~e o artigo .devia 
ser approvado e .que elie. o .. achava multo bom ; 
pois, que . devendo, cuanprir·se n . .lei .que : manda 
amortasar 5 . % onnualmente dos bilbe.tes , do . banco~ 
destinava· se o resto das sobras .entre Bahia : e. Rio 
em iguaes partes, o que sem duvilla . nada deixava 
à deàsjar ·; que ainda no coso ·de'_ nito haverem 
as sobras esperadas, c qui!'' s'óniente a ·Bahia às 
tivesse, éomo pretendia uiii;'.: doa. oradores, e da 
qu.an~ia q.Ue atlit·niova de '1,600:()()()8:· ainda ' 'n,salm 
dep\•18 do resga.t~ dos .. 1~009:000S ,test.aviloE)()():OO!)S, 
do~ . quaes tocavno 1\ Balua SOO.:OOOS · som ma alem 
da pedida po1~ oll~s deputados _da Bahia ::· · que 
era um dos que 1J!&i11 solicitado bjlvia' a atte.nçio 
da ;cam:u·a a tu! negoelo:.: .mas, q~e·:se'.:julgava 
satisfeito, :etc. · · · · · ·· ... · ' · · · ·: . 

. ; 
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O Sn. VAecoN:GELLos re,;ponilendoao Sr. Mánóel, 

do Amaral. fr!Z ver o respt!ítO fJU!l n comrnissi'io 
prestára ús requisic;ües do:> Srs. ueputado:> d·l 
Bahia.; pois qurJ havorído ,.utras dividas mn nl· 
guma•· p1·ovincías, co in o Matto-Grossfl, etc., a 
commissiio.ni'io a• contemplou, taqd•J aliús a Bahia 
já uma consignação fixada da conta do thesouru ; 
e ainda agora se dividia c,Jmella o resto das S1Jb1·as. 

DL1rante esta discussiio o · Sr. Manoel do Amaral 
foi iuterrompido pelos gritos dos Srs. dcputa.Jos 
que pedião....;.votos-, e o mesmo senhor interrom
pia os oradoreM quo lhe respondião .. ·. . . . .... 
- Pedío,se ao Sr; pt·esidente a ordem e votos. 

O Sa. PnESIDENTE sustentou . que · t~<ndo·se pro
rogado a sessão, não podia uegar n p:~laun aos :Srs. 
deputados que a pHdião sem faltar ao I"Cgimtmto. 

O Sa. MANOEr, DO AuARAL sendo interrompido 
por .alguns-apoiados-que julgou intempestivos, 
reclamou do Sr. presidente a ordem. 

O Sa. PnlisiDENTE tornou-lhe que o Sr. deputado 
tinha dil·t.ito a fallar assim como os outros de dar 
apo_iados; o.queturnou calorosa a mesma discus~;ão. 

Afinal submettida a votos a materia Í·Jriio appro· 
vadas as seguintes emendas: .. 

Da commissão de orçamento: 
l.a '' Ao art. 2• Si 2.• 0.; dinh~=;iros existen-

tes, etc. » • 
2. a « Ai sobra.:1 .serão applicadas, etc. >> 
3. a « Todas as repartições por onde se arreca· 

dão·, e.te. » _. 
4.• "Art. 10 do tit. 8.• Accrescenle-se.-em 

tudo, etc. » · 
Do Sr. Castro e Silva.: 
1. • « Ao art. 1• nos psragrapbos que desi

. gnão, etc.» 
2. a « A•> tit. 8• art. 3• g) 1• depois das pala· 

vras, etc. ,, 
Do Sr. Maia: 
« Art. 2• do tit. 8• suppressão da$ palavras-

Estas CO!r.missões, etc. » 
Do Sr. Ferreira· de Mello : 
u A lei gue mandou arrematar, etc. » 
Do Sr. Odorico : 
u No caso de se vencer, etc; » 
Forão regeiladas as seguintes : 
Do Sr. Cavalcanti; 
1.• c1 O;i saldos da caixa de arnortização, etc. » 
2.• u Que sa nddicione ao &! 6• do art. 2•, etc. » 
Da commissão de orçrlrnllnto : · · 
«Ao .. ·art. 6• ac.crescente-se- podendo sepa· 

rar-se, etc. » · . 
Do Sr. Castro e Silva: 
« Que SU'l importancin seja recolhida, etc. 11 
Do Sr. Maciel : · · · 
« Artigo additivo~--A<l p'lgam&nto feito, etc, » 
Do Sr. Paul:1 Ar·aujo: . · 
o As sobras que houveram da receita ·geral, etc. " 
0() !)r. Manoel Amaral : . . - . 
l.• " Declare se no art •. 6• I"(Ue a tllrça parte 

doa direitos. da. alCandega da Bahia, etc. » . 2·• cc As sobras da 1·eceita serão applicadas, etc. » 
Do Sr. T...uiz Cavillcanti : 

. « O ilnposto.do·dizimo fica •·aduzido n 5· •fo, e 
será nrrecadado sem descont•J na exportação, ·etc. » 
. Concluída a discussão·retirou-se o Ex. ministro· 

Sendo . adoptado o· orçamento foi remettido á. 
eommissito de redacção. ·: · 

o> sn. Pàt.:sioENTE il.àl1 pâra ofde.m do dia ·21 
de Agosto: Resoluçi'io. off..,recida. pela com missão 
de p·onsões, .appr~vando np~senta~orias de .alguns 
empregados ~ubhcos. 3a d1scussao do proJecto de 
lei n. 144. Res•,lução pam isentar . os uavios 
brazileiros· de conduzirem capelliies· e cirurgiões. 
2• .·discussão do projecto de lei n. 97. Discussão 
da proposta. do governo pa1·a organi:lação . do 
'thesouro · pnblico e mais r.ep11rtições ·de. fazenda. 
· :Levantou-se a sessão 'á,!! 3 horas e quaren:tn 
minutos. · · · -.. 

Sessão e1n 24 ele ,\gosto 

['fi.,':l!UENClA .DO SR. COSTA CA!WAJ,llO 

A's iO horas fclz·so a chamadn, e estàvi!o pre
fillntes 71 Srs. deputa<Jns, faltando com cnusa os 
Srs. Deos 9 Silvn, Lino Coutinho, Alves Branco, 
~il_va '!'avt1res, Pereira. de Bdto, . N~Lto, Mareei·. 
lino do Bdlo, Belizario, ArnF.Irlll, Pinto Peixoto,· 
H•JIIandll Cavt~lcanli;. e sem causa os Srs. Mourll, 
Getulio, BelliJ, Almeida Torres o Mendes Ri-
bei•·o. . . _. ·.· . 

Aberta.a -sessão, o Sr. secretario T...uiz C<lval· 
canti leu .:a. acta da antecedente que foi l(ppro~ 
vada. · ·· 

O Sn. SE:CRE'rAnio MuNrz Bo~.nn~~;To deu conta do 
seguiu te expediente : ·. · · 

Reque1"imento ·de dou~ moradores da freguezia 
de Maogaratíba. ·-A' commissiio da estatística. 

Do- Sr·. Cunha Mattos, pnm so ped!rc;n ao go
verno informação de Loda's as fortificações do
imperio, c dos orçamentos da3 qunntius necessa· 
rins para fi sua conclusão:. ou concerto. - Appro· 
vado. . ·· · 

Do .Sr. Castro e Silvn, peditid'õ esclarecimentos 
pela reparLição de guerm.- .Não so approvou. 

Redacção da fixaçít,) das f~•·ças dt3 türrtl e des
pez:Js .do ministerio •la gutlrra, apre;eutada pelas 
commis~ões respectivai; - Mandvu·sa copiar e· 
imprimir, ass1m como resolve-u a camara que á 
propot·çii·1 qn•Ja com missão de fuzendaapresenta:ose 
ãs redacções do c•rt;amento, ro~S·jm ess&s copiadas na
secreLarin, remeltendo-se logo para a imprensa .. 

PARECER 

Da c,unmissiio ilB ·commercio sobre o requeri
mento de Tbomé "Manoel do Je:~ui Varela, .··que 
pt·etende o pl"ivilegio de Cot•necer pannfls ·de sua 
fabl'icu pnr11 fardamento .dt\ t'l·op:l .id S. Paulo. 

Adiado pur opposiç4o. 
Da commis>'lii:> dBR cnma•·as municipne11 sobre o 

re:juerimento de Thomaz Lucas do· Gouvêa; 
Approvado. 
Da commlssi'io do pensões e ordenados sobre 

o requerimento do Elias Anic~to Martins Vi
diga!.· 

'Apa.rovado. 

PRU1EIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entrou . em discussão' a :resoluçito approvando 
aposentadorias de alguns empregados publicos. 

Remettido tudo á commissilo de rodacçiio. • 
- Julguu·se. finda· n 1• · •di:~cusaiio ·o • quo passasse 

á 2• ó projecto de lei que i;ent.a .os navios na· 
clonaes de levarem eapellãoil e -ctrurgiões. · 

Cllntinuou a 2à · discussilo do . · projecto do lei 
n. 97, que extingue. a · chanc.ellaria-mór do im· 
perio: · 

EMENDA . ' ,·- .. ---· 

. " À.o at;t: 3 o A<~ leis .ser·iio publica'das nas _se-· 
cretarias de estado respectjvf!s ,p_el~s seus .officia~s 
maiore~, .e pelos mesmos .rcmett1dos, aos prosi· 
dentes. dàs províncias ~os exemplare.i que 'devem 
ser. distribuídos pelas: caiii.aras e mais auto~i, 
dades » . . . .... : . .· . 

Além ·das cmonda:s. já ·_apoiadas. veio mais . o 
se~rninte artigo additivo; ·que· .foi apoía.ta. · . 
. n Logo- quti qualquer juiz do paz Teceber o 
exempl,u· d11 . lei .a fará publicar po1· meio de 
JJregi'io, o clla obrigará .passados os tres dias.-
E. F. F1•ança . ., .·. · . . . . . · 

Cerrou-se a discussiió. e. postos· á votação;· fol 
!\(>provado o. a1·t. :3• t~l e qual se achava no ·.pr()f 
Jecto. . . . . , . . .. . . . . . . 

Foriio prejudicadas todas as emendas dos Srs. 
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SESSlO- EM 25 DE AGOSTO DE 1830 
Anrelinuo, 'P1111ln 'e Souza, Xavier do CaL·valho c 
Ernosto F "L'reir.\ Franca e I'O"•litad-J o · artí"o 
atldi_tiv9 !l~ste Sr. deputado. " o 

cc Ao art. 4.• 0d emh1u·gos que até o prosent" se 
oppunhiio na ch,,ncellnrín·mÓI', ser:io ap1·P.sentn· 
rlos perant•l as autorid1vles, cujos actos se em· 
ba1~gno de.ntro .. de. dez diBs. - '' - . -

:Vierão as -seguintes .emen•las -qúo f ·)l'iiO apoia: 
da.s :· ·-. ---. . .. . -_ - , . •· ·.--:-- .. ~ 

cc Q11e os ombarg•lS se opponhiio p~rante a nu· 
toridarlo d•Jnde dimana o diploma,- ou -pera11te 
uqnella ·que o 'tiver de cumprir ou executar.
Rebouças. ,, 

« (Additiva:) Quando os embnrg.,s forem oppostos 
a diplomas ~-mur.nd•is - .•lo .govtlrno, ... ou - de nu to·· 
.ridade _eiTi -IJuemuào hajn juri:>dicçõ:o contenciosa, 
11erão - l'emettídos ás relações do~ districtos . -
1\[aitl, 11 --

_ ci IAddítíva.) Q11e os embm·gos sejiio oppostos 
perante as autoridade~, cujos acto11 se . emb11rg •· 
rem, emquanto ·estiverem na:1 sua'>- repartições.-
Maia. ,, . . ·· · _ 

cc Qne se supprima o art. ·io •. ~Mello Mattos. » 
11 (A-Iditamento ú emenda oJo Sr. Rflb;Juças . ) 

As autoridades -donde emanàriio ós acbs, são a:i 
compet••ntes para conhecer dos embnrgo)s • ...;..Cle· 
_mente Pe1·ei1·a. n 

" (Artigo substitutivo.) Ficão e:xtinct•JS os em· 
bargos de sentença appostas . na t:ltancelhtria, e 
todos o~ embargfJS que ·até · o_ pri!sente -S'I opptr:.-

-nhiio na .dita chancollaríA, serão apresent.ados 
pertlnte a autoridade - cujos _ actos so embargão, 
afim .de que esta os remetta: pnra o juiz· .compe· 
tente~-Salva a redacçào.-Aureliano. >> 

u Supprimidas no artigo- as palavras-dentro de 
tres dias.-Mnia. » - , 

Fechada a di~cussão, poz o Sr. pt•esidente á 
votação a em~nda suppressiva, que foi rajeitada. 

Ficou approvado o art. 4o do pr••ject.l, salvas 
as em!!ndas, <:Ja~ quae• forio rP.jeitadas a~ -dos 
Srs. Rebouças, Maia, Clemente P <ireira ·e _ Aure
liano; ficando ' appiovada . a . dn Sr. Maia, . QllB 
manda supprimir as palavras clentro de dez dias. 

A . t•equ~rimeuto do · Sr. y;,sconcellos; corno 
membro d.l commis~ão de fazendfl, foi ínterrom.· 
pidll a ordem ' do dia; pnr:a ser lida n Tedacção 
da lei qno fixa as despezas para o ministro dos -
negocias da. fazenda, a· qual _foi aprn·ovada e _se 
mando11 cop1ar. _ · . - - : 

Continuando a discussito do projdcto de lei u. 97, 
O Sn. CAS'rRO . E SILVA otrereceu cúmo . aa·ti~o 

additivo o· projecto _n . . 169, dis•~utído _em 12 de 
Agosto-·do c·o•·re-nte e que ficou adiado. 
_ ParLici_pandiJ-se á chegada do ministro da fazenlla . 

ficou adtnda _a 'discussão e sendo admitLído~_ ence
·tou-se a seglln~a disc.uss~a da proposta 'do guvemo 
reduzida ~ proJecto_ de le1, que. reforma. e dá nov,a 
o1ganisaçno ao _ tbesoura nac10nal e Juntas ae 
fazenda._ . . : . _ . . . _ _ 
- Forão appro~ados .os cap~. 1•, 2~, .30., 4•. ~ 5°, 
do tit. 1" "-tambem o segumte nrt1gl) , addtlavo :_ 
«Qilt~ . o ~ ministro . da _Cnzendn ap.resi\llle- tam~_ 

bern ;~ quadril ·a·~ réceita do' Rio de · ~a~eiro, até 
o,-ullimo -.de ~bril, e _ da~ outralj _prov1nc1as, até 
quando .constar -no thesouro.-fllan:oel _ A -ma~al . . » 

O qual foi. - apoiado, vencendo~se __ que se . red1· 
"Ísse como se acha _ na lei ào- oi·çamellto. -
"' Entrou-em ·discus~iia' o- cap~ 6•. · - -, --,- · · 

Ao art. 2l fot•íto otrerecidas as seguintes emendas, 
qu~-· farão todas -apoindlls. ; ·· · .; ; _ · . . · . 

- · u Em lu,.ar - da:~ palavras-será substttuul6;..,_ 
digr.-se-fiervir'\ . ·o - procurador da c·o.-õ.•-, · fazenda 
e soberania nacional, com o ordeua•:lo qull .lhe 
llcsl~ntu a ';lel eompetente . ....;.Maia. u ·. 

u No 'lmpedlment<l do procurador fiscal s~n\ 
nomeado um· 'advogado que C11ça SUlU vazes.-

.M,Jura.ll ' · -- .. -.·. - . . .' . 
_ « Srm\ ·substituído por quem o governo 111tert · 
'ilamente noniear • ..;.;.'paula Sou~a .- _ » -• - - ' -· ·-

(<t Quan-lo r.iio p~sse a minha primnira omMida, .· 
pr••p••nho Sll dnr;lal'tl qll ~) n fi~ r-111 seja e'!COlhido 
u' entre os magi ~ t l'•td •s.-M(t.ia. -" . -

(( E•n tugar de 2:800H S•JÍ<I 2: wonooo.- Paul á 
S~u;m. , 

cc Hnve.-á ígualmonte um juiz fhcal _ajudnnte, 
do 0011101\Ç:io •ifí 't;•iverlio . . o ' orrlenado do fl~cal 
será o do 2:000,9 - pag-1s em moeda de ouro . o'u 
prats.~L'auli_no de :Albuque,•que. ;, 

Não foi ap~tiad ,i. . . . . . .. _ 
Cerrada ·a dis..:uss:io forão postos ã votnção o · 

c11p. G• com a. . omend:1 fiUppressiva. d~o commissiio 
e,;peeial, e as .. milis emenda~ offereeidas pelos 

. S r·s .•. depntad 'B· . .· . . . . . . . . . 
Foi rejeitada A emenda _ da eommlssiio especial 

o us dos Srs; Maia e Monm; o .approvada a do 
P •1ula Souza. . _ - - - . · -

Passando-se a · discutir o tit. 2• mandou o 
Sr. Casti'O -e Síl v a uma ·emenda ao art. 24 do -
cap. }o, que foi apoiada. 

O . Sa. Lonó · Ru~teritou . a doutrina ~ do artigo, 
porqllll annivclava esta secretnrià que era a .do 
mini>'ltro da fazenda . com as o_utrns secretarias ; 
e •1'úe sem e~t<l estimulo as partes padeceríão oo 
expediente. . · . . . · .· ·· .. · 

-O Stt. VucoNCELLOS querill que · 11 cobrarem-se 
os .emolumentos f!-l<iSA a- !lespez-•--do ·expediente 
extrnhida de~te rendimento, e o ra:~to então em 
beneficio . dos .. officiaes, . á exemplo do que deter· 
minarão a~ có1·Les de Lisb,:,a vara a:> secretarias 
de eslado. -

O Sa . CA.L~fON défendeu o Rrtig-•). -
p,)S~O á votaçtlO O Cllpitulo, foi approvado tal 

qual. 
O Sa. CALlto)N hll;lU contra a emand11 da com· 

missão que pt·opõe 11 SUilPI'essão de dous <•fficia.es 9 
_ mostrando "o granclo tra!Jallltl q11e r~cabla sobre 

a contadoria -de revisão, dovando ter a seu cargo 
aquella de tod11s -as cont'ls do receita e · despeza 
do i m oerio, etc. 
_ Dad'a a h•>ra, e pat1indo·se-votos,- o Sr. Vas· 
concellos pedia .a palavra, o ll.:ou a diiiCU&llilo 
_adiada. 

O Su. . . PnE:~tÕElrt'E deelara11 pn•·a ardem da dia 
25: 3• disous:~1io du pr<>jecto da loi n. lo14. Con· 
t innnr;iio da. 2•. di.oJcu~siio do pmjecto do . lol n. 07. 
R~solução n. Ul : · 2• discussão do projecto do 
lei n. 125. Oontinunçii() da 2• dlacltll&do d~& pro· 
pasta do governó. ~ 

Levautoll·Sc a ·sessão · depois das 2 horas. 

PRESlDENCIA DO SB. COSTA. CARVALJIO_ 

. Proeedend~·se á . -c!Íamada. ás 10: horas, achlL: 
riio•se p•·esente<'~ 76 Sra. daputados, .faltando com 

.cansa n _Sr; . Hollanda .Oavalcant.i, Pol'eira , ,_da 
Brito, Tib.urcio. Netto, ·Lino Coutinho, ·Al_vares -_ 
Branco, Berilllr•lo _ Belisario, - Antonio_ Amar.al,
Pint.J Peixot•l, Baptis~ll Peteira. 'e Deus_ e· 'Silva .• 

o:sa. PaESIDE!rr~ de~larou aberta a 'sessão; e 
lida a . acta · clL\ .. àntecedente pelo Sr •. secretario 
Souto, foi nppt·ovada. _ : . --- · .. 

o Sa. ~lA.RCELLINO DE BRITO leu um ofllció"do 
ministro .. Jn fazllnda ·em _ resposta ao que -ile lhe 
dirigia aos 26 de Julh~· :deste anno, declarando 
o rendimento do~ -gene.-os: de i nd ustl'i'a brazUeira 
importados de . todas ·· as· províncias pllra 'esta 
có1·te no nnno · pau11do, o iios desta cõrte pará 
as províncias; remeLtendo . ao mesmo tempo• as 
reluções ·dos generos ' ·lo:. importação; -cujos . redito's _ 
montão em maior quantín.-Foi remettido á' se~ 
cr_etaria. · · - · - · - .:.: 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 15:01- Página 2 de 10 

SESSÃO EM 2& DE AGOSTO DE 1830 
A' commissão de petições forão ·ramettidos··cs· 

seg-uintes rllqnerimentos: . 
l.• De l?lorencio José Martins Zímblrto, pro· 

vedor do registro da sarm. qnn vai da Paraty 
para .ftiv~>r•a~ p.utes da província ·l)e · S. Paulo. 

2.• De FA!ippe 8f10Liago de Sant'Annn. 
3." De Antonio Pinto Nogueira, proprietario da 

galera Gentil Americarta. 
Approvou~so n · rcd,ler.ão da resolucii<r quo. faz · 

c extensiva ade 11 da Setembro de 182ü, aos re• 
eensenmentos ou certidões das arrecadat;õês das 
heranças dos defuntos e ausen"tell. 

Lerão-se os seguintes pareceres: -
1.• Da comruist~iio de mal'inha: 
tt Manoel Martins Vieira, cidadão brazileiró o 

. negoeinnte nesta· pra~;a etc. » 
Fícou adia•.!o por se pedir ~ palavra. 
2.o Da commissii.o de guerra: 

11_ H~rmenegiiJa Maria, mulher de Joaquim José 
de Sant'Anna, soldado . da_ 3q -c"mpanhía d1> 2G 
batalhão de artilhnria de marinha, seutanei.ado 
aos trabalhos do dique, por . hav<Jr desertado; 
pede n remoção do dito seu marido da presíganga 
pn,ra qualqu•.·r fortttleza, onde vã pas,;ar o tempo 
qne lhe falta para cumprir a senttlnça contra 
elle proferida; pois que residindo alH com seu 
marido e filha, sofl're .os incommodos quo são 
inseparaveis· daquelle, eareere. . . - . 

ct A' vista da !alta de documentos que molh!Jr 
eselareção, a commissão. de guP.rra é de parecer 
que se peção informar;ões ao governo. , 
· « Paço da camara d1.1s deputad •• s, 25 de Agosto 
de 1830.-Víeb·a. Souto.-Cunha Mottos. » 

Foi app~ovado. 

ORDEM DO DIA 

Entrou em diseusl'ão o project·) n. 14!, .vindo 
do senado, sobre. o contraéto de prestação de 
serviços, e juntamente as emendas app1·ovadas 
.dos Srs. Maia e Paula 'Souza. 

o Sr. 1:\ebouça.s:- Sr .. presidente, eu qui· 
zera que esta lei pa~sasse tal e qual, sem estas 
f'mendas nem este artigo nddicional, que não 
vale â pena, e até qtle corre algum risco, por· 
que não póde passar no senado ; pois me parece 
perigoso, potque quem ba de querer trazer arri· 
canoa á vista do tratado? De ..:ertt) quo ningúem; 
por outra pr.rte, excluídas 6liltas emendr.s, pa· 
reee·me que com elles -.se póde contractar ad 
libitum, porque esta lei limita~ se ás circnmstan· 
cias do modo de· contract'lr e igualmente ás ga· 
rantias do eontracto; e· está claro que ·n respe1to 
delles se póde cont•·actar ll vontade; por esta 
razão me parece que é desnecessaria no prC'jacto 
essa emenda. . . . 

Pelo que respeita no artigo addieional, já disse 
que .em alguma cousa é iClpraticavel, e no outro 
caso dispendioso: digo impraticavel, porque até 
agora era mui pouco interessante a lir1guagem 
portugueza em todos os paiz~s do mundo, e logo 
que. em qualquer paiz onde se quer fazer um 

, contracto destes, .. se ·não houver quem traduza· 
a. lei,. deixnr-so-lla de fazer . uma eousa util, ~ 
era dlspendiosissimo ao eonLractante; .e deixan· 
JlO•Se de fazer esta, tradueção -VÍI'Íil á.annUliir;se 
o contracto: um Sr .. deputado aqui. defendendo·· o 
artigo _nddicional, citou_ Bentham, _mns ·o , que ,diz 
Bantban ? Diz que seria con'?llníente que em alguns 
contraetos mni>:~ importantes, não fnlta detodos _os 
contractos; mas que ém ._alguns c"so_s m~ill. im· 
portantes Cosl!em escriptos e111 papel.sellado, e. 
gue á margem do papel. houvesse _uma noticia da 
lei reiilpectiva; porém !:~to não tem., toda a ana\· 
logia que se quer dar; o .que Benthan .diz é 
tirada da ju•·isprudencia inglaza,. e eat.~.jurispru~ 
dencia ó limitada á~ mui pouco~:~ cas•)S ; por con· 
sequencin; esta autorid,tde, que pareça fez algum·\ 
impressão, não. sa~isfaz e não tem . J)en4uma 

~ .. 
Rílalogía ao. nrti):l'ri ; o que quer o artigo 1 E' 
qno seja incnrporado a qunlqaer eontraelo, 
(jllll fll) ní'ast•l nu Braz;! ou em paíz e~tra.ngeit·o; 
mas ng-ora nt'io su_ qttar qull haja ~<Ó .isto, . m11s 
quo haja n1ais, que ó ser sP.lltldn, por ser con· 
vnaíente q1to á margem tivesse uma noticia •ia 
lei; mas em alguma língua ond•1 " contr:~ciAJ se 
ve':.!Jlque, e me<~mo esta ontra folha do contracto, 
feiL•) no. proprio. pa-iz,. onlle . .se tí v esse liwt;ado · D 
eontractl.l , dll olgurna import!lncía ; mas a'} ui tra• 
ta· se de contractos que hito de ser fel i tos· etn 
p·1íz ondo a língua portugueza . não será conhe· 
eida, ao menos parll fazer algnma verMiio auu,en· 
til:a de uma lei dD B,;.ozil; por todas estas ra. 
zões, e princíp,,l,nente SIJ esta lei !<1sso vencida 
nesta C>\111!11'4, bem estA:· tnas esta .lei tem .de 
voltar ao senado, o póde ser que lá sejiio eon-· 
sitleradas estas emendas de . muita importancía; . 
ou de_ octtra parte ineonveuientes, e a lei. não 
passe,. e en~rotanto p~rde·se o tr,abalbo della,;, e 
por taes co11sideracões voto contra, as .emend11s; 
e~te é o meu voto. · 

EV&NDA. 

« Proponho a suppressão dll artigo addíeional 
e ritl emenda.-Reõouças. " 

Foi apoiada. 
Q Sr. :FcrJ'oiro. <la Vcl.v:a:-:- Tambem 

acho, esta lei muito importante, e - q''e póde 
trazer muitos ·bens . ao Braz i L: .e· as razões. que 
allega o.Sr. deputad,l. que acaba de , faltar,. são 
muito ,justas e en- estou por el1as: a emen•la que 
quer .que venbn nos caotractos que. se tazem, 
nii,o vale a pena de· passar n'uma lei: tam~em 

· não apoio a emenda sobre os barbaros africanos ; 
e se se quer que passe a emendB, ver-ae·ha OU· 
tru v,;z a eSCI'O.Vidão com a lei: que nós Cazemoa. :_ 
disse-se que ní11guem in\_ busear barbaroe afri· 
e;:mos.; todai as vezes se irão blf;car, nó11 estamo• 
acostumados a servir·nns com . elle11 ; a me•ma 
barbaridade servirá para o~ co~servar na eilcra• 
vi dão, a pratexf.q de servir pot• 8 ,o1110 annoM ; 
o que jã _aconteceu com os negros quo vlerfto 
da Serra Leó ' · o que f,mto para VAria• caans : 
alguns dt-lles ao consorvão alncla. na eacrAviiJao, 
com. mani{dta ínjustica, ou intrauç4o do .dlrulto 
das ~entes. 

Mtutas pe"so'lll snbcrito abuctar da lei sob 
p1·et.1xto d11 chamar gente tral)tllbadora; o por 
es.ta. rnziio julg•> qne cata emenda que eatondo 
os cnntractoa 1\0>4. barbaros atricanoa, ó uma 
emenda que nlio devo pas01ar h!fo lol .. : eU" põJe 
oll'es·ecer algum . J·eaultado runeato, e a outra 
emenda que desejava que· paaaasie, 6 uma. .emenda 
que abrange Ulll prazo para ·· o11tes contract<~l ; e 
se acaso· n:lo ostnbeleeermo• ·o maxlmo· do 
te1ilpo; a lei ficar!\ illudida, c daqui vir!\ tarnbem 
a mesma circnmstaneia quo se p6de seguir com 
os contraetos dos barbaroa ardcnnos : eu queria 
que esto trato fosse limitado; 1rias attendendo ã 
círéumstancia aetual do B1·azil, eu preferia Que 
o maximo fosse de 10 annos; por i~so mandarei. 
umn -emenda . . . _ .. ._ ' 

11 Qtià o maximo do termo pará estes contractos 
seja de 10 annos.-Fen·eíra da Veiga;» · ' '· 

Não fvi apoiada. _ _ . . _ . .. .. · 
o Sl". l\-Jata:-Sr. pr~sideÍlte, àpezar do ._PU· 

l'llmento em contrario, apezar da opinião ·de 
l•lg-nns Srs. deputados,_ .eu conservo ainda a 
minha; ainda u~bo que a minlia emenda é digna · 
de consideração, e ,dellll. produzirá utilidt1de; · e 
quando niio tivesse outra razão. 11ue produzir, 
apl'oveitat'ia aquella 1nesma que produz lo Q, illustre 
deputadu ;Sobre S>~\1, nrgumento, .. que . à linqua 
portug11eza á .. mui . pquco conhecula em·. ;algllns 
ptlizes onde se ha de pt·ocurar esses servidores : 
eis a raziio principalpo1·que quer•),_!lue esta.lei 
seja posta nu lingua, dclste- paiz, , ond!! se_, COQ·. 
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traetar! para que não se possa vir no. Brazil 
fazer. d1sto uma questlio e aeeusar a ígnoraneia 
da llngua e por conseguinte ignor11neia .da lei 
e trazer estJ. razão. para · destmir os contl'actoJ 
oe!Abrados, . 

Esta é !f- pl'ineipal: razão . porque quero que 
p~sse a mmha eme·nda; dísse.se, pn•·ém · que 
d1sto •·esultaril. grande ciA~peza; mas 'um'a vez 
traduz11la. a le1 pel!! difr~rente . lingua, e f'!ita 
uma cóp1a authent1ca- .desta lei o autorisnda 
pelos dif!erentes cons~l~s •. poJerá .se1·vir para 
se transcrever om dJtrerentes contrnctos .·e a 
d~speza desta. versão niio h a de de certo ser' muito 
dispendiosa·; portauto, apezo\r de. tudo, ainda 
estou convencido que a minha emenda é digna 
de co:~sideração e de utilidade. 

Não !lPOio. t~mbem o . outro' Argumento~ de quo 
esta le1 sabmao do sena1o, não devo voltar para 
lá com e-mendas, pl'rque se receia quo ellas uão 
p~ss~m ; eu não quero dar ao . senado . estA pri
v•leg•o, quero usar da miJoha faculdade, h~i de 
emendar aquillo que me parecer qu11 deve so:fl'rer 
emendaR, e torno ainda hoje . a ofrerecer. outra 
.emenda; porque se toós .niio temoil direito de 
emendnr eijta lei, desnecessaria a julgo porque 
mesrn_o pela nossa legislaçiio .actunl hÓ. artigo 
pr_oprw para rPgular os .contracto~: na orJenaçlio 
uao temos menos de oJlo títulos • e a qnerfr 
passar uma lei especial para est;s contracto!l 
e que vai .entra1· em paizes estrangéiros prlncl· 
pnlmente, não mo parece util que pn!!se sem· ser 
bem . c! ar" ·e prev1dente : eu ·lembrarei outras 
emend11R quo jà se línhão proposto n'uma das 
sessões pnssadns, e que tambcm julgo de uti· 
lidada, e muito mais depois que se len hnnt•Jm 
nesta camara; .sfl porém acontecer que algnns 
~e!'horcs que fallárão contra as emeudas, rocem 
JU!zes de pnz em algum tempo, ou juizes a qnem 
seJa encnrrP~nda a execuço'lc:> desta ld, talvez 
ponhilo multas duvidas ccim que transtornem R 
execuçiio della ; por exemplo, se é dn nnturt>ZI\ 
deste contracto pa>tsar ao herdeiro ; como é que 
se nito ha de declarar isto, se elle é trnnsv~r· 
sivel nos ht:rcleirns '1 • 

Se nlguns fõrom da opinião dos Srs. deputados 
hão do 11aber se os coutractos passito nos her· 
deiros dos primeiro>~ contrubentes, executando-se 
Psta lei tal como esta '1 · · · 

A respeito d13 monore:<, se se não declarai' .ex· 
pressa mente ne~tR lei, ua sua execuçi'i•l. ha de 
encontrar duvida~, pMque estes contractos ne
ces~Rriamenta se· hiio de ruzer em. paizes esLrtln· 
geiros com os. pais de farmlias, a se não quizercm 
de~Jigar·SA dellas vinclo para o Brazil, na opinião 
de alguns Srs. dAputados <e .biio de dechrar nullos 
os eontracLo~ que compl'ehandem os filhos menores, 
quundo . aliás . pela nossa lt>gislaçilo tem esses con· 
tractos sua validade. pois que os pais s!io senh•>res 
dos serviços dos. filhos, quando são de meDQl' 
idade e o juiz dos orphãos até e obrigado a re
colher . os filhos orphàos, quando não tem país ; 
e vindo elles para aqui não se. hão de. rilgular 
pelas leis da n!lçào _? De_ certo que sim ; portanto 
acho· de nacess1dade declarar·se. aqui, se llem que 
na lei yão todas as providencias. 

Fallou s~ . que é preciso estabelcce1· o serviço 
!leu o a1·tigo); porém não. se 'ha de declnmr nestn 
lei () modo porque os serviços hão do valer? 
Eu entendo que é prdciso declarar·se: niio qu<'ro 
dei1tar isto á dísposi_ção das leis geraP.s; . esta é 
especial; e por iss.,. proponh" puro\. ni'io ser feito 
annualm~nte o recurso das ·leis gei'Res do • impe· 
I' i O; nPsta emenda (leu) pt·oponho isto, e digo que 
·na conformidade dt\S lds cxil'timto!l dnr-sc·lla 
attençi'io. á~ circumstancias do pniz onde Re prP.s· 
tossem' os. serviços; e isto não embarnça 8 ~>xis

. tencia . do eontraetn, porque a regra estahelechla 
na nossa ·legislação deve. ser alt~ralia pelas. c ir· 
cum~tancias dos· contractos e . ccindi~õe's · i1ue · 
nelles ·se estabele.cerem ; porque qu11ndo · expres~ ' 

11amen~e não se declare 11ara os casos do art. ao 
(leu) dever-se-ha. fazer do modo que proponho 
na_cmend8 que mando a mllsa. .. .. · · 

Lell·se a emenda do Sr. Ferreira da Veiga· e 
outra do 8r. Maia. · 

O St-. OLe:m.on.te Péroird.:- A emenda· 
elo Sr. Maia, que exige quf: n!JS contractos so 
inicie esta. lai,.nr'in tem inconveniente algum em 
~>e adoptar; ·suppõe-se que estes contractos siJ 
fnrrio em nações estrangeiras : concedo que se 
pc.tlem fazer ~tlit.os contra.ctos em Portugal o 
mesmo no Brazll. com os colonos quo aqui se 
a~bão.presene~>ment'l; mas suppondo que todos 
sao · Ce1tos . ou culebrados nas nações estrangeiras 
o que resultará tendo os meios _de fazer im~ 
primír .a lei 'l Imprimir os originae• ou formulas 
dos contt·actos 'l Em ella eatand11 inscripta nesses 
conto·actos niio tem 'lue referir-se a 1gnorancia. 
a!guma, esta despeza não será tiio cara ; mas. 
amria quando a despeza fosse .de alguma consi· 
der.,ção, é objecto que. não póJe ser de. unia 
grande monta, nma vez .que os especuladores 
desta empresa têm de empregar grandes capilaes 
que farão avultar algum. tanto 83 despezns com 
os mesmos colono;, .e a utilidade que provem· 
della é ter mesmo nas suas na1;ões tal lei que 
h a de regular os seus· contr8cto!l ou suas éon• 
diçõe.s ; i!to é de m~íta_ conveníencia, porque ao 
depo1s nao tem mot1vo de· se arrepend•:r e não 
pode•·Aõ ·. nllegar. ignorRncia; eu portanto não 
acho inco.nveniente . que ·se adüpte a· emenda; 
quanto Jl•>rém á. outra ~!'lenda que quer que 
?S ba\·~aros uf,•Jcanos seJao .. tambeon Axporhdos,. 
1sto va1 actualmente contra . a lei, em· querer 
a·loptar uma mziio de passagem, e iüio a julgo 
bo~, porlluo virião 8 Rer mais prejudieiaes que 
ute1s; po1s que sabe•se que a maior parte dos 
barbaros que Rctualmonte têm vindo da costa 
d'Africa, 111uitos .silo ínhabei:1 e poucos servem. 

Quant'' à outra emenda que mandou o Sr. Maio, 
parece-mo Admi,;si_vel; porquanto o juiz de p_az 
de certo modo presc•·everã formula~, que se hito 
do seguir nestes serviçoR, e accrescentar isto 
na lei não se vai .implicar· o processo na lotaçt'io 
das soldadas. Eu quizera porém que na mesma 
emenda nii•l fossem clausulas que restrlnjão o 
p1 oço ou a fuculdade do v:llor; .· seria bastante 
que se disseRse, far;a-Re R avalincilo sem se deter· 
minar os dados que devem. ter para· determinar 
llSsas avaliações~ todavia como ó umendn a rol• 
peito, eu a. apoiarei, salva a redac1Jilo. 
. o Sr. RobonQa.•:- O Sr. deputado autor 

·da emenda o o Sr. deputado que a acaba do 
defrmder, dizem que n lei a nil:~ 11or. compre• 
hendlda nús contractos, poder!\ ao depois KllO· 
golr-so a sua lgnora.ncia e a validade do dbll• 
tracto. · 

O .Sn. Cr.rweN_TE PEREIRA. (inten•ompendo·o):
Eu não alleguei lf validade dos contractos, disse 
que se podia allegar. 

o SR. Ra:l30UÇA.S : -Podem allegar ; mas . uma 
vez que não . caíiio nesta· ignorancia, não ré
salva; não valo este argumijnto, por isso mesmo 
que a lingutl portugneza é pouco conhecida, é 
que so faz desnecessaria esta authenticidade da 
lei; tanto faz que seja incluída nos' coritractos 
como não; demais, . fica livre . ao . contrahent~ 
p~dir o conheci.mento da lei : e. o contracto que 
uuil dér cumpnmento. a este arttgo da leio está 
nullo, -isto truz com~igo mnit<JS inconvenientes: 
muitos ~et1iio ínhibitlos de raalisar esses con
tractos; muitas vezes uma embarca•;ão qne toque 
neste ou tttiQUI'lll•• port•> de •1ualqur:.r pniz, A que 
encontre proporções do trazer _c(llonos ao Brazil,
n:'io os trnga, pot·que nüo levou um transporte 
df\ loi ; é n~cessario que haja ll·aduzido, e cuja 
traclucçiio deve Ker. muito e:xactu· e muito authen:.· 
tica ; ora, Isto· niio ·é possiv el• 
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, DisRe·<~o que em todos os . paizes · .otille niio é 

conhecida a lingua portugueza, se se apresentar 
assim e em qualque1· juiz dé paz do Ba·azíl, este 
annullará o conil·ucto e nlio valerá, porque os 
c:ontrahenten, princíj:almente em paiz estrangeiro, . 
não ·conhecem ·pcrfllitamente esta traducçilo · ••ll· 
thentíca. da lei : então é preciso se fór á In· 
glntftrra ou França, paizeR estrangeiros onde ha 
escolas estabe!P.cídas pelo governo, os quae,; têm 
autoridAde de' fazer lima tradncção authentica: 
isto não · é seriiio ti ma lembrança, . muito bolla 
certamentetporém impraticavel: a oxclusllo . dcsto 
artigo não prohibe aos contnhentes .pedirem .. o. 

·conhecimento da lei doR co11tractos; ·mas quando 
não houver esta propo•·ciio empenharúõ as pMtP.s, 
isto é o qli~ sempre 11alva qunlquer contractrJ 
de qualquer r;atur•·za que seja: não. é nece~sario 
declarAr as cr.ntlições que se tem estabel1~eido 
nesta lei e não ;,xclue .tos h gente . de pedir o 
conhecimento Jellas. · 

Disse. mais · o illustre deputado que >pela; lois 
actuaes se presere..,llrn estes meios ; ora, a orde· 
nação · so . pode1·á pôr á par desta l~i? A ode
nação, onde se ni\o define bem o . que é cont1·aeto 
de amo com o . .:rendo ou do amo com o clli· 

·· xeiro; a orde•1açl\,., nno explica bem Isto o en· 
tretunto a · Ol'denação explica o que é contraeto 
entrt\ o•pnculadores o e,;trangeiros ; nilo se lembra 
que dobdixo · desto prPt~:xto é que se ni'io pnd··m 
dizer taulas cou~as? E' qne "aqui ja\ têrn paslado 
leis com IdeaR que, por parecerem antl·constit:r· 
clunoea · niio tôm merecido . a opprovu.;i'i"; e do· 

. baixo desto ·pretext.l acontoccu recentemente 'l 
Como ó que se . quer melter um artigo · que và 
prende1· et!ta lei lli.o utll ? 
. Eu lenho lembrado o lnconvonienle . <le pasRar 

· oate ar~lgo nesta lei; o díspenelio ó multo Rrande 
porqu11 uma t&·odu··çi'io custa nlgum dinheiro, a 
nilo é aómento a llifficuldndo do estipendiu, .mas 
de procurAr quern 1\ faç.a e quem faç11 authen· 
tlca; mto Merã ella vel'ft:itamente exactn, ó ent1\o 
mala um lnconvoni.:nte q110 induz 11 uullidade 
do contraclo, hlln 6 evidente. 

Pelo quo respeita ao ultimo artijfn, pareco~mo 
QUll olle calA lncluido uo . prime1ro desta lei, 
porque ello Impõe rtue os .cont&·actus. ~ejão ajus
tado"' por . tompll determinado ou pur empreitBdll, 
e ·por coneoquencia e11te artigo vem a B•:r ocio,;o 
A vista da base principal desta lei ; este é o 
meu voto. 

o l!ir . . JUata:- Fui eu quem affirmei que a 
iguorancia . da ·lei havia de seguir-se ou de uma 
oxcepçdo, como se !ulla em sentido jurídico, :ou · 
mettendo ainda a doutrina do artigo, porque 
uma doutrina juridica niio · r;6 a . respeito · das 
gaL"lmtills,_ com . as quaea . . nós podemos a\legnr · 
nosso fôro e igoo&·aocia· das leis estrange&ras,. 
tambem elles pode111 ollegar a ignoroncia das 
leis do paiz; porém esta. exceEç~o 11ão favorece 
sõmente aos estrangeiros, mns f"vorece tambem 
aos nacionaes, porque ainda que sa recorra à 

. ígnorancia do direito, não preju.!íca um cidadão 
na nação que a publicou: ccmtudo, . isto t~m 
algumà excepç1io a respeito d.aquéllas · pessoas 
a quem com peta .. o privilegio de restituição acl 
libitum: o maior parte das pessoas . com quem 
se celeb1·ar este con tract~•. l1ão de· se1· aquelles 
que o direito lhes impõe a · Testituiçüo; um dos 
argumentos que se . pn•duzio foi, que blistari~ um 
contracto que occasionulmente se otrerecesse ·a 
um emprehendedor, digo que . jsto não basta, 
porque ainda qu;J esta lei . não passasse, niio 

. · ncavll nenhum umprehet11ledor iuhibido de fazer 
,: -- contrncto com um estrangeiro, .segundo· a legi~· 

!ação ~o pr~iz onde fizcs~c este :onh·ucto, por•JUC 
então é conforme av nosao direit•J ; · e um con· 
t1·acto . feito fóra do p<~iz póde ser celebrado nesse 
palz, o hi. .regulando·Sil pelas nossas leis; · isto 
11iio pri11cipioa de direito certos ~ .ioc_outestaveis, 

.e parece,me que ·· o ·argumento contra .. ella !l.ã.o 
póde basta1·. · . . .. 
Dis~e ·ii~ que o orden,açíio .não tem P.roviden· 

r,ias bn5tante~. niio tem tu.las; mns d1ga: quem 
íez . e F to projecto · se não ·foi busqn1· .ilg&trua cu usa 
da úrdcnaçiio, pois que c lia no li v. 4•, ~ · 28 ·o 
seguintes, . tom muita!! di11poslções que StiiJ bein 
scmelhautes, como . a di,;posíçiio · daquelle que nfio 

- cunjf~ro o contracto ou obrigações .dos mestres, 
etc., etc., o tem oulro· que · nqui ni'io ·,declara, 
o talvez . foil~c · preciso; o a l'ilSJH~it'o do:; .·. ma ri· 
nheiro:o, ninguil111 pôd11 . tirar do HerviÇo de outro 

..aqur:lle r1ue so tem .obrigado por um contracto : 
a Ol'.denaç1io, já. disse, não é sufficiente. a est~ 
l'espeitu; mns tem algumas providencias; por· 
tanto nínda • sustento' . que · a miuha emenda é 
nccessaria· o quo é de primeira ul'gencía quo a 
camnra a adopte; · 

El!ENDA 

11 A estimnção dos tier•tiços para a iatisflição· 
ou dr:sconto uos casos do art. 2•, ·n. :Jo ."e do 
art. 3°, quantlo n;io estl'ja expressamente csti· 
pulado no contnu:to, sert\ feita por arbitt·os, com. 
attençi'io sómento á qualldadA e quamldadiJ 'dos 
serviços prflátados ou a prestar e ás : condiçõ~s 
que forem oxpri~ssas no . contrKcto, relatívas ·1\s 
mutuas vantagens doil contrabenLes •. Salva a . re• 
dt~ccão.-1\laia, 11 · 

Não foi apoiada. 
os ... vn .. oonoelloii .:-Sr • . presidente, 1•~1 

do vota&· contra toila'l as emendas; pois julgo 
esta lei de muita importancia e .entoado _que não 
era nocessal'ia alteração. • • • • · 

O 8n. FEnnEtnA FnANt;Á (intet•t•ompendo-o):
Ten!:o de mau•la.r . algumas emond11s, sobre o 
que o ·Sr. Vasconc.o~los ú&tão Callarú. contra. 

O Sa. VAsCONCELLos:- P6d& manatal·a!l, e .. ao 
quizer a palavra, .eu a cedo. ( Tambem inter· 
t•umrJendo·o.) 

O Sn . .. FEnRittnA FaANÇA.:-Si\o eitall ·na. emen· 
das (leu) - Os contractantes .· devem 11aber lr•r e .. 
e~crP.ver.- Eu c1·e1o que se c:ontractilo homens 
mnito ignorantea~, e sobre a sua. lgoorancla 
querem · celebrar os . .controctos : ·outro artigo 
addHivu é :- Ao contracto dt!ve ser . presento a 
autoridade pNtectora. Ih\!\ g 1rant1as dos cldaJ&ios, 
em os luga•·cs da celebrnçilo dcllua, e ·porque? 
Para ctuo alguns homens mlo s~jao opnnbttdos 
nt!sta rede e para que alguem lht' taça conhecer 
estas formulas de cauaa,., . por isso acho , que o 
contracto para ser npprovado deve ser presente 
á autoridade protectora, etc. 

.. EJtiENPA · 

« -Supprima ·se no nrt. 3• as palavras~paganclo 
a metade do que mais ganharia uté o llu1. -
Ferl'eit•a França. » 

Não foi . apoiadn. . 
OSa.FERR~HlAFRANÇA~-No art. a• pe~so que se 

pretende appllcar o pagamento em metade, para. que · 
se dê cumprimento ao contracto; vamos ver quacs 
são os prejuízos . dos cout&·act>lDtes da uma parte e 
outro, e quem ha de ser contractado a prestar ser• 
viços? Um hooJem são c com forças, este homem 
contractado n pretitnr serviços no .Brazil, põe em 
risco a. sua vida a passar pelo mar, eLe., este 
risco tem compnraçiio cum o risco do pouco .di· 

. nhoíro dos especuladorlls? Cortam.mte que ni'io • 
Por consequencia, eu cL·eio que ·a mult<& nilo dtJVe 
set· assun ; entretanto aqui se põe .lst•J sem ·nttllll· 
ção 110 escl'U·pulo ·; eu . creio que quem contrnctou 
o 8ervlco deve contentar -se com umn restiLuiçilo 
do recubimento adiantado ·. de· tudo o . tempo quo 
prometteu !aze1· o serviço, e não ftca . iubib1do 
pa1·n _servir por .maia ; tempC?, .. e . . p_of._;._-i~~-o ·.: ~e_m 
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estes dous extrAmos de receber por inteiro todo 
o serviço que fica ; o _ quando se faz um contracto 
tem:se ésta esperança, cada ___ hora devo· SI:) consi-
derar -morto; Sr. preside r. te, de quo tamanho deve 
ser o salario do quo presto11 serviço 'l · 

El(ENDA. 

<< O -sàlario do prestador de serviços __ deve•t~elo ·· 
menos ser o dobro do salario ·do hom-em escravo 
no Braz i!. ~França .. 11 

Não. foi apoiada. 
O Sn.. FERl\E\RA FnANÇA.: -Deve ser pelo menos .o 

dobro do sala rio do homem escravo no Brazil, o h o· 
mcm livre pelo menos trabalha ·dobrado,_ e __ deve ter 
pelo menos dobrado o salario do esemvo. De alguns 
contractos com t'jUe têm vindo ])ara o Brazil homens 
livres, mas ajustados com salarios tão pequenos 
que elles têm valor p11ra desfazerem M. seus c<>ntra· 
ctos e alguns têm feito annullação; eu . tenho visto 
na miohn terra alguns impossíbilíLados pela doença 
e depois pela ·morte, eu vi nqui muitos -que não. 
sÃo para ·o trabalho da terra ; ·os trabalhos n.ão . 
são para muitos desacostumados, -e portanto lhes 
vem a diminuição da saude. . · 

A emenda ou artigo additivo que o contracto . 
.não terã tempo indeterminado, e qrte o aalario· 
a.:liantado. e mr\rcado niio deve se1· menor que o 
dobro .de um o~cravo no Brazil ; e então pela 
quantia do11 salarios adiantados se póde saber 
qual é . o . tempo que o contractador trabalhar~. 
e ·os contractos se renovarAõ annualmente. Dasejo 
!aliar algurnn r.ouso contro\ a emenda do Sr. Rebou
ças; o Sr. Rebouc;a11 a modo que nil:o quer que ella 
se ponha na lei segundo a qual se ha de con· 
tractar: nunca pon11el que o Sr. Re~uças tal 
dissesse, perdoe-me o Sr; Robouçaa. · · . 

O Sn; Reooor.u (intcrr•r•ompcrndo·ol : - Eu n8o 
digo que nilo tônba conheclmonto da , lei, o que 
digo é quo me parocla oacuaado quo ao .lncorpo· 
raaaom noa conlractoa. . . 

O Sn. FlU\R&UV. FnA.:orç.ú-ElltA bom, Sr. Rebou~ 
ça•; ma• do certo dovem·•o dar garantia• ao que con· 
&racta 01 tou• •orvloo•, pori'J uc do certo e li e arrl~ca 
multo, (IOit que arrltoo a pordar a vida na vrn· 
gem, perd11 a a .runaçilea ·da patria, auaont'l·Bo do 
.l11gar nondo .tolh creacldo com forças e com aaude, 
para que ollo ao 'i!\ contrjlctar, o neste contracto 
em que j1~ vai perdido : Sr.. prealder1te, se nito 
fór o eatrangeiro contractlldn serâ o nacional, e 
'et~to . moamo corro o seu . ritco do m11danc;a ~e 
qualquer aólo para outro · ondo· nilo sabe se J:)RS · 
sarr\ bem. Aquelle que so vai ajustar,- vai-se 
entregllr A eacravlddo, e então· niio. ha de C11zer p 

- seu contracto com perfeito · conhecrmento da let ; 
nilo ·hão de haver condições com que .h a de ser 
feito 'l E . se _elle assignar de cruz, conforme s_e · 
costuma dizer, niio ha de ser presente á _ autort· 
dode . que protege _ as gar~ntias dos homens ? 

EMENDAS 

« O primeiro contracto não excederá o te~po 
_woporcional aos sabrios adiantados. ~ Fel'l'en·a 

:~ô~~~~~ontra.:tos se · renovaráõ annualmente ....... 
Ferreira França.» 

Não foriio · apoiadas. . 
· .· O Sa. FERREIRA FRANQA:- Ha do ser feito l_)Or . 
mais tempo do quo aquelle por que ello se obr1ga . 
pelo recof>lmento adiantado? H11 de aer feito com · 
maiores riscos da parto da pe~aon que prometto o 
que contracta prestar serviçoa, do quo o .risco da· 
quello _que ad1anta seu dinheiro '1 E11 nilo . E!n· 
tendo. . .. . • 

o sr. vau.concouo•:-Sr. presidente, hel 
de votar contra todna as emendas que se têm 
otrerecido; poianito conhcço ·- a neeess1dade dellaa, 

TOMO 9 . 

o as que a experíencill nos mostrar serem neees
sarias podem ser oifeTecidas por diversos pro-
jªctos .de re~oluçiio. · . 

Sr. preHidente, e•ta' .lei 6 de grande .interesse~ 
as emP-ndas são . obstaculo á ella, au voto contra 
todas. Um illustre deputado olfereceu uma emen<la, 
para que os africanos se possí'io contractar segundo 
esta lei : ora, Sr. presidente, para que é isto ? 
A lei não é pua um caso particu!11r, é para todos 
os caso3 em geral: um capitão ou um negociante 
que manda buscar homens A Europa, ha de levar 
interprete conhecedor de todas as ling11a~ · euro~ 
péas, por isso mesmo quo _ p_odem vir homens 
livres de todas as partes . dll · Europa . e não está 
com i:~ to sanllda a di.fliculdllde que apresentou o 
illustre depula.do. 

Disse mais um illustre deputado : as nossas 
leis mandão observar os :ontractos, ou · temos · 
leis que a·egulão os contractos em qualquer paiz 
.onde forem celebrados; e estabelecado este _prin
cípio do ill11stre deputado para que havemos do 
fazer estA emenda: para que quer o illustre deputado 
uma semelhante doutrina na lei? Diue o íllustre 
deputado: -supprimão,se taes palavras do art. 3°; 
-ora, Sr. ·presidente, deste modo vem-se a prejtl
dlcar muito a um dos contractantes ; um doa 
contractantes adianta dinheiro, e oque otrereceu 
os seus serviços aproveita·se do dinheiro e em· 
prega-o: e depois quando lucrar com o producto 
do .dinheiro que recebeu, vai entregar ao outro 
contractante, t1 diz·lhs, . estll pago do dinheiro que 
adiantou : adeus :-e haverâ boa fé neste contracto, 
se elle é um contracto Rllusivo ou nilo 'l Ajusto um 
criado por lOS e dou·lh'oa:-:adisntados, o criado 
omprega desses 1011, BH ou 111. e lucrando com 
e!les, vem depois de alguns dias dar·me os . lOS, 
e dlz:-poase muito 'bem,- e fica com o lucro dos 
lOS o desonern·ae assim dll sua palavrA 1 Não: 
falta á e lia; e vem assim a promover · a immora
lldade ; um 11\ustre d1:1putado dlz que não era 
ueceaaario lei, porqua temos .quem trabalhe, en· 
tret11nto "digão aqui os .. íllustres deputados que 
têm feito · taes contractos se esta lei não pôde 
utili sar os braço;, ·que · existem no Brazil, todos 
os senhores quo têm conhecimento .. do estado 
actual do Brazll, julgo quo assim pensaráõ, e por
tanto, Sa•. presidente, voto :outra todas as emeni:las • 

O Sr . . Pa.ullno de Alb11quorque : .
Sou em . tudo da . opinião do illustre deputado que 
acabe;. de !aliar e de combater todas as emendas. 
Da mesmll maneira porque esta lei se tem dis-
cutido nesta cnmaro. parece estnr.se . tratando de 
umà lei para escr.,visar brazileiros; que se houves• 
sem de empregar em serviço estrangeiro, ou que uma 
camara estrangeira es~ava discutindo uma lei para 
abrigar .· as garantias dos seus nncionaes contra 
·a nação qut! pretenda fazer . estes coiltractoa; 
porque tem·se querido encarar .· aos . brazil~!ros 
como mãos, Ct1mo perversos, e os estrangerros 
como innocentes, ou aliás uma horda de selva- . 
gAns ·ignorantes que naca sabem; o contracto 
tem de ser feito de homem a homem, um em· 
prehendedor do Brazil que a necessidade levar a 
demandar braços nos · portos da Europa, póde 
elle contractar com outa·o homem sobre os· braços 
que necessitasse 'l Certamente que não. Teria de 
fnzer um contracto especial com . cada um desses 
homens qull houvesse de engajar: o seria poesivel 
que esses homens !t.~ssem tllo .bc.çaes e ·tio igno
rontes quo accedeaaem a contractar slnceromonte 

-pola quo elle lhet diaae .. ae? Por uon1eqaencla 
Julgo deanecouarla eaaa emenda, que quo r que . alei 
aelii tranacrlpta no• aontracto1 . · . . · · 

Um llluatro deputado .dlade que o homem . 111hn · 
engnjndo eN um homem infollll porquo bula 
ser obrigndo a trabalhar I Pola é nfoll1 . o homem 
que trabalho .'P Nilo é do trabalho que lhe provém 
o lntoresae ? Eu nilo vejo nolle o homem lnfolll 
por se ver obrigado a trabalhar ; o homem. tom 

fi' 
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um trabalhador, faz com elle _ um contracto, o 
resultado é ver se o · contra~to é mão; se é perr
goso ou se o que se ofl'ereceu ao serviço é bom 
trabalhador,. e que o seu vísinho deseja leval-o 
ofl'erecendo·lhe mais interesse, e por consequencia 
estas palavras são desnece3sarias. 

Um illustre deputado fllllou em mort'er, no caso 
de. morte ambos correm risco; o homem que 
vende o seu trabalho, _não (az m.ais do que pro
curar um producto certo delle, e ninguem é capaz 
de valer a elle propdo do q11e o contractador; o 
Sr. deputado disse tambem qué corria o risco do 
mnr, com efl'eito _corre este risco o emprehendedor, 
e o colono não h:~ de vir para o Brazil sem f>1zer 
o seu contracto, e é uecessario que o empreben
dedor vá para onde se contl'acta,· e a este respeito 
eu tambem poderia expender muitas .razões.; mas 
é llecessarío dar alituma garantia aos propríetarios 
do terreno, e é pl:lrígoso que a lei passe tal e 
qual está; e emquanto á emenda sobre os barbaros 
africanos, eu me pronuncio . contra ella, estou 
persuadido que a raça do Brazíl venha a ser 
algum dia a uníca e fazer desapJ'árecer esta 
rac~ de homens. pardos; pois que elles não são 
noc1vos ao Braz1l D:l qualidade de .. escravos, mas 
sim na· qualidade de pardos ; com tudo isso, .• não 
prova para que_ a lei seja illudida, porém será 
possíveL a admissão dos africanos barbaros, e por 
isso até_ contra esta mesma emenda votarei. . 

O Sr. Ca•tro Alvare_-.:-Sr. presidente, · 
Deos nos livre que se veja·resuseitada. estll dífl'erença 
de. córes, a constituição ga'rantio o direito de 
cidadão ao homem .livre de tQdas as córes e ainda 
mais digo que esta lei póde ser . util; ·mas não a 
acbo tão urgente, não viráõ. por meio della tantos 
braços para o Brazil, arranjados para o trabalho 
como se pretende, em um anno entraràõ homens 
da costa d'Africa, que propsgaráõ inteiramente 
tres ou quatro annos; porto.nto digo o que já 
disse,. e estou persuadido que a lei póde ser 
util, mns não tão urgente, muito principalmente 
quando por este motivo· de urgencia se quer 
sustentar aqui esta lei, ~ qua por.- estn .urgen· 
cia . não. deve solfrer emendas , · isto é o que 
não devemos fazer; nós havemos de sustentai-a 
e votaremos segando as nossas circumstancías, 
e porgue esta lei veio do senado não se ba de 
emendar ? Não fui membro da legislação passada, 
mas não me lembra que então se otrerecesse seme
lhante idéa. 

Pedi a pal~vra para fallar sobre o art. 3•, na 
parte em_ quo diz que aos miseraveis _trabalha· 
dores se ·possa pagar metade do que cumprio por 
inteiro. (Leu o artigo.) Apoiei a emenda do Sr. 
deputado que mandou a suppressão t\ mesa, por· 
que me ·parece que essa pllrte do . artigo .devia só 
satisfazer ao que se tinna obrigado, portanto, 
que pague 5 % ou 10 etc.; mas o trabalhador 
·que o applique todo_ para _ ter um. certo lucro, 
para mani:lar aos seus 1ilhos, e . do contrario vem 
a ser sacrificado a pagar aquillo que ainda não 
ganhou ; . pois um homem que se tivesse ajustado 
!>Or seis· annos, por exemplo, pela modica quantia. 
de 160n ou 360$ donde ha de_ tirar 180$ para pagar 
dedcít se no meio do contracto se tivesse de 
parar ; eu o vejo mesmo · obrigado · a sofl'rer a 
oppressão, e no caso desta natureza devemos 
sempre pôr-nos · da parte. do homem . mais 
fraco, muitas vezes a sina. do homem o leva a 
sotrrer rixas e oppressão, e o des_graçado ha de 
sotrrer, ah, senliores ! Tenhamos· lastima do ho
mem fraco, porque_ em qualquer circumstancia 
que elle está, sempre é homem, e na qualidade 
de. trabalhador .. deve ser considerado mais fraco. e 
mala miaoravol; protejamol·o, pois cllo é um ente 
quo 10 o1ferecc para trabalhar nas terras de um 
rlao . para ganhllr. a vida, e neata aentldo approvo 
alawna• · 4aa omend••· 

A't 11 boraa o ~ mliUltoa oD\ro\l orn dliOQIIIlo 

o cap 2• do tit. 2• da proposta do governo, sobre 
a reorgnnisaçiio do thedouro, reduzida á urojecto 
de lei ; estando presente o ministro da fazenda; 
qúe foi recebido na conformidade do regimento. 

O Sn. PAULA SouzA ofl'ereceu a seguinte eménda! 
« No Si 4• do art. 29-quo se aupprimito ns pa· 

lavras-ató o dín 15 de Janeiro. » 
Foi apoiada. 

Encerrada a discus~ão, e despedido o Srmí· 
nistro, pro.:edendo·se á votação farão npprovadas 
as emendas da commissão estrecial, e a do Sr. 
Paula Souzn,_ não !lendo appro.vado o adiamento 
proposto pelo Sr. Oustodio Dias. 

Entrou depois . _em discussão o seguinte pa· 
recer : 

EMENDA AO ORÇAMENTO DA. RECEITA. 

« Ali commissões reunidas de redacção c orça
mento, têm a honra de apresentar á esta augusta 
camara a redncção dos dous ultimos títulos da lei 

.com as seguintes observações: . 
« A lei não autorisa, nem podia autorisar a 

percepção dos ·impostos por mais de um anno, 
Jsto é. até o ultimo de Junho de 18s2, entretanto 
que manda. arrematar os direitos das alfandegas 
por tres annos: e iguillmente reparou a commissão, 

_que tendo sido 'otrerecida _ condicionalmente a 
emenda sobre a abolição dos impostos que pagão 
os generos transportados de um porto para outro 
da ·mesma província, e se venceu. a sua abolição 
sem que na lei se t1zesse1 a menor alteração em 
impostos, easo unico em que foi otrerecida ; . :fi. 
nalmente J:!)andando a lei executar-se o orçamento 
em tu,Jo quo possa ser, e determinou que Uvesse 
princípio. em Janeiro de 1881 quando admittida 
a clausula-em tudo ·que ser possa-podia exe· 
cutar-se immediatatnllnte: -as. commíssões reunidas 
entendem que será muito importante que se har
monise a disposição . da lei sobre a-. arrematação -
~·ls al!andegas, com o que fixa a duração ~os 
1m postos· por um. anno :·e que se revogue o artigo 
da lei na parte que abolia_ .os impostos dentro 
da mesma .. província, e que. se· mande- executar 
logo que fôr pablica, visto que não houve orça· 
mento par11 o _ presente .nnno. 

<c Paço da. camara. dos deputados, 25 de Aj;tosto 
de 1830 • ...., V a,çconcellos .-Mendes Vianna. -Feijó. 
-Limpo de A.b1·eu. -Duarte Silva. » 

o Sr. Me:rides Vianna. :-Nenhama bon· 
dada · descttbro nesta repartição, e mostrarei 
que nenhuma garantia otrerece ; ella é. composta 
de empregados amovivcis da nomeação do minis· 
tro respectivo : ora, serão estes os homens que 
hão de examinar ns contas do ministro? Serão 
estes os homens. que hão de· penetrar· tantos se· 
gredos 'l Parece-me que não. Não entrando na 
de11peza que esta repartição vai fazer, e que nno 
sP.i se corresponde ao seu flm ; mas a minha 
opinião é que estll repartição a ser necessaria 
deve ser organisada de_ diversa maneira, c que 
otrereça garantias; porque da maneira ·porque está 
organisa!ia, . o ministro deve . inftuir nos emprega· 
dos, e falto do presente e do futuro. 

Voto pois contt·a _este c~pit~lo!. e e~pero que os 
illustres deputados .. da comm1ssao ha)ào de al?re· 
sentar uma emeod:~, com-:a qual se gossa orgamzar 
esta repartição, de maneira que dê outras ga
rantias 

O Sa. MINISTRO DA FAZENDA·:-0 illustre. depu· 
tado oppõe-se á_ contadoria da divisão de_ contas. 

o ·sr. Va•ooncel.l o• :-Quando na com" 
missão se tratou de raze1· o projecto de lei para reor~ 
ganisação do thesouro, eu tive em vista, primeiro 
pOr termo a esta phalauge de empregados publicos, 
que ·apresenta o projecto. em questdo, ._e jê. tenho 
. por _ vezoa enunciado a mlnha opinlilo ·a este roa
peito, o nilo clovomo•. ausmootar. o aou Dumero, 
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sem que tenhamos informações da necessidade 
que li~; . e daqui concluo, que desejava. não se 
determmasse quantob- empregados dever1a haver 
nas diversas repartições. do thesouro, e a .minha 
opinião era que se désse ou se determinasse o 
maximo ao governo, com a. obrigação de dal' 
conta á assembléa da. necessidade que havíá do 
se conservar esse mnx1mo; e quanto a ordenados, 
entendo tambem que não ·podemos fixal-os, prin
cipalmente para as províncias; deve-se fazer o 
mesmo que se fez com as escolas de -primeiras 
letras, - deixando•se ao arbítrio dos presidentes das 
pro-víncias em conselho, fixar .estes ordenados se· 
gundo as circumstancias locaes ; e sem isto não 
ba igualdade senão nominal; e a outr_a razão por 
que me opponho á_ e_sta organisação é p.:.r causa 
da thesouraria geral, que tem . a. seu cargo arre-. 
cadar sobras que não arrecadará, . e a outra razão 

- é porque me opponbo ao tribunal ou contadoria 
geral de divisão de contas. 

Quando o Sr.'ministro se encarregou de apre· 
sentar um projecto de reorganisação do thesouro, 
tive esperanças que este projecto havia de conter 
as n·ecessarias garantias, por isso que o Sa·. mar
quez de Barbacena, como senador do imperio, 
tinha apresentfldo ao scmado em 1826 no projecto 

_ da· divisão de secreta_rias um tribunal de contas;· 
posto que não lhe tivesse feito um regimento pela 
maneira que sustentava o artigo do seu projecto, 
e então 1·econheci que elle queria um tribunal in· 
dependente ; entretanto agora· apparece ma teria 
0 ova, e um capitulo que considero totalment-e 
inutil; que faz esta contadoria? Vai tomar eon· 
tas? 

Ora, senhores, a simples idéa de que os om
ciaes são de _livre nomeação d•1 govel'Oo, que 
Póde demittir a seu bel-prazer, não apresenta 
8arantia alguma da sua independencia ; isto é 
inquestionavel, os empregados farão o que o mi
nistro lhe acenar, e então não é mais do que 
um espantalho, portanto não_ posso_ conceder que 
passe uma lei tão importante como esta sem o 

--- essencial que é um tribunal de contas indepen
dente, isto é, de membros independentes do go
verno ; _toda viu reservo-me para a aa discussão ; 
e entrando na doutrina deste eap. 2•, uma cousa 
que devemos alterar quando se entenda que elle 
deve subsistir (leu), esta conta de 15 de Janeiro 
podia ter lugar antes da lei que alterou o anno 
financeiro; pois será uma alteração indispen· 
sa.vel. Entendo que estas ordens fieão rejeitadas, 
segundo vejo no artigo (leu) ; mas como se en
tende ou se figura que estas ordens_ ou instrucções 
vão todas parar na contadoria geral de revisão 

-de contas·? Desejava que o- Sr; ministro expU· 
casse isto. 

O Sa. MnnsTBO.DA FAZS:ND.'- :-Tudo ha de estar 
em ordem chronologic·a.e emmassado; presente· 
mente· qualquer papel que· se procura gasta tempo 
infinito, e é necessario . marcar . um espnço ife 
tempo em que Isto ha de passar da contadoria 

_para o nrctiivo. 
O Sa. VA.scoNCELLOs:-Mas o parngrapbo suppõe 

que estas ordens serão expedidas i\s outras es· 
tações publicas, e existem na contadoria quando 
nella . existir registro para. que se possão · tomar 
. contas. . . 

o Sa. :MlNlSTRO DA. FAZENDA. :-Ha ordens que 
são expedidas pela secretaria, _ e outras qu!3 _o 

- são pela contadoria, cada urna tem sua_ dtv1sao 
de trabalho. 

o sã' .. VASCONCELLOS :-Estas ordens parece que 
deve·m ei!tar em registro e não existir ila · con· 
tadoria;. e aqui suppõe que os originaGs existem; 
por esse· motivo este artigo, quando passe, d11ve .. 
ter outra . redacção; . . . -

Os ~~ 4o e l)o do art. 29 parece que não per· 
~encem a esta capitulo ; se a_ contadoria geral de 

revisão tem tanto quo fazer, como ponderou o 
S.r. !llinistro, para que aecumular mais este ser
VIÇO IJUe parece estranho, e que. compete á se
cretaria? _Por consequencia estes paragrapbos 
devem passar para o cap. lo, porque esta con· 
tadoria d~ve l!ll1itar·se _a ___ exame __ de .e.ontas.sómente; 

· ora, aqu1 estamos com o thesoureiro geraL .em 
mãos; Jà disse que o unic~o. trabalho que teria é 
de _ receber o orclen~&do , porque . esta thesouraria 
é encarregada de receber as so))ras, e entretanto 
não receberá nem um vintem; as s_obras dispõe-se 
na lei elo orçamento,_ por consequencia, seme"
lhante tbe~ouraria não põde _ser approvada, pois 
que só va1 augmentar o numero dos empregados. 

O Sa. PaESIDENTE:-Está em discussão o cap, 2o. 
0 Sa. VASCONCELLOS :-Não perco O direito de 

me· oppõr a. esta thesouraria. • 
0 Sa. MINISTitO DA FAZENDA :-Não fallarei tão 

longamente como o nobre orador, mas en1 defeza 
propria direi... · . · 

o sr. Lobo :--0 artigo que diz. que serão 
devidamente ernmassadas etc. (Leu.) O tribunal 

. do thesouro expede suas _.ordens pela secretaria 
e não pela contadoria ; por conseguinte a conta· 
daria de J:"evisão terá de receber muitas ordens, 
e pôr-cumpra-se-nos exemplares de leis, e estas 
ordens e exemplares é que o projecto entende 
gue devem ficar _ emmassados por ordem cbrono· 
logica para servir como legislação do thesouro; 
e assim se poupa o registro; verdade é que nesta 
reorganisação entrei com- o meu pequeno contin· 
gente, todavia tenho algumas observações a lazer 
sobre a thesouraria, que julgo _desnecessaria; tal· 
larei porém quando lá chegarmos. 

o Sr. Gerva.slo :-Não sei que di:flerença 
faz o _tribunal_ de contas desta mesa de revisão 
do contas. · 

Disso-se. qne o governo tem influencia ; mas 
qual é a causa em que o .. governo .a não. tem? 
Desgraçadamente tem influeJ1cia em. tudo, por
tnnt.:J tambem · ha_ de icfiuir. ndsse tribunal. O 
ordenado dos empregaàos, e toda a formação 
deste projecto foi -feita em attenção, não só á 
capacidade, Mmo_ á importancia das províncias ; -é 
verdade que é muito mais facil impugnar do que 
organisar : e ·eu, . e os mais que trabalhamos na 
commissão; nãrJ tivemos essa idéa de deixar ao 
nrbitrio dos presidentes em conselho a fixação dos 
ordbnados, porquil . estou certn que o P11.tronato 
existir,\ do mesmo modo, porque de ordinario os 
presidentes é quo fazem tudo . 

Quanto. ao artigo qua manda_ emmassar _e pôr 
as ordens em cbronologia, já o illustre deputado 
explicou suffieientemente ; e em ultima anal:yse 
direi que no fi:n deste projecto. ha . um art1go 
condicional, para que o. governo apresente a esta 
augusta camara os inconvenientes que houverem 
na pratica, e proponha os melhoramentos. que 
julgar necessnrios. _ . -

Esto11 bem longe de acreditar que este projecto 
aáia perfeito. 

o Br. oa.t:mo:n :-Os Srs. deputados que se 
têm. opposto i\ contadoria de revisão têm apresen• 
tado razões mui aol!dBa; mas eu ereto q_ue elles 
têm laborado em um pequeno equivoco, porque esta . 
contadoria tem a attrlbulçilo de dar por flacallsadas 
ou tomadas todas as contas doa m1nlstroa, e- en· 
tende-se quo· não p6de ser tribunal competente ; 
mas desde que se· tomar debaixo do sou verdadeiro 
ponto· de vista . esta contadoria achar·se·ha ·_que 
é util; poi_s te_m_ por fim_ rev __ er e fiscallsar a• co __ n_ tas 
prestadas ·ao trib11nal do thesouro; e neaaes · go· 
vernos representativos, como na França, ba uma 
contadoria de revisão no tribunal. do · tbesouro, 
que toma conhecimento do meríto. de· todas 'as con· 
tas;· depois essas. contas dos ministros· aio flsca· 
Usadas ~elo tribunal c~amado de contas·, e sabe· : 
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mos que é organisado pelos deputudos do depar
tamento A outras· pessoas. 

Nos Estados Unido~ da America ha 1• e 2• con· 
tadoria de revisão e porconstlguinte esta contadoria 
não escusa ao corpo legislativo de fc~r.or a.; leis 
que lhe parecer, afim de tot·nar efl'ectíva o. reEI· 
ponsabilidadu dos ministros; portanto, ns objecçõcs 
contra a -contadoria não têm lllgar. 

Fallarei contra uma emenda que a illusti-e com· 
missão offereceu, reduzindo dous indivíduos, e 
de f,,cto a com missão o fez porque . achou ex.ces:~ivo 
o numero dos e·mptegndos ; e para responder basta 
citar os Estados· Unidos: allí o thosouro é composto 
de secretaria da fazcuda, que tem 10 officiaes, a 1• 
contadoria de divisão que tem lG, e a 2• co.n.tadoria 
que IJ· uma directorili onde as contas são prepa· 
radas : em a 1• directoria ha 12 officiaes, em a 2• 
15 dito!:', e na 3• 17, na 4• 16, na 5• 13, e tem um 
registro gersl com 21 officiaes, c outras difl'erentes 
repartiçoes que ha dentro do thesouro : a somma 
gera! dos empregados de pluma é de 1G7 e contando 
pelo que respeita ao numero de collectore~, feitores, 
recebedores,. etc. etc., o seu numero anda p!ir :301 
empregados ; o por cconsequencia está visto . que 
um thesouro se. occupa de tomar contas e de 
examinar o seu. merito arítbmeti.:o, etc., o que 
resulta de complicação de despezas tendo·. 161 em· 
pregados, não pôde deixar de justificar o presente 
proJecto ·que dá para o tribunal do thesouro 32 
empregados; voltando pois, á contadoria, e lia serve 
para habilitar o ministro, que é responsavel a co· 
nhecer o merito das contas que os seus subalternos 
devem presta•· ; e eonsider·e-se o grande trabalho que 
vai pesar sobre esta contadoria : lembre·se a ca· 
mara que ns balanças de 18 províncias. hão do ser 

· necessariamente revistls nesta contadoria : é pois 
o que tenho a dizer, e a camara tomará em consi
deração o que entender. 

o &r; vauconooU.os :-~-Não Iúi bém ·en. 
tendido ou não me exprimi bem: não disse que o 
Sr. mnrquez de Barbacena tinha mudado de opmião 
quando ministro. de estado : disse que esperava 
apresentasse este ·tribunal de contas que tinha 
lembrado em 1826, que era uma garantia que o 
governo o:fl'erecia e que o faria celebre se se. apre
sentasse ; J•ortanto não tive em vista ofl'endet· o 
Sr. ministro, nem quando disse que certas rapar· 
tições não davão contas, porque estou persuadido 
que o Sr. ministro ••íio é desta opinião: eu espero 
que esta augu:;ta camara julgue indispensavel este 
tribnnal de · contas para examin lr o balanço da 
receita e despeza do estado : sem este tribunal a 
lei é. nulla. 

Increpou-se·me .. de .eu. não ter .. apresr.ntado ·a 
emenda na commíssão, mas quando fui convidado 
para estas conferencias, disse que a lei do orça
mento.· era a primeira . das leis· e que não podia 
distrahir,. e se em verdade os membros· da com· 
missão do orçamento têm trabalhado todas as 
noites .. até .ãs 12 horas, e por esse motivo pude 
dar-me ao trabalho de apresentar a emenda por 
não querer. concorrer com os meus illustre!il col• 
lega~, todavia na commissão fiz esta reflexão ; 
um illustre deputado reconhece a força das razões 
produzidas contra o capitulo 2• que trata da con· 
tadoria • da -revisão de contatt, e disse eu, que este 
capitulo não. tr.ntav.a...do-que..ae...suppunha, e.· en· . 
tendeu o illustre Jeputado que eu estou enganado ; 
mas eu leio o .artigo 29 (leu) • . Por consequencia, 
Sr. presidente, .esta. eont11doria tem de examinar 
o merito ariLhmetico e o merito moral tanto das 
despeza.a. como das contas, e tem de interp~r- o · 
seu juizo : logo,· parece-me que está combatida a 
doutrina do capitulo 211, do quo este tribunal não 
é capaz de tomu contaa, e por couaequencia não 
aervlr~ ae11ilo . para fazer deapoza e leve11 obRer· 
vaqi5e• quo nt\o llu•allradom, pot•qufl jl\ dlue, flll· 
ltu~<lo doa 11\IIU\broa nomealloa polo aovurno u que 

estão á sua disposição, não ó possível que tal 
tribnnal Lenha bom resultado. 

Creemos um tribunal do contas sequeremoe exami· 
nar se a receita foi bem a•·recadada, e não vamos 
apresentar um capitulo que ni'io é muito airoso á as
SP.ml.lléa geral; ó preciso que façamos justiça aos mi
nistros actuaes: ~:lles conhecem bem a sua posição e 
peço á cJmara que ob,;erve a maneira porque 
0:1 ministros se tôm prest1do no corrente anno 
ás requi~ições da camara, e combinaremos com 
os outros ministros que a ella têm vinJo, e 
vejamos se os -actuaes não merecem ·muita at
tenção da parte do corpo legislativo, para que se 
ni'ío tomem · medidas desta natureza. 

Disse um illustre deputado que estú sujeito 
á influencia do governo; mas quantlo isto ássim 
seja, segue·se que não possamos constituir um 

· tribunal que tenha menos dependencia .do que 
outro. A constituição quer quo o poder judicinl 
tenha a maior independencia : logo, a proposil;iio 
do illustre deputado é contraria á· constituição. 
O artigo de que o góverno tem muitos meios de 
exercer. a sua influencia, não pôde destruir as 
razões que produzi contra o artigo ; e quanto 
aos orden•1dos já emitti a minhn opini:1o : disse-so 
que na França havia uma contadoria, mas es
queceu o dizer que tambem havia um tribunal 
de contas e esse tribunal mais ·bem organísado 
que o do França, é o· que desejo, que vá incor
porado nesta lei : tenho pois e"pendido a minha 
OpiniãO e espero quO mereça a attençíio da Ca• 
mara. 

Sr. p1·esidcnte, estll contadoria tem de ei<lminar 
o merito arithmetica e o merito moral das contas 
tanto da receita como da despeza -de todo o mi· 
nisterio, e tem de interpôr seu juizo a este 
respeito : e parece·mtl que é expres~o no projecto 
o que combinando artigo o 2o na disposição deste 
tribunal, não é capa~ de tomar contas, e compete 
ao· trib11nal tal.e qual se acha organisado o pro
jacto : é o que entendo para alterar o capitulo 2° 
combinando com o c:lpitulo 5o, e senda assim digo 
que esta contadoria de. revisão mais so. póde 

· chamar de classHieaçíio e pód~ então servir para 
classificar justamente e para fazer a interpretação o 
mais nada. Como póde a conta•Joria nomeada pelo 
governo t·•mar contas ao mesmo governo ? E como 
pôde inspeceionar a nlministraçãa delle, isto 
niio é possível : logo, se queremos tribunal. da 
contas, se queremos examinar se a reeoit.a é bem 
arrecadada e se a desoeza foi bem feita, niio 
apre~entemos um capitultl que não sc~á muito 
airoso á assembléa : o que diriiio '1 Que tdéas de 
tribunal de contas tinha a legislatura do Btazil, 
apresentando contadorias subordinadas pari\ tomar 
contas aos prim(,iros funcci.onarios . publieos, e 
que contad tomnrião '1 Nenhumas ; por eonse· 
guinte, Sr. presidente, eu entendl.l que nã'l seril\ 
muito airoso quo se approvasse .este capitulo 2° 
que trata· da contadoria, ao menos com este ti· 
tulo e ·com esta incumbencia. 

Sr. presidente, ·como é possível que. estes em" 
preg•ldos dtlsempenhem bem seus deveres? Quan~o 
ha um minísterio forte, as mes·maiJ camn~as fi!U~o 
na luta com clle ; e ba de o tribunal de rev1sao 
com esta .contadoria .fazer opposíção ao minis· 
terio forte '1 Eu não digo isto .co~ o minis~e~io 
.kctua1, é J>reci;;o que façamos. JUStiça ao mtnts· 

-te-rio actu~ conheG&-bem a sua posição, 
alie conhece o que é o seu min.isterio, e eu pe~o 
:\ camara que observe a manetra por que os m1·_ 

. nistros se têm comp•>rtado nesta casa,_ n_o .corrente 
armo e combine-se ·com os outros m1n1stros que 
aqui tem vi lido ·e veja-se se os . actuaes _mer~cem 
ou .não attenção da -•- parte do corpo _legtslattvo; 
portanto, Sr·. presidente, não devemos tomar 
medid11s .desta natureza e que se podem tornar de 
nr.nhum vigor. · ·· ·-·· ·· · 

Disso um S•·· deputnJo-todos os tribunaes estão 
sujoltoa. ll lnlluencl~& dO gove1·no, intl,uencia .~~e 
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o. illustre deputa_do chamou desgraçada : eu não 
d1go tanto: deseJava que t' governo tivesse in· 
fluencía pam poder existir, porém nuo quero I'JUC 
sua in1!uencia seja do tal maneira que espante : 
por vontum niio p()dem haver tribunacs em que 
o governo tenha mais influencia do que em .oul1·os? 
Ist.o., ... S1·. presidente,. ó incontestavel : at~ pela 
constituição ha tribunaes independe11tes do go· 
verno, laea ai'io os do poder judiciario; logo; a. 
exposição . do illustre deputado é contra a. constí· 
tuJçii.o,.pol'que.a constituição suppõe que devem 
haver autoridades que não cstejão debaixo da in· 
flueucia do governo; o Hlustre deputado diz qnc 
niio póde haver e por conseguinte o argumento 
de que o. governo tem muitos meios de exercer sua. 
influencia, não póde debilitar o que se produzio 
contra a doutrina do artigo, i!lto é iucontestavcl : 
o illustre deputado reconheceu ·tanto, que em 
lugar. de combater as razões produzidas, declarou 
que não combatia a doutrina do artigo porque o 
capitulo não dizia aquillo que suppunlia dizer : 
disse mais que o querer-se dar muito arbítrio 
ao governo. em umas occasiões e não se querer 
dar em outras -não entendo . como seja isto : 
quando não se póde deixar de dar o arbítrio e que 
combinando os bens e ma!es que· podem resultar 

. de se dar ou não, entende-se, por exemplo, que é 
preferível dar, deve·&e dar, e assim tenho _votado 
neste sentido, quando entendo que é melhor dar ar• 
bitrio, visto que se dá quando se entende que con
vém, e vice, versa·, visto gue só o arbitriQ deve ser 
para aquelles caso::~ que o legislador não pôde prever 
e que não póde deixar de determinar sem grande pre· 
juizo da causa publica, arbítrio que tambem interPs, 

· sa a<> legislador, ao menos eu por minha parte con· 
fesso que não possuo os.esclarecimentos necessarios 
para votar já sobre o numero dos empregados 
qtJ.e são necessario!jl para cada uma contadoria; e 
o illustre deputado que .terá conhecimento com· 
ploto das diversas províncias do imperio póde 
votar; _6 ·eu .desde já· declaro que niio voto pelos 
ordenados, .nem pelo· numero dos . cmp1·egados; 
pois que não tenho esclarecimentos para isto,--e 
diria que se fizesse a este respeito o mesmo que 
se fez com_ a lei das escolas. de primeirns letras, 
que se mandou marcar intt:rillamente, e quizera 
se deixassse. só por dous nnnos, que não ·se faça 
interinamente_ a não ficar para sempre, e havendo 
esta providencia será util a doutrina do artigo, 
que impõe ao ministro dar cc.nta á. assembiéa 
geral da execução .desta lei, e de que serve que 
o ministro da fazenda dê conta á assembléa_. geral 
do resultado desta lei 'l 

Supponhamos que a lei diz-haja tal numero 
de empregados~e. depois .conhece-se que o numer.> 
é demasiado, e a assembl~a· depois de sério exame 
diz,_ t·•es e taes empregados· são desnecessarios, 
e por. consequencia devem ser despedidos; mas, 
senhores, fallemos claro, .. neste. recinto augusto 
deve sempre· apparecet· a verdade; fica por. ventura 
approvado este córte? A camara. reconhecendo a 
necessida•ie da apprevaçiio do senado, e da sancçiio 
que nem sempre 011 poucas vezes se .lhe dá, ai
lega-se que é garantia dizer-se no artigo da lei 
-que o ministro da fazenda daria conta da exe
cuçtiio desta lei-que garantia é esta palavra, quó 
não póde produzir meflor resultado interessante 
na circumstancia . de reconhecermos o mal, e não 
podermos remedial-o 'l P~ra isto não d~sejo 9.ue 
assim se precise esclarecimento dclsde. JÓ.; d1s~e 
mais o illustro deputado que este. tribunal nao 
pôde tomar .as ·contas, mas ha de ·ser. u assem
bléa geral·.· citou exemplos .de FNnça., e disse que . 
na França 'havia contadoria, de revistio, não estou 
certo se ·ha, porém acredito no·· illustre depu
tado. 

Sr. presideute, este tribunal das contas be!n 
ôrg misado como . o da Fran_ça, é. que eu. rleseJo 
que vá. incol·pot•ado nesta let; pots ·. deseJO que 
~irva este exame á assmbléa afim de conP,ecer 

se o ministro despende bem, e reconhecendo que 
o ministro .nii.o despende bem ou arrecadou bem, 
que ha de fazer a assembléa senão · accusar o 
ministro? De certo não convém multiplicar os 
casos das accusaçiies, e por consequencia o que 
He . devo faz!} r .é um . .tr.ibunal.que . tome contas,- e 
quando achar .falta;! . fa.;a indemnisar a fazenda 
publica, que n.ão. obriga ao .. corpo legislativo á 
~omprometter-so com nccusações que muitas veze~ 
podem (;lnvqlver ío.d.o o ministerio; isto deve ser 
porque enteJ}do que desde já se deve estabelecer 
tribunal de conta~. que . sentencia as ·contas e 
sentenças da contadoria da re.visão. ·· · · 

A experiencia h a do l.CS mostrar porque · não 
fica airoso á asaembléa approvar semelhante. ex
posição ... 

o Sr. Pauta c Souza:- Sr. presidente, 
não posso fallar sobre esta mataria, porque não 
tenho sobre isto conhecimentos ; todavín tive. a 
honra de ser chamado para conferenciar sobre 
este objecto .. com •- os illustres membros da com
missão; e então eu disse que me parecia muito 
necessario que houvesse igualmente esta tribunal 
supremo, unicamente encarregado de fiscalisação; 
porém, pelas razões . d9 illustre deputado que 
n.e precedeu·, vejo que não pôde passar, porque 
então se tornará illusorio nas esperanças,. sendo 
pela constituição todos· os empregados publiccs 
da n~meação do. po.der executivo; portanto. não 
pôJe ficar esta ·nomeação á assembléa geral, e 
parece-me que não pôde baver. esta garantia; 
porém outra. cousa que mo lembrei e podia supprir 
este tribunal supremo. por meio . da inspecção 
direct11 da assembléa geral, é na cõrte a camllra 
dos deputados e nas províncias . os conselhos 
geraes; e á vista disto convenciono que já se 
lucrava, e como não po:lemos desdo_já estabelecer 
·este tribunal,. ou '(\Orque não estiio dispostas as 
propriedo.Jes com conhecimentos necessaríos, ou 
porque ainda que tenhamos este tribunal, e sendo 
elle de_ nomeação do governo, niio· é de_ eep.erar que 
tenhão nquellaporção 'de imparcialidade que denão 
ter para a censura d:1s contas . dos ministros;. ao 
menos p•ldemos desde já dar esta nomeação emittida 
por meio da camara dos deputadas; e eis-aqui 
porque se admittia o art. 101: parece-me que já 
a causa publica lucrava, .até agora não havia 
este meio de balanço, _porque não sabemos se 
acaso os orçamentos que pedem para as pro· 
vincias por exempl•J, se o que se pede para a 
Bahia é razoavel para a Bahia, pois que fazemos 
os orçamentos na fé dos ministros, porquanto 
nem se vê o rascunho que vem para o tbesouro, 
e _do· modo que ·.fica esta· lei, já nós· podemos ter 
orçamentos feitos em conselhos, fiscaiisados pela 
assembléa. . geral; portanto eu entendo que se 
deve votar pela .. lei, não como lei perfeita e 
boa, mas· como· necessaria nesta oceasião ; · na 
commissiio que conferenciei com meus illustres 
collega~, lembrei que o numero dos empregados 
e o ordenado não fl)sse fixo na lei; que. respeito 
ao numero que . se daria o que fosse preciso 
ser annualmente marcado na let do orçamento ; 
e emqua-nto a ordenado dar-se-hia o que o pre
sidente em conselho determinasse,· ficando. depen· 
dente da approvação da assembléa geral; porém 
outros co \legas forão . de opinião marcar desde 
já uma e c.utru cousa; porém eu entendo que 
se devia adoptar . o que . disse o Sr .. deputado 
Vasconcellos,· __ · po1· ter: a duração de tempo mar· 
cado, e. lindo este tempo fôrma-se ou não outra 
que é .npprovada, e pôde não haver nlteraoilo 
nas outros. ramos ·que tratava o corpo legisla
tivo; o eis-a4ui porque ·pretendo votar . pela .lei 
tundado nestes prínctpios; pois encaro esta con• 
tadoria ·como a fbcal dos actoa da outrn parte 
do tllesouro, ou, p'lr•l . melhor dizer, das th&sou~ 
rarlas de· todas as provlnciaa ; porquanto esta 
contadoria -~sealisa seus actos e ao mesmo tempo 
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as despezas feitas pelos winistros de estado; 
ao menos póde fiscilli;;ar a respeito do outras 
repartições; logo, é indil>pensavel este artigo, e 
se acaso o Sa_·; deputado fosse de opinião do 
grande tribunal supremo; . porém aindn que se 
destine, nüo p0de dispensar esta contr.doria, o 
este tribunal supremo póde .fiscalisnr as cQÍltas 
das ·juntns supremas do estado. Precisão as es
taçõet:. que fiscalisiio outras estações subalternas, 
que são di1l'erenteH thesourarias provinciaes, na 
llypotbese de estabelecer-se este tribunal supremo 
e alterar o nrtigo deste capitulo. · 

o Sr. Ca.ll:non :-Eu onvi que a contadoria 
de revisão tinha por fim flacalísar não só as 
contas das repartições subalternas do thesouro, 
mas tambem . as dos ministros;. e 'hoje pela 
primeira vez ouvi avançar-se esta proposição. 
Quer-se confundir- esta contadoria, que só tem 

. por fim tomar contas subalternas : á adminis-
tração ger11l da fazenda só pertence tomar contas 
a assembléa geral: torna-se. a dizer, mas esta 
cont.adoria ha de approvar .. quantas contas lhe 
apresentem. os . ministros? Pergunto, .. esta conta· . 
doria desonera os. ministros de responsabílidade? 
De certo não.. Logo, -que mal faz . esta conta
doria? Eu estou certo que o Sr. deputado que 
'lmittio esta opinião, -fCii na corrente discussão. -

Sr. presidente, o poder executivo é poder inde
pendente e não póde sotrrer .fiscalisaçiio do corpo 
legislativo, po1·que ao corpo legislativo corr.pete 
tomar contas ao poder executivo ; em todas as 
nações este tribunal de contas de fazenda não 
impõe pena aos ministros : este tribunal é uma 
especie de fieira· na qual devem ser preparadas 
e dispostas as contas do · ministerio c ra.:ilitar 
sua . approvaçiio, que. só o corpo legislativo pMe 
dar. O !;r. Vasconcellos entendeu que convinha 
que se aeclarasse neste artigo a necessidade de 
augmentar a -- secretaria: e eu· entendo que . estas 
declarações para o artigo da .lei não conviráõ ; 
isto é objecto de instrucções. 

Emquanto ao art. (o, disse o Sr. deputado, 
eu entendo que talvez fosse necessario que esta 
contadoria tivesse conhecimentos tanto da folhl\ 
dos ordenados, como dos proprios · empregados, 
examinando . as contas das províncias e tlscali
sando-as; pois é necessario que ·se saiba se foi 
bem paga, e então entra na regra geral esta
belecer a respeito das · secretarias, para poder 
organisar a .folha e mrtndar o que póde servir 
della na occasião da organisação das contas. 

o Sr. Vasconcellos: -Sr. presidente, 
disse-se que o tribunal de. contas devia .tomal-as 
e declarar que o ,ministro tinha feito a despeza 
em nome da lei, · e indemnisar ao · thesouro pu
blico. O· illn.stre deputado que . produzi o _est:ls 
razões, foi. signal de que não tinha cousa melhor 
a produzir _em abono da sua opinião. 

O illustre deputado quiz mostrar a indepen· 
dencia . do poder executivo, e eu tambem . a 
reconheço, e nunca foi minha intenção diminuir 
a independencia do poder executivo ; porém, em 
q~e· consiste a independencia? Eis a questão: 
nao é com o . som das palavras que ... se póje 
argumentar; a independencia do poder executivo 
consiste . em que . seua- actos não · poJem ser 
destruidos pur nenhuma outra autoridade ; eis-aqui 
em que consta a independencia dos poderes: o 
poder judiciario é independente, quer dizer, as 

. suas sentenças ... não .. podem _ser revogadas _por 
outrn nutoridade que não seja o poder judiciario; 
assim :é .que eu . entendo todos os publicistas : 
porém nem por. isto ficn livre de pagar a. indem

. nlaaçilo,- o. ois·aqui o .. que se raz com o minis
te•·lo : naalm Interpretarão todos os publicistas 
a lnaleponll~>nch& .doa .. pociores nelite sentido: ora, 
tomar oontaa o. tho11ouro, que providencia é? 

011 o .1\1 :.1• (lrm) . elll•ftqul por conaoquencia a 
CIOil~adorlll do th1111ouro ll&call&ando as contas do 

ministr~ do thesouro; ~iz mais (leu), por con
sequencaa tarnbern oxamma as contas do minis
terío no quo toca á arrecadação e disposição 
da fazenda publica. 

O SI.'. Odorlco Mondes: -Eu creio que 
a carnara toda votou com conhecimento do causa, 
porque o Sr.. presi~lo;1t9 explicou muito bem_ quo 
haVIa_ nqnPlla ·condaçao, o com tudo npprO\'OU·se; 
está reconhecido que não ó bom que se acabe 
com este direito. Não sei porque ha de ir isto 
em uma resolução. e não aqui. Será porque se 
desconfie que não_ pnsse o orçamento, para que 
se . allivie mais. o povo ? A unica causa que se 
podia temer era que não houvessem as sobras 
qne a commissãn julgou que haviíio: mas como 
não l1a isso, creio que póde passar na lei do 
orçamento. 

o Sr . .Pauuno de Albuquerque: -
Não se póde approvar o parecer da commissito; 
elle niio ó de redacção : o triennio da arrema
tacão foi vencido d11as vezes, porque eu otrereci 
uma eme'!_da. e foi rejei:!-ada; por conseguinte o 
parecer nao ·é de redacçao; é uma outra cc,usa. · 

o Sr .. vasconce 11o,. :-A com missão noton 
alguma inr.oherencia. nesses ·artigos da. lei e 
jul~ou mui proprio otrerecer .á camara as refle
xões que lhe tinha occorrido ; parece.me pois 
que todos aquelles que zelão o decoro desta 
casa· hão de querer que não saião obras im-' 
perfeitas della. 

Ha um artigo que autorisa o governo a arre
matar os .. impostos até o anno de 1833, isto 
e5t:l. npprovado ; e porque está, não tendo ainda 
passado para o senado, não se póde timr esta 
nodoa? A commiilsíio julga ter_ satisfeito o seu 
dever, off.:recendo as suas reflexões. á · camara ; 
quanto á outra parte da lei, a commissão notou 
o. que -se venceu ._.na terceira .. discussão, que o 
orçamento se executaria em tudo nquillo que 
pudesse ser. 

Ora, h11vendo esta clausula, ·entendeu a· com-
. -missão que devia prí,..cipiar a- discussão desde . 

já, porque então o ministerio estaria. sem orça
mento até · o fim deste nnno, e a commissão 
quer que o ministerio fique governado por esta 
lei deilde já: . disse-se que se .venceu com: conhe
cimento dd cansa; que se venceu, é :verdade, 
porérn com conhecimento de c1usa parece-me 
que não, porque nós. temos muitos impostos 
que se niio sabem em .quanto importão, porque 
não h'l esclarecimentos alguns a esse ·respeito; 
e se os ha, queirão os · il\ustres deputados .que 
dizem que isto foi vencido com conliecimento de 
cau,;a, -dizerem .. om qunnto importão estes im
postos. 

A . com missão, senhores,.·· otrereceu estas -refle
xões á camar11. para salvar a dignidade della ; 
e a camara fará o que entender. .. 

o Sr. 1\J:endes Vian.na.:;....Sr. presidente, 
tem-se · arguido á eommissiio de .pretendár de rogar 
aquillo que .. hontem . se venceu:. tanto não é 
assim, que eu rogo a V. Ex; que ·mande ler a 
redacção da lei que veio hontem, e então ver
se·ha que se f,lz arguiçilo injusta, porque este 
parecer é de hoje e a lei de hontem. 

o Sr. Ma.rla do ADl.a.ral. :-Seja redacçilo 
ou parecer, eu voto contra isto .. Um illustre de, 
putado perguntou qual era o conhecimento de 
causa quu tinhão os .mais deputadQs .. sobre este 
objecto; para saberem em · quanto importavão 
todos .os .impostos: eu .direi que. temos um, .que 
é o offi.cio do ministro o que existe sobre a 
mesa, que declara que todos os. impostos anda vão 
em 130:000[;. 
·o Sn .. PRESIDENTE :,;_Não· existe sobre a mesa 

este otlicio. 
O Sa. M.uu:A. DO AMABA.L:-Então eu direi ~ue 
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soube do ministro, em consequencia de uma 
conversação, que· todos os direitos importados 
de diversas · províncias para o Rio de Janeiro 
andavão em 130:000$ : está claro que os pro· 
duetos importados das comarcas ás p1·ovincias 
não podem importar em mais de um decimo 
ou duodecimo, andão em 14:000$ ou 15:000~ ; e 
isto .de. que. servirá? · . . . · · 

Quanto ao triennio da alfandet:;a, se este objecto 
milita &obre os contractos · della, devo tambem 
militar sobre os outros contractos; por conse· 
quencia v.o.to .contra este pnrecer. 

o Sr. vasoonoeuos: -Alguns illustres 
deputados continuão a mostrar-se contra a com
missão: eu não sei como .. a.commissão havia de 
satisfazer a esta camara: ella trabalholl quanto 
põde. Um dia trata-se a com missão de . espírito 
exaltado, outro dia diz-se que quiz revogar aquillo 
que estava feito : eu declaro que não fico indis· 
posto com algum Sr. deputado, digão o que 
quizerem, eu. hei de expOr tudo quanto sinto. 

A lei .fica com contradicção se. fôr approvada 
assim como está ; porque diz em. um artigo que 
·será por · tres annos, e em· · outro· diz ·que não 
será mais do que um ; e quanto á fixação das 
despezas a commissão propoz que Sd principiasse 
a executar . desde já ; e.· um ·Sr. deputado se 
indispoz ·contra 11 com missão e disse ·quE> a com·· 
missão não tinha autoridade para fazer o ·que 
não era de sua attribuição e que apenas appro· 
vava a lembrança da commissão quanto aos 
tributos da alfandPga. De certo <lue o Sr. depu· 
t:1do não tem razão alguma msso, porque os 
senhores que disserão que .votárão com conhe· 
cimento de causa, não me disserão em quanto 
andavão todos os productos. · 

o Sr. lUarta .do A.n1<1ra1:-Todos os produ· 
ctos dos general! de industria brazileira importados 
o .. anno passado. na nlfandega do Rio Jle Janeiro 
chegarão a lilO:OOO~, e se este direito . importa nisto 
está. claro queos direitos importados de uma pro• 
vincia. para outraandiio pela deeima ou duodecima 
Jlarte, ejsto .é claro. . .... ... . 

o Sr. vasconcellos:-Ora, Sr, presidente, o 
que o illustre deputado acha claro eu acho escuro, 
e na conclusão que.· tira o . Sr. deputado é· que 
eu acho .escuridão: pois, senhores, as conducções 
de terra que são mais difficultosas hão d.; ficar 
sugeitas a este imposto,. e só ns conducções da 
marinha que são mais faceis, hão de ficar mais 
alliviaJas? E porque se quer que para a Bahia 
se appliquem 500:000H para tirar as cedulas da 
circulação? Não sei como é isso, as despezas 
approvão-se, porém as receitas não 'l A commissão 
.pois .. ha de fazer aquillo quo .. entende ser util; 
embora a crinlinem. 

o.·.sr. Gervasto :..;.Creio. que um ·equivoco 
tem dado lugar a esta discussão, e poriss·o queira 
v.· Ex. ter a bondade d•l mandar ler o artigo, 
porque esto.u certo na intenção do Sr. deputado, 
ar..tor da emenda. (Leu-se. l . · 

Não se trata de diminuição de impostos· .. dos 
generos que · forem transportndos de uma para · 
outra província; trata-11e simplesmente que os ge· 
neros que houver d·! se embarcar pague 15 °/o 
de entrada, entretanto que os generos que entra
rem·· por terra ·nada ·paguem ; esLa é a razão por 
q!le o_ Sr. deputadu Odorico Mendes fez a sua. in· 
di caçao. 
· · Ora, os direitos do Rio de Janeiro . a .15 ojo é 
que· montão . em tudo isso ; .mas os direitos das 
outras províncias é que andão em quasi nada ; 
portanto é equivoco, e por esta rnzão approvo 
o . artigo,. além. de que foi apoiado e . approvado 
por esta camara ; e em quanto à arrematação p&lo 
nosso actual. system!l, ha muitos direitos ou im· 
postos . que estão em actual arrematação ;· portanto 
era preciso 'lue a ill11stre commissão nos désse 

um meio de annullar estas arrematações, e creio 
que os. Srs. depntados conhecem que o subsidio 
ela carne está arrematado, e o:~ diraitos de e•1· 
trada da nguardenta ptu•a o consumo estão ar
rematados, e por consequencia era preciso an
nullar todos estes contractos, e demais a mais 
os direitos de entrada são Impostos indirectos. 

O. S.a. Oooarco .MÉNDES :-En conformo-me com 
a intellígencia que o ill.ustre. deputado .dá. á mi· 
nha emenda. 

Dada a hora, o Sr. presidente declarou .. para 
ordem do dia seguinte :. 2a discussão do projecto de 
lei n. 97. Resolução n. 144-2• discussão do projecto 
de lei n. 125.-Discussãq da proposta do governo 
para reorganisar o thesou.ro. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e 35 minutos. • 

Sessão em 1lG de &gosto 

l'RESIDENCIA. DO SR. COSTA CARVALHO 

Feita a chamada, abrio:se a sessão âs 10 horas 
e um quarto, .e estiverão pre9entes. 74 Srs. de
putados, faltando com participação os Srs. Car
neiro da Cunha, ·Fortuna,. Silva. Tavares, .Netto,. 

· Calmon, Lino Coutinho,. Alves Branco, Antonio 
Amam!, Pinto Peixoto, Baptista Pereira e Candido 
de Deos: e sem ella os Srs. Lado e Feijó. · 

Lida a aeta . da · antecedente pelo S.r. secretario . 
Barreto, foi approvada. · 

Vierão á mesa as seguintes declarações de 
votos: 

« Declaro que votei contra a passa~em do de· 
creto do contrncto de serviços.-Ferl"e1ra F!"ança • 
....;.Ribeii'O de Andrada. ,, 

cc Declaro que votei a. favor da emenda do Sr. 
Duarte e Silva, e que não tendo sido .. esta. appro
vada· votei contra n adopção do prQjecto n. 144 
Sobre o .. contracto de . pt·estações · de serviço~. 

ccPaço da. camara dos deputados, em 26 de 
Agosto .de .1830:·-J, F, Alves. B1·anco Muniz 
-Bm·reto. » ·· · 

0 Sa. SECRETARIO MARCELLINO ·DE BRITO leu Um 
officio do ministro da guerra, participando nada 
constar da sua secretaria· de estado . a respeito 
dos dous quesitos feitos por esta camara, sobre 
autorisação e confirmação de promoções feitas no 
Ceará pelo .ex-commandante das armas daquella 
província, Conrado Ja.cob Niemeyer.-Foi á com· 
missão da guerl'a. 

Um requerimento do sargento-mór graduado, 
Pedro Ribeiro Sanches, pedindo que se reiterem 
as . informações pedidas . ao governo sobre uma 
queixa do . supplicante.-Foi á commissão a que 
está affecto. este . negocio. . . . . · 

Discutindo-se a redaeção do orçamento da receita, 
farão apoiadas as seguintes .emendas: 

« Ficão abolidos os direitos que se pagavão de 
uns a outros portos .. das mesmas provincias.
Rebouças. » 

« Ficiio abolidos . os direitos, etc .. ....- .Ernesto 
·França. ,, 

Afinal foi approvada a redacção otrerecida pela 
commissão e regeitadas as emendas. Approvou-se 
tambem a l"edacção da emend.a. ao projeeto .de lei 
vindo do senado, · sobre prestações de serviç~ 
para·-se remetter ao. senado comorespeêtivo pro· 
jacto ; approvou~se mais pa1·a se . dirigir ao senado 
0 projecto de resol!lcão desta. camara, s9bre o 
processo . das revistas conced1das pelo tr1bunal 
supremo da justiça. . .· .. .. ... . 

Antes dns 11 horas entrou o ministro. da fa
zenda, • e passou-se· a discutir a proposta do §O· 
verno sobre a organisação do thesouro no tit •. .,.o, 
cap. 3• da thesouraria geral do t•·ibunal: e afinal 
julgando·se discutido o capitulo foi approv.ado o 
art. 35 oft'erecido pela commissão com a aegu~nte 
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emei.!dà do Sr. Manoel Amaral, apoiada nesta 
sessao: 

.•c.Supprima-se a po.rte que diz-instrucção .pu
~ll.ca - e. s.ubs.titua-se. da .. maneira seguinte
escolas maiores de instrucçiio publica.-Manoel 
Amaral. ,, . 

l<'oi tambem apoiada e · approvada a seguinte 
emenda: . . . . . ..... . 

•• Supprima-se no art. as..,.o fielpa~ador, . ficando 
um só fiel para receber .e p.agar .. "'-MantJeZ Ama· 
ral. ,, · 

Forão rejeitadas de.pois .de . apoiadr.s as seguintes 
.emendas: 

'' Additiva ao art. 33.:-Que o _thesom'eiro geral 
do thesonro sejR.tllmbem o da 'provincia do Rio 
de Janeiro.-ManoeZ Amaral . , . . 

c Supprima-se o art. 35, que a commissão pro
põe como addiLivo.-Henriques de Rezende. 11 

a No artigo additivo da commissã•) supprimão-se 
as palavras-instrucção publica.-Ernesto. 11 

cc Reduzn-se o ordenado e. dB quebraR do . tbesou
reiro geral !i 2:400$.-Manoel Ama1·al. 11 

E no art. 39 substitua-se o seguinte:.« O fiel 
susbst.ituirá .. a.l. ~hesoureiro em sua fnlta por 
impedtmento legttlmo.-Manoel AmaraL » 

o ·sr. Ministro · da Fazenda :-A' dou
trina não tira a emenda da illustre commissão 

· que é muito boa, e parece-me que não deve ser 
objectnda; a minha olljecção é só quanto á obri
gação ; as despezas geraes do imperio são do 
govtSrno que as especifica ; o . que . são . de~pezas 
geraes 'I Parece-me .qne devem ser collocadAs no 
nrt. 15; aqui neste art. 15 aonde diz-orçamento 
da receita e despeza . geral . do imperio pnra o 
anno futuro-como falln em despeza geral do im
perio, me parece deve ir entre um e outro. Acho 
mais bem collocada a emenda neste lugar que no 
outro que propõe para o anno seguinte. 

. o Sr. Vasc:io:nceuos: - Sr. -- presidente; 
mandarei â mesa uma emenda suppréssiva de todo 
este cap. 8•, e fallarei primeiro sobre a emenda 
da com missão; a emendá diz que são despezas 
geraes do .impP.rio as que dizem respeito á ma
nutenção do governo, defeza do imperio, dotnçiio 
da casa imperial, corpo legislativo, conselho, e 
ministros de estado, supremos tribunaes de jus
tiça, civil e militar, thesonro, e tudo quanto é 
relativo ·ao exercito e marinha: . ora, a instrucção 
publica não pó.Je . entt·nr de . cer.to como despeza 
~:tei'al . do imperio, porque a .· instrucção primaria 
deve ser da atLribuiçiio das camaras municipaes, 
e ellas é que devem promover a· instrucção dos 
seus municipiCJs; por consequencia não · se pôde 
comprehender como despeza geral a instrucção 
publica; . por exemplo, o que se ensina nas uni
versidades entra no artigo de despeza geral,- e Ã 
muito acertado; mas as escolas provinciaes pas
sarem a formar um artigo de despez11 ·geral, no 
meu parecer -.não é muito acertado; mas entendo 
quo este cap. 3• deve ser todo supprimido ;·porque 
não . contém mAis que ·uma sine cu1•a ; são 4:800/L 
de que se não colhe . a menor . utilidade ; e eu 
rogo aos Srs. -deputados que irão reflectir-na dou- -
trina do artigo; e diz este art. 32 (leu) ; ora. 
Sr. presidente, vê-se por elle que o lhesonreiro 
gera é encarregado de arrecadar as sobras do 
imperio, e não tem outras fun.cções este thesou
reiro ? Mas arrecada elle as sobras do imperio? 
Examinemos: as· sobras, por exemplo, da provín
cia de Pernambuco hão de ser chamndas para a 
thesourariageral do --Rio de Janeiro, e hão de ser· 
mandadas para Lon-dresi bem como todas as pro- · 
:vincias hiio de seguir este mesmo caminho; mas 
é necessario despender este dinheiro? Não f•n-ia 
isto o· orçamento? Não crel\. esta despeza .'l Não 
fixava o competente destino destes capitaes? Por 
consequencia de que serve esta thesouraria geral '? 
Nilo serve de cousa alguma; .é uma verdadeira 

- linB . cura; se a assembléa geral está autorisada 

a estabelecer offieios publieos sem nenhllmn uti-. 
lidada, · entiio poderia decretar semelhnnte c reação 
do thesonraria ger11l; ·mas como a assembléa geral 
não tem autoridade po.ra dispór assim dos dinhoi
,·os pnblicos, não a tom tambem para chamar ao 
Braz1i os abusos da Grã-Bretanha; por coose
quoncia parece ·me que tal thesouraria se não deve 
estilbelecer; na .. mesma !('i ·do . orçamento se dá 
destino de todas as sobras; ainda lia pouco se · 
venceu a lei do orçamentc., que a Bahia applicava 
as suas para pagamento da divida de Londres, 
e algumas outras .províncias . que têm sobras, o 
thesouro por meio de saques dispõe dellas; ora, 
saques nunca formarão objecto de thesourarias ; 
Bll<tUes são objectos de contabilidade; e· é na com
petente . rflpartição que se ha de fazer a nscriptu- . 
raci'io para se dispór dellas; por consequencill não 
crêemos este emprego qne não exerce forçr1. ne
nhuma interessnnte, e já aqui se disse que não 
passa do palavra o facto -- da realidade das sobus 
por meio de saque~, e não ha de entrar dinheiro 
nn thesouraria gorai; póde haver (supponhamos) 
diamantes, mas oatM podem entrar em qualquer 
cofre publico, e tlrilo-se por exemplo, os diaman
tes na Rerra de Santo Antonio, sejão mandados 
parn a Bahin parn fo"er parte das sobras do 
1mperio, hilo de vir para a thesouraria geral do 
Rio de Janeiro? De certo que niio. Por conse
quenciu mando i\ mesu a emenda suppressiva de 
todos os artigos do cap. 4o e poupão-se 4:800$, · 
e não se augmenta a phalange dos . empregados 
publicas. . . .. · 

EHENDA. 

« Supprimn-se o eap. So que . trata da thesou- , 
raria geral do thesouro.-Vasconcellos. u 

Foi apoiada. 
o Sr. Mlnl&tro da Fazenda :-Haver 

uma tbesouraria ou uin thesoureiro é o mesmo . 
que. • • mas · como · pela idéa da ·com missão se ·. 
appro_vou. a thesouraria, deu-se lugar a se crear 
o tbesoureiro de lia ; trago isto para se provar a ... 
indisQensavel nocessidnde delle ; pois quo não só 
tem . de recebe1· as sobras que v1erem. para esta 
província, e dispór Clos saques do thesou~o · para 
as despezas geraes da nação ; mas aindn, de re
ceber os meSJI\OS diamantes de que fallüu, e todos 
os depositas .. que fazem actualmente todas. as 
companhias da naçiio: de mnneira que para todo 
este expediente não haja thesouraria, e que se 
poupão 4:800$: nesse. caso não haja mais. nada, 
por que tudo é despeza . e não se diminne.; mas 
quem . ha de fazer isto ? Ha de ser o thesouro 
que ha de sacar? . Não pôde ser,. uma vez qull 
liaja a necessid.ade da reorganisação do thesouro . . · 

os..-. Mdr.la. do Auuu•_a:t:-Sr. presidente; 
vou npCliar aqui o que disse . o Sr• Vasconcellos, 
quilnto á . instrucçiio ; " idéa que a com missão 
estabeleceu para .a . instrucção publica não é outra 
senão as . escolas maiot·es; talvez fosse engano 
das emendas ; quandllse fallou na instmcção pu
blica, não se deve entender que seja instrucção 
elementar ; esta deve pertence1· nas províncias ás 
camnras municipaes, porém as escolas maiores 
é que entt·ão ·na minha emenda, pois eu não vejo 
utilidade alguma: qu11nto á outra parte, admittindo· 
se que hajiio estes saques, niio sei que elles sejão 
julgados sobras do imperio ; porém sim sobras 
de uma província ; o imperio não tem sobras, 
uma .· vez ·decretada a despeza; .. :o. orçamento .·. ha ···· 
de · ser ·em compensação della, e· se em uma pro.-·· 
vincia os rendimenlos são maiores, · e · em .outras:· 
as despezns . são menores que n ·receita, as sobras 
deslas chegiio para as outras, e ontiio ha de se 
fazer esta remessa, ou por meio de metal ou 
dinheh·o, ou por melo de ·saques, e de toda a 
fórma tem entrado no tbeaouro; se ha saques, 
veritlca-ae a entrada no theeouro, e ae . nlo vêm 
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direetamente das provi_nei!'s aqui esta outra en· 
trada, por cousequen.Jta JUlgo que o artigo deve 
pa~sar. 

Lerão ·se as emendas retro transeriptas. 
~ Sr._ Gorva•lo :-:Sr. presidente, emrtuanto 

a .tns_trucção publica, um i Ilustre membro da com
mtss.ao. que f,:z_ a _ en:e!t_ da Lj~ declaro a qae . en. 
tendta uo __ strucçao }lubh?a _s.uperior, e nl\o. ínstruccno 
elementar . ou de . prn!'eiras }etras; __ a superior 
entenda-se as umvet·sldades que -houv11rem no 
Braztl: e . !aliarei Rf!Ol'a na sim cu1·a . .desie the' 
soureiro, eu não entendo a razão por que aqui 
duzen.tas mil veze_s se clama com os exemplos da 
Amertca Inglet.a . e Inglaterra e muitas .. vezes 
sem ter applic11ção alguma an' nosso _ estado _de 
cousa~, e quando se trata · de alguma relativa á 
Amenca Ingleza,_ e que pódll ter applicaç•io uiio 
.se falla : eu set que o governo americano tAm 
um thesouro publíc1~, e que este tbesouro .é diffe
rente üas the!!nUrartas dos est:tdús; orn, isto tem 
muita analogia para o estado de nossas pl'ovin· 
cias e faz · parte integra .. te do thesouro, todavia 

. tem muita analogia com a formação dt!Rts tri· 
bunal do thesouro, e pondo de parte esta seme· 
lhança, .. porque C••m o E-X*'mplo disto · pedi a pa~ 
lavra para tnustrar a convtoniencia d~st11 th~souro: 
eu quereria cómtudo pergunto& r ao illustre deputado 
que. oft'~receu a emenda de suppreHsão, que nos 
ensma~se a formula de poder o thesouro. distrí· 
buir as rendr.s das provineias, ou das sobras das 
suas de.speza~. ma>~ haverá um tb~s,ur·•r como 

· um ·. negocí11nte que ha na · AmHrica o Inglaterra, 
e como commerc1ante poder_ f,,zer os seu:~ pagtt·m.,n. 
tus; eu tambem enten•laria que so e~tivessemos no 
estado 4n Ameriea Iugleza · podtJril&mos f,&cilitar 
muito estes pagament .. s po1· meio de transf.:rencía 
mas no Brazil des .. jaría . saber como h a _de o go= 
verno dí~pór da_!! . sob1 as destas randas; pois só 
de duas fórmas, ou mandand•• vir esta• sobras 

·em ser, ou sacando, o os saque11 por força hi\'l 
de receber o valor : por CNosequencia coino é' 

-possível dis!Jensar um thesuureíro geral ou um 
thesouro de . tnbuual? · ·· · · 

Aecresce que determinando se que são despezas 
geraes as folha:'! dos orl.lenados e do:01 tribuna'ls 
supremos; e mesmo a dutação de S. M. Imperial, 
ba . de . nece.ssariàmente ex,stir esta contadoria 
g11ra\ ; e qualquer . dos empregados publicos &U· 
periores que houverem de . rec"ber os seus orde· 
nados, hão .de assignar neste livro chamado fvlba 
gernl . da:~ . de~pezas, e podPria acontecer que um 
empregado publico haja de ossignar, e que depois 
aqui a. _contadoria de revisão lhe dê um bilhete p11ra 
ir cobrar em outra · tbesouraria do Maranhão ou 
:Pernambuco, ou naquella província onde sobra, 
e isto póde ser ·pratica vel; porém se o illnstre 
deputado me ensinar ·a fórma de puder fazer os 
pagamentos . das despezas geraes, e poder regular 
as sobras das provincitis sem haver uma tllesoti
raria geral ou um livro da receita e despez,,; eu 
cederei mui livrementt3 de minha . opinião, e até 
submetto tudo isto . á qualquer indicação; e em
quanto á ph•olange de empreg•tdos publievs, ninguem 
é mais contrario á sua multidão -do qiià eu: e 
uma das razões principaes é que um montão que 
ha de inhabeis; e . mais qne houverem são poucos 
para fazer o expedítJnle nec.,ss8río, além de que 
Já_ hontem se 1110strou que os empregados p.;r esta 
reorganisaçàn são muito menos "m na mero; . por· 
tanto a questão é s•'b"r se deve ou não huver uma 
the:~oururia g .. ral, eu · cedo e agradecerei se llou ver 
:que o\ _ indique ·o · modo .. de se · pod11r f11zer 11stes 
pagamentos, ·esta ·receita· e despeza geral sem' in· 
tervenc;ão .!e um:1 thtosouraria. 
_ o Sr.' vasconceuos:-Sr. presidente, não 
ha par" mim causa mais evidente que a desne· 
cessidade deste thesouro. gernl : om lugar de um . 
thesoureiro.mõr vamos ter dous, e é o que con~ 
seguimos comes"' reforma se paaaar aemelbaDto 
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cap, 8°; ora, eu repito, a theRourarla geral é a 
repartição pela :jUt1l o tribunal do . thesouro re· 
guiava, e efl'rlctuava a distribuição das sobras das 
tltesourarias qo i~perío, e todo aquell6 fundo 
que nao é . pnvattvu da mesma entra nas sobras 
d~s províncias no Rit) de Janéiro? De certo que 
nao, e como se deterrnilla isto, e se diz que deve 
suppOr saq.úlK t _ · · _· _ _ · ·· · · 

_Sr. presidente, _na lejdo -orçàmento se deter~ 
mma 11 cada provtncia dar tanto, e as leis do 
orçamento cada vez serão mais perfeitas : _ nella 
se determina a cada província empregar um tanto 
para tal e tal despeza, assim como se principiou 
a fazer no presente anno; não nos illudamos 
senhores, com palavras de sobrAs das províncias' 
e d .. spezas provincia·es, porque afinalliavemos de 
.fi~ar com . as despezas todas centraes, e com uma 
stne cura, que niio · poderemos supprimir e por 
conseguinte não . seja estabelecida na lei' sem e· 
lbante creação, porque se a experiencia nos mos~ 
tr!'r estabelece!·se·h>~, . e se o estabelecermos na 
let nunca ~~~~~ se poderá supprímir semelhante 
emprego; nao vrmos o que ba poucos dias acabou 
de acc•ntacer com . a secretaria do registro geral 
das mercês? Que sorte teve esta resolução ? Oahio -
no sen11do f N iio_ temos out~o exémplo re'cente -· 
com a cbancellarta do eruze1ro, que foi para o 
senado? . E ·que etr~ito teve? · · 

Senh~t·es, não crêemos abusos. peltl assembléa 
geral, I~to é_ um ~buso e abuso tntoleravel, pell) 
qual a n_açao va1 gastar 4,8008, disse-11e que 
para saques é necessaria ·uma tbesouraria geral • 
sef!!rre ~enhu ouvido - diz~r que saques nuuc~ 
f·•rao obJecto:~ .de tbesourana ; determinemos estas 
1déas de saques: o Sr. miní:~tro determina que 
tal _e ~111 provinci~ dê tanto, para isto não é ne· 
cessarto saque, VIII uma ordeDt do Sr. ministro · 
para . que havemos de .figurar e~tas identidades 
que não yalem de co usa nenhuma?. Dar·se 4:8008 
para uma · repartição qae não · serve · de cousa ne-· 
nhuma. e que ha de ser vergonha para a assembléa 
geral,- só por este capitulo I Quero figurar uma 
co usa, a províucia do Rio . Grande . do Norte nilo 
tem rendas de dinheiro para as suas despezas;· 
e está determinado quePernambuco a suppra dos 
fuudos da proviucia, por um contracto saca para 

· Pernambuco; ora, pergunto eu, para este saque 
é preci~o ter umll thesouraria? Está claro que 
s im, pela opposiçiio do Sr. ministro, e então 
tambem se bõ.o àe multiplicar os thesoureiros · 
geraes, mas di~se·&e_ que é preciso para as _ des· 
pezas da casa Impertal, e para os diamantes, e 
para receber .os depositas de ·companhias, que se 
t:stabeleça uma Lheaouraria geral; é ·preciso para 
quaosquer fandos gue se houver de receber um 

-- tbesoureiro gAral? T11do isto são palavras, · o the· 
soureiro geral p-aJ;ta as despezas geraes ·que _se 
fazem . no Rio de Janeiro, assim ·como os thesou· 
reiros das _ províncias hão de pagar as despez as 
que nellas se fazem: o Sr. ministro da fazenda 
diz que ha de fazer no principio do anno ftnan· 
ceiro uma ordenança .geroll para a boa . execução. 
da lei das despezas publicas, é incontestavel que 
lá nesta ordenança· geral o Sr. ministro ha de 
determinar o de:~tino que bã.o de ter as sobras 
de taes e talls províncias ; para que pois é preciso 
tton thdsoureiro? De:~ejo que me expliquem, de que 
serve-um the~:~oureiro .que não recebe um vin· 
tem. -

O Sr. · deputado · disse que o .empregado· do Rio 
de_ Janeiro _podia receber un:a guia ptua se pagar 

.M . M11ranhao,. e .quem paga a este empregado ? 
:N•l· .Ri.o de Janeiro não ha tbesouraria da pro

__ vincia, então ·ei! te dinheiro que vem ·das províncias 
h_ a . de entr.u na th_ t:souraria da provincia para 
se .pagar aos ·emprfgadtls que estão no Rio de 
Janeiro? Por Vtlntura as thesourarias das. pre• 
:vincias só ·hão . de fazer os paJ;:amentos para. que 
lhe chegão as rendas dellas ? Não ha de fazer o -·. 
pagamento a todos os que houver de fazer, nito .55 . 
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me saberei explicar,.· mas estou bem persuadido 
que eRta thesourarta gP-ral não tem emprPgo ne· 
nhum, e que niio podercmo~ illudir _por estas so· 
bras de província, m11s IJUandn se qumra dar muito 
aferro a estas sobras de província·· âever·se·hn dnr 
destinn na lei do orçnmPnto, e na or·iennnça que o 
Sr. ministro diz fará no pri n.:ipío do anno para se 
executar a lei, e se disponha de todas estas 
som mas, s~m quo haja uma thesouraria para os 
diamantes que se podem·. dPpositar em qualquer 
cofre publico; .O até está duvidoso se :deve CfJfl· 
tinuar semelhante administração dos diamante:;, 
nem fundos de companhias eRtr:mgciras de mine' 
ração; pois que siio necessarios por que a cnm' 
panhia não tem esllravos ? Não ·tem. bens ? Tem 
muitos meios para o,,corrercm ao p·ognmento rios 
dinheiros, e para se ·faze•· dPpnsito de· taes fundos 
é necessario _ crenr _uma . thes?urAria . ger•tl? De 
certo que nno ; nao se1 po1s para que servo. 
Pnr:1 uma co usa . que niio existe, para rllcebor 
sobras de províncias que não vêm ao thesouro, 
e se existir .hiio tle ter o destino q•te lhll der o 
Sr. ministro na ordenança; voto por conseiJnen· 
cia contra semelhante cap. 3° pois é um nng· 
mento de· despeza sem utilidade nlgurna pUblica. 

o Sr. Gervaslo :-Procurarei simplesmente 
tocar em dous ou tres poutns para r.-sponder; 
disse-se que não. ha .sobras nas províncias do 
norte, e se ·as houver o ministro pôde dispór 
dellas por transferencla;, ou por ~aquP.s, todnvia 
como negoo:iante não teria · duvid<~ alguma em 
ofi'erecer alguma quantia pelas sobras da Bahia, 
Pernambeo e Maranhão; mas o Sr. ministró. da 
f~ze1_1da não pód_e dispOr para· Londres os quan· 
t1tatrvos determmadns para as trAH provi ucias 
pagarem .o juro e amortisação : eu off.•recia ninda 
alguma quantia pelas sobrr.s da minha província, 
e porque necessariamente se ha de dispór, ou 
mandando vir directameute em dinheiro ou sacando 
sobre ellas, e se ha outros meios o illustre deputado 
que os indique ; por que contestar e não indicar 
o modo de supprir não é o melhor meio : ~up
prima-se,. mas.· não se indica a fôrma por que se 
devem fazer estas trans:1cções de receita e des-· 
peza do thesouro ; o saque é t.tma transacção 
commercial que precisa· ser .. escripturada, mas 
ella produz o recebimento de uma quantia á cargo 
de alguem, e neste caso é ao thesoureiro geral do 
impel"io, e nós queremos . encarregar agora isto 
ao tbesoureiro da província do Rio de Janeiro, e 
nos· veremos outra vez na mesma confusão em 
que estavamos, e por consequencia impossibili
tado o ministro dn fazenda de apr .. sentar um 
~rçam.ento. real destacado,· qual a despeza garat do 
1mper10 e qual as das r-rovincias que é o primeiro 
fito deste projecto;dirão muit"s que h a muitos meios 
de fazer isto, e eu não sei, apezur de 46 a 47 
annos de trabalhos de caixeil'o, niio sei .se poderei 
apresentar melhores idéas. 
~mqu11nto a dizer· se que é uma vergonha p_ilra 

esta. augusta camara crear-se um thesoure1ro, 
que· vem a ser cousa nenhuma ; a ía\lar a ver
dade, do qu" esta camara fizer nunca lhe póde 
servir . de vergonha, porque . ha de ser conforme 
a sua sabedoria, justiça e conveniencia de di
versos cidadão"s do imperio do Brazil; ora, o ar
gumento de que nas thesourarias das províncias 
~ambe!;!l se pagão ·as de~pezas geraes do imperio, 
1sto nao conclue,. Sr. presidente, tambem o Exm. 
miui~trC? ha de mandar pagar alguma despHza 
provmc1al pelo .. thesouro du Rio ds Jan.,iro, e 
não é precJso. crenr nas diff.,rentes provincias the· 
sourarias particulares, porque ots provinctas do 
imperio têm um debito com o thesouro .publico 
de. despezas que · . fize•·em por . conta de despezas 
geraes; portanto o argumento não s•~l.O que vem 
agora introduzir; e assim como .nasthesourar1as 
~as pro.vincias .se. fazem Jlagame11tos de desp. ~zas 
geraes, tambem aqui no Rio do Janeiro se póde 

iazar esta : e preciso ~otar que ha despezas ge 
raHs que se fazem d;recLam .. nte em uma conta· 
doria de reviriã,,, onde se fliz o l1mçamento de 
to.los os empregados publico~, . e. a marcha do 
l?rocesso. é tt·ansferir estas folhas geraes que se 
l1tzem d1rectamante em urna contadoria, onde se 
faz o lançamento de Lodos os emp1·esados publícos 
para a ~heso~rarin ~o Rio ~e Janelr(); por co.n· 
s6quencl•t sena prec1so que o ministro dafazenda 
quando tivesse. de fazer. algum pagamento a este 
respeito, manda~so provisão para a contadorir"e 
fazer assento a esta provi:iiiO, remettida .. para a 
thesoutaria · particular, o devia ser processada 
cumprida e registrada, passando ordem ao thesou! 
reiro, o_ que multiplicarA . os ·trabalhos: e por 
esta razao paroce-me q11e não é preciso dizer mais 
nada. 

o s~. Rebouças :"-Sr. presidente, apoiei 
a emenda p<Jla qual se protend~ a RUppresSI\o do 
cap ... 3·• e Jun•lei o mP.u aplliarnent•• nas razõe;s que 
pas_so a produzir..: (Leu o a1·tigo.) Ora; esta th~sou
rarla ~era! suppoe que ha srobras reaes a!ltualmente 
on sobras reae.s para o futuro, estou persuadido 
que as níio ha p~esnntem•:mte, nem as haverá para 
o. futuro, actuahnehte porquE> as que existem não 
siio rea~>s, são dinheiros upplillados p11ra despe
zas utei~, o por consAguinte não existem real
mente pflis ~ii·> applilladas para reduzir a renda, e · 
emqnanto se não reduzir. a aetual á sua realidade 
niio ha sobras reae!l ; porém paga-se crom estas so
bl·as a divida estrang.,ira, p"ga-se a divida do paiz, .. 
as notas do banco, eedul11s·, etc., por consequt:ncia 
o. q~e se ha de fazP.r de uma para .outt·a pro· 
VlnCJa.; se O theSnUrO, qu:an•lo houver Bobras na 
Bahia, ou P~mambnco t>U em qn 'lquer outra 
pr••Vineia o1·denar :l ess·1s thesourarias que paguem 
011 tirom tle uma. .provinci•\ pari\ outra, ou por 
inter.nedio de parLiculares, que erei.o se fazem 
e!ltas transacções e neste caso é desnecessaria 
esta thesouraria geral porque. mesmo na província 
do Rio de Janeiro sa podem fazer como· se têm· 
feito até ag .• ra; e quanto a dizer que não haverão· 

. sobras t·eaes para o futuro, digo que as não 
.hwerão. e .. quando ·as houver, trata·se de dimi
nuir as imposições. para quo o povo ha ce estar 
sem neces~idade enchendo o cofre geral sem ne· 
nhuma applicação? Para que estabelecer uma 
.idolatria ao dinheiro. no cofre, o que julgo· des
necessarío e odioso, e demais disto .quan!lo hoU· 
verem estas sobras reses, porque razão se não 
hão de conservar nas províncias applicando-as 
para ella~; que n•leessid,tde · haverà de as passar 
para a thesouraria do Rio de Janeiro, .até podendo 
haver algum risco na . passagem 1a uma para 
outm província: e por consequencia mesmo que 
as hujãu é nece~sario que haja uma lhesouraria 
geral unicamt~nte para enthesonrar dinheiro oci·oso.; 
não é necess:trio que haj;a dinheiro nella; a nação 
está prompta para occorrer ãs despezas quando 
haja uecessidade extraordinaria; annualmente.ha 
decretação das despezas, de que. serve pois um 
tllesouro para guardar·· dinheiro· absolutamente 
ocioso? Por consequencia julgo esta repartição 
desnecessaria •. Da~ mais províncias póde passar 
ao thesouro do Rio de Janeiro,. e fazer es;a 
transferencia ou por ordem ou por saques a quem 
interess:1 receber ; est11s as razões porque acho 
que e~te capitulo é ocioso e que tal thesouraria 
geral é uma despeza á naçiio, e que vai servir 
de maior obstaculo sem utiliJade alguma. 

O Sr•. Henr:-iques. de Rc:.t:cnde:- (NOo 
se .. ouvio.) . .. . . ·· . . · ... : .. ...... · 

o Sr. Ministro da Fazenda:...;.;Não desej<l 
tomar tempo á camara; ma~ não. me limito a 

· mostrar que hajtio sobras reaes, .as. quaes se hiio 
de passar de uma ·para . outra província, ·o que 
n:'io pôde ser senão por uma operação do . the
souro; é verdade que póde ser po~ um _uuiro 
saque, mas este nunca se faz sem uma escriptu-
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ração de ~ntrada, e não limito a necessidade de 
um thesoureiro; jâ disse e torno ·a . repetir, 
póde-se ljncorrl'gnr todos. essas . funcçõefl ·ao tho
soureiro da província do Rio de Janeiro; . mas 
então peccamos em princi~Jio, vamos alterar o que 
agor:1 ·se julg"u nl:lcessaJ·io :·as sobras são neces
sariaK ~ e~ .. desejo. que ellas Stljão muito grandeR 
porque entno póde o governo applicd·al! ·para 
estrada.l(l, pontes .o canaes; . . . ·. · ·· 

o Sr. RebóuQa,. :--:-O Sr. ministro dizqueba 
sobras e. qu~ · ns póde haver; eu duvidh. quo · a~ 
h11jii9 porque quem deve niio tem sobr·aa; e díz 
mais, que se as houv~r .serão applícad11s para 
Juelhor11ment'> · d.e ·estradas, ponte~! canaes, et~, 
por eunsequencnu. conveneecme mats que as nao 
ha, porqu., o ·que terri . a ·que se applícar não 
sobra, e são dinheiros destinados para estas 
applicações. . . 

o Sr . . Lobo :-Principiarei combatendo a 
existencia do art. 3• ou . d:1 . tbesouraria do tri
bunal do thesouro po1· ·dois motivos, 1• pela 
desnecessidade, 2• pela utilidade; que. me pa1·ece 

· resultará de se extremarem as duas princi paes 
· e interessantes funcções, a admínistraçiio e fisca· 
'llsação com a ·arrecadação; e quando li um voto 
em . separado de um .illustrfl deput11do que foi 
membro · da commissão de fazenda, e quando se 
apresentou e~td mesmo projP.cto, que em essencia 
é o mesmo que a commíssão apresentou nn legis· 
latura passada : não roi todavia respllit,usdo as 
luzes- do honrado deputado que . me in-luzín'io a 
votar por estas · idéas, mos sim o dl'dto de alguma 
reftexiio·. Convém extremar .. stas duas .funcções -; 
tem·se dito quil não .ha sobras, mas de f11cto 
existem ; n . província da Buhia não despe'ltle 
tudo quanto rende . e o thesouro di,põe dessa:i 
sobras e. para dispõ1· dellas necessita um meio, 
e esse existe, qne é a ordem do thesouro ; ora, 
·quer-se trazer (undos . da l3ahia para o Rio de 
Janeiro; a thasouraria quo se crea aqui pô I e 
receber. esses fundos, o ei.; a utilidade que resulta 
de se extremarem estas duas · Cuncções, utilidade . .. . 

·reconhecida; S é 0 prir.cipal m0tiV1l ' que me 
induz a votar contra . este artigo; tem:se dito 
que já se vt~neeu a existe~cia .de uma th_esou .. 
raria geral; coneado, e eu Já d1ssa que nao me 
achav.t na casa ·por isso niio oft'erecia Bs minhas 
.reflexões a este respeito: mas este projecto como 
l11i regulamentar sotrre uma discusriãO estranha 
e pôde esta augusta c!lmara, qua!'dó .iulguf! de 
interesse que se suppr1ma este artigo detormmar 
que a commissão redija um artigo neste sen
tido. 

Voto contra o artigo porque é muito -util extre-
mar estns . runcções. - . . . 

o sr. •1\-Iend.e• VJnn.na: "-Hei de votar 
pela suppresaii.o · deato. capitulo, e se passar a 

·emenda do Sr. Amaral, . pela qual .fica encarre-· 
gado dos · l'ecebimentos . o thesoureiro particular 
do Rio de Jan~iro, ha-de ser com uma Sllti-ernendn, 
e .está .no art • . 31 ; não vejo em par*e alguma 
fiança des~as tbesourarias e me· parece que não 
devem ser mais favurecidas, ainda. mesmo. que nas 
disposições geraes eatl\ja dit<> .·que. t!.ea em vigor o 
tit. 3•, etc. (lew), ,com_o se não diz · eapecitlcada· 
mente . que parte desse alvará . . fica _revogado, 
talvez venha isso a não pruduz1r -etre1to· algum 
e se em -algum desses artigo~ está providencillda 
a · nece~sidade . dessas theaourarias; e a passar a 
emenda do Sr. A.maral, ha de obrigar-se . a dar 

· fiança e isso vai de accórdo com a deliber,1çiio 
:. da &&sembléa geral pelas estações . da fazenda · 
· novamente creadas como a caixa de- amorti· 

zação. · · . . .·. o Sa." :.txN1STRO DA FAZENDA :-,.A idéa .do nobre 
orador relativamente á thesouraria é ju:;ta; · 

o · Sr. Ferreira Franoa·: - 'Peço licença 
.,ara fall1u :em 'uma •mataria estfanha á minha 

profissão ; ·O art. 170 da constituição (leu); quero 
saber . o que á fazenda nacional, pnrece que é 
aquella quantit\ ou cou~as qne eã(l representadas 
em diuheiro quo é necessario para as despezas 
d~ naçiío; diz o artigo-Rerá encarregado a urn 
t~•bunal (leu), logo, o thesouro deve ter. eKtnções 
dwArsas as · qüues devem s~·r. · estabelecidns por 
um.a l•1i, e uma dollás chama-se administrativn, 
outa·.a arr,1eadativa e outra quantitativa, todas 
em reciproca .correspondencia com RB thesoararias 
das província" : · e haverá.ãinda autoridades que · 
olhem esta administração do modo que QU entendo? 

Sr . .. presidente, na córte, a haver um thesouro 
nacional, a .cada uma · des<as . estações . ou caixas 
provinciaes pertence olhar para . ns despezas de 
suas províncias, porque como tlldas concorrem 
para as despeza,:; geraes, · tnmbem têm essa dB· 
P.endencia do tribunal do tbesou~o ; ora, Sr. pre~ · 
s1dente; quando se ·eu tendesse uma soc1edade de 
caixas, qual dellas a maior, fallo a verdade, o 
que. sei é que uma caix'' faz a despeza g'lral_ além 
da~ claspezas particulares que ba . de fazer. Na 
constituição não vejo que mande haver .dois the~ 
souros, um nacional e outro provincial, e tambem 
não ·vej"o que sejiio necossarios dnis thesoureiros e 
duas thesourarius, uma . nacional e outra parti

-c.nlar ; deve Her uma caixa só a quem pertence · 
fazer as despezas gerne,;, além ·d11s pnrticulare11; 
e ás thesourarías ou caixas das c1utras provin· 
cias pertence fazer desptlzas particulares, e se 
correspondem . calla uma · das caixas das provin· 
ciat> com a caixa. da cõrte, vice-.ve,•sa. Não . sei 
que necessi•lade tenhão .llllas de thesoureiro; 
emlim eu d<> commercio niio entendo, mas fallo 
segundo tenho ouvido; de modo _ que, .Sr. ·presi
dente, eu não sei , se isto está conforme com 
o artigo da constituição, e CtAÍI) que as ídéas dCI 
Sr. Vasconcellos e do Sr. Rebouças .são mais 
conformes. · 

o sr .. vnsco:riccuos :-Este objectó é de 
import,•licia; trata-se do . uma sine cura; eu in· . 
sist·• em que se supprimll o. cap . . 3• ao menos, · 
que se adopte a idéa do .Sr. Amaral que é, .que 
o thesou1·eiro gea·al sflja o mesmo thesoureiro da 
província do Rill de . J&neiro; por . consequencia 
retiro a minha emenda. · . 

Eu não disse ·que não havia sobras, ha em 
alguma~ províncias ; o que eu disse foi que estas 
sobrus ·não vinhào entrar no thesouro <-omo se . 
suppunha ; eu tljluro a bypothese: Pernambuco · · 
tom 500 contos . de sobras, e por ventura. man
dárão·se . vir para entrar no thesouro, e depois 
fazerem-se remessas para Inglaterra 'f.· Não; logo, 
não se faz etrectivamente entrada na thesouraria 
do IUo de Janeiro, e como Re ha de dispór destas 
sobras, se se determina que tal quantill seja 
applicada para tal despeza,"e as~im. por diante; 
por conseguinte. em governo const1tUc10nal ta.mb.em 
ba sobras, e se as houver em um anno, c_omo 
disse um illustra deputado, se hdo . de diminuir 
os · impostos ou · .. entã'J nppllcar . a~ do. algumas 
província>~ para soccorrer outras CUJa receita não 
chega para a sua despeza; emfim isto nio serviri 
senão para augmentar os empregados e crescer a 
conf11são, e e~te thesoureiro nio teri ... senio .. o 
incommodo de receber .os 2:800S : ·é verdadeira~ 
merite. uma sine cura. .. . 

Dasse . o . illustre deputado que o thesoureiro 
geral do imperio seja o .mesmo thesoua·eiro da 

.. província do Rio de Jane1ro; porém a.ffirmou-se 
·que i:~to era uma confuzão, e , que . · lfl pôr o 
Sr . . ministro em um embaraço de .apresenta~ as 
suas. contas ; mas o illustre dàputado não expl~cou 
·de onde proviria .esse embaraço , e eu de.seJava . 
que elle ·me . es~larecesse; ·quanto ... ao .ma1s·· que . 
se . objectou, sobre quem :devia ter a . chave do 
cofre, creio · que votando p~la emen~a do Sr. Ama· 
ral removem·se todos os .tnconvententes. . • . · 

Eu disse que approvando a · ass~mbléa .geral 
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uma aine . cura desta natureza, que seria uma 
cousa vergonhosa, e disse um illustl·e deputado 
quo não póde haver tal vergonha; mas eu accres· 
cento que a assembléa · nl'io póde empregar o 
dinheiro da nação . em dcsperdiciotl; e t11l deripeza 
nenhuma ·utilidade tem, e semelhante .cap.ítulo não 
deve ser approvado. 

Retiro a min:ha emenda. 
. Foi ·retirada a emenda. 
o Sa. MtNI~TRO DA. FAZENDA:::.... o nobre orador 

tornou · a .. rep~tir a _expressão ·de . sine cura; 
admittio porém a emenda do Sr~ Amaral para 
não tomar mais tempo . á camara. 
· o SI". Gervaslo :-Seria prociso primeira· 
mente · votar ee era conveniente .reunir o tbe· 
soareíro e o .thesouro publico ao tbesoureiro da 
-província do Rio de Janeiro; e da sua reunião 
não posso comprebender o beneficio que resulta, 
salvo se ·é a economia dA 2:8008; concedido o 
princípio de que a assembléa póde \Pgíslar, nego · 
o principio, que não póde augmentar as. de9po~ · 
zas publíca.q ; e era · preciso que previamente so 
demonstrasse que esta despeza augmentativa 
não era util á nação, . e isto é o que ·se nlio 

---tem provado : . disse-se ~ue não h a sobras. no 
imperio, mas eu faço dl1ferença 4e sobras . de 
receita gersl e. das províncias; por conseguinte 
é preciso haver escripturnção para arredar a 
confuRão que até agora tem havido, e senão diga : 
o Sr. ministro: e tudo que não seja " que está 
no projecto é offender a unidade . do tbesouro e á 
constituição. 

o Sr. Duarte Silva:- Não pretendia fallar 
nesta discussão, todavia direi alguma cousa : . a 
idéa do projecto era extremando. intairamente as 
operações das differentes províncias, isto é, de 
sua administração, e por isso se ereou o tribunal 
supremo do thesouro · ou o tribunal 1i~calís11dor 
de todas as rendas: e por conseguinte separou-se 
uma tbesouraria para se .refundirem as sobras 
de província, com tudo ap11íei a emenda · que está -
sobre . a mesa e . direi as razões .: o tbesouro · 
vê-se em precisão de sacar letras e esse saque 
entra no. thesouro, porque nem sempre. se dis· 
porá dírectamente das sobras; multas vezes aerâ 
preci~o fazel-as vir e aproveitar o cambio d<l Rio 
ae Janeiro ainda que isto aej" regr•l glit'al; real· 
mente conheço que esta thesouraríl\ geral mui 
pouco terl\ a fazer, e pot· - conseguinte a emenda 
ao Sr. Amaral . me parece boa, porque olla não 
pôde embaraçar o orça~nento de receita geral e 

· de despeza do imperlo • A r11ceíta . gerul é formnda 
de receitas destacadas, e o Sr. nunístrc. do tbe· 
souro nenhum. obstaculo encontrará; esta ó a 
minha opiniilo. 
-o Sr. Holloncla Ocavololln'tlt-Nilo me 

acho · de accordo com &A Rttribulçi5es que 11e 
mareio á contadoria ~reralllo tribunal; talvez luo 
nasçR da falta de reda&cçilo, · mas seja o quo fór, 
nilo concordo ne11a1 attrlbulções, aendo todavta 
muito conforme na .doutrina do the1ourelro geral, 
nem ti\o pouco me capacitD que case emprilgo 
é uma sim curct como agui . se tem dito: julgo 
q11e ê um empra~o de atisoluta necessidade na 
organisaçilo do thesouro nacional, não só tem 

· attribuições indispensaveíe como t11mbem niio se 
podem complicar com as attríbuições disline_tlls 
âos tbesotireiros das . províncias; como se acha na 
emenda; . eu -entendo que . o thesoureiro ·· geral 
deveria até ser .m·embro do tribunal do thesouro, 
e jlimais suas attribuições podem ser desempe
nhadas nem cum-ulativamente com outros em· 
pregos, nem por. outros empregados que tenbiio 
-outras obrigações. O thesoureiro geral é a quem 
está a . cargo o movimento de . todos . os · fundos 
pertencentes ao· imperio; não é tratar destas 
sobras, que é o que talvez tem dado occasitio a 
diacqaBio ; · de facto · nlo exís~m sobras e quando 

existissem diminuir-se os impostos; mas · com 
e~sa ditrerente arrecadaçãn nã,, podem receber 
sempre as mesmas quantia~ q;te se dll~p~ndem 
nos lug••res que e~tito est.,belecidos; ba tle h11ver 
nP.cessariamente excesso •los dinheiros arrec•1Jados, 
d(!jiçít no>s . mesmo:! dinheiros pllrfl 118 despezas 
estabelecidas, · o· i1plll'ações administrativas, ·uma 
tiscalisaç•io particUlar, eis·a•JUÍ us attribuíções 
do thesouroíro: r.lle ti~cali•a · Od objolctos •ia . sua 
arreca(jação_,_ arrecada ll ~.tuelles din?el.ros .. d _das
pende-os segu .. do -as ordens ·supenores do · the
soureiro geral : el!e tem o balan~o .de. todo; os 
fundc.s nas diffclrentés arrecadações e faz applícar 
d;ffer~ntes. ordens de despeza, portanto não é 
emprego de sinecura comu se dísee., o- que tBlvez 
nilsce da (alta da red11cção. · 

Tendo-se retira·lo o ministro antes de uma hora, 
segni••·se a di~cussão do projectc; . de lei n. 97 para 
a abo\íçii•l da cbancelluria·lllór. · - -

O art. 5• !oi approvado com a seguinte emenda 
do Sr. Maia: 
. " O ministro secretario -de estado desta repartí-

1/àO fica sendo o cbanceUer do ímperio.» 
O art. 6o . fi>í approvado com a seguinte emenda 

additiva do Sr. Muia: : · 
• 11 Artigo ndd1tívo depois do 6.~-As duvidas que 

. se movert~m etc. » -- - · · 
O art. 7• foi· approvado com a seguinte emenda 

do Sr. Vasconcellos: · 
: << S!lndo pagos ao mesmo tempo os dir.eitos novos 

e os direitos vdhos. ,, · · ' -
o art. ao e 9<> r.,rão appr.>vados. 
O art. 10 ftli apprtlvatlo com a emenda do ·sr. 

Vascnnccllos, salva a redacçlio: . . . . · 
cc Art. 10. Para receber os direitos, etc.11 
O Sa. · CASTRO E SILVA ntlcreceu como additivo .ao 

art. lo do projecto n. 169:. . . 
- c< Qualquer juiz de primeira instBncia . etc • .11 

F .. i ap.,a-1.,, as11ím como a s,..guinte emenda do 
Sr. R,b .. uças: 

«A >lUthentica do sello etc. 11 
Allnal foi rtlgt~itado o at·tigo ndditivo e a emenda. 
<< A1·t1go aJc..litivtl d"pui>~ do .6.o -A~ duvi•Jas 

~ue se. moverem sobre os direitos da chaucel
laria, serão decididas pelo tribunal do the11ouro, . 
e a cobrança se rara\ . pe\a mesma fórma pnr .que 
se f11z a das outras dividas d11 fliZenda publica. 
-Salva a rlldacção.-Maia.» 

Foi opprovad·•· 
« Art. 10. Para receber · os direitos de qúe . trata 

esta lei, haverá um recebedor, o quRl poderli 
ser o mesmo qu11 actualmonte serve na cban· 
chellaría-mór, ou do 11ello dn .· thesouro, quCt fdr 
nomeado pelo . governo; - Vcuconcc~ltos.- » · 

Foi appoiado. 
o •r. O~•tro Alvcaro•: - Sr. presidente, 

esta .ltléa porece~ma que vem prPj udlo •r oa In te· 
resaea dali partes: o nomem que t11m ordenado 
certo, . que lnLoresso ·tem . de cJnr · certldõ,.s com 
proatezo As partell que rertuererem 'I s~ubor, é 
p•·eel•o attende.r estetl . emolumentos pro labore ; 
pola é o melo de ter aquelle sorvioo: a parte 
que procura certldilo é por']IIB .precisa .:tella. e 
nãn é ju11to que o empregado pruste sete serviço 
sem ter remuneru1,pio de seu trabalho ; até por 
outra razão, tendo de se pagar estes emolumen
tos não se .. verão os empregados atrapalhados 
com certidões d11snecessaríus •. · (Leu.) . · 
- -E~ta - lei . é . prov.isoria ... e .. com•: provisoria hei 
de vut•ir - a : seu !dvor: . fl8 nossas · .círcumstnncias -
estão muito .. más e .por isso nil:o podetnos já 
fixar ordenados, porque agora a nossa moeda, 
isto é, as nllsdas notas, estão como sabemos ; 
porém não á possível que isto sej~t a~silll sem~ 
pre: o nos~o numeraria .ha de melhorar.- e se 
dermos. um ordenad.o .. fixo satisfactorio â 'época, 
soró excessivo quando .a .. uota estiver ao par; 
portanto voto · por esta lei provisoriamente. 

Sr. pre!!idente, tamQem me parece pou,co o ~q-
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mero de. 16. empregados P.nra o expediente d\ 
coutador1a: tsto me tem fetto suspender o n1ou 
IJlOdo de pend.or, 

o Sr. Maciel:- Sr. preslde~te tod~s esias 
cout~s e e~t11s p~peis devem vir p~ra o Rio . de 
~anetw e Já ant1gamenta se dete1·minou que as 
Juntas da . fazenda .remettessem todos os nnn.,s 
us suas crontas ao the:~nuro, e n6nhuma junta 
desempenhou esta obrigação .; porém houve urna 
que mandou . um anno, e as contas estão no tne
souro. Portnnto acho que devião vir :todas as 
contas dHS provlncias, guardarem-se rio ·cutot·io 
da . córte; . verdade . é . . qull Isto h a de causar 
g1·ande accumulaçiio de papeis; porém podi!m da 
10 -P.m 10 cannos ser . queimados c era · de grande 
utill'dade, ainda que não fos~em examinarias as 
contas, e se assim '311 obrasse niio sA gastarino 
tan~s milhões com a guerra do sul, pill·que 
e~otao os autoridades teril'io mais cuidado em 
examinar as coctB!i: é verdade qne- e~t11s contai 
hão de ser examinadas nos conselhos gerues 
porém todos sabemo:~ que póde ·ser que uo con~ 
selhu eutrem · membr•·,s, os quaes sejão .os mes-

. mos _que .apresentiio as contas, e a suB influencia 
.. . façn calar e deixar pa~sar muitas falt~s ! ·pois 

que a constituição nliu prnhibe a entrançados 
· a~a.ntes d!) pode~ nos con.s .. lhos, e se acaso pro . 
h!bt~se nau sefla. exequtv~>l em lodas ns 1.ro
vmctas, . a só s_erta possível em algumas . con1o 

. Bah1a e Pemambuco, onlle ·se poderião chRmar 
membros que não influíssem na administração -
porém em outras 'não. ' 

O Sr. Luiz Ou.vátca:nu: - Não queria 
fallar sobr11 esta mataria, nem me arrep~ndo, 
porque esta augusta cam:ora approvou o parecer 
que substituio o principal da . proposta por elle 
P!lreee·!fle 9ue .não haveriB primeira neni terceir~ 
dt~cus~ao: d•scutJo·se este parecer como por ordem 
sem . se tr11tl\r da mataria, approvou-se de modC: 
que pareee·me, que a ·eamara agorll não appro
vará a emenda que altera esta; po1' isto . niio 
queria fallar, não por ter medo que fosse des
approvada a minha idéa, porém para não gas~ 
tar tempo. 

Por este projecto o presidRnte do thesouro é o 
· !l'inistro da fazenda, porém tambem por, elle o 
mspector geral tem a attribuiçã., do art. 11 ~ So 
(leu); d.e cer.to que po1· isto o. inspector gBral 

· póde vtr aqua trazer seu plano, e tem a camara 
dos deputados. 9ue se onten~e~ com este inspector 
e a responsabthdade do mm1stro de eataJo da 
fazenda se acabará. . · . . 

Até c&qui fnllou um Sr. deputado ministro de 
eatado, e contuu a historia da flsealiaaç4o do 
theaouro doa Estados-Unidos; porém ndo trouxe 
a. clrcumstllncla que o flscal referenda os . act.os ela 
secratarla de estado, que sem isto não tem exe
cução e a11airn entendia eu, quando o ministro 
diz .que o ibcal responda JIOr parte da ftJZ<ltida 
porém nilo para decidir: além di.1to esta lei ore~ 
grande quant1dnde de t!mJlregados. 

Nos E~tta~o>~·Untdo.s não· h<& este grande numero, 
e não _precaaan mata que no orçamento feit•• tl 
nos que . se forem faY.endo 1ua se dê auct11ridaJe 
ao ministro para dar gratificações e autoridl&da 
para ter pessoas babeis para os empregos: este 
motivo não b. as_ta portanto, para . se ap_ provar uma 
lei destas: outro motivo em quo se fund•ro pa
re~er. da commissãu, parece· me .que é melhor a 
le1 fe1ta no .tempo do marquez du Pombal. 

Este coutador. conserva a primazia de presi~ 
dente 'do thesouro sobre todas as repartições; 
parece-me que esta lei não é muito couforme á 
consti~uiçiio: os ministros são administradores: 
a suprema Jl~calisação vem a ser a da assem
bl~a , fapoiaàosj: outro mothó que dá _ a conl· 
mtssão . é . • a, falta de experiencin para acertar, 
quando ~o m10istro .de est:~do · mandasse contrahir 
~mpres~1mos em ~ondres, se1n o fiscal dizer, 

o~tá .o~ não ~autorisa·io por lei: ·e não era va· 
hoso, t&to nao era resolver, . niío era mandar 
e.r<l para niio consentir nada illegal e para flsca: 
hsa•·; porém para ft1Zo1r- as · vezes de miolistro 
da razenda, el'll . eut;io hav~r tlois ministrO>I de 
es1ado, e não · sei para q•1e !oi· itJto: entr~tanlo 
a . carna_rtt hpproVOll e por isto não 'lUiZ fallar 
sobre esta ponto. · .. ·. . . · · · · . • 

Sr. presid~nte, não sei quo seja constitucional 
a nomeac•io desl!et conselho pa•·a o ministro de 
estado dP.l1berar; só . se se Cur1dão n., conselho 
de e.;t:ld.l, porém e•to é só pllra o poder mode··· 
rador! ~o!que esta é um homem divinal p11ra a 
c~nst1t~uçan, porém _para o ministro ·do . tbesouro 
nao se1 para que seJa cou:ielho: o ministro faç:t . 
o seu dever e quan•l•l a elle folltar .é respons·\Vel: 
como n;io quer ouvir as rllZÕes que Stl ponderão, 
co1uo sustt1nta su·L producção, como ·não quer 

. c~ns~lho;~ de ninguem, isto nà'l é flllta de t>xpe· 
r•enc1a: . outro. motivo de se não deix·•r desculpa 
ao governo, não sei quem será capaz de fazer 
com que os · ministros niio .tenhão desculp11, nin
guem: . desculpa sempre 0:1 __ ministrc:t hão de 
achar •.. · 
· 011vi mais qlie esta lei devia ser approvada 

porque é ens••io. Sr. presidente, fazer ensaios 
não é cousa muito ail~o:~a : quanol•l o povo esco
lheu a assembléa r,,j . para deliberar log;) e ·não 
para antra•· na ordem de ensaio.;: .porém sup· 
pnnllo _que esta lei "nsaio qne se pMe revogar 
a"!anha: porém temos certezll da Sllncçlio, e .de· 
pors della estar ·em pratic11 n•io depende de 
outro pode! appr?var, a .s~ o . governo gostar 
nfío · poi:leráo depoiS OS mtrustros CODCOrrRr para 
qu.e niio se approve a ~utra lei, . poL·t,mto · não 
Vt'JO arg11mentos dP ensato . e demais este ensaio 
qut~ so vai fazer traz comsigo a deslocação de 
empregados, e depois vai fazer muitos desarru· 
marem·se, além de . ser· dispendiosa· a deslocação, 
e ~ambem se IS~Q ~ en11aio_ .Pr1ra que se quer en· 
satar nas provrnctas, sera melhor montar pri· 
meiro o the:ilouro da· córte, e deste modo fazer 
cá. o ensaio, e depois, conforme o resultado, de· 
liberar·se · o modo para que deve montar-se . nas 
província~, e nilo ensaio em ·todas ellas: o inspe· 
ctor geral flca sendo o delegado do ministro da 
fazenda e nas provh1cillll o presidente 1lca 1endo 
o dolegado: o art. 413 é que eat~ om dliJCUIIilo. 
(Leu.) 

O p1·ojecto do tnspoctor geral da admlnlatraçllo 
das provincial; o presidente em negocioa ordi· 
narios é quom ha de roaolver 01 e:~traordinarioa, 
e se -nllo fór naaim enttló o quo 1laa undo um 
presidente t Elle nilo manda a marinha, olle nilo 
manda R força armada, e~a pertence ao govar· 
nador das armu, e uma vez que oa prealdentea 
ftqut!m privadna disto, flca o pre1identa aorn inge• 
rencia: no fJCclellaatico nada tem o presidente . e 
até nllo tem ingerenola ·com. as obras publicai, 
p11rque a fazenda nilo ficA â~ auaa attribulçi5ei, 
nada tem com R inatrueçito primaria porque isto 
pertenco aos juiz~" de paz, eu tio o que .lica aendo 
um presidente? Fica SllnJo couaa nenhuma, fica 
sendo autoridade que se ·. deverl11 aupprimlr, ··se 
a c~n~tituição · muito claraJOe~te declarasse que 
devtito haver presidentes, ass.tm · como ·diz: -a 
lal marcará os attributo:i .desta · t~,dmlnlstraçiio;
logo o presidente ~ ··a.Jministrndor, 'e como have· 
mos então crear inspector geral quando a eonsti· 
tuição mz aos pt·esideatP.a · àdmíni:~tradores; e 
demais · llcaviio havendo duas secretarias, lima do 
presidente e outra do inspector, quando ·com uma 
só se. pód6 fazer este · negocio; portanto queria 
que se supprimisse todo o artigo a· · respeito das 
provincios, efosse o .ensaio -' só · sobre ·a cõrte, e · 
bastava dizer - o ·presidente fie,, autorisado · a 
incumbido com o seu secre~ario ·a maridar · e:~-
trahir a conta para o thesoureiro· receber; . 

o sr;. Hoüa.-q.e~,~_oavalq~~-i~· ::~sr~·P~.e-
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sidente, eu acho que a principal doutrina deste 
titulo é acabar com. as juntas da f11zenda ; cu 
tambem sou desse votn, porém, não pela litaneira 
que sa estabelece neste projecto: a maior parte 
dos artigos são fórmulas dispensavr·is ott cousns 
regulamentares, que não .silo objecto de. lei, o 
muitas se ncb!io escrivtas na con!itituiçiio: a 
creação dos thesouros das províncias niio era 
preciso porque ellns têm thes11uro: a constituição 
quando falia. nas tbe_Aourarios Mintam bem nas 
autoridades ·administrativas; portanto· a junta de 
fazenda tem a nutoridadH, que está no sentido 
coust;tucional, e não se vai fazer causa nova a 
este respeite) : agora o que . occorre é umn dU-' 
vida: se indo-se crear o inspector e abolrndu-se 
a junta de fazer.dn, o inspeclor . em quem · re· 
cabem todas as attribuições, que linha esta junta, 
e _que ninguem póde negnr que antigamenttl ella 
tinha o titulo de mag.,stade. 

Sr. presidente, 6U perguntaria se os ministros 
que se achiio embaraçadvs na escolha de indi·. 
viduos_ para .o. serviço, como. tambP.m os presi
dentes das províncias: onde se vão achar 17 
homens. para inspectores. com _17 presiJente; que 
são 8-l, onde se vai nchar essa gente? Niio era 
mais. economico e n:elbor que os . presidentes das 
províncias fossem os mesmos inspectores.2 Para 
que estu autoridade nas provin11ias, vai empecer 
o. andamento dos negocios publicas; os Srs. mi 
nistros dizt.om que mio têm. )lomens hablli~ p·•ra 
os empregos, ainda que eu e~tou pHrsuadido que 
têm homens para causas necessarias e não para 
as ociosas;~ porém quaes são as cceusas necessa· 
rias, sii.l a administraç:io das províncias, que é 
a administração da fazenda, e por isto nenhuma 
autoridada me parece· que é mais propria que 
os presidentes de províncias: elles siio de no. 
meavão propria e privativa. do minisLerio, e as 
do t.besouro são segundo o governo entAnder: 
ha certos objectos que são mais • attribuições do 
ministerio que de um ministro; a eont~tituiçiio 
guer boa administração .: .os presidentes . são de
legados do ministerio e .não do . ministro, pois . 
que é escolha da maioridade do ministerio. . 

Sr. presidente, quando tenho a !allur sobre a 
substituição do capitulo 7• não posso deixar .de 
conhecer que siio muito. fracus minhas forças, e 
ainda que fo~se dos maiores oraelores . da camara 
para convence} a das doutínas quo reRervl•, afim 
de que se vença na 2• discussão, porque ac.tual· 
mente conheço-me impossibilitado, e dPsde ja\ 
a~anço e pre.vino a idéa 9u~ se acamnraachar que 
mmha doutrmn não é t~reJudlcl·•l, ou que ã ,,rimeira 
vista não deve ser reje1tada1 IrA entdo a m_l_nh" dou
trina com a do projecto aa. com missão, para que 
ella haja de harmonisar,_ ou apres~;ntar aobre ello 
seu parAcer. 

A minha doutrina conrorma-se com o. principio 
da economia e de ref<lrma, compativeis a\ nossa 
crise, e vai diminuir ~:rande numero de empre· 
gados . publicas e vai . fazer reforma c.1mpat1 vel 
ás. nossas c:ir!)umstancias. O nosso systema ftnan
ceuo é tão complicado, e a nossa nrrematação 
dos impostos, o nossa anecadaçiio pôde ser com. 
plicada: em. primeiro lugar deveria simplificar a 
arrecatlação, porém necessita ainda . de reforma. e 
segundo o estado do· nosso alcance ; eu · substi
tuJrill a doutrina do titulo 3•, e de todo o' seu 
caj)itulo que vou ler. (Leu.) . 

Eis-aqui a dift'erença, - o projecto diz que a 
·attribuiçiio seja dada a empregado novo, e eu 
quero que. seja dada. ao empr._;gad<> que ját>xiste 
(Leu;} E' indispensavel tal secretaria, tendo o 
presidente assumido a attribuição do artigo c 
com a sua secretal'ia fica o . expediente muito 
grande e por issu -julgo que tambem se deve 
augmentar o numero •. (Leu.) Sem duvida ne
nhuma crescendo o trabalho devem crescer. os 

. trabalhador~s : classifico tres provincias cujo tra
balho· é mu1to complicado, não .só por sua ·arre-

cadaçiio, porém pela Ascripturaçí'io sobre empres
timo e objeclos de dífl'erentes t•epartições: e estas 
siio as províncias do Rio Grande .do Norte. e 
Pará, muito complicadas em sua admini&tração 
como pela sua posição actu•ll,· que está ~&ngmen
tando m•tis o t1·abalho . e deve tambern augmen· 
Lar o ord•·nado ·em algumas províncias. como 
Miuas, S. Ptudn, Ri<) Grande do Ne1rle, Para. 
hyh11, etc;, ~ estas attribuições não vão . pesar 
muito sobre o presidente. Nó~ sabem .. s quo 
os administradores que fi.scalisitel estns. lugares 
pnd.em viver cum muito mHnos. d•.!~peza, e. siio 
muito menos os lugares que existem, ~uppondo 
que aqui não existo nenhum esp1rito de par
cialidade. 

Ii:11 peço que esta doutrina vã á commissão 
com a doutrina do projecttr e a ella poderá então 
desenvolver mdhor e >~preseutar. 

Venceu•se que passasse o projecto n. 97 á 8• 
discus>~ào, enviando-se para esse dm â com missão 
de justica civil. 

Passou-se n discutir o projecto de resolução 
n·. 41, e f,,j approvado o art. - 1°. . 

cc F1cão creadas na cidade da· F••rtaleza, etc. 
«.A discussão do art. ~· ficou adiaJa pela hora, 

e pedindo-se a ptorogaçiio não se venceu. 
O Sa. }).RESIPENTE deu para a Ol'dem do dia 27 

de Ago8to de 1830: a resoluçiio n. ó7 do armo 
proximo passado. Resolução n. 141 : 2• discussão 

. du projecto de lei n. 125:. 2• diseus:-tào do pro
jeeto de lei n. 127: o continuação da discussão 
da proposta do governo sobre a orgaui~ação do 
thesuuro. 

Levantou-se a SP_s:~iio depois das duas l1oras da 
tarde.-José da Costa Ca1·valho, pre:~idente.
Joaquím J:la1·cellino de Brit•,, 1• secretario.
Lui;; Francisco ele Paula Cavalcanti ele Albu
quel·que, 2• secretario. · 

l'RESIDENCIA. DO SR. COSTA CA.RVA._LUO 

A's ·lo horas ·e 12 m•n utos, reitll a chamada, es
ta vão pr.~senles 7-l Srs •• taputados, ralt~&ndo enm 
causa os Sra. o .. os e Silva, T .. ino Coutinho, Pe· 
ruíra de Brit<~, . Alvares Branco. 8ilva Tnvares, 
Carue!ro da Cuuba, Calmon, .Maria dA M .. ura, 
A •. T. do Amoral, Pintu P·•ixuto e. Chlchorro ; 
sum ella os Sr11. Feijó e Baptiata Potr<'ira. . 

Aberta a 11e11silo, o Sr. secretl\rio Luiz Cavai· 
cant~ leu a aeta. da antecedente, que toi appro· 
vada. 

O Sn. 1• SECRBTAtuo .deu conta do expediente 
lendo· doua o meios, ·um do secretario do senado, 
participanJo t11r S. M. Imperial 11anccionado um 
decretei o varias resoluções da assembléa geral 
)Pgi,.lativa, do que ficou a camara inteirada; 
outro. do ministro. da fazenda, . t~artlcip,ando ter 
S. M. Imperial consentido na le1 sobre o· novo 
methodo de lançamento e cobrança da decima dos 
predios urbanos; mandou-se ·o· autographo para 
o arcbivo. · · -

A commissão de redaeçiio apresentou a Peguinte, 
que f<Ji approvadn: 

«.A assembléa geral legislativa resolve: 
. . _ .. rr Artigo ,unico. Ftciio approvada~ as aposen
tadodas _concedidas a José de Souza Santos0 .juiz 

.da balança d,, casa da moeda da cidade .. do ·Rio 
de Janeiro, por decreto de 6 de Fevereiro de 1828, 
com o ordenado por inteiro; a José Joaquim Ca
lazans, porteiro da seca·etaria de. estado dos ne· 
gocios da guerra, ·por decreto de 17 de ·Março 
de 1830, com o ordenado annual de 850$ ·: a Fran• 
cisco de SaUPs Gomes, official da secretaria do 
governo do .Maranhão,: ·por aviso de. 80 de Se
tembro ·4e· 1829; com· QOH, metade do ordena~o 
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que pereébia : a ·Euznblo Nunes di! Paivn Mattos, ~11arila e fortaiPzas, será encarregado no Rio de 
feitor da m~sa da estiv.a do~ airan.fA~a da Bahia, Janeiro ao almoxari!e do arsen.al do exercito, e 
Pllr decreto de 15 . de J.onho .de 1880, com o o r- nas· outras províncias ao:~ almoxarífes doa trena 
danado de 400fl; a Antonio Maria d., Mo11ra, 2• de guarra, e o se11 valor será conforme aos preços 
escríptu)'ario da contadoria da marinha da córte, do mercaolo. 
por decreto de 29 de Novnmbro de 1828, com o " .6·o As comedodas dos otllciaes do exercito que 
ordenado _de 400$; . a Jo.ii.o Innocencin de Azeredo embarc•nem . ser-lheí\·hão pagas pelas . thesoura-
Coutinho, escrivã!) .da rec~ita a despeza da inten- ria~ segundo a t>lri!•l actual; e M rg~&ntimentos e 

dencia .do. ouro do .viUa do Príncipe, por decrilto transporteas Aritil pr-llnptillcad,,s pelos oilrnoxarifea. 
de _6 de Maio dtl 1830, com o ordenado de SilOS; <c 7.o o~ offi~iaes inferinres e outr11s praças que -
a Joaquim Ignacin: Lopes . de -Andrade, .. escrivão tiverem família, receboráõ .tls suas o tapes em 
deputado da. junta da Íl\zendrl da província •te dinhAiro, se a'lsim o quizerem. 
S. Paulo, . pnr decreto de 19. de Novembrll de .182!), cc Art. 5.o A Avaliação das etapas e. forrAgens 
com 600H de C>rdenado ;. a Nicoláo . Vi~gas de sArá Ceita no p.inclp\o dos semestres no Rio de 
Proença, .. official~ mnior da .secretaria dll i ntondnn- Janeiro pela j11nta da fazenda do arsenal do exer· 
cia geral da g,r•lícia, por decreto de 27 de No- cito, pro:ceole.ndo as necessarias informações, . e 
vernbro) de 18:..9, com 4UOH de ordena•lo; a Antonio será apprnvada pelo . ministro da gui!rra; . e:nas 
José Rourigu .. s Paiva, pratic•mte da junta da outra>~ províncias pelas juntas d·l fazenda, e appro-
fazenda da pr••Villcia da Parnhyba do N.,rte, por Vlld o& Otl emendad1\ peln--1 presidentes do consP.lho. 
decreto de 6 de Fever.-iro rl" J8:JI), com o oa·denlldo A<~ tabellas dos . pr~ços stimestraes serão publi· 
de 1'20$: a J·•iio da S.lva M~tttns, porteiro da dita Cll•ia~ p•!la imprensa, affixadas nas thesourarias 
junta, por •l~creto dB rnesm" data, c"m onrdenad., militares, e commu11icaJ 1S aos chefes dos corpos. 
de 72$ .; a Manoel José .Borbusa da Lomba, de- .. "Art. 6.• A ionpurtancia das etapas e forrag~ns 
putudo e co .. tador subst1 .tuto d•l junta dos arse- doR officiaes inferiores e soldados serão recebidas 
naes do exerc:to, pela re>~olução de consulta da plllos commandantes dâs companhias, que as 
mosma junt·• de -12 do M 1rço de 183(), com o . farão entrar no<~ cofres dos ct~nselhos adminis•: 
ordenado de . BOOH; · a. ,José de Rqzende C•1sta, troativ•is dos cinrpos, dep•Ji& d!l separados os valores 
escriv!lo da mesa do .thesouro por decreto dP. 81 das etapl!&, que .p~rtenctlm ás praças dispensadas 
de Outubro de 1827, co•n o ordenado de 1:600/1; dos ranchos do IJUartel. Os con>~elhos administra· 
a José Caetano de Brit•l, to otn·:ial-menor do tivos flciio encarregados da sustentação dos offi· 
assentamento do conselhr1 dR fazenda por aposti111 ches inf~riores ·e snld~tdos, ll qual será fiscalisada 
de S de ::)e lembro dtl 1828, ·com o ut·de;nado de p11los .· o~iae3 -~uperiores e commandantes das 
800HOOO • . ·. · · compan,bill!l. ~ . _ 

cc Paço da carnara doR . deputados, em ?.7 de cc Art. 7." Sa as : praças de rancho das. campa· · 
Ago11to ·de 1830.-H. H. Carnei,·o Leao.-Anttmio · nhias niiu forem bi1m alimentadas, poderãõ; .pelo 
Paulino Limpo de Abreu. , · . intar~nedio dos seui commandantes qaeixar-se aos 

cc A asaembléa gP.ral ltrgisl.1tiva decreta:_ chefe" dos corp•lS, para estes o exporem á~ au· 
cc Art. 1. 0 O commissariado geral do · exercito toridades comp~>tentes, que explicarâõ as provi· 

_ tlca extincto durante a paz. dencías .que julgarem necessaria'l. 
cc Art. 2. 0 O commi~sario ger:ll fechará as suas « Art. 8.• Nos r,.gimentos, . batalhões e corpos, 

contas com ··o Lbe~ouro publico, onde entregará em quo não exi~tlrem os crmselhoi administra• 
todos os livro>~· e papeis da sua repartição, e os ti v c) i créarlos pelo al varA da l:J <te M·•rço de 
empre~adoli que existirem nas províncias farão 1810, institoir-se-hito conselhos cJo ad•niniatraçito 
outro 1gual eocerramentu, e entreg,, ás juntas da aualng'ls, e an g.,verno cumpre arbitrar o -numero 
fazenda, donde serii.-, romettidos para u th .. souro. & classe dos officiaes da que cievom constar guando 

« Art. S. 0 0& ofttciaes elo commlss •riad·• tllll\ráõ os corp•lS tiverem mnn"s de sela cotnpotulíiall. 
perceb1mdo os . seus respectivos · soldo~ sem outro - (( ·Art. 9. • Ficãu durt~gadas as leis e ordens em 
qualquer vencimento, emquanto o guvernu os mlo coutrarlo. 
empregar. . . _ " P.-ço da eamara dos deputados, em 28 da · 

«Art • . '*·o No fornecimento dos generos, quo Agost•J de tS:lO.-/o1d d11 Co1t11 Ct~rntJlho, .preMI• 
pelo corrimissariado se f ozia ao exercito, observar· dP.nta. -Joaquim .vm•eellinotte Brito, lo s"cretarlo. 
se-ha a ordem seguinte: · Joaquim Dra11Ci1t:o A.lve.1 B1•anco Muni-3 b'u••· 

c( l.o As t:tape11 que competirem aoa officll\as de reto, 2• 11ecretario. » 
patnnte que as vencerem, ser-lhe11·hllo pagas 1\ Eoatrando em dls~:usso\o o art. 2•, o Sr. Mala 

- dinheiro n•as thesuurarias militares, no llm de mandou a\ mesa a aeg11inte emfln•la: · . 
cada mez, á vista do:i · Keus rtlcibos. 11 AI ettJpes .· que competirem ao1 · ofllcitJII qu~t 

u 2.• As etapas do~ uftlciaes inft~rioroa e soltla~ "encerem -para aer Stlbstltlllda 1\s patlavraa ·~ · 
dos dos corpus serão pngas prllo · mesmo mt~do eti!Pt!l que competirem aos officiat~s. . . . · 
aos quarteis-mestras, ou As pes:~oas que servirem - Ft~i apoiada, . discutida, ·e ·posta á votação com 
como taes, de cinco em cinco dius ilnprer.erivel· o artigo, f11i eat., approvado, salva a emenda que 
mente, ainda no c"so de não ser pouivel fazer-se foi admittida. E se mandou copiar. 
o pagamento dos prets. Lerão-se os pareceres seguintes : · 

- (( S.o As ferragens e forragens dos cavallos dos « A mesa tendo examinado as indicações dos 
officiaes que vencem . pel'ls massa>\ . dos eórpo'", ·e Sra . deputados Ernesto Ferre~ra França e Li no 
as dos oftlciaes IDfoJr iores, e ~toldados ~:~eriio pagas Coutinho, ·ácerca da nomeaçao · e dem•ssãrl dos 
mensalmente a dinheiro nas ditas lhesournrias· officiaes desta ca~a, e bem asgim o requerimento 
aos respectivos quarteh1-m estres; e as dos officia.,s· dos mesmos officiaes que pedem atigmento de ven-
que não vencem pelas massas, ser-lhes-hão pagas cimentos, têm. a honra de submetter o seu pa-
mensalmente á vista dos seus recibns, ainda q11ando recer A consideração . da camara. .. · 
por circ11mstancias que occorrão não possiio cobrar u Nlio ten·IO havido lei que creasse. os ofticiaes 
os soldos dos eeus postos. ·, da secretaria . ull camao·a. dos dep11tados, a no· 

u 4.0 O valor dos cavallos e seus equipamentos meaçãn de tMs otJiciaes · não se eo1nprehende uo 
que competem nos officiaes .que nãn Vt!ncem pelas art. · 102 § 4o da con:-~tituiçiio que confére ao poder 
masiias do.s corpos, ~er-lhes-hio abon'ados. con· executivo o direito d~ ·pNver Oi empregos crea· 
forme as leis existentes, e as remontas dos cor.pos dos pnr . lei. na· fôrma· do art • . 15 ~ lo da mesma 
correrâõ pelos seus chefes, . at~s quaes nas the· constituição. ; 
sourarias militares se farã entrega das som mas cc Se elles fossem nomeados pelo governo Bf'riio 
par•• isso d~Íitinadas. · . · ·1 faceis de faltar-aos c~efes electivo• com o respeito · 

(( 5.o O· fornecimento dos gen:eros .que ·pelo .· nece:~sario ao andamento de ·todas ·as repartições 
commia&llriàdo ei'~ 'fcii~ ·aoa -q1.11artst.; Clii'pOI d4 · públi'CÍIIõ . . . . .. '; .. ,. .. ..: ·• · : .. ; ·" · · 
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ministro de estado . reApectivo, · qual era o .· dia, 
hora e lugar onde se faria o encerramento da 
sessão. · 

ORDEM DO DIA 

. u o .pagamento de taes o1!lciaes níio é por or• 
denados fixos, _ mas pelo que constnr da folha 
das despezas da camara dos deputados dentro 
da quantl~ para i~!IO decretada na11 leis d" dxação 

.annuaLdas despezas nacionaes. T11es -nfficios por. 
sua natureza f"Zém parte . da economia- interna 
da .. casa, e couséguinterneute a nomeação dellés Ab~;rta a ilis-ci!ssão sobre o projecto de reso-
pertenée á policia -intllrior. que o regi monto deve luç:'ifl n .. 57 _do anno proximo passado, __ que au~ 
-regular _ por determiuaçlio do -art. 21 da c mstitui ~- torisa ·o _governo l>ara -conceder - carta --de natu· 
ção( que sustenta a independencia das camaras ralisaçl\o ... a João Gonçalves Corrêa; nascido em 
legislativas. -_ _ _ -_ __ _ . _ _ · P ... rtugal. -- --- - _ - _ 

u Por outra parte é bem sabido por -esta augusta o Sa. PAULA E SouzA. - pedio 0 .adiamento para 
camara _o estndo de fraqueza da muecta corrunte, ir . de novo á commissão de constituição com 
que fundamenta o requerido nccrescimo de ven· todos 09 · document•lS . e dar narecer. 
cimentos. . . · · F " 

,, Portanto é a mesa de parecer: ,,j apoiado mas não venc.ído. 
_ ,, t.o Que os o1!lciaes da secretaria desta ca- Continuou a di~cussio, . pedia o mesmo Sr. 

mnra sejão nomeados . pela camara sobre pro· deputado que se lesse o parecer da com missão 
posta .do . 1• secretario, assim como são proposto11 dB marinha 11obre o requerimento em que o dito 
pela commissão de pvlicia 0 porteiro, e contínuos J•>iio Gnnçalves Corrêa pede . ~er . admittido no 
da -casa, pelos art~~ - ·: 225 e seguintes do regimento posto de -lo tenente da armada ; .depois de lido 
interno. .. . _ _ . _ _ _.ft~ou adiada a questão por ter cbugado o mí· 

2 o Q e os 5 b d"t 8 ffi ·a · · mstro da fazenda . - ... _. 
- « • u .· n re 1 0 ° Cl es. asstm como l'endo dado 11 horas, e tendo entrado ci Sr. 

os · mais empregados da · casa, · e~ tão sujllitos ás min istro e tomado · assento, · continuou a _d_is· 
multas estabelecidas pelos artigos addiciona~s 
ao regimento interno, e mais a · serem dem itti- <:ussão do projecto · de lei para a reforma do 
dos por votação da camara quando o merece- thesouro, .titulo 2o, capitulo · 4,o_ · 
rem. • ·o .Sr. và.soon.oeuo..; :-Art. 40. (Leu.)« O 
-··c( 3.o Que pela folha das despezas desta ca~a cartorio ou archivo do tribunal do tb11souro é 

sejà:o pagos os o:fficiaes mensalmente na razão onde devem !!Eir gua1dsdos commoda e segura-
das . se~tuintes quantias annuaes: mente os papeis .lle tod'ls os tribunaeR e repar· 
<< O official que serve interinamente de . tiçõe>~ qu11 tiverem rt~lações com a fazenda na-

official-maior .....•.. . •..•.....•... ,.. 1:000$ cional. 1> Pela maneira com que ARtã concebido 
a Cada um dos outros officiaes de peona~ 900R - s,;te. art. 40, . parece que não 1111rão · poucos os 
u . O p<)rteiro da secretaria • . ...•..• •. . • 800$ papei" que devem vir para esta . repartição e 

- u O ·por:teiro, mór .............. _ ....... _... 700S ternos pnr con~equencia de formar um cartorio -
-« Cotda um dos _ contínuos da casa, 011 · inimenso . . Pa-rece· rne que ·igto dará lugar, a in· 

_ ajudantes do porteiro da secre~aria ; (iOOS - .. conv .. nient•:a e que o mAlh•>r P.ra dizar·se:- as 
c Paço -da -camara dos d~putados. · en1 25 de repartições de fít::enda taes-tribunal da thesouro 

Agosto de 18M. - Costa Carvalho.- Marcellino -e cuns~lho . da fazenda.; assim entendo eu qne 
- de Brito.-Muniz .Bal-,·eto.-Lui.i: Cavalcanti.- üca o artigo bem inic.iado e d~terminadu, pnrém 

Vieira Souto. u . · - . - --- -- · -- -- .- accummular no thesouro essa immensa papel•1da, 
Ficou adiado por se pedir a . pnlàvra sobre além de dar . muito incommódo ·ás parte11 que 

elle, e a . requerimento do Sr. Hollanda . Caval· quiz,:rem obLer documeutoa, será talvez prejudi· 
canti se mandou .imprimir. cial. 

a A comwisslio de marinha ex<~minou o requs- O art. 42 diz: -<<E' da obrigação do cartorario 
rimento que á est~t augusta camara dirigio Je· ter todos os papeis dos dilf<lrentas tribunaes . de 
ronymo Antonio Torrt>s, patr1io-mór do porto arreca<lação ext1uctos e que · def\o debaixo dfl sua 
da cidadfl de .. Peroo>tmbuco, tenente da arnwda, guarda, com indicação dos tribunaes d'onde 
pedindo que so lhe marque uma compP.n~ação vierào e com o reo~pectivo inventario . ,_Por este 
ou gratificação correspondente ás desp~>zas •1ue § 1• parece·me que para este. cartoriu devem 
faz · com · a _ccnservação das ·ombarcaçõils equi- vir us pap .. is das repartições extl111:ta1 e ni!.ol 

-padas pRra le.v.ar _ p1lotos __ aos navios iiaciona~>s aquelle• P·•peís e llvro11, por exnmplo, que jã 
e estrang<~iros - que olemandão --aqu .. lle porto; · fi ~ · se tivtJrehl concluil.lo em uma repartlçilo de la· 
cando o supplic11nte para sua subsistencia com zenda, _ 
os emolument·•S estabelecidos -- desde a creação Não posso bem· entender . o sentido destes 
dos patrõe;;-mór.es : Cundamontando este seu re- dous · art•gos; .não · sei se todas as . repartições 
ql]erimento com. haver a constiti11Ção abolido que tenhão . relação com a f••zenda seJÜO cllas 
iodos os . privilegias exclu~ivos, do que re:-~ultou quaes forem, devem ir enviando os papeis para 
diminuição nos interes:~es do supplicaute, por este cartorio; em segundo lug~Ar não sei se os 
ficar livre a cada um ter barcaças .onde os na- livros são só dàs r!!partições extinctas, ou se 
vios vão virar de querena e fazer concertos. A- devem ser rP.mt~ttidos das repartições que não 
commis10ão é . de parece1· que não tem lugar o forem extinctas. Combinando eu o art. 1• com 
requerimento do supplicante, pois que essa das· o . $ 42 do art. 3• · o1fereço esta duvida:. por isso 
peza que faz com a ccmsea·vaçào .das . catraias seria bom que se desse melhor redacçiio isto é, 
equipada~, como. acima se refere, é assaz com· que se explicasse claramente se todo.s os papeis 
pensada com o que recebem dos navios á quem que têm relação com a faz~nda devem vir para 
p8~1ets0. t8ã. _o __ -.-.· __ t __ a ____ e_s ____ _ s __ er __ v_i_ços q_u_e __ niio são gratuitamt~nte este clntorio . Ha ainda ·umaob.servação_ a fazer, 
ft e é qufl a cio<speza com este cart .• rio póde . ser· 

« PaÇo -da calnara dos depritil'io~, em 28 de ·-_ · toda- supprimiJa, aliás ·os o1!lciaes nelle em
- J .unbo <le tSaO.'-Vieira .Souto.-Ounha Mattos.- · pregMios viréõ IA ter emolumentos' como am juiz-
Pinto Peia:oto ,' » · · · - d 1 · alfand~>l:(a ou ainda mais; e emquauto _ úus 

Foi approvado~ - - Yivem dlldnhandfl na miseria outrod . viverif\o · 
Veio à mesa o seguinte requerimento do Sr; opul .. ntis:;iuws. Se elllls . perceberem emolumentos 

Rebouças: na fónua m11rcada neste art, 40, a quanto mon-
(( Re'lueiro que se pergunte ao governo com ' taráõ esttts emolumentos? Em uma son.ma exor-

quo ordem e por que M se está pt·esentemente bitanttl, e assim . ví.rá por lei a . existir ·.essa_ 
recrutando . Dfl província da Bahia. , desigualdttde quu · não deve ter lugar , em ·um 

Posto em discussão foi .rejeitado. . ,_ govtlrno be.m regulado• . _ . ·. ·· ... , __ 
Determinou a camara que se perguntaaile: ao Um emp_regado,.como o jtliz da ~llandega que 
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tem 12, U, 16 mil cruzados, e que tanto tra· 
balha como um que ganha 200 ou 400$, é um 
escandalo em um governo representativo, 

se- com atreito o cli.rtorio deve conlêr o-s ·papeis 
de todas us repartições, conforme , parece enun· 
ciar o art. 40, sou de voto que se supprima a 
quantia de. 2:4ooa de .. ordenados aos_ seus em
pregados; sem isto elles já serão os mais betn 
partilhados da nação. Este capitulo,_ torno a re· 
petir, deve ter melhor redaeçào, e deve decla" 
rar-se que o cartorarío _ recolha os papeis das 
extinctas provedorias, d1is juntas de f•1zenda, do 
tribunal do thesouro e do •:onselho da_ fazenda; 
talvez . não _fosse preciso fazer-se um carturio 
sep'lrli.do, e o melhor . seria que todos estes 
papeis· ficassem na secretaria assim eomo em 
todaR as outras repartições, o que se1·ia sem 
duvida muito mais commouo para as informações 
do ministro. Faço estas .. observações p·lra que o 
Sr. ministro conheça que não são- destituídas 
de fundamento. 

O Sr. 1\:tl:nlstro do Fu.zo:ndu.:- O cr.r· 
_ torio é necessario ; mas devo dizer que niio é 
destinado a . tudo quanto fór das outr11S rapar· 
tições, porque seria uma grande desigualdade. 
Os papeis devem ser postos em arrecadação e 
da falta à esta _é que nasce a desordem em que 
actualmente -se achão, e o abandono de papeis 
i m portantissi mos. 

E' necessnrio fixar um termo para a passagem 
. elos papeis da repartição_ em que estão para o 

archivo nacional sem augmentar a dospeza; 
porque um salão do tamanho des~e póde conter, 
sendo bem organisado, os papeis de um seculo. 
Não hn augmento de· despeza. 

Os papeis que se recolhem ao archivo especial 
do -thesouro depois ele certo tempo vil·áõ para 
o thesouro; mas se acontE:cer que pelas certi· 
dões de. que se levão emolumentos, estes cres· 
cerem da maneira que o nobre deputado suppõe, 
nada será mais facil do que razer a diminUição 
dos . émolumentos ou a suppressão. de todo o 
ordenado, e isto está dependendo da asseinbléa 
legislc.tiva. · · 
- o Sr. Va"Cconêcnos: -Sr. presidente, 
desejo que se conbina a doutrina do art. 40 com 
a do . art. 42, ~ 1•. Pelo art. 40 parece-me que 
os papeis de todos os tribunaes e repart)ções 
que tiverem relaçõeR com a fazenda devem ser 
enviados para Q thesouro ; e pelo § 1• do art. 
42, parece comprehender os tribunaes extinctos; 
rtisto se võ que existe uma lacuna. ent1·e estes 
dons artigos e que; é necessario redigir de ma
neira que se entenda. A_ minha reflexão tem 

-- por fim chamar a nttenção da camara para me· 
lho r _ redacção destes artigos, nos quaes se deve 
declarar que as repartições_ ainda existentes en· 
viam,. passado algum tempo, os seus papeis, 
livros e docun1entos para este cartorio; e é 
isto o que se não rec_onhece pelos arts. 40 e 42, 
§ 1.• 

o Sr. Gorvaslo:--Sr. presidente, conformo-
me muito ·com o voto do ilhistre deputado o 
Sr. Vasconcellos; . porque-- seguramente, oa por 
esquecimento ou falta. de reflexão não se poz 
aqui a palavra- finda. Quando se falia aqui em 
envim• pm•a o carto1•io, à . sobre os papeis de 
todas as repartições findas. 

Se o illustre deputado não mandar emenda 
additivk eu. a mandarei. Eu pouso .que conti· 
nuando·se a discutir a matariA, irá com o de· 
curso _do tempo, apparecendo alguma causa má 
que pela primeira vez pat·ecia- perfeita; e a11sim 
deve acontecer, porque sahir um objecto perfeito 

· do ·primeiro· instante niio -pertence á especle 
humana. 

Ha ainda úm · outro artigo que me ·não agrada. 
(LBU.) Ora, se houverem papeis. de 40 ou 50 
annos, as _suas- certidões importaráõ em grandes 

T0110 fc • 

emolumentos; é necessarió prescrever-se que as 
buscas- nunca passem de 4$000; Por esta fórma 
fica concorde o -~ 1• do art._ 42 com o art .. 40. 
(Leu.) · 

Mu1tos papeis ha de repartições não extinctas 
quo afinal vão para o thesouro, verbi .g1•atia, o 
llv1'9 d!l· reeeita das alfandegas que_ vai. para o 
thesouro _ser alli examinado e não torna ·para a 
al~andega. Portanto quanto á palavra fj,ndr.f, acho 
muito 'Doa a refiexão ·do Sr. 'deputado- que me 
p~ecedeu;-, . . . 

o Sr. Mala:--Elt tambem ctlmbinel a dou
trin'l do _ art. 40 com n do art. 42, ~ to, e en
tendi qu~ este cartorio. era para. guardar. não 
só os papeis das repartições· que se extinguírem 
como todos os . papeis das contadorias do the-
soúro. (Leu.). · ·· . · 

Ora, como os da secretaria e thesouraria devem 
levar muito tempo _a arranjar-se, é indispensavel 
que no art. 40 se declare que o · cartorio é para 
commoda e seguramente se guardarem os papeis 
findos de todas as repartições : porque assim se 
conclue que devem igualmente ser_ guardados os 
que pertencem á contadoria e thesouro depois que 
nestas reparti~ões não forem necessarios. 

Quanto ao art. 41, tambem sou de opinião não 
que se_ tire todo o ordenado mas que se diminua; 
porque na verdade quando .o cartorario fór· en
carregado dos papeis de todas as repartições 
que se extinguirem, sendo elle o unico _que tenha 
direito a passar certidões, viráõ os emolumentos 
a serem consideravois e o emprego um dos mais 
pingues do· imperio: por isto -proporia· que ao 
cartqrario se dé 40011 de ordenado, ao_ seu aju
dante 300$, e que os emolumentos na fórma 
deste artigo sejão divididos em tres partes, dua.~ 
para o cartorario .e uma para_ o seu ajudante, 
encarregando-o de quanto se determina no § 2•, 
arts. 1• e 42; isto é, fazer á sua custa o nsseio 
do cartorio e pagar aos amanuenses que nó car· 
to rio ·forem necessarios; ·porque de certo, quando 

- começar o expedient11, ha de haver muito que 
fazer e occupará um ·grande numero. destes em-
pregados. __ 

. O que n()tou o Sr. deputado que acabou de 
fallar, já eu tinha notado, isto é, que a busca 
deve ser limitada: pa1·ece-me que é precisa alguma 
declaração para que as buscas. sejão contadas do 
segundo anuo, e este segundo anno contado da 
data em que começou· a ter exercício esta repar~ 
tição; porque haverão papeis de duzentos e mais 
annos, e então as . buscas importarâõ em uma 
g1·ande quantia. Acho, Jlois, que esta declaração 
é muito necessaria; desejo sempre declaração na 
lei, para evitar _as multiplicadas duvidas que 
depois podem occorrer na execução, e que venlião 
perturbar os trabalhos -desta camara eom estas 
duvidas. 

Lerão-se varias emendas. · 
o Sr. Vasconcellos: -Sr. presidente, 

ainda com as emendas não acho bem claro este 
artigo ; é necessario · declarar-se que ba de ser 
só da província do Rio .de Janeiro. A não Jazer-se 

-esta declaração, será· de grande interesse ao car
torarío chamar ao Rio de Janeiro quantos papeis 
houverem nas -provinciãs; porque,_ quantos . maia 
existi1·em no cartorio, tanto mais interesse ha 
de ter das certidões que passar. . 

Sr. prPsidente, o que pretende a emenda do 
Sr. deputado Maia, não deve passar: todo o 
ordenado deve ser supprlmido. O oftlcio de car
torarlo · ha de vir a ser o mais pingue do im
perio. O Eltm. ministro diz .que, ao o emprego 
render multo, a aasembléa geral providenciari 
entilo: ora, quanto não custa ao corpo loglalatlvo 
tirar uma pensão contra a lei, uma deapeza 
suporflua 'l Como tirar o ordenado a um· tão 
opulento· empregado como será certamente o- car
torarlo 7 Depois de estar nelle, Clqantoa argu-

Ci6 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 15:02- Página 5 de 5 

442 SESSÃO EM 27 DE AGOSTO DE 1830 
mantos se não farão para manter no goso desse 
ordenado I Pare1:e-me já os estar ouvindo. . 

Alem disto deve prevenir-se que o cartorario, 
. com a sêde de emolumentos, não demore o 

expediente ãs p1rtes, que não chamo os ama· 
nuenses necessaríos e outros males que a avareza 
deste grande empregado pc.de 11roduzir. 

Estas reflexões devem ~er t.omadas em consi· 
deração, pnra que as disposições deste capitulo 
nãosejão contrarias aos fin,; a que elle se pro· 
põe. Por este. projecto vão-se -crear muitos em
pregados talv6z imiteis, e eu me opporei sempre 
ao augmento. do exercito. actual. de empregados. 

o Sr .... Duarte <3 __ SUvn: -Sr. presidente, 
'não posso convir com o illustre deputado a 
respeito 'de supprimir-se todo o ordenado ao 
cartorario. Não supponha que este cartorio tenha 
a tirar certidões todos os dias a montões ; lá. 
bn sómente papeis findos; não será necessarío 
que uma parts venha todos. os dias tirar cer
tidões destes papeis antigos; muito. poucas vezes 

. terá occasião · de .ti r•• r-se certidões para _fóra; 
além de que os emolumentos pagas por estas· 
certidões não exeeJeráõ a 160 rs. · por cada folha. 
A não se marcar ordenado, estou que o gov~rno 
não ba. de ter quem . qu!lira. ser cartorario: 
porém que este deve ser pequeno, já notou ó 
Sr. Maia, e eu. apoiei a sua emenda ; mas prin
cipiar por . tirar todo o ordenado, vem a tornar 
est~ medida ll!usoria. 

o Sr. Mata:-Sr. presidente, quando propuz 
a minha emenda ao art. 40, fallei de papeis 
findos ; não era em opposição á . doutrina do 
artigo dl) projecto. Já diese que combinei os 
dous artigos, em que falia da remoçãó dos 
papeis, não só dos das •·epartições extinctas, 
mas daquelles. papeis que ·posteriormente deviào 
ser remettidos. á mesma repartição do thesouro, 
isto é, á thesouraria, contadoria e secret11ria; 
portanto, isto não é opposicão. . .·. 

Não estou tambem t.le. accôrdo que se tire t~Jdo 
o ordenado ao cartorario e aeu ajudante ; porque, 
se elle tem de servir ás partes nas · certidões 
pelas quaes tem de receber·· emolumentos, tambem 
tem de servir á nação e • ao publico na guarda 
dos papeis, no cuidado e arranjo que devem ter. 
e é por este serviço que·· !1. ·nação lhe deve pagar 
alg_uma cousa. 

Esqueceu-me de mandar .a emenda á mesa, 
na qual ·proponho ·se dê 4ooa ao cartorario .. e 
800$ ao seu ajudante, e se dividão · os emolu· 
mentos em tres partes, duas para o cartorario 
e .uma para o ajudante. 
·Quanto ·a .dizer-se que· o -cartorario- -não -pro- .. 

curará os amanuenses uecessarios, o caso está 
·em que elles tenhão que· fazer, como eu entendo 
que terão, porque os papeis findos sã:> sempre 
necessarios; pedem-se sempre muitas certidões, 
até . para outros papeis que principião: por isso 
estou certo que o cartorario ha · de ter muito 
que fazer, e pódJ muito bem dar por cada folha 

·de papel que lhe renderA 320, 80 rs. ao ama
nuense, da mesma fôrma que pagão· os escrivães. 

O Sr. Custodlo D'la.s :-Quiz faze1· o cal· 
culo de· todas as despeza!i que occasionará o 
projecto com este cartorario, e que montão a 
cinco por cento em todos os reditos do imperio, 
e se é ~ absoluta Utlcessidade que se dê esta 
grande renda .. a uma só repartição, deve ser 
muito util. · · ' 

O. Sr. ministro· .. tel)) querido convencer-nos da 
grande utilidade que se espera deste projec:to .; 
JlOl'ÓPl é· nocessario qua . se attenda . ao grande 
cllapondio que so vai fazer· com todaa estas ro· 
parUçõe• ern todaa . na provincial do imporio. 
DllJtejuva qutl 110 flzeuo uma aUor11ollo, isto é, 
'IIHl · · (I;~ emproRadoll · nilo •eJil~l perman,ntea: 
Jll.ll'llllll po<l11 OlltriU' 1111\ 1111{111111 1!01111011 .flQIP.fflSOII 
\Ull iitllllll homon11 quo ~6m llLta pro~oa;ilo, o ilopol1 

.fica o lugar sem .. nanca mais se poder abolir, 
ainda que se reconheça o prejuízo que causa á 
nação. Não julgo necessano. portanto dizer que 
fiquem os emolumentos para o cartorario; eu 
quizera que ,por um arttgo additivo se nccres· 
cantasse que o Sr. ministro a quem compete esta 
administração, abrisse um concurso, e que se 
dé;;se o empre~o. a. quem mais iuerecesse. Em~ 
bora o ordenado. SBja maior, não seja per ma· 
nente o emprego, ao menos· emquanto. se não 
conhece se .... é ut_il uu niio. Tenho reconhecido 
que se fazem todas·. as facilidades ila creação de 
um. emprego, porém que depois de cread.> não 
se pôde mais abolir. Fixe o Sr. ministro o orde
nado .ao. cartomrio,. porém recolhã:o-sc . ao cofre 

• tr>dos . os emolumentos para poder calCular-se 
approximndsmente em quanto montarãõ. Pergun
tarei se esses papeis findos serão ou não neces
sarios ? Se o niio são, . é . desnecessario que se 
guardem, e se o são, se hão de tirar innumera
veis certidões c os emolumentos montarãõ a grandes 
quantias . 

O meu voto é que este cartorario e todos os 
mais empregados. sejão interinamente, e por um 
tempo ·.marcado. 

O Sa. MARIA no AMARAL disse que approvava. 
a emenda ··do Sr. · Maia e achou que o ordenado 
do cartorarío era sufficiente, mas que o do aju· 
dante devera ser reduzido a 250$. (Nao ·foi bem 
ouvido pelo . tachyg1·apho.) 

O SI:. Cu:.Tonxo DxAa mandou ã mesa a seguinte 
emenda: 

'' Proponho como artigo additívo, que sejão 
postos em .concurso os empregos de cartorario e 
seus agentes, e que· igualmente os emolumentos 
sejão · arrecadados para . a fazenda nacional e que 
sejão admittidos por um a dois annos por expe· 

. riencia.-0 deputado.· Custoclio Dias. >> 

Foi apoiada. . 

gu?n~R.e~~~~! ~SouzA mandou igualm~n ~;-se-
" .. _Q_ u_a·n·d··o s .. e vença .. a. emenda_ .de sere 

8~<lrem· · os emolumentos para ·a fazenda pub; .: pro· 
ponho: . . ' . . . . . . 

'' 1. o Que o governo dê as providencias para 
a boa arrecadação delles, sem defraudação· dos 
interesses da fazenda. 

1c2. 0 Que seja ordenado de 1:200$ para o car
torario e o de 800(1 para o ~judante.-Paula 
Sou;a. » 

Foi apoiada. 
O Sr. Vasconcellos:- Sr. presidente, na 

·terceira discussão, se a houver, pretendo ofterecer 
uma . emenda geral a todo este projecto, quando 
o não seja na segunda. 

O emprego de cartorario corresponde a uma 
~ine cura, pois · que o que elle tem <:te empregar 
para o alcançar não corresponde á renaa do 
emprego. Quo conhecimento se exige deste em
pregado?. Que habilidade, que estudos? Quaes 
são as._cabedaes que -elle . empatou para·. poder .. 
alcançar um tão avultado juro 'f Que elementos 
emfim são . necessarioa para estipular ordenados 
ao individuo que ha de s.;rvir o lugar de carto
rario? Este individuo. não despendeu dinheiros, 
não accumulou cabedaes de que perceba juros, 
e vem . com tudo a ter ordenado maior que um 
membro do tribunal· supremo e igual ao de um 
ministro .de estado I · · 
-Um· illustre depuhdo disse . quê não me per" 

suada. que • se·· tirem ·certidões . aos montões. todos 
os dias, e outro illustre deputado, muito versado 
neste . negocio, e • gue fallou. do . estado do expe
diente .do Rio de Janeiro, diz q11eha de tennuito 
que. fazer o cartorario. Inclino-me á opinião 
doste .ultimo Sr. deputado, que já foi procurador 
do corôa e C~azenda nacionnl, e· que sabe as certi· 
dõoa quo ~«o preci•a• oxtrahir-se. · 
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O mesmo Sr. ministro já a~severou que haveria 

muito que fazer, que o tbesouro a respeito disto 
estava sobrecarregado de requerim~ntos .de pnrlcs 
pedindo certidões. Ora, sendo isto asshn, como 
estabelecer ordenados? Antigamente os. (lfficiaes 
arrendados .. erão um grande objecto . de renda 
publica, erão postos em praça- o achavão muitos 
lançadores; hoje niio existe -este systema, mas 
ha ainda muitos desses • empregos vitalícios, com 
otncios tão rendosos que se lhes não dá .orde
nados. E' augmentar a - .fortuna de uns com 
prejuízo da fortuna de outros, é pagar um ser· 
viço que uão tem delicadeza -alguma, um serviço 
de rotina, e que ·um simples scriba preencheria 
bem .. 

Por quo motivo se dará 400$ ao cartorario e 
300S ao ajudante?. Ainda quando a nação regor
gitasse de riquezas, ainda quando houvessem 
som mas exorbitantes nos cofres nacionnes, votaria 
sempre:~contra semelhantes ordenndos, e entendo 
que· a naçiio só deve pagar .o quo é indispen
savel·ao empregado publico para sua subsistencia; 
entretanto que por este proje_cto apparecem empre
gados pagos explendidamente. 

Combinemos a sorte deste cnrtorario com a dos 
Que têm de rever as contas da receita e despeza. 
Em comparação do cartorario estes empregados 
têm um insignificante ordenado, entre~anto que 
o emprego exige certos conhecimentos, que elle 
exerça uma fiscalisnção odiosa, quata_ de tomar 
contas. 

Não me parece acertado que esta augusta camara 
adapte ordenndos por este rnethodo. Niio mando 
emenda â mesa, porque como· se tem vencido 
muitas causas que talvez na terceira discussão 
venhão a ser alteradas, só para este tempo man· 
darei uma emenda geral a todo o projecto. 

As reflexões que acabei de·. fazer farão para 
mostrar que este capitulo 8• niio está em ana· 
logia com os outros· deste mesmo projecto. 

Lembra·me. mais. que, segundo. as regras esta
bele_cidas para a fixação. de or~enad_os pel~s 

- escr1ptores os mais sensatos, este proJecto nao 
guarda nenhuma dessa;; regras; "prmcipal é que 
um empregado deve ter tanto mais ordenado, 
quanto maio1· numero de occasiões tiver de ser 
tentado a falta1· aos seus deveres. Ao contrario 
desta regra, que o . senso commum confirma, o 
que tem mais occasiõts de conomper·se tem 
menos ordenado . qu., o cartorario que apenas 
preciiln saber ler para bem cumprh· o seu deve1·\ 

O Sr. Paula. o Sour.m :-(O tachyg1•apho 
nlla ouvio.) · · . 

O Sr. Gorva.•lo:....; O ll\ustre deputado o 
Sr. Vasconcellos otrereco uma emenda geral a 
este projecto; ou l'oqueh•o o adiamento emquanto 
o Sr. deputado nilo aJlreaomta uutro, para que 
por uma· combinação iie um e outro a c11mara 
poa~a melhor reaolve;·. 

Quanto aos grandes . emolumento•, J~ existe 
uma emenda que alter,a ou diminuo n ordenado, 
Tambem devo dizer que apezar do voto do 
Sr. de~utado Maia, este cartori<f·nao e11ti\ . na 
razão dos outros cartorios, onde .! necesaarlo 
tirar cópia das escripturu e diplomas; portanto 
não se suspeite que .ha de haver um grande tra· 
balho em certidões. 

Accresce mais que nas thesonrarias das pro
víncias cada uma tem seu· cartorio ou archivo 
aonde se guardão estes papeis e donde se extra
hem todos os documeutos relativos a todas as 
repartições do imperio, o . que de certo muito 
diminuirá o trabalho do cartorio do. thesouro geral 
do imperio. 

Peço o adiamento eínquanto o Sr. deputado 
Vasconcellos não · apr~sentar o seu projecto ou 
emenda geral. . ··· · 

Foi apoiado o adiamento. 
9 JSr. Vüaoonoello• (pora e~pZiccw) : -

Não combati nem apoiei o adiamento pol"qtle 
ambas as causas me parecêrão indift'erentes. E11 
disse q11B se houvesse terceira discussão do pro
jacto pretendia ofi'erecer uma emenda geral; porém 
p6de concluir·se a segunda discussão, que eu para 
a terceira cumprirei o que prometti. 

. O .. jJlustre. deputado quA pedi o . o adiamento 
não me entendeu, porque talvez não m~ explicasse 
bem. 

o Sr. Ma.la :-0 adiamento não póde ter 
-lugar ·porque é- contra o regimento.; é um adia
mento indefinido, a pretl3xto de uma promessa que 
se diz foi ta pelo 81·. deputado Vasconcellos .e que 
el19 mesmo contradisse ; portanto não apoiei nem 
approvo o adiamento. . . • - · -

Posto á votos o adiamento . foi regeitado. 
Não tavendo . mais quem f aliasse; o Sr. Jire

sidente poz a votos o cap. 4• do tit. 2•. e emendas.-
Forão approvadas todas as emendas do Sr. Maia 

e a 'lo S1·. Pires Ferreira ao art. 41,. prejudicada 
a do Sr •. Paula e Souza, e. regeitado o artigo 
additivo do sr: Custodio Dias. . · 

Entrou em discussão o . cap. 1• do tit. 3•. 
F•H'iio appl'ovados sem disctl&Bão os arts. 5•, 

6•, 7•, 8•, 9• e 10. 
O Sa. HoLLA.NDA. CAVALCANTI mandou á mesa 

uma emenàa .geral de substituição: 
cc Que a doutrina dos .sete capítulos do tit. 3• 

seja substituída pelos artigos que mando A 
mesa. li 

Não forüo lidos por dar a hora, ficando a dis-
cussão adiada. _ 

o Sa. PRESIDENTE declarou para a ordem do 
dia 28: Propostas, incticações requerimentos e 
pareceres adiados. _ . 

Levantou-se a sessao depots das duas horas. 

P.RESIDENCIA.. DO SB. COSTA. C4RVA.LHO 

A's 10. ho.ras e . um quarto procedeu-se á cha· 
mada e por não haver numero de Srs. deputados 
para 'formar casa, só ás 10 hor"s e meia é que· se 
abriO a aessiio, faltando com causa ~s .Sra .. Car
neit·o da Cunha, Holland•\ Cavalcanti, Almeida e. 
Albuquerque, Brito, Tiburcio, Calmon, Lino Co.a
tioho, Alvares Bt·anco; Chichurro da G.ama, L~mos, 
Miranda Ribeiro, José do· Amaral, Pmto Perxoto. 
Feijó,Baptista de Oliveira, Baptista P!!reira e De,os 
e Silva: e sem el\a os Srs. Lobo.d9 Souza,Getuho, 
Xavier de Carvalho, Araujo Lima, Corr{la qe Al· 
buquerque e Mendes Ribeiro ; estando· p·or con· 
sequeucia presentes 6i Srs. deputados. . .. 

O Sa. ·SECRETARIO SouTo leu a acta. da sessão 
:mtecedente, e foi approvada. 

o SR. M,uioELLlNO DE BRITO leu os seguintes ·om-

cl1~~ Do minlatl'O da fazenda .ern resposta· ao que 
ae lhe dirll(fO em 26 de-Julho passado, 4eclarando 
qual o eatabeleclmllnto da redlzlma do pesca. do, e 
do aal nm provlncla dfl Pernambuco; com'? . taes 
rendimento• pauat·il.o para a fAzenda nac1onal : 
e que não con•ta havar lei particular para a co· 
b1·ança do algum l~poltn sobre o a11ucar bruto na 
provinda do C~at·,\.-Fol para a teorotarln. 

2.n Do ministro da ju:>tloa remettendo um olllolo 
do vice·prt~sidente da provlncla ·de S. PodroJ d

1
o 

Rio Grande do Sul,· g11e ncompanba outro. dlotft U li 
de paz. de . Cangussú, em que pondera • d. ou • 
dade que encontrão os julzoa de pa1J de podlrem 
perseguir os !aco:inorosos que infe•tno 11 rront•lr• 
e mais tu~;tares centraes daquella provlnolll.
Foi remettido á commissi'l:o especial dal oam•ru 
munic!Jiaes ejuizes da paz. . 

s.o Do ·ministro do imperio remettendo o otftolo 
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da commissão nomeada para conhecer ·do estado 
actual da casf\ da miserícordín da capital de Ser
gipe de El-Rei, c outros papeis que o acom
panhiio.- Foi remettido á commissiio dll cons
tituição a quem está affec:to este negocio. 

A' c:ommissão de constitui.;ão remetteu·se um 
requerimento de Nuno Augusto Garvelle, francez 
de noção, ·em que pede ser naturalisado cidadão 
brazileiro. 

Lerão-se os seguintes pareceres: 
Da .:ommicsão de guerra : 
<< Pedro RiLeiro Sanche~, major graduado do es· 

guadrã•1 de cavallar.ía. de 14 Hnba. da . p. rovincia d.a 
·Bahia, requer. novame11te á esta augusta camara 
que se exijão do governo informações . sobre a 
queixa feita contra o actual ministro da guerra, e 
o ·seu antecessor, por não obstarem á violencia do 
commandante das armas da dita província, que 
i1ão sõ o preteria no seu accesso, mas tambem não 
quiz deixai-o ·ent1·ar no exercício do seu posto. . 

<< A com missão de guerra observando que . ha 
quasi um mez quE! foi p~d_ida aquel.la. informaçã~, 
entende que convem ex1g1r a resposta necessar1a 
ao deferimento do supplicante. 

cc Paço da camarn dos deputados, 27 de Agosto do 
1830.-Cunha. Mattos.-Vieira Souto. 

· ·· << A com missão de guerra tendo em vista os gran
. des prejuízos causados á fazenda nacional, a titulo 
de pagnmentos de soldos, accrescidos em resarci
mentos de preteriçõt<s nos accessos aos postos mi
litares : conhecendo que estes resarcimentos trazem · 
comsigo uma duplicata nos postos, e nma. dupli· 
cata nos vencimentos: conhecendo que apezar da· 
existirem actualmente no exercito muitos officines 
que f!)rão i!legalmente ·preteridos, ou illegalniente 
despachados, nunca recahio a responsabilid•1dé 
sobre os transg1·essores das leis, mas tão somente 

. sobre os cofres nacionaes, que pagão á duas pra
ças em lugar de uma: e reconhecendo ·finahnenta 
que a não se tomarem medidas legislativas poderá 
acontecer que sejão despachados e pagos desde 

. épocns mui remotas alguns protegidos a titulo de · 
resarcimenLo. de prett.rições: tem a honra de ofre
recer á.consideraçãll da carnara o seguinte projecto 
de resolução : 

«·A assembléa gerallegisl>Itiva resol\•e: 
« Art. 1.o O decreto de 12 da Abril de 1821 decla

rado pelo de 16 de Maio do mesmo anno, que con
cede aos officiaP.s do exercito a entrada em exercicic 
e o vencimento dos soldos desde n data dos seus 
despachos ; · não cómprehende as maiorias ou nc
cresci'mos dos soldos dos postos a que tivArem 
accesso a titulo de restituição de direito, ou ·de 
pretdrição em posto anterior. 

«Art. 2.0 O accesso illegal, ou que ·produza prete
rição de algum oflicial do exer..:ito, ó nullo, e de 
nenhum· efreito; · e a autoridade que houver pra
ticado a preterição será responsavel pela inobser
vancia da lei, e pagará o~ . prejuizos cuusaolos á 
fazenda nacional, e ao oflic1al t:reterido ou pre-
judicado. . . 
_ « Paçoda ·camara dos deputados, 27 de .. Agosto 
de 1830.-0unh.a Mattos.-Viei1·a Souto. ll 

··-· ··;Julgcnr-se--a resolução objecto de deliberação. 
«A commissiio _de guerra achando-só muito emba-

. raçadacomo requerimento feito á esta a~gusta C>I
Oamara pelo major Manoel Rodrigues de Moura, do 
b!ltalbão n. 76 da 2• linhn do exercito, a respeito 
do pagamenl.ll dos accrescimos dos seus solqos, 
que diz lhe .. forão . denegaàos pelo ministro da 
guerra; e ficando ninda mais confusa .ã 'Vista da 
informação do mesmo ministro : é de parecer, que 
o supplicante deve declarar, se o thesoureiro geral 

. das tropas da côrte ofrerece dllvida á execução da 
provisão do supremo conselho militar datada ··de 

. 15 de Março de 1827, pela qual o governo ordenou 
que se pagassem. ao. supplicante as . accrescimos 
do soldo de major vencidos durante o tempo em 
que esteve preterido, e se lhe continuassem os 
fl_Ue fosse "eucendo emq.uau~o frequentasse os es-

tu dos da academia militar. Logo que .venha esta 
resposta, n commissão exporá o negocio á camara 
com todas as circumstanci~<s. particulares. . ....... . 

«'Paço da camara dos deputados, 20 de Agosto 
de 1830.-Cimha Mattoa . ...,Viei;·a Souto. 

Foi approvado. 
Da commi~siio . ecclesinsti.ca.: . 
<c A com missão ecclesiasticn tem .examina•lo com 

especial escrupulo os r.equerimcntos e mais papei~ 
dé Manoel José, presbytero congregado da casa de 
S. Fclípoc Nery.no Recife dt).Pernnmbuco, enviados 
á esta augusta cnmara por. officio do mini~tro da 
justiça de 15 de .Junho deste anno. . . 

«·E' uma escandalosa contestação entrc .dous sa· 
coi1·dotes; debatendo-se pelo .imperio .• o. mnndo de 
uma casa qne foi de pied'lde o edificaçiio ; pelas 
suas homas c rendas. No f•·onte~:~picio destes pa
peis depara logo a commissiio corr. . o informe do 
cabido daquella diocese, cujas expressões não deve 
alterar. Este· cabido diz, bem desejava que. as 
desordens patentes dos documentos não tivesse·m 

. acontecido, pois que. e lias não deixii<l de perturbar 
a boa ordem, e de escundalisar o publico; e sendo 
de seu dever fali ar com· v~rdade e fril nqueza na au
·guata presença de V. M. I. não duvida affirmar 
que o allegado no requerimento é verdadeiro; que 
a congregação do oratorio de S. Felippe Nery já 
não é casa de oração, sim de corrupção; quo não 
edificn, sim escandalisa; e que no e.;tado presente 
em que se acha, não pode ser reformada, muito 

,menos corrigida. 
<c Este requerimento é um monlllro de obscenida· 

des c torpezas, attribuiJas ao aclual preposito pelo 
supplicante seu rival, de quem no seu informf' diz 
ingenuamente o cha.nceller-podendo com tudo as
severar que outro tanto, e ainda paior, se tem aqui 
puhlicado peln imprensa contra a conducta moral 
do supplicante. 

Ora, sabendo o governo que:nenb.u1n dos poderes 
políticos pôde fazer reviver proce$SO!I findos como 
jfl. SEl .acha este presente á commissão, que a re
mes~a feita. por elle a esta assemblén, ê para intel
ligencial-a do mísero estadu moral daquella casa, 
o pedir á sabedori<l dos legisladores, remedios, que 
!40 alcance delle não estão. 

Parece portanto á commissiio, q11e supposto có· 
becto das formulasostensivfiS de direito,tiio intruso 
fui, medularmente considerado o primeiro prepo
sito Manoel José, como o actual João Dias. 
Abrindo miio todavia deste voto conscieMial, resta 
consid,;rar a conveniencia moral e politica deste 
estabelec,mento. Os congregadod siio alli nocivos 
á sociedade brazileil·a, e A religirio. O poder legis· 
lativo deve da1· destino ao ediflcio material, e aos 
seus fandlls. Deve recommendar-se. ao governo, 
que, quanto antes, faça inventariar tudo o·· que 
pdrtonce áquella. casa, exigindo. o seu livro do 
tombo, ou quaesquer n'ilsentos donde conste dns 
sua~< propriedadas, tanto moveis como de raiz, exis· 
tentes ou alienados, emquanto providencia legisla
lativa não decide;· e esta p1·esume a o:ommissiio 
que deve ser a proposta do con!!elho geral daquella 
província; a qual a com missão offerece como pro
Jacto de decreto • 

. <c Pã~o da ciamara·dos deputaJos, aos 23 de Julho 
de 1830.-A. J. de Lessa.-José Bento Leite Fer
reira de Mello.-A. M. de Moura. 

Foi approvado.. · 
Le1·ão-se os seguintes requerimentos : 
<( O hospital dos lazaros desta. côrte acha-se 

aetualmAn te.· estabelecido no convento ·da ilha· 
do Bom Jesus dos religiosos francis'canos: mas : · 
os doentes não gozão alli.das commodidades necei· 
sal'ias por falta de maior et~paço, porque os mesmos 
religiosos se conservão na posse. da maior parte 
da· cerca, entretendo alli para esse fim um padre 
com o titulo de guardiãv. 

cc O numero dos doentes recolhidos no hospital 
é presentemente de 8!, sendo de ·notar que em 
Junho de 1829 era de 69 ; e que é nece~sar10 ~azar 
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recolher quanto antes mais de 80 pessoas,. que 
segundo consta andi'io · fóra contaminadas do mal 
de __ _ morphéa . e não têm podido ser recolhidas por 
não hav.er com que as tratar. 

cc A. despeza âo . mesmo hospital fui em 1828 .de 
9:682$, hoje está or~ada em mais de 13:600H por 
que o .. numero _dos .doentes .. cre~ceu e o preço dos 
generos. tem· consideravelmante subido. 

<< A .sua receita certa, apenas pôde _ser orçada 
em 4 ou 5:000$. lJonsiste em 17 propriedades 
de. casas que .. produzem aunualmeute 2:935H ; . na 
meiac;ão do·_ aluguel d.r outra- e das terças _partes 
de. mais duas no rendimento !l.nnual lle 48511;. nos 
fóros de I ,.117. braças de terrenos que pos~ue no 
campo de. S. Chri~tovão quo a lH por. braça diio 
1:117$, além dos lauliemios que podem talvez ser 
orçados em 100H. Todas estas addiçõcs prefazem 
a somma de 4:637HOOO. . · 

<< Tem mais o hospital o direito de cobrat· de 
todos os fogos desta província o imposto de 960 rs. 
annual dos chefes de familia que gozarem o fõro 
de fidalgos da casa imperial, 480 dos que se 
denominarem nobres e 240 dos mais. Este 
imposto deve a sua origem ao tempo do conde 
de Bobadella ;. mas sendo enlíio de ~O annuaes 
para a 1• classe sobredita, de 40 · para a 2•, 
e 21} : para a 3•, foi elevado ao estado em que 
se acha, no tempo do conde da Cunha, em vir
tude de ordem régia dll 1765 e !oi ultimamente 
sanccionado pot· alvará de 20 de Março de 1715. 
Nunca foi bem arrecadado, p:~r fórmn que o seu 
maiot· producto foi de 4:5:UI! em 1823; o dP.pois 
tem sempre dec•·escido, sendo em 1827 de 1:56711 
em 1828 de 1:75211 e 1829 de 1:519fl55á: e conti- · 
nuando nesta decadencia não é possível contar-se 
com alguma receita certa nEis~a parte. 

cc Esmolas e legados é outro ramo de receita 
extraordinaria do hospital, mas bem se vê quanto 
elle é prccario c incerto. - -

" De tudo resulta quê a receit.1 do hos(lital não 
póde chegar, se faltarem. as esmolas e os legados, 
para metade da _sun despeza ordinaria. 

« Sobre_ estes fundamentos a administração do 
hospital composta do juiz de fóra desta cOrte, e 
dll memb•·os da irmandade do Santíssimo Sncra· 
mcnto da freguezi:t da Candelaria, á qual está 
com-metLida a administraç1io do me~mo hospital, 
dirigirão ao governo o anno passado o requeri
mento junto, pedindo, }o que. se provasse sobr_e 
os melhoramentos das commodidades locaes do 
hospital, . 2° sobre os meios doJ fazer· se etfcctiva 
a arrecadação do imposto, So quo se lhe conceda 
a mesma isenção do pa~amento da decima dos 
predios urbano!i e. sello ·.dos legados de que gozão 
as casa;; de misericordia, 4o uma loteria. 

« Abstendo-mo de interP.ôt• o meu parecer sobt·e 
a pretenção dos supplícantes, limito-me a regar 
a esta augusta camara que se digne de a tomar 

. na consideração que merece ; rem~ttendo·se o _ re'
··· querimento e ma1s papeis que vierão do governo, 

ás _illustres commisfiões de saude \IUblica e fa· 
·· zenda, afim de que proponbão as medidas legis

lativas que julgarem convenientes em favor dll 
tão utll e-.indispansavel.. estabelecimento. 
· '' Puco da camara dos .. d~putados, 28:0'e"Ago8'to 

de 1830.-José Clemento Perei1•a. » 
lt'oi approvado. 
O Sa. D!i:PUTA.DO ERNES'N FRANQ.\, 

mesa os seguintes projectos de lei: 
<<A assembléa geral legislativa, resolve: 

-11 Art. I. o Depois das actunas o.lisposições ácerci\ 
da responsabilidade dos magistrados, e da M que 
abolio as de vossas gerae~,delles se niio exige certidão 
alguma para poderem obter as cartas. e entrarem 

- no exerc1cio -cios ·•_novos lugat·es a que são pro-
movidos. . . . · 

« Art. 2.° Ficão revogadas quaesquer disposi
ções· em co~trar~o! 

/ 

11 Paço da camara, 29 de Agosto de 1880. -E. 
F. França.)) .· · 

Foi julgado objecto de deliberação, e mandado 
imprimir. _ · 

(( A asBembléa geral legislativa, decreta: 
(( Art. Lo lo'icão creadas nas ca'pitae~ _de todas 

as províncias do imperio, duas cadeira~, uma de 
economia -política e outra de agricultura. 

u Art. 2. 0 Os professores vcncer~õ de· ordenado 
no Rio de Janeiro 1:200$000, na Btthia, Per
n·tmbuco- e Maranhão l:OOOHOOO e n:ts mais provín· 
cias soonooo. 

cc Art. 3. 0 Nas pr~vincias de Pernambuco e S. 
Paulo,_ não so éreão pot· ora mais cadeiras de ·eco
ltomia política; do que as que ora existem -nos 
cursos jurídicos : mas ,;eus pro!dssores entraráõ 
desde já em exercício, e serão admittidos á fre
quenci 1, lições e exames, ainda aquelles que não 
forem alumnos dos cursos. 

cc Art. 4.o Ftciio revogadas as disposições em 
contrario. 

a Paço da cama1·a, 28 de Agosto de 1830.-E. F. 
França.)) 

Julgou-se .objeeto de deliberação, e mandou·se 
imprimir. 

u A assembléa geral legislativa resolve: 
(I Art. Lo O gnverno fica antorisado a convidar 

os publicistas Carlos Comte e Dunoyer com o 
.ordenado (além das despezas · de transport<.) ·.de 
quat•·o contos de réi:; em prata a cada 1mi annual
meute, pa;·a virem ensinar nos cursos jurídicos de 
S. Paulo e Olinda, ou em qualquer outra parte do 
imperio. 

cc Art. Ficão revogadas as dis'posições em con
trnrio. 

(( Paço da camara dos deputados, 2S de Agosto de 
1830.-E. F. Frano;a. » 

Não se ju,lgou objecto de deliberação. 
Os S:as. DEPuunos :Do C.ii:w mandarão a mesa o 

seguinte requerimento: 
u Os abaixo assignndos, deputados pela provfncia 

do Ceará requerem que se convida ao governo a 
reparilr .a inJustiça -praticada com os. índios da 
aldêa da Monte Mór Velho da mesma província, 
que forào violentamente arrancudos da dita aldêa 
e levados para n villa de Mecejana. sem utilidade 
alguma publica. 

Paço da camara do.~ duputados, 28 de Agosto de 
1830.-M. !V. Gast1·o e Silva.-J. M. de Alenca1•. 
-F.· P. Bn.1·1·os. -.A-lanoet Pacheco Pimentel.
José Rebello de SouzCJ Pe,·eil'CJ.-V. F. de Castro 
Silva.-Antonio Joaquim de Moura. 

O. Sa. :Fa,\N</A pedia a urgencia e depois de ven-
cida, disse , . 

o SI". Alencar :-Levanto·me, Sr. presi
dente, para falla•· ácerca deste requerimento. 

Se.nos tempos do governo absoluto se .prati~ 
cassem actos taes, como o> que se acab11 ·de praticar 
com os pobres indios, ·não era de admirar; porém 
-que no tempo da constituição, no tempo em que a 
assembléa geral do Brazil se acha installada. se 
passasse um tal acontecimento, não seria crivei, a 
não ser patente l E .ainda em que tempo 'l A's 
calatnidades da natureza, se ajuntou a maldade 
~litiriianaiA-seê'iiii'de 1'825 affitgto muito .aqlle-1-kl· 
aldeamento ; não contentes com isto, alguns bran
cos daquelles lugares_ assentarão que os índios 
erão alli prejudicines; e dando por pretexto de 
que os indioa roubavão as suas plantações, repre

-_sentarão para a cOrte, e não .sei por que meio pu· 
derão arranjar uma informação' do governo da 
província, e · atinai conseguirão que aquelles 
indios fossem tirados dos seu;; domicilias, e levados 
para a8 villas da Soura e Mecejana. O pretexto foi, 
_como já disse, que os índios. rouba vão. Não sei 
por que foltalidade julgou-se esta razão_ plausivel; 
porque se acaso os indios e_rão lt&drões, deviii.o ser 
comgidos pelas leis existentes no proprio lugar, 
aonde estavão o.ldeados e .não ~rre,ncados violen· 
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tamente homens, mulberes e crianças, e transpor
tados para outro lugar mui distant.e. Eu 01() 
achava então na viiJa· da Mccejana, aonde os vi 
passar lamentando amargamente as suas ter r as, 
aonde tírtbão a~ suas pcquenns cullut·as. a sua 
igreja e as suas choupanas. Nii<l ser.á, po•· ventura 
tão grande, tão sagra<:ln o direito d~ propriedade 
do rtco como c.lo rniscravel, quo só possue. uma 
choupana? Entretanto, sem respeito a este sa
gl·ado diL·eito. clles farão tirados .. e expoliado..; d~ 
sua propriedade, P01'qtie o terreno,· aonde habi
tavüo,. lhes. tinlm sido dado em pnro ·. do.m pelo 
soberano .q ne então regia o Brazil. Tal vez, os que 
isto praticar:io, julgassem, pelo nntigo costume,. que 
estes miseraveis, ou pela sua cór, ou pela sua 
triste condição, mereciiio menos attenção. que os 
outros cidadãos. Elles não só são cidadãos brazi· 
leiros, pelo facto de terem .nascid•) no Brnzil, como 
por terem muitn traballiado. pela causa da indepen
dencia, marchando para as provincii\:1 do Piauby c 
Maranhão, aonde tizeriio relevantes servi.;os ao 
Brazil, e delles morreu não. pequeno numero;. e __ 
quando julgavão que esta indepenc!eucia, .pela 
qual tanto trabalharão, lhes asseg.1rasse o. g•lZO 
dos seus dir.~itos; pelo contrario, quando as ca· 
marns le~islativas estão installadas, quando r. !.i
herdade é proclamada em toda . a p,1rte, os mi
seraveis são esbulhados da suá proprieda•le I A 
assembléa nenhuma culpa tem dr,;to, pnrquiJ o 
não sabe·: nós ·os · deputados. do ·Ceará devemos: 
ínfllrmar á camara deste attentado. Não se des· 
cobre utilidade alguma pul~lica que exigis;e o 
sacrifício destas propriedades, e não 8ei que uti· 
lidade podia haver, esqnecendo·sc dos dir<litos que 
devem gozar t•Jdos os cidadãos brnzileiros. A 
camara deve manclar ouvir ao governo. sobre este 
facto, e Mobre todos . os vexa;nes que sofi'rem os 
miseros ·· indios, nossos· iL·miios : este é um dos 
deveres. mais importantes do co:t'po legislativo e 
princ_ipalmente da camara. dos deputados. Não 
nconteça outra vez que um cídndão brazileiro seja 

·· atacado nos direitos que a constituição lhe g<l· . 
rante~ Estes miseraveís índíganas por sorem po
bl·es, não·devem gozar menos direitos do que gozão 
os outl'os cidadãos.· 

O Sn. PAUL! B!naos pedi o a palavra. 
o Sn .. PRESIDENTE :~se e parn explicar, já o 

Sr. Alencar fez todas as explrcações. 
O Sn~ FER.REUU. F .RANÇA :-Qual é a·. authori

dade com que o Sr. presidente prohibe a pa· 
laVI'a ? 

0 Sn. PRESIDENTE :-Pdo regimento. 
O Sn. ·FeRREIRA FnAXÇA :-0 regimento I Tam

bern eu peço a observancia da constituição.: 
não ha regimento maior. O Sr. presidente niio 
nos póde privar de receber as informações do~ 
Srs. deputados do . Ceará,. sobre as violencias 
que se fllzem ·aos simho1•es -da ter,·a. Pois. estes 
donos do paiz, forâ<) tirados violentamente do que 
lhes pertencia, faltou·se . á humani.dade, aos di
reitos, a tudo; e nós hnvemos de sujeitar-nos. às 
formnlas do regimento! Perdõe-me V. Ex. repare
mos a injustiça, se é possível, e andemos com o 
negocio·para diante.· .... . .. _ . 

O Sr .. Ferreira. do Me t1o : -Approvo a 
justiça do requerilllento·; porém como é . uma v~r· 
dadeira indicação,. requeiro que. vá a uma com
missão, cóm urg~ncia; parn dar o seu·. parecer;· ·· · · ·. 

-O S1•. custro Alva1•es :-Levantei·me SÓ· 
mente para mostrar que foi otfenàida a constituição 
no artigo 17!! ~6•. (Leu.)Logo.que é concedido' a 
qualquer conservar-se ou sallir do Ioga r aonde está 
não sei como-o governo pôde mandar. tirar de um. 
para outro lugar, e violentamente,· uma porção de 
cidadãos brazileiros, é só o que tiNha a dizer. 

o :sr; Ma.ta. :-Sr. presidente, verificado o 
caso, •• o direito é bem claro; é umll yíolencia 

expressa da constituíçi'l.o; porém para a verificação 
elo facto,' é necessaria mais alguma eil'cumstancia. 
Apezar do grnnde credito que se deve nos· · Srs. 
deputado~ •lo Ceará, principalmente de um, que 
diz HCI' testemunha occular delle, comtudo eu 
entendo qne se dHvem pcdirinfot·maçõc;; no governo 
sobre e:lte· pr"ocedimanto·; prinr.ipalroente porque, 
t<md'; isto acontecido h a treil anuos .passados, já os 
índios não estão em umatiio urge~te .necessidade 
de t·amedio; Jáse achãoaccommodados nesse lugar 
para onde. se mand!lrão. ·Requeiro ·que · se p('.ção 
informações ao governo. 

o Sl'. RebouQas:-Peço a leitura do reque• 
l'imento. (Lm-se). Entendo que não é preciso ir 
a uma commíssão. Se so requer ao governo que 
repare, suppõe -:~c a cxistencia do. espolio, e se 
não vierem inf,rrmações não tem que ir á corn
mis:>iio. Se houver espolio o governo repar.e. 
Não sei se é precisa a. verificaçsio da existenci a 
do facto ; crdo que o ~overno nii•l podet•á ter 
uma proVil mais authentíca da exístencia delle, 
do que o que consta deste -requerimento, sub
scripto e .firmado por tantos Srs. deputados. 

D<Jis cída·iiio:l bastavão, ainda tn'lsrno quando 
não estivessem revestid~s . da ~ignidade de repre-

. ·sentautes daquolla provmcta; 1m portava o teste
munho · authentico de dois hom.:ns com todas 
as qualidades que a lei requer; por consequencia, 
o qu13 se dove fazer é deferir ao requerimento. 
Uma .vez · que se teuha perpetrado e•te espolio 
tfio oscnndaloso,. o governo trate. d6 ramediar os 
pt·upríP.tarios desde logo; quanto mais sendo elles 
os senhores natu•·nes do . paiz. 

Por consequencia é o mr·u voto que não só 
sejno restituídos M seu. aldean\P.nto, como se 
f.,çn .::ft'.Jctiva a restitllição de prejuízos e damnos 
que scitfrertic. 

Leu·se o ·segllinte requerimento: 
'' Requeiro que se peção .. informações ao go· 

verno.-M'aia. ,, 
_·Foi apoiado. 

o Sr. Moia: -Sr. presidente, ou nós acre· 
ditamos :no I'J!le dizem os Srs. deputados, com 
uma fé tal. que obrigue a camar:1 a d!ir logo 
um·1 pr;)viclencia, ou niio acreditamos:~ se acredi
tamos não vale o meu requarimento, porém. se 
niio acreditamo~, com tudo . o quo interessa a 
existencia. do facto, não havemos de fazer um 
requerimento. a,, ::t•lVP.rn:> que . leve . no mesmo 
tempo um signal cfa duvida que tem esta camara 
no quo dissedio O.i Srs •. dllputados. Não duvido 
do qus disserão . os Srs. depntad,ls, porém gosto 
sempre. que .se. proceda. em fórma e com regllla
ridade. 

Não tenhamos medo que as informações se vão 
buscar uo .. Ceará, porque, segundo disse utn 
Sr .. deputado, f.ri em. consequencia d~ uma ordem 
do governo expedida daqui, por informação do 
!>residente e outra ullt<)ridade da província ; por
tanto o governo quando der as informações terá 
sõmente a dizer, se na data de . tantos expedi
rão·se ou não taes ordens a este respeito; com 
o que ficará · a camara .. satisfeita, e. poden\ dar 
as providencias; porém fazer uma reqLJisiçãt> ao 
governo, fazer . um convite, como se diase, . para 
repat·ar uma injuria (apoiados), e uma injuria 
fúita, ·não á pessoa dos cidadãos, mas á consti
t.uicfio. do Brazil, parece-me que não é regular. 

Entendo que o. meu t·equerimento é_ que deve 
tur luga-r, para . que o governo .declare se com · 
efl'eito em 18~7, ua. data que declat·ão os.Srs. ile
putados, . se.· expediriio ordens pura se arrancarem 
os índios da nldêa em que habita vão, para as 
villas de que Jaz menção o requerimento ; assim 
convirei e a. cama1·a. ficará .mais satisfeita para 
dar :prompta solução. 

Leu-se a seguinte emenda: 
«'Que o ·governo, uma vez verificado a existén

cia d'(). facto, faça ímmediatamente reparar o es-\ . . . 
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polio pela. eliectiva restituição do solo espoliado 
com todas as propriedades, e indemnisaçiio de 
perdas. Salva a redacção.-Rebouças. » 

Foi apoiada. 
O Sr. Paulin.o de Albuque••quc ;

Sr. presidente, a origem deste mal data de um 
tem·po mais remoto; elle provém da continuação 
do aldeamento dos indios. Estes aldeamentos pro
duzem males que é necessario remover, e di.-to 
nasce o mal que dá hoje motivo á actual dis
cussão. 

Os cidadãos brazileiros indios continuão a tar 
um regulamento prh·ativo, um regulamento bar
baro, digo, já nos tempos anti-constitucionad:>, 
nos tempos em ~tUe não havia libaruade, e estes 
regulamentos continuão no reinado da constimi
ção, no tempo tia liberdade I 

Sr. presidente, os indios são considerados como 
massas brutas, de que se póde dispôr á vontade 
como animaes destinados ao trabalho, e que não 
merecem consideração alguma. A urphandude por 
assim dizer em que existem os míseros índios, 
o seu pouco engenho, tudo deve merecer a con
templação do corpo legislativo. A camara na le
gislatura passada não abandonou este negocio, e 
me per,;uado que existem alguns projectos na 
casa em que se decreta a abolição dos aldea
mentos e :sobretudo dos direetorios. Não mrJ can
sarei em pintar á camar:\ os males que os in
digenas têm soff'ri<lo da parte do,; seus directores: 
todos conhecem o mal, todo,; sabem a misera 
condição desses antigos senhores do territorio 
brazileiro, hoje inferiorEls em condição aos nos;os 
escravos africanos. E' pois necessario acabar 
com os aldeamentos ; é tempo de fazer entrar 
os indios :üa classe dos cidadãos brazileiros : 
talvez convenha dividir entre as familias mais 
industriosas, as terrlls que servem de patrimonio 
á nação. · 

A lei que acabou de passar nesta casa, que 
regula os contmctos dos trabalhos póde remediar 
em parte os males actuae3 desta infeliz raça. 
Comtudo eu não voto pela reintegração dos es
poliados no seu antigo lugar. Tres annos de do
micilio equivalem a uma longa habitação, e não 
sei se agora o incommodo será superior ao pri
meiro, portanto sou de voto que este negocio vá 
a uma commissão, para que revendo os projectos 
que existem na casa, e as memorias que ha a 
este respeito offereço um p~ojecto, uo qual se 
remedêe o mnl desde a sua origem. 

Leu-se a seguinte emenda: 
<< Que a indicação seja remettida á commissiio 

de estatistiC•l para propôr uma medida legislativa, 
que faça entrar os 1ndios na massa geral da nação 
e pleno gozo de cidadãos brazileiros, ficando ex
tinctos os aldeamentos estabelecidos.-Paulino de 
Albuquerque. » 

Fo1 apoiada . 
o Sr. Vasconcel.los :-Votarei pela emenda 

do illnstre deputado o Sr. Maia, e contra o re· 
querimento do Sr. d~putado do Ceará. E' o estylo 
da casa tlPstle a primeira sessão que muitas vezes 
nãu se recommentla a .• g•}V" r no sem pr~cederem 
inf::>r·nações por escr1pLo, p ·orqtl4õ" qua:lio o corpo 
legh>lativo reoolve faz.~r uma r·:conunen.laçiil) ao 
g••v~rno, e o gov·~rno uão quer ouvir a recom
mt>n<ia.;ãv, qual ha de ser O .C::ft'eit>J? O•·a, C•)ffi0 
se ha de recommendar ao governo sem se terem 
informações, sem que o corpo legislativo saiba 
da existencia dest•l facto, e da sna inconstitucio
nalidade? Se o governo tem dado as providencillS? 
Accresce que no caso de que se trata, a infor
mação equivale a uma recommend•1ção ; logo. é 
necessario saber a exis~ncia do facto que fllZ 
o objecto do requerimento, se existe realment;~ 
este mal, o governo informará ao corpo legislativo 
e então o corpo legislativo providenciara ; v.:.to 
portanto contra o requerimento dos ars. depu· 

tndos do Ceará. e pela emenda do illnstre de
putndv o Sr. Maia, que requer informações ao 
governo, e repito, que é estylo desta casa não 
se recommendar a) governo sem que procedão 
os necessarios esclarecimentos : e se não nos 
conf.:~rmar:nos com esta pratica, teremos que re
ceber respo;;ta do governo mui pouco airosa ao 
corpo legislativo . 

O Sr . .Alencar :-Não pensei que: o reque· 
riment•) dos deputados do Cerá. levas&e tanto 
tumpo á camara: Tenho visto tantos requeri
mer.tos do_:; Srs. doputados irem logo ao governo, 
qne pensei qu~ eom estll acoatecesse o mesmo, e 
não esperavaru .:s ser tão pouco acreditados; mas 
comtudo a querer-se pedir informações ao governo, 
antevejo que estes misDraveis eontinuaráõ a fi-

. car expoliados por mais tempo ; primeiro que 
o governo mande ao Ceará e venhão as informa
ções, não se dará remedio algum nesta isessão, 
uem talvez para a outra. 

Já não queria que elles fossem restituídos ao 
seu domicilio com indemuisação de perdas e dam
nos : queria meramente que fossem para o seu 
territorio donde alles são todos os annos man
da•ios tirar, e para onde sempre fogem. Diga-se 
ao guverno isto mesmo: o ministerio talvez não 
saiba disto, elle qu~ repare este mal. 

No Ceará todo o mundo esperava que apenas 
a assernbléa geral sc.ubesse disto irião logo ordens 
para a•1uelies miseraveis voltarem aos seus do
micílios, e nada se quer mais. O lugar que elles 
possuem terá nma legua quadrada ; lugar a. que 
têm muito amo,· porque têm nelle a sua igreja, 
as suas habitações. 

Se é certo pois este facto, diga-se ao governo: 
é uma cousa muito simples, e não pensei que 
levasse tanto tempo. 

O Sr. Olexnente Pereira :-Sr. presi
dente, não tinha tenção de fallar, mas a indicação 
do illustre deputado não póde passar. 

Os indios já erão cidadãos antes da constituição, 
logo, para que é nocessario uma lei para os 
declarar cidadãos? Por consequencia, de maneira 
nenhuma póde ser admittido estt~ requerimento ou 
indicação do illustre deputado. 

.A; em~nda do Sr. Maia é que deve passar comtJ 
esta; nao porque se duvide da existem:ia do facto; 
mas por outra raz:io, e é que o governo terá 
<latlo talvez algumas providencias. Se o governo 
bvu conhecimento deste facto deve já ter dado 
·algumas provirl~ncias, porque constantemente tem 
protegitlo a causa dos índios. . 

A emenda do Sr. Maia é quanto basta, porque 
o governo ha de informar das providencias que 
~em d.ado, não é necessaria. outra recommendação, 
e muito melhor que se peção informações, a ca
mar!l á vista dellas fará o que julgar mais con
velllente. 

O Sr. Pa.ul.in.o de Al.buqu.erque :
Faça V. Ex. o favor de mandar ler a minha 
emenda. (Foi) satisfeito.) 

O Sr. deputado qne acabou de fallar não com
bateu a emen:la, comb•lteu uma cousa que elle 
imaginou; costume este que tem apparecido muitas 
vezes nesta casa; um Sr. deput•\do üiz uma cousa, 
combate-se com o que elle não disse: o mesmo 
succede com a minha emenda. Ninguem dirá que eu 
disse que os indios não erão cidadãos bra.zileiros ; 
por consequencia o Sr. depatado refutou argu· 
ment')s que ell<! inventou. 

A emenda diz que os indios entrem outra vez 
na classe dos cidadãos bra.zileiros donde o aldea
mentü os tinha feito sahir. Os indios não estão 
realmente no gozo de cidadãos brazileiros, não 
têm representação alguma, e pelo aldeamento até 
se lhe tirou uma regalia, e que um tanto podia 
!Jl~lhora~ a _sua sorte, isto é, _qu~ houvesse um 
JUIZ ordmano branco e outro Judl•J, isto mesmo 
lhes foi tirado. 
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Os eapitães-móres das villas que devião ser 
indios não o são, é algum branco que tem al
guma roç:1. 

Eu sustento os princípios do Sr. deputado, por 
que quero que se dê aos indios e> mesmo direito 
que têm os outros cid11dãos, pois elle3 têm se 
não mais, ao menos tanto direito como nós n este 
naiz aonde vivemos. 
• O requerimento dos Srs. deputados, repito. não 
é urgente. Estes indios em virtude dn seu dire
ctorio, desse directorio que é preciso abolir, e que 
é a origem de todo o mal, como· tenho dito, estão 
sujeitos a estas mudanças, e os Srs. deputados 
talvez não tenhão idéa desse directorio, que é 
muito antigo, mas que não está em ·iesuso; o 
que exige que se acabe com elle. 

A minha emendP. póde ser rejeitada como cos
tumão a s.;r as mi.nhns emendas nesta ca~a para 
que depois de rejeitada appareção emendas de 
redacção no mesmo stmtido, não me importa, o 
que digo sempre é a minha opinião, forte e li
beralmente. A emenda póde ser' rejeitada, talvez 
tenha o defeito de dizer a commissão de estatís
tica: póde ser uma qualquer que vá tratar de 
melhorar a condição desses homens. 

O Sr. Olcm.ente Pereira :-0 Sr. depu· 
tado deve saber que eu não me dirigi a nenhum 
Sr. deputado, porquanto a redo.cção da. sua emenda 
ou indicação é que deu lugar aos argumentos que 
refutei. 

Os índios estão incorporados na massa geral 
da nação, estão no pleno gozo dos direitos de 
cidadãos, por isso não quero que se diga que 
elles entrem na massa dos cidadãos, pois que isto 
seria considerai-os fóra deUa ; fallei sobre a má. 
redacção que se deu á emenda ae que fallei. Tam
bem sei que existo este directorio, quando se 
tratar de reforma fallarei então, mas agora le
vantei-me só para fallar sobre a redacção da 
emenda. . 

O SR. PAULINO DE ALBUQUERQUE:- Permitta-me 
V. Ex. que lhe faça uma explicação; oa indios· 
estão tanto no gozo de cidadãos que não podem 
casar senão com índias. 

O Sa. CLEMENTE PEREIRA:- E' permittido ate 
por uma lei do marquez de Pombal que tenhão 
todos os direitos de cidadão, que ate póde casar 
um portuguez com uma índia. 

O Sr.Odorico ~ca.des:-Eu apoieiaemen· 
da que manda pedir esclarecimentos ao governo, e 
quanto á medida geral que foi combatida pelo 
Sr. dep,1tado Clemente Per~ira, tenho a dizer 
que existe na casa um projecto ácerca deste 
negocio; portanto póde-se approvar este l.·eque
rimento ou com a P.menda. do Sr. Rebouças, ou 
com a do Sr. A-Iaia. 

A respeito da medida geral que o Sr. depu
tadc-: propoz, ocho que não é precisa, porque 
existindo já um projeclo na clfSa sobre este 
negocio, julgando-stl urge:cte. pôde V. Ex. dar 
para ordem do dia e assim corta-se a dis
cussão. 

O Sr. Maia. :-Ell reforçArei os argumentoS 
do Sr. deputado que rebateu a em~nda do Sr. 
Paulino de Albn9.uerque. Elle disse, e disse muito 
bem, que não so pe1a constituição mas pelas leis 
antigas os natnraes do paiz têm-se declarado 
que são de uma rnça muito pura, muito digna 
e capaz de se misturar com todas as raças; 
forão declarados babeis para todos os empregos 
nacionaes, assim como um portuguez do reino 
que se casava com uma índia era por lei decla
rado mais habíl para certos empregos da po
voa_ção onde habitasse ; portanto a· emenda foi 
mmto bem combatida; além disto já outro Sr. 
deputado declarou que na casa ha um projecto 
d~ decr!!to ou resolução para se extinguir esses 
directonos-

O Sr. Paul.a. Barros·:- (Por estar muito 
longe só se p6àe colher algumas das reflexões 
do Sr. deputado . ) Mal fadado Ceará.! Tantas 
cousas justas se têm aqui pedido para esta infeliz 
província e sempre têm sido denegadas; agora 
pede-se que se entreguem as terras dos miseros 
indios, responde-se com fórmulas, estylos, e .exi
gem-se informações que já se têm l Era só o que 
faltava ao pobre Ceará I 

Não ba duvida que os miseraveis indio~ forão 
espoliados de suas casas, de suas roças e vivem 
por baixo das arvores; por que razão, senhores, 
nC:o se ha de indemnisar a estes infelizes ou no 
menus restituil·os aos seus domicílios?. Não são 
elles cidadãos b1·azileiros? Sr. preaidente, o re
querimento dos Srs. deputado§ do Ceará é justo, 
deve ser attendido. 

Não havendo n1ais quem fallasse sobre a mate
ria, o Sr. presidente poz á voto$. 

Foi approvado o requerimento, salva a rc
dacção. 

Approvou·se .igualmente a emenda do Sr. Re
bouças e as outras forão rejeitadae. 

PARECERES ADIADOS 

Approvârão-se dois pareceres da commissão 
de justi~a civil, o primeiro sobre o reqnerimento 
do tenente-coronel Francisco Lopes de Abreu, 
adiado da sessão do dia 18 do mesmo mez. 

Entrou em discussão o parecer da commissão 
de guerra sobre o req~erimento de Antonio de 
Barros Falcão de Albuquerque Maranhão. 

Pedio a palavra e disse 
O Sr. Lu.iz Çava.1ca.n:tl :-Parece-me que 

este parecer está prejudicado pela lei do orça· 
r:nento e... qu13 se determina que as pessoas que 
estivessen! nessas circumstancias continuassem, 
e com razão se faz essa differença, porque alguns 
ha de posto supel"ior que não podem continuar, 
por isso a camara approvou que fossem demittidos 
uo c•1so de o quererem ser. . 

o Sr. O unha Ma."ttos :-A com missão de 
guerra nesse parecer fez o que entendeu, e quando 
fez isto foi antes da lei do orçamento, e está claro 
que fica prejudicado pelo que já. passou. 

O S1~. REZENDE :-Não estâ prejudicado. Elle~ 
podem ser reintegrados, e o parecer da commissão 
diz que não tem lugar agora; quer-se dizer que 
sejão rcintegt·ados -no seu posto ou que no caso 
de requererem a sua demissão se lhes dê. 

O Sa. REBOUÇAS: -Acho que se podia declarar 
neste parecer, que está já providenciado na dis
posição geral que passou no orçamento. 

O Sn. REZENDE :-Isso não é o que elles que- · 
rem; o quo passou foi que se désse a demissão 
aos que n pedissem, mas ·ene requer que se lhe 
dê o posto que tinha. _ 

O SR. GuNRA MATTos :-A nossa legislação 
declara. que nenhnma pessoa se poderá consi· 
derar official do exercito sem ter uma patente 
assignada pelo mon.~rcha, e são cousas estas que 
elle não apresenta. -

Eu reconheço que esse pretendente tem serviços 
feitos na Bahia. que foi ferido em combate, com
tudo elle não prova que tenha esta patente. Pela 
minha opinião particular, eu diria que elle fosse 
hoje mesmo feito oflicial; as suas boas quali· 
dades s~o conhecidas, mas que culpa tem a com
missão de guerra delle niio ter patente ? Ella 
reconhece os seus serviços e que têm mereci
mentos, mas não -pôde fazer mais do que isto. 
Não apparecêriio documentos na commissão, e o 
pe.re~r funda-se sobre n informação do ministro 
da guerra. Pelo proprio requerimento do suppli
eante se conhece que elle ambiciona a ser offictal, -
mas que nãc tem uma só prova de ser o11icial, 
é um facto-
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o Sa. Pmxs FEnmmtA :--Eu julgo que o pl'e• 

tendente niio tem direito a ser official. Eu fiz 
est01s iuformações sobro este rapaz sob a resplln· 
aabilidade. do pai, de quem . me informei se elle 
-era digno ... de . ser . official. _ _ _ _ 

o sa. FERREIRA. FRANÇA. ::.;.Eu não esperàvà. 
que o illustre deputado dissesse isso . .. .· 

• O Sa •• _ Pzali:s _ FEaaEmA : --Eu disse que não 
estava -_nas circumstancias de _--.ser: .. ofticial ; -· em 
consequencia da . requislçiLo do · pai. 

o SR. FERREIRA. FRANÇA :~Abi estil a razão . 
porque c.s -_Jilbos .. são - muitas . vezes méos · por 
caus_ a dos pa_ is._ Q. ueixe·~e d_e si, deixe __ · o r_a_.pa_z 
ser ofticial; isto ó U:m_a . denuncia que o Sr. deu 
de si. 

O SR. REZENDE :"-.Toda esta ~hicana se moveu 
porque este rapaz quiz . casar e por isso cahio 
no desagrado de _sua ~milia, mas por isso o 
governo não devEI fazer a sua -desgraça. 

o Sr. Luiz ou.~aloanti :-0 supplicante 
não pede sómente sobre a sua · patente; o governo 
não lhe concede licença para f3ntrar no seu corpo, 
o que me parece. - _ _ _ _ _ · 

Quanto á 2• parte do .parecer eu me opponho 
e oft'ereço esta emenda _:· . • 

<< Que o supyucante estã. · deferido por uma 
disposição gera .-Luiz OavalctJnti. 1> 

Foi apoiada, - · 
Não havendo quem mais fallasse, o · Sr. presi· 

dent1-1 poz -n · votos e . foi approvada a 1• parte 
dó parecer e · a . emenda, e r~<jeitada a 2• pa.-te. 

Entrou em discussã., o parecer da commissão 
·especial dos conse_lhos geraes de província sobre 
. a _representação do conselho geral dl'l Ceará, 

adiado da sessão do . dia 22 de Junho ; julgan· 
do-se afinal objeeto de deliberação a rer:~olução 
pr~p?sta pela com missão, e 'que fosse a . im· . 

__ pr1m1r. _ · . 
Entrou em discussão o parecer - dfl mesm11 

commissão sobre· a · representação do conselho 
geral da província _da. Parahyba do Norte, adiado 
da . sessão do dia 22 de Junho. 

Pedio a palavra e disse 
o sr. RQbC:,uça•: ~Concordo com este 

parecer menos na . parte em que se manda re11· 
ponsabilisar á camara. Este homem foi .eleito 
j__uiz de paz, e porque se lhe não deu posse? 
Porque não residia . na fregue:~.ia ou porque Dito 
estava no .lugar. Se não residia na frcgue~ia 
foi illegalmente eleito, e se 11io estava nella ao 
tempo. da eleição, não podia . ser igualmente juiz 
de ;paz e O· illimediato em votos é a quem com· . 
peha a posse. · _ , · 

Voto portanto . contra a responsabilisação da _ 
camara. 

O Sr. Ro~o Barro• :-0 sujeito de que 
se trata estava domiciliado na freguezia - aonde 
teve votos para juiz de- paz, porém antes da 
apuração fez-se·llíe ·. preciso ir a Pernambuco; no 
entretanto chegou .o tempo da posse e comó elle 
não e§tava presente, · deu-se ao supplente. ·Quando 
elle chegou a camara niiõ lhe quiz ·dar · posse, 
eis-aqui o ' qu~houve .: elle sempre existio naquelle 
luga~;- e na occasião _da' apuração ·se áchavà em 
Pernambuco. - -- ·_- ·. · ·· · 

os~. ae-bou~as :-Pelo que o Sr, deputado . 
.que .. acabou- de fallar. disse, . versa a questão- se 
o .homem é ou não domiciliado, se elle -devia 'stir 
ou não reconhecido. Nesta duvida. a camara ainda 
mesmo · que resolvesse contra _não _ coininettia 
crime, em · objecto sobre o qual não . ha certeza, . 
que a lei oito especifica e que finalmente incumbe 
á carnara municipal o aeu conhecimento. 

Não havendo maia quem fallasse, foi o parecer 
P_.osto_ á votos, e_ apj)rovado, men_ eis na par __ te relà· 
tiva á reaponaabillaade, que foi rejeitada •. · 

TOMO 2 . 

Entrou em discussão o pareter da _ 3• com
missão da -fazenda · sobre -o requerimento - dos 
negociantes desta praça consignataríos dós assu~ 
caras de Santos, ailiado da _sessíio de 28 de Julho . . 

O Sn~ PAULA._ E Souz~ otl'ereceu a seguinte emenda : 
11 Qile . vol~e o . pa~~cer á coinniissão" para dar . 

uma resoluçao deflmt1va . ,, . · 
Foi approvada a emenda e o parecer enviado 

á coa.missão. - -- - - ·· - - · - · _ _ · 
Foi regeitado o · parecer 'das commiilsões de 

justiçll civil e constituição sobro a reP.resentação 
dos herdeiros de Francisco José da S1lva, adiado 
da sessão de 23 do Junho; · · 

•- Foi approvado o parecer da com missão . de 
guerra sobre. os requerimentos do Sr. depútado Oas· 
tro c Silva a respeito dos vencimentos que forão abo
nados a varios officiaes da província do Ceará, 
e que tinha ficad•> ·adiado da sessão do dia 17 de 
Jnnbo. . · · · 

Foi igualmente approvado outro parecer da 
·· commtssão de co11stituição, sobre o requerimento -

de ·Bernardino da Assumpção, adiado da sessão 
de 22 de . Junho; .. · . . . . · -

Entrou em discussão· o parecer da 3• commissão . 
de .fazenda sobre o requerimento de Finne, 
Irmãos & C. •, e o voto separado ·de dois mem· 
bros da commissão, tudo adiado da sessão de 
5 de Agosto. 

Encerrada a discussão, foi approvado o parecer 
e ~rejudicado o voto em sepllrado. 

Entrou em discussão o parecer da 8• commissio 
de . fazenda sobre · o requerimento .. do bacharel 
Rnymundo Felíppe Lobato, adiado da sessão de 
13 de Julho ; e afinal decídío-se não- ser objecto 
de deliberação a resolução offerecida pela com· 
missão. 
. Entrou em discussão o .parecer da commisRi'io 
especial dos conselhos geratSs de . província sobre 

·a representação . _do conselho geral de Goyaz •. · · 
· Ó sr, -P$ula o snuza :-:-0 conselho geral 

não póde forçar o presidente, porém elle pôde 
lembrar segundo o ·seu . regimento; e a · consti
taíçílo § 4• art. · 83, autorisa o conselho n dirigir 
sobre a execuçiil) das leia, representações muti· 
vadas á assembléa geral e ao poder - executivo. 

- Ora, por 'este artigo da constituiçilo, claro _está 
que o conselho pôde _lembrar ao presidente na 
provideneias que julgar. necessarias; o presidente 

. p6de . fazer caso da recommendaçilo ou nílo; porém 
o conselho tem sempre o dh:eito · de lembrar as 
medidas uteis. Este direito que tem sido exer
cido por muitas vezes não põJe ·ser tirado, nlia\a 
os presidentes ficaráõ sendo os . antigos capitães· 

· generaes e os conselhos reduzidos -à nullidade. 
O poder fazer propostas ao corpo legislativo é 

uma prerogativ.a illuaoria, porque sempre ou quasi 
sempre, estas propostas . por falta de tem11o nilo 
poderáõ ser _examinadRs e . app1·ovadas. Alem dos 
argumentos que se tirito do ort~ BO, outros s_e 
podem tirar_ (J!) mesmo art. 83, § 4": poder e:r:e· 
cutivo, se pôde tambem entender os delegados 
do mesmo poder . em cal' a província;· orB; ãs 
províncias são governadas por agentes do poder 
executivo, como pois não poderáõ 1embrar os con• 
selhos a estes agentes aquillo que fór util ? Se 
assim · não íór a instituição dos conselhos· virá a 

. ser . uma instituição morta, absolutamente .inutil: 
o :sr. Rego ··-:aarros :...;.Na lei ·aobre' -os 

conselhos geraes~--não vejo um ·só artigo :que' or· 
dene · aos presidentes obedieneia· aos conselhos -
provinciaes. _ _- . _. . . . · :.. . · 
· · .O Sr. deputado que . acabou de fallar disse que 
se era permittldo -a, gualquer •Cidadão- o recom· 
meííd&.r a . execução da lei, com •mais forte : razão 
BO conselbl> geral, e pan Isto apontou~ o ai:t·, 83 -
da constituição, porém eu pela mesma,conatitul· 
çlio vejo o contrario, o § ·to"iJiz: (Liu.)- ·-- · 

:Alám disto accreace · outra razão, e_ vem a · ser 
57 
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que no caso do conselho tet: a recommendar niio 
é no presidente que o deve fazer, porém sim ás 
camaras munícipaes que estão á testa destes ne
gocies. E' por isto que concordo com a reso· 
Jucão. 

Disse o. Sr. ueputad(): se for approvndn esta 
resolução flntão os presidentes negaráõ informa· 
ções do conselho, quando este as. pedir, o que 
não póde acontecer, porque a mesma .lei manda 
que os presidentes pre!!tP.m informações Robre 
quaesquer objectos quando lhes for requerido 
pelos conselhos. 

O Sl'. VnsconQeU.o• :;_A commissão não 
reconhece autoridade nos conselhos geraes para 
recommendar. . . • 

Sr. presidente, parece-me que a commíssão 
especial. confandio a recommendação . com ordem 
e com dete1·minação. Sr• presidente, recommen· 
dação é nossa linguagem parlamentar, .não signi· 
fica ordem nem mandato, não é c,utra cousa se 

·não uma. declaração. á autoridade que obra deste 
ou daquelle. modó, que não continue a.obrar as· 
sim p<trque a lei é opposta á sua conducta. Sé 
n autorídaúe não quer· estar. per sua recommen
dação, póde não estar, póde fazer o contrario.; 
qual é o resultado?-- A- execução. da lei .. Neste 
caso o governo observa infracção de lei, declara 
no presidente, que a conducta de tal .e tal au
toridnde. ou do1. mesmo presidente. não é consti· 
tucional, não é conforme IÍ ·lei ; . se. o presidente 
julga quB sua conducta é legal o não se afasta 
della, o conselho nos te caso lunça mão de recurso. 
que a constituição lhe dá ; representa contra elle 
d~ infracção; deste modo o c~nselho geral não 
manda causa nenhuma no presiJente ·Ja provin· 
cia: lembra a disposição da lei, c que elle deve 
conformar-se com esta disposit;ão ;. é o mesmo 
que costama fazer -n nssembléa geral com o poder 
executivo. ·· · 
E~ta . especie de exp~diP.nto é muito bom ; puupa 

contendas, repre$entações, e além disto. pó de 
acontecer. que 'a autoridade esteja illudida ou 
engannlla, e com a advertaneia . ella. tome o ca
minho da justiça. Não. se consegue por este modo 
mnitos .bens? De Ct!rto que sim; em primeiro 
lugar consegue-se a execução da lei; . em segundo 
lugar poupiio-se as representações, as discordias, 
e a desbarmonia : no easci contrario, isto é, de não 
reeommendar-se, não se segue beneficio nenhum ; 
que beneficio pódo res111tar de não terem os .con·. 
selhos geraes a\:toridade do declararem a esta ou 
âquelle p1·.;sidente, que uma ordem sua,. não é 
conforme . com a .lei 'l Não .·se segue beneficio ne· 
nbum nem ao presidente, nem · a ninguem .. . 

Voto contra o parecer •. Votarei pela emenda 
por me parecer conforme com a constituição. 

O Sr. R.ea;;o Barros.: -A commissão reco· 
llheceu .. como .o illustre deputado, quanto seria 
bom que os .conselhos geraes fossem autorisados 
â fazer estas -recomo1endações; porém ella não 
conhece isto na lei. Alei .não lhe dá expressa
mente esta faculdade, seria isto muito bom, pou• 
p~ria o inconveni~nt~ que resulta d:1s representa
çoes, porém a ler nao as. autMisa, ao. menos a 
. commissiio entendeu...q.u.e. que a ·lei-·não autorisn, 
e n~sta razão ex pendeu o seu. parecer. · 
. · '.L'endo ,dado duas horas, e · havendo alguns· 
Srs. deputados pedido. a· palavra, ficou a ma teria 
adiada para k sessão_ seguinte. . 

O· Sn. Pnn:siDil:NTE deu nara · ordem·do dia SO : 
lo, resolução n. 141; !!o, resolução n. 186; 
3~, 2• ,..discus~ão d~ projecto de n. 125; Ao, con· 
tlnuaçno da d1scussao sobre a proposta do governo 
que reorganisa o thesouro publico, e mais rapar· 
tições de ·fazenda. · ·. 

·Levantou-se a sessão ás la horas. 

Sessão em. 30 de· Agosto 

PRESID~NCIA DO sa. COSTA CARVALHO 

Depois d&s 10 horas fe:~.·se a cbam<~da . e acha
rão-~e.prei!.Emtes fí7 Srs, deput'ldos, falta'ndo com 
parhci.pR~fL!l. ()_s Sr11 ... Paala Barro!!, Carneiro· da 
Cunh_a, Xavier de Carvalho, Silvl\ Tavares, Cor· 
rêa a.e.• Albu!JuP.rque, . Soares da . Rochà · Líno 
AlvPs Branco, Cttichorro, Antonio. AmaraÍ PintÓ 
Peixoto. Fei.ió, Toledo, Baptista Pereira, . Càndído 
de Deos e Qdorico, e aem ella os Srs. ·Zeferino . 
elos Santos, :Mello Mattos, Mendes Vianna e 
Paula e Souza. · 

O Sn. Pnn:siDENTe declarou aberta a sessão e 
lida a act~ da antecedente pelo Sr. secretario 
Barreto, for approvada. 

0 SR. SECREl'ARIO MARCELLINO DE BRITO leu.um 
offieio do secretario do senado, participando ter . 
aquapa camn1·a a<loptado com alterações de re: 
dacçao a proposta drl govArno para extincçÃo 
da· mesa .do despacho marítimo, com as emendas 
feita~ por esta cam ara . ..;. Fni á· com missão de 
reilacção. com os papeis respectivos. 

Foi recebida com especial agrado, uma felici· 
taçiio da camara munrcipal drt villa de S. João 
da Cachoeira, na -província de S; Pedro. 

Forão approvados os ·seguintes pareceres da 
commisiião especial das camaras municipaes.: · 

a A camnra da . viU11. de Macahé, pedh'l a esta 
augusta camara • a approvação de uma taxa que 
elln havia imposto para a ultimação da obra 
da crldêa começada na dila villa. 

rr A comrnissão especial das. camaras munici· 
paes, julgnndo qae nquella camara não podia 
impõr taxas, que importa o mesmo que impór 
tributos, foi de parecer gue se exigisse da dita 

· camara os seguintes. esclarecimentoti para poder 
da1· um parecer definitivo: l.o Qual n taxa que 
a camara havia imposto; 2.o Qual o objecto 
!!Obre que ella recahia; 3.o . Por . quanto tempo 
JUlg~va a camara que ella devesse durar,. para 
cobrtr a despeza da obra. Como pois no omcio 
incluso do ministro e secretario de 011tado dos 
ne~;ocios do imperio se exige aejão Indicadas as 
informnçõos, ou esclarecimentos exigidos da dita 
camara 11 este respeito, para se poder expedir 
com individuação as ordens necesaarins, é a 
commissão de parecer que os esclarecimentos 
que solicitou são os· supramencionados, quo sem 
•1!l~í~a .. ·não farão especificados no officio que se 
dmgto ao goveruo e que o devem· ser agora, 
afim de se obterem os referidos esclarecimentos. 

« Paço da camara dos deputados, aos 28 de 
Agosto de 1830.- Aureliano i:le Souza e. Oliveira 
Ooutinho.-A. M. de Mouro.-:r. Co!•r4a Pacheco.11 

'' .A cnmara municipal ·da villa ·de Mecejana, 
queixando-se a. esta augusta camara, de que o 
conselho geral da sua província lhe não appro
vára u~ artigo de suas posturas que .. a mesma 
camara Julga de absolnta necessidade para pro· 
teger a agricultura, pede que a assemolé~ geral 
t~man~o sua queixa. _em consideração, dê .. as pro
VIdencias. que parecerem acertadas . 

(( A com missão especial das · camaras munici
paes, tendo visto o. referido artigo de poaturas 
que se diz desapprovado pelo conselho geral, e 
.parecendo-lhe com etl'tlito p1ovidente . a respeito 
da plantação, julga comtudo que o respectivo 
conselho geral (que. melhoi: e .. mais peculiar co· 
nhecimento. deve ter da sua província), alguns 
fundamentos teria parn não· approvar o dito ar· 
tigo, tendo approvado ouLros que, no parecer 
da com missão, talvez devessem ser .rejeitados; 
.e não sendo presentes ~ commissiio · esseR · fun· 

· damentos, ella linda póde proJlór .. senão (e é . este 
o seu parecer), que . a, menctonada camara se 
dirija ao mesmo conselho geral ·da sna .·província 
por meio de representação motivada, como. lhe . 
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permitta a lei do lo de Outubro de 1828, Ca- . 
zen do· lhe · vêr a necessidade da appronção da 
dita postura ; e quando niio seja aftendida pelo 
mesmo .. t;'onselho (o que não . . é de esperar), re
-corra então á. assem~léa geral com l\1! ·netas - elo 
conselho, . para que esta com pleno conhecimento 
de causa possa dar os providencias que julgar 
convenientes, e que isto mesmo se communiquo 
ã dita. ca.mara por ·. intermedio ·do - governo. -
· cc Paço da eamaro 'dos dep'ltndo~, ·aos . 28 de 
Agosto de 1880. -Aureliano .. de Souza e Olivdira 
Ooutinho .. ~A.. M. de Moura;-J. Oon·Ja Pa
checo. » 

Outro parecer da mesma commissão. offerecendo 
o seguinte ·projecto de resolução: . . · 

cc A commíssão -':~';,,;.;;clal das camaros inunici· 
paes, ·vendo que não foi. possiv1:l (pelos muitos 
trabalhos que occupárão à camaro · dos Srs. de· 
putados durnnte a primeira sessiio), . nem dis
cutii'·Se a lei ofTerecída pela commissão, nem re· 
sulver.sa ác.erca do modo de approvar as Jlosturas 
das comarns desta província do Rio de Janeiro,. 
e eonsidel'nndo gue pelo _art. 72 da lei do 1• de 
Outubro . do 1828, taes posturas . só podem ter 
vigor por um armo emqua,•to niio -são cootlr- . 
madas, resultando dnhi ftcarem as camaras desta . 
província sem posturas ~e não forem confirmadas 

.. nesta sessão ·como sem duvida acontecerá ; tem 
a honra do apresentar .a esta.· augusta camara 
para obviar a eate inconveniente o seguinte 
projecto de resolução que julga urgente: 

<c A . aasembléa geral legislutiva .resolve: 
· u ArtíJO unico.-As po~turas das camoras mn· 

nicipnes da província· do Rio. de Jeneiro terão 
vi~or por mais um anno, emquanto n1io forem 
conftrmados ou alterada!! pela ossembléa geral 
legislativa. 

1c Pllço da camara dos .deputados, nos 28 do 
Agosto de 1830 • ...;.Aureliano de Souza e Olivcir•a 

.. Coutinho.~ A. M. de M ou1·a .- J. Corr4a Pa· 
checo· •. ·, · ·· .. · -- · · 
· Julj:~ou-so a . resoluçiio objecto · de deliberaçiio, 

e dispensada da Impressão, tlcou para eutrar na 
ordem do11 trRbalhos. 

Outro da mesma commi~siio otrerecendo o se-· 
guinte projecto de resolução: 

" A camara municipal de.-ta cidade representa 
li esta augusta . camara, . que tendo n~ camaras 
transaetas nomeudo um .encarregado de ·su11 con
tabilidade dP.sde 11321, para !a1.er a escripturaçiio 
de auas contas du receita e despeza, virdCI desde 
logo grande. proveito de seus trabalhos pelo~ al
cances líquidos que appnrecêriio, e que tendo 
este encarregado . sido ~<ubstiluido pelo actual, 
tem este dado mais extensão aos trabalhos, pondo 

-em. melhor . metbodo .n escripturaçiio em · gP.ral, 
creando livros de contas correntes, classlflcand•l 
convenientemente a . receita e a despeza e te. ·E 
expõe á camara que . quando tomou posse achou 
este empregado· vencendo o· ordenado de 72H 
mensaes; e como niilf fosse ' de· lei n sna c rea
ção . quiz dispensal·o , porém immediatamente 
conheceu a impossibilidade de ·o fazer, e hoje 
mais que nunca . está persuadida de ~ua absoluta 
necesaid1ide-, pois que e inteiramente impraticavel 
que o secretario só possa satisfazer ao grande 

·expediente dest~ . ~amara que abrange 19 fregue· 
zias,- e . encariêgàr·-Sê"'ao ·mesmo tempo de uma 
contabilidade tão complicada,. que comprehende 
a escripturação dos livros de ·receita . e despeza 
gernl e de ·tantos outros quantos são as rendas 
tia camara, além das .contas col'rentes com cada 
um doa foreiros etc. · Calnclue . a mesmn camara 
pedindo que a aasemblh geral, por um . acto 
legislativo approve, e p6rmitta o continuação 
deste · encarregado de sua contabilidade, com . o 
ordenado que a cnmara julgar conveniente, attentn 
a aua absoluta necessidade para os interesses 
do municipio .em geral. · 

« A commissil:o especial das camaMs muni~i· 

paes, achando todo o furidament() . nesta repre · 
sentação, tem a honra de ·propOr : a seguinte 
resolução: 

cc A assembléa · geral legislativa resolv.e: 
cc Art. l. o Fica .. a.pJJrovado . o emprego_ de en· 

carregado da contabilidade . da cnmara .municipal 
dn cidade do Rio de Janeiro. · . 

cc Art. 2.o Este emprr<gado.é da nomeação da 
.. dita :camara-, . e • • :vencerá a gratidc~ç~~-- . que por 

ella lhe fOr marcada em proporção .do seu · tra;· 
balho. 

cc Paço da camara dos deputados, aos 28 de 
Agosto de 1830.-A.ureliano de Souza e. Oliveira 
Coutinho.- A. M. :ie Moura.- J. Oorrba Pa~ 
clwt:o~ · " .. ·. ·. .· .. ·. . . . . . _ 

Julgou·ae n resolução objecto de deliberação, · 
é dispensando-se da impressão, ficou para entrar .. 
na ordem dos trabalhos. 

ORDEM DO DIA 

Entrou em discussão o art. 2° do projecto de 
resolução n . 141, sobre a creaçiio .de cadeiras 
de grammatica latina e primeiras letras na pro· 
vincia do Ceará. · · · 
. Abrio a · di~cusaão 

o Sr. Duarte o SÍ1.v3:-(Nc%o o ouvia o 
tar.hygrapho até ás pc.Zavras. que se seguem.) 

O profes;;or de .grnmmati.::a latina, q unic:o que 
ha, tem 300H de · ordenado; a caresUn dos vive· 
res o obrigou a procurar outros meios .de viver, 
e eis a aul11 em desleixo ; · a cnsa . onde dava . 
aula .foi elev;\do o . seu nluguel a 2:50H, e isto · 
fez com que ellc se mudasse para um arrabalde da · 
cidade, e o que :u:ontec~:u? Os discípulos, pelo 
inconveniente da. distancia. aband.ouárão o estudo. 
Isto fez tanta sensação que o conselho gernl da 
provincín tomou 'conhecimento deste negocio; o 

·professor porém representou as suns circumstan
eias e que corri 60S não podia subsistir. O con~ 
selho á vista disto que h a via de fazP.r? Deixou 
o negocio. 

.· Tanto a camnra como o conselho e muitos ci
dadãos me representarão. par~~o . que eu. · houvesse 
nesta augustn camara de· pedir pt·ovidenci:lll; 
ni1da tenho requerido, porque estando ao facto 
do estado de no~sas finanças o reconhecendo qae 
a camora queril\ fazer todos . os córtes poasivela · 
nas despczas, . não me atrevi a pedir· .que se 
au.1gmcntasscm as ca.deiras na minha .provincia. 

O meu voto é qne a instrucção se multiplique ; 
por ora só quero que. se faça justiça aos J!rO· 
fessores da provincin . de Santa . Catharina. Re
qnelro portanto, ;que se faça· extensiva esta ma· 
a ida a todos os professores de grammatlca latina 
em todas as pr11~neias do imperfo. 

. 0 SR. DUARTE R SILVA Oft'~receu a seguiute 
emenda que foi apoi'ada : . · · 

cc Ao 'artigo 3•.-Que ó ordenado de 400~000 seja 
extensivo a todas as . cadeiras de grammatica latina 
do imperio.-Duar·te e Silva.n 

ó ' Sr. Ferreiro. do Mello ·:-Sr.· presi• 
dente, ·tenho de votar c;ontra este artigo 2o, .No 

·artigo Jo já se pt·ovidenciou o que era mais urgente, 
à creaçiio dessas cadeiras. . . .· .... , · 

O artigo 3o'ti'ata de augmentar os ordenados dos , .. 
mestras já existentes ; agora, o illuatre deputado-
que acaba de fallsr, diz que quer .· manda1·· ·uma 
emenda para tornar esta medida extensiva a todo 
o imperio. Existe um projecto na ·casa, já.impr<Jsso, 
no ·qual om um dos artigos se · providencia este 
coso·; autorisa-ae ·aos presidentes ·em conselho, 
para poderem diminuir ou'augmentar os ordenados 
conformo as cireumatanciRs e localidades .. doa di
verso~ lugares ; o .melbor ó que, quando este pro
jacto entrar em discussão, elle abr&nja todas as 
cadeiras . do imperio, e autoriae . competentemente 
aos presidentes . em conselho, para aupprimirem,, 
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crearem e augmentarem ordenados ;-nesta occasiil:o, 
digo me parece conveniente tratar-se desta mato· 
ria ·'mas agora votarei contra o artigo : niio . pre· 
tendo apresentar artigo additívo, porque não me 
parece propria. n occasíiio: o que qu_ero é que !lntre 
o projecto ·impresso na ordem do d1a, e · entr10 se 
oifereceráCI emendas. 

o S1' . .Al.en()ar:-Lev_anto-me. Sr. presidente, 
pAra-pedir 1fsuppressão do art. 3.• Eu me persuado 
que todas as cadeiras q~e forem creadas_, e todos 
os estabelecimentos creados pela a.ssembléa geral, 
infallivelmente devem ter maior . ordenado, que 
aquellas cadeira.; que forão ·creadas pelo governo 
ab:~oluto. A assembléa geral cooperars sem duvida 
para a instrucção publica, e persuado-me que .os 
sentimentos da Assembléa Geral siio, que oe di, 
nheiros publicos sejão applicndos com pref~rencia 
á instrucção publica. Tem·so estranhado o accres· 
cimo de cadeiras no . Cenrá; ora, na proviocia do 
Ceará ba uma só cadeira de grammatica latinn com 
400HOOO; entretanto que a província de Minas tem 
18 com o mesmo, e a provi nela da Bahia com 16, 
etc. Parece· me . que · é ainda muito pouco dar-se 
400$000; porém com~ bl_' _esse projecto .ge1·al, q!!e 
abrange todas as prov1ncJas, eu peço. a suppressao 
\leste artigo 3•, re:;ervando·me para quando entrar 
em discussão. Emquanto ao artigo additivo, peço 
que fique adiado- para entrar em _discussão com o- 
projecto gAral, que vai tratar deste negocio. 

Leu-se .o artigo additivo do Sr. Duarte e Silva. 
o Sr. Henrique• de Rezende_ :_-(Nao_ 

seouvio.) -
Ficou a discussão adiada pela chegada ·do mi· 

ni~tro da. fazenda. . -
Entrou em discussão o titulo 3o da p1•oposta do 

governo · sobre a organisação do thesouro na-
cional. . . . 

o &r. M1:nlst1'o da Fazenda: -0 nobre de
-putado, que oft'ercceu bontem a · sua emenda, -disse 
que flra melhor continuar a administração de fazenda 
nas províncias, da mesma sorte que estn; confessou 
comtudo que os dois lugares designados na proposta 
erio - necessarios; porém que as despezM com 
certas operações duplicito, e que um presidente, 
sendo habil para ser . presidente, - o era igual· 
mente 11ara inspector de fazenda. P~,sto !.jUe es. 
tas razões Hejão ponderosas, comtudo n execução 
ê muito difficil. Sem_duvid•' deve ter conhecimentos 
e qualidades o inspector de fazenda, assim como o 
preaidtonte de uma província; porém, haverão in~ 
i:livlduos optimos para presidentes e que nl'io 11irviio 
para inspeetores de fazend''· Um inspector do 
fazenda, deve ser um official de conhecimentos ne· 
cessarioa a bem deaempeuhur o Reu cargo, . e que 

. de , necessidade deve : ser escolhido . na c!asso dos 
officiaes de fazenda ou dos negociant~s. Eu tenho, 
na verdaJe, presente o exemplo de certos ·presi-_ 
duntes de grandes conhecimentos ; mas isto não 

-póde fQrmar regra, pois que. se ba alguns outJ·os 
aliás babeis . na minha opiniiio, não podem das- _ 
empenhar o menor cargo de fazenda. Accresce 
mais, como o mesmo nobre deputado reconheceo, 
que a nomea.;ão dos presidentes de províncias per
tence A maioria do mioisterio, mas a nomeação do 
inspector d& _fazenda deve s.er __!_bsotumn:en~!l pri;. 
vativa do mmi11tro respectivo, porque elle é res· 
ponsavel pelo seu bom ou ml\o comportamento; e 
como seria admissivel que o· presidente nomeado 
pela maioria · do ministerlo fosse inspector de fa. 
zenda., debaixo da immedinta . jurisdicçi\u _do pre· 
sldente do thesouro'l ·Talvez sobreviessem con---

· fiictos..diiJurisdieçio entre o inapector: e _o !'ninis __ tro-
da -Cazen a i ·· ·· ··- · · ·· · · · 

Se um presidente é bom e tem conhecimentos 
para melhorar a administração · de fazenda da _ sua 
respectiva província, debaixo do· seu mando tem .. . 
um _ ínspector, com os conhecimentos neciessnrios 
4e ~da. · a adminis~ração de fazenda, e que muito 

o pó de ajudar nos melhoramentos quo cmprebimder. 
Se o inspector é máo, ou indilferente; tem .o go· 
vorno; tem o conselho· da fazenda para o vigiar, e 
tomnr ·lho uma litLernl llscalísnçáo; o que nilo 
ac~Jntecerá so ije reunir a administração financeira 
e administrativa nas mãos do presidente; porque 
então só o conselho de fazenda ftscalisará. Julgo 
pois, peln difficuldade de reunir us_ conhecimentos 
necessarios em ·:um só · individuo, e pela circum
stancin de não ser a nomeação privativa do ministro . 
da .fllZênda, que não -p6de ter lu~ar a reunião das 
administra~ões nas mãos d() presidente .. provincial: -
a emenda não deve portanto passar• 

o sr.X~ouanda. Oa:valca.ntl :-Confesso 
que tudo quanto tenho ouvido ao Sr. ministro, tem_ 
discrepado dos meus princípios : porque não posso 
entender as razões que elle acha na doutrina do 
meu artigo, que offereci na emenda para 1\ · com· 
bater. S. Ex. diz, que a emenda produzirá uma 
reunião, uma accumulação no p•·esiJonte, das 
fuucções de contabilidade e administrativa: . eu 
não vejo tal accltmulação; o que qudro eu ? _ Quero 
que ao presidente fique competindo as attribuições 
das · juntas ·de fazenda : por ventura, ns attribni
ções das juntas de fazendn são essas escrípturações 
lie·partidas dobradas? Não vejo mesmo que -estas · 
escripturações sejiío pertencentes ai)S escrivãe·s de _ 
fazenda; e se o fosse, niio diz a emenda que os es· 
crivães continuão com as suas attribuições priva· 
tivas, i:'lto é, ficão existindo os &scrivães de fazenda 
assim como o procurador e o thesoureiro da pro~ 
vincia? As autoridades que se devem abolir . são, 
o intendente da marinha e o juiz d_a corôa. 

O presidente da · província fica com as a.ttribui
ções, e na _ mesma posição .em que o Sr. mini:;tro 
da fazenda está aqui na cõrte : o thesoureiro, toda 
a contabilidade, escripturação e arrecadaçã" mesmo 
da fazenda, assim como as autoridades que actual· 
me ate existem, deão existindo; mas , o presidente 
fica cumprindo as ordens do governo, 1lscalisando _ 
a administração de s1ia província, reassumindo 
em summa as attribuições que actualmente têm as 
jnntas .de fazenda . O Sr. mmistro quer_ DROra quo 
haja um inspector geral, e que este ins!>l ectur geral 
deve ser tirado por llSCala, Aegundo n c asse a que 
pertence. Eu estou muito discOI'dtl dtl oplnlilo do 
::ir. ministro; luwerá o(ftc141 que seja multo bom 
contadot·, que entendi& muito oem de partidas do· 
bradas, que seja excellente eacripturarlo; mos que 
todavia não tenho o capllcldada neces>~nrla t~ara se 
lhe confiarem as attribuições das j untus da fazenda; 
e ni\o haverá individuo que seja callaz de se lho con
ftar as attribulções da junta de fazenda, que nito 
soja capaz· do sor presidente ; as llttribuições do 
junta do fazenda si'l.o m1lito superiores ás 8ttrlbui· 
ções Jo presidente da provinci11. Se se querem ter 
estafermos, sine·curas, complique-se a adminis-

- tração, _augmente-se o numero de empregados, p·ar4 
rivalisarem em grandes ordenados com as pri· 
meiras autoridades, enchão·se a_s províncias dol 
creaturas do mínisterio, unicamente para ~os fazer 
mal; pelo contrario, nós adiantaremos a _ boa. eco· 
nomia da administração; · mesmo a .economia da 
fazenda, e havemos de ter grandes vantagens, em _. 
que .o preside!! te seja a mesma autoridade, em que ·· 

. :.B~.r.eunào aJLattribuíções que têm aetualmente as 
juntas de fazenda. O Sr. minisCro disse que hitverA 
presidente que não tenha essas ·qualidades; se 
desgraçadamente . existe algum, não é capaz de ser 
presidente; mas eu duvido que exista. Disse mais, 
que eu 1·ec.onbecia que um sõ individuo niio pollla 

· desempenhar . estas obrigações porém pergunto, -
quem tem .prestado:essas informaçães e essas cC'n• · 
tas, , quando tem · havido necessidade? Quero que 
-o Sr. ministro me responda, forão os escrivães das 
juntas, ou os presitJentes? Forio os presidentes, 
senhores .. Aqui está um digno membro desta ca
mar3,_ o Sr. presidente da Parahyba, que me fez _ o 
obsequio de commu,uie•u as con~as da sua província' 
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que achei ex.cellentes, o apresentão ns mell1orós quereremos qÜil .lã hajà um _governador de armas, .. 
informações possíveis; _ oxnlá que dns junt11s de um presidente, e demais um ínspector e suas erea~ 
fazenda puilesaom vir tão boas informações I O turas, qu~ sós .absorveráõ as-rendas 1 Por ventura 
presidente do · Mllranhão tambnm tem dado ex.cel- uma .administração de ... 30:000$ não póde . ser con· 
lentos contas, e ns informaçõeR doi!ejaveh~: e tanto Jlada a um homem fió'l · . . 
nesta província como na Pnrahyba, a dividaactíva Sr. presidente, {lllSSe ou não passo a minha · 
foi mui bem cobrada: c a quem !!e deve isto? Ao a emenda, e11 desde lá prognostico que so t>assar o 
presidentes apezar dos embaraljos que lbos cnusão projecto. como .. . está, .(I desor_dem ser_á in(aUivE!lna 
asd·untas de razendn. · · administração .. da fazenda, .e para evitar esta 

- Sr. ministro confesso, que a nomeação dos •desordem .é que apresentei _es.ta emenda; tal é 0 
presidentes é da maioria do rr.inisterio, o a meu sentir. · · · · · • 
dos ofliciaes de -fazenda privativ-a sua : eis . aqui Leu·l!e a -seguinte _- emenda: 
uma razão mais para se desejar a formação . de -
um mínísterio, -porque só assim se evHão os cc Que a doutrina do primeiro capituLo do tit. 3• 
tropeços que os differentes ministros poem uns ans sej" - substituída pela • lfeguinte : .· . . . 
outros, partic:ularmente na administração de fa· cc L• Fícão abolidas as juntas de fazenda das 
zenda, e seria ainda mais a desejarque 0 presi- · provincias, ·a suas aLtríbuições se_rão · desempe-
sidente do conselho dos ministros, ou 0 primeiro n~a~as pelos presidente& das · respectivas pro-
ministro, fo~se igualmente encarregado das finan- vtncta~ . · 
ças. E' por isto que na Inglaterra, 0 primeiro mi- cc 2.• Aos eserivíies das mencionadas juntas que 
nistro é tambem chamado o primeiro lord de tbe· . ficão sendo denominados . escrivães de fazenda, 
souraria, porque . a administração do thesouro em t\>esouteiros, e procuradores da fazenda dns pro-
Inglaterra · pertence ao chánceller do echiquier; víncias, só competem o desotnpenhu das !uncções 
mas o primeiro ministro tem 8 inspecçiio nos em" indivíduaes .de seus empregos, com a subordinação 
pr.:gados do theso 11ro, e MJ)S empregados de prl- aos presidentes da mesrna fôrma que o erã'> ás 
meira ordem. Todos nós sabemos .como se orga- juntas de !a~enda extincta:o~. 
nísa 0 minísterio inglez : 0 rei nomêa 0 _ ministro, « S.o A.' excepção _das .. despezas determinadas 
que é -o primeiro Jord, es~e escolhe os cutros . mi- por lei nenhuma outra ser1 feita etc_., co·mo no 
ttistros, que são suas creaturas, e dependem deUe; art. 49 do Pr~>jecto. 
e assim os uegocios os mais importantes se decidem cc 4:.• Ficão tambem abolidas as secretnrias das 
pela inlluencia deste prímoíro ministro, 0 que dá junta&~ de fazenda, .; o expediente que a estas 
unidade e grande força á administração: No Brazil _compelia, será feito pelas secretarias dos presi· 
porém não liabemos como se nomeia. o ministerio : dentes. · · · · · 

-até hoj& p•creee-me que a maior part9 tem sido 110 te 5.o Os presidentes e secretarias das províncias 
ncnso: mas, seja como fõr, esta nomençiio de 010 • da Babía, Pernambuco · e Maranhão, .venceràõ 
pregados, que é do. nomea"iio da maioria do mini&· um acctescimo de ordenado equivalente á terça 
terlo, devo ter sempre um ministro que pre~idll, parte · do . que Mtllahnent.e recebem ; os do Paré. 
ainda que 110r la! niio se;a estabelecido, mas muito e Rio Grande de S. Pc!dro accrescimo equivalente~ 
natural no "ystem!\ represont!ltivo. quarta P!lrte. 

-- Q,te lneonv&nlunte haverá emquo os pt•esldentes; « G.o Fica -est•lbe\eclda na província do :Rio de 
commllndandaoto11 da torc;a,quo 03 ministras dip!o- Janeiro_ uma admínistrRçíio de fazenda provincial 
mutlcoa·, 11 cert11a ctnsses de empragados, de dilre· com u . mesmas attribuiçõe" e emprtlgadoa q11e a 
rentefl . nomeaoilea do ~overno, 08 seil\o todos pela. · udministra<;ão da província da Bahiu_. Estes em• 

·maioria do rnlnlsterio 'I Ou estou multo engf\nado,ou pregsdos voncerdõ ·os moamos crdenadc.Ja, que 
mo porauado que nllo haver~ inconveniente algum, corres ponderem aos empregos ldentíC03 na . pro· 
o quo .toremo1 ndminfstraçtlo capaz, st-ja omhora a vincia· da Bahia, â excepçilo do que corresponde 
nomeMlto da presld"nt6 refurendada por qualquer ao emprego d& presidente, que vencera 2:0008.-... 
!lo~ mlniHtroa, comtnnto que 8 sua nomesçii() seja Hollanda Cavalcanti .. » . 
dn mniorin do mlniaterlo; Todas as vezes guo as .Foi apoínda. · 
nomencõ.os sejilo da lfllll<-rla do mlnisterio, Já.mai~ o Sr. CI\1Jnon :,-LevanLei·me, Sr. pre&i· 
a ntlmlntaLraçtlo do theHouro aerl\ ml\. A ndminis_- •dente, para me oppór a .uma emenda geral deste 
traçito do thaaouro. é que mala íntlue ell\ todas as cap. _].•, tit . . S•, e mesmo . ás opiniõell oinlltidas. 
I'OP!ll'tições, ·· porque quem dá o dinheiro é quem Pelo que respeita á interferencia doa ministros 
~toverna a casa. Insisto em que o individuo que nas contadorias, são tantas as bases auentadns 
fór capaz dl\ ser enc•trregado da administração da em principias tão claros, que não sei mesmo 
jnnta d~t fazenda; é capaz de ser presidente; e se o - como poderemos ref11tar completamente oa argu-
Sr . ministro .conhecesse algum presidente que não mantos dG Sr. deputado. · ·. · 
f<!s~e capaz de desempenhar es.tas sttribuições, eu Os presidentes de províncias são autoridades 
dma_ que não tosse pt·esidente : nisto sou o mais . constitucionaes; a constituição os creou, a con· 
conforme possível, com a força que é necessarlo stituíc;ão os deve manter. Os presi1entes da pro-
dar . ao governo, e com a boa economia da admi- vincia . são delegados do poder executivo, estão 
nistraçiio; · . · ·· revestidos de uwa autoridade que na verdade 

Lembro mais ao Sr. ministro que se os pt·esi- não póde ser _jl\ .tirada. . . . . , 
~entes f?•·em officiaes de fazenda, sabendo-se a Perguntarei: · será. · · púr . -ventura de utilidade 
mtl~encu\ q\le os presidentes têm nas eleições, publica coarct11r a jurisdicçiio dos presidentes de 
mutto naturalmente a camara dos de·putados ._ ba província, . e substituir nessas províncias umA au-
de ser composta de pesso:1s mais ·influentes na · toridàde independenttl,.. um segnn<fo exé·cu.tonraa · 
administração da fazenda, e o go-vamo tetá \\em leijl 'l Esta é a q\lestiio: na minha opinião . mui 
duvid~ maior força na camnra, força que lhe é ne· forçosamente o digo, esta in terferenc1a dos .pre-
C'!_ss~na em um governo representativo. Entretanto sídentes do província não só lhes_ é -de direito 
nao mais to em que passe inteiramente n minha mas até é. amito util e neeessaria. Neste sentido 
emenda tal" qual. .. · .• · · .: < _ - apresento a mlnll!\ emendr&, que me 11ersuado 

Quando amiui os meus principi"s disse que roaae ·· conciliar!\ todas os opiniões emítLidas. A minha 
. a umn .· commissilo ·para ser melhor desenvolvida - emenda consiato _em que os presidentes das pro~ 
a.1~nteria da emenda; não duvidaria mesmo con- vinciR.a !1\ri\o a.s vezoa de mlniatroa da fazenda 
c1 •ar a doutrina do · projecto com a da emenda; nas thesourarias _l)rovinciae:t, e portanto os tns- . 
de maneira que em algumas províncias houvussem pectorlls lhes dearãõ subordinados . . Neste sentido 
ess

8
es . jns_pectores, potém outras sarião · o.Cil)sos. a commissi'io redigiré. o cap. 1• do .. tit. 3• e en· 
upponhamos a provineia do Rio . Grande do trará em detalhes, para o que oft'ereço emendas 

Nort& q11e tem 80 ou 40:000$ de renda; pal'a que particulares a cada um dos artigos, e julgo q~e 

• 
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a redaeçiio::Se podará fazer em :muito pouco 

· tempo. 
Dzreí ago,~ poucas palovras a respeito dos ar

gumentos do. Sr. dcput~do, com !JUO cllo qu!z 
~mostmr a uttlidade da mtez·ferenc1a dos prcsz
úentcs. Os prosíd6ntes do províucitl silo os írn
medi.ata.m.ente · responsavcís, est:lo om ponto da 
conta.eto com o zniuisterio ; sito";aquolles que estilo 
no fastígio da a~mlnistraçüa provincial, e conhe
cerem mail; ns suas MMssidado•, po<!~u1 mes01o 
suggerir r.s idé.ns qnn ~ajão mais pr(otlcuas para a 
boa admini~trnção ; om, em. umn ndministrnçiio 
de p1·ovlncia a p1rtl) mais conveni P-nte, a parto 
mais importante, a mni~ digna da coilsidoração 
do corpo· legislativq, ~quell" que, 110r assim di~er, 
fórma a ba~e de toda a administrnçíio é a de fa.· 
zenda.. . 

ou o conselheiro seja um bom~m Lão h"abil ec.mo 
o presid~nts; ara, o que acontece a r espeito do 
presidente do pi'Ovlnc ia, acontece ta·rnbam a. res
poito do secrhtario do governo. Pela rn6dida· que 
se propõe o secretario da província passa. a e~orcer 
as ftwcr,ões .... {0 rc$to o tachvo,·apho.nOoap•·e-
setltou nota.) . 

i~ o s.-. "J\raJa:-Estanr.lo de ac.cordo com este 
nrtígo em que so faz·t'io ns despezas dctennida.das 
por Jel, o aquellns quo torsm de necessidade, e 
rsto de~ai~o. de responsabilidade . do . presidente 
da provu1c1a, parec&• me que não estt\ em confor• 
midade com esta medida a. !'edacr,íto. do art. 49; 
po.rque do modo porque está redigido, p11reee que 
uinda. em cir.cumstnncin• extrnnrdinPrias sa dei"xs. 
a arbítrio dit thosour,•ria· &\•aliar estQS circum
stancins ; e a ser assim acontecem dua~ eousa~: 
priznei1'ame11te inuti!isiar a autorid!Lde elo presi· 
dentP, o. em segundo lugar retardar a rnel;'líd 11 
q nu a u•·gencin e:dglr; por consqquenela, á vista 
di~ Lo seu d~ vota que o nrtigo fC.Jfra un111. nov11 
rcdacç~o. · 

Bem póde haver um presíd~nte de pro~incill qua 
nolh~ .se. empreguo e n. qu~iru absolutnmente me
lhorar; e note. se que os prcsiJl'ntes que tem 
merecido eh!gios, e que têm dndo provas de ca· 
pacidade, siio sem questão os que têm contribuído 
.p11ra a. bon admínistr~~-ão d.as rcndns publicas <. 

eis·nquí porque mo parece inquesUonavel a in· 
tcrferenels. do presideute d.11 provineíatcomo cbe!~ 
da razeP.da. 

Len:so a seguinte emendll ' 
"Emenda goro.l Ba ca(l. 1• do tít. 4•~. 
'' Os pro,identcs dnR provincins fzm1o as \'~?.es 

do ministro oln fn~enda nas rcspectivao~ Lht.sonra
rlaa,. t~nclo os ínspeeloro~ •. contndore,; " fiscnes, .. 
quQ d<'•pacluu·z\õ com olles, o voto consultivo •Õ· 
menlo. · 

« Neste s~nuaa a com111issiío redlgh•f.l este o o 
•~u.alnta capiLulo .. -Ca!mon. n 

·o Sr; ~obo <lo Sol.(>:a.: - Sr. pz·esidente. 
quando exzatcm raet"~s.eeenndalosos na adminbtra-

. · çiio \de !nzor1d~. induz.sa a crer que o mal proceda . 
-nmis da má escuiha de empregados, o na. falta de exe
cuçijo dlla "leis. Nós temoi muito boD8 leia de 
fu2enJ11. quo r~guliio n nrreeLldaçiio e dí~tribuição 
dns z·andas; ha de f~cto ~husos que nii~ s~ pa
dnm comprebender; vem~s thesourarías que nao 
tOn1 prea1tvJo contas, nqnt meemn na cOrto a em 
todns us províncias aeo"t~cem os maiores estra· 
vios; portanto dada uma nova orgnu lsaçlio, não 
hllvendo mijlbor escolha de empregados nada te-
!'emo~ cohchtido. . . l~ol 11poln~n. 

0 •r. ~<>bo do Sou.-.o. ;-iNOo OOU1tl0 O 
tachvvrapho,) 

o ~ .... n:;.;bon<:n~: -Sr. pr~~hlent~. ·desde 
qu~ vi o projecto aclzP.i quo '' tit. :Jo •)ue est(~ 
l/IR "<]II~URM~O, .. ora Umii .. UIIS mvJ!zCJTt~B COIIdllS ~110 
11llo contlnlul ~ .nM .. rn~ÜP.!I qrro &n tolm cxp~n<lldO . 
corllrn ello, nno mo podem convencer. 

Dl•~o-~~ quo .11 nutnridnde úo~ presidentes ern 
rerJu:dda par QAtu capitulo, o ou creio que paz· esto 
capitulo aLio~ Lóm· r11niH do que tinh1lo até n~ora ; 
olloaotó IIR"orn Llnhz\n u111 ''ato nn junta da raztada, 
oroio o prhnoiro mombr·o 11 \'OLRr, e se 11 · maiorin 
tinha votado contru a z;ua opinill••· ell11 niio fica v a 
em I'Ó: por consequcncia niio tínhào nenhn111a 
lnJJueucin. 

O ~roi~cto u••tn l'nrt~ tl muito conforme 'ao sys
tcma 11\<li~a~o pela constituição, quo os pr;,sidt!Utas 

·das provrncrPs. devc:m estnr sobranceiros 11 todas. 
as repartiÇõés, elles d~ve·m · estar independentes 
p&.ra_:fozer o bem ·que fór co"venie nte .l1 província, 
e nno se deve metter eni nenlulma repartiçilo. 

· Como presid~nte elle não . se importa .com . a an·
toridade judicial, não se importB corn ·a autori
dade militar, _não se-importa com as muuicipa-· 
lldades; só tem uma· nntoridade propria de ·pre
s~ente ·de ·provin.cia, e porque· ba de entrar ·.na 
repar tição da fazeuda.? Par isRo mesmo que esta 
é n n:zais - considera. v e]. Acho com tudo que não 
deve t~r um~t a.utoridllde q.ue possa concorrer pnra 
fnzer afastar a '-responsabilifl.ade --tios indivíduos 
que tiverem parte no admlnislraçl'io da falenda; 
por e•te motiTo nubo que é de couformidndo, quo 
a uuto_ri_:lnde que o pre&idente Lem sobre IIS outras 

· · :r:epart1çoe~- tambem. tenha sobro csla; i~to .é 
·· absaluts.ínentfi iuiúilsaria . : . :: : · .: · · 

Tem-se ·dito que niio ha nenhum inconve niente . 
em nomea_r-se ·pres id ente que Hejl\ hubil em todos 
os ramos L!a adminlstraçilo; m~s o. presidente· é 
a!llOVivel: emquanto por qnalquer necessidade 
faltar o presidente,- possa •l vice- presíde1ito · ou o 
conselbe.iro, e"éi te cõnselheiro serú habil ? E' pro· 
vavel que o não soja, . Eis-aqui um grandll in
eonven~ente o ser no~ossario quo o vi~c-prcsidonto 

O Exm. Sr. ministro eat6 convencido de que 
isto rí urn~ vct·t!arl.;i ·O a· camaz·a o eAtõ. tambem, 
c11mpr~ port•z.n~o. ·-que .o presidente da provi ncil~ 
ten hu rng~1·cncra tHlH JUntas d ~ fazc.nda, ou nas 
re.P\'-I' tiçõe.s quo so crearam, e q~e pese a reapan-
snurlzdnde @Oi>r•t todoll, o é por 111~0 que votu pela 
etn<Jut.la, quo quor qu o o presidente d11. provincill 
do~pache lunt11.ment~ corn.a thesourarill, mas de-
seJnra quu eNta thesourar1o fosse mais eímpllft-
cada. · . · 

Mnndarei uma emenda. neste santldo. {Lru.) 
Leu-se a seguinte emenda : 
« As UieHourarias d~~ pr·ovlnclaa ·do lmperio 

seriio eompostas do iospector ti ll~cat; c o deapa· 
cho f"ito unícamenh pelo .presillente. Salva a 
redacç!io.-L. de Souza. u · 

l~oí apoiada. 
o Sr. C'a.ln:>.on:-Sr. presidente, um.illustrl! 

deputado que se oppõe fi. emen d 11 quo ti v e a honra 
de oíf,.recer, orou no .mesmo sentido que eu faHoi, 
Outro Sr. depntad.o combftteu a minha. emenda, 
julganh ou declarando que era este artigo em 
disc~ssã.o o que mais lhe agradavn, nquelle que 
"julgava .ma.i_s adequ .. do as. cireumstanei.as aetuaes, 
o para .firmar a aua opiniiio, priocilliou por c om
bater. o voto de qualid ade que Linha. o presidente. 
da provlnc!a. 

Verdade é, senhores, que pela maneira eom qu e 
estavão 1\lantadas as juntas de fazendH, ,esse voto 
d"B quE•lidade nào estava em harmonia com o 
~ysl;ema actual ; era · o maior escolho que se en
contrava 110 ca.minbo da. administração,. Neste 
cas,l dó.·se .o ·que se dava na~ untígaa juntaR ; 

·DI •lS :ttlmbem o voto deliberat ivo, depois de ouvir. 
os . votos . doiJ . moiubroa •. :o que· o presidente r e

. só! v e seró. rasponsav~l , o c&dll um .. doR membros. 
podcr{l. fpz~r e!rectiva n responaablllttade, o que 
so nuo potlla rDzer com a" junt~s: .o .voto de qua
lidorte é portanto,- no sentido rlus nntigas j11ntas, 

· perniciosu: m~s .em conformidade da ezuenda é 
lltil. o voto dellb~rativo , o se ~ste ·voto níio é 
pernicioso a cadn in:;pectar de fazenda, como 
pódo o Sr. doputC~da 3 ulgor ·que o voto delibe, · 
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rativo' do presidente dâ pro·v_inci.a · ó pern~cioso? 
Parece que um nilo tem ma1s nnportancu1 que 
outrn. · · . . "b · é Portanto concluo que o. vqt~ _ dcl1 erntlvo r 
mesmo conforme com a opmmo do honrad·o 
mernbt•o. 

o Sr. Robonças:'-0 il!ustre deputado diz 
que o presidente ~er ;v!lto deliberaEivo er·~ con· 
forriui aos meus prulclpws, o. 9ne nao provou.: e 
fie é preferível o voto do prestdentc .ao do . tns· 
pector, .· cumpria. qu!' tari•b.em provasse; mas o 
illnstrll deputado na1> fez . . Jsto. .. .. . .. . . .. 

senhores, o voto do presidente tem mconve
nientes pela sua influencio, e não convém que 
elle tenha esse voto na aclrnínistt·açi'io . de !a· 
zenda que póde prejudicar á administração em 
geral; além disso já .se tem provado que é 
difficH eucontrar um presillente com todo!\ os co· 
nhecimentos a respeito dcs . negocias de finanças 
e este argumento n~o.~se desvaneceu: estou por
tanto il&. mesma opmtao. 

o Slt'. Maria· do Amaral:- Como membro 
do commio~siio, ,,iio posso deix'lr de fal111r contra 
as emendas votando pelos artig•Js, e é preci8o 
niio conhllcer .. os · afazeres . dos presidentes e 
mesmo da . capacidade · de . · alguns para. se lhes 
dar . . um trnbalbo com · o qual não . podem; 

Um Sr. de~utado, na .sessão de bontem, ai
legou que es:e projecto . era . peior que a _lei do 
marquez do .Pombal ; mas .. não sei a razão, e 
nem os artigos do projecto deíxiio de d:1 r os 
nttribuições necessarias aos · presidentes de pro
víncia. 

O art. 52 diz. (Leu .) Ora, eu julgo que o 
projecto dn ainda maiores nttribuiçõtls .ao pre
sidente, c .. por isso voto pelo cap. lv e não pelas 
emendas. 

Quanto ã emenda quo trata da secretaria 
·· tambem ·vnto contra ella, . porque ó necessario 
niio ter. conhecimentos da" ,províncias do · imperio 
pnrn nlto v~r que os secretarias do . gtJverno tóm 
muito trabalho. · 
- Voto contra todas. as emendas. 
o l!ir. OBI~non :-0<~ ar~urnentos tirados dos 

arazeres . e da . lncapacldado de alguns pre11identes 
ni'io . podem .de maneira al"uma prAjudicar o uovo 
11ystoma ; po1·quo a sclen_ ela da admínhltl·açito do 
fazenda ni\o ó o · antigo areano da jurlsprudoneifl 
romana. 

Todo o homem sabe da sua provlncln, quaes 
são as aUrlbulções e · as leils de fazenda silo mui. 
poucas: por . conaequeneio . ~iio póde ter. lugar 
essa bypotbeso . de incapacidade, nem ve)o quo 
os argllmentoiJ dos muitos afazeres possiio pre
valecer contra a opinião emittida. -
· o .sr •. Lub: OB..V;~l.o~ntl::.._Disse na sessiio 
pasnda que os presidentes jé. são membros das 
JUntas de fazenda, e que têm menos que fazer 
por este projecto; mas o . projecto 'dá aos . presi
dentes a attribuição de sus~ender o inspcctor, e 
sobre isto farei uma re1lexao. 

·O centro da administração nomêa o seu dele
gado . que v.ai ser suspenso .. por um .terceiro: 
parece-me isto uma falta -de unidade.: Disse um 
Sr. deputado que os presidentes já têm essa 

· in.tiilen<ija pela sua autoridade,-- e que se e.ll~s ~ 
têm, estão sobran·ceiros a todas as 1'epa1·ttcoes: 
isto sará a~sim; mas longtt de ·nós taes idéas. 

Ora • . os homens que niio . são capazesdo outrar 
:na · ádmlnitllrllçt\0 da ruzenda, tambem nllo . tüm 
capneidt&de para admini>~trar os negocio11 da pro· 

·· vineia· e tn11nLer a ordem, quanto · mais · que os 
leis de r,,zenda ni\o siio tiio complicadas. (Oreslo 
O IIJChygrtSpho diz nao ler OU1HdO,) . 

O·MEsMO Sa. DEPUTADO. mal'ldOU ã mesa a se
guinte emenJa que foi apoiada: 

cc Ao art. 47.-0s presidentes das provincias 

serão administradores .. da fazenda ê . nomeados 
pelo minititerio da fazenda.- Lui.: Cavalcanti . 11 

O Sr. Macl_el: ....:.{O tach)lgl·apho . diz nao ter 
ouv ido o pri·ncipio dodíscurso do S1· . deputado . ) 

Ex i Atem varias emf.ndas na mesa; porém entr~ 
e lias ha · nma economica que julgo deve passar 
e mesmo quulquer <rutra, com tanto que os pre
sident.es sejão oi! administradores. Sejão quaesquer 
que forem estes administradores ·e. necessario; -
Sr. presidente, addicionnr um .. a rtigo a esta lei 
para qne estas admi nistradores tomem contas 

. ás .repartições publicas: . se a lei o não. disser 
não R~ . to,nar{,i; ess•1S contas e .é ·necessari:> que 
ello . f!.que r11spuns•wél se o não fizer ; e .igual
mente os membros das repal'tições qlie · se não 

. prestarem e darem estas contàs .quanâo lhes fór 
exigido . · 

As repartições da província do .Rio Grande 
até hoje ainda não darão contas, . porque as que 
apparecem nada · valem. Se o presidente vlli ·ao 
trem, lá dizem: não dou contas senão. ao arse
nal o.Je . m'lrinha, e este responde que as não dá 
senão ã junta' de fazenda. 

Eu íui intendente do arsenal do: exercito na 
córta ; sabia de muitos roubos que não . podia 
verificar . . Pobre de quem quer , veridcar esses 
roubos ! E' máo homem, quer perder .a gente, 
emf!.w é um tyranno obomínav.el. 

o Sr. Gervas.lo : ·-Declaro que votarei 
contra. a àccumulação de presidente e inspector 
em uma só pesso·a. ·· 

Os prcsident~:l são os administradores · ou su~ 
perintendl"mtes gor:1es dns províncias e têm.suu 
obrl~;tações e attribuições particulares; eu os não 
deseJO capiUies-generaes do antigo regimen. Se 
el!eil niio podem ser presidentes e commnndantes 
das armas, como poderáõ ser inspectores · de 
fazenda ? o inspector que . preste ooediencia 110 
presldontc, corno á primeira autoridade provin
cial o . que seja por clle 'fiscalisado, é exc"llente·; 
mas quo se reunilo ambas as autoridades; nunca 
vutarei por -tal. 

o Sr . . Va•oonooUo•:-Sr. presidente, por 
nilo ter nssisUdo 1\ discussão ndo posso res
ponde!' nos argumentos que se têm produzido. 

A minha oplnhto. é co11tra a .accumulação dos 
, dou'J cmpre[lOS em urn só .. individuo. Como ha 
de o presld•mte de uma grande província ser 
l11speetor de fazenda? Os presidentes têm . tanto 
n f,•zer que o t-m~po lhes não chega para mais 
nadfl; só a~ requisições . do conselho · llies absor
verá a maior parte do tempo: e em quantas 
cous•18 não têm elles a vigiar em cumprimento 
da lei·? Têm de promover a industria, · agi-i
cultura, e a ínslr.ucção publica; · têm de exa
minar o estado das obras [•Ublicas; vigiarem 
sobre ·a ~;xecução das leis, Sllbre a policia; admi
nistração e e~ -tantos outros oojectos ; como . 
podara um presulente tratar de tantos outros nego- . 
cios .e além disto ser inspector da fazenda, e ter 
obrigação de admittir todos os dias ás sessões 
para alli dirigir os negocias? Com tal occupação 

·-um presidente, não poderá fazer acto algu1n da 
presideucia . pelo . menos · ci mais importante, ·: isto 
á, ·examinar . se as leis se .cumprem. ·. . ." · · . . 

Entendo pois que . a emenda da l'eunião não 
deve.· passa1·, . ttliás .. i ré. . fazer muitos males e 
augme.ut,•rti ::exce.ssivamentB":·-o poder dos presi
dentes. (ApoiadQs.) Disse-se-:- que tlca sendo õ- .::: : 
presidente tirnndo-se·lbe a . supcrintendencia da 
fazenda? Ficà sendo ngentll do elt'lCUtivo, J>ara 
cxamin11r se as leis tóm sido ou nllo cumpridas; . 
ó este o maior boneüclo quo elles posado tazer 
1\ .sua província,· e pnra ·isto ó noae•~arlo que 
trabalham multll e sejllo bomeua de conheci· 
mllntos e aatlvlaslmos.. . . 

E' nocesaario, dllle·ae . mais, que 01 prealdentes 
sejlio inapeot.orea. para se dar maia foroa a eate1 
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agentes do · poder ·executivo; ··Para quO' quer o 
Sr . uaputado tanto poder nas mãos dos presi· 
dentes, .ullo tõm elles já bastante autoridade? 
1''nlla·9e êm responsabilidade: niio nos fiemos em 
Je~ponsab!lidadc• p·orque:· siici Temediea ·extremos 
o que nem sempr~ produz~m os beneficios ·que so 
pretendem. {A2?0iados.) · . 

·da ae6embMa :geral, :e outra i6va r · a ·· léi ·eontrll 
·os abusos da lmpranaa e n que . declara poderem 
·ser citados os prcdos aliançadoe.-Fieou a camorâ· 
inteirada. · 

i}fficio do ministro -da fnendn pedindo ·qúe, no · 
caao ·.Je não serem maia precisos, ao lhe roati
Luissom os papeis relativos ti~ · coiltns dq admi
niAtração das balt~as.- Mandárilo·ae •·estítuir. 

om·cioda.camara municipal de Maeabé remettando 
as ~uas conta e de receita e dcspeza :-A' commissão 
CSJ!ecíal l'eap e c ti v a, · . . 

Que arbitrariedades niio têm . feito os presi· 
dentAs ··.e nínda não ·se tem · susrerrdido ·so quer 
um I Tem-se dito aqui .por· . muitas veze~· quo os 
presidentes .lkl. pruvineia tinhilo .multa autoridade 
e que oppr1m1ao o povo; ~ como .queL· agora o 
Sr. deputado que se deposite ·. mais cstn grand~ 
autoridade nas mãos dos pr~sldéntes ~. Que ilâo 

· ~m feito os presidentes estando deRligadoa· dás: 
juntas de fazfi rída? Têm dí~tribu ido os dinbdrru< 

R equerimento· de 3 vPreadore& da c amara mu· 
nici pa! .da . vllln . de Sant~ Antonio. de Sá,· que . . 
pedem para.sore~ as sessê!es daquella uamara ·ceie· · .. 

· bradae no . arra1al dé s. Joio de lLaboraby.-A' . 
commisdo de estatística- · . · 

· ]iublieos a aua vontade, têm feito o que t4m· 
querido ; nlio .têm sido todos é vcrdad~ ; porém 
aquellu que · o têm feito, q·ae têm assolado as 
provincias tordo castigados por ventura, deu ilo · 
menos · o governo um sianal de sua deeapprova
çlio 1 Nada disto se tem feito: e . . nindn se falla 
em augmentar poderes 1 Algun~ lêm havido que 
têm g.1ato 20:000S em adorn nr o 11eu pa lnc1 o ; 
e se elles ·tê m nssim abusado , ~rem terem tão 
grande autoridade, que não fa riio depois ~e . se 
lhes dar domh1io 11ltsoluto sobre os negocias de 
·fazeada l . · • · 

· Voto · contra todas as emendas que aectJmuliio · 
as attribuições do inspector. Dll, peasc.a do pre· 
aidente. (Ap~íalfôt.) · . . 

A seeretaria do governo nio póde incuni~ir-se · 
· - do expedlenta da fazenda, porque tem .mu1to a 

fazer com os nego cios ordinariol e do coDselbo. 
Fallo com experioneia de cinco annoa que tenho 
sido membro do conselho da minha província. 

Concordo em · parte com n propoaLa, nlio em 
tudo: desejâra, por exemplo, que JlliO se. mon
tasae a machiDa da fazenda sem llonhec1mento 
doa particulares de cada província; quizera que 

. o . contador, fiscal e maia empregado& Acasaem 11 
dlsposiçilo doa consell.os p;eraes o que estes os 
propuzeaaem inteJÍDamente ; póde uma província 
precisar de muitos empregados, outras menos; 
Em lllna1 Geraes, o tbesouJeiro . p!lra o eeilo· é 
dunecessario: o sello da capital andará ao todo 
por ISOS . ·· · · · .· · 

Voto contra o emrrego de . presideDte-lnspector 
.la fazenda Dsciona , e contra ·a ii.bolição das 
secretarias . de faze11àa. (Apoiados.) 

O Sa. FERREI1!.\ FJUNÇ.\ fez U\ll lo11go discurso 
que .nlo Jl& ouvlo. . - - · -

Tendo dado duns ho·ras, o Sr. presidente de
cluou a ·ma\eria adiada. ·e levantou a sessíio~ 

&eNio e•1 3t •e ·Agosto 

· .. !':1\ESlDENCIA. ·Do sa. :co·aT& ·:c:.~.nv.u.lio 

A's 10· horas tez-se a clJilmada, e por · nlio ·llnver 
numero auffiaiente para formar casa, só ás lO horas. 
e ·Um qurirto abdo ·O Sr .. presidente a · sess~o com 

• 6'1. · Srs. · dep11tados pJesentes, faltando com causa 
ori Srs . Deos e Silva, Liilo Coutinho, A. J; do 
Amaral, Pinto Peixoto, Chieborro, Mendes Vianna, 
Feijó, Odorico, · P nuia e Souza ,. Carneiro dil 
Cunha, Zeferino dos Santos, Silva Tavares, ·Alves · 
Branco. Pere1ra de BrrnJ;-e·~--srs;-: ~ 
bello, -"Bello ,. Get:lilio-;-Meiídéã 1ttbeiro;J3aptista 
Pereira e Oliv.eirn · Alvares. ..: · · .... -· · 

Lida a' actA da antecedente foi npprovada. ·· 

Requerimento de ADtoaio Jóaqulm Vaz Pinto 
pedindo a. entrega de una documentos que juntou 
a u:na petição já dererida.-lllandãrll:o-ae ent're-
J!ar·lbe. . 

PARECERES 

L• a A . commissno de redacçllo examinou o 
·otll.cio do · Sr. secretttrio do senado, em <jUs se 
oft'erece á considera-.ão desta camara a necessidade 
de duaa altorA~õae q11e parecem do aimples ro
dallçdo, nae emendas á propoeta dll goverrto sobre . 
a exü11eçio da mesa do iiespacbo marítimo, a · 
saber : 1•, que a proposta aej>' rednzida á fórma 
de decreto, ãddicíonando-ee .em consequencia as 
palavros-a &8$embléa· geral legislativa iio imperin 
do Brazil ·decreta ; 2•, quo a r~>fereDcía que se · 
faz DO art. 6• da propo~ta emen.dada pela c~mira 
aos artB. ·1• e 2•, se faça aos arts. 2• e So. 

rc A . commlssiio de redacçiio observa. que n pri
meira allerAç ão j ll linha. sido feita pela cam ara 
Q,Uando ap~rovou a proposta que ae aebava redu~ 
11d11 a proJeeto do lei, como se vll do ·impresso 
que foi · distribuído, e. que a segunda deve ser 
admittida1 visto que nos nrtigvs 2o e 8• é que 

. se trata aos empregado& que devem r ecebtlr do 
governo aa in&trueções ·necessarias ; portento a 
commissão ê de par~er que se. responda ·&o 
senado, que a .:amara · doa deputados coDvém 
11as al.teraçõea propostas. . . . . 

" Paço da camara dos deputados, em 80 do 
Agosto de 1330.-A. P. Limpo de Abreu.-A.. de . 
Souza e Olieeíra Coutinho. » 

!<'oi approvado. . . 
2 .• u A eommlsaio de eatatiatica ã vista do 

requerimento dos babitontes da Jreguezia de Man
garatiba, que pedem que· a po:voaçiio do mesm.o 
nome aeja elevada .a categoria .de .villa, é de· 
parecer que ee peçiio informações . . ao governo 

.. sobre as utilidades ou incoDveDientes d.aq11ella 
ereaçlio. : · . 

. a Paço da camara doe deputados, 26 de Agosto . 
-de 18:10.-Gunl\4 M~ttós.-Hollanda Catmlcanti.- · 

. Baptista de Olitteira; · • · 
l!'oi 1pprovado. . . . 
.8 .• « A cominissii:o de íustiÇa· civil, em deferi· 

mento {la· reiteudas sappl!cas de Ber11ardino 
José Bittencourt, _ feita~ . a esta ougusta cainora 
para que se inste . com lirgencia pelos esclRreci· 
mentos que se pediriio · ao govemo' pela secre-

. ta ria de estado dos negocias da fazenda, ácerca 
dae terras · do Cubatiio na · provincia: do Santa c 
Uatbarína , ·Que · diz . lhe forão extorquidas ·pe1o:· 

<IJUlUlQdor .do ontiio Joã<f Vieira Tovar de Albu- · 
rqu~-*· ·parecer que nesta oontormidade 

de novo se oflieie ao goverDo,_ . . · .. - · 
·. u Paço ' da camara doa deputados, 31 ·de ,Agosto 
de lSSO:-B. J. Paim. -J,_ F. A. B. Muni3 
Bú.rreló. » · 
.. Foi approvado. . 

·i.• a A eommia1do de juatlça civil .. u:amlnou 

. o SI\. 1• SBOJUn'AIUO dando i:onta iló" expediente 
lou um ollloio llu rnlniMtru r:lo lmpcl·lo pnrticl
llAIIdo que S, ?ot. Ilnpor·lal receburl1, DO dia 2 
ÜO .:loiclmbro poiiUI lú hOI'al d.l lnllllllil, 110 paço 
da olrtada •• dll!ll depu&aç"11 da oamara, du1 quaea 

. llm& ni aabar a hora 1 o IUJir elo IDoorramaa&o .. 

o roquerlmoato da varioa.proprletarloa de predioa 
Duta cidade, um que ae quelliilo doi exc:e••o•, qae· 
~11m praUotdoa pelo Jlll& do orl~t do .bairro 
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de s. José e Sé, no lança?lento feito ultima· de 1830.-I:l. J', B. Pafm.-1. F • . A. B •. Mkziz 
mente partl execução da dec1ma, em o.qual pelo Ba1reto. » 
simples arbítrio · do. thesoureiro . da repartição, e Foi 11pprovado. · . . . 
fiem a mem>r ;ntetfereneia dos louvados se .· cal· 7. • Da11 com missões reunidas .de justli;a civil 
culou flxtraordinariamente o valor dos rendimentos e- de · estatística, ·sobre o otllcio do ministro da 
daguelles . mesmos predios, quo erão habitndos justiça que transmittío a esta camar,, a repre~ 
JHrlos 11eus respecti,voa .donos; e pedem provi· aentaçiio dos . povos da vilta de Santa Luiza. · 
aencías que os alliviem da lesão feita no actual · Ficou adiado por pedir-se a palavra 
lançamento, e .lixem regras certas para os que se · 8.o a A. terceira commíssão .. de fazenda .vio' o 
houverem de faze•·; a eommíssão entende que requerimento de Verissimo JiJsé da Silva e outros 
em . uma resolução que . M iniciada. nesta cas11 11 quo pedirão no anno de 1828, . o serem . contem
tal respeito, pelo ministro .de estado dos negocios piados como credores da fnzenda publica, pelas 
da · f>\zenda, consta . ter sido · sanccionada, Sf' achão· perdas ·· e · damnos provenientes. de ca11turações 
estabelecidos os recursos de. que os supplicantel! tndevídamente feitas pelo almirante lord Coehrl\ne 
devem lançar mão se quizerem. no tempo em que esteve ao serviço do. Brazíl, 

te Paço . da .camara dos .deputados, 31 de Agosto sobre embarcações suas que forito jnlgadas·mê.s 
de 1830.-H. J. B. Paim.-J. F. A.. B. Muni; prezas; ·sobre: o que, JlBdindo·se informaçõ~s lió 
Bal'l'eto. » . . governo, apenas em 9 do corrente, segundo o que 

Foi approvado. . . . • consta, respondeu o · competente ministro, que a 
5,o cc A commissiio de justiça criminal examinou fazenda publica não se acha obrigada a .indem· 

0 requerimento · de Domingos Lourenço de Oar· nisações . algum·as, provenientes de semelhantes 
vnlho em· que expÕE) que no 'tri.bunal supremo prezas. · A co.mmíss!i'o attendendo a que o reque_. 
de justiça se não. tomára conhecJmento de uma rimento dos ·suppbcantee .não se· acha suflicien· 

··revista . por elle. ínterposta·. cf)m o fundamento de temente e .concludentemente· instruido, · e . mesmo · 
o ter sido depois de ter passado os 10 dias da ao que afllrma o actual ministro da marinha, é 
publicação. da ~entença, !}Uan~o é certo, como o de . parecer que tal requerimento não se póde 
prova o' suppbcante comdo1s ·docume!ltos, que torriar em consideraÇão. · 
elle interpuzera a re.viata dentro do termo legal · a Pàço dfl eàmara dos deputados, 80 de A~ósto 
da publicação. d. '' sentenç.a, dec.larando t. er .. sido de 1830.-JJ. de Paula de Almeid4 . e .Albuquergue. 
publicada no dia 28 de Janeiro do corrente anno, ;....G. Getulio Montei1•o de · Mendoní1a.-Frant#sco 
quando su mostra evidentemente pelos dilcumen tos do Rego .Barros • . » 
que apresenta, que o fóra do dia 6 de Fevereiro, . Foi approvado. 
portanto, como este erro não procedeu da partt~ a. 9.o A ga .commissiio de fazenda vi<, o reque
que aliás ÇUfi!.prio com a disposi~ão;,;de lei, mas . rímento de Mauoel dos Passos , Correia, em que 
sim do escrívao, entende a commtssao que deve . expõe que sendo credor á fazenda publica de . 
deferir ao re'luerimento ·por meio da seguinte 16:076S760 . e pedindo o . se11 pagamento: pelo 
resolução : · · · thesouro . nRcional, lhe farão dadas ao , par as 

a A agsembléa geral legislativa do imperio ·do · apolices de renda, mandadas creàr pela lei de 
Brazil resolve: . . . ·. 15 de Novembro .de1827; e, em nltimo resultado 

'' Art. 1. • Os erros c~mmettidos pelos escrivães pede que, ou se lbe mande dar as ditas. a~lí· 
dos juizes inferiores ou pelo ·secretario . do tri· ees pelo se11 valor corrente no mercado, .visto 
bunal supremo de justiça nos processos de revistl\, que pela resolução de 20 de Agosto de 1828 se 
não prejudicão âs . partes quo tiverem cumpridl) • ·manaou alterar a base . do · emprestimo . autorlsado . 
as disposições JegAes. . . . · pela so~?redita lei.; ou que ~e l!le permitta rejeitar 

« Art. 2. 0 JS'o caso de se provarem estes erros as ·apollces recebtdas, resbLu.lndo~se·lhe os seus 
perante o tribunal, deferirá este ao direito das antigos títulos de divida. A commiasão tend.o em 
partes, como se não existissem taes el'l'os. vista as disposições das mencionadas leis, acha que 

cr Art. 3. 0 AG revistas que · tiverem sírio dene· 0 ministro do thesouro obrára· de conformidade com 
gadas por motivo dos mencionados· erros, admit· . ellas, em quanto manílasse dar' em pagamento as 
tiráõ 11ovo · conhecímen.to para && · defflrir: como a")()lices ao par, e só com o luct·o de 5 ofo de juros, por 
fór justo, e emtauto que as partes o requeirão .. ser 'isto o que se . detat·mina no ·at·t • . 28 da lei 
na cõrte, provilícia ·do Rio de Janeiro, dent.ro de 15 de Novembro de 1827 não sendo a raso
de 80 dias ; de um·.anno nas ·províncias de Goyaz, lução •I e 20 de Agosto de 1828 relativa, senão a 
Matto·Grosso, CearA., Piauby, 1\!flranhão e !?ará ; · uma divida nova, que se manda contrahir para 
e de oito mezes ·nas demais prilvincias, contados · fazer . face ao · deflcit. · Se· é ou não . injasta . a 
da publieaçiio ·da presente resolução; . .. . lésio ·aos llntigos · credores do estado, o tazer;se
. cc Art. 4. o A \'esponsabilidade da quem nella lhe os seus pagam~ntos de urr, modo ~enos 
tiver incorrido, subsistirá ainda que o trJbu11al vantajoso, é uma cotuzderaQiiD, qu& quando tivesse 
tome conhecimento da revista. . · agora lugar, deveria ser attendida, .como já tíve.ra 

cc Art. 5.o E:icilo ·revogadas todas as leis e mais siílo, segundo todas as clrcumstancias, isto é, 
disposiçõPs em contrario. · tendo-se em vista a . época da emancipaçito do 

. 11 Pnço da camara dos deputados, 31 de Agosto Brazll, e os onua qusllie erllo . propriaments inbe· 
da 1880.-A. P .. Limpo de Aõreu.-José Antonio ronte81 di'Venclo-ae con11lderar jl\ com. o fa.vor (aUla 
da Silva Maia. » fundaao' na · all polltlca) o reconhecimento de11aa 

Julgando-se ' objecto de deliberação o projecto divida antiga com vencimento de juro. E' por-
apresentado pela commissiio se mandou imprimir. tanto a commiesito de parecer , que podendo 

. 6. 0 « Antonio Pinto da Rocha e .:~utros pedem 0 aupplicante usar doa seus . dlrelt.o~, qlllnto . 
a esta augusta · camara. providencias· pelas quaes á restituiçilo das apollcea, . nada ha que lhe 
se lhes expeça n confirmação de uma sesmaria, deferir .por esta camara. .. · . 
que no termo da vílla de .Agua-Fria . da .pro· « Paço •lll camara dos d&putados 80 de Agoato. 
vincia da Bahia, .foi concedida, no-:annodel787· -d8"-1S3<h-.F.· -de Paula..A.~el'tz~.-G. · 
ao · anteeesso:r . dqs · supf.licantes, Domingos Alves G. Monteiro de Mendonça ~_-.li'r4ncisco ~ Riqtf 
MouLinho; e que afina, . depois .de renhidos lati· Barros. 11 ·. . · · 

gios foi julgada livre e desembaraçada da oppo· Adiado . por se pedir . a palavra. . . . 
sição que lhes havião feito os réos confinantes. o ·.Sn. ·D·"P .. T• .oo ·O'.BTRO"'. SxLv·m· andou !\mesa A commlssilo de justiça .civil é. de piirec!'r que •• .. "' ... ... .. .. 
os supplicantes esperem pela le1 ge~alt. CUJO p~o· o seguinte requerimento: . . . . . · ·· 
jacto fui encarregado a . uma comm1ssao espectal u Requeiro se peçito informações ao governo sobre 
aeata casa. · as tabellas dos emolumen\oa que .. se obrilo.·nas 

« Paço da . caiU ara doa deputados, 81 de Asoato secretarias do ·governo . daa pro'\'inO:iâs,' e quo so 
TOKO~ · •· D8 . . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 07/01/2015 15:03+ Página 3 de 5 

SESSÃO EM .31 DE AGOSTO DE 18:30 
arrecadiio para a f~zenda : e assim taonberri o& 
demais oOicioB que paasariiQ. para· a fuenda. 
Oa1tro e Silva.. " 

!<'oi approvado. . 
O Si!. B.tl''l'ISTA CÜt'l'.\No, otrereceu A considera· 

çí'io da CB.ffil\fll O seguinte N"r.jecl.o do lei: 
« A assembléa geral legisl~tiva dect·ot.a: 
" Art. L• .As n.otas do novo padrão !),) extíneto 

banco· do Brazil, ~tmit~idas M eonformidada da 
lei. do 23· de Sete.mbm de 18211, SHTio recebidas 
nils estações publicas das províncias de Min.ns 
Gerau, S .. Pau.lo, Santa Catharillll, n:r, G•·ande 
do Sul; r.ratto·Grosso, Goyaz, Espírito Santo, e 
Bahia. · 

" Art. 2;• A9. notas das cai:llas .filiaes do banco 
. de S .. Paulo .e Bahia, terão .o mesmo ~:íro. qu6 
.as do Rio de Janeiro, e niio haverá df1l~rença 
no seu recebimento em quaesquer das pro~incias 
dealgnndas no art. 1•. · . 

. " Art. 3.G. Os direitos das alfandegalil, o todos os 
mais direitos e impostos, que na conformidade 
das· .leis existentes se arr~cadão nas est11ções 

. publicas das províncias meneioMdas no art. 1•, 
serão d'ora .em diante arrecadados, metade em 
cobre, metade em notas do novo padrão. 
· u A.rt .. 4.• As deipezas com o exercito e ma· 
rinba, os ordenados, penHões, tenças, congruas 
e ordinariiiB, .. serão feitas nas. provincins r~la
cionadas no ar~. 1•, metade em cobre, e metade 
eni notas do novo padriio ; assim to~.mbem será 
paga a divida passtvn internn, e arrecadada a. 
activa. .. ... . .. . . . . ·. 

a Art. 5:• .A amortisação annnril afian~adn pnla 
lei de 23 de Setembro· de 16-::!9, . ser4 restricta· 
mente cumprida entreganJo o thesouro men• 
salmente. ll caixa da 11mortisnçilo a som ma cor· · 
reepondente ao, computo d~ notas emiltidas; 
ficando desde Jll. applic11da parn este . ftm a 
quanti a que se achll sem npplícaçi'lo na referida 
ealu. . · · · · 
· « Art. 6.0 O. cunho da moedn de cobre ce~· 

aarà desde a puhlicaçllo d11.present~dei em toda~ 
as províncias do imperio, sendo lívre o giro desta 
moeda de umas para outras prov!ncias. · 

'a Art. 7.• A. assembléa geral decretará na 
se.ssão .do nnno de 1881-uma dotaçilo conveniente 
paro. a cai:~:n da omortísaçíl:o fazer retirar da 
circulação · tanto cobre, quanto possa ser, ficando 
sempre. a par das notas. E flcão desde jã llYI10· 
tbecados os proprios. naclonaes, até ae haver 
retirado todo o computo, que existir em círcu· · 
laçilo. · ··· · . 

" Art. 8.• Nas .províncias ao norte da Bahill 
(Hr .Pagamentos das ren~as, a doapazas nncionnes 
sarna feitos, metade em cubre ,. e metade em 
prata ; e assim tambem ser:!. · pllg~ a divida pas· 
~iva, e arrecadada a activa, 

« Art. 9.• Ficlio derogadas .as leis em cantrorio. 
« Paço da ca.mat!l dos deputados, 31 de· .Agosto 

de 1830. -Baptístu Caetano de Almeida. , 
Jnlgou·se objecto de deliberação, e se mandou 

imprimir. · · · · 
· , O. Sn .. PliEsioEN'l'E non\eou os 24 Srs. deputados 

que. devem forn1ar a deputaçiio do encerramento, 
11 os que vão. apresentar as leis quo sobem á 
·11anr.ção imperial. 

-- ··"- . 
o:Rn~·~_--DIA · · ~<.;~ · 

Entro11 em .discussão os artigos adiados ao pro-
jacto de resol11ção n . . 141. • . · ·· . 
. O SR. Pm:SI:O!;:NTJ:: • ..o.Na· sessíio antecedente, um· . 
Sr. daputano '(o Sr. Henrique& da Resende) pedio 
o adiamento deata d iacuealio: proponho po~tanto 
o apoiamenlo do ndlamento, · 

Fol apolallo o adiamento. . .. 
·o •r• l\abouçA.Jr-1'areae·ma quo o adln· 
111111~. ulo o ~m fllndAdo. Ih 10110 pu111t1GDl 

IIS liineodas qu"e se tein oll'ereeído, fnzendo esta 
lei extenõtva 11 todas ae provinei~UJ {o· que eu 
julgo incompatível)· poderia ter algum lugar este 
adlam.eoto ;·.mas .umn vez que isto é parE\ ea. 
daír~ts que so cte!lo, para que o adiamento ? 
Qt1c ra11:iio ha que nos mov" a dcmour este 
negocio para ser tratailo em outr11 occasíão 1 
,.\.pprovemos ... esta~ .cadeiras, na conformidade do· 
1• o 2• artigos, o ao supprimido, como mesmo pede 
um il\uett•il membs·o, e demos por conclu1da eata. 
mat•ria. Qu1mdo se !!·atar dáete objecto, cnt il:o 
se far!\ uma· medida .geral; mas ngora o .nilo 
poder'n.os, sem fazer uma injustiça, ·e sem mesmo 
.prejudicar ã. .fazenda nacionaL Daremos pois11m11 
medida ·gerAl em. ·.outra occaslllo : mas eu quere· 
rei q11e se tr!lle agor.a desta medida particular .. 

Voto conlra o adiamento, e voto por esta lei, a 
saber, os arts. 1• e 2• ; e o. 3• artigo 111pprimido. 

o 81". :Elenr1quc• elo Rezonde:·-0 adia·· 
mente não póda. deixnr do pusar, porque destm 
nH1neir11 vai-sa dar um exemplo, ou. uma prova 
de injustiça na Cllm&ra; qllal é a razio porque 
se não pôde tomar uma medids geral ? Se con· 

· aiderarmos bem· as cireumatancías, tambem nil:o 
se pó de npprovar est01 resoluçito, sem tolllarmos 
em ·consideração · a injustiça que se r11z a outl'IU 
provlncias· q_ue ae aclíiio em id~nti~as .circumst1n· 
c ias Eu na9 me opponbo ás . vantagens dAst~·Iei, 
e só me opponho porque é feita ·com aaleeçã<i de 
nlgumns províncias. Voto pelo 11diamento~ 

o !S:.+. Forrolra d~ Mono : - ·Eu voto 
con tr•l o adiamento.· Passando os dous prí111eiros 
artigos, fieão providenciadaa estas necessidades da 
província dG Ceará, etc. O art. 3• e6 trata .de 
augm~ntar ordenndoa de dua11 nu· treA cadeiras; 
entret1lnto ~n um projecto .impresso, .no· gual· se 
providencia ao augmentc. de todali as· cadeiras 
das .províncias uo imperio.. . 

·Pretendo tambem votar, Sr. presidentp; contra · 
o arti~.J ndditívo·do Sr. Duarte e Silva, porque 
haverao algumas cadeir.ns . que aerà neceseario 
dar-se maior ordenado QU$ o de 400N ;. lsto é o 
que se acba providenciadQ nó projecto impresso, 

. no qual se dê. .autoridade· II<JS presidente•, pAra 
aupprimirem aquetl .. s que nii.o forem necesearías, 
e crea1· ns neeesearias . Portanto· "oto contra o 
adiamento. · · · 

Posto. ll votos não paeeou o adiamento. 
Entrou em discussão o ar~ .• S•. c por nil:o haver 

quern raJJa9se, fui posto é votos e •upprlmldo, 
io 81". cn•eroAI•area:-A viliade Rezende 

tem. pre tendido 11m a cadeira de grammatica latina, 
·e mesmo um'l de philosophia. racional, comtudo, 
apesar de. ser um• das . víllas maia ricas da pro
viucia, e que muito concorre para as despe:IIBB 
n&eionaes pela sua grande produ ceio . de caté, 
niio ae tem aUendido á sua re presentaçilo, e nem 
ao menos tem uma aula de. primeiras letra& paga 

·· pelo estado. Senhores, todo o cldadilo te.m direito 
aos benet\cio11. da aua . nação ; porém. muito .mais 
direitos têm 8'].U6ll811 que mass concorrem para 
a aua · riqu~za : neste caso estio oa cidaóiàos · 
da villa de Rezende : é portanto de justiça que 
a nação concorra para o. seu bem, creando illl 
uma ou mais aulas, conforme o .. meu ·artigo. 

O Sr. Oua_todl~ Dia•:......,..Sr...-.presidente, 
niio coiivirei . com· a ·razíto · do Sr. dep!rl;ado, · que 
me- precedeu, em. que esta villa por ser mais rica• 
deve · ser melbor · partílh~da : os pobrea devem 
ser ·preferidos, porque os· ricos· podem pagar 
mestres, e.os pobres; em muito maior ·num·ero, 
o nilo podem · fazPr. Portanto, eu· approvo este· 
addito.mento, mQaoão p ela razão do Sr. deputado. 

l>osto á votos o ~:·rtsgo additivo do Sr. 011stro·. 
Alvaroa, nÕ:Q foi appro\·a do; · 
· .J.au·•a um artigo additivo- do Sr. Z.obo de 
SOUIB• 

Foi apoiado. 
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. o Sr. Lobo do Souza :-A. __ minha pro· 
yincia. creio que está nas mesmas circumstancins 
para merecer os mesmos beneficios que vai me· 
recer o Ceará ; pois que a minhll província é 
uma das mais antigas do Brazil, e aquella cujas 
11.:~anças apresentão um melhor aspecto. Deve·se 
pois a.pprovar o meu additamento. 

o Sr. Duarte o snva :_-Eis. porque, 
Sr. presidente eu clamei por uma medida gPl'Bl. 
Todos pede111 para a sua província, a minha é 
das mlfls necessitadas : . ha pouco tempo é q~e 
tem_ uma aula de ,primeiras letras. Vai-se fazer 
um lavor particular a uma --província,- o -que se 
pasaa.r _ peço des!Ie já ·a ~al~vra, _ para -exigir o_ 
mesmo para a m1nha provwcaa. _ _ 

o· sr. :EvarJ•to: ~Falla-se de favorecer 
um11 província desgraçada, aonde talvez não haja 
cadeira_ ou. aula alguma : as outras províncias 
não estilo neste estado._ Não é porque as outras 
províncias não me1·eção a mesma consideração, 
mas sim porque esta é a mai:l. desgraçada. 

Voto por esta medida particular. 
O Sr. Lobo de Souza:- Sr. presidente, 

pslo mesmo · projecto do Sr. deputado da pro
vincia do Ceará, se vê que a~sa província tem 
mais de uma cadeira de grammatica latina ; 
veja-se o projecto aonde diz : os ordenados, etc. 
(Leu). A minha província tem uma unica· cadeira 
desta língua, . na capital ; a villa do P,ombal, 
que dista 6 legulls desta, a que tem: uma receita 

. muito. superior á sua despeza, tem muita neces· 
sidade ::ie · uma· cadeira do grammalíca latina. 
Por que motivo se ha de conceder 110 Ceará, e niio 
á minha· província? O projeato impressa abrange 
tudo, porque legisla para todo o imperio: porém, 
uma vez que ,;e tome umà medida parti.:ular para 
favorecer uma província qunlquer, eu reclamo 
o mesmo para a· minha, pr,rque será uma injus· 
tiça favorecer uma província, e não outra,.quando 
se achão em ídent1cas círcumstancias.-. 

Vierão á· mPsa _ alguns artigo:~ additivos do 
Sr. H. de_ Resende, Castro Alvares, Lobo do 
Souza_, ·Duarte e Silva: todos forão apoiados e 
depois regeitados. na votação. 

Terminada a discussão do projecto, foi ado· 
ptadú. ·. . - .· 

Entrou em-_ discussão a resolução n. '186, <~obre 
os logradouros publicas desta cidade. 

O Sr. Fe~rolru. de 1\-lollo.:-Todos têm 
estado concordes na conservação dessas braças 
para commodidade publica.; ninguem tem !aliado 
contra isto; mas· o que eu enten:lo, conjuncta· 
monte com algun~ nobres oradores, 6 que 11 
!CSt;>l!lçilo bem longe -• de ser util . tal vez seja pre· 
JUd1c1al. Ora, a camara, pela lei, tem bast:~nte 
força para fazer vigorosas as suas deliberações 
e a resolução não póde ter mais força do que a 
I~ i da sua creação. · Se a camara não pnder por 
VIa das suas attribui~ões augmentar os seus di· 
reitos, muito menos o poderá por esta resolução, 
Demais 11upponhamos que a resolução_ vai.cahir 
no senado, ou 9ue ella passando n.ão ô sanccio· 
nada, não fica. em duvida o direito di! que a 
camara estava .de posse 'l · . -

Voto. contra a resolução. 
o. Sr._ Souti:>:-Peço que-- se :au~nda a que um 

particular requeiêu:-ésfã:.'-.t~rreno nw:-:-PJ:ai!lha ; 
maudou·se ao intendente ·aJudante informar,- e 
este in!ormo11. contra; o _-governo diz· que não 
acha a informação justa;· porque é preciso que a 
-camara tenha demarcado: por isso' é· necessarin 
a resolução_ para dar este .arbítrio.· 

O .s~. H~t:t.anda oav~lco:nu~ - J~lgo 
que o ·honradoc membro não ·tem- razao, oppon· 
do·se á resolução, que não tem outro fim senão 
reconhece·r o direito da·camara municipal de 'as
sumir· a si eaaas propriedade'!' -toando .o entender, 

ainda que fossem dadas pelo governo. Não creia 
o Sr. deputado que ainda que à resolugão· caia, 
o direito da camara fica em duvid!l: seria com· 
tudo util dar-lhe melhor· redacção. 

O SR. D.EPU'l'.ADo propoz o adiamento, que foi 
J'egeítado. -

Não haven~o quem mais fallasse, foi posto. 
à votos o pi'OJeCtl) e· regeítado. · 

Entrou em discussão a resolução offerecida pela 
commíssão e~pocial das" . camaras m-unicípaes', 
dando por ma1s um anno _vigor . ás posturas das 
camaras do Rio de __ Janeiro. . -

o Sr. :Ftcbouc:as :-:Aeho muito conveniente 
que se approvem as postnras ; todavia 'se a illnstre 
com missão dissesse; taes e taes posturas são dignas 
d11 approvação, ao menos n commiss_ão tinha int
posto o seu parecer : mas approvarmos o que 
absolutamente desconhecemos, não acho justo:· 
terão todas as camaras legislado snbr,; princípios 

· _constitueiónnes? Na. l1ypotbese contraiia, . pára 
que tomarmos a· nosso .. cargo os_ damnos que 
Mllas poderãõ resultar aos povos, ainda_ quando 
hajão boas intenções 'l O meu voto, pois, é que 
a éommíss!ió reveja as posturas,. e que aCl menos · 
se vot!lsse sobre a fé. da commissão. Peço ·a. 
urgencm do negocio -e o adiamento da aetual 
discussão. ·: · 

Foi apoiado o adiamento. 
o Sr." M11ntz Barreto:- Opponho~me · ~o 

adiamento. A resolu.t;ão vai sbmeute autori.11ar 
as postura~ _feitas pa1·a .o. Rio de_ .Janeiro.- e·.se 
a lei auto1·isa a · execução das posturns . ainda 
não feitas, com quai1ta _ maior . razãó devemos 
approvar as .que estão já. feitas; Um outro árgíi• 
manto é a ditllculdade . de se appronrem estas 
posturas, não tendo ainda Q methodo de as dís~ 
cutirmos. Repitl>, · se. a lei de Outubro_ manda 
executar _ as postaras por espaço de um anno; 
podemos aem escrupulo decretar que as posturas 
continuem _a· executar-se provisoriamente. · ·. 

o s~. B.ObOUQBS: ...... Basta;me a razão na-. 
tural para acreditar que nem todas estas pos-
taras podem ser, boas; · porém, tenho . ouvido que 
algumas postura!! de Cabo Frio im_portilo .um 
ataque a· constituição, e talvez que nao sejão sõ 
estas: portanto, torno ·a repe-t1r, não da.,emos 
ficar rMponsaveis ·pelos disparates. que algumas 
camaras fizerem, e jàmais darei 'ti meu voto sobre 
eousas que podem ser nocivas aos povos, ·Esta 
é a minha opinii'io. 

o .s~. Maia :- Não posso deix·1r de apoiar 
o adiamento; desconheço inteiramente essas 
posturas, e a julgar 'por uma que foi publieada 
pelo dia rio desta· côrte, me induz a ··crer que, a 
camara sahio fóra _dos seus limites, e como esta 
haverão mui las outras .. que.•.nào sejão .dignas .. de 
appl'ovação. _ Quanto ao argumentQ .. de serem 
executadas por um anno ô condição tacita ·que 
as camaras não excederãõ os .limites .. de suas 
attribuições; portanto acho-. indispensllvel o adia~. 
manto. - · · - . - ,· .. ,; 

o Sr. Va•oonoello• : - EID minha opinião 
a resolução_ .devia ser mais geral; , A.s .P9Sturas. 
das camaras .terão vigor _emquanto &,,autoridade 
competente não as· derogar,. compr!!hen!fen'do· não 
só as do' Rió. de Janeiro mas. as de·. tudai( as 
muui.cipªliftª-.d~4.Q~!!'!!I?.!l~!~: . Hll·l?rovincias cuj~s 
eonselhos gera-es. n.ao .poaem approvar as~pn'!llll_
ras de todas as camaras; _e o _quf'.h~a:d,e_r~sill.tar.~_; 
E' que -ou hão de dar uma . appr9_vaçao -menos · 
pensada,_ ou . que· deixaráõ de as _ approvar; oü. 

. que finalmente .. essés municípios. ·fiquem- gover
nados. pelas antigas post\lras~ Ora, ·a vista d~sto 
o adiamento não .. Jlrod~z· ·-beneficio algum o:- 'Na 
sessiio passada tiuha•se vencido_ . que todas-·as 
posturas. tossem approvada8, .emquanto.·nio., fos· 
sem revogadas • . Não sei se jtL veio .. easa .-eao· 
lução elo aenallo, . . ... · . . . . . " 
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Consideremos mais, que com tão pouco tempo 
de trabalho ·· o que- podia fazer . a commissão 'l 
Estf~ claro que o recurso quo lhe oiYerecia _era 
este, entretanto o que se deve f;lzer é appro
yar·se as posturns e que tenhão vigor emquaoto 
não forem · ·alteradas ·ou reprovadas pelas a.uto· 
ridade~ a quem a lei o incumbe. 

Ficou adiada a ·· discussão, por .estar o St·. 
ministro da Ja?.enda na camara, o qual foi: in
troduzido no salão; e .depois _de · tomar assento,-
o Sr. presi.iente poz _em discussão a proposta 
do governo sobre a organisação _do thesouro na· 
cional. 

O _ SR~ V .\sco'NCELLOS représenton á .eamara qne 
tendo vindo officio do goveruo, em que se par· 
·tieipava i augusta camara, quo S. M. Imperial 
receberia a deputação que fos;;e. pedir a hora e 
o lugar do encerrmento da assembléa geral, pedia 
o adiamento da proposta do governo, em con, 

· sequime\a de não se ·podet tetminat a sua dis· 
cassio na presente sessio. .-

0 sa. Fill:aEIRA. F.RA.NÇA. apoioU: o adiamento, 
não só pela raziio dada pelo Sr. Vasconcellos, 
como por julgar o~ue o. projecto era a~Jomulo da . 
constituição. 

O SR. MINÍSTBO D.\ FA-ZEND-A. disso <lue não 
respon_dia á anomalia achada pelo Sr. _deputado, 
sy'as que convinha no adiamento por falta de 
tempo. , __ : ·_ 

· o Sa: Fnúla.L DE .MEi.r.-:: votou igualmente 
peló ·adiamento, e disse que as pastas estavão 
cheias de requerimentos, · pareceres e emendns 
do senado ; a que era necessario dar expediente 
antes de acilbaíla a sessão. 

. Posto ã votos o adiamento fJi approvado, . e o 
Sr. miniat\:o · da fazenda retirou.~ae. . · · 

Continuou a ·. discussilo · sobre _a _ resolução . que 
approva as posturas das camaras munieipa,es. 

. ·. o Sr. Ole.rnente. :Pereira: ~A emenda 
· deve passar, porque assim fica marcado o tempo 
durante o qual _ deve ter execução as posturas, 
não só nesta província mas em -todo o . imperío, 
até que _ sejão approvadas. O adiamento não 
deve ser approvado. . . . 

o · Sr. Oailltro e S _tl va : ;_ Eu voto pelo 
adiamento, porque logo que as posturas tenhão 
a sancção do corpo legislativo, têm . (orça. de .. lei; 
o que é _um grande maL se ellas forem !Dá~, 
porque nao tàm recurso prompto~ A _comm•ssao 
póde· muito bem .. desempenhar _o trabalho de . in
dicar .quaes são as post·ul'&s dignas de serem 
apptovadas provisoriamente~_ . 

o Sr. Forretra Frunça: -As posturas 
não se poâem approvar, porque appróvar é 
achar ·uma cousa ·boa; e sabemos · nó~ que as 
posturas o são? ~~~ j11lgo mais conformo que se 
approvem por ma1s um anno e que . ns camaras 
as possão ·renovar, -no caso . de conhecerem que 
não SãO boas Oll QUÍI prnduzem InáOS . e:lfeitos 
algumas das suas .disposiÇões_. . . 
:Õ &;~·Duàrte o"Snva: -Na veaffi"nio 

se . pôde approvar uma co usa _ qu.; -se . não . co· 
nbece; entretanto não posso ··votar pelo adia
mento, _ que equivale a ficar o negocio parado 
·atá ao anno que vem. E'· aecessario tornar uma 
medida -- e eu Julgo que a idéa ao Sr~ - Vascon· 

· cello• é a melbor, porque antes termos posturas 
nau do que a• velhas. . 

O Sr. FICRitiJJ4 -Fa.urQ4:- Ao contrario eu 
41liO que ant111 •• valha11 elo qlla mr\1. e novas, 
porqlll nó1 ulo q~aoremo1 oo~a1u _antl·cotaetltu• ·· 
CIIOIII .. , 

o .... .;'-._,..~,, .. ,,., - A aommlulo · propi'lo ••ta medldtt par• Qlll •• aamart• nlo Hquem 
prl'VÜII do . 111\l l~rolalo, hlOOA'VII\IOAtl . quo do 

certo é muito grande. ApprllV'O portanto : o pa
recer da com missão. e voto contra -o ac1iamonto. 

o Sr. Fcrretra. · d~J. Veiga.: --Eu insisto 
na ídói\ qu~; se o:tf~receu, de quo flqnem as pos
turas em vig·Jr por mais um .11nno, deixando -se 
no arbítrio d.a.~ camaras oap;·esentarem posturas 
novas . no. caso de _ assim - julgar.em a- . bem do 
publico;. e _isto . sa estenda _ a todo o imperio, 
no que não vejo · inconvenient~ algum. 

o Sr._ Aur:eüano: - Se a .resolução não 
· póde passar, · muitG _menos se póde .dizer que as 
camaras façã~ novas posturas, porque isso vai 
de cn-.:ontro á lei, e uma resolução não pôde 

-estabelecer dit·eíto ·novo. A eommissão fez o seu 
dever; quiz acautelar o · ínconvsniente de ficarem 
os municípios sem as posturas feitas pelas ca~ 
maras actuaes. 

o Sr. Va•conoel.los: - Votarei pela re· 
solução; salva a. redaeção, da .maneira que já 
expandi. Nà_o. posso npprovar a idéa de que as 
camar~&s no fim do· anno fação novas posturas, 

· porque isso seria U:ma .invasão ·na lei. ·O corpo 
legtslativo é que deve declarar que as posturas 
~erão yigor em_ql;l!lDto não fo_ rem __ . derogadns. Esta 
e a mtnlla _opuuao. . · _ · ·. · --

Foi _lida -e · apoiada a . seguinte emenda: . . 
· « As posturas das • camarus municipaes; depois 

de novamllnte .corrigidas pelas mesmas . camaras, 
continu.aráõ a ter vigor por mais um anno, na 
fôrma do art. 72 da carta de lei · do lo de Ou
tubro de . 1828, até serem approvadaa pela auto
ridade competente. -Salva a redacção.- ·castro e 
Síl!)a. » 

Posto á votação o projecto, salva a ·emenda, 
foi_ approvado, ·e esta . o ·· foi _ lg~almente, - man
dando-se tudo para a .· commissao · de redacção. 

O seguinte ·projecto · de resolução, ofttreeido 
pela commissão especial das camnras munieipaes
foi . adaptado . e remettido para . a com missão de 
redacção: _ -. · . · 

« A assembléa geral legislativa resolve :· . 
cc Art. 1° Fica approvudo o emprego de .encar· 

regado da contabibdade da camara mu.nicipal da 
cidade do Rio de Janeiro. 

«. Art. 2° Esse _ ampt·egado á .da nomeação da 
dita camara, . e vencerá a gratillcaÇão ' que _ por 
ella _lhe .fõr marcada em proporção do seu tra· 
balho. . · · · 

« Paço da camara dos dé'put'ldoa, aos 28 . de 
Agosto de 1830.-A. de Souza. e Oli'l)cira Coutinho. 
-A. -M.deMoúra:-J. C. Pacheco.» ' 

Tendo·ile acabado a . mataria da· ·di:icussão da 
ordem do dia, resolveu-se que, ··para preencher 
a hora, se continuasse a discussão -de alguns 
pareceres adiados. Em eonsequencia, o Sr. pre
side~>te póz á discussão o parecer da • commissão 
especi•ll do. exame · das propostas,·· resoluções e 
representações dos conselho:\ provinciaes · sobre _ a 
representação .que á · assembléa geral dirigio o 
conselho da província de Goyaz. . - • . 

Regeitou·se o paraeer, approvada uma · em~nda 
do -Sl·. Paula e Souza, o regeitado um_ prOJecto . 
de ·- resolução, oft'erecido pelo Sr. Maia, · : 

Entrou em discussão o- parecer -da 3a . com
missão . de fazenda, sobre o ·requerimento: do 
con_selheiro Antonio .Manoel Corrêa ·· da Camara, 
e .voto. em • separado d_o Sr. Carneiro .daj::lunha, 
adiados .desd __ e _12 :dó -- corre_n_ t_e_ · _Agos __ tj: .,foi _r_eg_ ei
tado . o paroJcer e npprovado ·o voto e_m separado. 

Foi .igt!_almente posto _á :vot~.s o par~c:er . da 
- comaussao _ de _ commercto, _ ad1ado _ em _ 23 de 

A[losto, ·sobre o requerí_m.ento d1fThomé Manoel 
de Jesus. · ., ·_ .- _ . . . · 

Dando a hÓra fl~ou, adiado. · .. .. . _ . ... , . 
Pedio·se à prorogação da'.discusailo . _o .que _não 

1o venceu. · · · 
· O Stl. :t>nnstoENTE deu ·para ordem' do- dfâ lo 

do Sotembro: 1.0 Os. ~rojectos vi~dos do senado. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 15:06- Página 1 de 3 

SESSÃO ·EM 1 DE SETEMBRO DE 1830 461 
2.o. Resoluções ns. 151 e 184: •. S.o Projecto de lei 
n. 32. 4. 0 Discussão de pareceres adiados. 

Levontou-se a. sessão depois das duas horas. 

SessA.o em· I o de· SeteJDbro 

PDESIDENC.U. DO SR. COS'l'A. CADVA.LIIO 

Fazendo-se a ch~Arnada, acharão-se p1·esentes 
67 Sra. deputndos, faltando com causa os Srs. 
Carneiro da Cunha, Pereírn de Brito, Alencar, 
Zeferi11o dos Santos, Tiburcío, Calmon, Lino Cou
tinho, Alvares Branco, Pintn Chíchorro, Mendes 
Vianna, Paula Souza, Feijó, Monteiro de Barros, 
Oliveira Alvares, Baptistn Pereira; Deos e Silva, 
José do Amaral; e sem ella os Srs. Moura, 
Getulio e Mendes· Ribeiro. 

Aberta a &essão, lc11·Se a acta da antecedente, 
que foi approvada. · 

EXPEDIENTE 

· Lo Do secretario .do senado, officio partici· 
pando ter S. M .. Imperial sancclonado duas reso· 
luções; a la approvando a pensão. de 1:000$000 
annuaes, concedida pelo governo a D ; Maria Doro· 
théa da Silveirn e Seixus; ~~ mandando con, 
tinuar · por mais um anno o pagamento de todas 
as pensões,. tenças e mais mercês peéuníarias 
que se percebião em· vírtuqe -· da· resolução de 

· 21. de ·Juiho de 1828, exceptuando · &~quellas que 
· jt\ têm sido desapprovaàas e as que o. forem antes 
desse _prazo.-Ficou a camara inteirada. · . · . 

2.o. Do . mesn10 secretario, participando ter S. 
M. o Imperador sanccionado os seguintes de· 
eretos: 

l.o Ordenando a abertura de um canal, que 
facilite o commercio da capital do Maranhão com 
_o .interior da província. -
. . 2.0 Assegurando aos. descobridores. ou 'inven

tores. da alguma industria util, a propried!lde 
o . o uso . exclusivo de suas descobertas . ou in· 
venções: .. _ . . . 

3.0 .Determinando os casos, .em que se dispensio 
os exames preparatorios, aos que pretendem Ire· 
quentar os cursos jurídicos de S.·. Paulo e O linda. 
-Ficou a camara inteirada. . 

S.o Do mesmo secretario, remettendo a reso· 
luçiio do senado, isentando os membros dos 
conselhos provinciaes do ex~rcício de juízes · de 
facto, durante o· t61Dpo ~as reuniões dos mesmos 
conselhos.-Ficou- ·a resolução- para· entrar na 
ordem dos trabalhos, dispensando-se a· impres-
são. · 

4. 0 Do ministro da marinha .·.em resposta ao 
que se lhe dirigio em . datn de.· 6. do mez pns
sado, remllttendo a planta do porto. de Taman· 
,daré; e o offieio dirigido. ao. governo pelo pre· 
sidente . da província de Pernambuco, em Abril 
de_ 1827, . ponderando. as vantagens que ~fferece 
.aque!lP. porto para nelle est•,bC)lecer-se um ar·senAl. 
e departamento · de · n1arinha.~Foi remettilio á· 
com missão .de marinha e guerra. · 
.. 5.0 Do ministro d.a justiça~: remettendo . um re• 
querimento de José Bonifacio de Oliveira Fon· 
toura, ·que pede ser aUivi11do do o nus. com gue 
lhe foi· concedida a serventia . vitalicia do otllcio 
de· escrivão da provedoria do· termo e . comarca 

. -.de S. João d'El·Rei, por ser. da attríbuição do 
corpo le'gislativo .a decisão .. que se requer;-Foi 
remettido á commjssito de justiça civil. 
·. 6.o Do mesmo ministro, participando ter S. M. 
Imperial sanccionado a resolução, .ptlla · .. qual fica 
abolido. o lugar de juiz almontacé .. e remettendo 
o autographo.-Ficou a camara Inteirada e man· 
dou~se recolher o autographo. 

Mandarão-se entregar os .documentos perten· 
qentes. a. Joa~uim Tei~eira N~bre, ·que .o11 ~e!lia. 

Remetteu-ae á commlssão . de marinha e guerra 
um requerimento do senador Fraucisco. Carneiro 
de Campos e Manoet Antonio Gomes, proprie· 
tarios .de. predios urbnnos na cidade da Bahia, 
em que pedem que por um acto do poder ·Iegis 
!ativo se. julguem nullos os aforamentos e con
cessões feitas em p1·ojuizo de suns propriedades; 

Lerão· se as seguint!ls rcdacções do varias. pro. 
jectos, que vão ser remettidos ·.ao ·senado, e que 
farão approvados: 

l.a Da resolução, que crea na cirlade da For-• 
taleza. capital .. da . pro~lncia do Ceará, as cadeiras 
de philosophia racional e moral, rethorica, geo
rr.etria e . f1·ancez, com o· ordenado. de 600$ cada 
uma, e outra de grammatica latina na villa do 
Crato, com 400$000. 

2.• Da resolução que dá vigor por mais um 
nnno,· ás posturas da camara ·municipal da pro-
víncia do Rio de Janeiro. ·. 

3.• Da· resolução. que approva o emprego de 
encarregado dn contabilidade da camara municipal -
do Rio de Janeiro, com a gratificação que elle 
lhe arbitrar, sendo por ella nomeado oucamovivel 
á seu arbítrio. · . · . - . .···· . 

Lerão-se .tambem os saguintes projectos que. vão 
ser remettidos, á sancção: . . . . .·. . . · , 

l.o Permittindo·se a citação para qualquer .pro-
eesso CIVil . dos presos e afiançados. . · 

2.o Sobre os· abusos de exprimir os pensamentos 
por impressos, por palavras e mlinust~ríptos, e das 
suas penas. · · . . · . ,. . 

Faltando um membro na commissiiu de justiça 
criminal, o Sr. presidente nomeou o Sr. Mello 
Mattos. 

IU:QUERUIENTOS 

l.o. « Requeir•' que se nomeem commissões espe· 
ciaes de 3 meml:ros; eleitos d'eiltre os Srs~ deputa
dos que ficão.no Rio de Janeiro, no intervallo desta, 
â se~são ordinaria do anno proximo futuro, para 
preparar alguns trabalhos de mais urgencia que . 
facilitem .oil desta augusta eamara; a· saber: uma 
de marinha e guerra; olltra de jnstiça civil e 
criminal; outra para . examinar o ·estado.· das 
escolas_ de i nstrucção primarin . ...:. Viei2·a Souto; D 

Foi apoiado; ' 
o Sr. Sebastião do l.=tego:~(l) Tem·se 

dito que não era preciso que ·a camara nomeasse 
commíssões, que cada deputado .podia trabalhar 
~>obre as matarias de que trata . o requérimen to, 
e que até não. era. justiçn, que se incumbisse 
aos deputados que a.qui deão desses trabalhos,. 
quando os outros ião para as suas províncias; 
porém, quando isto se pudesse dizer· a respeito 

-de outra." commissões, nunca poderia ter lugar 
esta opinião a respeito das contas do .commis
sariado. Ora,. como poderá um deputado de seu 
motn. propriu. it·. ao thesouro . examinar papeis 
e contas, se não estiver .nutorísado pela caniara? 
Julgo . pois de absoluta nece_ssid,àde que se ad.opta 
a med1da proposta no requenmento. · ... -
. o sr: soares da. Rooh.a:-Parerie·rne que 
em 1826 e 27 se tratou nesta casa se, se' ·podia 
nomear taes commissões e que a. camara ·decidira 
que· não. Fochada a . sessão estão acabados os 

.nossos ·trabalhos ; o -mais é ir contra' a-• consti-
tuição; · · . . · . · · · 

Voto contra o requerimento. Cada um Sr. depu
tado trabalhe segundo o seu patriotismo . 

o· s .... Ferreira· _da ·vÓiga:-Acho mui 
acertada. a id_éfl _ de que sobre alguns objectos, 
fiquem commtssoes a trabath·ar, compostas. dos 
deputados que _-ficarem n\\ eôrte; a neces_siiir.de· 

(l) Os· discursos antécedentes a este forlo. ~llJl· 
primidos pelos. tacbygrapbos. (Not~ ea~tra. hicla.clo 
Dlario da Oamara). . . ,. . . . :, . . 
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desta. medida ·é obvln; escuso moslrnr a neMs-~ o requerimento de Antonio Joaquim de Oliveira, 
sidade de termos mo.torln11 prepnradns para que preso na cadêa desta córte, em quo se queixa da 
n_· _a· s_ ·cssão futura possamud ~rabalhnr sobre dados inju~ta sentença contra . elle .. pr.ofe•·ida pelo juiz 
sogurod. ._ ordinario da villa da Praia, districto de Campos 

0 sr. cunha. l\tC4LI.'o,.:-Poln mlnhe. parte de Goytacazes, e confirmado. pela casa uo. suppll· · 
11 11 1 t 11 d cação, pela qual foi o supplicante condemnado -por 

estou .prompto .. a .Ira a 111r _no - n erva -0 • 11~ se:'j·__ t_od_ a -v_ ida __ a o_ b_ras_ -pub __ 1_ ícas, .se,.undo a pe.1_1a : _de•xa 
sões • . sobre m11LoriatJ miULo.rus ou ostatisticas bem "' d 
entendido; sobrll 0_ mal H niio po:iso. entrever-se da sua .. exposição, de fnr.to 11 tres 

Restn saber se 0 I!OVI!I'IIO estnrá pelas •·eqili· rezes; e pede; que esta .. augusto. cam.,ra haja __ de 
sições -feitns por oo;tas commlsllões nomeadas p~l~ nomeat· uma com missão de justiça, que examime o: 

processo : ____ - --
camara. << A com missão é de ·parecer, que o requerimento 

o Sr. :X.a.vJol" do Ca.rva.lho:...,Os tr_a· do supplicante seja escusado: _ _ _ _ . . 
balhos legislntiVOII t6m um período ma1·cndo na cc Paço da camara · d·•S deputados, lo de -Setem• 
constituiÇão, além do qual nt\0 podem ter lugar bro ele 18:10.-A. P. Limpo de Ab1•eu.-J. A. da 
essas commissões; e por isso voto contra o.. pro· Silva Maia.-0. S. Mello Mattos. 11 

posta, apezar de conhecer o grande .fundo. Fói approvndo, 
Vierão á mesn ns !!eguintes emendas: · 3.o c< O cidndiio .Tosé Antonio Barboza, repre-
I.a ci Nó intervallo ·das sessões, ns pessoas encar- senta á est:~ augusta camara o gravame que sente 

regadas do archivo dn. camara, franquearáõ _a cum tres -artigos das postut·as da camara . da 
qualquer deputado 'os esclarecimentos que · por villa de · s: Pedro de Cantagallo, om um doa 

. . _ elles forem requeridos; e aquelles que- forem · quaes se declara, que é considet·ado entrada pu-
. membros das commiasÕ•ls, poderáõ levar para as blica todo o qualquer trilho, ou atravesso.douro que 
suas casas quaetJquer documentos · relativos ·aos dá tro.nl!ito para mais de qnatro moradot·es; e nas 
objectos de suas <:ommisaõos, umn voz que passem ontros se impoem aos fazendeiros a obrigação de 
recibo · na secreturia da camara. -H. Cavalcanti. ,, - conser.varnm as estradas publicas que passarem 

2.• " -Q11ando se vença o requerimento que se por suas fazendns,. cortando lá palmos do matta 
nomêe- uma commhlailo de pens'ões e ordenados do um e outro lado, sob pena de_ serem mult11d011 
tambem de S membros.-lt~llll'l'dira de Mello.>> de lOH a 30SOOO, e . sofl'ret·ern 8 dias de cadêa • 
. 3.a «Requeiro que se n.~mêe tambem uma com· ·<< O representante reconhece _a nocess!dnde desta 

missão para o exnme daa contas do commissariado - obrigação, quanto ás estradas . oublicas ; mas quei· 
geral do exercito.-Paula e A,·aujo. » ·- xa·so de que se mande considerar · como taes os 

Foriio todas .apoiadas. • trilhos ou atravessadouros que passilo pelas fa· 
Pondo á .votos, tol o requerimento regeitado, zendas; pois neste · caso tot.la a escravatura jlo 

e _ a emendM do !:ir. Pau In e Araujo: prejudicadn íaUln,Jeiro seria distrahída para a _ .conservação de 
a · do -Sr. Ferreira do~ · Mello e . approvada a do taes trilhos, pela maior parte em utilidade- parti-
Sr. Hollailda. . . · .- , · . . colar de alguns ;isinhos, distracção notoriamente 

__ 2.o « A commluilo do o11tatlstíca reconhecendo em -pr cjuizo da agricultura, que tanto cumpre 
n necessidade de Informações exactas; sobre a . animar e proteger. _ · _ · 
po-pulação das villaa o povoações do imperio, c1 _A com missão especial das camaras . munici· 
requer que se peçilo aoa presidentes das províncias, paes, a quem foi presente estu representação, ou 
por intermedlo do g•1Vorno uma relação das villas queixa, achandofundamerrto e justiça no suppli· 
e povoações de cada provi nela que tiverem mais · ca11te, em se considarar gravado com aquella pos· 
de.200 fogos, dentro do arrunm11nto com declaração tura, que considera como estradas publicas a taes 
do numero de Cogo1 do cada uma do.s sobre_ ditas trilhos, ·o julgando que elll\ _ deve ser· alterada 
villas ou povoaçõo11. quando sa discutirem as posturas da camara DlU· 

u Camara dos <.leputo.doli, 31 de Agosto_de 18~0--:- nicipal desta província, é de parecer, que a repre~ 
H. Cavalcanei.-Ounha Mattos.-Baptuta d Oh· sentação deste cidadão soja tomada em cons1de· 
veira. · » . . ração, para. .· ser . attendida ·quando se discutirem 

Olferecerão~se as aegulntea emendas: taes posturas. _ · 
L• «A distancia proaumlda do lugar aonde re- : « Paço da · c'\ma.ra dos deputados, · em ·· 81 de 

side o poder judiclarlo. -Oaatro d Siloa. u Agosto de 1830.-Aureliano de Souza e Olivei,•a 
- 2.• « Suppri:niiO•>IO as palavras :-que tiverem Coutinho.-Antonio Mada ele Moura-.---JoséOor-
-mais de 200,000 . !ogot~ ;-EJ·n~sto 11, _ r~a Pacheco 11 Silva. » · ' -

Foi approvado o requerimento com a emend~ do.- - Fdi approvado. . _ 
Sr. Ernesto Franço., s rojeltada a do Sr. Castro e 4. 0 · <c A' comm!ssão de constituição forão pre· 
Silva. · sentes os officios dos ministros da justiça e da 

S.• « Requeiro .se reeommende ao governo; que guerra, que satisrazendo á requisiQiio desta au· 
quanto antes façn _cessar e extinguir o_ açOURue _do gnsta camara declarão que se fez extensiva u mui-
arsenal, que existe na provlnela do Pará, e juntn· tas ''lltras províncias a suspensao de garantias, 
mente os seus empregados ; devendo fazer o forne· e creação de oommissiio militar. que teve lugar em 
cimento de carnes verdes, que fór mister pelos açou~ Pernambuco o armo proximo passado, o isto por 

_gues particulares, na fórma do costume nas demais· _ decreto de que se eJ:}vião copias assignadas pelos 
províncias -do imperio.-Al'aujo Franco. 11 ex-ministros Lucío Soares T<lixeira de Gouvêa e 

Ficou pata a segunda leitura_. Joaquim de -Oliveira Alvares . A commissão -julga . 
. A's 11 ·. horas sahírão da caãã::os membros da eyidentisSÍ1111l""1r"-in-lnteÇão da con;;tituiçilo, e nem · 

- eommissiio do banco. um outrõ"parece'ilãiil_a_ dar senão:-Qus senomeis 
· a commissilo especial, ordenadada pela lei da 
responsabilidade de lá . de Outubro de 18'1...6, ar· PAaECERKB DE . CO-.mtSSÃO 

-1.• -« A com missão de instrucçi\o publica . exa_· . 
minou os relatorios doa -mestres do príncipe impe· . 
rial e princezas, e n vista dellos só tem · de admirar 
os talentos e appllcaoito de tão. augustos_ dísci· 
pulos. _ _ . _ 

cc Paço da camata dos peputndos, em 29 de 
Agosto de 1830.-Jortl RibBiro Soares da Rocha.
..-lntonio ll'errGh·a França.» 

ll'oi a~pruv11do. - ,,,. .. --
a 2.o Foi vL1to n" comml11a!lo de justiça criminal 

tigo l_,o _ _ _ _ _ - . _ __ _ . 
·. _ c1 Paço da camara dos deputados,em !U de Agosto 
do 1830.:-E. F. F,·ança.~J. M. de Alencar.-

- Feiió, vencido por ora ; n. • 
Fic,>u adiad~ por -assignar vencido um dos mem· 

bros da commissilo. · 
5.o u A commissão de fazenda examinou o re· 

querimento de José -Rabello de Figueiredo, pro
príetario de uma fabrica . de as11ucar, e de outra de 
distillar aguardente, mostrando,que não aó reeultilo 
gravíssimos · inconveníe~tes • lavoura e . ao oom• 
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mareio, de se levarem direitos pelas macbinas 
importadas para melborar a cultura e tabrico de 
taes productos em uma época em que o trafego dos 
escravos está a acubat·; como que é do interesse 
dos distílladores de aguardente, que este liq11ido 
seja isento de direitos de . exportnção, ftcantlo 

·unicamente sus::eito · a pagar 16ROOO' no consumo, 
abolidas por este modo todas as denominações de 
impostos, qüe até aqui pagavão, em diversas 
repartições; .que só ser'lem de complicar a arre
cadação e incommodar os conectados. A commis· 
são entendo que a primeira parte da petição niio 
póde ser attendida, pela genernlidade em .que é 
concebida; e p~;lo que toca ó. segunda, 11 com missão 
oft'erecnrá brevemente o seu· parecer sobre um prO· 
jeto, que, a . merecer a approvação da camara. 
satisfará. p!enamente os. interesses dos agricultore9 
e eommerctantes; . . 

<c Paço da camara . dos deputado!!, em 28 do 
A«osto de 1830.-B. P. de. Vasconcellos .~J. M •. 
Vtanna.-Dutu-te e.Silva.-.Lobo de Souza.. » 

Ficou adiada por se pedir a. palavra. . 
6.0 << A com missão ingle_za de .. mineração do ouro 

do . Congo-Sõco, na província de Minas-Geraes · 
considera-se desonerada do imposto de . 25 ofo . do 
ouro que extrahir. a que se havia s,ugeitado parn 
lhe ser permittido .. pelo govet·no o seu à'>tabeleci
m~nto, fund&ndo-se . na lei de 26 de Outubro de 
1827, que reduzio os direitos desta producção a 5 •/o 
e no tratado celebrado ulLimamente entre o Brazil e 
Inglaterra, no qual se comprometeu o noss.o .. go
vern:>. a não exigir doí! subditos inglezes, mais do 
que dos brnzileiros . . Abstrahindo .de muitas outras 
razões.; parece á com missão, que · a pl'etenção da 
companliia é cdestitu!da deJundamento, pois que 
tendo~se sugeitado a p~tgar sobre os direitos esta
belecidos mais 5 ojo para obter a graÇa . de esta· 
belecer .na província de Minas, .e sendo então 20 •/o 
os dire.itos que então .pagava o out·o, é evidente, 
que deve a , companhia continuar a pagar os .25 .of0 
edtípulados no seu c·onta·acto; e assirn, é :o parecer 
da com missão, . que se responda aos ofticios do · 
governo que ncompanltnrão ~s notas dos ministros 
~nglezes, reclamando a favor .da companhia, o 
beneficio da lei. · · 

· u Peço da · camina dos .depulados, ·em 28 de 
Agosto de 183Q, ..;..B. P. de Vasconcellos.-J. M. 
Vianna.-Duaf'te e·Silva.-Lobo de Sou.::a. u 

O deputado Hollanda Cavalcanti, ofi'erece A 
cõnsiderr.ção da camilra o p·arecet da commíssão 
de impostos e rendas publicas na sessão · de 1829, 
como parecer· separado ....... Hollànda. Cavalcanti. » 

Ficou adiado poa· se pedir a pall\vra. 
7.o K Acommíssão de fazf\nda, tem a honra de 

apresentar o seu parecer sobre as provisões do 
tliesoul'o, que derão nova forma á arrecadação dos 
dízimos nn província de S, ·Paulo .. 

« Erào ·os dízimos al'recndados naquella provín
cia, já por meio de arrematação, já por .ndminis· 

· tração, ainda depois .da lei de ,16 de Abril de 18í-!l; 
porque· representando o governo provincial con• · 
tra esta lei, · foi suspensa por um aviso de Setembr" 
do 'mesmo anno de 1821. · · · · 

«J?or provisão do thesouro de . 5 de Junho de 
1829 foi determinado; que se puzesse em rigoa·osa . 
observancia o S) 3• da dita lei de 1821,. t depois de 
differentes rept·esentações. ·da junta da .fazenda, e 
ordens do thesouro, foi · reduzido o dizimo. dos 
generos manufacturados a 5 °/o; ·e nas instrucções 
dadas foi imposta · novamente esta obrigação aos 
juizes de p·az nessa anecadação . . · . . · 

« Parece á ·commissão 1°, quo tendo . sido a lei 
·de 16 de Abril feita por ensaio, e por isso só por . 
8 annos, já não podia mandttr executar-se tendo ha 
muito expirado aquelle prazo: 2•, .qlle esse decreto . 
não estando em execução em · S. · Paulo, qu9ndo ·se 
fez alei de 6 de Setembro de 1821, que suspendeu o 
-dito deertoto elaro fica quetaldect·eto não foi appro· · 
vado pela dita lei de 20 de Outubro de 1828; a qual : 
aó , approvo.u ;u dtaposições ··legisla1i.vae; ·porqQe · 

então se governava o imperip como é expresso na 
mesma lei,. e não .. as já· suspensas ; .tnnto assim, que 
ainda depois da exec11çílo desta lei de 20 de Out11bro 
continu~Ju sempre sem execução essa. lei lde 1821, 
naquella província, e que eonsequelitemente depois 
de jurada .. a .constituição, einstallada .a assembléà 
g~ral, só a .este. pertencia restaurar aquella suspensa 
let, e não ao .governo .; So, que se o governo conside'· 
rava como lei·aquelle decreto, como mandou execu
tar sómente o seu~ 3•, e não todo elle, c!lmo cumpria, 
admittida a hypothese de qua não estava suspenso 
ou sem effeitn? 4o, que as leis de orçamento só 
deriio vigor ás lelH de impostos existentes~ . e que . 
estava em ex.ccnçiio, quando . as . mesmas · leis se . 
·promulgarão: ora, não estando em execução aquella 
lei de 1821, . é lnquestíonavel _. que tambem nas leis · 
de orçamento ficou sem vigor. 

«_E' pois o parecer da .commissito, que as pro· 
vi soes i:lo thesouro mencionadas, silo . illegaes, e 
que assim se declare ao governo, para que o mesmo 
Caça executar n11 leis existentes, revogando os seus 
netos a eila contrarios ; e assim fl.:a satisfeito . o 
conselho geral de S. Paulo. . · . : ' 

<I E porque iguaes determinações foril:o mandadas 
6 província de . Minas Geraes, e até se achão em 
execução, entende a com missão, q·ue esta· augusta 
camnt·a deve fazer ext~:~nsiva a .esta província .. a 
medida que tomar sobre a de S Paulo. · 

« Paço da camara dos deput11dos, }o de Setembro · 
de 1830.-B. P. cfe , Vasconcellos . ..-Ribeiro de .An· 
d>'ada.-Lobo de Souza.-Duarte e Silva. » . · 

Ficando adiada por se pedir a palavra, o · Sr. 
Moura . requei'Cll ' a · urgencia, par'\ ·se discutir · o 
pnrecer; e ee•!.do esta approvada, não foi appro-
vada na votaçao. . . . . · · . . 

. Man~on-se imprimir a requerimento do Sr • . Cas~. 
tro e S1lva. · · . · . . 

B.o . « A com missão ·. dé ju.stiça 'criminal examinou -
o requerímen~o de Felippe Santiago de . SanL'Anna, 
em que expoe, que sendo in volvido em uma dei!· 
ordem, que tivera lugar ·na Praia ·Grande, tõra 
preso com outros, · e . sentenciado em conselho de 
guerr11, por ser o suppllcante cabo de esquadra, 
e os co-réos, uns soldados e outros ofticiaes infe· 
riore~, a.ccrcscentano.fo que a sentenÇa condemnára 
os prlmetros a um anno de prisão, e carrinho, e os 
segundos a lO annos. Quêixa-se .o sUpJllicante de · 
que sendo apeuas cabo de esquadra , fosse con• 
siderado como ofticial inferior, · para sotrrer a pena 
maior, ·além de recahir esta . sobre um processo 
nullo.· A co.mm,!ssão entende que os documentos 
apresentadLls 1mo esclarecendo . sufticieutemente 
a questão para sa poder decidir se houve é:itcesso 
na . execução da sentença, se peção informações 
a" governo · a este. respeito e com especialidade 
a. copia da sentença proferida . no conselho da 
guerra. · , . . . 

<< Paço da camara dos deputados; -lo de Setem· 
bro de 1830.-A. P. I,. de Abl·eu.-A. I. ela 
Silv11 Maia,,.;..c, S. Mello Mattos. ,, . .. 

Ficou. adiada _por se pedir a palavra, o · Sr. C11s ~ 
todio . ·D1as. ped1o· a urgencia, e sendo esta appro
vada, o mesmo .Sr. ofi't~receu a seguinte emenda: 

· « Accreseente·se P.or emenda ao .parecer, que o 
ministro competent11 dê as providencias necessarias 
no caso· de se verificar o allegado, informando a .· 
esta camara do resultado.-Custodio Dias.» 

Foi approva<lo o parecer e a emenda. 

ORDEM DO DIA 
;, 

Entrarão em discussão varios . projectos de ·lei 
vindos do senado. · . · . · · · ·. . 

1.• Projecto ·.de · resolução, · fazendo · aubsiste'?-tes 
varias cadeiras na cid"de de Oeiras, povoação de 
Jairoz, villf:. ,de Valença, · e em outros lugares; 
sob o Dllmei'O lõl, por artigos • . ·· · · 

o 8~. oó.tr:o Á.l~~~- :-c~eio que por este 
artigo ficiio revogadas algumas -cadeiras de gram-
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.matíca; não será m~lhor que fiquem as que já 
estão creadas? De certo. · 

Voto contra o artigo. 
o Sl'. RebouQas :-Eu julg~? que de nece_!l

sidade estA - mataria ha de ser adtada ... Nó:1 nao 
temos as informações necessarías para tratarmos 
del!a. . . • 

Proponho o adiamento. . . . 
Posto o adiamento ·á votos fo1 approvado. 
2. o Resolução approvando a creação de duas ca~ 

deiras · de primeirtts letras na cidade. do Des- . 
terro, e em outras ·· villas na província . de Santa 
Catharina.. . ·· · . · · 

Foi approvada a. resolução sem discussão. 
S.o ProJecto de. decreto que sujeita ás leis geraes 

de execução as fabricas de mineração, assucar e 
lavonras de cannas; · 

o Sr. Va1a~que• :-A província doMara
nbã•) clama por uma igual lei. Oi! lavradores do 
algodão. em pregão um grande numero de braços, 
e portanto um grande capital. A lei diz:-bens 
moveis-mas devem-se consBI'var os escravos. 

Se não se lhes conservar este privilegio, as 
execuções em breve tempo privaráõ. os lavrador~s 
dos bra~os necessarios, e ficará arrumada a agr1~ 
cultura. 

EMENDA. • 
cc Ao art. 2o accrescente•se depois das palavras 

-lavouras ·de canoas-e de algodão. » 
o Sr. Aureliano :-Sr. presidente, oppo· 

nho·me a esta resolução. Por ella se estabelece 
um privilegio que a constltúiçiio tem derogado ; 
não sei como os senhores de engenho possao te~ 
direito a· um semelhante privilegio t E' uma l_e1 
que autorisa aos senhores de . engenho a .nao 
pagarem ·as suas divid~ I 

Voto contra a resolução. 

EliENDA. SUBSTITUTIVA. ..\O ART •. 1. 0. 

" A assemblé!' geral le13'i~lat~va resolve:. 
" Estão abolidos os . pnvllegtos d~s fa~r~cas de 

mineração· e assucar, as quaes estao suJeitas âs 
leis · geraes de. execução.-Aureliano. ,, 

El'>IENDAS AO A.R.T. 2• 

1. a 11 Em lugar das palavras-das.· mesmas f~
bricas '- diga-se -do quaesquer fabrtcas. -'- Lu1.z 
Cavalcanti. , 

2.a 11 Supprima;se o artigo.-Ferreira àeMelliJ.» 
S. a 11 Não . se poderãõ penhorar os escravos e!fl· 

quanto exisLirem outros .19ens moveis ou de ra1~; 
podendo porém penhorar-se aquelles escravos que 
forem nomeados pelos devedoreR.-Sebastillo do 
Rego Ba1•ros. ,, 

O ·Sr. RebouQas :-0 art .. 1• diz. (Leu.) 
Dizem os Srs. deputados que se co11cede um ptj· 

. vilegio ; eu.· digo ao contrario,. que. a resoluçao 
·deroga o privilegio que existia e o que faz é su: 
jeitar. toda a propriedade· ás leis geraes. Aqu1. 
não ba portanto privilegio algum, o.que se quer 
é que a propriedade não . possa ser arrematada 

· senão pelo seu valor, quando a e:1eecuçiio . exceder 
aos dons t~orço.~s; porque ha uns .alvarás que con
siderão ..... este objecto de uma maneira, e outros 
de umA maneira mui differente. A. resolução o que · 

. quer é,. por exemplo, que uma .casa avaliada em 
;>01 000 cruzados, não possa ser arrematada por .. 
10,000. . ·. . . ' 

Quando se tratar. do ·art. 2• mostrarei ampla· 
mente· que não se conserva privilegio .,nenhum. 

Voto pelo 1• artigo. -· 
o Sr. oass1a:no :-Está em discussão o 

~'rt. lo ; porém tem tal relação com o art. 2°, que 
não se póde separar a ma teria de um· da do 
outro. 

Vou mostrar em como toda esta lei é illusoria; 
rorque em vez de isentar as fabricas de.assucar 
deste privilegio; vai confirmai-o mais •.. (Leu.) 

A$ execuções se fazem sobre~ os bens moveis, . 
de l'aiz etc., que podem .ser lev11dos á praça, se· 
gundo _o valor dk ~i vida ; esta. é a lei gera~ das . 
execuçoes ; mas nao aconte.:e 1sto com a le1 que· 
privilegia aos senhores de engenho de assucar. 

Qual é a lei. geral· das execuções dns bens de 
raiz ? Estes . não podem ser levados á praça seniio 
pela metade. do seu valor, isto é, quando .o yalor 
iia exeeução .corresponde á .metade da totalidade 
da fabrica. 

Ora, o segundo artigo não faz mais que es
tabelecer por outra fórma o ·mesmo privilegio que 
até agora tem tido. . 

Voto pois contra a resolução. 
o Sl'. RobouQas ;-Para se considGrar 

inutil o primeiro artigo d necessario provar que 
uma execução de· mais de metade do valor elo 
engenho bastava para levar o engenho á praça, 
porém não basta isto. Temos os alvarás de1807, 
1809 e 1814 que estatuem sobre este objecto, e não 
creio que se exijão os dous terços, ou se exija 
tudo; o certo é. que se. exige mais de metade do 
valor da propriedade; porquP a propriedade. com· 
prehende a casa, o engenho, as terras, os bois, 
e finalmente tudo quanto pertence ao engenho. 

O art .. 1• não quer outra Ci>USA senão que·. o 
devedor não seja defraudado pelo credor, e nunca 
estabelece esse privilegio. que. se quer inc.ulcar~ 
Quizera que me convencessem como a proprtedade 
de um engenho, pelas leis existentes, está na ·razão 
das outras propriedades. · · · · 

Posto á votos foi regeitado o art. to .do pro
jacto, e approvada .a emenda substitutiva do 
Sr. Aureliano. · 

Ao art. 2o, approvou~se a emenda do-Sr. Luiz 
Cavalcanti, ficando prejudicadas as dos Srs. Fer· 
reira de Mello e S. do Rego, e comprehendida 

·na votação a do. Sr. Vallasques. · · 
o Sa. PRESIDlÚiiTE. deu para ordem do dia se

guinte: l.o Resolução vinda do senado, isentando 
os· ~ombros do·s con·selhos geraes de servirem de 
juizes de facto durante as sessões .dos mesmos 
conselhos. 2~· Emendas approvadas pelo· . senado 
á resolução desta camara, sobre as capellas tl.líaes 
curadas que de~em te! juizes ~e paz. 3.o _Conti· 
nuação da 2a dtscussao do proJecto . de le& n. 82. 
4.o Pareceres adiaaos. . . . - ·' 

Levantou-se n · sessão depois das duas horas. 

Sessão em .~ de Setembro 

PaESlDENCLl DO SR. COSTA. CABVALHO 

Fazendo-se a chamada,· achárão-se. presentes 78 
Srs. deputados,. faltando com causa os Srs• Car· 
neiro da Clllnba, Pereira de Brito, Zeferino dos 
Santos; Silva Tavares, Calmon, . Lino . Coutinho, 
Alves Branco, A.ntonio.do Amaral, Mendes Vianna, 
Paula e Souza, Feijó, Baptista Pereira e Candido 
de Deos. 

Aberta a sessão, leu-se a ac~a da antecedente 
que foi approvada. · 

EXPEDIENTE 

Lêrão-se os seguintes Ófficios : · .. · 
·Do secretario do senado p~rticipando ter~· M. Im· 

perinl sancciouado . o ·decreto . da assemblea geral, 
declarando o juizo a que ficão pertencendo as 
contas. dos ·testamentos, assim como a resolução 
da mesma assembléa, . sobre o julgamento' das 
causas .ecclesiasticas .-Ficou a camara inteirada. 

Do mesmo secretario pàrticipando ter o llenado 
dirigido á sancção imperial, em fôrma de decreto, 
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a proposta . do poder executivo, sobre a extincçi'io 
da mesa .do despacho marítimo, com as alterações . 
feitas p,;la camara dos deputados.-l<'icou a·camara 

. inteirada. - · 
Do mesmo. secretario participando ter o senado 

adaptado e resolvido levnr á sancção imperial a 
-re11olução · desta - c_amara, - fazendo <•xtensiva ·aos . 
recenstlamento» nu certidões -:!as ·arrecadaçõe~ das 
herancas dos defuntos e ausentes a disposição da 
resolução de 11 da Setembro de 1826; 

Do mesmo . secretario . participando que o senalio 
âpprovou inteirBmente as emendas e addições feitas 
pela camara . dQS deputados ao projecto .de .. lei 
âaquella camara relativo ao contracto de locação 
de serviços, e tem resolvido dirigil·o em fôrma 
de· decreto á saneção imperial. 

Do mesmo secretario enviando as empndas feitas 
e approvadas pelo senado á resolução da eamara 
dos deputados; sobre a chancellaria · da ordem 
imperial do cruzeiro.-Mandárão-se imprimir as . 
emendas. · · · · ·.· ·· 

})o mosmo seere'tario enviando' o projceto de lei 
organisado no ·senado, extinguindo a provedoria · 
dos defuntos e ausentes.-Mandou~se imprimir . . 

Do mesm() secretario enviando uma proposição 
do senado, to01ada sobre resolução do conselho 
geral da provinci~& de Pernambuco,- .ácerca dos 
capellães que destacão -para a .ilha _de Ferna.ndo. 
-Mandou-se imprimir. 
. Do mesmo secretario enviando uma resolução 

-·do senado, determinando que a ·vma Nova do 
Príncipe da província do Rio Grande do . Norte, 
continue na passe de todo o terreno que lhe foi 
assignado no acto da sua creação.-Dispenac,u-se 
a impressão para .entrar em discussão nesta mesma 
sessão. . 

Do ·ministro do · imperio · enviando como in for· 
mação sobre a fabrica de fiação da província de 
Goyaz, os dois officios do ··governo daquella pro; 
vincia, de 4 de Janeiro de 1~1 e 27 de . Junho 
de 1828-~Foi para a secretaria. _ 

Do Jllinistro da marinha enviando as ·- infor- · 
mações · exigidas .· ·da·· intendencia da marinha e 
thesouraria das tropas, relativamente . aos des
contos feitos para . CJ monte-pio nos soldos do 
phisico-mór e cirurgião-mõr.-Foi á commissão de 
marinha. 

Do mesmo . miniatro negando as informações 
pedidas por esta camara, sobre o requerimento 
âe Hermenegilda Maria.-Foi á commissiio · de 
guerra e marinha. 

Ficou .a · camara . inteirada .. de um . officio do 
deputado eleito péla província de ~ Paulo o Sr. · 
Francisco de Paula Siinão, . participando . o motivo de 
não ter aíndn vindo tomar assento n\lsta camara. 

Foi á commissão dos juizes de pàz uma repre ~ 
sentação do juiz de paz . da freguezia de Santa 
Anna de Pirahy, Antonio Estevão de Magalhães · 
Passos, com um documento. 

O Sa. MAu, como orador da deputação que foi 
pedir a hora e · o lugar . do encerramento da pre-
sente sessão, decl-arou ter dirigido a S. M. Impe~ 
rial o seguinte . discurso : 

« Senhor. A enmara dos deputados, atteuta á 
lei fundamental que fixa aos seus trabalhos o 
termo que ora se approxima, envia · perante ·o · 
throno de V. M. Imperial a saber a designação 
do lugar e da hora em que a camara deve con
correr á sessão imperial de · enécrraDiento. A 
·camara dos 'deputados, . senhor, . que nó eot rer da 
p-rimeira ses!iã_o .. da segunda legislatura, tem vis Lo . 
progredir felizmente. o · systema -· constitucional · 
a prol ·dos interesses ()o imperio, não pócie deixar 
de render a V. M. Impemd as devidas graças 
pela emcaz • cooperação com que o governo im~ 
. Perial ·zeloso e .acLivamente o coadjuvou . para o · 
desempenho dos .. deveres em que a ca~ara . se 
esmerou . tanto quanto permittirtto o tempo e as 
suas faculdades. » · · · · 

TOMO 2 

A cujo discurso só respondê r a S. M. Imperial 
que-amanhã ao meio dia, no paço do senado 
encerraria a floilsã<i. · 

Foi recebida a resposta com muito especial 
agrado . · · . . 
. O .. Sa .• . E RNESTO. como . orador da . deputação que 

levou alguns proj6ctos de lei á sancçao imperial, -
declarou ter .lido a fórmula da constituição rela~ 
tiva ao objecto, e que S. M . . Imperial respon- -
dêra : . .,.. Que passaria-. a ouv-ir .. -o .. -conse!ho de 
estado. ·· -

Teve o mesmo destino. 
Fui ·· approvado o seguinte requerimento • do · Sr; 

Castro e .Silva: 
«Requeiro que se peção ao governo as infor

maçõeH Reguintes : 
« 1. 0 Quanto se paga de ~uindaste em Pernam

buco e Maranhão para · a fazenda. 
« 2- 0 Além de 5 réis em libra de carne secca, 

quanto se paga mais em Piauhy e . Maranhão, a 
titulo de- subsidio nacional. 

u 3.• De que -procede o ' subsidio dos -vinhos 
e aguardente importadas, que foi estabelecido em 
Pernambuco peln camara ue Olinda entre 16048 
16C5. . 

« 4. o De que procede · a ·renda debaixo do titulo 
de . capella do Porto de Gallinhas em Pernambuco, 
a lei de sua creação. 

« 5.• Qual é a quota · da renda sob o titulo
madeiras de construcção nas Alagõu,-e a lPi 
da sua crcação. · 

« 6.• Quanto se paga de sello das fazendas 
seccas em cada uma das alfandegas do imperio. 

11 7. o . Se na . Bahia ainda se continúa a cobrar 
na alfandega o donati"o -colunta1•io instituído pela 
camara ·em 1755, em virtuJe da cart11 régia de 
16 de Dezembro desse anno, sendo lançado este 
imposto nos -generos seguintes : carne de vaeca; 
azeite doce e de peixe, aguardente: da terra . e 
escravos da costa, .que depois foi :transferido em 
2 •/• sobre as . razendas seccas, pela carta régia · 
de 27 dt> . Maio de 1757; e se daixando-se de 
pagar esses 2 · •/o sobre as fazendas seccas, ,pelo 
augmento dos . 24 ofoô se continuou a cobrar · 
do. azeite e aguardente e quanto paga. Se além 
desse imposto se arrecada tambem o subsidio dos 
molhados, ereado pela mesma camara em 18 de 
Julho de 1652, em .virtude dn carta régia . dd 15 
de Dezembro de 1644, cuja arrecadação depois 

·se mandou fazer pela . fazenda, pela · ordem de 18 
de Agosto de 1785; e qual é a quota desse im· 
~-o. . . . . . 

« 8.• Se esses dois impostos de don&tivo vo
·luntario e. subsidio doll molhados · é extensivo ás 
demais alfandegas do imperio. 

rr 9.• De que procede o rendimento do cofre dos 
índios em Maranl1iio e a lei da sua . creaçã_o; 

« 10. Que se reeommende ao governo _solicite 
saber das juntas d6 fazenda a razão porque não 
apparecem nas receíLlla · os impostoll constantes 
das tabellas que .otl'ereci e correm impressos, e 
que dos· peculiares a cada província se exija a 
lei da sua creação. e de que procede esse im· 
pasto.-Castro e Silva. ll . · 

Farão approvados . os . seguintes pareceres de 
commissiio. 

l.o 11 A . S• eomu.issão·de fazenda vio o reque
riment.o de Francisco Alves Machado, morador 
no porto da Estrella, freguezia de Inhomerim, o 
qual se queixa de · que pagando geralmente todas 
as . embarcações chamadas de ·carreira, 28-WO de 

· imposto para a . intendencía geral ·da policia; sãó 
as delle supplicante e .111ais moradores daquella 
freguezia . oneradas . com o· duplo . dessa . taxa, · sem 
outro motivo mais do que .serem daquelle porto • 
Sobre este assun1pto pedia-se informação ao go
verno, e este limitou-se. a remetter a· cópia do 
decreto de 13 de Maio de 1809, que ·elevou estas 
imposições de 4B, que pagavilo in'ilistinctamente 

' 59 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 15:07- Página 3 de 9 

.&.66 SESS40 EM 2 DE . SETEMBRO DE ·1830 
todos o~ bnreos de frete, a 2N400 uns A a 4N800 o Sr. :xavJ,cr do Oa'l'valho:-A materia 
os que navegavão para os po;·tos das C11ixa•, desta resolução niio é de tão. pouco interesse, 
Macacú, Villa Nova, Inhomerim, Pil11r e lguassú, como ae. tem querido inculcar; envol.ve nada 
acerescimos estes decretados para 119 despezaR da menos que a remoção de uma villa e de uma 
creação da guarda militar .da policia, 11 a illu.· freguezia;. de uma para outra província. As in-
minação uesta cidade. A c;ornmissão observa que form::~ções do governo .da província e do conselho, 
a guarda militar <la poljciB acha-se hoje ncargo são muito exactas: consultbm-se os papeis que 
da repartição da guerra, e a i Iluminação da cidade se achão nesta casa. . . . .. 
é. um objecto pertencente 1í ç11mara .rnunicipar, c Proponho o adiamento da mataria, para se 
que por i~so ·semelhante imposiÇão pelo menos proceder com ulteri,>res esclarecimentos.·· Niio ó 
deveria ter .outra diversa applicaçfio, isto é, sc,r este um negocio que se possa decidir immedia-
romovida da intenrlencia geral da policia; porém tainenle j~, ·pois que .. se trata de. desapossar·uma 
não tendo obtido informação dos motivos economi· província . de um territorio, da qual está de posse 
cos .que movêrão o s•werno a fazer es$adifftlrença ha rnuitos annos. 
de um a outro imposto, e nem mesmo sabendo Peço de novo. o adiamento, para que . com 
com exactidão a quanto mont:\ a sua receita, e conhecimento de causa, á vj.sta dos documentos 
ponderando outro sim, que não convém neste mo· que ha. na casa e informaçoes i.lo governo, pos-
mento alterar imposição alguma das q11e por ora sarnas tratar deste objecto com circumspecçiio. 
c,xistem, emquanto ·não fór manifestamente conhe· O Sa. p8,~stDENTE . póz á votos o adiamento, 
cida a sua de~nece~sidade ou o seu darnno, e que foi apoiado. · 
mqduramente pesadas todas as circumstancias de 
cada uma della~. afim de que 11e estabeleça um o Sr. Pau uno de A1buquerque:- A 
plano geraLde reform.•J .. sobre impostos, para oppor· camara acaba de declarar o negocio urgente, e 
tu1111mente ser tratado quando a camara o deter~ será certamente uma ·Contradicção indigua della, 
minar, guardando-se estes e. todos . os mais . do· o adaptar agora o adiamento; e demais, o 
cumentos que· possão · servir de· · instrucção n um Sr.· deputado que o· · pedio, não disse uma • sõ 
proj~cto completo.. . ...... ·- ~. .. . palavra que provasse a sua necessidade. Esta 

u Paço Ja camara dos deputados, to ·ae ·se- rcs .. lução foi tomada á vista dos papeis e ínfor-
tembro .de 1830.-"-F!"ancisco de Paula .A. e Alliu· mações que na casa se achão; e as razões ·que 
que1·que.~Francisco do Rego Barros.-:-G. Getulio· houverão para se tomar esta medida, claramente 
Montei1·n de .Mendonça. 11 .. . . . se acbão expandidas no parecer da commissiio. 

2.o << Foi visto·· na commissiio de justiça ··cri· · · ·De. que se tr•lta? De conservar á villa. do Prin-
minal o requerimento de. Jo;;é Januarío de Albu- cipe o seu antigo territorio, isto é, o· terrno ··em 
guerque Uchón, que foi soldado do 2o batalhão que foi creada em 1887: eis o objecto da raso-
de. caçadores da córte e que se ncba a bordo da luçiio. 
náo Príncipe Real cumprindo uma sentença, na Voto contra o adiamento. 
qual expõe que padecendo ssthma, e séndo·lhe o Sr. XavJ.er de Oarva1bo:-Nada Dlais 
nocivos os ares do mar, pretende ser mudado é uecessaric para justificar o adiamento pedido 
para a fortaleza de. Santa .Cruz •. .A commíssão é. ..como o julgar-se .. a. cnmara não inteirada das 
de parecer que o supplicante deve recorrer ao circumstancias. da questão. Se há esse parecer de 
governo. com missão, ou elle foi approvado ou não, se não foi 

<< Paço da camara dos deputados, 2 de Setembro approvado estamos no caso de discutirmos a ma teria 
de 1830.-A. P. Limpo de .Abreu.-A. P. Ch:ichoyro . para a approvarmos, e se foi approyado, entitO. está 
da Gama.-J. A. da Silva Maia •. >> decidido o negocio; mas emq11antonão fórmosbem ··· 

Mandarão-se imprimir os seguintes pareceres: informados, o adiamento é neceasario, e eu insisto 
l.o Da com missão de constituição, ·sobre um por elle. ·· 

processo de quere!la, dado contra o Sr. deputado 0 Sa. PA.tlLINO DE A.LlloQUERQUE pedio· que 0 
J~sé Custodio Dias, perante o vigario geral deste parecer da comrnissão em questllo lhe ·foiS• ·80• 
bJspado. 

2.0 Da · commissão das cnmaras municipaes, viado ·da mesa. 
sobre a despeza feita pela camara da cidade de o Sa•. Olem.en-te Pereira :-Pela mesma 
S. Luiz do Maranhão, com as festas da in de- natureza da causa se vê que esta. mataria deve 
pendencia. ser adiada. Trnta-ae de. incorporar a uma· pro-

3.o Relataria dn commissiio especial do banco, vincia uma parte do territorio de outra: para 
sobre os seus trabalhos. . . . fazer justiça, a camara deve estar bem iutormada: 

Mandou-se tambem. imprimir· para' entrar ·em eu da minha part.e, nilo me aeho. em estado 'de 
8• discussão, o projecto de lei para a abolição bem .votar,. e nilo o· poderei razor ·•em -faltar i 
da chancellaria-mór do lmperio, redigida pela justiça a uma ou a outra parte, Embora haja 
commissilo de justiça civil. um. parecer. de commi11lo, e1te parecer!§ o voto 

de dous ou tres deputados que o redlglrilo. e nilo 
PRIMEffiA PARTE DA ORDEM DO DIA o. voto da camara: . o adiamento é portanto 

absolutamente necesaarlo, e exijo que ·o projecto 
de reao\uçlo se imprimi\, Fol'il:o approvadas e adôpladaa as · emendas do 

senado para Re dirigir á IBncçilo Imperial,. a 
resoluçilo desta eamara, · sobre capellaa fillae11 
curadas, que devem ter juizes de paz. 

SEGUNDA PARTE ·DA ORDEM DO DIA 

Foi .approvada e adaptada· para. se . dh:igir á 
sâncção Imperial, a resolução. do<senado, isen
tando de serem jurados os membros dos. ,con-
selhos ·geraes. · 

TERCEffiA PARTE DA ORDEl\! DO DIA 

. Entrou em discussão a . t•esolução do senado, 
sobre os limites do termo· da v.ma· do PrínCipe, 
da província· do R!ô Grande -do Norte. 

Posto á voto11 o adiamento, foi vencido, . re. 
solvendo· se que se guardasse a t:eloluçilo .. para 
a proxima . sesailo da · asaembléa goral. 

QUARTA PARTE DA: ORDEM DO.DIA 

' Continuou R 'discussão do. projecto de lei' n. s~. 
vin~o do senado, sobre as execuÇões das sen
'iln~s nas.· fabricas . de mineraçilo e assucar, 
adiada .. d•> dia. antecedente. Resolveu-se· que.' pas
sasse e~ fôrma de decreto para· sa dis~ussão; · 

QUINTA PARTE DA. ORDEM DO DIA . . '. 

Entrou. em discussão· um ·.parecér da ·eou~tnlilsão 
de commercio, sobre .o· rég_uerimento··_·do 'cillàil.ão 
Thomé''Manoel de' Jesus Yar·ena. · ·· · ' ,. 
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O Sr. Gerva111o: - Parece-me ser ocioso de~ta decisão, e o meu voto é que a camara seja· 

este parecer. Já. e.xi~tEl n~ lei de 12 _de Marco autorísada para faze~ o. qne achar bem, · porque 
de 1810, que o governo att~nda nos genl' ros de não se ha 'de privar a camara dos · seus .diraitos: 

. fabrica~ · nacionoes, com preferencia nos dos fa · este- é o meu vuto. 
bricas . estrangeira~; escusado é pois nccrescentar ' o Sa. H•-LLANDA.: -A commissiio rojeítou.. a ro· 

· uma cousa que já exisle . em lei . .... Sa ·CJ .1~overno · . solução: portanto, ·não témos mais que - approvnr ' · 
compi'asAe um gcnero de .. pelor qnalidnda ao es· · o parece1• e qualquer emenda qne se pos~a fazer; . 
trangeiro e por mais alto · preço, então tHria é a mtsma reso\uÇiio do Sr. Castro Alvares, · 
lugar etta medida; mas não sendo assim, escu· o Sa. VEIGA: .- Tenho a .fazer úma breve re· . 
sada é esta medida. Aqui estou eu que .s••U . flexão, porque a resvlilçiio .era .só pari\ dar á8 
fabricante, e todavià rião quero f'Btas recommen· camaras os lugares commodos, . aflm de cons· 
dações • •. A . l'ecommendaçiio . principal. do fuhri· .truirem praças; por consequancia .uma couaa á 
cante é fazer melhor o sPu genero para melhor dift'erente da outra. 
vender ; tudo mais envolve . privilegiO, Uma · r e· 
commendaçil:o 'destas vai fazer com que o governo O Sâ. CusTODJO DIAS: - O nosso empenho . é 
prefira um J:tenero de peior qualidade, e por m'ais promover o maior bem da nação, não devemos 
alto preço • . E.u tambem pos11o c,ft'~recer os meus estar com tantos rP.speitos com o· governo;quanto· 
generos . ao governo, .se concordar ~endo; se nãu mais que elle vai obrando do mesmo modo.· 
me flzor conta, não quero; o que quero é que o Sr. ca'stro À.l~ares: ~ 0 :parecer da 
O governo Se nii.O intrometta .nem .com fabricas, · commissão . está . n11 ordem·, 'porque . a· rosolução 
nem com a agricultura; o que quero do governo que aqui' ~ppareceu ~ra sobre o largo d!l ?ra.rnh:a 
ê a maior. liberdade. . . . . . .. e outros lugares que a camara ex1g1a para 

· · Não havendo quem · ti1ais fallasse; o . Sr . . pre· práÇas, em utilidade· · publica; mas . a · com ara 
sidente põz á votlls e foi. rejeitado o pgrecer. . póde t11zer muito mais, e cu só olho pa'ra·o·bem . 

. Farão approvados os seguintes paa·ecere~: publico: 0 interesse da nação é o· meu Deos. 
a 1.o- A commissão de . justiça. criminal vio . e . - Foi npprovado o 'J>Ilrecer •. · . ·• 

examinou O' requerimento dos Srs .. Vieirll ' Snuto Entrou em discussão · o ·parecer .da mesa sobre 
e Mello Mattos, a . sentença proferida na re· os ordenados 1os empregados da camara. (Sessão 
lação da Dlrhia contm o padre Antonio José de 21 de Agosto~) · ·. . .. · · 
Gonçal~.e.:1 . de Figueiredo, ex-vigario da freguezia 0 Sn. GeavÁ.sro :-o parecú tem duas partés. 
ds Nossa . Senhora do Soccorro, província de F 11 rl ó t d . I d r 't h . 
Sergipe d'El·Rei, e as infc.rma~ões a lal respflito a an '' s mea e o:> or ... ena os, um ar-me· el 

~ só mente a notar .que ·. não. · ac[h) proporção .. em. 
remettidas pelo governo. A commissiio não pôde que 03 officiaes de. pluma tenhão goon e .o officíal-:' . 
deixai' de . espantar-se qunndo . vê que em ludi· maior 1:000$. .. · · 
brio . da lei dc;~ . imperio e autoridnde judiciaria, 
contra, .uma sentença pro fenda com · tanto conhe· . O Sn. MARCELLINO DE -BRtTo .:-F•xou·se 1:100$, 
cimento de cauPa, se atreva -um réo sentenciad•> porqtie a sflcretaria não tem offiei:tl·maior; estl\ 

. desde 27. de Setembro de 1825, a ser lançado um . d.os oftieiaes ordinarios servindo interina· 
Córa do Brazil, que tanto hostilisou ·com us seus mente. 
criminosos procedimentos, a continuar a existir o Sr. 'VBIICOnoello• :- Opponho-nio ao 
nelle, ·e . o que mais . -é, perseguindo os cidadãos · · parecer na parte que augmeuta 03 ordenados, 
benemeritos_, que se oppuzeriio ás sun:J damnadas pela razão qne já expliquei: todavia .11 . passar o 
tentativas, como se collige .do relatorio da' mesma · parecer seja por um anno, o1ttendendo . ao estado 
sentença e por tantas vezes se tem attostado da depreciação da moeda. Torno a repetir, nito 
nP.sta augusta camara ;. sendo. tão. evidente a se . têm augmentado . 08 ordenados aos outros em· 
atrocidade . do seu delicto, que nem do poder pregadilS publicos, e note.se que e~ses officlae1 
moderador .. phde obter perdão, nem . do supremo da secretaria . pela maior parto silo inbabell. 
tribunal de justiça a revista que interpoz. 

cc A' vista do que, considerando a commissiio 
que as sentenças dos tribunnes de justiça· devem 
ter prompta c immediata e-xecução, unico e mais 
forte ·meio -de arredar os homens . do delicto :a 
que as mais das vezes os leva a esperanca da 
impunidade; e considerando tambem que ao go
verno . compete empregar todos os meios ao seu 
_alcance · para razer verificar com a devida pmmp· 
tidiio todos 011 -actos dos poderes constitncionae!l, 
é ·de ·parecer que a elle se nmetta o traslndo 
da sentença que eslá autheutico, e todos os maia 
pa1teis, afl.m do expedir immediatnmente as 
convenientlls ordens â aut,,ridade competente, para · 
fazer cum11rir a sentença de que se trata, se· 
gando as fórmas legaes. 

cr · Paço dn cflmara ·dos depntados, 2 de Setembro 
de 1830.-.7. A. c.la Silva Maia.-A. P. Limpo de 
Abreu. li . · 

2.o Da commissão de marinha e guerra, so
bre o .requerimento de . Manoel Martins V1eira. · 
(Da sessão de 25 de · Agos~o.} . · . . · 

3.o Da · . commi~siío -de ·· JllStlÇ•l·· CIVIl- e .·estiF 
'tistica0 ' examinando o · officio do ministro da jus· 
tiça, que transmittio a e~:~ta camara a representação 
dos · povos ·da viU a · de Santa Luzia. (Sessão de 81 
de Agosto;) .·. ' 

Da commissão das camaras' mnnicipaas·, · so~ 
bre · a representação da cama r a · do Rio de Janeiro,. 
em· que mostra ser de &um ma ·ntJcllssidade estA.· 
be1ecer mercados. · (Sessão de 27· de Agosto; ) · 

o s ... ; o·~!Íto41Q Dlas:-Urge a qécessidade 

EII&NDA. 

cc No caso de vencer·_se o auffmento de . ven· 
cimentos, declare-se qne niio aubalatlrlk o aug. 
monto . por mais de _ um _ anno . - Vtalconc~tllot. » 

· Foi apoiada. - · · · 
o Sr. Ho\lll.nd~ O"vll.loi\ntl:- A prl; 

meh·a partA d•> p11recar é que 1ne . indnz a votar · 
pela segunda. Se estes · homens fos1em empre· · 
gados publicos, . diria que nito se lhes augmen-

. tass~m o~ ordenados, e pnra termos gente capu 
na secretnria •levo passar o parecer. 

O Sr. Vfuconoeno•:-Os meusargumêntos 
estão em pé: M·1 é privilegiar os empregados 
desta casa; ma~ emfl.m quando · passe o . parecer 
deve ser por ·um . ·anno; em consequencia da' - de~ · 
preciaçiio da moeda, o depois dis~o . póde· o go. 
ver no ·conti:tuar ·na ;usurpação ·que : tem· feito do 
.direito que a camara -tem de ·nomenr •os empra· · 
g1tdos; e par~ que s~ !l_ào :funde na ~decisão iDa . 

. camara, a . mmha opm1ao .. ,. é qne SeJa -por um• 
anno. 

o sr. VeJga:....:Está deme>nstrãdo que estes· 
· homens não são empregados publicas: a' camata 

póde despedil·os como já se despedia o 'official· 
maior. .. . . . . .· .· . . . . . . · . 

Se a camara entende que para o arranjo : m~ 
terior dn casa deve nomear :,os ·' homens ·que·.;· 
precisar para .o. desem~enho . dos· .. trabalhos' qúe · 
ha a fazer, os nomêe e lhes t\xe subsidio .. Nós ' 
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temos iguaes attribuições áquelllis que o senado· A nenht1ma utilidade de uma tal medida foi 
tem a respeito da sua camara: não acho pois ponderada perante a assemb\éa. geral qne defei·mi· 
que tenllà .lugar a em .. e. nda p1'oposta. O parece1· nou então que nos contractos se pudesse sacri· 
da m'esa · l.lRtabelecc o verdadeiro direito e o ficar o capital ao juro on o juro ao capital~ 
mostra em _ toda .a sua luz . Se esses empregados cn!'lformc fosse mais convenient•! á f,tzenda pu· 
que existem não são bons, d~Bpeção·se .e nomêem- b!lca. pesta . ~nneíra pôde o· míní~tro pór em 
se .outros; mas para sermos bem servidos é e~e~uça'l ~ le1 .: quant9 f!Orérnao pagamento das 
necessario dar sufficíente ordenado. d .. lVId ts . . nao creadas, .. .. cr.or.o sem dn.vida. .a.lguma, 

O SR. Ooonrco_: -Desejava saber p'orque 0 que .o mínístr.o quiz dar ao credor desta ai vida 
porteiro·mór tem menos que 0 da secretaria. apohces ao par; · entt·et1nto creio igualmente, que 

estas apolíces deveria() .. .entrar em ·. concrurencia 
O Sn. M.\ncitx.i.JN'ó DE BRITo·: ~A raziió é porque · no mercado com as apolicos do· novo contracto, 

o · porteiro da secretaria tem muitos afazeres em nJ.as aqui ha falta do fá public:a. . . . 
que cuidnr; o quA não . tem ·o. porteiro -mór. Adia-se o reconhecimenttJ de contractos .n certos 

o sr • . ouatodto Dla•:-Hel de votar pelo .. capitalistas, e diz se-lbe:~: · não ·c.htvido eÍn · vos 
p·arecer: a .caridade deve princfpiar ' por casa. · pagar, dou-vo:! um titulo da .vossa divida e pa· . 
Attenda-se a que esães bomens .. não podem garei o juro dessa jivida, emquanto n·ão 'legalisar 
subsi>tir: 'provara a D!!os . que nós pudessemos a quantia que vos hei'de pngat·. Mas, .como 11ão 
soccorrer todos os. empregados publicos. ·. . em.ittidos C'Sses títulos 'l São . emittírlos com o 

Iremais .p:uise · o . parecer, para que se fique juro de3 5 % e 1 % de nmorLisaçiio. Porém esta 
entend.endo que a esta ca~para é que pertence umorti;ulçiio não · _é a · propría nestas · divid.•ls ; .. e 
nomear os seus empregados. estas apolices send.o emittidas d., mesma fórma 

(.l sr •. aonandt~. 0 ,.vaioantl:- Quero . que as emittidas nos novos contractos, devem · 
Prevenir um incidente de que não -se tem . trn- .. s!3r ~.mortisadas ni\o ao par, m~s pelo valor que. 

t1verem no mercado, e vem ass1m a naçao niio 
tado nesta discussão e é, ·se o ~o)Verno mandar só n diminuir . 0 ·pagamento; mns · até a . fazer · 
algum emprega•to para a secretar~ a, .o Sr · seere· :uma amortisacilo anntillativn com outra contracto 

·· · tario tlque certo de uiio o recebGr, e s" algum · · · d · · · · 
lugar vagar o Sr. secretario fica encarregado .de em preJutzo os mercanores; porque se a amor· 

, chamar quem lhe parecer. (Apoiados .• ) tisaçiio fosse de 1 o;o do capital eminido, ·e se 
nunca ficassem as apolices am•)rtisadas abaixo 

Posto o parecer á votos foi approva:lo, rej_ei· do par, er11 .uma transacção racional; mas con· 
tando•ae a emenda. · correndo esta amortisaçiio com · a amortisaçiio 

Entrou ·depois em di~cussão o parecer do· Sr. de outros . contract•>s abund.u:\õ as apolicea, 
deputado director da redacçi'io, sobre o ·requeri· e es~a abundancia fará com ·que · ellas- nunca 
manto de Francisco Xavier Coutinho. (Sessão de estejão ao par, e virá assim a pagar a. · razenda 
16 de Agosto· l publica a · um seu . credor fóra · das · condiçõeo~ 

o Sr. Oa•t:ro Alvarcs:-Eu .rui .o que me · do seu contracto; falta de fé quo . m11ito inftui'rá 
oppuz a este parecer, que encontro desigualdade sobre o credito publico. · ' : · .. · 

· extra'ordinarili entre este emprega:to e os otliciaes .. . Qutl culp11 tem um credor do que o seu titulo 
da secretaria, que plllo parecer da ·mas,, são não tivesse sido pago anteil d•r juramento da 
elevados os seus ordenados: n 900$: po'a· consA· constituição, ou antes do systema constitucional! 
guinte julgo que· esta escripturario attendendo ás Por ventura o emprestimo contuhido.ern 1797 não · 
circumstancias do meio circrllante, so lhe · deve . estã . jã pago e . realisado? Por que motivo · hilo 
dar 60S. · · de t~r · mairi preftlrencia. e~tes ·que aquelles '1 Mas 

se dtrá talvez, estas· d1v1das poder1ão proceder 
de compra de generos 011 de objectc>s necessarlos 
ás despezas · ordinarias do governo •. Eitas compras 
naquelle tempo, forão feitas de um modo parti· 
culal', é verdade, porém isto nilo obilta a que 
o credo1· tenha direito á totalidado da quantia 
que emprestou em dinheit·o, gdnor•us ou de qulll· 
quer r,utra maneira: pôc.le port mLo (azflr·ae um 
,novo contracto. 

EVENJ),\ 

u Sessenta mil réis por mez durante o traba
lho da casa. -Castro Alv11res. » 

o &r. Vasconcellos:"- Estou inclinado .a 
vot11r contra o parecer por excessivo; nós n:to 
tomos augmentado oR ordenados aos outros om· 
pregados publlcos: votarei pela emenda do Sr. 
Castro Alva~es .Por ser a .quo dá menos, e lem· 
bramo-nos que quando se trata ·de supprell&iio 
de impostos, nílo se podem nugmentar ordena
dos deste modo, quando ha . o.utroa empregados . 
que jazem na miaeria. . . , . . .. ·. . . . .. · ... 

Posto .· A votos o .parecer fui approvado e pre· 
ju•1icada a emenda. 

Entrou em diacussão () Pfii'SCer da . 8• commis· 
siiode fazenda, sobre o requerimento de Manoel 
do .. PolS~OII c.,rrêa. (Sessi'io Je 25 de Agosto . ) . 

·O Sr. Ho1landa Cavalcan'tl:-Sr. pre· 
sidente, este parecer é ·bem fundado porque se 
basêa o m lei. 

A lei diz expressamente que os pagamentos 
da divida. se -. .fizessem em apolices . ao par, ven
cend() o juro de 5 % : o · ministt·o cumprio e,;ta 
disposição da lei : não h a poi~ razão de clamar 
contra . elle. Entendo porém que ha razão de· 
clamar contra 1\ disposição da lei. . , -

Quàndo providenciároos o pagamento da diviJa 
rintíga já · reconhecida, determinou:se que . foRsd . 
paga em apolices ào par, na bypotbese de que 
estas apolices devião ser vendidas no mercado 
ao par: . · esta hypothese foi a mesma ·em que se 
fundou à lei quando . mandou . dar 5 % de juro 
e nqnc" sacrificar Q capital ao )uro. · 

Mas niio ac•wtoce aaahn, . Sr. presidente. Ne· 
nhum contr4cte> ao faz aum o~tabt~lecer. o _paga
manto, nflo um pllgamento arbitrado e incletlnitlo, . 
mas sim determinado: empresLa·mo, eu te pagarei 
·quando livea· dinheiro; .ei11 · a · con.Jic;l'io primaria 

: de .todo~ os contractos desta especle. . 
Acontece.u porém que o tlu:souro niio tivesse 

dinheiro· para . paga L' aos seus creclores no tenapo 
prr.Rxo, nem llepois: estes capitRBII emprestados 
á naçiio dcariio unproc.luctivos para 011 empresta· 

. dorois, o que dtl certo é um grande! mal ; . agora 
p(lré.rn qu•l se t.·uta de remodia1· esse . m·1l, os 
credores que tomto tempo e:1perárão, t~m de ·re· 
ceher poa· esta lei uma quantia inferior á .que. 
emprestárão. Embora se diga que ba um duro 

' de 5 ofo: este juro não ·compensa as perdus que 
elles tiq~~ lle soft'rer . ·na amortisação dos ·capitaes 
que empresta,·ão; . porque, como jã disse, .el.ltls. 
duvem ser amortisados · muito abaiX.<l do pa1·~ 

Este objeeto é dll uma consideração . transcan· 
dimte; . c até -supponho quo um adiamento .é na· 
cesaario eriiquanto a . camara não pede escl.are· 
cimentos ao .· gover11o · sobre a .· natureza . destas 
dividas, ,Q.aalquer decisão .que se tome; ella, irá ' 
influir sobre o credito . publico e niio • deve tomar· 

· se . uma re:~oluçiio rept:mtina -porque,_, ella pôde . 
causar ~randes ,males~ En yíar<li Q.m · r.e~u,oriiJle~~o 
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á mesa, pal'a q~&e se peçilo informações ao go· 
verno. 

-REQUEIUMII:NTO 

circum!tanclas · que ba a este respeito -; .. o que 
digo é, que a mataria é de muíta .. carcumepecção 
e que todos os escl_arecimentos que . se _pedirem 
cónvíráõ muito ao credito .publico. A·.quantía· que 
pede o_ recorrente não sei âonde . provém : poderia 

u Requeiro se peÇãO ao governo - informaÇões talvez provir de algum p~opríe~ario de_ que _ o, go-
ou._ esclarecimentos _ sobre os ____ ti_t_ulos __ da . _dívida _. verno lançou mão _ como acontecaa frequenteme.nte 
-deque faz menção o parecer em discussão.~ · no anti~o regimen ~ _Porque· não pediremo_s :nós 
Hr1llanda Oavalcar'ti. » · .. e~clarec1mentos . ao gov~rno _ para que nã~ · preju- . 

d1quemos _nem ao particular, nem á naçao? .Ne-
o SI". Gel"vaslo:-Sappcinhamos que _ a ~i- goeios desta natureza !levem ser tra_tados ,com 

-vida do- recorrente é privilegiada: por ventura · a muita . atti'Dção, . para que não se diga que _Jaóa 
lei· ·_ differençou ou distinguia a _ natureza . das somos indiffe1·entes áil '. reclamações. dos_ .credo>rea 
dividas até 1826? Não: logo esta dívida já está . da !azouda:publica. Q11ero q11e a naÇão,cumprâ. _ 
comprehendída nest-1 _lei; e accresc~ _que;· ·se . reljgiósa,nBnte os seüs c:~ntractos. Julgo: portanto 
houver · di1ferença a favor de algumu dav1da, -deve 41ue 0 · adiamento é' _ müito _ e 'múito. conven~ente 
ser . a favor daquellas que forão contractadas emquanto· se não· obtem os esclarec1me!lt~s · que 
com juros. · . - . ' exijo no 'meu ' re_queriment~. · _ : . . , . ... 

As dividas-precedidas ' de compra :de gcner~s, Posto•:á . votos ficou ·preJudicado o parecer, · e 
o seu- pag.1men\o póde ser espaço~do por · mu1to approvou·se ·.-a 'emenda do : ·Sr. Hollanda Oaval• _ 
maia tempo, porque os: generos·vendidos o forio· - canti. -- --- - · · · · · - _ .· 
por dobrailü preço. Que melhores :esclarecimentos Da commissílo . daiJ:' cairi'llríi!l · níunicipaee ·sobre _ 
se querem ·que os da lei? osoJilcios do prer.idente da .. província do C!!_ari 

Voto cóntra o·: requerim6nto ; ~ - . . . e mai:i ~PI!Peis relatív~s â eleiçito da ca.ma~_a 'mu~ o s~. · :a:onanda · oo.-valoan'tl : ...;. Sr. ntcípal e JUiz de · paz d$ vllla de Soure da mesma -_ 
prt~sidente, o pagamento de uma divida deve província. · · · · 
ser sagrado para a nação : , e todas as vezes · ,· 
que os credorett reclamarem perante a assembléa BU&ND.A. · 
geral . pelos máos . pagamentos que se lhes têm 
feito devem ser attendidos, porque a naç~o não 
deve por maneira alguma -deixar de cumprir o_s 
sew contractos ; 

Se uma ou outra vez, se fór uma ou outl'l\ 
autoridade ou mesmo por uma medida legisla· 
tiva., · não · se tiver p~go ~os particular~& con- _ 
formo os contractos, Jéma&s esses particulares 
1lcar4õ inbibldos· de reclamarem perante a nação. 

São princípios vitaes nos governos represen
tativos, a justiça feita a todos os_ indiv1duos a . 

· -- a pontualitladA nos contractos entre u . naçilo . e 
os particulares . _ · _ ~ 

So o honrado membro tem tido taes ou. taes 
prejuízos · por dilfarentes contractos _não . cum
pridos que tem f.tito com o gaverno, a elle, assim 
como aos outros, _ assiste o direito de reclamar 
peri\nte a asaembl6a geral; 

(( Que se rerílettilo · os papeis' ao l{OVerO:o pa~a 
os fllzer remetter ao conselho geral ila, pro~~nc1a . 
do <.lttará, para propOr o que fór mais convenaente. · 
~-Alencar" , · · .' · · · · · _ ·_· · · ' · _ ··,·_· · - L ~" "· --·-----

Foi' apoiada, e posto a votOs approvou'~se á 
emAnda ficando prejudicado o parecer. ' - · 

Entrou em discu11aão o parecer da -commissão 
das . c amuas .m~nici paee _sobre os oflicio~ do pr~
sidente da província do · Oearl, e ma&s pape1s , 
relativos : á . eleição da .camRra municipal · ~ j !JiZ 
de paz _ da villa de Sour o da _ mesma _prov1Dc1a. 

o ·s"". Atenoar: .:_ E11 achava que se·devlilo 
rem_eLter esses papeis ao governo e QUI! ·este o !IR· 
viasse ao conselho geral parta propór uma med1da 
ácerca dessas duas villas. O pre11idente da pro· · 
vincia na sua falia da abertura do conselho geral 
dã parte que essas villas não tinbilo populaoilo ; 
por conseguinte não póde h11ver camara, e . taes 
villas devem acabar. · · -

Mas diz·se, a doutrina da lei fol bem clara e 
providencia a tudo: Sr. __ presidente, . citando a 
lei, eu convencerei o honrado membro da que 
olla não é tio clara como pretende. A lei diz -
que quaesquer dividas .que exced_ arem _do _ valor REQO&IUlol&NTO 

das · apoilcea, vender se-hão . ____ eat_ as . apolicea no « Que se re~ettA:o 08 papai11 an governo para 
mercado para . so pagar com o dinht!iro prove· . os fazer -remeLter ao conselho. g~>ral . da provlncia 
nlente desta venda o título desta _divida. Mos, · ftA fó 1 1 t 
permltta-sa·ma · que apresente_ uma hy~otheae: do Otlarl, para prol""r o que r ma 1 oonven en a~ _ 
supponbamoe que o · importe da dinda nAo -Almccar. ~» 
cbegu a l:OOOS, e diz o credor: _ ·não quero apo- o 1!11". ·aebouQa•:-aeguramenta li nilo ter 
Uce, quero que me pRgllem o .meu dinheiro .em acontecido alguma calamidadtl p11blica que Lenha· 
moeJa; e o qull mandll a . lei? Que se venda a . destruido a população, nilo sei como deixe .de 
apolice, para com a quantia resultante se p~gar haver pessoas -elegíveis, todavia sou de voto 
a divida. _ · .• _ - _ _ _ _ _ _· · que venhão informações, porque o negocio-é serio, 

A lei não teve intenção de prejudicar aos cre· importa a dest1·uição de _ dous municipios.. _ _. 
dores do estado ; ella · reconheceu que . a . nação o SR. · AL&NCAR: _À. cabmiJadn foi il , !le'éca; a , 
jãmais pod1a · evRdir~se a.. pagar com qut!m ell;l fume a peste -e tambem : porque os povos destas 
linb" -contractado; · · · · ' - -· viUas forão os .que. mRis sotrrer4o do recrutamento • .• 

Mas diz o honrado membro; que se os 'i:re- - -~osto á votos foi appa·ovi\d~"_a_ IIDHin~a e 7pr~- · 
doi:es quizerem não aceità(_l as suas_ ~polices abaixo jlldicado 0 parecer. . _ . ,. , _; _. _ ' ... , .. 
do -par· porém. de necess1dade assam ·ba •de acon- A requerimen_to do Sr~ Castro. e S1lva _ passo_u-se 
tecer sé as .quizerem negociar .e .isto equivalerá a · discutir a · resolução do senadosobre os juizes 
a .urri_á_perda do -15 •lo até á total amortisação de pllz_. n. 117. · ·· ·, , ., . . _- . . . _-:' · .-
da dlVIda. -- ... . - -- - · ·· · •-· -_ · -- -. ·· ·:. Passou sem oppo~lçilo, adaptando-se a resolatoio, 

A. n~tção pela · urgencia. dfl.s suas neces~idades . par" ir á aancção 101 perial. _ _. _ _ . -. __ _ . • 
foi . obrigada a fazt~r s_acr1dc1~s, para reahsar .. &al· E 1atrou em discussão 'i> parecer da commisai'o 
guos 'meius da supprir as suas. de~pezas: os Ctipi· das camaras munlcip11ea,. sobre a representâ,;io . 
talistns . se aproveitarão destas cucumstancias, e que á esta ·c_'amara dirlgio_ a ·camara municipal · da 
comprarão _ as _ apolices __ a muito. bom me~c:ado : villa de Nova Friburgo, · datadá de 18 ·de, · Maio 
qué. culpa têm _ os antigos cred~res .de que .o, go~ do .corrente anno. (Sessão de 15 de. Julho,) . , 
~=~:~·~;:J~dic~ldc;;':;:~ade .~.e.d~nheuo, _;;Para ,ti~ .o _sr. -va•oonceu~~: ..:.neseJavf\ .. que·.·a 

f?r. ~re!lilieote, não "oa~o deeenv.o~ver *odaa as - ill~~re com!Qisaiio , ~ue : .lavr~u este p_areoer' me ' 
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explicasse quem: occupava este edificio, e emfim 
a quem pt~rtencin, para reconhecer-se ll propriedade. 
A -commis11ão a_ :meu : vê•:, . tinha . direito a mandar 
daspejar esta casa e entregai-a á :camara moilicipal, 

O Sr:o. AuroJtano:..;;,. A commissiio. tinha 
direito, disse ·o ._Sr. deputado·, de lançar fóra o 
indivíduo que occupa_ v~ - a casa, e man~al;:a ._ en,. 
tregar ., ·cumara. E' d1sto que a commts:(ao ·du· 
vidou, ' tanto m11ís quà está lembrada .qne. aqui 
mesmo se ·_ ventilou ._· a · questão, . se os religiosos 
tínbão direito dá' propriedade. O homem de. que 
se trat'l ·_ está de posse da casa, A a commiasão na 
duvida se elle era ou não o 1egiUmo proprietario, 
duvidou ordenar _que ellA fosse lançado fóra. · 

o:sr. vasconoollo_s:-0 Sr._ aeputad!J quasi 
reeonheceu o . direito de propriedade ; mas . _dese· 
java ainda que · me explicasse se -. um frBde pôde 
estar . fóra .do seu. convento, .habitando: uma _ casa 
par.ticllla•·: isto é contra . ~ direito canonico. Pelo . 
que vejo é melhor . desprezar n supplíca da ,:a._ 
mara, ,e .cada um disponha como quizer .dos bens 
da.naQiió. · · . · . . _ _ . _ .. 

o: s~ •. EVA.RISTO : -· Se 88 . deu . destino .. á SUP· 
pljca , da . Camata,. requeiro, , <JUS sejá remettida e . 
reco·mmendada ao gove•·no; _ · 

O Sa. A:U~<ELtANo:-Isto mesmo é qne a com-
missão propõe no seu . relatorio. · ·. · .. · 

Foi · approvado o parecer. 
Entrou, em discussàú o pllrecer. da mesma com· 

missão sobre a represAntaçào .da camara de Cabo .· 
Frio .enuiue ' pede esclarf>cimeiltos ·sobre se _deve · 
úU nio . co'ntinu,àr DO pagamento da appsentiÍdoria 
e propinas . do . respectivo juiz de · fóra: (Sessão 
de 27 de Maio.) .. · . . , · 
·o . Sr; -RebouQas : ~Parece-me . que a se· 

gunda parte · do . parecer da eommissiio não · deve 
passar. (Apoiad~s.) _ . · . . · ·: .. . 

Os . rendimentos das camaras siio exclusivamente . 
applicados ·.para as despeJ;ss municipaes ; e me · 
parece que esta despeza é anomala ,da lei, porque 
a lei das ca•i1aras, creio, tem derogado e<~Las . apo
Sflntadorias. Seria ·bom que viesse esta lei ·á mesa 
e se _lesse; · 

EKENDA. 

« Que a despezM das aposentadorias dos m'agis
tradoa (se existem taP.s aposentadorias) niio seJiO 
pngas pelas rpndaa municipaes. (S. R.)-Rebouças.» 

o Sr. Auroíluno : ....;A commissão seguiu á 
lei, - O artigo da lei de 28 de Outubro · de lb'28, 
diz que as camaras não · diiriio - aos juizes st>não 
aquillo que por lei _está dEiterminado. Julg·• que 
está determinado por lei a aposentadorh que foi · 
dada. -Foi á vista disto que a com missão deu o 
aeu parecer. .. 

o Sr.-Vu•oonceno• :-A lei de Outubro 
do 1828 citada :pelo Sr. deputado, diz sômente que 
as camaras faràl)_ as despezas na fôrma das leis · 
antigas~ isto é, na fôrma .. das leili relativas às 
municipalidades e não em referencia ás .leis ·g'!· 
raes do 'imperio. "Voto .contra o parece1· . 

·Fallarào alguns outrps Srs. deputados, mas J].io 
se entendem as notas do tachy-grapho. · · 

·Po'sto á -votos approvou·se-o· -parecer, ficando -
prejudicada a emenda •. , . . ' -: · ~:- ' :- . 
· O ·.sa. CusTooio .Du.s reque1·eu qne~se · nomensse . 
um· 'deputado para ·ftcar encarregado d:l policia 
da casa--durante o iotervallo da actual é. futura 
sesàão. . ...... .. . . 

-Foi rejaitado o requerimento. . . 
Da commissão ecClesiasLica, parecer sobre um 

ol!lcio do mioi_stro da justiça, que acompanhou a 
cópia do decreto de 18 de Maio de 1829; (Sessão 
de 16· de Julho . ) 

Foi apprnvado o· parecer. 
Parecer da commissão ,das camaras- municipnes 

~ob~e .varioa '. oD,lcios... -de :di~ere~tea. ,datas .·do , ~o~ · 

verno da província de Minas Geraes. (Sessão de 
20 de Julho.) 

Foi approvado. 
Teve o. irieliino ·destino o pareeãi' da com missão 

especial encarrega.:! a do P.Xan\e _das propo:itas e 
representações dos conselhos g~ues sobre · a pro· 
posla do conselho geral _de Goyaz, com data d~ 
81 ae Janeii'u ·aeste ·ánno, que ·lfede a creaÇão 
de lima comarca. . . 

Forão •·ajeitados os_ seguintes pareceres: .. . 
1.• Da commissão de constituição sobre o re· 

querimentr, do tenente-coronel José de Sá C:1rneiro 
Pereira de Castro. {Sessão de -16 de Julho.) 
.o Sr~ Rebouoa• : ..;.;._ Voto • contra o parecer 

da coínmissão por .ser contra a .constituição. 
Este· homem não é. brazileiro, .não estava no 

Bl'azíl ·quando se proclamou a sua independencia. 
Se este · homem é benemerito, · se ·pre&tou · serviços 
ao ·Brazil, . está- na razão de ser ··naturalisado ; 
mns •.. nunca· ser. declarado cidadão nato, porque 
i~to . lhe .niio pertence. · . ·.. · '. · • 

O Ss. ERNESTO Fs.~NÇA falloil no · mesmo sen~ 
tido, e .disse que a questão · se reduzia a saber, 
se com etreito :.o individuo -era ou não merecedor 
de obter · a naturalisação como premio dos ser· · 
viços que tinha -prestado :no BraziL . : 

2 .. • D.l commio~são ·especial encarregada dos ne· 
gocios das camllras municipaes, snbre a repre· . 
sentação· da camara da, cidade -de Ouro _ Preto, da• 
tada · d6 . 23 do . Abril do Cl)r.rente :anuo, pedindo 
a mudança da santa casa da Dlísericordia · daquella · 
cidade. (Sessão de 26 de Maio.) . 

3.• -na· mesa sobre as indicações dos Srs~ Castro 
e Silva e Ferreira tle ·Mello; para · que o lo se
cretario dest:l eamar•l seja· annual. (Sessão · do }o 
de Julho.) · · · 

Foi aprovado. o parecer da commissão das 
camaras municipaes; sobre o requerimento .!e 
Antonio Fraticisco de Figueiredo. · · · . . 

Eutr•)U em discussão . o parecer J11 commissão 
das camaras mun icipaes, sobre a queixa.de Oons· 
t •ntino José. Ferreira -contra ·_. a camara da villa 
de S. _João Marc_os. (Sessão de __ 15 de Julho.) 

o ·sr. Hollandu. Oa.valoantl :-Sou de 
voto . que o parecer da commiseiio se despreze. ' 'A 
camara não podin obrigar individuo algum a servir 
um empreg., qualquer: ·. por isso julgo que· este 
requerimento deve .ser dirigido ao poder jlldiclario 
para responsablliaar -a camara, porqne á camnra 
d•Js deputadua aó ~ertence a accusa.;iio doa ml· 
ni11tros · de e>~tado. Entendo, Sr. presidente, que 
a camara não tiuba autoridade ·para obriKar -e~te 
cidadão, e ,elle deve .recorrer is vias ordinariaa 
pam obter da camara perdas e damnoa, e não 
dizer-se que a camnra· dos depàta.tos deve recom· 
mendar ao ~toverno. · O · queixo:~o deve usar doa 
meios que lhe competem. · 

O Ss. REnouçA.s :-Niio_Ji'a lei algumâque diga 
que . ,.a camara m!lnicipal é. responsllvel por ter 
usado .desta autor~dade que J!llgou de sen direito. 
Era . necessario ·que . houvesse . lei crimiual . que 
declarasse ·este . fact<l como criminoso para pode1· 
respons~tbilisar=se a camara; o parecer é portl\nto 
~sentaneo. .. . . . . . _ -· . . -~-

·o Sa; HoLLX'Nl:lA. C&vALC.~NTl:~Todas as auto. · 
ridades eão responsaveis · pelos abusos · C••mmet~ 
tidos· no ex11rcicio -dos seus empregos; nio •carece · 
11Ue _· ~.:;j!C lei explicativa de respousubilidade para 
este caso. 

Sr. presidente, sé qualquer autoridade attentar 
coutra me11a direitos :bel _ de reclamar perante · a 
autoridade. competente, lato ·é, perante a cnmara 
dos deputados, ·embora · não haja lei de rea(lon• 
sabilidade .para tatie ·e taes pontc.s em particular. 

Se n_ camara municipal : violou o ilireito· do 
cidadão, não ha de ser por vent1ua responaaveu · 
~ou de roto q'!-8 nio ~e · ~ecommende ao f{OVerno, 
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e que se diga ao requerente que use dos meios 
ordínarios. 

Ficou ndiada pela hora. 
Ficou adial:t"a para a seguinte sessão da assem

bléa. geral um parecer da commissão de gu1:1rra, 
sobre as etapas dos officiaes militares. (Sessão de 
14 de Julho • ..) 

. O Sa. lo. SRCRETA.RIO leu os seguintes officios 
do sec•·etario · do senado : · · · 

Lo Participando . ter .aquella eamara resolvido 
reunir'se· .no dia S do ·corrente ·· pelás . 11 · horas 
. para· a sessão . imperial · do encerr11mento da as
sembléa geral. Mandou-se · responder ao senado~ 
que .eSt'\ camara resolvera reunir-se á; mesmas 
liMas no paço do sen~do para o mesmo fim. 

2.o Participando ter o senado adoptado para 
enviar á sancção imperial a resolução desta ca
mara approvando varias aposentadorias.-Ficou a 
camara inteirada. 

S.o Participando ter o senado adoptado e pas
sava a dirigir á sancção . imperial as tres seguintes 
resoluçõ.,s enviadas por esta camara: 

t.• Declarando competir ás juntas de justiça 
militar a attribuição de conferir cartas de segu•·o 

. aos militares por . criines civis, em que os audi· 
toras as não podem conceder. . 

2. • Isentando de quaesquer direitos de entrad'a 
. ou consumo; a moeda estrangeira de ouro e prata, 
ouro em barra e llrata em pinha. -Ficou a ca· 
mara inteirada, · . 

-- o Sa. 1• SECBETA.RIO leu os seg~intes otllcios, 
dos quaes fteou a eamara inteirada. 

roi à 

1. o D-l ministro do imperío, participando ter 
expedido as convenientes ordens á camarB da vílla 
de Campos, para enviar as informações solicitadas 
por otllcio desta camara de 27 de Agosto proximo 
passado. .. . . . 

2.o Do ministro da guerra, denegnndo as in· 
. formações . pedidas e.m .. otllcio de 25. de. Agosb, .so, 

bre o reqnerimento . do sold11do preso Carlos Mar· 
coedel.-Foi á . com missão de guerra. 

S.o Do mínísL~o da. fazenda, enviando o reque
rimento .e docume11tos de Manoel _José · .. de ... Al· 
meida -Foi á S• commis'\ão .. de fazenda • 
· 4 o Do mesmo . ministro, devolvendo o rP.queri- . 
manto e docum".ntos .. de Lourenço Antonio .do 
Rego, .declarando g_ue o seu objecto é da compe• 
tencia do ministro da marinhn.-Mandon-ae officiar 
ao governo pela .. repartição da marinha. 

O Sa. 1• SECRETARIO pedio permissão pflra se 
retirar desta cbrte, durante O iatervallo aas B6B• 
aões. 

Resolveu a camara que se encarregue da se
cretaria e ·policia desta casa, durante este ln
tervallo o secretario de mais votos que ficar na · 
córte. 

Tendo de encerrar-se a actual sessão da as
eembléa geral no dia seguinte formalison·se a acta 
deste dia, e anles de levantar·se a sesaio foi 
lida . e approvada. . . . _ . 

O Sa. PaEsmENTE declarou que os Srs. depu
tados devião achar-se no dia seguinte · 8 do cor
rente mez, pelas 11 horas no p11ço do senado. 

Levantou-se 11 sessão depois das ~ e meia. 

! 
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SESSlO IMPERIAL DO EN~ERRAMENTO . 

. DA 

EM: a DE &E:lTEMBRo ·DE 1sso 

P~liiSIDBNOIA no s:a •. 'BISPo o.AP:mLLÃO-Mó:a 

li( ~C)8 

. .. - . -
. ' . 

. . 

Reunidos os Sra. senadores e cleputados DO ilo ediflcio, foi por ella acompanhado até o thro 
p&Ç\l do senado, pelas 11 horas da manhã, pro- no, depois de se reunirem á mesma daputaçlo 
cedeu-se á nomea_gio da deputação det~tinada . a ·na entrada da sala, os Sra. presidente e secre· 
receber S. M. o Imperador, eendo para .esse flm tarios. 
designados por sorte os seguintes Srs. senadores: Tomando S. M. o Imperador assento no tbrono 
Manoel Ignacio da .Cunha, Diarquez de Jacaré- e tendo mandado assentar os Srs. senadores e 
paguã, José Cantano Ferreira de Ag11iar, Fran- deputados dirigio á assembléa o seguinte dia· 
cisco Carneiro de Campos, Joio Evangelista de curao. 
Fariaa Lo bato, marquez ae Aracaty, Luiz José · «Augustos e dignisaimos senhores representantes 
de Oliveira, José Ignacio Borges, Manoel Caetano. . da .· nação. . · · · . . .· . · . 
de Almeida e Albuquerque, conde de. Lage.a, . mar. u Muito .. sinto dever algaiflcar • uaembléa geral 
guez de MaricA, Marcos Antonio · Monteiro de qaanto me toi desagradavel que chegasse o termo 
Barros, Jacintbo Furtado de Mendonça e visconde m11rcado para o encerramen'<l deaja sessio, sem 
de Oongonhas do Campo; e os Srs. de11utados que tivessem sido expedidos alguns actoa que a 
Joaquim Flori~o de Toledo, Manoel Odorico · constituiçlo do imperfo exige, que eu havia recom
Mendes. José Clemente Pereira, Francisco de mandado, .e que a naçio toda esperava do pa
Paula ·de Almeida e Albuquerque, Antonio Maria · triotismo . de seus representantes. Cumprindo-me 
de Mo11ra; A11reliano de Souza e Oliveira, José porém como o primeiro. e mais interessado pela 
Carlos Pereira de Almeidll Torres, Ernesto Fer· prosperidade ·do Brazil, occorrer com . prompto, 
reira França, Rodrigo Antonio Monteiro de Barros, e legal remedio aos males da patria; e · reconhe· 
José Ribeiro Soares _da Rocha, .. Luiz Francisco cendo a urgencia e indispensabilidade de ldgumaa 
de Paula Cavalcanti, Gabriel Getulio Monteiro de medidas legislativas, que dearao pendentes, e de 
Mendonça, Manoel dos Santos. Martins Valias· outraa gue criticas circumstancias em 9.11e está 
ques, IRnacio de Almeida Fortuna1 Francisco de o Brazil reclamão ; tenho resolvido convocar ex
Paula Barros · Francisco Jolaé CoeLho Netto, A.n· traor.tinariameute a assembléa geral, afim de que 
tonlo Fernandes da Silveira, Antonio Francisco trate daquelles objectos que na talla do throno 
de Paula e Hollanda, Venaucio Henriquea de · eu · houver por bem indicar-lhe. · · 
Rezende, Vicente Ferreira de Castro e Silva, Ma· u EstA fechada. a aeldo. 
noel Gomes da Fonseca, Evarlato Ferreira da · -u IKPBB.lDOa coNSTITUCIONAL x Ii:BPBN8oa li.iB-

-Veiga, Joaé Rebello. de Souza, Pedro de Araujo l'&TUo no auzu.. • . . · 
Lima. . ·. · · Couoluldo este acto ao meio di R e um quarto, 

Ao melo dia annuoclando·ae a chegada de S. !4. re\lrou·ae S. !4. lmJ)erial, com o mesmo ceremo· 
Imperial, e sendo recebida pela deputaolo 6 por&a nlal que tinha havlilo na su:a entrada. -

--------r-~~-------

'l'O.,;O 2 60 
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A. publicação mais ou menos . regular do Diario da Gomara dos Deputados, 
terlllino"u no fim do mez -de Setembro de_18HO, pois d'ahi em diante não encon
tramos exemplar algum nem nas duas collecções que possuímos, nem na que 
existe I!a Bi'hliotheca Fluminense · desta côrle-. · · _ . .. .. · . _ 

Aquella publicação que nos primeiros tempos (1823, 18.26 e 18.28) . fôra feita 
com esmero e presteza, tornou-se incompleta . e cheià de lacunas nos ann'os. de 1827, 
1~~9 e 1~30, apparecende os debates .com desmedido iotervallo, e mal tachigta· 
phados. - · · _ . -

Desta verdade dão testemunho as constantes queixas dos deputados quando 
era mister adoptar providencias par~ a repartição do D iari->, queixas a que. allu
dimos em - annos anteriores e. ainda no de 1830 podem ser verificadas nas nssões 
de 5 de Maio e 5 de Junho. Nem era possível além disso organisar um coa·po das 
discussões se hão perfeito, ao menos soffrivel, q11ando como em H~:JO forão os Diarios 
impressos em differentes typographias, a sabet : na Imprensa Nacional e _nas typogra..;. 
phias de Ogier á rua da Cadêa o. U2 e na de Lessa e Pereira á rua do Hospício 
n. H5 ; sendo que alguns mezes da sessão sahirão a lume sómente em o anno seguinte. 
Ainda assim,-porém, são dignos demaximo _elogio os esforços empregados pelos depu· 
lados directores dà redacção do Diario para lAgarém-nos mesmo com · os ·referidos 
defei~os as tradições parlamentares daquelle tempo. · · 

A' vista d_o que fica exposto, foi-nos necessario para recopilar os annaes e faslos 
·legislativos de l H3U auxiliar-nos com as acta.; e r~gistros da camara · e gazetas da 
época, tarefa que em outras occasiões já nos tem cabiqo, e que ao leitor de certo se 
afligurará de não pequena monta. 

Os jornaes que então derão alguns· extractos das sessões . ou inserirão isolada• 
mente mui limitado numero de discur~os forão·a Ast·réa redigida pelo deputado José 

· Joaquim Vieira Souto, a A urom á frente de cuja redacção. estava o dislinctp paria• 
mentar e eminente brazileiro Evaristo Ferreira da Veiga, · o Obse1·vador das Galerias 
espccie de revista em que apparecião ligeiros resumos dos debates, o Dia1·io _ Flumi-
nense {o{ficial~) e ainda outras folhas periodicas de somenos nomeada. . · 

· Abraçando . este melhodo, e· alvitre, que outros não poderião ser adoptados pe_la 
notoria falta ·dos elementos constitutivos do presente trabalho, julgamos -caminhar 
1:1a rota que nos foi traçada:pelos dictain~s da Camarados -Srs. Deputado:;. · 
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.1.83!0 
SESSÃD .. EX·TRAORDlffi'AR.IÂ 

GAMARA DOS SRS. :PEPUTADOS. 

•rlmell'a se•do pl'epal'atorla em 4 de -. 
Setembi'O 

Aos quatro dias do mez de Setembro. do anno 
_de 1830, do nascimento . de No.sso Senhor Jesus 
Chri~to, e nono da independencia ·e do impel'io, se 
reumriio_ os_ deputados a &ssembléa geral legisla.
. tiva na Sita respectiva camara ·pelas 10 horas da 
manhã, em consequencia do decreto de 8 do cor· 
rente mez e anno, pelo qual é convocada extráor· 
dinariamente a .. àssembléa geral legislativa pará 
ser aberta no d1a 8 ·do corrente mez e que sendo 

· referendado pelo visconde de Alcantara, ministro 
e secretario de estado dos negocios da justiça e 
.encarregado interinamente dos do imperio, fóra 
distribuído impresso no paço do. senado, pelo 
secretario· daquella camara no dia- 8 do corrente 
mez,. depois que S. M. o Imperador encerrou a 
sessão ordinaria. · 

Formada a mesa na conformidade do regimento, 
sendJ . presidente o Sr. Costa Carvalho e secre· 
tarios os Srs. Marcellino de Brito e o deputado 
Muniz Barreto, procedeu·se á chamada e acha
rio·se presentes · 53 Srs. deputados a saber: Pa· 
chec:o Pimentel, Getulio, Araujo Lima, Almeida e 
Albuquerque, Sebastião do Rego, Francisco ·do 
Rego, Luiz CavalcAnti, Ernesto, Henriques de 
Rezende, Bello, Netto, Corrêa de Albuquerque, 
Marcellino de Brito, Fernlindes da Silveira, Al· 
melda Torres, Rebouças, Soares da Rocha, Fer· 
reira França, Paim, Manoel Amaral, Costa Car· 
valho, Muniz Barreto, Cassiano, Cnnba Mattos, 
Veiga, .Obichorro da Gama, Cnstodio Dias, Maia, 
Limpo de Abreu, Gomes . da Fonseta, Baptista. 
Caetano, Bernardo Bellsario, Vasconcellos, Fer· 
relra de Mello, Evaristo, Maria de Moura, Mendes 
Ribeiro, Miranda Ribeiro, Lessa, Clemente Pe
reira, ·Corrêa Pacheco, Paes e Barros, Tobias de 
Aguiar, Ribas.t Feijó, Monteiro de Barros, Toledo, 
Baptista. de uliveira, Maciel, Oliveira Alvares, 
Duarte Silva, Araujo Franco e Vallasques. 

O Sa. PusiDI!lNT&: declllrou aberta a primeira 
sessão preparatoria e que se .ia omciar ao ministro 
competente perguntando qual o. dia, hora e_ lugar 

. em . que deve ser recebida a deputavão que val 
saber a hora e lugar da aeasilo imperial de aber· 
turat e requerendo o Sr. deputado Vaaconcellos 
que roasem logo nomeados 01 membros da ·depu
taoilo, o Sr. presidente nomeou oa 24 Sra~ depu
tados que a devem formar, e declarou que no iUa 
6 contrnuarião oe trabalhos preparatorlos. . 

'Lévanwu-aa a aeaailo ia 11 e 1/2 horas. · 

Sepnda sessAo pl'epantol'la em 8 ele 
· Setembro ·· · 

· PBESIDENCIA. DO SR. COSTA CARVALHO 

A' 10 horas estavão presentes. 64 Srs. depu· 
tados, faltando com causa os Srs. Lino Ooutinbo, 
Amaral, Pereira de Brito, Silva Tavares, Alvares 
Branco e Déos e Silva. · . 

O Sa. PBESIIJENTE abriu a sessão e lida a. acta 
da. antecedente pelo Sr. 2o · secretario Muniz Bar· 
reto foi Bpprovada. .. _ 

O Sa. 1° SECRETARIO leu um omcio do secretario 
do senado, _communicando ter-se rennido aq aella 
camara em numero sut!lciente para poder deli
berar.- Ficou a camara inteirada. 

Outro do ministro do imperio participando em 
resposta, que S. -M. Imperial- receberá no_ pago 
da ciddde, hoje ao meio dia a deputação que val 
saber o lugar e· hora da abertura da sessilo ex· 
traordinaria.- Ficou a camara inteirada. 

Ao meio dia sahiu a deputação composta doa 
24 Sra. deputados, interrompendo·se R sessão, a 
qual continuou .depoh que voltou a deputaçãG. 

O SR. VAscoNCELLOS como orador della, leu á 
camara . o discnrso que recitára a S .. M. Im· 
perial. 

a Senhor.- ·oom os mais puros sentimentos d_e 
jubilo e de respeito, em. nome da camara dos 
deputados, vem esta deputação . saber o dia, a 
bora. ·e o lugar, . em. que V. .M. Imperial tem 
determinado . abrir a sessão da assembléa geral, 
que convocou extraordinariamente. · 

a A camara dos deputados, senhor, suspira · 
anciosa por este acto indispensavel para o exer
cício de suas augustas · fnncções,. pois quB · re· 
conhece a magnitude .dos m~les que pezão sobre 
a patria , · e sente · a urgencia de pelo menos 
minorai-os, quando a prudencia não prescreva su:a 
total extirpação. E bem qne medidas da mais 
alta transcendencia fossem ultimadas na sessão, 
que findou, el\a visse com a . mais profunda 
magua, que a primeira das leis, aquella sem a 
qual o governo representativo não é mais que 
uma chimera, a qne fixa as despezas publicas, 
e para ellas habilita o governo com os meios ne· 
ceasarios, não foi conclulda a despeito de seus 
porfiados esforços. 

«.V. M• Imperial, a cuja alta comprebensão 
não podia deixar de ser patente, que trabalhos 
tão delicados e importantes sõ poderáõ ultimar-se 
no· prazo .. das sessões ordinarias depois de cabal· 
mente ~ontada ll machina do $OVerno constitu· 
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cionaJ, e quando estejão concluídas as reformas 
reclamadas pelo interesse geral , exerceu em 
publico · beneficio uma das suas mais excellentea 
prerogativaa, a de ·chamar a assembléa extra
ordinariamente. Assim, senhor, dissipou v . . M. 
Imperial os recei1.1s, as lrresoluções, despedaçou 
as torpes redes do arteiro servilismo e impoz 
silencio ll nio D!ODOS incommoda demagogia• 

u Permitta a Pre~videncia que a nação obtenha 
os bens que deseja, .e incontestavelmente merece, 
unico termo da ambição de V. M. Imperial bem 
como de todos os outros representantes .da nação, 
e dos bons brazileiros . em geral: taes são os 
votos, tal a esperança da camara dos deputados, 
que a tio justo empenho se dedicará toda, 

convencida COm:> está gue a ordem · Ei a llrOspe
ridade publicn serão Intalliveis resultaaos de 
suas lides parlamentares, uma vez que . entre os 
podere• polltfcos do estado, se estabeleça a mais 
estreita, !ra.uca e leal união, cimentada na lei 
fundamental do imperio.- Bernardo Pereira de 
Vasconcellos. " 

O M.il:sMó Sa. DEPUTA no . declarou q~e S. :M. 
Imperial · respondêra =~«Depois .de. amanhã no 
senado ·1:tb meio dia~ ,, 
C~nveio a camara em quo o Sr. 1~ secretario 

. oftie1!1~!1. e. ao ... senado., · .que os Srs •. deJlutados se 
reumraão alh ás U . bo1·as no daa 8 do · cor· 
rente. 

l;.evantou·se a sessão depois. do meio dia. : 

' .' • 
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SESSÃO IMPERIAL DA ABERTURA 
DA. 

A~SEMBLÉA GERAL LEGI~LATIVA . ' '' '' '' '' ' ' • ' 

EM 8 .DE SETEMBRO DE :l~30 

PRESIDENCIA. DO. SR. BISPO OA.PELL.Ã.O-liiiÓR 

A's 11 horas da manhã, -reunidos os Sra. se
nadores o deputados no paço do senado, t:roce
dcu-~e é nomeação da deputação destínnda arece· 
ber s. M. o Imperador, sendo pnra es:1o ftm desig· 
nados por sorte os seguintes senhores : senadores 
Patrício Jo:>é de Al111eida o Silva, maN•tP.z de 
Baependy;coode de Lages, JoRé Cactnoo ·Fcrreira 
de A!Juiar, marquez de Paranaguã, Francisco 
Corne1ro de Campos, ·Lourenço · RIJdrigues de 
Andrade 1 visconde da Caelé, Marcos Antonio 
Monteiro de .Barros, Joito Evangdista de Faria 
Lobato, Manoel Ignacio da Cunha, _ Pedro José 
da Costa Barrqs, José Saturnino da Cost11 Pe· 
reh·a e marquoz do S. Jollo .dn Palma i deputados 
oa Sra. Salvador José Maciel, Manoel · Pacheco 
Pimentel Joilo -José Lopes Mended Ribeiro, José 
Corrêa Pacheco, Joaquim F.loriano .· de Toledn, 
Pedro de Araujo . Lima, José Rebello de Souza 
Per~ ira, Evtufsto Ferreira . dl\ Veigtl, Ml\noel 
Gomes da Fonseca, Eroesto . Ferreira. França, 
Manoel José de Araujo · Franco, Aurelhtno de 
Souza o Ollvõira, . José Carlos Poreirll do Almeida 
TorraR, Baptista Caetano Jo Almeida, José Ce
IIRrio do Miranda Ribeiro, Antonin Paulino Limpo 
de Abreu, Vicente . Ferreirn do Castro e Silva, 
Antonl11 Francisco do Paul'\ Hollanda, José Cle
mente Poreh·n, José Bento LtJite . Ferreira de 
Mello, Joaquim Marcel\ino de Brito, Antonio Paes 
da Burros, Joaquim de Oliveira Alvari'Ja e Diogo 
Antonio Feijó. .· . _· 

Ao niolo dia annunclando-se a chegada dB 
S. M. Imperial. e sendo recebido pela deputação á 
porta do ediflcio, foi por ella ·acompanhado até 
o throno, depois de se reunirem á mesma de
putação, . na entrada da sala, os Srd. ·presidentes 
e secretarias. 

·Tomando S. M. -o Imperador assento ·no tbrono, 
e tendo mandado assentar os Srs. senadores e 
deput~dos dirigia á assembléa a seguinte 

FALLA 

-« Augustos 11 dignissimos senhores represen-
tantes da nação. _ .. ·: 

« Convoquei extraordinariamente a ·· assembléa .
geral para recommendar ao seu zelo. e sabedoria 
uquellas medidas que jnlgo mais urgentes, e 
indispensaveis na crise actual, afim de remover 
os grandes males qne pesam sobre meus fieis 
subJitos; e pt·omóver a felicidade geral do im
po:io. As medidas que entendo dever indicar . 4· 
aasembléa · geral; são : · . 

c< A conclnsão das leis que devem, segundo 
determina a constituição, fixnr as forçss tanto 
de terra, como de mar, ordinarias e extraor-
dinarias. · 

nA conclusão da lei .do orçamento. - -
" Um prompto e emcaz remedio. J>nra . melhorar 

quanto antes a circulação do papel-moeda. e · da . 
moeda de cobre. · 

cc A orgaoisaçiio de um banco nacional . --
« A discussão das propostas que na sessão ordi· 

naria deste anno; fui servido mandar apresentar 
á a&ssembléa, ·e daquellas . que possão ser feitas · 
pelo governo. · 

cc A .discussão do codigo penal e do prOcesso 
criminal. · 

cc Uma lei que regule a justa arrecadação dos 
dízimos. 

<• Finalmeute espero ver tomadas na conside
ração que merecem, as representações e propostas 
n!ni~ interessantes dos con:~elb.os geraes das pro-
vtneta ·; - . ... 

ú 'Taes _são, augustos e dignissimos _ senbore5 
representuntes .· da _nação, os assumptos que m11 . 
parecerão mais 1mportantes, ·e . que dev~râo 
attrabir a vossa . attençiio; e merecer · o vosso 
zelo . na presente sessão extraordinaria. A ne· 
cessidade_ das medidas que acabo de indicar-vos 
é manifesta, a sua utilidade ó obvia, e .. as 

- crittcas circum.sta.ncias as ex:gem immediata e . 
imperiosamente. · • . 

« Está abert!l . a sessão. 
« IMPERÃDOR CONST.TUCIONAL E .D.EFENSOR PER· 

PETUO DO BRAZIL . » 
. Concluído este _acto ao meio dia e um quarto, 

retirou-se S. M. Imperial com __ o mesmo cere-
.. monial 11ue tinhtl ~ bavido na sua entrada. _ 
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SESSÃO ;EM· 9' DE .SETEMB'60 DE 1830 

PRESIDENCIA DO' SB. LIMPO DE A1lREU 

Procedendo-se á chamada .· as -lO horas, . acha
rão-se presentes 74 SrR. deputados, faltando com 
causa os Sra. Pereira do Brito, Luiz Cavalcanti, 
·costa Carvalho, Lino , Alves Branco, Cuetodio 
Dias, Carneiro Leão, Androdo, Mendes Vianna, 
Bªptista Pereira; e sem ella os Srs. Castro e Sil_ va 
e Paula Barros. ·· -.· - •• -

Foi aberta a sessão pelo Sr. VICS·preiidente 
-Limpo .. de Abreu, no impedimento do. Sr. Costa 
Carvalho que deu parte de doente. --
. Lida a acta da ultima sesgito preparatoria, pelo ·· 

Sr. secretnrio Souto, -foi approvada. . -- _ _ _ -· 
O Sa. MA.aCELLINO DE BRITO deu conta do · expe~ 

dlente, lendo os se_guintes o1flcios : 
1 ... Do .secretario do senado, remettendo a có

pia da falia do throno na sessão imperial de aber-. 
tura . ...,.Foi remettida á commissão encarregada da 
resposta. · · _ _ _ · 

· 2.o . Do mesmo secretario·, participapdo ter aq uella 
cam·àra resolvido reunir-se no dia 8, pelasll ho· 
r as da. manhã, para proceder-se · -~ - abertura. da 
assem bléa geral em sessão _ extraordmaria.-F1cou 
a camara inteirada, · 

8,o Do mesmo secretario, participando .que .o 
senado adoptára e ta d.irigir á sancção imperial . 
a resolução desta camara, para. que fiquem em 
vigor, por mais um.anno as posturas da~ocamaras 
municipaes, se antes disso nilo fossem confirmadas 
ou alteradas pela autoridade competente.-Ficoll 
a camara inteirada. 

4,o Do meamo aecretarlo, remettendo varias 
reaolu_çõoil que 11e . mandarilo Imprimir. 

5,o Do mlnistro do lmperio, remettendo a co· 
pia do decreto de 8 do corrente mez -_ pelo qual 
s. M. o Imperador convocou extraordinariamente 
a aaaembléa geral leglalatlva de~lgnando o dll\ 8 

· do corrente para sua aolemne abertura.-Ficoll a 
camara intt<lrada. . 

6. o Do miulatro da guerra, em reapoata ao que ae . 
lhe dlrlglra em data do a de Julho proxlmo pai· 

· l&do, remettendo a cópia do aviao que fóra dlrl· 
gido A replrtlç4o de fazenda, com aa contaa do 
commluarlo geral do exercito: e parLiclpando que, 
guanto no req_uerlmento de Bllltbazar Pinto doa 
Reta, de que trata o omclo . que 10. lhe dirigira, 
fóra remetUdo i secretaria da juatiçll com oa mala 
papel a relatlvOI i\ quo1tlo entre o dito - B&&lthazar 
e o comml11arlo ~roral, allm de ae dar andamento 
a aemelbante negoolo.-Foi remotLldo A commiasilo 
eapeclnl encarregada da1 contas do .lommlaaarlado. 

'l.• DeAntonlo Pedro da OoataFerrelra, depu· 
tado eleito pela rro:vlncla do Maranhilo, partici
pando que por motivo do mole11tla nlo comparecêra 
na aeaelo, e que pretende partir na- primeira em· 

· barcaçlo, por 1110 que 1e acha reat.abelecldo.- . 
Ficou a cemara Inteirada. _ _ · 
Foi. recebida com especial a6rado- uma felicitaçio 

da cidade de Belém (pro:vinc1a-do Parãj, pela- reu
nião da. camara dos Sré. deputados, nesta segunda 
legislatura. -.- .. - . . -· · 

Remetteu-se à commiasão. especial das eamaras 
municipaes, uma represen~ção da camara muni· 
cipal _ d_a vüla . 4o . C.onde p_edindo esclarecimentos 
sobre. varios obJectos. . .. · · . · _ . 

Foi remettid_a á commissilo. de petições um reque~ 
rimento .de Joaquim Pedro Gomes,-juiz de paz -da 
viJla Viçosa de Tu tola •. 

- - O·Sa.-PusiPENTE cÕneultou i camara se devia 
·continuar a -mesma mesa _ ·que tinha servido · nâ 
1easlo ordinarla ou proceder·1e· a nova nomeação : -
decidio·ae . que-devia continuar a mesma. · · 

.tinha servido na commissão ordlnaria ou a outra 
que se elegesse: d"cidio·se que fosse á primeira. 

Pouco tempo dapois a commíssão de poderes 
npreaentou~ o seguinte· pareetlr : 

. cc A com missão de poderes vi o o diploma. do 
Sr. João Fernandes de Vasconcellos, deputado 
eleito pela província do Pará, o acha l~gal o por 
conseguinte o Sr. deputado está nas circumstancias 
de tomar _ assento. __ - . 

cc Paço da. camara doi! Sra. deputados, em 9 de 
Setembro de .183o;.;..J. M. de Alencar.-E. F. 

· França • .-D .. A. Feij6. >> . 
Sendo· approvndo o . parecer, . e .. introdu:ddo .·. no 

salão o Sr. clAputado, acompanhado por dous 
!)ra. · secretario11, .. na fórma do costume, prestou o 
Juramento e tomou assento. · · 

NOKI!:AÇÃO DE COJ.WISSÕES 

O Sa. PRESIDENTE :-Vai-se proceder ' nomea
ção dB commissão que deve responder á falia do 
throno, e proponho ' camara se a commlasão deve 
ser de cinco ou de 'tres membros. 

Resolveu-se qu·e seta commissito fosse de treil 
membros : e procedendo·se á sua nomeação,aohirão 
eleitos os Srs. : · · 

Vasconcellos com •..• ·. • . • . 84 ·votos· 
Paula e Souza . • • . • • . . • ; 82 » · 
Araujo Lima. • • • • • • • • • • 14 » 

O Sa. P.RESIDENTE propoz Igualmente á camara, 
se se devido nomear novas com missões, para . que
objectos e -de .quantos membros deveriio ser com· 
postas. 

O Sa. PAur.rNo ntl: ALBtTQlJERQUE mandou :: i 
mesa o 1egulnte requerimento~ 

cc Requeiro que os commissões que devem no· 
mear•le, sejio compostas· do mesmo numero -de 
membros que as que acablo.-PauUno de Albu· 
quBrqtU. • · · 
· Foa apoiada. 

Pedlo a palavra 
o 8&-. Gor•&ulo. :-Sr. presidente. A. expe· · 

rlencla tem feito crer, que a multiplicidade de 
membros nas commissões, demora Dtuito os tra· 
balhoa. E11 tenhu visto nesta cosa commiasõea de 
trea membros, e custão a reunir-se quanto mala· 
cinco ou.seis. Pela minha parte declaro que estou . 
prompto a encarregar· me de toda a sorte de traba• 
lhos porém julgo que as commlssões devem ier 'de 
poucos membros, para melhor e maia expedito an· 
ânm9nto doa trubalhoa. 

o &r. Duarteo&Uva:-Sr. presidente.-Eai 
uma nova. -sessão em que todos os trabalhos· eo· · 
meçilo, necessariamente se hão de nomear nov~ 
commissõea. A com missão a que eu pertençll.acabou 
e é necel!sario que a camara a retiflquo de· novo, ou:_ 

.que os trabalhos de que se acha encarregada passem· 
para à de orçamento. Eu da minha parte conhéi;() ' 
e confesso que ·não tenho forças bastantes' 'para ' 
uma tal commiasão. 

o Sr. vasconcello• :-Sr. presidente. A 
commissio de fazenda não deve continuar·~ muitos 
senhores se têm já pronunciado contra . ella:_ pa·.· 

· rece-me· que ella não goza da maior conflaneá. E'· 
· necessario pois que se nomêem· novas commissões 
. ao menos a de fazenda; aliãs os trabalhos devem 
encontrar muitos obstaculos; mesmo: da part_ e da 

· commiesão, da maneira com que : ee acha· orga" 
Q.iu.ll.G.... -·. ---· -- -- .. - . .::_ . 

Vindo· 6 meaa·o diploma· .do Sr .. Jolo Fernandea 
·de Vasconcellos,-· deputado eleltojelB provlncla do 
Pará, o Sr. presidente conaultou camara se deVia 
remetter, o diploma .l commlnilo•de , poderes ·que 

o &r; Odorlco ·Hendoa:-Crelo que JiarA 
evitar perda de tempo, podla·se conllrmar a com
mlaaito de . fazenda · actual; ella ·. tem trabalhado, 

. multo bem, como- nós :todoe -aabemoa, e eu .creio 
: que t~lla goza de . todR a oplnlilo da camara. ··Não
vejo pois ·inconveniente algum para que possa 

. :continuar a mesma commiaeilo; ·tAlvez por· nlmia 
delicadeza doa 11eus membros, é que elle~ pedem 
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nomeação de nova com missão_ de fazenda. ·A objec· 
çiio _do Sr. deputado, de que hav_endo _noyos tra: 
balhos, é necessa-rin nova· cciminissiio. : . , · · 

O Sn. PRE2IDF:NTg (inter,•omr,endo o illitstl·e o1·a· 
dor) :.:-A iudicaçiio não . é só para a com missão do 
fazenda. 

ó SR. 0DOR1CO (continuando):- ..... o que . 
'digo a respe ito· destn, tem applicação a .todas as 
outra!l, e !JVitaromos ass_im a perda de alguns dias 
com el·eiçoes· el'lfadonhas. · · ··· · · · · 

O .. Sr .... F .orrolra .da Vclga.:~Niio. posso 
dar por perdidos .os dins que se empregarem nas 
nomeações .de _ novas com missões : - tudo -o -que 
tende a iniciar novos trabalhos n!io é tempo per; 
dido. 

A primeira vez que fizemos li. nossa escolha para 
as com missões, não nos conhecíamos ãinda ; agora, 
porém, pelos trabalhos das commissões, já pod•l· 
mos conhecer mut[}arnente o nosso prestimo. Cada 

· um de nós póc!e ser habil para um objecto, e pouco 
apto .para outro; é -necessario -que cada um esteja 
no lo~;ar proprio, O m·eu pat·ecer· é, que devemos 
desde JÓ proceder á eleição .de novos com missões. 
Não appz:_ovo os motivos que algunsSrs. depulados 
apresentao, porque tenho conhecido os inconve· 
nientes . q~e , lÇm havido com a permancncia dos 
n1esmos md1 vaduos em -uma Gó commissiio ·: tal · 
tem prestado bons serviços em uma commissào ," 
que os prestaria optimos em cornmissão diversa, 
Demais, niio ha escolha indift'erentcmente entre 
to~os nós? Os depu.tados que forem julgados ha· 
beu~ em uma comrmssiio, podem ser reeleitos ; e 
ass1m se formará -do mnis em m1lis a opinião da 
camara sobre os individuas quo a compoem. 

O Sr. _ _...a.uUno do AlbuquCl>rqno ::... 
Quando fiz o meu requerimento, ni'io pensei BUli· 
citar dlscussiio sobro ollo. · · 

Apparoceri'io ulguns Srs. mombroR do commis· 
sõos, que julgari10 _ fallar, talvo:t por modtJ .. tia, 
contrll o .mou roquorlmonlv. Por mnla quo panae · 
ntlo pouo achar lltmlio urnA a•aztlo parn aor com· 
batido o roquorimouto quo flz , . ó a Rh1rla quo 011· 
porilo algun11 Sr11. deputnc.Joa nn• runlt!lcõas. Oa 
LrabalhOI ()UO tOm do lllUlCilt•tr•lll IIP.ILII lll.lliRI\O 
oxtrllordlnnrla, Jl\ estilo Dlllrlllldna: aliu . Lrubnlhua 
jà prupar11d011; Rll COIOilliii111IOI po•JCO O li llllrlR lÕIII 
a C11z~rem 111111La (lroro"''çAo ; pur consoquoncla ó 
dcllnucoa~nrlll u norno••ç1lo •!o novaM corrnuiNsüe~. 

Aa . commluil~ll ncluftnll 111\o compo.•lua dtl mP.m· 
broa roapolltLYelll; fl&colhldoa com - Lod~a n clrcum· 
11pecçi\o. O inconv<•lll•mt" que ao npa•flsenlou, de quo 
1nuito11 Sa·a. tloputudoa m\n silo Udlll ctlnlaocldos, o 
que uns podem .-crvlr m"lhor om umn c•Jmmlllló\o 
do que em oula·as, nilo valo a puna de elt>golr D(l\'n~ 
comrnissõet1; por i11so que, se ~xi ate al)lum que 
niiu t~nha todos os mci•1S, e lntlllllgencia na mate· 
rin que dovo tratar, todos se tõm aprossailo em 
desempenharem com bo11 .vontnde os trabalhos de 
que farão encarregados. 

o si-. VusconooÚo• :..:... Sou mem.bl'o da 
com missão de f-1zenda, e membro da comrnissiio •lo 
banco. Na qualid<~de de membro desta ultima, te· 
nho. _de ir muitàs vezes ao bane!), para poder 
apresentar um relatorio exacto a esta augusta ca
mara, e durante este tempo estou privado de colla· 
borar com o·s meus honrados collegas da com missão 
de fazenda • . DdVO necessariamente ser dispensado 
de uma das duas ccmmissões. Notou-se que o 
numero _de membros da t•ommis~ão de fazenda era 
mui grande : sete . membrot~ de queel!ãse compõe 
parecerá um _grande nume_ro, . e com tudo, por dif· 
ferentes causas, : . .falta. ora um, ora .outro, de 
manlli~a que muitas vezes não se podem apreeantnr 

. os proJectos en1 tempo. Ea voto . por nova no•. 
meação. .. __ ·. · 

o sr. Baptl•ta do Oliveira.:;... E' evi· 
det1te a utüidade de se nomearem novas commis• 

.. . 
sões • .,Levantei·11Je .sómente para lembrar á camara 
a ... nomt açii.o . da mais importanto deKtas commis· 
soes, 111to á, da que deve tratar de . mP.lborar o 
moio circulante. Peço a altençiio da c•1mara sobre 
es.td _objocto, e proponho quoj se nomêe uaia co·m.· 
mtssao acl hoc. . .. 

O Sa. DEPUTADO mandou o seguinte requerimento 
á mesa. 

cc Requeiro que se nomê_e uma · commissiio acl 
hoc, · para tratar do malhara menti> dó meio circu;.; 
lante.- Baptista de Oliveü·a. ,, 

Foi apoiado~ · ·· · ··· · · · · · ·· · ·· · 

,o sr~ _u:_ouanda. oa.valoa.nt1 :-Sr. pre· 
s1dente. A continuação. d~s eominissõee existentes, 
niio podem dar. um nsultado effica:z ; e estou con· 
venci~O de que .. c lias ' peccíio em todas as circum·· 
st_ancias qne acabãl) de ponderar os illustres mem· ~ 
br_os _que me pr!'lcederiio. Na nomeação das com· 
missoes, a ;mntor parte da:i pessoas estavão mui 
pouco prnt1cns : conllecião mui" pouco - se os 
individuo:~ .que no!"eavão erão ·babei>! para ellas; 
e além dtsto, nno vemoH nós todos os dias a 
mr.;ioria ·rlllativa recahir ·em ·membros com 5 e 7 
votos? E' nt>ces~ario que a camnra. tenha atten· 
ção a qne os membros nomeados para uma mesma 
com missão e!ltej :io em harmonia, aliás niio poderé.õ 

. marchar . unisouos, e o trab~tlho."será, ou móo, ou 
ni\o se Caró. Como po.Jeráõ 'trabalhar os membros 

.. de uma commiAsiio, quando _todos divc!rgem em 
idéas, e em opiniões '1 E'. por isto que eu quiz ern, 
gne um membro nomeado para ama commissilo 
11.1"0 que peílisso di10pensa, se \'ha désae. 
· Vl'jomos ag.,ra o.i trabalhos que estt'io á cargo 
dns commissões exi~tentes •. Sem duvida devemos 
ottond~r a certo11 - trBbathos, com preferencla a 
outro~: oH quo rnzem objecto dll ' actual seAsito 
extraordlnnl'ia devem merecer-nos todtln nttençilo ; 
ollus s1to dll maior lmportancla, e com tudo talvez·. 
vonluto n pertencer a uma _ ou duas comrn!Rsões. 
A11 commi11sões oxidontes não podem desempenhar 
totlos -os Lrllbalhoa a seu cargo ; o . apeaar de uma 
t.lellns (fallo da do fazenda) ter _sido subdivldldll 
em troa, .a moama _ terceira commisailO de Clizenda 
tom trnbnlhoa d·e tanta lmportancla, que só por 
11i niio p6de dar expeLiionte a dles, e alguns -tão -
trunacendenLes, quo um PÓ bR;otaria para . occupar 
uma cummlssito particular Reconheço porém que 
mult•JS trabnlhpsjâ cocnflçadus uãu podem diapen· 
11ar ·110 t.ln aUençno da•tuo:lles membros que os 
princlplurlto ll Ol'gn. nlsar ; e por isso julgava quo 
clles dev._·riito neco~sariamenta fazer parl,e :dils 
commlssõe11 novnrn1•nto . nomeadas, . ou ·ao menos 
ouvidos sobre os negocios · em _que tivessem tido 
parte. · · 

A camara, onlend•l, devo nomear-· para cada 
obdo>cto que !ór julgado dign\l de conslderaçiio, 
na actual s_esslfo extraordinaria, _ uma . comlniHsilo 
especial, _encarregada deste objeL"tO em particul·ú· : 
ass:m. se .. repartirá_ o trabalho por ~ todos nó~, e os 
negoc1os marcharão melhor. Desta m·adida ainda 
poderá. provir um outro> bom -rt!:'Ulbdo : alguns de 
nõs têm a apresentarem projecto::1 sobre as mate· • 
rias quo .se vão tratar, e a camara te1·á a esco·· 
lher entre os trabalhos particularP.s dos seus 
membros, :e os das commis8ões. E'_ facil prever o 
quanto isto 11eró .vautajoso. .-' · -- -

Temos ainda um grttut.le 'inconveniente. Quando · 
as commissõ.;s são permaneutes, (i~to· não é 
thcorl~ ; é pratica da todos os· govar'nos: repre
sentatiyos), quando as .. commissões .são·pér~anen'· 
tes, digo_, o governo conhecendo cadà um dns 
memb>'<~s-' que as compõa, fotz . as sna.t propostas 
~egundo as rlllações qae tem com : e>~ses mtimbl'os. 
·E' bom que o r.ovea•uo antes de fazer as suas 
propostas, nilo saiba quaea& stlo -os Individuas que 
as devem analyll'lf• e, po1· a>~slm dizer, dirigirem 
a marcha _d11s dlllcuallQes, e . quasl · sem pro das 
votaçõea _ . . _ . 

Para casar todas as opiniões, ou para tomar um 
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-meio termo; o evitar lorigiiâ discussões, e erifádo· 
nhas nomeações, eu proporia que às cummiRsões 
actuaes ficassem em pé, pal'a as objectos já em 
andamento ; mas . que os nagocios que de novo se 
propuzessem, e quo fossem julgados os mais ur· 
ger.tes so submettessem n uma commissiio especial. 

Esto ó o .meu vnto. 
O Sa. CAnNEinO -D.\-ÜUNHA . disse que apoiO.va 

todas as razões do Sr. Hollan!.la Cavalcanti ; e 
ao m~s·mo tempo. pP.dio á c'•mara que o dispensàsse 
da commissão de exame das contas do commi!i· 
sal'indo, .pois que era membro desta e da terce irll . 
de fazenda, não . podendo bem desempenhar os 
t1·abalbos do ambas. 

o Sr. Fci•rclru. de ~J:ell.o :~Sr. pre 
sidente. Não fallaroi na conveniencia ou incon
veniencia de se nomearem novas commi:>sões; mas 
não posso guardar ~:~ílencio sobre alguma~ propo· 
sições que aqui se avançariio. Ouvi dizer que 
as commíssões existeutes f01·iio · ·escolhidas sem 
conl1ecimento úe · cnusa, c que o resultado dellas 
assim o provou. 1-'urece'me que. os traballlos dus 
commissões satísfizerão á espect"ação da cnmara, 
pois que n n1aior parte delles !orão approvados. 
l:ie ·acaso se quer que se proceda a novao eleições 
para melhor so · conhecer a opinião d'' camaro, 
concorJo; mas nãr, é justo quo passe a proposi
ção de que as commissões farão mal · organisa
das; devemos m.tito no resultado de seus trabalhos, 
e tal proposição irá roubar a gloria Jos membroo·;-
que !ormariio e~tas ·commis~ões. . . . . 

Leu-se ·o seguinte requerimento ( i1:1lva a re-
dacç~o): , 

11 Proponho que sejão nomeadas n& Cl)mmissões 
especiaes para cada objecto que _ fór submetlldo 
â considcraçilo da eamarn, na presente ses~iio · 
cxtraordinaria ; e que estas nomeatõEa aejiio Ceitaa 
na occasiiio em que fór o objecto .aubmettldo à de· 
libernçiio.- Hollanda Ca~tJlcantí.D 

Foi . apoiada~ 
o Sr.· . Gorva•to i- P11di a palavra ·paro · 

rasponder á _ proposição de um Sr. deputRdo que 
_disse, que senJo a sessão extr.,ordlnarla, a camara 
tinha trabalhos marcados, Revendo a constituição 
não vejo autoridade alguma que possa marcar 
tarefa a esta augusta camara: olla h a de trabalhur 
no que julgar rnal11 . convoultmte~ mais ]uato, .e 
de maior interesse para a naçito, e _nilo .no que 
lbe marcarem os ministros. 

O Sn. HoLLAND,\ CAVALCANTI:- Nilo sei se o que . 
acabou de dizer o Sr. deputado é commlgo; S<l é, 
não me entendeu bem ; eu disse · que a seuilo 
extraordinatill era · para trabalhos mais urgentes, 
o -que ainda auatentc.rel. 

O S1•. PaU.Uno do Albuqnorquo :_... 
Opponho-me à indicação_, por desnecesaaria. E' _ 
livre R qualquer Sr. deputado, desde que propõe 
nest) camara qualquernegocio, peálr que se no· 
mêe . um:1 commissdo especial: é portanto ociosa 
a indicação, e Nto contra ella. . . .. 

o II!Íl'; · H:oúand.a. Oa.va.1onnt1·:- Cor::o 
se :diz quê n · minha. · indicação · é desnece~sai'ia, 
mostrarei a sua.utilidade. Di~:~se o honrado membt·o 
que ' acabou defallar, que, cada vez que se propõe 
um negocio, :J.nalquer membt·o-póJe requerer uma 
commissiio especial: . que faz a emenda que pro~ 
puz ?. Estabeleceu que rara cada objecto se nomêe 
uma commiseiio especial. Eis como burn longe ae 
ser ociosa, a- indicaçiio _nos vai poupar o tempo, 
que nos .deve ser tdo _ precioso, pl·incipalmtmte 
nesta conjunctura, em que temos a tratar de tantos 
o tilo . importantes . objectos ; evltl·se com olla os 
requerimentos para a sua creuçilll, e lon~o";al dlsclll• 
sõea • . 

o &r. Vo•ooncouo• :-Sr. presidente, 
opponho~me . A conservaçio das .commiasõea exls· ' 
te~tes, e tambem a que se nomê~ uma commissio 

. . TOMO 2 

espécil:il para cada negócio; A:s razões em qüe ine 
fundo, para me oppór á continuação das actuaes 
commissões, já as expendf, e não me cançarel em 
repetil~as. 

Quanto áil com missões . especiaea; · que tempo se 
uão vai perder com as suas nomeações! Muitas_ 
medidas cíe fazenda dependem de um systema: que 
embaraços não haverão ._ com as Jlassagens de 
papeis de "uma para outra comrr.lssiio, e outros 
Inconvenientes que deixo á consideração d,a ca· 

·mar.ll A minha · opinião é, que fique á discrição 
da camara _a nomeação de·commlssões _ especiaes, 
quando _ houver necessidade dellas ; . quando se 
oiferecer um caso particular, em gue a camara 
julgue que o negocio Jeve ser exammado por uma 
commissão e~pecial, entã_o proceder~se-ba á _sua 
nomeação. - _ _ · · · • . · . _ . · . 

A indicação do illustre deputado pôde ter lagar 
em alguma das assembléas da Europa, em que 
.o corpo legislativo não tem inciativa, em quo todos 
os ne·gocios · são propostos pelo governo> ·mas 

· entre nós . não . acontecendo assim, a indicação é, 
além de ociosa, prejudicial. O Sr. deputado 
Baptista de Oliveira propóz gne se_ nomeasse uma 
commissão para iniciar providencias sobre o meio 
circtllànte; entr.etanto pela indicação do Sr. Hollànda 
Cavo.leanti, é neeessaria uma proposta do governo, 
pllrÍI então podet• crear-se _. uma tal commissão • . 

Voto coutra a .indicação; . _ _ . - · . 
Não .havendo mais quem !aliasse, o Sr • . pre· 

11idente póz á votos o; requerimentos dos Sra. 
Paulino de Alququcrque, e ·Bollanda Calvacantl 
amboK foriio - regeitados- · · · · . 
· Procedeú-se á nomeaçilo das commissões, e aa
hiriill eleitos na 

Primeira r.ommiuifo d6 (cuenda, 

O.a Sr<~. : Vasconcellos • • • . 52 votos. 
Duarte e Silva • • • 28 » 

. Hollanda Cavalcanti • • • 22 D 
( Eate Sr. deJlutado e~npatou com o Sr. Gervasio, 

porém a aorte decldlo n seu favor. ) - · 

Segunda commiislfo de (a;enda 

Os Sra. : Evarl•to • • • • • 25 votoa. 
BapU11ta Caetano - • • 1~ P 
Lobo de Souz11 • • • 14. » 

TerceiJ•a commis.tr.!o dd (a.zenda 

Os Srli. : Gervatiio ~ • -. • 
Manoel do Amaral. 
Castro e Silva • 

COnstituiçlto e poderes 

Os Sra. Feijó • 
Ernesto, 
Alenênr. 

os ·srs.: Paim • 
Limpo. 
Maia · . 

Justiça, civil 

Justiça criminal 

27 votos. 
.' 25 » 

17 . . » 

87 votos. 
3! » 
28 » 

83 votos. 
25 .. » 

. 20 )). 

Os Sr.a. : Chiclwrro. • 85 votos. 
Caseiano . 21 » 
Vnllaaqutili - • · 15 D 

(Preferido pela sorto ao Sr. Muniz Barreto.) 

Diplomacia 

011 Sra. : Araujo Lima. , - • 
· · -Manoel Amaral • 

Alencar. • 

• 49 votos, 
·· • . 80 . » 
• 13 ·» 
62 
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Marinha. e guen·a 

Oi! Srs. : Cunha Mattos. 
Souto . . . . 
Pinto Peixoto . 

1!7 votos. 
::!5 )) 
30 )) 

Commercio, ag,·icultura, a1·tes e indust1•ía 

Os Srs. : . Zefel'ino . . 38 votos. 
Tobias. • a6 » 
Lino .... · ••.• -24: '' 

Tendo dado a hol'a, o Sr. presidente. designou 
para ordem do dia seguinte: · A continuação d~ no· 
meação de commisões. Discussão das emendas do 
codlgo criminal. E a primeira discussão do pro· 
jecto do decreto n. 17-l. · · 

Levantou-se a sessã-:> depois das 2 horas. 

PRERIDENCIA DO SR. COSTA CARVALHO 

Pouco depois das 10 h"o1·as fazendo-se a. chl· 
mada, acharão-se presentes 75 SrR. deputados, 
faltando com particiJ>ação os Srs. R~bello, Paula 
-Ba!'ros, Pereil'a de. Brito, Silva Tavares, Alves 
Branco, Custodio Di:ts, Carneiro. Leão, Mendes 
Vianna,. Baptista. Peretra e Candido de Deos; e 
sem .ella os Srs. Ca_stro Silva, Almeida Torres e 
Andrada. 

O SR. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e 
lida a acta da antecedente pelo Sr. secretario Bat·· 
reto, foi approvada. 

Ficou a . camara Inteirada de uma· participação 
de molestia, por escripto, do Sr., Bapti:~ta Pereira. 

Foi a com missão das camaras · municipaes um 
officio drl camara do Paty do. Alferes, enviando 
as suas pasLm·as; 

Foi á commissào. de petições um 1·equerimento 
de D. Josepha J,•aquina de Albuquerque Maranhão. 

Teve primeira leitura . e ficou para segunda a 
seguinte indicação do Sr. Corrêa de Albuquerque: 

'' Requeiro se. peça ao governo para mandar 
ao· presidente.· da província das Alagôas qne na 
!árma .da lei, ~aça crear uma cadeira de primeiras 
~etras de ensmo mutuo na vílla de Porto Calvo, 
para mais facil instru.:ção da mocidnde daquelle 
termo, aonde· ainda niio ·raiou us luzes prima1·ias 
dos conhecimentos necessarios á vida.do. homem. 
- O deputado Corna de Mello. 11 

Foi regeitado o seguinte requerimento : 
« Requeiro que as 4 ho1·as dn sessão sejão·das 

9 á 1 hora.-.Fe1•reira de Mello. » 
· ·. Foi apoiado o seguinte requerimento do Sr. 
Vasconcellos. · 

" Requeiro que se pergunte ao governo que 
destino ti verão as . notas. do banco emittidas pela 
caixa filinl da. província de Minas Geraes, e que. · 
providencias deu a esse respeito o governo pro• 
vincial.- Vasconcellos. 11 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

. Continuou-se n nomeação das_ com missões e sa' 
hirão eleifoifpara a de · _______ ... 

Instrucçàlí publica 

Os Sra. : Soartls da Rocha . . . 
Antonio José do Amaral. 
Fcnreiral•'rança. 

Sauclll P•'bUcll 

Oa Sn. : . Llno O•lUtlnho , 1 • 

Paula A.raula ·: , 1 • 

Gomo• d". l<'ou1eoa 

42 votos; 
• l:l5 )) 

35 ll 

• 08 voto1. 
, M 11 
, o&U 11 

EstCitistir:a, . C(Jloniflaçlto, catechese e civilisaçl!o 
dos índios · 

Os Srs.: Bapti~ta de Oliveira . 
Cuuha .. Maltas . • • 
Oliveira Alvares . 

Minas e bosques 

Oo Sra.: Custodío Dias • 
Andrada . . . • . 
Bap'tista de Oliveira , · 

_· Redacçao das ·li-lis

Os Srs.: Linipo. 
Feijó • 
Miranda :ÉUbeir~. 

Petições 

as votos. 
2S !> 
27 )) 

32 votos. 
29 )) 
21 » 

46 votos. 
3! )) 
20 )) 

Oa Srs.: Rebouças. . . 3! votos. 
Currêa Pacheco. . . . . 17 » 
Fernandes de· Vasconcellos. 13 >> 

Negocias ecclefiastíços 

Os Srs.: Antonio Maria de Moura . 49 votos. 
Ferrei r;. de Mello • • 37 11 

Lessa . • • , . . . • • • . .. 20 » 
·_Veio á mesa o seguinte requerimento do Sr. 

Ltno CcJutinho, que !oi apoiado. 
« R"queiro que fiquem as mesmns commissões 

e~pP-cia~s, visto terem já tral5aijlos encetados.
.J os é Ltno. 11 

Pediu a palavra 
. o Sr. Gorva.•Jo:- Opponbo-me ao reque· 

rtmP.nto; porquanto ao banco úepende tuJo da conta 
. corrente, " qual so .acba em mão, e llÔ depois 
de apresentada é que a commissiio pôde -.entrar 
nas ·de.vidas conf•·ontações; por consequeucia uo-
nhum trabalho ha. . 

Pelo que. toca á alfandega, as emendas que 
pôde .soft'rer a fôrma do despacho é attribuição do 
~xecuti_vo, não dependi!· ·de lei. Quanto· á ca>~a é 
unprattcavel presentemente como aqui t:xpuz a 
esta augnsta camara. Quanto ao pessoal, depende 
do _governo; por.9ue_ esta carnara não se pôd(l, in· 
genr em nomeaçoes de empregadoa: quan:to ·"o'.go
verno escolhllr bons empregados, então melhorará 
a ·administração. 

Ha tres pontos cardeaes : um é o abuso das 
cartas de guia, outro é a fôrma do despllcho ; e 
outro finalmente é fôrma do lançamento que tam
bem pertence ao governo : o governo mandou fazer 
um fançamento de receita quo entorpeco mais ·o 
despacho. Portanto uão. ha trabalho·a feitos, e 
melhor c que proceda a nova nomeação. . 

o sr~ Ltno _couttnho:- O illustre depu- . 
tado parece que quiz provar a nullidado e. inuti
lidade de taes commissões: mas .afinal concorda 
qne se proceda a_ noyas ~omeações_: O meu voto 
é ·que, se . ellas sal> muteas que· nao se creem, e 
sr. são uteis que fiquem na mesmas. · 

.. o sç Ernesto : ~ A·. principal razão do 
illustre autor do requerimento, e. porque essas 
commissões podem já. ter algu11s trabalhos ence
tados ; mas. esta. razãll não me parece de pezo ; 
porque sendo assim, não duvido que os membros 
das . commi~:~sões ~ue trabalhão na ~:~essi\o ordina
ria; communiquem as luzes que tivereut obtido, -
caso a nomeuçiio recaia em . outros senhores. O 
meu voLo .. é que, um11 vez que se deciaiu .que se 
nomonl&em novas commla~ilea eataa o aejàotâmbem. 

Poato 6 votoa foi approvado o requerimento 
do Sr. Llno Coutinho. 

0 lia, llAI'TIITo\ Pli1 0LlYJr:IRo\ mandou i IDOII O 
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seguinte requerimento enviado ã m:!sa no dia nn· 
ter.edenta (9), para ser p()sto á disr.nssi'io. 

cc Ra•1ueiro que se n~Jmêa urna eomrnis:~ão llS· 
· pecial enca.-ragada <la . apres~ntar um11 me•li la 
geral p11ra o tnAih•~rnmento d•> meio .eírculante. 
-lJtt.ptísta de Oliveira. » 

Sendo apoiado, pedi11 . a palavra 
(> Sr. Gerva,.J.<>::- Na easa j4 ha diversos 

prnjectos sobre e~t& ()bjecto: e em ul)l . 'lU!;! tivo ·a · 
bonr.\ · de offllrecP.r, disse tudo quanto enten.dia 
sobre estll ~J~atar_ia e _ pouco mais pos~o . dizl)r; 
mas nito ·quero pedir . demissão da com missão para 
qne niio seja SIISpllito de niio querer . trabalhar. 
Comtudo·, nlio . pnsso deixar di! requerer qttA to·:los 
·estes prujactos qu!! existem, .vão a essa commissão . 
para qile · ella ã vist•l delles possa dar o seu 
parecer. 

Mandou o seguinte requerimento á meaa: 
ex Requeiro q''"' - os. t•· .. s IHOjer.t:•s já imnres3o.a 

do~ illustras daputad•>S R .. belln, Bapti~ta CaP.tRno, 
e pnr mim apres•mtadn, •JUA jã passou pela tlP.ira 
de uma commissiin, s~j~o remettidiJS ã commi:~silo 
espP.ciat para os ref•1nd1r CIJm sudiP.nci_a .dos saus 
autores em urn qua SRtisf11ça as intenções da ca
mara.- G; P. Fel'reira.. » 

Os ... H<>Jlanda Ct&va1cnnt1: -0 Sr. 
secretRrio f11ça o ob•BIJUi•J de · lAr o reqnerimPnto 
qne ped.- a creaçiio l:iessa cnmmissão. · (Leu.) Uma 
commi•siio . nomeada para isso niio J>Ó·Je ser su~ 
jeitR a taes, n11m t'la~ projl!ctos. A cnmmi~siio 
e;;tã auto risada a indicar.· iltluíllo que entender. de 
m··l.h'nr on · se ache · já· esçripto, ou estPja · moamo 
em lei .. Não vamos escravisar a commissão pon·· 
do·lhe este freio: po1·que estes p.-ojectos podem 
ser bons, . e p•>dem não serem : e o verdadeiro 

· é,. a · commi:~siio BAr enc•Lra-egada de dar. o sen pa-
recer sobre aquillo para. que foi nomeada. · 

o SL". LI no. Ooutlnb.o:- Eu exijo _nni· 
eamente a leitura do . requerimento do Sr. Ger-
vaioio. (Leu-se.) · . ·· . · . . 

.ora, isto não é quer~r sujeitar a c_omrriissiio a 
li{.t&r·se a nlguns dilates :. projeetos • . _Eila póde 
refundil·os e fazer o que qulzer.· Pede unicamente 
o Sr. Gervasio que estes . projeetos vão a es!la 
C•Jrnmissiio, par11 ella· ·os _reunir e ver se pôde 
dahi tirar .alguma co usa. boa: e i~so que mal faz 'l 
Para que e~tam·os a gastar tempo com um re· 
querimento tão simples 'l Porta'nto peço a V. Ex. 
que ponha á votação. 

:0 SR. PRESIDENTE poz á votns: 
l.o Se se nomearia uma eommissiio especial na 

· cnnformidadll do requerimento do 81·. Baptista de 
Oliveira.- Resolveu,se que sim. 

2.o Se se approvava o requerimento do Sr. Ger· 
va~ió Pires Fer1 eira.- Foi approvado. 

· Proc.edeodo-se a eacrntinio par•\ a nomeação dós 
membros da commiasiio especial ad hoc. 
Os Srs.: Baptista do Oliveira . - . 3i votos. 

Ledo . • • . • 29 » 
Pires_ Ferreira • 22 » · 

SEGUNDA PÁRTE DA. ORDEM DO DIA 

Discussão do .codigo crimillal. 
O ,SJI. P.JiESIDENTE propõz, .:onforme o parecer, 

·se o projecto devia ser ou niio admitUdo. 
Deci•Jio-ee qut~ sim. · . 
o sa: PAUL-4 E ARA.UJO disse que. sendo mui 

longa .a .. discussão do _ codigo por : artigos, pro· _ 
punha .à· discuss:lo .. por capítulos. _ 

O SR; EaNESTil FRANÇA· se oppõz a esh idéa, 
dizendo que por Isso mesmo que ·a mataria ·era 
imporhntlaaima. convinha a discussão pt>r ar
tigos, e .que .talvez assim fosse a dlscussáo mais 
breve. . · 
. A ldéa do .Sr . . Paula o Araujo foi rej3itnda 
pela camara, e entrou em discussão o art. 4°. 

Pedi11 a palavra 
o sr-. M111a. :-Bem conheci que o art. 4o 

do prnjecto que a cummis~no npr~séntou. pre· 
cisnva ser emenrlado, preciSotva da mais alg•tma · 
declaraçãll, ·e · e11 mesmo off~reci uma ·emenda 
á · cornmiesão; As emendas que a .comrní~silo 
nft'ueee não S11t1sfazem , e o me~mo' defeit•> 
tiverito · os· tres . arti~os .que já passarão, . apre· · 
sentad•>ii pela . eommisstiCI como emenda.; porque 
não · bastrio todas as ubítrariedades dos juizes · 
na sua exocução ; e _ finalmente deil~ilo aos . mes, -· 
mos juizes ·uma .espeeie de. direito· de ·agraciar, 
j nlg11ndo os réos como não coneorrendo .di recta· 
mente . pa.-a ·o .. c:rime, · e ao · contr·1rio . podendo 

. sobrccarreg.-r outros ~ue ·não estiverem · neste 
caso. - .·.. · 

Para evitar estas ar.bitrar:l~dades . ·é que pro
ponht> a seguinte emen·la. (Leu.) DPpois della 
sRguir·Se·ha o artigo '' s~rão consiJerados eum· 
plices, etc. , . . . 

AM1n ·dos defeitos qull npontlli, acho outro que 
é a f 1lta de exactidli:J neste artigl) ; porqua quando 
uma p·:S!l·•a C•lmrnetL•!Il um cri mA; nenhuma du- · 
vida ha·de qu':l elle é o autor, e só quando ha doous 
crimíuoso1s é I'J•te . póJe haver· duvida q11nl delles 
é o autor:· distincção .qu. as ernendns da com· · 
miAs·i·• ui\•• Cazflm. · · .· · 

Mandarei urna s•ih·emen·ill a este . artigo. 
T"ndo ma11d•1do .as emo:~ndas ã mP.sa, o Sr. pre· 

sid11nte d1s<e estar em · duvicla se elle podia· 
acdtal·a'l; e depiJís de ler o veneid<.~, · põz a ·sua 
duvida á . d~liberaçiio da camara. · . · · · 

H•lUVe um l pllq uana discuss>'i•), . em que fallárão 
a ravor da aeeitaçlio das emendas os Sn~ Lino 
e !\hia, e contra o Sr. Rebouças. 

O SR. PaEsu)El'ITE tendo ·consultado ·á _· camar.i, 
daeidio-se que f<.~ss ':lm admittida~ todas as emendas 
que viessem á mesa, ·além das já- impressas. · 

_ Lerão.·se as emendas seguintes : . . . _ 
cc Ao art. 4. 0 Serão Mnsideralos autores do 

crime aquelles que o commetterem, os que pnra 
elle directame·nte concorrerem de facto, . e no -acto 
de se commetter, e o3 que constrangerem ou 
mantia1·em alguem perpetrai-o. . . 

« Sltb-emen·l.a ao- artigo: . . · · 
'' Todos os que, não tendo sido presentes no 

acto de commetLer ~se o .crime, para elle eoncor· -
reretn· com ajuda, conselho, ou favor, ou . delle 
scientemente participarem, serão havidos por 
cumplices.-Moia. '' 

Forão apoiados. 
o Sr-. Ferreira. Fra.nQB :-Este capitulo 

trata do~ crimes em geral e dos criminoslls -: não 
diz crimes em particular, nem diz criminosos 
em particular, ll · parece -que um dos artigos que 
a commissi\o offtirece corno emenda, é particular; 
não respondo . a cous!ls em geral, por eumplo, 
este 2o artigo que aqui estm sem n11mero; oA'e· 
recido pela com missão. que diz : · «Serão sempre 
considerados, etc. » (Leu•) 

lito respaita a cousas em particular e . nilo a 
crimes em ;;eral: ·e aqui trata·se tudo em geral: 
assim eu . creio que esta emencla não póde ter 
lug~&r, e igualmentb este outro . artigo · aqui abaixo 
qull diz: cc Não seriir>, etc., (LBU.) Tambem diz 
respeito a crimes em partieular: por con11equencla 
não podem ' tot• lugar estes dous artigos. . . 

Ora, . -vamos agora comparar o artigo do outro 
projecto, com . o artigo da commisilão. 

Diz o do · projecto: cc Quando duas ou mais· 
pesso:.s eommetterem ju~tamente o· crime, etc;,» 
(leu); ou refere·_se ao · primeiro,· 011 a palavra 

- cumplices rcfere.se ao criminoso, ''de. modo .que 
·a commissiio mudou essencialmellte .a pbrase1 ··e 
o que mudou f<Ji sobre aquilló . que. o Sr. Maia 
já refutou• . Eu tambem· não· sei se cumplict~s· e. 
socios são cousas diversas, .ou se querem· dizsr 
a mesma cousa. A redacoão da lei é uma cousa 

· extrnordinaria, e as palavras signlflcio couaaa: 
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e assim coino o projecto teve o cuidado de dizer 

. ao princípio c1·imes ou delictos, etc. (Leu.) ·· 
D1z agora a eommissõo : " Quando uma ou 

mais pessoJs, etc. , (Leu.) Eu acho que o ca· 
racter com que a commissiio separa o autor do 
cumplice. ser!\ na verdade aquelle pl)r onde so 
pó.Je achar o autor mais . dcpres~a. 
Di~ aqui • . (Leu.) Não poderá haver um crime 

se não houver um autor ; mns não ~e deve cha· 
mar .. o todos os criml nosos autores : . aquelle que 
tiver. mais parte no crime será _ Q autor, o o.utro 
qualquer será. o eumplice. -N•( verdade; eu -creio 
que a justiça · só duve contender com um, porque 
d_e. ordinario em qualquer cousa b11· tllll autor, 
v. g,, de uni escripto, de outra qualquer obra, 
etc., e se elle . sómentó apresentou a .idéa que 
organisou a causa, este · t1omem .não .ó ainda 
.autor; porgue muitas · vezes nós ·pensamos causas 
más e as d)ll;emos, . e por isso seremos CJ'iminosos? 
Não. 

Aquelle que fizer o crime, ou que tiver parte 
maior nelle é o autor, o ·tii(\ sómonte pela idél\ 
não podemos considerai o . autor; mos aquelle 
que o póz em pratica, e fez com quo ajuntasse 
pessoas para o pór em uecuçiio, .este sim, con· 
forme o projecto é que tem parte maior, ellte· é 
o autor ; não ·são . dous . os autores, nunca· se 
acha mais do que um ; e mu\tas . vezes esse 
mesmo um uão se achará sem muito custo. Ora, 
sendo difiicultoso achar um autor, como é que se · 
poderáõ achar muitos 'l 

Sr • . presidente, o autor é' só um, é aquelle 
que · conforme o projecto .tem parte maior no 
crime ; Isto é o . importante e o mais me parece 
que é de redscção. 

Eu, portanto, prefiro. o quo ~stá · no projeclo 
ao q_uo está na emend••, com o perdiio dos se-
nhores da commissão. · · · 

o _sr. Lt:no Oou-t!:nho :-Eu em matarias 
criminaes sou sempre inclinado ·a votar á ter 
um _ codigo cW'uistico .do .que um pequeno, dei· 
xando muitos . vaaios aos .. magistrados quando 
houverem de julgar· os criminosos; vorque quando 
so marca bem os casos, é quando o cidadão está 
socegado, . e não .está sujeito a arbitrariedade dos 
juizes, e por isto eu . sou sempre inclinado p•Jr 
um codigo casuístico, ben1 ·como no codigo da 
Luiziana que ba cabeças, · climplices e autor. · 

Or.t_, . Jlergunto eu, um homem que é casado 
e que diante. dto sua mulher perpetra um crin1e, 
e esta mulher p .. r fidelidade a seu marido não 
o ·denuncia, esta mulher . será cumplice? Não; 
porque o complico de certo modo concorre, e 
esta mulher de certo modo não concorreu; teve 
fidelidade ao seu marido e nunca póde ser cri· 
minosa. 

Aqui. está .. o .codigo da -Luiziana que faz essa. 
classificação. Esta mulher _verdadeiramente é 
ndherente, não é cumpl:ce nem autora; mas 
por este codigo que vai marcar a sor_te dos br_a· 
zil.eiros, ella é considerada como · cumplice. Por 
con;;equencia as mesmo1s emendas do Sr. Maia, 
não me _ tirão .essa duvida, porque diz sómeute: · 
-cabeça e autor; . · . · .· · 

No caso . que . apresentei a -mulhel' não · póde 
ser considerada. cumplice não denunciando n seu 
marido, bem como o filho pupillo que não . de· 
nuneie a seu pai. Fallo sinceramente, eu. sendo 
filh'o. iria · af>~~tar meu pai do crime, ma_s uão · 
ó iri~& denunciar; 'l por isto posso eu ser consi· 
derado como cumplice? N .i o de ce1·tõ, porque não 
tinha concorrido para o crime. 

_ Portanto deve haver t. ·classe . de· adherente, e 
:nlo noa devemos limitlu· · só mente ás duas cl••sses · 
propoataa. Quando ae trata de mn.terios crim\, 
nae• d . mellior aer caaulatlco, torno · a repetir. 

· Tendo dado duaa horas, Jlcou a mataria 
adl~&da. 

0 Sa; ·pqlliDKNTiii deu para -oriJe-,n do cUa 

seguinte 1l dll Setembro : _ ContiJ}uaç_ão da di~· 
cnsslio do coiligo ponnl. Primeira discussão do 
projecto de lei 11. 174. 

Levantou-ao a sessão depois das duas horas. 

Sessão em t t de Setembro 

. PRESIDENClA . DO SR. COSTA CARyALIIO 

A's 10 horas e um qÚatto fez-se n chamàda, 
e s.e. acharão presentes 76 . Srs. deputados; fal· 
tando com causa os Srs.Aiencar, Paula -Barros, 
Pereir11 .. de Brito, Silva Tavards, Alvares -Branco, 
Cas.tr.dio Dias, Lemo~ , Menilês Vianna, Doas e 
Silva, Baptista . Pereira e Hollanda--Cavalcanti; 
e Rem ella o Sr. Lado; 

-Aberta a sessão o Sr. c;ecretario Luiz Cavai· 
canti, leu uma participação du Sr. Paula Barros 
do_ não .. poder comparecer por molesto."'-Ficou ·a 
carnura íuteirada. · . 

Leu outra do Sr. · Gomas da Fonseca em . que 
pede dispensa de assistir .6s sessões, . emquanto 
vai . â .sua casa, livrar a su11. · f·Jrtuna que · se · 
achava ameaçada de imminente ruína. -Foi ·á 
com missão de . poderes . .. 

Um officio· do presidente da província do Ma" 
ranbão, envlnndo as cópias das actas do conRelho 
do governo da provinc1n, e pedindo providencias 
lt•gislntivas em favor dos milicianos, para remover 
os obstaculo!l que encontra 1l agricultut·a na falta 
de braços.-Enviado á commissão de guerra ; 

Outro .officio do mesmo presidente, acompa· 
nhando as cópias da acta do conselho do j!OV6rno 
p"dindo explicação da lei de · 20, de Outubro de 
1828, art . ~; · sobre ü como se deve calcular a · 
oitava parte · das sobras da provincial, entendendo) 
o · conselho -que so deve deduzir do saldõ que 
existir, . tiradas as despezas ordinnrías o f'Xtraor-

-dinarias proprias da província, em cuja clas,;e não 
. entrão as que forem feitas com o custeio dos uaviós 

de guerra nacional!s alli estacionados, , ou que alli 
aportarem, nem com os vencimentos do 4o.batalhiio, 
purqne á taes desp~zas se appliclio sommatJ espe. 
ciaes, na lei do orçamonto dos ministeri"s de mari· 
nba e guerra.-Foí remr:ttido. á 8• commissão de ; 
fazenda. · . . 

o Sr. Ll:no çou tinh o:--:-Sr. presidente, 
na sessão ordinaria fiz um requerimento ácerca 
dos frades thereseos, que · havião · obthlo uma 
licençà do ·_ nuncio p~ra .admittir . noviços ; porém · 
não sei se já so requisitou cto governo estas 
informações ..... 

O SR. SEcnETARIO:-Já se ofiiciou ao governo, 
mais _ ainda -n_ão. veio resposta. 

O Sa. Lu~o CoUTlNno : ..-· Além .d isto consta-me 
que o governo . estã recrut.ando na Bahia; e 
seria bom saber ~o gover:no como faz esse recru· 
·tomento · na Bah1a; com que ordem, com .que 
lei: quando , nós _- . __ tratamos da diminuição da 
força de terra, qtie é sufficiente para ~tuarnecer 
to.Jo o Brazil como o governo · da Bahia está 
recrutando? Tem lá um ajudante de ordens que 
não quer a constituição; não quer saber da 
divisão ue poderes, por isso esse gilverno . está 
re.cratando e fazendo o que quer como se . não 
estivesse em paiz constitucional. · · · · · 

O SR. Fl!l'ft'ft'EIRA FaANÇA:.:..Me parece que esta 
é a quarta vez que se f,tz esse requerimento; 

_e qual é n razão por · que não têm v!ndo do 
governo as informações até agora? Como ·se 
negou a isso, e -prucurl\ · demorar, é · preciso pedir 
agora de novo. · 

Leu·aa o aeguinte requ0r!mento. 
Ituquolro · au peçilo lntormaoõea . ao t:rovorno, 

aobro .. o ubjocto da mlllilo tio nuuclo IIPOitollao 
· • 011~11 Imporia, o 110bro o rearut•unDnto 110r1l ·a _ 
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quo se astá procedendo em todas as p1·ovinci~s elo 
Brazil.-José Lino . 

Fui upoiado . 
o Sr. l'~U.l;.:; oava lcantl: -Eu jlilgo que 

é melhor mio se pedirem ; . porque estes rnezes 
sendo de seasiio extraordinariu, devemos prever 
quo esta resposta será negada; .e se . queremo:i 
entrar ~em cont estações, peção·se. Eu vóto cci.ntra 
o· requerimento ; · · · 

o Sr. Rcbouça•:""'"Creío que qualquer que 
for .. n resposta, nós faremos. com ella o . que.fôr. justo 
ou · reservaremüs . para tempo opportuno. Nós i1íio 
de.ve.mos guardat· .eíler.cio, IJlinndo sa trat1 do 
bem . dos nossos cidadão·s; : .. como e~se recruta· 
ment'' . é prejudiciaLpelo .. emprego de gente im· 
producliva, · com o serviço pezado das .armas, 
por consequoncia deve-se .adoptnr o requerimento, 

Eu tinha eito um requerimento particular sobre 
n Babia, e logo . se disse que .se reputasse ft!ito 
em . geral, porque niio devemos ser indolentes : 
façamos o nosso dever; e .se o governo faltar 
ao se•J, a seu tempo elle será accusado. 

O Sr; Fei:"relra FranQa·: ;..;.O Sr .• depu• 
tado disse, para que perguntar all governo se 
estÁ recrutando sem ordem desta camara, porque 
pôde acontecer que o gliverno a3 negue e o que se 

--seguo são contestações, · e de.vemos · contentar•rtOs 
com já as termus pedido. Não sei .se a conclusão 
do Sr. deputado estâ na ordllm. O ~:ovcrno demora 
as informações; o que se segue 1 Que nós não as · 

··obteremo~ delle, e então procuraremos obtel ·as 
por outra parte, e deternlinaremos como fõr 
JUSto, . . · . . 

Por ventura é direito. que uas convocações ·ex
traordinarias o· governo não deva o.lnr iuformnções? 
E ·havemos ncquiescer, o deixar obrar o govt!rno 
ainda que elle tenha obrado contra direito? E 
ainda se diz que . não se peção informações? 

:Exijo que se tornem a pedir: eu quero que 
fiquem convencidos os nossos constituintes, que 
nilo ·é por uossa. culpa que se continúa a . recru~ 
ta1·, ainda. depois qrte se_ pcdiriio informações por 
·tantas vezes .. ao governo. Nós · n1io . somos . só 
parn razor leis: tomos o poder •le tomar medidas 
legit;lativas, porqu~:~ somos · o primeiro iustru
inento da obr11 da constituição ; e :;e fõr neces· 
sàrio devemos protestar contra o proccldimento 
do . governo. Não entendo que a constituiç1io seja 
um uomé viio, nem quer' ' constituição só em 
papel : deve ser executnJa. Este é o meu en· 
tender. 

O $&•. r~lno Contlnbo:-Eu · creio, Sr: 
presidente, que ·· nó • tau to nos . mezes da sessão 
ord inaria, como nos da · cxtraordinaria, estar nos . 
autorisados a fazer o bem dos povos, e tomar· 
mos . todas as medidas que por nós forem julgadas 
urgentes. 
-Se neste momento · houver algum d•!sgoverno 

tal, que ponha .em perigo n felícid,1de da nação 
brazileira, só porque est•unos. na sessão . extraor· 

. diOAria, . 11ão bavemos dar ·remedio . aos males? 
.. Havemos! .. Logo, como se faz . ext:epçiio de sessão 

ordinaria e extraorJina.ria ; faç•1mos a nossa 
obrig.1çiio ·embora ella seja . sem · fructo? ·A nação 
ha de vêr que nós fazemo.'> o que nos cumpre, 
e que o nosso governo não quiz dar informações 
aos seus representantes. Pozs ba . de continuar 
um recrutamento como · se está fazendo no Brazíl? 
Por isso elld não tê111 fabricas, nem manufactu
l'aS e impecida a sua industd11 por um ·governo 

· eempre mão, que - tem tmlado só de tirar dinheit·o 
e . fazer 8old•1dos .. Q11autos têm jt\ monido nos 
combates 'l E . se . estti recrutanclo quando . niio 
temos guerra com n11ção alguma, . o quando a 
camara dos deputado:~ marca a força armada I 
Está ardendo em todo o Br•1zil o recrutamento 
corno . se o · inimigo estivesse ás uossa.s portas . 

Façamos o nooso dever1 embora o governo não 

dê infc•rma~õos. Se o governo niio quizer infor~ 
mar para remediar os males, sobre elle recahiráõ 

. o quer venhiio, quer não venhão façamos a 
nO:>Ra •>brigal}ãO, .. . 

o Sr. Oa••notro d~ Cunha: -E' .ne- . 
cessal'io podir, é nccessario saber se pedindo-se 
ªI! informações ao governo, .. e .este . as IH!gnr, eo elle 
qu,er .a consli~u_ição ou . não . · qu~r. E' esta . a 
pnme1ra requunçiio uecessana . para depois se 
conhecer se · urn poder quer destruir o outro . 
E)e _o governo . recusar . informações . de que :. serve 
a nossa lei fundamental? De que serve · esse 
cod igo quo nos promelte que. o . governo . não 

. pódt! fazer uin recruta,mento sem o nosso consenso, 
para arredar . os ._ males.· que delles posaão vir á 
náção? E' portanto . necessario pedir~m-se essas 
informações : o se o govemo as .ntlgru .façamos 
vêr á nação que · o governo não quer executllr 
n constituição, e então ... os povos terão lugar de 
se. queixarem do governo, e nunca desta camara 
quo usará de tódos os meios de resistencia contra 
o poder e oppressiio. 
.. Niio bavenilo mais quem fallasstl, .o Sr. pre
sidente põz á votó!J o requerimento do Sr. Li::o 
Gou.tinho, . que foi approvado. · · . 

ORDEM DO DIA. 

Discltssão do codigo criminal. 
o Sr. Mala:- Tonho uma observação a 

fazer. U!!J . crime pôde Sdr comrnettírto por uma 
corporaçao, ou por um certo num~ro de iodivi· 
duos e que comtudo não possão sotrrer o ·mesm·o 
grão" de pena. Se quatro magistrados, por exem· 
pio, derem uma sentença contra o disposto na 

. •:onstituição, terão tudol! ·o · mesmo crime, serão 
julgados rêos no ·mesrno grc\o? Se duas pessoas 

. se juntarem para commetterem um crime, espancar 
.por exemplo, o houver um terceiro que dê em 
quunto · os outros segurii.o, o principal réo é· o que 
deu as p.mcadss, entretanto que talvez o não 

. l:lzesse se os dous outrus .· nno segurassem · o 
pacien·te: deve ·· portanto · dizer-se duas ou mais 
pessoas. 

o Sr. Ferro ira FranQa : ~RApi'ovo . todas · 
as · emendas e o mesmo pNjectà. Vejo nelle uma . 
hydra .de crimes e culpado~, muitos c11mpliees, 
muitos adherentas. Dtlsta mandra, poderáõ os 
magi :>trados envolverem muitas pils::wa:s em um 
crimP, e até uma ·povoação inteira: . isto é uma 
.verdadeira inquisição ju,Jiciaria. Os · melhores 
criminalistas e juizes couttJntão-se em achar um 
só autor e mesmo ha juize~ que so cou~então 
em .. alliviarem os perseguidos pela. justiça, tendo 
attençào aus dlin111o~ o prejuízo~ que . sempre . 
acompanhao os pt·ocesslls e accu:~ações JUdiciarias. 
: Senhores I .. As penas devem eer reduzidas 
ao menor nurnilro possíveL Todo .· o legislador . 
que a cada falta impõe uma . pena, que só . quer 
achar criminosos, · não é· certamente diguo do 
nvme de humem : é um tigre diguo só de legi'slar 
para os .aniuwes . ferozes ~ Desta · casa não deve 
sahir um codigo .barbaro; de nossas mãos só 
deve snlrir um codigo criminal, que sejá appro~ 
vado pelo bom s enso. Basta um sõ autor: con· 
tP.nte·se o . julgado com um só criminoso: .caia • 
nesse a pena da lei e esqueção~se os cumplices 
e os adherenles. A natureza . do homem é incli· 
nada para o bem porque . todos procurão a per· 
feição. · E' pois pela natureza do homem que 
devemos legislar e niio pela dos juizes antigos • . 

Lerão-se duas emendas que forão apoiadas: 
cc Que haja um'l terceira classe de . soclos ·ou 

ndhcreutes, quando se trata de .caracterisar . o 
gráo de ·concurrencia na factura de uin crime; 
-Salva a redacção.-Lino Coutinho. 11 
. · a Em lugar de _; serão . considerados autores 
delle - diga-se- será considerado ·· autor o que 
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·tiver Mlle a parte maior, e só elle.-$alva a 
redaccão. -E1·nestó. ,, 

o sr. 1\-Xnia:-l!'oi presente 1\ C•1m:nis:;iio o 
art. ·1o do pmjectv, fl esta vendo que elle dav11 
lugar e nbria a portn a nbusos da paa·te dos 
magi:;trados, classificou os révs em duns cln~ses: 
autores e cumplices; isto é, o qnll commette o 
a c: to, . e o que C<~IH!l!:'ª"ge a comm.e.tte.bo .. ~quelle 
que commette o neto não é certamente tllo cul· 
pado como nqnelle que 9 mandon, .J>U constrnng.Ju 
a perpetrar o crime e não merece portant.lJ a 
mesma pena, . • '- .:. . . . 
· As emendns da comm.tssao sno excellentP.s. 

QullrO lisr~rtaenr·me disto, pnrgue son membro 
da cnmmiR~iio, Só quiz que fu:;s,,m consid>1ra· 
dos . curnplices .. aqueUes que concorresilem pam 
o crim11: portanto (·ntendo que a:> emeuJas da 
commissão devem subsistit·. 

o sl". Rob oucas:-Sr. pl'P.SidPnte, quando 
se repart10 este codig•1 criminal, qu11 ma ·parece 
ser.· o da comrnissão, PU disS·J •1ue elle •lllvia >~er· 
adoptado por se_r melhor qu~ o outro_. ~·ti IHilim 
que eu approve1 o p11recer da c.:.mrmssao offdre· 
e~n.Jo algtuna;; emeudas, s pard~eu·me _que el!e 
passaria promptameute: agora veJo que esta mt· 
nba esperança é vri, .e que por esto caminho niio 
tl!remos cn•ll~<) tão cedo .. Chamo a alt'lnção. da 
cam11ra snbrri-·este. objecto ·: e tnnw ·a · l•berdade 
de observar•lhe que por í:npP.rfeíto q11e fosse este 
codill'''' seria ainda assim muit•• sup-'ri"r ás nrde
naçõ~s do liv,·o. 5•. e das. PXtravllgantes. . Q•IPm 
besitllr;\ em f,zer desappllrP.c~r da ·nnNS•l legiS• 
laçiio criminal, as b·•rb~&ras dispo;tições destll lavro 
5o, que parecem e:;criptas com ~aracteres de sangfle I 
(Mui tos apoiados.) 

Voto contra as emendas da co:nmtssao e pel•l 
art. 4o do projecto de coJigo eriminal tlll qual. 

O Sr. Carnelll'o da Cunha.;--Não é n 
. philantropia nem aff~cto algum quem dP.ve mover 

o legislnJor: a. justiça deve se1· ~ó a sua norma. 
Adoptando·so o co digo em· dis.cu;"Sã'! conhecerem_os 
que, não só preencheremos •• JUSttça como sat1s·-

.. faremos á hnmanidade. . · 
Não posso deixllr de votar contra a classificação, 

porém por. agora não !aliarei sobre ella e . me 
reservo para quando se tratar da. pena de morte. 
Por ora, o que julgo mais acertado, é que adopte· 
mos o codigo, sem mais delongas. Adoptemol·o, 
senhores I Elle é da ultima neces~ídade, a nação 
toda o reclama I A hi~toria mesma deste codigo 
nos mostra que o dllvemos al~;,p~ar s~m longas 
discussões: por quantas comm1ssoes nl\o tem elle 
passudo desde que_ se apresentou_, tant•> _na 1. e·g···is·_ 
laturn passa.la como nesta? Adoptemol-o provi
soriamente. A .experiencia nos irá mostrando aquel
les artigos qne dev'lmQS ref~rmar para_ o . futuro. 
Quando se tratou de o ·11dmittir eu no~ei. que 
a discussão fosse por nrt1gos, e .. se admtttlssem 
i<>ualmente á di~cussão todas as emendas que 
a"'pparecessem .. Mas, agora pensand'l m~lhor, co· 
nheço· que a discutir•:~e · artigoJ _por .. arttg<J e . as 
emendas que se apresentarem,. nao .teremos cod1go 
criminal nem- na actu,Jl · sessão nem talvez na 
seguinte.· 

Senhores I Não me ·cançarei de o· repetir,. ada
ptemos o· codigo tal qual se acha: a experiencia 
nos mostrará praticamente o que .será melhor 
e· -mais justo. Admittindo> e;;te codrgo, ._ faremos 
um beneficio ã nação, e ao mesmo tempo das. 
ligaremos as mãos· dos magístra~os, !;'tad~ll pelas 
peuas ·barl)aras .. dessa informe leg1slaçao_crtm1~a~, 
que actualmente nos re~e- Cumo ousará um JUIZ 
lavrar uma sentença de .morte contra o quo -roubou 
o vnlor.c.lo .um marco c.ld pratn I 

Voto contr•l toda~ aM tnnundu. · 
o "'''• Pnu.lu. u liiolu~,:-Ellllllum• alóu1 daa 

én1endas da C•llllml,•do a o11ta &&rt. l", OIHr&&l na 
mea,.? 

(0 S1·. Secretario léu nlgumas.) 
Já nl,.nns Srs. deput11dos têm feito ver que 

· inrlo a "díscu!lsào como vo.i mio teremos codigo, 
pelo tnllnos esto nnJ)(); agora quero insistir mais 
ne;;ta iuéa pol'qne ma pnreCA quo os Srs. deputados 
n nii•l <lesAuvolveriío intt>irarnente. 
D~sejo que n camara se l.nmbre quantllfl O""!en~J.ts 

já exíst~m a ll!ltll nv·pe.•to, .e .qunntas vm'w - ~ 
mesa. Acho que nãoJ exagero dizeMo que talvez 
AXCildão a 200, llfl que- hão de aJl_Parecer n~ casf!o. 
C,l!cule·se que tempo) uão será prectso put·a dadcutar 
todo o. codig() e as . _elflend.as.l 

Demais, este c~digo é um s;y:stema. cnmpl.eto, 
é (di"'RmOt'O llSSIIO) urna theCH'Ia phrlo,;ophiCII; 
lorr() ·;1ue uma p11rte f•lta1·, cahírA ínrulliw•hilHnt& 
o"' sy:ltmna,. cnhirá a Lheorta •. ConsAntirá uma 
ca11111ra tão illu,;Lrad ·1 que s·lia de seu s~io .um R. 
obra info1rme, ·sem systema. e sem metht~do I E' 
imP•••.sivel. 

_.Em. pequenos projecto~ se '!ota qull as .emenrlas 
tornão á~ vezes. cuntraJtctunus uns RrLtgo>~ c·~m 
0-1 outi'O~, e que o .m·rior a_rabalho da _cumm1:1· 
s:io enenrrP.gada. de refunrltr estll>~ prOJ~ctos, é 
polAr ca.;:&r .o. vencido , com. o contra.lictori•l que 
resulta da admissão das·emenda~. silhre as quaes 
SI! vota is••h,lamente e .sem atten.,;ão ao que so 
SPrrue Q••e acontPc~ml. em u•n" tãn volum,so pr.>· 
jHao de coilí.go ·?.Em 1ug•n· d6 um systllma segnido, 
tP.remfls um repetiJo de contradicr;ões e talvez 
dn disparates! . . . 

N•io me recordo de cod1g•1 algtlm do untverso 
t~ito por as.;embléas lPgislativas, Só so pórlerá 
ap•lntar o clldigo l'rancez; mas todos sah<~m q~e 
elle fui feitll pelo conselho •le estad•> de NapolP.ao 
ou pelo ministro mais inl1aente e qne mesmo 
.é attribuido ern parte a Carnbace~es. Se entre 
IIÓS O CtlliÍ::{O pUdtlSSe ser. todo dlSCUtl~O b~-,m 
seria; ma·rnão temos nó• vt.;f,l que um so art1go 
o tempo que· tem levado? Nunca uma obr11 tão 
extensa. póle SOl' organis11da por uma llt!SP.mbléa 
ll'gislativa. Ap·•nto parr1 exemplos, a Inglaterra 
e a Amedca do Norte, os dous· .. governos os· 
mais l1vret1 d,, munolo. Ht pouco tempo que o 
celebrejuriscon:lultl Levingdton oft'er.,ceu á ns;;sem· 
bléa l~gislt1tiva da Virgínia, um ex.celle~te proJeC?to 
de codigo qr11:1 foi adoptado; consegumdo assam 
em poucos dias . o que este estado nunca póde 
fazer desde a gloriosa emnncipaçiio dos estados· 
Unidos. 

Não sei mesmJ se as cmenlas que se apre· 
sent>'i.o são da commi:~sii•l, Creio ·que não. Res· 
tão-nos a;>enas :30 on 40 dias de sessão ; nós 
temos tantos objectos essenciaes á tratar, t! ~a 
mit.neira com . que vai a discussão não só nao 
tratar·omos desses obj.ectos co.mo mesl!lo não con· 
cluiremos o codigo1. · Ha muttos meiO~. - de tor" 
nar a nossa tarefa mais breve: le>mbrão-me dous, 
qttll já têm sido ·apontados,_ approv!lr•se o co
dig.> provis_oriamente e um outro meto que apon· 
tarei. . 

A respeito do primeiro, alguns Srs. depntad~s 
me têm convencado r:l_e que o ac!ual codtgo ·. cr1· 
minai- precisa de mu1tas correcçoes; lembret-me 
de outro meio,· e vem -a ser: como_basta alterar-se 
o systema penal, isto talvez só necessite de 10 
ou 12 emen•Jas lembrei-me que talvez conse· 
guissemos o qu.'e todos desejamos, tomandc um 
uov,, methodo de discusi!ào. 

M ihdBmos todas as emendas .. que existem 011 
quo vierem até amanhã impressas, ou não iin· 
pressas a. um!\. comtnissão · espechll, escolhida por 
escl'utinio _secreto, á_-maioria a_bsC?Ic.ta· ·e. __ que esta 
ccim1nissiio : (em . que1n · a ma1or1a _· __ nbs•;luta da 
c·•mnra d<~positou a ·sna confiança)· ... apresentasse 
0111 . 3 dias as omendas que julgasse indispen~ 
K•welli o qun só se votas11e sobre esta~ emendas. 
E•~ um mel\) de .. poup!lrmos muito tempo e da 
connnr•htrmo• -- todRI · aa ·opiniões. · A: camara se 
unuhtHI\ !lo alcnla .11111 no · llllrto o•pRço do tempo, 
oomo o IJUII 1101 I'Olltll tio llethlllo apruaouta um 
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codigo criminal fiJndf:ldo nl!o justiça e na philan· 
tropi" modPro:l. E' natural ,Jue um tão bello 
exemplo seja imHa.Jo pela outra camara, A nós 
devemos .convidal·a a que adapte o nosso methodo 
de discussão para que o codigo criminal suba 
á Panct;ãõ · neRta mesma secção. 

Encetei esta questão de ordem, para que a 
camara tomtl em consideração as minhas obser' 
vações, e quizera que os sonJ1()res quo ()rarem 
deixem . a questão principal e tratem desta questão 
c;Ie ordem, . isto é~ ·dos melhores meios· de pou· 
parmos o tempo. 

Evitemos· que ns inimigos da constituição digiio 
qtie nós nada fazemos. A mnsRa da nação não 
póde ajuizar. dos nossos trabalhos sen1io pelos 
seus resultado!!, e poupemo-no:~ a que os boatos 
espalhados pelos. mal intencionados sejão acre· 
ditados. Comparemo:~ os trabalhos da assembléa 
geral este .. anno com . os dos corpos logislativos 
de todo o mundo em um tlio cu1·to espaço, e 
não se poderá dizer que. temos trabalhado . pouco. 
As lei~ não se improvi~no como os antigos der,retos 
do aoverno absoluto. (Apoiados.) 

Nós temos muitos inimigos, é preciso fallarmos 
claro. Muita~ vezes quando nos parece . que o 
inimigo recúa, é um novo. estratagema, um no.vo 
plano que medita: é portanto preci~o tirar ao 
Jnimigo todas as armas que nos combatno. 

MRnd!lrei ·á mesa um .requerimento, no qual .. 
iixporei as . idéas que aéabo de . expender. o~ 
Srs. deputados que :~e lAmbrarem do outrus. meios 
mais fHceis, que os proponhão; com tanto que o 
codigo se adopte já e Já. 

. REQUERIMD:NTO 

(( Que se crêe uma commissão especial, a qual 
tend .. em vista todas as emend>ls existentes im· 
prPssns ou mannscripta~ (que estiverem na .mesa 
ou a ella se mandarem até amanhã), nos apresente 
as. emendas que julgar absolutamente. indi~pen· 
savei~, para ·sobre ella discutir-se e votat··se, 
indicando-no!! os mP.ios mais breve~ pa•·a a dii· 
cus~ão, e tudo dPntr.o de seis dias d&pois da 
sua . eleiçiio.-Paula e. Souza. » 

Foi apoiado, 
o Sr, PJnto Ohlchorro:-Eu tencionava 

fallar. sobre a mataria, mas como o illustre (!epu· 
tado apt·esentou uma iJé,, sobre o modo de discutir, 
nada direi subre ella. 

Appmvo a pmpostfl apresentada pelo illu.itre 
deputado; mas tenho o. lembrar uma co usa, e vem 
a so r, que antes de se nomttar esta o:ommissiio 
se trate da que~tsio prelirnin•Lr sobre a pP.na 
de 1norte e de galés. l!:u sou contra semelhantes 
penas no codigo. . . . 

Não se tratando preliminarmente desta questão, 
poderá . a..:ontPcer qu& ao depois nas votações se 
não admittão · estBs penas, transt•lrnando-se e 
perdendo-se o trabalho deste codigo. Sómente 
é o que tenho a dizer se~re .a materia, se. se 
deve ou. não admHtir a pena. de morte e de galés, 
o que deve díscuti!"·SO antes de se nomeat• a 
cem missão. 

OSr; Ernesto:.:..:.Sr. presidente, principiou 
a discussão do . codigo _penal, e sem duvida que 
ella tem sido urna das mais proveitosas que 
têm tido lugar. nesta. camnra:. o tempo niio tem 
sido ·perdido; .mas . é patente a todos nós que 
a ella continuar . da maneira em que tem ido, 
não temos codigo este anno. O problema a I'E!sol· 
vet· ·é este~ qualéo modo. de aproveitar melhor 
o curto tempo que temos. a . apresentar· o. codigo 
criminal, e o processo criminal, po1s que é. pre: 
cjso melhorar o que ha? . · · . - . · · 

Folguei muito com o requerimento do St•. Paula 
e Souza, e pareco·me que com algumas modid· 
caçi'ies ·sel'ia. muito mais facil de resolver este 
problema. ·· · 

AdoptA·se por consequencia primeirameri.te .. que 
se nomôe uma cornmisslio, a qual · entfndo que 
deve ser de 5 membros: que· esta .commissão 
seja tal que nós todos nos louvemos nella, para 
il11bilihl·a a dar o codigo mo.is .. conecto, aem 
passar pelas fieiras prolon~adas das diHcussões. 
De.;ejo que esta commissão seja escolhidtl pela 
maioria absoluta; a camara tem t~mpo de esco·· 
lher; é provav.el que os membros que .tenhito. 
os maiores conhecirnent·1S sobre a mataria, .Cação 
.pllrte delta; porém julgo que o prazo de um 
!!6 dia para se receber as emendas, é muito curto, 
.as.sim . como o tempo da.do. para a .. c.ommi~são 
apresentar os sryni! trabalhos e entendo que deve 
tf't' 6 ou 8 dias do tempo, e estabe.lecer .nu codigo 
unicamente aqnellas emendas que a sua maiorja 
adaptar, podendo· todavia qual'luer Sr •. deputado 
lembrat• o que lho parecer justo, ·Sem obrigar a 
com missão a receber taes emend.as; e finalmente 
que antes de se crear esta commissão, se decida, 
p;·eriamentA . sobre·· as penas dll morte e galés 
perpetuas. Egtabelecidos estes quatro pontos deve 
dar-se .dous dias para todos os Srs. deputados 
l~rem o codigo corrigido pela commissiio e d~pois 
se proceda á. votação, sem discussão, se se adopta 
ou não. Os Srs. deputados resulvão o que será 
mais util ao Brazil, .se a actuallegislação cri· 
minai, .se esta codigo. Desta maneira resolve
remos o . ·problema .. e faremos o .. maior serviço 
possível ao nosso .paiz. 

O Sr. H4>nrlqu.e• de Rezende: -(0 
tac'Wygrapho di.z nO.o ter ouvido.) 

O Sr. Xavier de o._rvatho ! -Toda a 
questão que ort\' se dt>bate, consiste em saber-se 
se o codtgo que discutimos é ou não melhor que 
o livro quinto das ordenações. Ninguem dirá 
que o não seja. Quem .podara preferir uma le· 
gi:daçiio btubara, deAconnexa e gothica,.n um co
c:tigo humano I Adaptemos, senhores, o codigo 
proposto e. rejeitHmos as emenoias • . 'O Br,.zil todo 

· ··o i't!clama. · Se este codigo não é perfdto, · qual 
é a con sn bumana CJUe se possa dizer perfeita? 
Os d.eftlitos que nelle senotão podem remover-se 
para o .futuro. Crear agora uma commis~ão es
·paeial, me. parece, como o disse um Sr. deputado·, 
um ci~cu.lo vicioso, por'lue quando est&. apresentar 
os senil ·trabalhos, teremos de nomear outra para 
examinar est"'s trabalhos . e. assim . pnr · di11nte. 

Se continuar a diseussão como tem ido, então 
de certo uão teremos codigo, nt"io só esta sessão, 
ma~ talvez em toda o. lt>gislatura. Em minha 
opinião não ha outro m.;io dd. evitarmos Jelongas, 
seuiio ado>ptando o codigo ; e o melhor seria alé 
por acclamaçtio. 

Lembra-me que,· para cas~r todas as opiniões 
_o adaptemos por 2,. 3 .. ou. 4 nnnos, e durante 
este e:;paçn o iremos corrigindo com a experiencia, 

o Sr •.. RebouQas : ·- Sr.· presidente, ap
provo a medida proposta pelo Sr. deputado Paula 

·e Souza e pelo Sr. deputado Ernesto, e igual~ 
mente o requerimento do Sr. Pintu Chichorro. 
Julgo iudispensavel que ne~ta · camara se discuta 
a grande a importante questão das penas .de morte. 
e galés. Discutindo-se pr6 e contra, então ·esta 
cornrnissão serviria para coordenar a parte penal, 
em conformid·•de do vencido. Se não fõr assim 
se virá a prejudicar esta. questão. ·essencial, e 
hnve,nos de ter outra muito mais renhida·; e 
finalmente se se vencer dll uma maneira que não 
seja aqnella q11e os illustres deputados qu.izerem 
adoptar, ha de· este novo trabalho transtornar o 
systema. . ... . . . . . . .............. · . . c • 

Approvo ·por consequencia o requerimento, e 
convém que· seja approvado para · desdP. já se de· 
cidir esta questão que é importantíssima. 

O SR. EaN~::s'roFRANQA (ntto se entendeu as notas 
do tachigrapho) o Sr. deputado disse quo. votaria 
palos requerimentos que tinhilo sido enviados ·1\ 
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mesa; porém que da sua parte exigia que previa· 
mente sê discutissem as penas de · morte e galés ; 
penas que desde já excluía do codigo pelo Heu 
voto, no menos nos crimes chnmndos políticos. 

Leu-se o seguinte requerimento : 
<C Requeiro que a comrnissiio, propo~ta pelo Sr. 

Paula e Souza só entre no exercício d,, trnb11lho 
que lhe vai ser commettido, de venci<ln a idéa, 
se deve ou não adnnttir-se as p~'nas de morte 
e ~alés. - Salva a redacçiío . .:... Chicho,·i·o. '' 

Foi apoiada, nssim . cnmo a sPguiute emenda: 
<< l,o Que se nomêe por escrutínio e maioria abso· 

lutn, uma commissiio de tres membros, que em uitl) 
dias apresente um codigo cdn1inal, resultado da 
sua maioria. 

• << 2:o Que a commissi'io ouça, mal[! . nno ilt>ja 
obrigada a seguir os artigos que lhe forel)} !lPI"I~· 
sentados por qualquer Sr. deputado. 

« 3.o Que offt!recido este codigo, fique sobro a 
mesa cs dia::! . que se_ julgnrem necessarios, e 
pnssado este pN.zo (que -deverá ser. breve ) , se 
vote sem di:>cussão e em globo, si! o codigo se 
deve ou niio. adoptar. 

« 4.o Que antes . do trabalho da. commissãn, a 
camara resolva; ·se -se ·deve conservar a ·pena ·d.e 
morte e de galés.' - E1·nesto. ,, · · 

o Sr. Li n.o C ou tlnbo !. -Eu êoncord•• com 
a emenda ou r~quf)rirnento que o Sr. deputado 
Paula e ·_Souza mandou á mesa, .. para qne se 
nomêe uma outra commissiio, afim de passar por 
uma 3• fieira _este . codigo que ·tanto . é· .. prE:ciso 
para a felicidade dil . Brazil • . Mas não posso con· 
cordar em alguns princípios que o illustre . de· 
putado emittio parn quo vá á essa commissão. 
O unico motivo que acho, Sr. presidente, é a 
urgencia de . tempo : . se não . fosse .a urgencia de 
tempo, votaria contra essa commissão ; porque 
quando se trata de leis, qual é a obrigação deste 
corpo legislativo ? E' discutir todas as leis que 

_hão de_ ~er _ apresentadas _ .ao . povo _ que ha ... de 
reger: logo, o poder legislativo, se é assembléa 
constituinte deve . discutir artigo por a•·tigo a lei 
fuudamental ou a. sua. constituição,. e so o poder 

Jegishltivo já é ... constituido : e ·: não .constituinte, 
deve discutir artigo por artigo todas as lei~ quf'r 
sejão de um codigo_, quer administrativ.as. E' para 
isso ·. que _os corpos legislativos so reunem •. :Mas, 
diz··se, o codigo é .um systema, e . .por conse · 
quencia só pouca geute é que o póde organisar. 
· Sr. presidente, eu jt\ disse e torno a repeLir, 
em materias criminaes não quero systema, quero 
casos; quanto mais o codigo fõr .casuistico, tanto 
melhor ; não· sacrifiquemos n segurança do ci
dadão á belleza .do systema : as especificações das 
causas, é o que se precisa ·para não termos um 
ou o.u.t.r.o artigo que. seja contraaicturio, .por faltar 
uma reflexão. O corpo legislativo é para discutir 
tudo quanto é . materia .legislativa, · e discuth· 
maduramente ; entretanto, como que ba falta de 
tempo, e é :preciso .dar um •. melhor codigo á nação 
prazileira, sacrifico esta conveniencia de ter um 
codigo jã, á .. esta discussiiCJ legal, que manda _que 
todas as leis . sejão discutidas sejão de que ma· 

· neira forem , embora não saiiio . com o . bello -do 
sy::~tema; mas saia com o qne é. iusto e recto 
para a segurança do cidadão. Sacrifico. pois os 
princípios legítimos á falta de tempo, porque é 
melhot• .. que este. codigo philipino que ainda des
graçauumentt! nos rege, deixe de existir. Portanto 
voto pela em"nda do Sr. Paula e Souza, . só
mente por este principiC'. 
_ Não . . posso concordar com um artigo .da enienda dú 
Sr. deputado Ernesto. Dizo .Sr. deputado, que ·esta 
con1missiio apresente o codigo criminal : poi,; niio 
.existe este? Entiio vai-se-.fazer uma commissüo nova 
~ara apresentar um oútro código . oíi este mesmo ? 
se é outro voto contra ella. A commissiio é só para 
examinar as . emendas que :iàO boas. -para -serem 
encorporadaa a eata codigo, ao- menos a11lm en· 

tendi o l'equeril_nel)to ~() Sr, Paula .e Souz.a .. . Se 
a camnra já tem adaptado estes, como agora ha 
do vil· outro ? E depois como se fará um codigo 
novo nm cinco ou oito dias? O requerimento do 
St·. Pnul" 9 ~l•l,lza, só 1.1.dmitte as emendas .. que 
so nchn•·om na 1uesa e que se apresentarem até 
omartlaii, e ó desta fôrma que eu voto pelo t·o· 
querianento do Sr • . Paula e s,mza. Acho muito 
llrnltudo o praso de um dia, para se opresen. 
t·11·em todas us emendas, querin . que fossem tres 
dias , po_rqne nós pot.lemos ir tratando de outros 
ll••~toci()K, Tonto faz 11pprovar o codigo ja, como 
da_qui n oito d.ias. : VJii ,se aprovd.itando .o .tempo 
nos outros negCJcios. 

A c_o_mm_lssno .traou.lhe .os oito .dias, e no fim 
delles npre11enta o seu trabalho : com esta clau· 
s1,1la conco.rdo .no reque.r.irr.ento. E quanto. ao 
requeri mau to do Sr. deputado Cbichorro da Gama, 
ni\o pôde deixnr-se de. a •lmitli•· semelhautl! reque
rimento; é pt·eciso que nós decidamos definitiva· 
mente . nestt, _ casa, qual é . o maximo das , penai! 
que o legislador deve dar ao maior dos crimes ; 
Kem · o. que não póde a commissão marchar no 
processo pel!al. 

Portanto deve-se .. tratar- previ ilmr,nte da base -do 
systema · pennl, isto é, se deve admittir, ou .não 
a pe1111 de morte . ou de. galés, e depois disto a 
commlssi'io t.,rmará o seu systema de penas. 
Este é o meu parecer. . · ·· 

O Sr. Paula o So11za. (pela ordem): -No 
meu rnquarimento, queria dizer, no _primeiro dia 
di! 11e~si'io, porque como está não póde SHr. 
Amanhã ·é domingo. A razão porque dou este 
prazo, ó porque suppuz que os . Srs. deputados 
tlnhi\o j~ meditado sobre a materia, e t~m já as 
su11s emendas promptas; alongando-se o ·prazo, 
rcc·eio que venha um ·sem numero de emendas 
ociosas ; por isso é que estreitando o prazo, disse 
atá amanhã ; utas ·amanhã é domingo ; deve-se 

__ dlz~r, n? primei_ro dia _de sessão. . ..... _ ... _ . .. . 
o SI". l\1o1a. : ...; Conformo-me com o reque

rimento que se acha na mes'l, na fórma que 
propóz o l::ir. Paula e Souza : · approvo . o pedido 
un .outra com missão -parn refurmar as emendas
que se aprt!sentarão ou hão de se apresentar : 
como · a commissào entender ; sando o primeiro 
trnb·•lho que deve ter em vista qualquer com· 
missão a que vá este projecto para reformar o 
co digo, avaliar bem · as penas, sua nnturez,., 
qualídnde, e para fazer dellas a applicação nos 
c11sos a que se referirem. Por . isso entendo que 
além doa. quesitos que -são propostos pat·a entrnr 
em discussão, outros hn que são indispensaveis, 
tal é, por exemplo, dar o verdadeiro valor á 
pcun de . banimento. Ha no projecto do cotligo 
n ,-pena . de . banimento; a - primeira cominissiio 
mixta deu um vàlor a esta pena, já outra .com· 
missilo entendeu alterar a primeira que emittio . 
a opiniiio, e parece·me que entendeu que a pena 
de banimento . deva ser substituída pela pena de 
prisão perpetna, . por . ser . com efl'tlito uma pena 
que traz cornsigo -a morte civil, e está no mesmo 
caso das outras que tambem a devem trazer. Em 
segundo -lugar -a pena de suspensão de direitos 
políticos : a com missão mixta entendeu · que esta 
pena devin ter lugar, e entendeu apezar de alguns 
argumentos da constituição que. declara os casos 
em que pódo ter lugar _ .a suspens_!io dos direitos 
políticos; ·mos não obsta isto para que a assern
bléa geral legislativa pudesse usar desta suspensão 
de direitos para impor em utn ou · outro caso; 
e . tnmb~m porque exis-te_ na lei . da- rl!sponsabiti· 
ilnde dos ministros que . está . sanccionada ·e -- ado· 
ptada, -Em terceiro _lugar . será preciso - declarar 
que em al~uns casos deve produzir fl morte civit: 
j~ ·está reconhecido isto por algumas leis da as• 
somblt!a geral, a exist_encia da, morte _ civil. E' 
pr~clao_ .-.que :. n_ o -codig_ose_ de_~;Iare _ quaes.: são··_· as 
p-ODAI 1 bom sei que isto podia ft&zer o objecto 
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do eodigt> civil; mns uma vez que se declnrR as 
penuR, ~P.rá preciso declar·•u todas as· pena!! e 
seus effe1tos; por isso em adc.liçüo ao requerirntmto 
do Sr. Gama e do Sr. Ernesto, mando mais estes 
quesrtos que me parecem iudispensaveis. 

EMEN.D.A. 

'' Addição á emenda do Sr. deputado Cnicborro. 
<r Dar· o verdadeiro valor á pena do banimento, 

que entendo deve ser immedinta á. de prisão per· 
pt:trm. . . . . . ·· _ 

<< D~terminar se tem lugnr a pena de suspensao 
dos t.lireitos políticos. Se alguma~ penas devem 
produzir o efl'<Jito. da mórte ctvil, entenden.lo que 
o devem as p11nas de galés, prisão perpetua e 
banimento. -Maia. " 

o Sr. Ferreira da Veiga:- Todos.estiio 
conc•1rdes · ern que o codigo .passe quanlo antes : 
portnnto sobre esta materia nada direi. Só ac.
crescqrltarei qull todas as idéas .emittidas apenas 
discord1io no prazn de '6 a 8 dias. 

Accrescentarei que me parece conveniente que 
a · commissão Reja do 3 e não de 5 membrDs ;. que 
esta . cornmíssãn, visto que .. ha de ser nom~;arla -
por maioria abs .• luta d:l camara, ·.· ~cja . nomeada 
pnr um modo diverso daquelle qne tem sido feito · 
até og .• rn, isto é, rwm~arrdo . cada indivíduo de 
per s1. E~ta commi-1são vai decidir de um objecto 
de snmura transclldencia, e por· isso julg11 que 
terrmos muito m6llwr escolha, devendo cada um 
·Vota•· em um ~ó cnnrlidato cada vez ; se acaso 
eRta medida fór aceita, mandarei emenda neste 
sentido. 

Nrio havendo mais quen1 fallasse. sobre esta 
questão de ordem, o Sr. presidente póz á votos 
o requerimento do Sr. Paula e Souza. 

F•Ji approv:1do, salvas as emendas. 
Foi approvada a primeira p~rte da primeira 

cínPnda do Sr. Ernesto, o r~Jeltada . a.·segunda. 
A 2•, 3•. e 4•. emendas do mesmo Sr. deputado 
forno approvadus. A. emenda do Sr. Chichorro 
foi julgada comprehendida nas já vencidas. Forão 
r.ej~itadas as· do Sr. Maia. 

Resolveu-se que .·na conformidade do vencido 
fosse· mdo enviado á' cummissão especial, .e pro· 
cedendo-se á. nomP.ação. desta com missão, sahirão 
eleitos nu primeiro escrutínio. 
o~ Sr·s.: Limpo de Abre11 . 

Maia •.•• 
Luiz Cavalcanti. 
Paula e . Souza • 

S2 votos. 
ll )) 
12 )) 
18 )) 

E em SPgondo escrutínio : 
O Srs.: Lrmpo de Abreu. 58 votos. 

Paula e Souza . 46 >> 
Luiz Cavalcanti. -16 >> 
Maia ••••.••• 15 >> 

Os memb•·os eleitos para a com missão especial 
do codigo, ficárão pela . camara dispensados de 

· comparecerem ás sessões emquanto durassem os 
trabalhos. · 

A·· comm issão . encarregada . da resposta • á . falla 
do throno, apresentou o seu projecto de resposta. 

O Sa. Sr;;caE'rARIO fdz a leitura· á · cam·1ra : 

PROJECTO DE RESPOSTA. 

:< Senhor.- A camara dos deputados, profunda· 
mente penetrada de reconheclmHnto. á vista .da 
demonstração de mteresse que V. · M. Imperial 
acaba de da1• pela ventura da nação, promovendo 

-a: consolidação -·do· systema cousLitucioual, . nos· 
incumbio da honrnsa missão de .rendermos a V. 

- M. Irnpllrial as devidas gr!lças pela convocação 
extraor.Jinaria da assemblé>l gt~ral. 

u Felizníente o Brazil, senhor, não será tambem 
eato anno privado do primeiro dos beneficios con· 

· stitueionaes, da grande lei que .lixando· as despe~as 
publicas, autorisa o governo a haver os meios 

TOMO 2 

para ellas necessarios; e marca· as forças · índia· 
penRaveis para 'llanter a ordem interna e sustanta1• 
a digni.lad" brazileira no ext~rior. Graças á V. M. 
Ionp~riall Tanto é verdade que aos príncipes nunca 
deviJm ser imp11taJos os erros dos. seus ministros. 

'' A camara dos deputados se desvanece de ter 
já. em parte antecipado os patrioticos desejos de 
V. M. Imperial, tendo na sessão ordinaria ini
ciado muit 1s e a.tiantado não poucas das medidas 
lembradas.· Pudesse a camara dos deputados ex
tinguir de um golpe os malei! que. pezão sobre 
todo o imperin. Pudesse ella de accórdo com .os 
seus ~entimentos fazer totias as as reformas que 
a naç:io exige, e que as luze~ do seculo e - os 
princípios liberaes commandão I . . . . · 

" Mas, ab11sos inveterados, males gravíssimos, 
senhor, nl'io se extirpão em um momento : tão 
grande e glorioso fim só poderá conseguir·se p!lr 
longos e reiterados esforços de patriotismo, pelo 
mtituo accórdo entre os diversos p•ldereR politieos 
d•J estado, e pelo eucto e pontual cumprimento 
da, nossa. lt~i fun•iam..,ntal. O qo1e a camara dos 
cfepnt:idos póde afiançar a V. M:. Imperial, o ao 
Bmzil, é que absorveráõ toda a sua attenção as 

· provhtencias que a urgencia das cil·cumstancias 
mais imperiosamente reclama. 

· r< A camara dos deputaolo'l não se deslisará 
jám>us da ~arreiril constitucional que tem con~tan· 
'temente trilhado,··.convencida de. que este é o meio 
mais prnprio de correspon•ier á confiança de 
V • .M. Imperial, e de elevar a patria ao gra\o de 
esplendor e gloria para que a destina a natu

·reza. 
<r P-1co da cnmnra dos deputados, 11 de Setembro 

de 1830.- (Assignados,) Vasconcellos. -Paula e 
Sou.za. -,-Araujn Lima, vencido, aprl.isentando d11as 
emendas aos §§ 2o e ao. » 

Ficou sobre a mesa na Córm·a . do estylo .da 
camara: para principiar-se a discussão na segllnda 
f<lira 13 do corrente. · 

0 SR. PRESIDENTE póz em discussão OS reque• 
rimen~os dos Srs. Chi.:horro e E •. Frunça, para 
que antes dos trabalhos da comasissão se deeida 
se dllvem ser conservadas as penas de morte e 
-galés. - · - · · · 

o sr, ·· Rebouças :~No começo da· sessão 
ordínaria declarou nesta casa.o illustre deputado 
o Sr Ferreira França, que a pP.na de morte estava 
abolida pela nossa constituição : e nílo só o disse 
como até otrdreceu logo um projecto que foi jul
gado objecto de deliberação, para que assim se 
resolvesse por um act:> · legislativo.· E11, então 
apoiei uma semelhante verdade ; e sustentllndo-a 
desde agQra, affir•mo que a pena de morte está 
abolida pela con>~tituição essencial, puMitiva. e 
virtualmente.· Dis~e · que··· a pena de. morte esta\ 
abolida e:>sencialmente pela nossa constituiçito, e 
o · demonstL·arei. 

Não ha .publicista. de razão, nem pes:'loa alguma 
justa e illustrada que não reconheça que os homens 
associando:se, tiverão por fundamento social ga· 
ranLir o melhor de sua liberdade nat11ral, com
promettendo entretanto uma parte dessa liberdade, 

·porém nunca o seu ser. Não só não comprometterão 
os . ho.nens . o seu ser pelo facto de se associarem 
como ainda que tal prbtendessem, o não podião 
realisar. Os mesmo:~ publicistas e as pessoas de 
siso, tambem reconhecem que os · homens -têm 
direitos. rnaufer·iveis que constituem a bum•1nidade 
e a uxcellencia do seu ser a respeito das demais 
creaturas, e .se esses·· direitos . essencialm~nle 

.. proprios do s.er humano, nada menos são do q!le 
.. sua intelligencra, litierdade. e actividade. Se pots, 
os ·attributus e direitos essenciaes ao homem são 

· essencialmente inauferiveis · do mesmo. homem, 
segue-se que não _pôde .de maneira alf!Uma. trans
ferir-se por contracto humano o proprto ser. O ser 
pois do homem não. póde ent .. rar .. em convenção; 
e se houvesse tàl~ niio constituía direito algum. 

63 
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A sociedade reconh~>ce queninguem se pôde sui
cidar porque :;ó a D<lt>S, que fez o homem e lhe 
deu ~ ser, perteoce o tirar ao homem a vida que 
lhe deu. ~e pois se quizer conceder qu~ ba alguma 
socie.tade para a qual, ou da qual os assocwJos co:n
promettessP.tn suas vidas, devemos crer que essa 
sociedade é compnsta de louco~, e o t-ff ·ilo da 
loucura nunca deu, nem jámais e,:.tabel<>ceu di
reito e mu1t0· menos poderá. ·s .. rvir de exemplo. 
Lngo: qualquer pretenção sobre a vitla do hom .. m 
nli•• é fundada em direito algum. Logo é um11. 
iuiquidad.-, umn invasão ao Poder Divmo. L•>go, 
á nossa constituição, que importa o pacto social 
proclamado no Brazil e qutl esstlnCilllmente con
sagra a invi·•labili·lade dos direitos do hc•mem, 
não póde conferir o absurdo rle dispõr da vida 
do mesmo homem, Ronde residem esse>l direitos 
inauft:riv~::is e inviolaveis que essencialmenta o 
dist1ngne, e que ell11. solemnemente reconhece. 
Logo, finalm~nte, a nossa constituição baniu, ou 
essP.ncialmente abolio a pena de morte. 

Disse mais, que a nossa constituição não só essen
cial como pvsitivamente abolira a pena de morte, e 
na verdade, cunsag1·ando como religião do e~tado a 
religião catholica apostolica romana, esta pena 
terrivel ficou aniquillada, banida entre nós ; pois 
que a 11ossa santa religião aborrece o sangue, 
e prohibe o vHtel·o. 

Nós sabemos que esta religião, desde a sua 
origem repugna a pena de extincção do ser hu
mano. Deos determinou que Caim, {apezar de 
inquinado no atrocissimo crime de latrocínio, 
pois matárn a seu irmão com o fim de roubar -lhe 
o que pertencia) não fosse morto, mas sim banido 
e estigmatisado. 

Nõs sabemos, segundo o Evangelho, que Jesus 
Christo prescreveu, que elle não queria a morte, 
mas só a conversão do peccador. SabPmos qt:.e 
a igreja na meia idade, apezar do barbarismo 
entà.o dominante, comquanto se arrogasse o poder 
temporal, mantinha o principio de não verter o 
sangue humano: Ecclesia abhorret a sanguine. 

Nós sabemos, não menos, que Santo Agostrnho, 
quaudo bispo de Hyppone pedira em uma carta 
que dirigio ao pro-co .. sul, que os assassinos de 
um cleri~o dn sua diocese não fossem mortos, mas 
condemnados ao trabalho, para que tivessem 
tempo de ml.'lhor acrependl.'r·se do seu dPiicto. 

Logo, a pena de morte que é contraria 1\ religião, 
que a con,t1tuiçào consagra como religião do estado, 
é tambem contraria á mesma con11tiLuição, e por 

· isso mesmo abolida por ella. · 
E' em segundo lugar, positivamente contra a 

constituição, porque esta no Si 2o do art. 179, 
diz que« nenhuma lei será estabelecida sem uti· 
lidada publica. » Ora, verdadeira utilidade publica 
em um paiz bem constituído como o nosso, não a 
pôde haver sem ser f11ndada na justiça ; a justiça 
repugna a pena de morte que é essencialmente 
aniquilhdora do ser humano, uma inva:oào ao 
poder divino, uma subversão da moral christã, 
e suas inefl'aveis maximas. Mas esta verdade assaz 
demonstrada, o será melhormente no decurso da 
minha presente exposição. . 

E' em terceiro lugar, positivamente abolida a 
pena de morte pela constituição no$ 18 do indicado 
art. 179, quando prom·ette um codigo criminal, 
fundado nas solhla~ bases d' justiça e equidade ; 
assim como nos §§ 19 e 20, quando declara 
abolidos os açoites, a tortura, a marca de ferro 
quente, e todas as mais penas crucis; quando 
prescr~ve que nenhuma; pena passará da pessoa 
do dehnquente. · 
. E será conforme ás solidas bases da justiça e 
69ui:1ade o codigo que admittir a l'ena de morte 
!1 um paiz constatucional, e que consagra por 
lnviolaveis os direitos inauferiveis do homem ? 
Num paiz cbristão, importando semelhante pena 
nada menos de uma violação do poder da M&ges-

. tade Divina, t:.ma rebeldia á Datureza ~ suas leis, 

um sacrilegio a.té? Serã confl'lrme aos princípios 
de ju-tiçli e e•JUi·la·le, o co1digo que <t<lmott1r a 
p-n•L· de morte contra a mesuoa coustituiçà••, que 
a tem NbnliJo, ab-oli .. do todas ''s pt!nas cru.-is ? 
::>erá conforme a taes e tão soli.:I•.•S pr1nc•pios, 
os de justiça e equi laue, que o moço •le'20 aunus · 
comn o velll•J de til), se ani JUlllem ; que o segundo 
pouco perca p~rden ·i•l o muu.lo ; e que o pri'mdro 
tudo perca rela violenta e prematura remoçiio 
desta vida ? Qa1e o pai, em v~z de em uma reclusão 
expiar seu crime, trabalhando eutrrtanto para 
subsistencia d>< seus filhos, pelo contrario, acabe 
para semprol fica ... Io os mesmos filhos em . tntal 
orphaadalle'l E' virtll:\lmente contrario~. á coustitui-
çà••, dis-<e. . · .. ," 

E' virtualmentP. a pena de morte contJ·a a no~ 
constituição, no § 21 do referido nrt. 179, uSL>tiÜ.S· 
casas de correcç;L••, determ inan to que as ca•lêas 
sej 'i.'1 .seguras, limpas e bem arejada.•, com casas 
divolrsas e separa•las para os réus, sP.guudo a 
natureza de seus crnnes ; e porque não ~<6 estalúa 
as casas de · correcção, como garaute os soccorros 
pu\.licos e a instrucção primaria, verdadeiro:; e 
irrecusaveis meios de prevenir segura•nen te os 
.ddictos, principalmente os atrozes. Mesmo no 
paragrapho final a nossa con,;tituição corõ.a o 
respPito que consagr,l pela inviolabilidade dos 
direitos do homem, quando ainda mesmo em 
immioente perigo da causa publica só pe.rmitte 
que se dispensem fvrmalidades, mas nunca · que 
se infrinjão direitos, e muito menos - se ani
quillem os seres, em os quaes esses direitos essen
cialmente- residem por obra prima do supremo 
autor da natureza. 

Mas, dizem, ou costuma dizer-se defendendo a 
pena de morte, que a sociedade tem por primeiro 
dever, o de conservar-se, e que sendo a pena 
de morte necessaria á conservação sccial, a so
ciedade tem o direito de a impôr. Para que este 
argumento valesse, fóra necessario mostrar-se qu~ a 
collecção ou communidade dos indivíduos, reveste 
uma outro. natureza que não fosse aqnella indi
vidual, e que essa uaturP.za que a cummuni.Jnde 
revestisse, estivesse absulutamente fóra da alçada 
(se é applicavel a palavra) da alçada (dijto) do 
Poder Divino. 

Todavia eu pre!;ciudo da f:1lta de direito ; e 
passando a encarar a questão sõonente pelo lado 
da necessidade, a•seuto que a St>cieJaJe quanJo 
pôde empregar a furç•1 que está á sua dispt•Siçào, 
matando o homem, não tem necessidade de fazer. 
Quando um individuo que é atucado mata o 11eu 
aggressor, só deixa de ser criminoso, se neces· 
sariameute o mnta. Logo que inhabilita o ag· 
gressor de podel·o matt~.r, tem cessadl) a neces
sidade, e se mata o aggressor sem necel'Si· 
daue, occupa o seu lu~tar fazendo que o aggres· 
sor fique sendo o aggredido. Se a sociedade 
pôde prender o aggr~ssor durante a sanha da 
sua cólera, no valur do confticto, se o póde 
conservar seguro emquanto corre o seu processo ; 
como o não pó de conservar seguro depois de ·desar· 
mado, preso e convicto 'l Não consideremos um 

. homem, mas sim um partido e com especialidade o 
seu chefe, para quem se julga a peaa de morte como 
a unica correspondente á atro.;1dade do seu delicto. 
Em qualquer hypothese, par-a se dar o caso de rea· 
lisar-se & pena de mortd, é in•lisoensavt-1 que • 
o chefe do partido rebdde SPja havido á mãos; 
elle e:;tá prcs•,, elle está. seguro, que ·necessidade 
ha de matai-o 'l Ew•.Juauto existe (costuma·.:~e dtzer), 
seus partiJarios não desceráõ de seu ímpeto 
subversivo e a sua morte os d"sanimará, se elles 
são capazes de persistir, apezar da sua pJisão 
e de UIO castigo repressivo c<>rrespondente. Se 
de tanto são capazes, bem· longe de ' ser conve
niente matar e&se chefe, porque então não é elle 
só o chefe, é pelo contrario ajustado o não 
exacerbai-os, o não extremai-os . a morrer · com 

· as m-mas .. ua ,mão;· ,alentados de .uma. ~perança 
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de victoria ou de uma morte, se niio glorins!l, o 
meu os sensível que ser possa. Sim, a conveniencia 
aconselharia a não extremai-os, a prefertr o morrer 
em am cou:fl.icto, a acabar a. vida em um cada-
falso . · 

::labemos muito b,;m que ao direito da guerra 
aetualmeute importa fazer o menor mal po!<sivel 
ao inimigo, até para evitar as reprtlsalias. ·Acaso 
mata·se algum prisioneiro do inimig·•, com quem 
se está em guerra p .. r mais poderoso que elle 
seja, com o fundamento de que a sua ex•stencia 
é p.,rigosa ao estado que o pôde adquirir em com
bate uu por surpresa? 

Até é vergonh .. sissimo que uma associação qnal· 
~uer, uma cidade, e peior, uma nação, julgue que 
~' sua segurança uepende da aniqu.i!laçào de um 
· ·-ou mais indivíduos, que pôde pr .. nder, mettt>r 

em C•ldêas e que se acua habil para levar appa
ratosamente ao patíbulo. Não é pois a necessidade, 
é O o1di•1 . . ! 

Um doudo furioso me parece que e mais peri
goso do . que um scelerado, que não accommette 
a algaem absolutamente sem causa; e por ven
tura 111ata ·se o doudo porque provavelmente ha 
de praticar loucuras irr~meJiaveis? · 

U1n tigre, um leão, ou outro semelhante animal 
feroz, que se c.>nsegue trazer a uma prisão é 
certaruente mais provavel que &~·~ommetta a tudo 
quan.to veja diante de si e que vá matando; acaso 
jt. alguem se lembrou de o.atar a onça e o leão 
depois de presos? Os húmens, eng~nhosos como 
são, para poderem conter e até domesticar as feras, 
só nlio poderAõ conter e corrigir os homens da 
sua especie 'l E o mais é· que par~:ce se intenta 
persuadir, apezar dos exemplos que differentes 
nacões offerecem a nossos olhus. 

Costuma-se tllmbem argumentar que a pena de 
morte é a mais temiv.sl, e por conseguinte 11 
mais repressiva. A experieucia conveuce de que 
a. pena de morte raras vezes terá sido repressiva 
aute o homem determinsd.l a commetter qualquer 
delieto. Se elle é de superior condiç,i.o na socie
dade, onde- têm á sua disposição as fruições 
eociaes, conh com os meios de il!udir a appli
caçã:o de uma pena que rara vez se faz E-ffecliva, 
porque -não tem a seu favor r\ opinião d >S homens, 
que com ju~ta razão geralmente a ella repngnào, 
e que aiuda mesmo quando venhão a soffrel-a, 
a encarão cGmo um bem comparativamente aos 
padecimeutos de uma prisiio com trabalho ou 
outro semelhante ca~tigo1 intol nsn, a· que privando-o 
de todas as fruiçõe,; que o faziàu prezar a vida, 
o fazem morrer successiva e perpetuamente mil 
e mil vezes. 

Se o criminos•J é um seelerado, commummente 
o s"u crime é da 11aturi'za daquelles que · se corn
mettem expondo a vida: e esse inf,liz, habituado 
a encarar a morte com desprezo, n:io se commove 
com a idé~ remota de q•te poderá um dia ser 
levado á forca. Se é fraco, e comtudo perpetrou 
o crime indesculpavdmente, foi porque contou 
mEmos com o ca~tigo certo do que com a sua 
impunidade, contando com a occultaçiio do mesmo 
cri:ne, com a fuga, com a disciplicencia das tes
temunhas, ou repugnancia a ttlstemunh., invo
cando o nome de Dolos para concorrerem á per
petração de uma violação manifest:l do Poder 
Divino. ·como_ é uma execução da pena de morte. 
Cont.t.va mais· o faccinoroso com a fallibilidade 
das provas, com a vacilação dos juizos e sua 
natural repugnancia; a qual tauto maior será, 
quanto os juizes forem tirados da parte mais sã 
e moral do povo. · 

O que é temível é a sancção da moral repro
vação que acompanha a pena de morte, quando· 
ella ass.Jnta em um crime digno de moral repro
vação por sua natureza; mas então a mesma 
idea é ligada a outr:~ qualquer pena grave, tem 
os inconvenientes da repugnaneia natural e da 
compaixão irremoviveis da pena de morte. E se 

a pena de morte ou se a morte tão temível. fosse, 
nó;; não variamos continuamente os homens sacri
ficarem a vida por amor de qual'luer interesse 
ou simpl<>smeuta por amor da gloria. O jorna
leiro e:x:põ~se a uw mister qu~'~ au.eaça SPme
lhantemente ·a vida, o cid<!dào voluntar•o presta-se 
á guerra, outro PXpÕ~·se á vida marítima. Um 
Gama, um Colomb .. , fundados talvez, até então 
em conjP.cturas e probabilidades, Pxpoem-se a mares 
nunc>t navega•ios; um capitão C •úk dando volta 
ao globo; Gay, Lussac e Biot viaj~ndo ás 
nuvens. 

Se a morte pes'\sse tanto como se pretende. no 
coração dns h"mens que se deixão levar de qual
quer paixão depravada ou ~lorio~a. não se veria 
um Regulo prefe1ir de voltar a Carthago, aonde 
devia morrer cruelissimamente, .- ficar em Roma 
com qu~bra de sua palavra, P••r se persuadir 
que com o seu exem!JlO exaltava o brio romano 
e compensava bem co•n a gloria da sua patria 
e do renome que aguar.tava os rPstos de uma 
vida que pouco era para durar I..: Qlle me presta 
a vida, se eu já g•JZei tudo? Se fôr f.,liz, serei 
proclamado como um herôe, se o não fõr, pouco 
perderd morrendo. 
Qu:~nto tenho referido sobre a pena de morte 

suppõe que ella é applicavel áquelle que tem 
perp~t.-ado um crime horrível. Se, porém, por erro 
do processo, por um enthusiasmo fanat1co ou 
espi:rito de partido, cerrão-se os olhos da razão, 
n .. ga-se o necessario exame á _v.,rda·ie ou se ddxa 
guiar por meros iudicios; quem é capaz ele reparar 
a vida do innocente sacdficaJo? Um exemplo, 
Sr. presidente, e bem receutq me occ•1rre. 

Um benemerito da patria acaba agora de ser 
rest1tuido á liberdade, sobre os auspícios da nossa 
constituição. Se e\le, a~sim como em 182-), domi
nando o atroz despotismo, de facto foi condem,!lado 
a soffrer perp~tua•nente, se lhe tivessem dado a 
morte; qu~ valeria agora que os juizes integras 
serenamente revissAm o seu processo e o decla
rassem inuocente? H~ bem pouco tempo em um 
esta.fo vizinho assassinárão r\O chefe do governo; 
-pouco depois Dorrego é pt·oclamado bom servidor 
do estad.l, um btluemerito, mas como restituir
lhe a vida 1 

E:~criptores sabios, traze_ndo o exemplo de 
Carlos I e de Luiz XVI, dizem que este ultimo 
não fõra m••rto, se p"r ventura em França se 
tivesse ab.,lido a p ·•na de morte quando appa
recêra o livro de Beccaria, e na. pessoa do rei · 
se t1vesse respeitado o homem a quem só De"'s 
póue- tirar a vida. Mas a pena de morte existia 
em França e os deputados a ella adv11rsos care-

. cião da neces,.aria força para removei-a. 
A pena de morta que estes dignos deputados 

não puderào excluir do seu pai~ lhe foi igual
mente imposta pdd.S suas virtudes, pelo seu horror 
ao sangue, por essa catila de assassinos, para 
quem o sangue hum$no era um deleite, um pr11zer 
do céo. A pena de morte nuuca fui ereada s·enào 
p•)r monar.:has ferozes ou anarchistas sanguiua
rios. Na !<'rança mesmo julgou-se adaptlldo abo
lil·a para o tempo de paz, conservando-se no 
tempo de guerra, para que no interior a guilho
tina servisse de arma, como o canhão e o arcabuz 
no exterior. 

Mas diz-se que o systema repressivo peniten
eiari.o não é para o Brazil, que se nao acha 
sufficientemente adiantado em eivilisação. E não 
é e:~se um dos meios de adiantar a civilisação? 
Não é o Br.azil assaz doeil a esta reforma; á 
abolição da iníqua. desmoral. atroz e malvada 
pena de morte? O systema verdadeiramente repres
,;ivo, o penitenciaria produzio na Pensilvania o 
e:ffeito de tornar de uma pequena eolonia, que 
começou pelos pllSsageiros d·o navio Bem'Dindo, 
em um estado de mais de um milhão e um 
quarto de habitantes no decurso de 145 annos. 

A abolição da pena de Dlorte na Toseana por 
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Leopoldo, fez com que nç decurso de .mais de 
20 nonos ahi sómente se perpetrassem cinco a~· 
sassinios: entretanto que os mais atrozes .:.rimes 
continuâriio em Napolll~, Roma, etc. A abolic;iio 
da pena de morte produzio . os meam.os feli?.PS 
effAitos no imperio de Isabel . e Catharinu n. 

QuawJo tenho de respo1ider A objeeçiio que se 
suscHa, do atrazo de civi!isaçilo do nosso pniz, 
para quo . haja de banir a _mais .c.xecranda . de 
todas as p11nRR, lémb1·o-me de dous factos acon· 
tecidos na · B:1hín, minha patria, e que vou expór 
á con:;ideraçiio do!St 1 camara. 

Em 1822, durante o assedio dos luzitanos, me 
parece, Joi sentenciado na relação da Bahia á 
morte um réo a _quem se imputava o crime de 
re;;istencia. Estaudo a morrer foi aconselhado, e 
ouvi dizer que pelo pa4re _encar.1·egado de o 
consolar, a que àceitasse o officío de carrasco que 
se lhe propunha e estava vago, para escapar 
com a vida, pois que nunca teria ele exercei-o, 
visto gue a pena de morle ia Sllr . abolida pel::s 
cõrtes de Lisboa, Em resumo o infeliz não morre, 
e fica nomeado Mrrasco. Correm os tempos, e 
succede o desastroso .anno de 1825, em que infi· 
nida:fe de ntrocídades se __ pr.rpetrárão, e cabe -ser 
procurado -o- fallaz carrasco para sxercer _ o officio 
que circumstancins extremas ollzerão aceitar. Era 
o -bem ._ conhecido major Sntyro, em quem se 
deveria en:111iar .•• Então. o_infeliz_ declara --a razão 

-que teve para aceitar o nome .de carrasco; . ma• 
nifesta que paril salvar a .vida, de .que nãro podia 
dispór, cedêra n uma condtção, que tambe.n se 
lhe <~fiançára que nunca _mais .teria lugar ; -emflm; -

·ameaças do niaqistrado nuvtdor do crime não .' 
bastárão; . Satyro morreu fuzilado á falta de ca•·
rasco, e um carniceiro foi f .. rçado a servir de 
carrasco àquelle que preferio .morrer a fazer uma 
vez o ·.· oflicío _de · algoz ; · e os :>anguinarios j niZilS, 
até, niio levando em conra . a prisão já soffrida, 
apressárão-lhe a barbara execução, d~:: m·.oneira 
qua não mediou. da argtlida contumacia áeifecti· 
vídade · da horrorosa pena nem mais de uma 
semana!!! 

Se porém, nessa occasião a _ehou-se um c1rni· 
ceiro, • para __ a _outra não ... o -houve; todo o Brazil 
sabe a que ex~essos levou n impunidBde do crime . 
de moeda falsa na Bahia, .mwha patria; nesta 
augusta camura assaz se tem _ falla.do da calami. 
dade que se succedt>u e que ainda agora se rc· 
sente. Mas alguns juizes assoJntárão (notorio 
engano, _porque o .escandalo e a irritaçllo sé 
alternáriío) assentárão certos juizc:~ que deviiio 
purificar figurões, .que pizavão ostentosos as salas 
dos grandes e das autoridades mesmas, com o 
sangue de _um miseravel jorn•1leiro, que pas$ava 
por errto t~r apenas trabalhado dia e mllio pelo 
salarío_ de _dois . cruzados, aLé- á hora em que foi 
sorprendido. . _ _ _ . _ 

Nllm ao menos se lembt•árão do decreto· de 12 
de Dezembro .de 1::!01, _que reservou, mesmo êm 
tempos _ áespoticos, · a .pena de ·morte unicamente 
a crimes ntroci;simos. 

Chegado o dia .. da execução, não houve . eariii· 
ceiro: os açougues se fechárão todos, e t'tntão 
o _ prestadio._juiz, zeloso da ju><ti~a. VIolenta um 
escravo carregador de cadeira, fazendo·o .prender 
na - rua, .onde foi achado em SEsrviço de seu se· 
uhor. -

E á vista. destes exP.mpl;ls, estará o Brazil· mencs · 
clvilisado do .que o Egypto nos cincoenta annós do · 
reinado de Sabaco, que .é · tido pur um modelo de 
clemencia, visto que fez feliz o ,seu povo, a quem 
diuturna mente _ governa, sem · -que- nunca :fizesse 
impõr pena de morte e ad·>ptára a de -pri~ão com 
trabalho? Será. meno::1 doeU _ o Brazil do que um
desses povos . que habitava- a margem dô Caucaso 
e_ do _quaL falia Strabo, affirmnndo que nunca 
usára da pena de morte, e que fóra sempre mais 
feliz do .. que · outro pov_o seu ·vizinho que a prati· 
cava? Será menos apto o Brazil para di~pens1u 

a . pena de mort/l. do que estava a Grecía antes 
do atroz Dra.:o? E~tal·o·hR o Brazíl onde ni.io ha 
quem Heja carr••&co por dinheiro, linde se quer 
a11teR morrer quo ser ver4~l:to, ond.e até os car· 
niet!irOl'l f,•gem pa1·a nãci servirau1 de instrumento 
de morte? 

Estará o Brazílmenos apto paro1 abolir a pena 
de morte, que Roma no~ . t!ous .11.e.culos ft~lízes em 
9\le se .guardou . Q laí Porcia; do que no tempo 
do impo~rador Tito, por nntnnomuia delicias do 
gene,•o humano? Estará o Br.•sil · m•mos apti• do 
que a Russín nos tempos __ ._4 _ e __ 1_ . ~'\bt:l .e Catharína II_; 
do que a Inglaterra no tempo de Alfredo; do_ 
que mesmo a T•)Scana; d•> que presentemente o 
gr1io ducado da l<'inlandia, onde acabil de abolil·a 
o imperador Nicolão, _o mesmo do qoJe o reino 
de Hanover, onde _ tambem teve Iug11r a mesma 
abolição por Jorge IV, Regundo affirma o il!ustre 
autor _do congres~o de Genebra com referencía á 
Legraverend 'l _ _ _ . . 

As luzP.s do seculo; a verdadeira philosopbía 
e evangelho, todo o espírito do christianísrno, 
conspira · contra a pena de morte. Os · monarchas 
quo tenbo citado a_ b_aniriio _de seus . -esta.J.,s; -e 
Hen·nque . IV com (I grande ministro ::)uly pro
joJCtàra levar a mais . esta re!orm •l, acabando ·até 
com .a guerra. 

Niio fallo _no exemplo .d_ a Luisiana. A pena de 
morte deve acabar para sempre ; clla é pemi· 
ciosa a todos o~ re.-4peitos : elb\ promove a im·. 
punidadade ·dos crimes mai; arrozes a que é 

. app!ícada o n multiplicidade do mesmo crime 
é urna fonte fecunda de irnmoralí.tado. E uó~ que 
tratamos de promover a morul f,,çamos _ saber a 
quem o não sabe no Brasil e cl.lrri o exemplo, 
que uenbum m()rtal, nenhum governo pôde i\npór 
a pena d-, morte; que Deus, que dá a viela, só 
a p6Je tirar. . . • · . · 

O · t-:<emp!o de . uma verdade que tem ol·i~em 
na nossa mesma · na.tureza, . produzit·á ··um ·effdito 
mais vantajoso do . que o _do pessimo exemplo 
que, segundo Volney, pr,r _ muito frcqu11nte em 
França nos nefandvs ·tempos da anarchia .. e da 
desordem publica, induzia os meninos á imi" -
tação, guilhotinando gatos, frangões e outt"os 
semelhantes animae;;. C•lntra o Po.ler Divino e 
igualmentll contra . a con~tituição jurada ·essencial, 
positiva e virtualmente; corno creio haver plena
uíente demonstrudo, a pena da . morte desnecell· 
saria, intfficaz, nociva e depravadora a _ toda a 
prova, niio deve manchar o nosso eodígo cri· 
minai. Voto nbsolutawente contra ella; 

Mas, diz-se, os escravos col'rlo se conteráõ sem 
a pena de morte: eomo abolir-se a JJena dê 
morto emquanto- houverem · escravos? Em ta! 
caso nii.o padeç:&. a. associação dos livres; a qüerrt 
p<ir_tenca a constituição, por causa dos escravos 
desses entes mi,jeravei~. Mas a pena do mot·te 
nunca foi- terrivelsenão_ a. quem teve em ví~ta 
gos·1r os .. b.ens _ sociaes -; -nos ·_· tormentos, alé _os 
entes de melhor razão · têm r.onfessado .o crime 
(não · . d1go · bem, porque _ confissão .suppõe que 
t-Xistio o acto vedatlu) ; _tem ·Se o homem muitas 
vezes atribuído. a si o c rimo que nã_o comrnetteu-, 
para ac o bar com a vida, soffrendo uma só vez, 
pu:· não suffrer mais. successivamente atormenta•Jo. 

Os ez>cravos · niio podem assaz presar a vida, 
porque as~az .a não_ goziio; . se para alguem a 
mc.rte é menos repre~siva é para elle~. que sern 
nenhuma bua esperança ·- ·ss insurgem e · morrem 
brutalmente; os suicidi••s mBis ·frequentes são o~ 
dellt;s, que .. . crêem na -_ tra••smigraçiio, crêe n : ·que 

_!ll_o_rrendo passãráõ :desta __ para a suu terra. Faça-se 
para . _os escravos --uma ···_ordena••ca .sepili"ád"; e 
por elleil não façamos tatnnnho mR.l ao~ cidadãos, 
uos homens livres. Nín~Xnem póde tirar a vida 
do botr.em, que_ não d.:u nem p6dt1 rPparar; 
Ural•a .. é contra o Poder ·Divino, .está fõra do 
poder humano; nenhum legislador pôde decretar 
a pena_ de morte. - -
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Aiuda uma vez o digo, niio manchemos o 
MSSO . coJígo. 

O Sr. Onrnoiro da o,~nha: -E' inr,nn· 
testavel, Sr. preriidente, q•t>~ a prm>L d~i mnrte 
ataca tndus os princípios dtl igualdade, de justi~a 
e de humanidarJe, qne se oppõe ao l?ode1' Di· 
víno, que a nenhum individuo concedeu o t .. r. 
rívt.ll e. fttnesto direito de privai' df'l exiHtllncia 
ao seu flernelhante; e que sendo a sociedatle .civil 
con,posta deHte.s mesmos indivíduos; a <ruem .se 
nega 11ste dir>:itn, n1ia p.J le e lia estar investi.tn 
deste trem~Jnclo podur .na applicação · d~:~sta pena: 
mas não entrando nesta qllfú'!tão de direito, só 
tratarei . de . aprdsentar algumas consi•loraçõtls 
ácerca dos bons o maled que de !lUa continuação 
devem resultar. 

A desíj:(ualdade e inju~tiça com qne tem sido 
sempre. npplicada !'em ut1lidade publica, e n mais 
das vez,s por vingança!!,, iutr>gas e corrupçiio 
dos magist1·ados, de qufl em obso•rvancia ua lei 
e punição do crime alio tão manifdsta:! que não 
é tnÍSler recorrer a . fiiCtCIS para OOSSII plena e 
inteirst convicção, bastando o pat·alli!lo de um 
pobre coro um rico, do p•·•queno com o grande, 
dl) desvalido c'?m . o proteg•do; têm ellt~s . por 
ventur:l com Jguald,lde · · os mesmos meio i e 
recursos para se nvadirrHn n semt~lhnnte pena? 
Nii<l siín ellt>S julgados p~tlos h111nens, muitas 
Vt'Zes ll:ft'.,cta•los por considerações e. respeit•>5_ e 
até pur paixõe11? R<:~co~rr.unos aos· pnmeiros 
estab~lecirnt!utos dos tribunaes f,,rm:tdos pBlas 
SrJCiedadcJs: abramos as paginas da hbtorin e 
veremos em t•Jdos os tempos, em tod•ls os esLa:lus 
a de~igut~ldade, a mju~t•ça e a barl.larUad•l com 
que tem sitio distribuída: ver·:~e·ha com magua 
marcharem para o patibuln cento1uares d•l victi· 
mas inocented, dr1 pobres desvalidos QU!l .. as mais 
dus vezes a crn•ll·Jade de um tyranno timid•• e 
suspej.toso sacrificava ao seu caprit.:ho; ernquanto 
os· ricos ocioso~. os fitf,lgod, os cortesão::~ pllt'll· 
sitas, os perfi,.fos ministros ~osavào ern paz o 
fructo de suas iniquidadt>s a despe1to dos sofl'ri
mt~ntos daquelles . que ·em defesa • de Sllas g •ran~ 
tias· se oppunh1io e resi~tião aos arbítrios. do 
po ter, seu do antes lançados em ttlnebrosos c.ala' 
bouços e depois -á forçl\ arrastàdos 1\ tl'ib11naes 
de sangue, a commissões militares I li 

Mas, disSd um illllStre uAputado, qull por agora 
níi.o devia esta pena s~r,.aboli.Ja no. Brazíl, ondtJ 
n falt 1 dll· necessaría ci vílisrtçào haviiL•l homen~ 
f11ccioorosos e d~smoralisa.tu~, que oro. jll'et:iso 
rept·irnit·; a .. nae havia um•1 grande porçíi.o de 
e~cntVIItura, . dessa gPntu infPliZ,. qu11 os nossos 
antig·•~. opvressores .Jestruindo dá proposilo e 
bnriJuramente .ns raças dos indígenas, n~>S tinhão 
introduzido como uma pe~te. Nãn estavão em 
m~lh.ores circumliltancías,. Sr .• presidente, de que 
o B,•azil, os dos Estado.~·Unidos, em que. a p~na 
do morte foi abolida, rasultan•lu que Oll crimes 
diminuirão consideravelmente. Ellu é inutil e de 
nenhum e:ft'eito para essa gentA · africaua, ·que 
gnnh:a em não .existir, c a a:ft'ronta com uma 
curagem bruta e singular. 

A America do Norte deve a 1\Ua lib~rdade a 
es"a sociedade. philantropicn, quo tel!J hort'OI' á 
e:ft'ul\ão do sangue, e quii qnanJ' elln al.Ji S(l 

estabeleceu não estaviin tão 11•lia11taJas as luzes 
como presentemente. E•olre ·nós t·ornbem se tem 
dito que os oradot·es que. n combatem só -a·pre-

-sentão motivos de humanidade, quando muitos . 
além de tratarem ·da ,questii•J de direito, têm 
mostrado a descnnveniencia de sua continuação, 
a nenhuma utilidade publiea, além do horror, 
das imjustiças tl funestas eonsequencias que deve 
produzir; que é contraria á bua razão· e á na• 

•tureza, nr•tando-se que até os animaes da mesma 
especie n'ão se deatróem reciprocamente; e ape
sar de todas ·as · razõeil que1·-se estabelecer em 
nosso codigo esa~ lei de sangue ; quer·se ainda 

ver Invant'lr em nossas praças esses infames· 
patibuio'l, oncle encontra muitas vezes, não o 
~rime •. I!I'~S a innocencía e a virtude, um. fim 
1~nmmnwso o tr·•~ico, onde pela longa duração 
d·~ pro~as~n e so1fi'Írneutos dv paciente o mesmo 
c~1me Já niio eneuntrn approvação publica mas . 
sun urna upprovação geraL 

Não é da falta desta pena que tem resultado 
a de~moraHsação., .. a menos o terror que .ella in-- · 
ellto servirá· de rcpressi'io ao malvado, quo se 
dispõe a .se1· o assassino. de seu. semelliante; 
jlOrr.JilO. quan-to e.lle urgiti.) por su·Js. necessidades 
ou pervertidos os seus costumes, já por má 
cri ucru;lío, j{1 por socins perversos, se lança na 
e~t··ada do~ . crif!les abanuon~ndo·se á sorte que 
o eilpPr>l, elle. nao tem<l a morte, e quasi sampre 
a. atrronta com ... u•na. coragem feroz, e a certeza 
d•l quo:~ esttl ó o firn da sua C:lrr>~ira criminosa, 
elle se torna maio~ . cruel e malf•IZ••jo, mais ousado 
e feroz em seus faceinnrnsos prujuctos; além d!l 
IJUI!, quanto mais crueis são as penas, mais 
cuo~tosu e ·litllcil se t'•rna a sua ex,.,ct~ção, ·resul
tanrl•.l dafalta de exP.cuçito o '"·spr"so da lei e 
pur i~t·• mesmo a ·nenhuma repressão nos deli· 
ctos. T •nt!) isto é venJaJe, qua •xio~tín..to esta · 
peo;l, corn•J até o presentll,. nenhum ~!ll'<:~it•l Slllutal' 
tP.ro prodnzirio: logo, o rnnl niio tem re~ultado 
de sua fult•1, sim da ex<:lcução da lei ; e . com 
s .. brarJr, razão se diz qurl o .governo iuftue sem
pré na muralidar.le do povo. 

A f•lltB dA repressão nos pl!quenos delictos 
con.lnz os . ré.ls ao'> maiores: qua11tos têm prm
cipiado p·1r pequenos ftutos e vão gradualnH·nte 
até con,t•tuir·se o rnaiot• l11•Jrãn e faccinoros<>. 
Proteja o ~toveruo a mo~ral publica n~ boa escolha 
de empregados, de magist,·a,Jos rectos; distribua 
c.r1m impurcialirJude e justiça· os premius e os 
casti~os ;. eC•II•omise as rt>ndas da nação para 

• u.ào Cazer p~<sar s<~brtl o pobre gr.tndes tributos, 
pari\ ter meios. dd augmentar a in~trucçii.o pri
maria, fazendo esp>ilhar us lnze::~ pelo iuterior 
do· imperio, que ern. breve tempo dcsapparecerãõ 
de entre nós esses crimes horrorn9os : que em 
brdve . tempo os braziluirns, . melhor iniltruidos 
em seus d .. verds, respeitarãõ niio só a,; leis, como 
os seus super·iores, e então agradecidos saberão 
abeuço 1r os l~>gisladore>~ humanos e philantropos 
qne proscreverão essa pena ini.:jua . e . atroz, 
qU•J em lugar de prorllt:>.ir os bens que della em 
vno. se e; pera,. revolLe o co1·açiio de todo aquelle 
que n>iu tem banido de sun ahn1\ os terno:~ sen· 
timí!utos dimanatl•>S de sua propria. natureza, 
que d.,unaia, treme e se horr<irisa só com .a 
ídéa ti<J su·• eterna. aniquillaçiio. 

o Sr • .R.lbeJro. de Andra.da:-Senhor·es, 
eu nso venho com mover. corações,. eu não Vo!uho 
convencer homens. empora·ados, ou estreitos, ou 
contaminados pelo podre. caruncho da velha le~is
!llç:io·· criminal, e muito menos a goveruos.sobre 
11.. inju,;tiça e. inutilidade. da pena de morte. Se
melhimte verdade insmua-so lentamente n<> espi· 
rit•> d" poder, o quand<> insinuada leva tempo 
a domina! o: ha P"r't3 n bastante tempo que ella 
se apoderou do me11 espirito e do meu coração; 
e hojH que sobre ella sou obrigado a emittir o 
meu votu, justo é quJ cu o motive para melhor 
poder recusal·a. 
s~nbores,. a. pena de . morte é uma .anomalia . 

.em·· g·ovPt'nus hacionaes, é uma nnomnlia n<> meio 
dos· cústu-riies doces do seculo XVlii, e sua 
suppressi'lu. á uma vi'Ctoria, ou ganha ou espe· 
r a <la por . to .:los os ·· homens· honestos e bons, e 
talvr!z mt~smo desejadf'l por aquelles que ainda 
a admittem. . . . . . .. ..... . . .. 

-Dt!itai mão dos homens que não reputão'· a 
suppressiio de· semelhante. pena. uma necessi
daâe geral dat~ sociedades ·modernas, uma con
sequencia de um direito ou de uma tbeoria :. o 
que a coosideriio çomo um ·resultado .clliinerico 
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da pl1ilantropia philosop}Jica ou liltcrnriB;. p_Pgai 
om sernel'laaur.e~ hnmen~ A tnmRformai-os Hm Jlllz a~, 
em ja1ra•loa; armai· os d!\ t~,;pu•lll tln D unocles; 
d•li·lh"s . o ahorr~cido dir .. íto•, ou eaa<:flrreguí·os 
da borrivel talr•·ftl de nrdcn.ll.r nR Rnca·oliodos hu· 
manos; e vó•. ·verois t]Ue 11 linrnaHidll · f~ reussu· 
mirá nf-IIP.II direitoS lfllll pnr.,citioJ w·rcJi,Jo:'l; que 
elle.; du 'vi,JurAõ 1111 j11-tiça e tJ ,, n><c .. ~si·lll cte de 
urna t11l p•ma; trii'L"M llltl!!l"ril\s d•~s.pertRI'-1\Õ u.f'll"a 
tris tPK ... prOS,IIt0 m•·nttJS; f'l!C~ ~e ro•cn\•i JBrl\Õ do 
qrJa _ virt\o~ e ~c. tr.·enio; _cl_le>1 ~IIJr,.mocf'riÍ-Õ •• Ie su11t() 
ao llpp!ÍCBl·S; SIIIIS ffiliPS f::Pl otlll~ f• ;CIIMKN<fl•hliO 

a t!lo dolor":~o mini•L .. ric>; .0 .. 1'11•'" 11c •b>l flõ nbo,, 
-minando lima J,;giRIIú;no · ·qui' trilha Vtla·l~rlns tiuLns 

do1 ::~a·n,:u<~ . c, huonidns .da lagrionns • . E' ll~lli<n, 
qu••, a . ,f~>~pe it" dA alguaull~ nrain•Õill'l dl'svfirra•hls, 
o P~piritll do' stlcuf_., , n hom sen'<u <111~ .. na~õ.,s , 
frncto · tart.lio d~ · durao~ <·JC,feritln.:iu~, cnmhnt~ o 

_ ::mpr,go da pena . de m .. t·te com mais Hllcacia 
do <JIIH tod•>ll 011 a•·gnmo•ntus, do> gud tuda" as 

·. ~i'•~··m"s-as de . ph•lan~rupi.a. . . . 
··Que impoo t •, di rã·• meus adversari .. s, . que llS 
luZ•·S do SP.culo e o b"rn senso ,j,.f! JI"V•tS se 
opp .. uhàn á p~na de · mnrtP., se d la é jut~tll, se 
ell>~ é uma con•liç;io rio pat~to .snd .. l'!· · · --- .. 

Exa·riunernos: •JUP. é o hnmem rõra dns laços 
dll sncíedaútl_'? O c .. ntro .. •I·~ crea~nn, o c"11tr-• qr1e 
a si att.rahe to.los os gnzos 'fUe a n·•tnr•·ZB olfrt· 
rece~ Q•1e vem_ .a. RPr o hont~:~m a•l· .. ntral' ·n•l · 
·seio· ·da ·aocied•trlu? . l11da o 11111111nfJ centru, mns 
sub·•rdiwado ao centm Sr>ci •I; sem · duvida para 
gue senil uct .. s e seus gozns P••SS•lO t••rnur·Stl 
U111ll · lei ·geral na .· ord .. m . d11 ~o~us s·P.melha··,_t-.s; .. · 
é nlíster" •tUe eHe fnça ~acrificios; IJUil s~tcraflc:iu.J 
porém ? . O da. vicia? O••t:sultai vusso coração, 
v6~ f •rie1s o llacrificio de vossa existencia? Se· 
guramentd não: logo, niío é cnn•liçfio do pacto 
S<)Cíal, c por cnn,;~gumta a sociedade nno ttlm 
direito Je impõr-vos .. emelhante p~>nn. Ah! se· 
nbore~, deixemos iutactiJ . 11111 direito . prív11tivo 
da . Davintlsule: ella só . póJe-. retrah1r um · ·dom, 
<tiie ella só pódo ftlZer. . 

Desanimad.•s os defe i·lsores da pena de · morte 
pela demonstração irn~cusa.vel de que sem~>lhante 
condição . _não pó Je achar-~e . no ·pacto social. te~ 
correrão aindli . ao direito natural, e diss<'rão que 
assim _como era . p11rmittido a•1 agg•·edido tirar a 
vida ao n~?gr P.s•or para salvar a sua, <la mesma sorte 
e r.om i~ual dirtHtó po<iia a sociedade fazei•O. 

Mlls notai primeiro, se11hore~. que a parte não 
encPrra o todn,. ou em outrO:'! termos, que no in· 
dividu .. niio póde comprehPnder-se a sociedade ; 
notai mais que o ca·ime iuciividual jã est•~ com· 
m .. ttido, e que a pena irnp•-sta pela sociedade é 
muitn posterim·, o . que supf>Õil gr wdtl ínt.,rvallo 
da tempo: notai llnalmentt!, q·1e pela consumma: _ 
ção <Jo .. crime cessou o perign s ur.ial, qu11 o nggrt>ssor 
está nu~ fo~tros; cumn pnis póJe ainJa suppõr-so 
a socied>\d" liggredida? O dire1to na.turul nãll abona 
pn•s a pena de murte. 

_Iuvocou·se por ultimo o direito de guerra, e 
quiz achar-se . uma identidade manifdstamente 
f·•rçada .entre o matador e entre o iilimigo .pu· 
blico. Adniittindo todavia semellumte identidade, 

-eu diria á sociad11de: matai.·o> alm; mas quando 'l 
· Quand., o encontrard~s àrn1ado e · ntac~trado 0.:1 

membrus . da assotcinçiin; mas · desarma<lo, ven· 
cillo, carrfgado de r~rros em uma prisão murada, 
·o vosso prisioneiro I · Niio I O dir~ito de gue1·ra 
não vos dà tal fac.tldade. 

Apezar de que nenhum principio de direito jus· 
tiftqurt Um li semelhante pena, talvez se . diga que . 
_ella . é necr:,ssari'' ' Senhores, a nece;;sidade da uma 
pena 'depende da-sua efficacia, e esta é ou material_ 
ou moral. .. · · · · .· 

_A pP.na de morte. conRidernda em sua efticacia 
material :tem· po1· fim ·reduzir o culpado á impo
tencia, · supprimir o perigo sflcial pt!la morte do_ 
inimigo, e . -procurai' .a segurança· du. .sociedade 
pela satisfação de uma viogauça. . Se : _o . culpado 

pn~o e nns ·· fMrilà ilstà imposRibilitadfl de pArre· 
Lrur n .. vnR cram P.II, que rni~ter ha <ie contltllnuui·O 
á rnnrt~? Niin é ir cnntrll 011 IIIHI rla RO(:iHdB•·Ie 
qne t•·rn por llt·• a cons~rv~tçfio .to~ .s ~ n '< mArnhros 'l 
!\IÍ·• ó serudbunte pena ve1·Jad!lirll du1Jiicaçi1o de 
p•n·,J.,? 

S;~llh · ll'llS, 0!1 m_lltfl•lores 011 faccinornsns sli.o ru
riosnR; se a mfl<licjl')a . t.tlm reme.Jios para os 
a:lieua•IO!'l, a me•licínll pulíLica rlev•l hruheru t .. f.oa 
pnrit toes . ct·iminusof!; a~ prisÕPf! po~~.dilat;tdo 
ttlr.npn e part•l iiPI'flll s .,J,f.ariRR, .n trul•~tlho, a •lí·~ta, 
e c'" soccnrroo~ d•l. mo oral [t.li .~ÍMII, - srln os ID"il's 
qui! 'AP. H ria prHt:::õn na curu d11 tnPo~ •·nf.,rmt•IJt•t .. s, _n a 
]:> .. n~ilvHui•L wrin.·a o bom ,,ff..,ítn de too~s pAnlls. 

Q•uLotoo á sati .~f -11;.iio •la vín~B•u;a t:u a P'I·Rarel 
eru -il,.n1:lo, -poro111e ma _p!! rsu-oil" . -'lu e · nf'nhu•na 
lo ·J:ti"l•ç•h, e " "uhnon pouer qu••rRrà que . sn lhe 
ím pntt< urna t l'i" bnrb11r•1·. · uec··~si .la o fe, · e qu11uto 
á HejZIJ•'IIIIça cr.-io qno1 .ap~znr tia~ 11ppurenciail o>ste 
prtvi!t·gio• da p .. na •le arwa·te uã" é ,j, -uma ~:!li • 
C81:ill tiioJ ÍIIIIIIIILilVIll C•olll<l Sol >'IIPJ'Õ••, f'OfiJIIO a 
socie•l&úd snpprirnindo .um inimi~:~o Cilllhl'ci•lo, rui o 
escapa sP.mpr" . a•' · p ··rig•) visto fi•:RrArn com viJa 
todo'" fl!l ihími_,:tos m:cult·•R; .consultai . n h•storia 
·d .. s piiVO!l ond<J ain•lll olura eria v .. ga p~onll tão 
att·óz e b>lrh~tra; .cunllultai a PStHti~tro:a <.loo_!l seus 
ctímPs,· e vós v<'r eis . qu,. _an••u -olm.,utol g., rP.pr·l· 
duzem _com pllojllf•nas <fiff,.r,.nçots po1ra numn;s ou 
p11ra rnai~; con-<ultai p .. lo contra do a est-•tí~tica 
<los . crbnf!S uos povos da. p.,usilvania, fht . Berna 
e dll T ·scana, onoltl a pen,, d., murtfl foi roscttda 
dos seus C<l•iig .os, .. e cump•&rlli·a com a .t,.s pi'Í
rrieiro•, e vós vus ·· convflnc .. rais <'iil ""P~rfl,.ida•le 
de semelba••te pena, e d•1 rndhorunifmto ·l•r .. gres· 
siV•J de costu•rws rto)l ult :mns, P••rque. um i'YS• 
t .. mll de leis pe::aAs. suaves, ma-<s<~mpo·e AXP.euta.saa 
é n m11lhor CoHIIp·!O•Ii<l .ie mMal e de in~tru<:ção. 

Senh·•tes, est-•u tão per&ll>ldbJo, da · at•·oci<Jade 
d ·1 pena de . mflrte, que attrabuo o direito de 
gra.;a . C•'nrerido .aos monarchas ·à um só fim ; 
·ao Je pór termo á continuação de taes hór· 
rores. .. 

A pena ele mortP., porém, consideraria em suà 
eflicacia . mnNI •lllv.e produzir dous efl',ito!l, .isto· · 
é, deve inspirar o tem•lr do castigo e a av11rs•'io 
do crime. Crime e castigo 11iio sem <111Vida duas 
idtlas que .. mutuamr.nte se ligiio no espírito do 
homem; qauindo elle presencia u•n Cl'irne .. ue es· 
P"ra uma pen '• ns,;im como quando auiste a . um 
ca11Llg•1, elle pre:~ume .um delictol. Será r,urém a 
eflicacia da pll118 de morte tão rorte . pe I) terror 
que _cous11? Creio -qtto não; uma 11imples hypo· 
tb'lse bastl\rá a demonstral-o. 

Aba(aí no corac•io . humano a nverilílO mnral 
que inspiriio certos actos .puniolos peloas noa~os 

_ c_u_digos, ou fazet que o povo us r11pute lnnor.&ntea , 
e vós v<Jreis .•tne toda a vi~ i l11ncla dQ . po\iciR; e 
todus os rigor~& do podttr nllo con11egulrt\õ pre• 
v~nil·oR; ucasol a~ p.ma~ imposta& ll<~ll dutilhalaa 
poderáõ impedir os .du,.llos enUo pov~·a em que 
duN o ponto cie honra 't - . 

Quanto á antapathla moral ou. voa dlrol que 
ell-1 não .está na raz•iol dlrecta da qraavldads do .. 
castigo. Se B&tll é · excessivo, 10 orri v~z t.le con· 
ciliar · oo~ sontiment.,s mnraea JIPIO coutr•nlo oa 
revnlta, s~ ·troca em piedade o horror elo . crime 
quE\ pretendia infundi,. um &l!melhante caaUgo perde 
t1AIIl Juvida o ·seu e:trt:it•>· 

'ral é, senho1·es, . o caso . em que . se acha esta 
barbnra pena; · transportai•voa uo lugar de uma 
execução, fit,, i os 1llbos uo fuo_ebre npparelho da 
morte; fiJCI\Í·OS _uo d~sgraçado paolecentll, ·· e nos · 
..ministros do culto ·que o dispoom a beber a ultima 
goL ta do calíJC da amargura; vêde ·o na força d:\ 
vida, e em breve forçado a ·abandonar a ~xistencia 
para entrar no abysn10 do nuda, 

O ·horror de . um semelhante especta.:ulo apaga. 
de . vo:~sa me•noria o crime perpetl'ado; oi instun· 
tailfo do acto não pôde servir-.vus de lição para 
o futuro, e nem _promette· duração de antipathia, 
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vo~sa raziio · fraquéa, vosso cnraçito se -· aperta, e 
o mnocente nc11ba vPrtendo lagrimaR de t~nl\lfli · 
e d~ c~mpaix.>io sobra o infeltz culpi'•Jo; 

A vtstll dt>~to, eumhores; cu vettar•li contra a 
pena de morte; pPrguntando · corno S. Pilulo na 
sua primeira ~pistola aos til! Ool'intbll ..• 

_ . Oh . sepul•:hrn _I On.te está tua victi'i riii? 
Oh mnrte I Onde e,th teu al(uilhiio? 

Dlll:la .a hora nc .. u fl•liada a dí~CUIISúo; 
O Sn. Pn~tm>I~NT~t declr•rou para ordt'm do dia 

Regumtf!: .. -Continunçiio da diseusRiio ~<ohre a pliua 
de 11101'te e. galé~-~D1scu•siio .da proposta du ~o
verno tJUB roor~tRn•sa n thezouro Jmblíi:n,-3• diA· 
cuR~iio do ·prnjectO de lei n; 125.-RtJRoluçlio n. 175 

Levantou·Stl n sessão ãs 2 horas e 10 minutus. 

Sessão_ em t 3 de Setembro 

PRE81UENCÚ. Df1 SR. · COSTA. CARVA.LIIO 

- --Filita a · chnmáda, · acliarí\o-se presPntes 73 Srd. 
dernta•los, raltnndl) com causa os Su. Pllrtdra 
dP; Bntu, Alves Branco, BtptiRta p .. reira, 1\-IPudes 
Vtll"n>l, D us e Sílvn, T•hureio, AleuCHI', ·Paula 

· Barro11, Oliveira . B~1lo . e Lado; e sem ella os 
Srs. Luiz C·ovalcanti e Ca·sinno. 

O Sn. PREiiiOII:N'l'E declaruu abPrta a sessão e 
lida .a .Reta da anteelldomte fni 11pprovada. · · · · · 

O SB. Dt·.PU•A.oo ·OLIVErRA. BELr.o deu parte de 
do .. nlu, e n canoara · ficou uttllirad••· · 

L••rfio-se os · seguinteo~ parllteres: . 
" .A' commissii•o de podet'I!S foi presente o 

otJicio _do Sr. depntHd·• G-·mes da Fon11eca, em 
que f'Xpõe a neces>'idad~ Urll"nte de acudir á sua 
casA . 11 (amilia qua se achiio em _- perigo; ... e á· 

· vi11ta do ·exposto é a commissiio de parecer que 
se Ih~ c\lncedll a licen(a pedida. · -

11 Paço da cnmao·a d .. s deputarlns, em · ll de 
Setembr., do 11:!30.-D. A~ Feijó.-E.Jl. Fr"nça. >) 

Foi apr.rovado. ·· 
Da cnmmissi\o . ecclesh1stica, mandando .. qne . se 

impriluão ••S projectos . dns Sril. depulados Fran• 
cisco José Currêa . de AlbuquArque: . o 1• ·. para 
que as caman1s · munii:ipae:1 fação a numeração 
de todos os fnjl'OR de caola ama · dns frf!guezia~ 
do SHU rnunicipi·•: 2• HObre a su~tlllltlt<;ào uns 
CUrRB e CuB•Ijutnrea d11S mA~IIIRS_ (r<'gUcZÍ~S; 3• . 
~Hrll ~tua o rut!trúpnlitotno tl11 B::thia; p•·•maz ·do 
B•·azil, na fórmR do concilio trtdentin:>, s•!cçrio 
2-&, ca1h 2•, -· convoque um . concilio uacionnl de 
t•ulo>4 oa bispos e IURÍ!'I Jlt!SSOOS ·que pelo direit•l . 
cnnonic''• . s1\•1 obrigadns a assistirem a e!4tHs 
BH14Pmhléas r,.JIIlio~aa, Impondo a .. s biRP••S n,.gli~ 
lflllltl'a a~ p••n11s Ht<tabrltscidas no d11crelo .do con· 
cJlio geral de Le&trdo do1 _auno do! 1215. 

O Sn. C.\aTno a.: SILVA. apresentou o seguinte 
- . requ .. rimento que foi npprúVQdu: . . . ·. · · 

11 R<liJUttiN ae peçllo uo guv11rno 811 seguintes 
lnformu~õtts: 

a A quuta doa rórns das terras por sesmarias 
em to•l~ts _aa prnvlncla11. 

. « O preço tollltilno e minimo por umn brnça 
de tet·run.-.a da DJ>trinhn nus províncias muritimas . 

. As pnsilagens dos rios em cada . uma das pro· 
vinc•as, -e em catla uma dessas passag .. ns quttnto· .. 
se paga, e n denominação de c11da uma dt!llas. : 

« A quota que se pagtt d•>S aruJuZtlliS; . trapi• 
ches, guindastes e .cllptttazias. 

<t_ A lei que creou c11da uma -das províncias 
fazeudo•as :inJependentes entre si. 

Rio de Janeiro .. · .. 

ir. Sa fxiste o direito de . pnssa~tem de serras 
que apparei:e no orçamento de 1826 •.. . 
. « _Se coiltinúa a cobrança de 43800 })Or cada 

eRc:ravo remettido pllrl\ o sul, e se na Bahia o 
p.,_rnamt>uco contínúa este impnsto; e quul . é a 
11ua applicação, se para a policia, se para a 
fazenda. · 

L'ahia 

cc Se continú'l. a C<lbrár·se 3 oitavas de ouro 
por cat~p;a, uma oitava por cah~çn . de ~tado, ·. e 
duas oit·1vas . por t$Scravo, a tít11lo d11 p ·~sllgf!m 
e entradas, quo app.,rece nn orçamento de 1829. 

u De que pro•:e•lrl o rendimento das villas tle 
Jacobina e l•1hambupe que a.ppllrece no orça• 
m .. nto .de 1827. · 

tt A. lei q•1~ creou o imposto de 20 rolís por 
ni•JU..,Ire de f~~orinha -:te ml\•ulioca, 111ílhn, f.,ijsio e 
arroz, ou se é comprehendido · "sse impo"t" na 
dízima, constBndo o seu rendimento do orça·· 
me .. to . de 11:1211. • 

ct D~ que pror.ede o impoatn dos quintos flUe 
apparece no orçamento d11 1826: . a11slm como 
t>ultb,.m . o· dns ftlbrlcHS e- capl'!lla:t e o da admi· 
nistrai;iio .. dos -barcos pert~ncr,ntes .á ftlzéilda na-· 
cionul c .. nstarite do mesmo ·orçamento. . 

" Se o impo~to d1111 licenças das ,;guaro:lentes 
f.' pés rle alambíl)ues que apparece no orç •mPnto 
.de 1827, .. conjunctamente com os rias aguardentes 
e vinhos. de mel, 11iio . impostos. diet.nctue ou 
se formão um só imposto, a sua quota e a lei 
de sua crc.-ação. 

Pe,·nambuco 

<t A quota que se . paga · da redizima de peixe 
e du :~al; se . esse ímpo:~t/1, assim como o rla 
vintena . do. pc:x~ é (iXtfl•oeivo. a toda a província 
ru a certos lu!lares uella. . . . . 

it Se . das salinas se paga alguin imposto como 
apparece no urç·•mA~tto dtl 11:!27; 

. __ • A quo\a do subsHio . doli vinhos e ·aguar
dent~s drt· mfll : se . além de. 18000 por Jlipa de 
agnardeotP, _para n policin do Ri.l de J:•meiro, 
QUI! apparece no orç••m,.nto de . 1827, . paga:ae 
mais JO J'éi:~ pm· canada para a illutuinllçào como 

·mostra o orçamento d~ste ann<J. 
« Se o rendimento .... do · hospício ·de.·. Jerusalém ·· 

pertence á fazAnd' publica, para a qual ent•ou 
e•n 1825 2:17t:i$0ll0, como con'lta do orçameuto de 
1826, não sem.lo rf'JlPtido uos deJJJais orçameutos; 
assim como o . do oJHcio do portalro da alfc&nd11ga. 

Ma1·anhao 

u. se o rendimento da cnp .. lla real das Mercês 
que app •rece no orçament•• iJ11 18211, é o mettmo 
que oppar~<ce no de · 18-.!9 com a duuomiD:IçÃo de 
.b .. ns de eapPllas · e : r.:siuu .;~; · il : no · do curr .. nte . 
anuo, &li~uução . diiS capellas VRJlaS: -· quem · (oi 
s~u instituidor, qnnnuu se · tncurporon nos pro
prios n •eiou11611 __ o de qu .• procede s"u rendluumto. 

<< Se coutinúl\ a cohrllr•Bil . o direilo de cn1·taa 
.de jngar qne apparP.ce n •• orçnmunt•• de 1821:!, e 
o lllt!SIIIO direito na alfllnrlegll do Piaully, c.~mo 
mostr•t. o o•·çaruent•• dl"l JS'J!l. 

« Quantos engenhos ha · ua pi:ovincfa; 

Pa1•à 

<i Se o di?.irrio de 4 °/o . dos ... gados , dn .. ilha 
Grande de_· J,,annes ·o de Tu•'Y assti é, além do 

dizimo gt!ral; ou se os .4 . ~1. constituem todo o 
dizimo que· se deiluz dess~s gadus~ 

E~~i1'ito ·Santo 

. . <cSeainda .cuntinú·l a cobr11nça de · 8$000 pÓr 
pipa de vinho, e 4SOOO po1' pipa de aguardente 
e.trangeira a t•tnln de subshli•J voluntttriu. 

<t Seu sal b1·az•leiro, além d" 80 réis por dl'lueire 
. de ... subsidio V••luutarto, paga a contribuit;ão im· 
po~t·' pel11 resoluçi\"o de 2ts dllNovembrt) de-1827.

« Quaes os genllros ._de que · s_e deduz bt'.je o 
subs1t.lio volunt11rio e o quota que lbe corr-esponde. 

<< Se continúa a cobrança do rendimento _!la 
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maneira perola, e assim tambern a õa. dizima e 
redizima . dll peRclldc! na villa dA Cumpo!l, quo 
appnrecem no orçamento da 182G, a quota ua 
cuda um e a lei lle sua cr••nçii·•· 

cc S.1 continú•l n suh~iJio de lSOOO por pipa de 
aguardente G~ritibn: se esse imposto é só priva· 
tívo a essa villa, ou se é extP.nsivo a toda a 
província, assim como o da 4$0UO por pip~ sobre 
a agul\rdente de ccn><nm•'· 

cc ::)e o imposto de !OSOOO por botF~quin,s e ta~ 
berna.~ é privativo á villa de Campos, ou se a 
toda a provinc.ia. 

« Quantos engenhos ha na província. 

A.lagóas 

« Se a aguardPnte f •hrii:ada na província p~ga 
o subsidio de 30 a 40 réi" por cl\nada, como 
eonsta do orçame11to de lti26, nu se de. 80 réis 
sómente como mostrão os d~mais. orçamentos. 

cc Se o sal brazildro pa,:ra 80 rMs por alqueire, 
pagando nas c.ieruais províncias 40 réis, e a lei 
em que isto se funda. 

« Se ha monte-pio militar, :dei_que 
a quota dos soldo:~ para n caixa. 

Parahyba 

cc Se contin-úa a cobrança da dizima e do do
nativo da alfandPga; qual a lei da sun creaçiio 
e de que procede, constan·lo a sua existencia 
dos orçame,.tos de 18·!6 e)827. _ _ 

- « Se alli ba o iú1po)sto de pAnsão dos enga· 
nhos, que no orçamento de. lti27 ap'parece com 
a denominação de dízimo dos eugeubos. 

S. Paulo 

« Se o rAndimento do trem é o me11mo da. 
fabrica de ferro du Ypanen1a; {>rçamE>nto de 1827. 
- « De ·qtiP procedem: 1•, o subsidio dos mo· 
lhados da Eur••pa:. ::o, o suhsidio dos molhados 
da tArra ;3•, os dirtitos extravagantes. 

"·O - consumo que appar!!ce .. na - orçamento 
de -1829, n quota de caua um e a lei da sua 
creacão. 

~ A ·quota que . se pagou da dizima das ·ma
deiras. 

« De que procede o imposto de entr11das p~ra 
Minas que apparece no orçameutode 1828. 

Cem·à 

cc Se o . sal brazileiro paga alli 75 réi:l quando 
nas demais p1·ovmcias só paga 40 réis, a lei . em 
que issl) su tunda. _ - -

.v: atto- Grosso 

« De que procede o rendiment,l das vendas e 
assistenci11S, e dos da alfand .. ga de. portos seccos 
ou de importação e exportação com as-pro.víncias 
hespanhol>tlr, em virtude da. portaria de 7 de 
Abr~l de .1818. . . · ··· · ·· · . 

Minas Ge1·aes 

<< Se continúa a cobranç:1 . da contribuição do 
arraial de Tejuco que apparece no orçamento de 
1829, e não apparece no do corrente anno. 

G_oya:s 

<c De que pr•ocede o rendimento do julgado do -
A:rax•'l e Ddsemboque que apparece -no Ol'çameuto 
de 1~26. 

Santa Catha1·ina 

-. « Dd que procede o rendimento doa direitos 

eobrnclns na villa de Lages que apparece no or
çamento de ll:i:W. 

Rio G1·anàe do Sul 

<c Se aínrla continua n'arrecadar-se2H·i00 por pipa 
de .RguarJc•nte do reiun, vinho, vin•Jgre e azaite, 
a t1tulo de direitos territotíaes por importação. 

Se,·gipe 

Quanto se paga .da .aguardente pnra o subsidio 
llttal'arío: e o rendim.,ntr> dos passaportes dns 
c!nbar<~R•;õ·~s, !liJ ·é para u policia .• u para os ofli. 
CJae!l da ~ecret·trin d'l rrtarrnh••· 

.u ~ma felaçtio d11s pr.-•prios nacionnes daR prn· 
vm_c1as à<~ Pl'lrnambniJa, Alauóas, S••rgípe, Mara· 
nhno e Gayaz.-.M'. N. Ca11tro e Silva.,, 

ORDEM DO DIA 

O Sa. PaE~JDENTE póz á discussão a resposta á 
falia do ~hr.mo, aprestJntada pela commis::~ão. 

D1scutJ~·se por- períodos. 
O Sr. CutJtodlo Dhu :-Eu vot~ pelo· pri· 

meíro p~riodo, mas apr~11errtarei uma ~:~manda. 
Rf!t:nnheco que na contíuuaçiio .dos no<.9os trll· 

balb.cs, a pror.,gaç•io era rnBis propria; P••rque os 
object•lS d11 fJUe vamos .tratar não S>iQ certamente 
extraordinaric)S, antes muito ordinarios : não era 
n•·ces.saría, por·tanto, urna· convocação extraordi· 
narra: e m~smQ ~·ela .accumulação dos . nOSROS 
tl"Hbalhos, a pror(lg••Çào da ses~lio or!liuariu, era 
sem duvida alguma muito. mais util. Eu não 
pns~o ver·nPsta convocação extraordiuaria senão 
um _meio empreg:~du r~:<los rnini~tros p11ra vexar a 
naçao, e ao m .. smo tempo dar a entender que a 
carnara, por n•·gl•gencia, dt!ilOU de trab.•lhar .·em 
todos os .. objectus os ma1s neces;~aríos e qua o mi· 
nístFlrio quiz conduz•!· a a•> bom earnínho, indican· 
du·lbe as rnaterias em qne deyia trabalhar para o 
bem gen1l da nação, procurando aa:~im acred1tar-se 
á custa da no:~sa ruputação. -

EMI::NDA. 

« Não é, senhar, sem Üm singnlar prazer,queaca· 
mara dos deputadus rende a V.M.ln.perial e Cons
titucional seção de graças P•'r e11til acto, tãcl c:•nsLi· 
tuci"nal, co111o ltOCI'SSario garantidor da estabilidade 
da mouarclria corr:;tatucional, justa censura á crimi· 
nosa conducta de nrn minlsterio prevaricndor, que 
não acons .. Jhnu a· proro~açõ.o da pPnultima sessão, 
deixando aberta " vuragern para absorver prodiga· 
ment~>, quanto ainda testavl\ ao exausto thes••uro. 
Exulta a camara dos deputado:~ ao aspecto de tal 
patriotismo, que rivali11u tl\o hnperio~amente com 
o no~ciunal, por esta .camara sempre su>~tentado, 
Lonvor e gloria sejão da.Jos a V. M .. Imperial e 
Ccmstituciuual.-1. CustoJio Dias.» 

Foi appoiada. ·· 

o Sr. X.lno CoutJnbo:-Sr. presidente nii~ 
ba dnvidaqucl a primeira parta dar,.spoata i falia do 
tbrono deve contt.!r unicamente o agraJecirnento que 
a conslitllição manda dar ao mesmo thruno; e talvez 
se nós no:o~ luuitassemos a i..to . seria melhor. A 
nossa resposta devia ser muito lac••nica. A camara 
dos deputadus agr>ldtlce a V. M. Imperial por ter 
aberto a sessão extraordinaria. Não sei .quo sophis· 
ma foi este de nflo pror,lgar,se a sessão ordiuaria, e 
fazer-sé a nbel'tUI'a exu·anrdinaria, quando não 

-huvia negocias extraorJinuríos para a naçào. ·Bem
si'! via que tinharrro:.~ a lei Jo orçamento a concluir, 
que jà tmha p .• ssadu para.o Stn.&du ;· tínhamos a 
proposta do urirrilitro da fazenu,, sobre a. organi
saçiin do the&ouro: tínhamos a propnsta do minis-

. tru d~~o j u:>tíça sobre a . organisaçlio juJicíari•l: · não 
era lll1:llhur a cont.inu~oão da àE>ssão_ por·uma ,pro· -
rogação? E é o que o·governó devia laZer'~ .mesmo 
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porque já so tem feito por muitas vezes : o tempo 
nos falta e tirito· se oito dias de trabalho. Ho1tvoríio 
novas !al!Hs do turono; respostas ás fallas do · 
throno ; para que ? Para eontinunr com o trabalho · 
já comeoado: não . sei para qua .é isto. O poder 
executivo entre nós-não tem a iniciativa. A carta de .. 

. F!"ança ~ que ·a dá ;· mas a nossa dá não ao execu
tivo, pert<~nce á camara ·dos deputados: mas quiz 
fazer·se istel para ·se fazerem as propostas sobre os 
mesmo11 objectos quejhe trata vão na camara. Digo 
isto para que nada ···se admitta contra· a constitni· 
ção. (Apoiado.) O meu voto _é que não nos oecupe
mosnem gastemos o nosso tempo com a resposta á 
falia do throno. 

tem. Graças a V. M. Imperial que a habilitou 
para esses importantes ftns ;-Araujo Lima.» .' . 

« Em lugar de:--prineipes,-dlga·se....;.monarchas 
.constitucíonaes.-Lim.po.o · . . 

O Sr. Vn•oonc~Uo• :~(O tac.,igrapho 1i6o 
-deu conta âo seu discurso). · .. ·· • · .-_. · . 

O Sa. DEPUTADO . se • oppunha âs emendas; e vo· 
tava pelo periodõ'da commissão . . · _ 

o sr'. Ernesto:-Mnito concordo com o Sr· 
dep•utado Li no na brevidade da resposta, e em 
que se devo altamente proclamar que não se póde 
tirar a estn assemblêa a iniciativa, e que o execu· 
tívo não tem tal prerogativa. Porém cabe,me uma 
vez defender o govern.,. Tendo tido occasHio de 

o .. Sr. Oa1mon :....;o _nobre orador que se 
op11õe á emenda disse gue o não fl\zia pela ma· 
teria, mas. pelas opiniões . omittldas,. o que não 
julgo coherente. O mesmo nobre ota.dor quiz ata· 
car a parte da falia dB thronó, atttribuindo-lhe 
a· inicifltiva, em razão da divisão da lei de fixac;ib 
de forças, e da lei do orçamento ; mas, custa bem 
pouco a provar que semelhante iniciativa so não 

· encontra .; e mesmo não vejo fundamento para 
enunciar-se uma tal idéa. . · · 

o · censurar, folgo de . ter · uma occasião de :o 
louvar. A constituic;ão no art. 101, ~ 2o (leu). 
Ora pedia o -bom do imperio que 11e convocasse 
sessão extraordínaria para inrlicar cert11s leia. · 
Vamos a ver, se se podia fazer da mesma· fórma na 
prMogação. Diz a nesma constituição no§ 5o. (Leu.) 

·Aqui Cülla muito claro: o governo vio. que o bem 
· dll estado exigia, nem dissolver esta eamara nem 

prol'ogal-a : mas convocai-a extraordinariamente 
porque assim pedia o 'bem do imperio: logo, o 
governo desta vez. marchou constitucionalmente. 

Leu-se ·uma emenda do Sr. Lino Coutinho qne 
foi apoiada. · 

o Sr. Ltno oouttnbo:-Para responder ao 
Sr. deputadl) ellecitou artiRoli que silo contraprodu· 
centes. O que .dlz a constituição . (leu):·~Convocar 

. no intervallo da sessão; perRunto ao Sr. deputado · 
. fie nós niio esta vamos em sessilo ordinaria; porque 

diz o artigo que o Sr. deputado leu, o qu11 é convocar 
sessão extraordinaria no inter"allo, e qual. fol o 
intervallo em qU:e estavamoa? Logo," citação do 
artigo era contra ai; 

O Sa. ERNESTO :-0 que eu quero dizer o 81·. 
deputado ent6.nde : nilo será intervallo do dia 8 ao 
dillSY 

O Sa. LrNo Counf.rno: -A aeaaílo !oi convocada no 
meamodla. . . 

A aeRuinte emenda tambem ao lo perlodo, foi 
igualmente apoiada: .· . · · . 

a Senhor.-A camnra doa deputados altamente pe~ 
nhorada pelomnito quo V. M.Imperials& eamera om · 
promover a . Mleidnde de um povo generoao., . que . 
o aeclamou por aeu chefe e defensor perpetuo, rende 
hoje aeções do graças a Vossa Magestade pela expon
tanea convocação da sessão extraordinaria, por 
aaslm o pedir o bem do estado ; e aflança perante o 
vosso augusto throno, que tomará em maanra con· 
slderaçilo oa ne~ocloa que mais•urgirem, e o bem 
do estado demandar . .-J. Lino.» . . · 

Tendo ai do discutido o lo período, foi . posto á 
votac;iio com as emendas. Adoptou-se o periodo da 
commissão e reprovurão-se as emendas. (1) 

Entrando em discussão o 2o periodo . vierio á 
mesa as seguintes emendas dos Srs. Araujo Lima· e 
Limpo de Abreu, q!le foriio apoic.das. . . 

.« 'Ao espirlto _pen.etrance de queV. ~.Impenal .é 
dotado não p0d1a occultar-se a necess1dade const1· 
tucional, de chegarem · (1. _sua conclu~o as leis . que 
marcão a despeza• e rece.tn, que fixao as forçu, e 
que melboT!'Im o presente estado da.faze!lda pubhca, · 
e a camarl\ dos deputados estã convcmctda ue qu·e o 
Brazil gozará dol! benefieios que ellas lhe pr9met-. 

\1). Notar-se~hão al~m!ullac~nas n~stasdiscus
sõe!l.• porque ?B. tac~1graphos ~ao_derao todas . as 
notas, supprunuido alg11ns d1seuraos. · , 

(Nota extrahlda do Diclrio da Camara.) 
~oMo 2 

A constituição em dous paragrapbos trata das 
duas leis, -e IJ quanto basta. dizer: por isso todos 
os · argumentos que têm apparecido, têm sido 
extemporaneos. 

Entendo pois que qualquer das duas emendas 
é preferível a este período do discurso da com· 
missão. 

o Sr. vasooncel.los;-0 illnstre deputado 
que acabou de combMer'me, não . produzi o argu·. 
manto~ pelos quaes devão set preteridas as 
emendas. 

Senhores, entendo . que os males todos do Brazil 
silo causado~ pelos ministros; . e uma verdade de 
tanta tranacenélencia nilo se deve oceultar. 

Disse-se maia que é lndUfereute a separação 
das duas leis. E11 nilo o julgo aSBim ; razões mesmo 
de eonvenienela- exlg~m a separação deUas. 
. Diase · mais um -honrado membro que não se 
devia forçar o senado; mas a força que nós temos 
ó .a constituição ; .(apoiados) e se o senAdo não 
tem querido reconllecer o se11 dever de ae reunir 
corn 11 camara ·.dos · deputados, a nac;ito lhe . far& 
Juatic;a de nio ter . executado a constituic;ão. E11 
me declaro contra todos · os principias que não 
sejilo consagrado3 pela constituição ; esta é a 
bussula por. onde nos devemos gniar. 

O Sa. RoLLANDA. CAVALCANTI fez um assaz es· 
tenso discnrso, que as notas do tachygrapho não 
ddo lugar a trasladar por extenao. . .· . 

O Sr. deputado disse que a camara doa depu· 
tados devia conservar quanto podesae a harmonia 
tanto com o senado como com o governo • . Q11e 

· o . modo de conservar a harmonia com o governo 
· era tratar de preferencia ·sobre os objectoa indl·. 

cados na !alia do throno, o_ que ae devia exprimir 
na respoeta, e por isso votava contra o perlodo 
em discussão, do discurs_o''da commissão; e.appro· 
vl\ria a emenda do . Sr . . Araujo Lima, se a nilo 
achasse pouco desen-v:ol vida ; e . que mandaria uma 
emenda á mesa .. assim concebida:-" Senhor. • A 
camara doa deputados !ai tomar em consi!leraçiio 
os negocias qut~ -parecerao a V. M. Imper1al maia 
importantes, com prefereneia a quaesq_ uer outros. » .. 

O Sr. depntado disse mais que com est'!o sua 
emenda se dava um testemunho authent1co do 

-desejo de .. conservar a harmonia; e ao mesmo 
tempo resalvava a queQtão espinhosa da inieiati.va 
que · alguns Sra. deputados _acreriitavão t~r o·.mi• 
nisterio querido usurpar sobre .o corpo legtslaüvo. 

Terminou o seu discurso _votando contra o pe~ 
riodo da commissão e emendas: 

o sr; ·_.· vasconceuos ;....;Sr. })residente~ o 
illustre deputado combateu o que figurou (lJ. e 

(1) Este deputado que o S1·. Vascon:ellos nponta 
é 0 Sr. Calmqn; o tachygr.apho uão deu nota 
do seu discurso. . . . · · 

(Nota extrahida do• DiGrio. da Cam<~rG.) 
- 61 
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nãn.o que .· existe.: Bastn ler.o -~ 16 p1ra res
ponder a todo o discurso. do · 11lusLre der~tad~. 

Disse o ·ilJustre deputaao .que a comm1ssao_ nao 
attcnderá ú recomme,duç:io do throno, qnundo n 
commissiio diz, que niio se potlerá talve1. fazer 
tudo quanto o throno exigo; porém que a c.amaro. 
o.fianç:1 ao throno fará tudo qunoto B>l c1rcum · 
stancias mais imperiosas requererem, Como é quo 
0 illustre deputado achou falta de ·civ_ilidade em 
não responder-se ao throno, a respeit'> das me
didas .que este julgou interessantes, qu~ndo pelo 
contrario se respoud11 . nesta p~rte do dlsr.urso_.? 
Se .o. illustre depntarlo l!.ntende que a camarn devu1 . 
não tratar de outros objec~•JS, senão daquel!e~_qu~ 
o throno cnmmumcou, n.ao expoz esta opm1ao 11. 
camil1·a. . . ·· . . _. 

O anno pas~ado nessa casa a reque!'1mento do 
Sr. Cavalcanti, se venceu que na s~ssno ~xtraor · , 
dinaria se plldia t.ratar de outros ybJectos ; o t11nto. 
isto se venceu que esto~ !"u•to ce~to ~ue se pe : 
dirão informações ao mm1stro da JUStiça, e es_te 
recusou dal~as. . · . 

A commis'são . entendeu quo tendo a camara dos_ 
deputados a iniciativa, não dev.;ria tratar exclu
si'vamente daquelles-. objectos que o _lhrnno _apon
tasse. _ Ha mésmn .nisto algum pe1'1go: . püiS que 
vamos a faze•· sómente o que o governó houver 
por bem communicar•nos, o corpo legislativo virá 
a ser o senado silencioso de Napoleão. 

O minísterío assim o entendeu .na sessão ex· 
traordinario. do anno passado; pedirão·se infor· 
maçõe:> alheia!J do recommendado na falia . do .. 
tbrono; negarilo·n'as, porque se _persundiiio que 
não podiamfls tratar de outro obJecto, e sóm~<nte 
daquelles para que tínhamos sido convocados. 

S1·. presidente, se assim fosse podia o governo 
privar a a~sembléa geral da í~icíat_!va, C(\!fVO~?ando·a 
no din \'roximo a ll de :M:a1o 110.0 ordmar~a, m~s 
extraordmariamente. Parece-me que o thronl? n.M 
teve em vistas, ou não se reconheceu com dn_elto 
do : alterar os trabalhos- da nssembléa geral, por 
isso que indicou alguus objcctos mais inteJ·es-
~n~s. ... .· . . · 

A ·resposta é muHo civil, pcir que decla~a que 
tudo se não póde fazer por ndo ser posstvel ; e 
mesmo porque cllnvém -· ntio. toc11r de rep.ente em 
muitos dos males.· que oppr1mom o Braz1l Nada 
ba mula cív.il. (,1poiatlos.) 

Lcn•se n emenda <lo St•. H. C . . 
11 Ao csplrito penetrante da que V. M. Imper1al 

é dotado ni\a podia · occultar-se n nece;~sidade de 
chegarem' á !IUU .conc!USÁC•, OS }eis f')Ue pela 'coo· 
stilulr,ilo silo nnnuulmente requeridas : e nno 
menos ó V. M. Imperial credor de f!raças pelo 
interesse que torna nos differen~.es as~umptos sobre 
que as. cr_1tlcas eircu~l~tancla~ do .Jmperio . recln
mllo lmmedlataa med1das.- H. Oavalctinh. » · 

Foi opprovado o periodo com a emenda do_ 
s~um~. · d 

Entrou . em discussão o So pel'iodo do vo~o e 
graças. . _ .· . · 

Foi .lido a seguinte emenda elo. Sr. Araujo Lima 
como membro da com missão. . -. .. . .. 

cc O 3• arti"o ulti.mo período seja redigido deste 
modo : o . g\i~ a cam!lra dos depu~ados . póde 
aflani;a1· a V. M; Impenal e ao Brazll, é que á 
-vista das providencias sabiall!.ente indicadas;' ab· 
sorveráõ toda a · sua attençao aquellas que a _ 
urgencia dns circumstnncias. imperiosamente ~xige · 
e possão caber no tcrr.po da presente sessao.-
A.l·aujo Lima.,, · .. _·__ .... . .. . · .. .: . : .... . 

o Sr; .Araujo :LÚua.: -Sr ... - presidente ; 
Direi em -niui :poucas palnvras· o mo!ivo q~e · 
tive·_ para ofi'Arecer . essa emenda •. ·A moçao dello1s 
de render graças ao throno pela convocação da 
sessüo oxtraordlnaria, desse em particular á. .rend<Jr 

'novns graças por ·se proporcionar occaslitO ·de 
concluir a~ leis . que a. ··. constituição . manda fazer 

, :mnualmenlt>, . _e aquellas . que as circumstanci~s 

em que sQ acha o B.·azil exigem. C,>neord~i · nesta 
iJõa · mas ao mesmo tempo vi quo a exprimirmos 
c~t"' 'desejo, não deveria ser. acompanhado de 
algum•& outra idéa ; e quando se .quizesse unir 
este - desE.j•.J a. outras, não era este o lugar, ·ou 
pelo menos era escusado, c tanto . mnis escusado 
quando elle já f~>i ennunciado em outra o.ccasião 
analoga . á em . que nos. achamos~ Este fo1 : o mo· 
ti-vo ·q1ie '"tive para offerecer a emenda: a camara 
decida C•)1no entender, 

o si-. J:-Xotla.ndu. oa.va.lca:ntl:-Não sei 
se o honrado . meTl!bro que. me precedeu · baseou 
a sua opinião ou emenda neete paragrapbo. T11nto 
é verdade que ao;; príncipes, etc. (Leu a emenda;) 

Sr.- presidente, á urna ve1·dade muito b a; mns 
pergnnto eu, á flUe vem ella? Em que ella res
pnnde á Cal!a do turo11o 'l Essa outra que díz
Qile aos monu.rchBs constitucionaes nunca devem 
ser imputados os erros doi! governos, - é .uma 
phrase , melhor ; mas para que havemos de re
petir isto '1 N1io é isto um prinéipio fundamental 
e constitucional 1 Portanto se o e, acho ocioso; 
direi tambem que o parngrapbo não quiz intei· 
ramenta , a resposta; posto que no Sflguínte de 
alguma maneira tenha au pareça desempenhar o 
que falta aqui neste ; e eu entendendo que o 
segundo paragrapho não desempenha uma resposta 

. cabal áquillo ·que nos foi - exposto na abertura da 
sessão ; parecia-mo que devin este mesmo artigo 
da resposta conter tudo quanto fosse concernente 
aos objectos á que o artigo se dedica a respon-
der, . . · , · . . . . 

O artigo Caz uma redexão sobre não ser pri
vado o Brazilneste anno _dos beneficiQs consti· 
tucionnes da grande lei que fixa as despezas e 
autorisa o governo para ellas; . e marca as forças 
nacionaes de terra 6 m·ar: limita -se unic:~mente 
a estas loi:f constitucionaes, e não falia porém 

· em outros object11s que o throno entendeu . que 
·devia indicar para os trabaluos de.stn sessão ; eu 
quereria que· se fallasse nef!tes ObJectos; em meu, . 
entend.er, Sr. presidente, a falia do .throno é 
muito boa, talvez. seja uma das _mais constitu. 
cionaes que se têm feito depois que a assembléa 
geral _começou . os seus trabalhos. _ · 

Tambem sou muito .de. opinião que o. camara 
devia ·ser convocad"'- extraordinariamente e · não 
prorogada. Quando se _fallou aqui. a ~espaito d~ 
prorogacão ou convocacao extraord•narJo, eu ouv1 
um argumento .a favor da <:onv?caç.ão extrnordi
nnria. A convoc:1çilo extraord1n1ma, Sr. prestdente, 
dá lugar a poder-se - reformar algumas dllS m4s 
constituições de policia ou regimentaes, --dá lugar 
a tomar.se algum desc~nço, n: prepar.ar·se e mes~o 
dispoem-.se alguns .obJectos qne se JUlgão ·de ma1r · 
transcendencia; digo mesn1o que dá lugar ao 
governo de melllor organlsar os seus planos; a 
ap1·e'sentar á assembléa ger•lt .·negocios que com 
mai_s _ ugencia. carecem ser discutidos. 
E~ tambem outra verdade que nas sessões .or· 

dinarias, \levando concluir-se certos negocios, e 
não tendo os deputados certeza de que ella se 
prorogue ou se convoque extraordinariamente, 
trabalhão com mais assiduidade nos negocios, 
como aconteceu na sessiio que ~cabou; porq~e se 
tivessemos certeza' de prorogaçRo, talvez esttves· 
semos maisdeacançados . _E' melhor que a -assem
bléa trabalhe · o!i 'quatro mezes de sessão, co~o 
a constituição manda; e ·quando o bem do estado· 
exija que ali I\ seja prorogada ou convocada extrll~ 
ordinariamente, então . o governo attendendo 1\s 
no'ssas circurristBncias, que exlgiiio . que se convo
casse ·. extraordinariamente esta assembléa, nilo 
sómente porque as leis que llx! as despezas o 
maréo1 a .-força a.1·mnda não estu.vao · acabadas, nilo 
por descuido ·da ca.mara, ~as pelo descuido. dos 
mini .. tros ou }Jelas suas mfor~ações m!li pouco 
intelligiveis: porque é · necessar1o fazer .JUStiça i& 
camara, niio,, por, se1· .. membro della, po1s nunca 
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tive receio de censurar n mesma Mmara · e já 
tenho dado prova;~ disto. 

A cnma.ra já !ez· 11e;;tn sessão os sacrificios que 
a nação exigia tlella; o tempo determinado era 
incompatível, as nossas leis não forã<> concluídas, 
não .acabórão no p1·azo que a constituição deter
mina, ·e porque não acabàriio? Foi porque .as 
informações _do governo o . não permittirão; é 
necessario. fazer .. justiça,- já que tanto so te1ii 
faltado. · . · 
_ Disse-se que a camara gastoü ·muito 'tempo · e 

eu digo que ella tomou pouco tempo; quantas 
vezes se .não louvou . elln nos memli1·os da com
missão, e estes .membros .deixárão de fallar porque 
querião que a lei passasso · com a maior brevidade 

. possível? Compare-sa n Fr;mça, veja-se o estado 
em que ella se acha actualment11 em melhor 
augmento de todo o geriero, e comtuJo a lei de 
fixação. de despezas na !<'rança não é mais perfeita 
que a no~sa no 4• hnno . da nossa legislatura. A 
noss!t constituição vai em progresso, e no estado 
em que estamos, á vista da França, ver-se-ha 
se não temos feito um trabalho superior ao de -

·França. . . · . . ·, 
Ainda direi uma palavra :sobt·e o principio que . 

aqui se estabeleceu de que .a camara "1ião póde 
ser prorogada senão n·os casos -em que exige a 
salvaçüo do . estado. Não sou · de · n')nhuma ma
neira desta opinião, uem mesmo a constituição a 
admi tte. Para . a . salvação. do estado, o unico 
remedio é n dissolução da calilarn dos depu-
tados. . · 

O ·. honrado membro . que pareceu· recear que o 
governo use da prerogntiva de adiar as . sessões 
.e que ass1m se não possão fazer aquellas . leis 
que são nnnuaes, deve' convancer-se deste prin
cipio constitucional, que o governo pôde adiar as· 
nossas . sessões toda~ as . v~zes que entender que 
é . para bem do estado; mas o governo fique na 
certeza qufl todQs as vezes que não tiver .lei que 
fixe as- despezas annu11e~, a noção não ha de 
contribuir · para as despezas. E ' este um principio 

-constitucional extrahido da nossa constituição, a 
gual tem consagrado o direito do povo não · pagar 
impostos sem que sejão sanccionados .pelos seus 
representantes. . 

A emenda que h a sobre e~ te artigo tnmbem me· 
parece nilo desempenhat· inteiramente as doutrina~ 
que eu queria que rossom respondidas 6 falia do 
throno; o honrado membro da . commbsilo que 
a prupoz diz. (l.eu a emenda.) Primeiramente 
não quizera que He dissesse necellsidade consti
tllelona\; antes se diasene a necessida.:le de existir 
nnnuahnente as leia . quo pela constituição silo 
determinadas annualmonte; é necessidade social. 
!liiO é necessidade conslitucionnl : é mais · que 

. neoesalJad& constitucional, é · r.elas .nossas insti
tuições uma necessidade ab:>o uta. ' . · · .. · 

Quanto a esta segunda parte, esta ca-mara está 
convencida que o Brazil gozará. dos beneficios que 
lho promette, acho ociosa; todavia, qualque1• das 
duas, ou ' a do ·honrado membro que se· separou 
da maiorizt. da commissiio ou a da maioria, pode
rião passar, mas quizera que no segundo período 
se . dissesse aquillo que .faltava neste artigo. Com· 
os meus principias redigh·ia ·o artigo :de maneira 
seguinte: (Leu.) Entendo que assim se tem fallado 

·já na lei do orçamento, e na lei · da dxaçiio· de 
Corças. Em geral, em todas as ·leis que a consti
tuição tem }>rescripto, talvez a segunda parte 
que o tllrouo julgou conveniente apresentar à con
sideraoito da camara dos deputados, julgo aem 
duvida nenhuma dignos de muita conaiderao4o, 
o quereria . pois que se reuaiue urna e outrA 
causa·. . . · 

Entendo que · assim conciliaria tanto a doutrina 
da maioria como o ·voto separado do honrado 
membro, ·e por isso . mando · ·á mesa esta emenda : 

« A• cam11ra dos deputados, s·cuhor, vai'tomar 
em considera~iio . os assurnptos ·que parecêrão a 

~ ; M. Imperial mais importantes , · com preferen-· 
CJa a quaes_que.r ()utros. Ella presume não poder . 
dar um ma10r testemunho de harmoniu com · os 
magn_animos se~ti'!' entos de V. M. Imperial. 
Possno seus RacrJficJOs e seus esforços ser coadju~ 
vados . por todos I)S pod~res publicos . reconhecidos 
pela constituição do imperio, que o Brazil será 
elevado ao. grão de cxpl_endor · a. de f{lOria para . 

- que o dest10ou a natureza ;~H. Cavalcunti •. ll 
. Poi apoiada. · 
o sr; -MaJil. : - Sr, presidente. approvarei 

qualquer das em&ndas, ou a do Sr. Araujo Lima 
(lu .a de outro Sr. deputado, a qualquer dos artigos 
que se. a~ha em discussii?· A razüo principal por- . 
que tare1 esta preferenc1a, é por notar um con" 
traste que ·manifesta a opposição desta cainara 
ás recommendações do ·tbrono. · · · · . · · · 
E~ta camara _entendeu que em uma- só lei se 

poderia reunir as disposições relativas. á · lei do 
orçamento e ó. de · . fixação de forças de mar e 
tena; mas parece-me que na falta do · tbrono ·o · 
throno · dá a entender que estus leis · devem ~er · 
separadas; por consequencia entendo que é des
necessario manifestar'se este contraste· em um 
dos períodos deste voto de graças; parece-me, muito 
pouco convenieut'l que passe aRte ·' periodó,- :que 
talvez a camara tenha necessidade no futuro de 
não. admittilf; porque, Sr. presidente, .ainda que 
eu · niio goste de fallar no que ha .de acontecer, 
eomtndo póde vir do senado úma emenda ·em· que · 
se estabeleça a divisão dessas ·ma terias·· · estou 
bem per~uadi~o que esta .emenda, de p"equena . 
mon_ta; nao dellt:ará -de ser adaptada nesta. eamara, 
por 1sso, entendo que será muito . melhor que em 
luga1· .de se dizer: a grande lei que . fixa as 
despezas J-!Ublicas e . marca as forças necessarias 
para mantt:r . a ord(>m, se diga ou . se: supra ist<> 

. mesmo por alguma das emendas, que se .. conforme 
com o quo entendeu o throno e . com o . que o . 

. senado poderá entende~ e nós adaptarmos. : . _ 
·. o Sr. L.inoCoutlnbo :-E_stamos tratando · 
do segundo período da resposta á falia do throno ; 
appnrecem duas emendas, uma . de um iliustre 
m~mbro da mesm11 commissiio q:ue ll redigia, outra 
do um Sr. deputad<? desta camara. . · 

Sr . presidente, PU me inclino a approvar a. 
ultima que mandou â mesa o S•·· deputado Caval· 
canti, ·por que com ella ·· se finnlisa toda a res• 
posta ã falla do throno, como já disse a . V. Ex. 
q11o o · que . desejnria era que esta camara •res
pondesse . á falia do throno nn conformidade- do 
que manda a constituição; sõmente quatro pala-

• vras: a camara agradece a Vossa Magestade a 
abertura da sessão. E se a constituição n1anda 
isto, para q11e ha_vamos de gastar mais tempo em 
t•et~ponder . to pico. por to pico? . :0 . que resultn dist() 
é levarmos tanto tempo . em cnda um dos pe· 
.ri.odos. 

·A emenda do illustre deputado membro da ' 
com missão niio põJe p~s&llr, porque não: :telll· o 
laconismo que apresentou o Sr. deputado ·Caval· 
canti . O Sr. deputado membro : da commíssiio 
apresentou uma em.enda -por que nã~ lhe·' agradou 
o fim ·deste periodo, e infelizment'3 ·eua não é 
~aseada em nlo~ivo · muito. jus~o, perdóe~me o 
!llush·e · autor~ D1z . o período : · tanto é verdllde 
que aos monsrchas constitucionaes nãõ dev.em ser 
imputados os erros dos seus ministros ; que mal 
faz repetir-se isto . aqui? Nilo o rllpetimos ·todos 
os dia~ nesta camara? Que mal Paz que se repitll 
hoje ? . Que. medo t_eromos nós ·de dizer ao tbrono 
n verdade ? Não temos nóa dito que aos monar· 
ebns aonatltuaionaea -deve-ae dizer a -verdnde f 
Nilo é oita n occaahlo mala propria' O nilo ·querer 
ouvir a verdade á . proprlo dos monarchns o doa 
governos absolutos: mas nos pnizes ·constituclo" 
naM cl\zem-sa as . cc.u11as no seu gãoulno· aenti•lo, 
para que tc•do:> snibiio como e lias vito. ·Nilo .. é 
pot• Jsso que reprovo ·o- artigo 'BO periodo,'·mas 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 15:12 - Página 6 de 9 

504 SESSÃO .EM .13 DE SETEMBRO OE 1830 
~ · é .porque nfio. quero que se responda. tópico pór 

topico; diga~se no tlirono que se ngrnduco a 
abertura da sessão. 

Ora, sendo a:;sim, me parece que a minha. 
emenda não devia em tudo ser r~geitatlada, porque 
ella tem duas partes, uma em acçiio de graças, 
outra respondendo ao tbrono que esta camam 
tomaria em cous1deração os negocios mais . urgen
tes: quanto . á primeira parte devia ser regeitada, 
mas a · segunda mio de viu ser, porque se eU a 
passasse tínhamos já respondido á falia da throno 
e·· passavam os . a trntar de . outros. negoclos mais 
imp.ortantes, como · o codigo, meio circulante, ete; ; 
mas como ella .. não . passou, approvo a emenda 
do . Sr. deputado Cavalcanti, porque com ella aca· 
bamos a .resposta. 

o ·sr. Vfuiconccllos :-Parece-me que a 
opinião da maioria . da . commissão é .que tem 
f~ito apparecar as. emendas que se têm apresen· 
tado ao$ 2o. A.gradece·se. ao throno a conv•lcação ·· 
da asseml>léa .extrBordinaria ·e muito especialmente ·· 
se agradece não ftcar o Brazil privado este an·no · 
da maid importante das leis, que deve. fazer · a 
assembléa . geral, a lei .do .orçamento; uma lei 
de .tanta importancia. O gozarmos nós desta 
beneficio 1:onstitucional, devemos agradecei-o muito 
principalmente aó tbrono; é por isso que a ILaioria 
da commissão sustentou que se devia fazer espe· · 
cial . menção desta .parte do discurso do lhrono, 
deixandO·S& as outras em · globo no paragrapho . 
~egui~te. 

Disse um illustre deputado quo não deviamos 
repetir a verdade com que ftnalisa o paragrapbo; 
tanto é verdade que aos príncipes eonstitucionaes 
nunca devem ser imputados nos erros dos seus 
ministros: é uma verdade sedi.;a, mas verdades .. 
desta natureza convém que se .· repitão sempre, . 

·para que os habitantes do imperio tranquillisem 
os seus espíritos a fi.m de não attribuirem ao 

.- monarcha • os erros de seus ministros; Entendo 
pois que esta declaração 'é indispensavel; convém 
muito, at.é mesmo para que todo mundo saiba 
o despraze~: · e desgosto que ·causou . a . todos os 
brazíleiros a falta . da lei • do orçamento o anoo 
passado: ninguem tem deixado de resentir o mal 
que tem resultádo ã nação, .. e o que fez a com
miS'são foi desviar do monarcha toda . 1\ sus;,.6ita. 

Um illustr& deputado disse que não quer a 
redacção da commissão, porque se falia na 
grande- lei · que tlxa as despezas e forças · do 
estado ; e âisse que isto não deve ser · ·ex· · 
pressa assim, porque . o tbrono pareci:1 ter di vi; · 
dido esta lei.. Niio sei se . ao throno compete · 
dividir as leis. E' . a assembléa geral quem faz 
a lei, () throno nio tem .parte . na sua factura; 
não. pôde senão. dar ou negar a sua sat1cção, e 
nem sei se elle na lei do orçaman to póde. negar 
n sancçiio. O tbrono separou as leit;; .á com
missão só competia seguir o que a camara tinha 
decidido, e ·· não 11dmittir uma emenda do tbrono. 
Só porque o .senado ha de querer talvez separar 
as leis da fixação de forças e despezas: . desde 
já reprovamos nesta resposta que damos, segundo' 
a inteUigencia da camara: a lei da fixação das 
fr>rças e .das despezas éuma só e a mesma lei. 
o mostre deputado entende que o throno já 
indicou ; . e . porque o thr.ono só · toco.u neste 
objecto, deviHrios desde já declarar que .iividi· . 
remoa a lei em dua11, e ainda · mais com meilo 
do senado? Não, julgo de tão pouca .intelli· 
genuia o . senado, que .. vá sepnrar as -lei.s ·. de 
fixação de forÇas da do orçamento ; ·e só por 
eata razão niio . devam passar aa emenda& que 
ae -:acbi\o aobre a mesa. A camara em uma aó 
lei llltou aa deapezaa do .. eatado e aa força& tio 

· mar o terra, e aaaim ·•• mandou par~& o aenado, 
ae na»im foi, . como havemos neate . cllecllJ~O . t••or 
uma emenda A lt.l '1 . 

Pl11e um illue~n deputado: re1pondaano1 etn 

globo: e .por esse motivo approvo uma emenda 
quo f,,i 1nnn·ladn á mesa, porque entendo que 
approvada ella, fica prejudicado o resto . do· dis· 
~urso. · · ·· 

Sr. presidente, niio me parece neertado que 
se responda em globo ; parece-me que todas as 
nossas respostas ao throno não têm sigo englo, 
)Jadas, e .. não . vejo razão nenhuma para . alterar 
esta · praticn.: e em. segundo lugar porque Q throno 
.toca em muttos objectos a que é nocessario dar 
alguma resposta, muito. principalmente,lembrando 
.o tllrono á nssembléa tantos objectos que .não 
s~ podem ultimar em dous annos : e .peço .ae 
declare que Ol:l · eonselbeiroH ·da corón não .derão 
a~ m~narcha o cons~lho g~e devíão dar, quando 
d1sserao quo ·se pod1a ul.hmar em mez e meio 
ta~1t9:s cous9:s, como um codigo criminal, processo 
cr1mtnal, l'!_L da orçamento •. flxaç1io de fr>rças, 
representaçoes e propostas dos conselhos geraes, 
leis sobre- melhoramento . das moedas, . propostas . 
do . governo, etc., etc., e não ha de dar-se·uma.res• 
posta '1 . Não se deve . declarar . ao monarcha que 
ne!!l mel! mo em um anno . ou dolls · se podiio 
ult1mar .. tantas cousas, quanto mais em mez e 
·meio? .Ha de se responder em globo? Não se ha 
de . cert1ticar ao throno que tantos olljectos não 
se . podem ultimar . em tio pouco ·tempo, nem 
mesmo, cosvém.? Portanto, a resposta deve ser 
muito .especificada. . · . . 

O defeito . que tem . este discurso, é não · ser 
mais especificado : veto port!Lnto contra todas as 
emendas. · A unic1 que poderia adaptar é que · so 
sullstítua .a P!'lavra príncipe pelR· palavra monar· 
cha constLtnctonal. · 

o Sr. 1\J:a:ta.:...;.Sr; p1'esiclente, a~: eu: disse 
o que acabou de dizer o mustre:deputallo,.então 
certamente falleí contra a minha intenção; porém 
quand~ falleí parece-me que não disse · aquillo 
que o tllustro deputado . a.caba de enunciar; Não 
digo que nesta resposta se certifique ao tbrono 
que nós vamos dividir a lei que 'tiuh:>mos !sito 
em. ·globo ; disse que não pareci r. · conveni~<nte 
insistir em ·uma opinião que talVtlZ para o futuro 
tenhamos de adoptar; porque, se · acnso vier do 
senado por. emenda que a lei que nós .fizemos 
em ~lobo seja divididn segundo a sua materia, 
na fórma que eu mesmo entendo · que é mais 
constitucional, ísto · é, em lei de fixação de forças 
e em .lei de . orçamento, é provavel que . nós 
adaptemos esta en,enda ; e hdoptando-a; será 
conveniente que notemQs ao tarono na resposta 

· que lhe vamos dar, que -ainda insistimos nesta 
opinião? Eu ni'ío digo que -- desde jfl . se . declare. 
Quando se disser: · em lugar da grande lei.que 
fixa as dolspezas publica.s .e · autor~sa ·. o . governo, 
não era ~n~ender que . vamo11 adoptar que havemos 
de trans1g1r ; porêm Jlóde acontecer, e então me 
parece que não·convem que caiamos no incon· 
veniente de adaptarmos a em,mda, quando temos 
insistido na nossa opinião primeira. 

O Sr~ Pa ui à. o Souza:- Para se considerar 
este período da ralla, é necessario que se .olhe 
par~o todos os anteriores. Talvez qne os Sra. de· 
putados teu hão . co.nsider,ldo este .período .de per 
si, sem relaç\(ó~· aos que a elle se referem. Logo 
que a commts;sa.o. no 1° período .rendeu Çl'aças 
ao thl'ono. accrescentava. a. resposta ma1s. um 
período; a commis8ão entendeu que não devia 
responder parte por parte, .. . por. isso . que dizen
do·se em ge1·at se .satisfazia a tudo. ·A commissão · 
não . entende, nem um Sr. deputado pódt~ dizer 
que a constituição tem !allndo nisto; a consti· ' 
~uiçi'io . ni'i.o toca nesta. especle, o nosso regimento 
ó que . falia o a pratica a . tem . eauccionado. Esta 
é a occ111h\o em que a naoilo falia ao . throno; 
cen•ura ou approva a conductll do . mlniltsrlo; 
.o por . 11110 neaoalllrlanulQtll todo• 01 voto• de . 
ar•v•• davem tooar ba~&•n~e~~ objootoa, para oen· 
Mllrllr OI& loi&VIr A oondi&Ull\ qll@ O IIIIPhl~lll'lO 
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tem tido, ou pretende ter; é por isso que todas camara, · nós ficaremos contentes, porque temos 
as fallns do tbrono são reputad•\S peças minis, feito todos os sae"Cit\cio\\ que em nós coube, 
teriaes e . co·mo taes são disc.utidas; é orj!i'ío do pnra · f'llicídado do nosso paíz; ·por isso, em 
ministerio e da administraçiio; não estão. sujeitos · minha cpinião, a. camara. nao deve julgar ossen-
a respon~abilidada, é verdade, . mas não .cleixão cia.l esta emenda de divisão: o que .. resulta 
ser por isso peças [llinisteriae~ . . Ora, .se .. . éassím, daqui? Are~!liã_ o . da. _ o_ u_ tr_aeamarn; .Supponhamos 
parece .. tambein ··que· a resjíostl\ não .devo 'ser em qu o 11 . outra carnara· não tem avançado -na car-
geral, ao contrario __ deve · occupar-se d.o~ objectvs reira .·do systema . representativo; o que não póde 
que a . falia menciona. A com missão não se occupa ser, mas supponhamos isto , por momento; o que 
de cada um dos . objectos, mas como entre .esses julgará. o Brazíl? Que temo11 feito · a nossa obri-

--objectos . havia um muito trànseendente, .,ne era gac;ão . Convidaremos . a outra camara e se . ella 
este da lei. do orçamento; julgou que devia delle regei lar a reunião, sob_ re e !la. pezem .·· os malo~s 
fazer especial . meni,;ão, ·. o o mais tocar tm ger1\l; do Brazil . . (Apoiados.) 
ma~, apparecem emendas n t:ste período . . Uma .A commis:~áo, Sr. pres\1lente; não podia ínzer 
del11a's parece réferir·se ·á ultima parte deste pe- outra cnuBa senão aquillo que a i:amara tinha 
riodo, que diz: tanto é verdade que aos prln- adoptado; a commissão niio podia deixar de 
cipes, etc.; a outra emenda o substlt11e com poucas tocar neste período. Desenganemo-nos assim, 
paravras, mas não toca nesta idéa da .lei do se não houver lei de orçamento, não exi"\te go-
orçamento. · · · · · · . . . verno representativo.' (Apoiados geralmentil.j 

Um Sr. deputa~o entendeu que se devia a-pprovar Niio · na vendo mais quem ía.\lasse, o Sr. pre-
a emenda, por. tsso que fallava em dift'erentes sidcnte poz n votos os períodos da éommissão 
leis,. e que elle entenderia que se. devil\ dividir .. . e Bs emendas. 
a le1 que fixa as forças · de terra e as forças de · Foi ·approvado o lo e regeitadas as emendas. 
mar, da Lei do orçamento; . e como entendeu que Foi approvado o 2o com a emenda do Sr. Limpo; 
era istQ- o que os .conselheiros da cnróa querião, << Que se substitua em lugar de príncipes, mo-
entendeu · que nós devíamos fo~zer a nossa . res- narchas · constítucionaes. » . . . • · · 

··· posta em cousequencia. -·E' isto o que a com· o 3o · foi igualmente approvado e regeitadas 
missão não entendeu. Primei'ramente não entendeu as ·· emendas. ·. · . 
as~im, porque · julgou · que a camara não devia O . 4o passou sem emendas. Estando toda a 
estar por tudo o que os conselb9iros da corôa. · respos~a discutida, foi : enviada á commissiio para 
quitessem.'Tambem a commissão não podia saber a redigir. · · · 
se o · senado dividiria a lei desta camara: e como 

· · it h i d · · · · d" ·t d O Sa. PRESIDENTE póz á .disoilssão o requeri-
a commJss o. av a e arrogar-se-os JreJ os a menta do Sr. P_ into Chichorr_o,· sobre a ad_ missão 
camara? .Como desempenhar o _que a camara. 
lhe havia encarregado ? Nà<i era possivet Se a . das. penas de morte c g;Jlés,no codigo criminal. 
camara quer agora uma discussão prematura, e ·o · sr; Ell"Uesto : '-Sr. presidente, procurarei 
repentinamente refundir tudo o que fez em tnez ser b1·eve, não porque julgue disperdiçado qual-

. e meio, é uma co~a _nova, . mas .. é preciso que . quer tempo em mataria . tio melindt·osa, mas 
-a -camarn . revogue ; por ora a lei . passou como · porq11e dous illustt·es deputados que me prece
uma, llnvolvendo a fixação de des)lsza e a fixação .. · derã.o, quanto a mim, disserão sufficlentemente. 
de forças de mar e terra. Se o senado entender Sr. presidente, creio que o motí;o que . tem 

· outra. cousa, resta .um meio eonstítucinnal. A: : levado muitos publieistas a · admittirem n "pená -
.. camara fnrá o que entender; . mas tJeve·se antes· 'Je morte, vem, · em parte, das iJéas. erradas dos 

se declarar isto, para a .commissão ter direitô -advogados e das. penas em .geral. 
de fttzer. Se ella entende que essas leis devem Toda a lei çivil deve .. ser 'derivada da lei na-
,ser divididas, então a conclusão não é boa, pois tura!, dessa grande .lei que impeli e os homens · 
que · nós unimos as leis, ou reunimofj na só a fugirem das accões més o a· seguirem o ca-
lei geral, as .despezas de todas as repartições. mínho do bem. Tal lei e a que regula a org'l· 
Se nós temos feito isto, logo podemos dxar as nisaçiío do home:n, pela qual c..~nhecendo que 
forças de mar . e . terra na · me11ma lei ; como. se tal caso _· e tal co usa lhe é nociva, elle · foge da \la, 

· -poderá conheeer os dinheiros que se gastão com é esta lei que t~m conduzido os homens ao ponto 
os soldados ou marinheh·os, sem se dxnr o seu do civilisação em que sa achão, apezar dos . re· 
numero ? Por isso, a camara na mesma lei que petidôs esforços que o despotismo tem feito. 
fixou as despezas, fixouo numero. Supponhamos Qna\ será 1> meio mais capital da . promover.se 
que não passou a lei quo fixa as despezas, como a moral? E' promov&ndo 11 instrucçlto pub llca, 
ficará a outra lei? Senl efteito. Portanto, creio para qne o homem conhecend~> os seus direitQ&; 
que a camara obrou .muito bam em incluh· na os saiba respeitar nos >~eus semelhantes e cllnheoa 
mesma lei a tropa e a ·marinha, e dar . o oro11- ig11almonte os . aeu1 deveres p ·tra com a .. naçfio. 
menta da sua despeza. Se na outra sessão fuz Aa penas nilo Ido •'• vorl.ladeiros meios com qae 
o contrario, entendeu que esta anno podia fazer se extirpão os dellctos, é alm com caaaa da 
assim ; e porque? Porque conheceu·SA o. mal e correcçiio, p;·omovendCI a lnstrucçllo primaria e 
se . quiz . remediar. Tambem o .· orçamento · este . a moral publica, e nlio com pea11lmo syat~ma de • 
anno, foi especial, porque o governo em · dous sa•lrilic.\r· homens. A. pona de morte é multo 
annos de orçarnento. niio deu nunca as informa· duvil\osa, e bastaria esta circamstancia para 
çõ~:~s em tempo . e , como as devi~ dar; e se aoaso votar contra ella. Ddmais, sonhares, esta pena 
a· outra -camara quizesse englobar as outras ·des- niio prllen.che os .· dlls a que ·se propõe . o .}egiB· 

- pezas, sem attenção nem a .quantitativos, nem lodor: elln apezar de ser injusta é ·ifesigual ; é 
ás províncias, assim como divjdir as leis, per- conforrne · â pessoa, e não conforme o crime. 
gunto: a camara devia adoptar estas emendas? Um vagabundo, um fugitivo .persegoidort pri.vado 
Não, por · meu v oto. nunca ;· e julg•J que. a . outra . de todas as commodidades, .. um verdaneiro in· ... 
camara . deve aceitar tudo quanto fõr . a bem da · feliz, · a · rriorte lhe não é.-tão . penosa. como do · 
causa .• pnblica. QUI\Jrdo se trata dos abusos ·essen· · homem - acostumado n todas as delicias da .vida:· 
.ciaes do governo, toda a sessiio é uma; não. ha e este · ultimo torá maia amor A. vida ; ao · pri· 
ditYilrença de ·.ordinaria ou extraordinaria. Os . meiro a morte é allivio, á esse . é angustia, é 
conselheiros da corôa entendem ·que devem con- inferno. Eis-aqui, meus senhores, crimes iden- · 

· servar o . Brazil. do mesmo . modo que o têm ticos , com . penas desiguaea • . Levingaton aftirma 
·· conservado até agora, isto é que, apezar ·da que na L11iziania. no espaoo de . -17 a~ nos, o 

camara, ha de continuar a ftagellar os nossos unico crime que ·tinha pena de morte foa muito 
constituintes; é ·o ·que a camara ha de obstar mais frequente que os outros. Um. publlcista; 
c:om todas as au~ forças. Dis.,olva o ~overuo a franca~ all\rma a mesma cilusa a re1peltJ da 
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França, aonde n p•>na cla morte ó lito ft·eqtton· 
te. Donde procederá isto? Isto vc:rn sem duvida de 
que a .pena de morte é immoral, e como que, 
por stta publicidade, faz perder <•m parte o·hm·ror 
d.e vnr derramar o snul{uo humano. !-to não é 
imaginaria, é deduzido da organisnção humana. 

S1·. presidente, a pena de morte traz comsíg., 
a impunidade, porque ninguem quer concorr~r 
pa.ra a morte d1} seusemelllante.Quando o crime 
é de .. morte a·s testemtmhi\S não q"norem depót• a 
verdade e o juiz treme de dar a fatal sentença. 
O illuAtre .deputado que primeiro fallou; já de· 
monstrou quanto esta pena é abominada, ainda 
pelos_ homens meuos íllustrndos da socied:lde. 

Sr. presidente, a pena de morte é injusta, pois 
que ella é irreparavel. Pó de por ventura J.irar-se 
o que não póde dar-se! O direito de tirar póde 
ser considerado ·como justo, quando póde haver 
indemnisação; ora, sendo a vida uma cousa que 
póde facilmente tirar-se mas niio indemnisar·so, 
isto é, .restituir-se. a quem a perdeu: está claro 
que não é concedido ao homem este . tlireito, e só 
sim pertence á divindade, que só esta pó de dar 
e port11nto tirar .. Logo, este direito, que os ho
mens indiscretamente exercem, é uml\ verdatlcira 
.usurpação do poder divino. -~ 

Senhores, esta . pena deve .·ser derogada por 
todos os princípios, até pela· in1!erteza de a 
proporcionar ao crima marcado na lei. Quantas 
vezes .o juiz não tem imposto. esta terrível pena 

. por um crime .que,. bem examinado o não roere
cessA I Uma imperfeição. no processo póqe ce~sar 
uma tal sentença. Procuremos a naçãu em que 
o processo é talvez o melbo•· do mundo, a 
França, onde os magistrados são os melhores 
da Europa: no espaço de 6 mezes, annullárão 
2& processos, só porque uc,lles se tinha intro
duzido alguma illegalídade. Se estas sentenças, 
dadas por. homens .abalisados e com um processo 
mais perfeito que eu conheço, que niio devemos 
nós esperar dos. nossos. magistrados 'l .. O exemplo 
apontado pelo illustre deputaJo o Sr. Rebouças, 
sobre .o. carrasco da Bahia e· o horror dus cítrni-· · 
ceiros a exercerem . este officio infame, mostra· 
evidentemente .que o -carrasco brazíleiro . tem 
horror ao ·sangue e .·. que . aborrece _a . pena de 
morte, mesmo quqndo a espada da ju~tiça cai 
sobre as cabeças as mais criminosas. 

Estou · persuadido que ·a · camara niio ha ãe 
concorrer para que se derrame o sangue brazileiro 
e que a pena de morte · ha de bem depressa 
cahir aos. golpes da civilisação ; ·porém. em quanto 
essa época não chega, eu quero ter a ·gloria de 
mostrar aos meus constituintes que hoje .votei 

; con_tr!l a pena de morte, qualqu&r que seja a 
dec1sao da camnra. · 

Se algum dia eu tiver o dissabor de vêr o meu 
semelhante coberto de a:filicção e de amlugu·ras, 
obrigado a deixar. a sociedade dos vivos, eu me 
compadecerei da . sua sorte, e todavia. a miuha 
consciencia ficará tranqúilla, lembrando-me que, 
como legislador. e como homem, votei. hoje contra 
esta tão ·barbara .quanto immoral pena. 

Teudo dado 2 horas, ficou a mataria adiada. 
9 Sa. PRESIDENTE deu ·para ordem do dia. ·se

gumte:. 1.<> Continuação da discussão d$ mai,flria 
. adiada hoje .. 2.• Discussão da proposta do govc'rn., 
que organisa o thesouro publico. 3.• Dt:>c•::o<•:', 
do projecto de lei n, 125. Resolução n. 175. 

.. Levantou-se· a sessão. ás . duas . horas. e um 
'quart?. • ··· ·· · · 

Sessão em t4 de Setembro 

PI!EfiiOE:SCIA DO SR· COS'];'A CAJ,'IVALliO 

A's 10 h11ras faz~ndo-se a chamada, achariio,se 
presentes 78 Srs. deputados, faltando com parti
cipação os Srs P_a,\\1•1 ~ilr.ro.s_, Pereira .. d.e ... B.rito, 
B.dlil, Silva Tavares, Alveo:~_ Branco, Mondes 
VLsnna, Tobias de Aguulr, Baptis.ta .Pereira e 
Ca1i<liclo de Deos~ 

Aberta a !Ulssão f.JiJida a .acta .. da antecedente 
e npprovada, . . . 

A .. com missão de redacção apresentou a .rc:lacçil:l 
seg-mnte da resp~sta . 1\. falia .do tlu·ono:. · . . 

.cc S_enhor. _A _camara . dos depntados profunda
mente reconhecida ú. demonstração de intero<~se, 
que V.l\1. Impe•·ial acaba de dar pela prosperidade 
da naçiio. promovendo a consolidação do systema 
constitucio .. al, nos incumbia de render a :V. M. 
Imperial ns dovidas graças. pela convocação. ex-
Lmordinari>l d•l assemU!éa geral. . · 

u Felizment~. senhor. por este acto da sabedoria 
de V. 1\L .. Imperial o. Brazil não será tambem esta 
anno privado da grande lei, que fixand·; as des
pezas publicas aulo.-isa o governo a haver . os 
meios necessaríos, e marca as forças indispensa· 
veis para manter a ordem intern.a, e para sus
tentar nJ exterior·. a dignidade brazileira. Graças 
a V ... M. Imperial. ·Tanto é sensível n verdade,, 

. que no •·ogimen conatitucíonal já mais os erros· 
dos .ministros podem nem levemente se quer ate
nuar nos povos. o amor para com o. monarcha. 
• cc A camara dos del)utados se desvanece de ter 
Já em parte antecipado os. patrioticos senti
mentos de V. M. Imperial, havendo na. sessão 
ort.linaria iniciado muitas A adiantado não ·poucas 
das medidas lembradas. Pudesse ella com um 
só golpa extinguir o~ males- que pesão sobre todo 
.o imperio, e de accordo com os seus sentimentos 
ultimar. todas as. reforma<~ que a nação exige, . e 
que são reclamada.s pelas luzes do seculo, e pelos 
princípios. de justiça universal? Mas abusos in· 
v,;terados, males gravíssimos, senhor, não se·· 
extirpão n'um momento; tiio grande e glorioso 
fim só poderá conseguir-se por longos e reitera~ 
dos esforços de patriotismo, pela mutua conver-

. gencia dos diversos poderes políticos do ,estado, 
e pela exact~o e pontual· ob~ervancia de nossa 
lei fundamental. Nest" convicção o que a camara 
dos depntados póde afiançar a V. M. Imperial, 
é que absorveráõ todo· o seu desvello e attençiio 
as· providencio1s. que a urgencia das circumstancias 
mais imperiosamente solicita. . 

«A camara dos deputados, senhor, niio se des
lisará jámais da vereda constitllclonnl· que tom 
constantemente trilhado, persuadida de que este 
é o meio mais proprio. de corresponder á eon:. 
fiança de; 'V. M. Imperial, e de elevar a pntria ao 
gráo de explendor e gloria para que a destina a · 
natureza.» · 

Foi npprovada. 
Fvi t·emettldo _n3 eommissões do constituição, 

fl 3• de fazenda o seguinte requerimento: · . 
<c Requeiro que se recommende ao governo que 

mande· indemn.isar o deputado João Fernandos 
de Vasconcellos das .despezas de_ vinda, aLtenta . 
as. circumstnncias da sua longa e arriscada via· 
gem. Requeiro tAmbem que est'l _requerimento vá 
á commissão de constituição para dar o seu -pa· 
rccer.-M. Odorico ~vendes. » 

F,oi approvado o. seguinte . requer.imento: 
<< ·Tendo a camara aut()risado· uma c:ommissão 

de . membros . da casa para apresentar as emendas 
que julgasse. necessarias ao. codigo criminal, até 
para. regeitar aquellas que otrerecidas pelos Srs. 
deputados . . não merecem. a .. sua .. approvação; e re· 
solvido que . concluídos ... no praso ·marcado ostra· 
balhos da commissi'io, fosse o codigo submetlido 
á app•·ovação ou r11geição da. camara·; requeiro que' 
para com o do processso se pratique o seguinte: 
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cc 1.• Que .se · nomêe uma com missão á seme

lhapçn do codigo panal, a qual 11ojn autorísuda 
para recebA r deutro do prasn dll oito · dias as 
emendns oft'erecid:111 pelos Srs. deputados; podendo 
porém regeitar a~ que julgnr necessaria~. 

cc 2.• Que fmdo o prazo de 15 .·iias apresAnte {I 
camara o resultado-· do~ seus trabalhos.;· e que 
entiio deliberando-se qual o ·codigo que deve ser 
prererfdo, se o ofi'erecirlo pelo Sr. deput11clo :Al'Ves 
Branco, ou o . emendado pala commisAiio fique 
a.pprovado definitivamente aque\l& que fór prefe'· 
r1do. · · 

cc Paço da camara . .dos àAputados, .14 de Setembro . 
de -1830.-ll'lunizBarreto. 11 

o s·a . . D-EPUTAD() pedío a . urgencia, a qu:lÍ foi 
po~ta ã votos e approvada . 

Passando ·se . a . eleg~r os membros ·que deviiio 
compór a com missão proposta, sahirão eleitos. por 
escrutínio secreto, á maioria . abs.,luta dtl vnt.os 
os Srs. Vasconcellos, Paula Albuquerque e Mi-
randa .Ribeiro. . 

ORDEM DO DIA. 

Entrou em discussão a abolição 
·morte e galés, no. codigo penal. 

· o Sr. · Vasconccuos :'-Não entrarei na 
questão ; o qué digo é, quo este codigo vaíser 
executado, e qne nós . estamos esperançados · de . 
admíttirmos entre nó.s o systema de penas das 
outras ~nções que têm pri:;ões para execução de 
suas le1s penaeR. 

Parece-me pois que todos os senhores que fal
larão sobre · esta materia devem illustrnr á com· 
missiio, sob•·e ns. penas que devem sub;tituir ó. 
de mol'to e galés. Devem tambe.r. declarar-se se 
_este codigo comprellende os escravo~.. . _ .. ....... . . 

Julgo necessarias. estas declaracões, . aliás· o co-
digo criminnl· passará a · ser codigo civil. -

Examinem os .illustres dnpntados ·que têm fal
lado contra a _ pena de morte, que nós .não temos 
prisões para 1·eceber os que commetterem.grandes 
crimes; que este codigo vai ser executado desde 
jã, ·e entretanto não · se· tratou ainda q1.1e penas 
se hão d_e . substituir no co digo .. ás de . morte ·. e 
gnJé,. Uma vez que os illustres deputados tenhüo 
·delucidado estas questões que julgo absolutamente 
necessarias, a votaçtio ha de ser muito fncil. E' 
o que tenho a submette_r á · conside1·nção da· ca
mara. 

O · Sn. HENniQUEs ·DE REZENDE disse que vo
tava contra a per"•a de morte . . (0 tnt:hygrapho 
di;nl!otel•ouvidosenllo estas palacras,) 

O S.-. Robou~as :~Sr. presidentn, o illus
tre deputado que trouxe á consideração as. ob
sez-vações . que . acabo de . ouvir; . tal vez com o · fim 
de modificar ·a justiça çom que tem sido. atacada 
a pena de mflrte, · npresentou-as toes que bem 
caberiiio aos amigos do despotismo no tempo em 
-que se . propuzessem oppÕl" . ás · novas . instituições 
ou _destruir o systema que temos adoptado e 
jurado. Elles então diriiio: quereis liberdade .. ao 
povo? Isso é uma illusão, é uma utopiÍl? Quere!s 
es_tabelecido por direito o .de petiçlio? E' uma 
outra utopià. Quereis liberdade de imprensa? 
Tatnbem á méra utopia. Quereis eleições?; •• Tudo 

_.para elles foriio . méras utopias: .e até bem pouco 
, tempo estava na_ classe das ntop1ns . o trafico de 
· · escravatul'a; -todavi•l clle foi .abolido e de maneira 
. tiio flagrante que at& contrahio com injuria da 
· nossa naçdo; o poderem estrangeiros impór a sub- -

ditos . nossos essa mesma cruel pena de morto, 
a que justamente tenho . a maior execração pos~ 
sivel. \ . . · 

Como é pois, que á · vista d~ nossa conlltituiçiio 
jurada; e das instituições sagradas por ella corno 
·se · nos . tr11zem á · consideração . observações · que 
nada valem,· nem se devem admi~tir em ajustada 

consciencia? Diz· se· qu~ não temos cadêas, fa-
ça.nol-as. . 

A constituição as mandou fazer taeri quaes Jlara 
o sy~tema verdadeiramente penitencinrio, e a ellas 
adoptadas · com divisões para todos os criminosos 
segundo !l menor ou m.aior gr11vída4e de seus_ 
crtmes. 

Demais clisso.t se'!b~res,, en_tretal)to que essas _ 
casas de correcçao pen1tenc1al Sllnii.o fazem. Falta· 
nos os meios 1le punir crimes capitaes? . Não 
basta_rAõ ns -mesirias cadêas que os prendem; para 
que os conservem · condemnados a . prisão perpe
tua? Eu até agora contemplava a abolição . da 
pen~ de mort • devida JiiOr dir_eito !!_ por utilidade, 
meihante a pr.:sente . dtscussao, nao só considero 
que.~ pena de morte se d~ve abolir por direito 
e uttlldade,, como de ne~eu~tdade para se reprimi-

. rem os ma1s graves cr1mes._ . . . . .. ..· 
As verdades que aqui se têm proferido -erão 

acha.das nos bons escriptos ·dos amigos da hu
manidade e dos ve1·dadeiros criminalistas, cuja 
lição era dada . ao philantropo ou ao hc.memda 
"profissão: mas agora que . estas . verdades . têm 
sido geralmente ouvidas, e que se têm de trans
mittir de voz em voz, e palc vehieuloda imprensa 
,ao . C!Jn~ecimento .· geral de todo o . Brazil. Quem 
a ex1~t1r a _pena ds. morte, quem prenderá o fa. 

_ cinoroso? Quam t<~stemunbarâ ssu cri mo ? Quem, 
o julgará? E nós viemos aqui p1·omover a ir- . 
religião e a impllnidada dos crimes mais atrozes? 

-Pór em combate as consciencias mais bem ·forma· · 
das ? Fazer da lei o seu maior verdugo? Não 
.:el'tamente. Q·v~m soube.r qc1e a pena de morte 
viola o direiLo divino, que está fóra do poder 
humano, não coucorrerá para que se perpetre ·o 
atrocissimo crime de ínfríngil-a. 
Deo~ que vê o coração innocente da testemunha 

e do juiz, sabe que se elles, pondo a mão sobre 
os Santos Evangelhos e f11llão algumas palavrrts, 
não as dizem do seu coração o .em sua conscíencia 
constrángidos u prestar um jurament.:l . que lhes · 

_ó__ repugnante-, estaráõ _convencidos de que Deos . 
a quem invocão por testemunt.n, não quer-avio- . 
laç1io dos . seus direitos pela extincçiio do :homllm · 
que . elle creou, nem que .o arbitl'io lhe tire com 
a vida e tempo · indlspen~avel para um verdadeiro 
arrependimento . . E se houverem homens tão in
sanos que se prestem a prender, a testemunhar 
e julglll' o criuJinoso e o crime; havel-os-ha tão 
desabridos que nem respeitam ou _temão a exe· . 
Cl'nção publica '1 Ea mo persuado que não_ - . 

De maneira l"j'Ue a pena de morte vem a ser 
tiio .fecunda ew males, quanto é absurdo o poder . 
que se arrog1io _oshome,Jsdo .. a impór contra o 
podet· de Deus, .contra todos os primeiros e 
cardeaes · pt·incípios : sociaes, contra . todos os 
interesses repressivos ou impeditivos dos maiores ' 
_crimes. A pena de morte, torno-o a dizer, até 
agort\ devia, se abolir po1· direito e conveniencia ; 
agora dtlve . ser abolída niio só por . dever e · con· 
veniencia, como por necessidade. 

_ Tratarei tambem.da pen~ de galés. Ella niio é . 
tiio horrorosa como a pena de . morte, nem -viola · · 
igualmente os princípios naturnes e socíaes mais 
sagrados : .com tudo deve . ser abolida porque 
n,iio melhora,· antes deprava o criminoso ; . e que . 
é contra as boas vistas da legislaçfio · penul. 
E' preso o homem e lnuçajo na enxouvia, . ahi 
é o seu primeiro cOIIt!gio de dnp1·avaçi'io. E' 
çondtlmnado. e . passa ds . galés : álil a sua · aca
demia. ·Donde resultn, qu~ não só se desmoralisiio 

. de tocl.o, cômo que . dtlprnvando-se ·aprendem a 
commetter -sem horror e com aucceMso, todos os 
crimes pelo .conhecimento adquirido de prevenir 
e frustrar todas as cautelas e esforços . que se 
lhes opponhão e empreguem. E se a justiça um 
dia alcança de novo o ·criminoso dessa ordem, 
é depois que elle tem posto em pratica as maio
res atrocidades. A pena âe galés é poi~ perniciosa 
em vez de. -conducente a melhorar ·o ' ,criminoiio .e 
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reprimir pelo exemplo. Passe, porétn, muitl) 
embora a pena de ~talés, e. nunca a de morte. 
Cl.lmo se póde attribuir la sociedade o poder de 
tirar por. applicoção de pena aquillo _ que ella 
não póde conceder por retribuição do serviço, ou 
pr11máo'1 

Um homem pratica _ }noesas a bem da sua 
patria salvando-a do inimigo que n põe em t~>r· 
rivel calau;idade : oppõe s.:us esfor.ços . para im
pedir uma innundaçlio ou um . incenr!io, que con
sumiria muitas familia_s t:tc. A sociedade agrade
cida lhe dla por . premio o que a sociedade t~;m 
á suo disposiçiio; ·_ que . são-os productos da intel
ligelicia, actividade e liberdade doa associados. 

. Acaso a sociedade multi plica .a .vida do bemfeitur, 
do heróe da patria por mais uma só vida ·da']uel· 
las que elle salvou '1 A . sociedade ~rão o póde 

. fazer porque i~so só pertence ao auto•· da natu
reza '1 Como, pois, a sociedade póde extinguir? 
Donde lhe vem o direito de matar _ por castigo 
o mesmo ser; · a _quem não póde dar vid~~o por 

· premio '1 Esta só considt:ração bastarin ._para con
vencer do absurdo da pena de morte, bem como 
a causa do premio bnstará, além de muitas outras, 

·· para provar _que · a morte ·não é tão terrível ào 
homem para ,que a d~ ixe de atlrontàr por amor, 
ou por adio, e que o maior horror que ,;e .·lhe 
tem, como pena, e bem. o oxpendeu ha pouco 
.um illustre deputado, ·é antes em ·razão .da im
moralidade do .Jelicto, a qual é -sempre mais 
forte e impressiva, quanto iubercnte a castigos 
que não sejão repugnantes . _á propria natureza 

· liumana, e seus inviolaveis direitos. 
Pôde acontecer em aÍgum caso . o· qne disse 

outro illustre deputado, que se conforma com o 
meu voto, que a idé& da· morte seja a maior de 
todas as penas repressivas, consi.Jerado o delin
quente, nii::. ao momento de porpetrar o crime, 
mas de ir a sotrrer a penn. Ma>~ nesse caso, quo 
o illustre deJ>ntado propoz, talvez, seguindo o 
juizo de J. Benlbnn, melhor fõra con!!ervar ·a 
existencia ao crimíno_so àrrependido e apto a me
lhorar de vid;l, e tornar-se ainda pre11tavel a si 
e á sociedade; . entretanto que a regra geral é que -
quasi todos os que por verdadeira .e real con
vicção de . seus crimes têm sido condemnados a 
essa 1•ena, a encarilo com destlmidez, ·e até 
desprezo, tant:) ao passo. de : lhes ser intimada · a 
sentença, como immediatamente a sua funesta 
execução! Não são occultos a ninguem os ercripto8 
de Eduardo Leviogston, e de Oharl11s Lucas; onde 
se achào conservados infinitos examplos da ver
dade quo· refiro, atte"tados iguRlmente por 
Liancourt, Esquirol, Taihndier, Wright etc. 

Eu já agora me limilarei a estas reflllxões, dei
~ando de produzir muitas outras por me n!\o .alon• 
gar .na- votação, continúo a declarar~me altamente 
contra a malvada pena de morte. 

O Sr. 1\ta-rtlm. Francisco:- Sr. presi
dente; estou certo -que os ··. Sra; deputados_ que 
têm fallado contra a pena d_e morte, _ não é para 
adquirirem popul~ridade: cada um dos Srs. · 
deputados jura e· vota em. sua consciencia ; vota _ 
por~ sua convicção.- · ·· · 

Disse-se que era bom não tomar _tempo, e que 
a ma teria sendo bem conhecida · por todos, bastava 
votar ·sobre ella. Respondo: na . sociedade não 
conheço uma questiio mais vital. (Apoiados.) 

Os meus honrados collegas que ·,defenderão a 
pena de morte, todos elies ·indicarão um futuro, 
mais ou menos remoto, em que esta pena deverá 
-ser abolida; melhorando:se a civiliaação dos povos;
disseminando-se a in oral r como . pois_ não ventilar 
esta questão '? _ - _ · 

Sr. presidente; eu tambem niio ' desejo tomar 
tempo á camara; . porém neste . caso preciso é 
que goze do direito que ., o requerimento _me -
outorga. ·· _ · · - ·· _ - _ ___ _ · 
. Argumenta·se _com os exemplos de. França, Sr. 

presidente, todo o mundo sabe que homens 
amigos da humanidade, pedirão se riscasse _ esta 
pe na do codigo. Gregory foi um dos que mais 
altarne~te o pedirão no começo das desordens, 
para evitar a effusão de snngue ; os j11cobinos 
o não quizeriio, e a pen11 não foi _ risc_ada. Todo o 
mundo sabe que a .camara franceza nada póde 
fa~6_r . . por sua constituição : . ella não -tem dil'eito 
de apresentar projeeto algum, pois que a iniciativa 
pet-tence ao gove1·no. · · _. . 
. Argumenta,se com os exemplos de Inglaterra. 

:Nós sabemos qual. .. tem sido - a marcha -tortuosa 
e terrível dnssa naçiio, ná quál entre ·os seus 
principias de liberdade, -ex1stem alguns que 
d_everiào S(!r prescriptos do seio- de umn nação · 
livre _e_ civilisada . . Porém, senhores, de mil' con
demnados á morte, talq-ez a sentença se . não 
realíse em dez ; os mais . são perdoados, ·e eis 
aqui o grande mal desta pena. . 

DisRe,se :.. a pena de morto é necessaria ·no 
Buzil , porque no sen solo existem homens immo
raes e faccinorosos que a troco de uma .miseravel 
quantia . commettem um _ assassinato. Este argu
mento é contradictorio: pois que a pena de morte . 
existe e não faz effriito, logo, ellti não é suftlcieute, 
é improficua. (Apoit~dos.) · 

Disse·sa que os escravos, e outros homens acos
tumados a serviços penosos commetterião c·rim·es, 
porque melborarião de condição . indo para uma 
prisão sem trabalho. Sr. presidente, é sabido, que 
todo o homem habituado ao trabalho morre quando 
delle é privado . . Sr. presidente, a pena de morte, 
não é pena para os escravos ; é- sabido que elles 
acreditao que mcrrendo _voltão ao seu -- paíz, e 
por este lado a pena de morte é um ·incentivo 
ao crime. · 

Disse-se que ainda não temos a madureza na
cessaria para não admittirmos a pena de mol'te. 
A histo_ria diz : tal povo perdeu o emancipar:se 
porque ainda não estava maduro; Que cousa ê 
madureza 'l Os primeiros povos que se emanciparão 
nenhum estava maduro. 
Senhora~, o verdadeiro modo de repellir o crime 

é a civilisaçilo, é a moral, é a instrucção pri
maria. 

Disse-se.: se- a camara abôlir n pena de morte, 
o . codigo não_ passará no senaao. Pergunto: algnm 
de nós é senador 'l Seremos . nós estaciona rios, 
ll_rocurando n opinião do senado para o seguirmos? 
Façamos a nossa obrigllção, e deíxemoa o a~nado 
fazer a sua; porém eu julgo o senado .muito 
philantropico._,e elle sem duvida adop~arê. · esta 
suppressão. M.as, suppondo mesmto que o niio 
faça, façamos o nosso dever : . nó.s votamos 
segundo a:1 nossas conaciencias. Fundado nestes 
prineipiM, eu ._c.ontinúo· ·a -vol.ar da mesma sorte, -
que se risque a pena de morte _ do nosso codigo, e 
que seja substituída pela pena de prisão com tra
balho. · . . . · 
- Achando-se o ministro da fazenda na casa, 
ficou adiRda R materia ;. e entrando o mesmo 
ministro, o Sr. presidente paz á discussão o 
capitul~ 1° do titulo lo da proposta do governo
sobre a organ_isação ;do thesouro publico. -

o . sr. Ferretra --Fra.noa: ~Parece; me que 
é esta a :l• . vez .que me levanto para dizer q11e 
esta proposta não é conforme com a conl!tituição, 
e cada vez mai~ .me persuado disso, e por con• 
sequencia não sei se sendo ríasim, se póde con
tinuar a discutir. Compara-ndo esta proposta com 

·_ o artigo da constitll'ição não a aclío conforme ; 
porque o chefe do poder execútivo é o chefe da 

-administração : .elle obra ·.·pelos seus · 1ninistros 
e nas províncias pelos presidentes, portanto estes 
_são .. os administrador!ls da fazenda das provín
cias; conseguintemente, estes inspectoret~ são 
_alheios . á _constituição ; nem tambem julgo _que 
possão bavdr dous administradores, o inspector, 
e o pr~aidente, Nadl\ • &l\tendo _de f~zenda, mas 
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julgo. que o que digo é razo:~vel. Portanto proponl10 
o a'hamento. 

Foi apoiado o adiamento .. · 
O Sr. Hollunda Cu.valcant1:-Voto COil· 

tra o adiamento. Esta mataria não póde ser adiada, 
.po.rque dtlve já ser rejt!itada; mas se a camara qui· 
zer q_ue a discn~são contiuu~, ·pela pa•te que rne 
.toca .. 1mpugnl1re1 todos os art1gos, e mostrarei todos 
ns inconvenientes desse projecto, o que já fiz na Ia 

'diijcussão .. O queeu acho. é que ncarnara'deve 

relações devem ser immediatas com o thesouro 
publico nacional. O fiscal é conio "um prímei,ro 
~aixeiro.! encarre~tado da cscripturaçiio', o da 
1nspecçno eeonomica da casa ; só pôde fa~er 
peqnenas despezas. 

·MI;lndnrei p•··is uma emenda,. para .que soja o 
pres•dent•J em const.lho, ·quem âesp~che os nego· 
cios da fazenda. · 

·EMENDA 
decidir. já, por. economia de tenipó: ·se deve · 

·haver 3• discussão; por conseguinte não votarei ''· Que o despacho dos· negocios de fazenda · 
pelo adiament.o~. · nas PI'Ovinéias, ·seja feito· pelo· pre~;idahte ·.·e os 

dous primeiros membros do. conselho p~esiden-
0 Sn. ~ERREUt-' FRANÇA: -0 que en quero é cial, com lissistencia dos . procuradores flscaes e 

I)UO o prOJecto vá a uma .commissão para. o run· contadores, como informántes; e com. voto con· 
damentar! se a proposta é conforme á constituiçã•,; sultativo.-J. Lino, ,, . · , 
porqu~ nat• qu1zera· que se approvasse uma cousa Foi apoiada. 
contra. a constituição. · · · · o S•·. Cal:rnon:..;..: Sr. presidente, o. Sr. 

O Sr. Al:narâ1 :~Ja foi no~eada um 11 commis· deputado que acaba de· fallar, ·.suscitou. uma 
· 'siio, .e julgo a propostl\ conforme a constituio;ão: opinião mu1tu importante que valeria a pena da 
· pprt~nto. voto contra o. adiamento. Se a ·proposta· discutir-se já: e vem a ser,. que-·a. proposta é 

te.m. .de ser. rejei_tadà rejeite-se já. · · . em part11 contraria á constituição, pois que· a 
O S . · nossa lei fundamental dá .toda a fiscalisaç'iio . da 

k;. F~RREIRA FRANÇA :-Eu não digo1 que fazenda ao Lribunal do thesouro. . · ·, · 
com conhec1mento do cauga a commissão.tivesse o illustre deputado. entendeu· que 0 tribunal. é 
~espro~ado a: cpnstituiçiio; e por isso é que dese· · . quem tudo devn an-ecadar; e ., perguntou, se- um 
Java .9ue voltasse á com missão para attender ás aggregàdo. dll bOJ!Iens quo têm ~penas. yoto .·con· 
re1lexoe:J que fiz : ·cumpre haver. uma · votilçíio _ ,SJllta.Uvo, .s.e. pod1a chamar. trib1tnal •. O ;illustre 
p~eliminar, se é. constitucional ou niio a proposta. orador .esqueceu:se ·que al'l. !ois existente~. estatuem 

. o. SR. · CAL.YON; ~P,eM-se o adi~mento · por.que 0 que. o vot~ delibor.aLi.vo só compete áquell~s;m·~~~ 
. projecto é contrario .á constituição. Esta .razão, a liros .quE! Já. têm voto. consultativo: tal: é .o tí:i· 

valer seria par.a a rejeitar,. e 1iãó adiàr 0 pro· bunal do thesouro. actual. -. .. :. . ;, .•. 
jacto. Ora, que ·ene niió é contrario .a constitução, Se & illust•·e. deputadG entende tamllem. ,que· a 
julgo que a .camara ... està convencida ·disso,· e constituição qu.er. q ne todos os neg'>cios ·.de faze'óda 
,e seus!!- .de.m';lnstral-ó ·portanto, P.otipemos ·tempo, Sll decidão a maioria de votoil,. então ·.'ella seda 
e ,va.~?S ad1a11te. . ··. · : absurda qu1indo exige. a . responsabilidade do 

~inistro da fazenda, ente int.eiramente.: passivo, 
OSr.Cu•toclloDlo•:-Nàcidigoqueoadia~ ao pensar do. Sr. ·• deputado, pois, que entdo 

monto seja lndifldrente ; quero razões convAnien· 0 verdadeiro ministro seria. a· maioria dó tfi. 
tes para.o rejeitar. Psra que estamos apromptando bunal. . · . . . . .. · · 
um esquadrão·. de empregados; é· pa1·a g11ardar ·o. termo..,. tribunal- empregado pela eonsti
cobre e papel? Voto pelo adiamento. E' da .tuição, não quer .diz.er litte•·almente o que .. nós 

. essencia da ordem parlamentar o meditar : cousas entendemos por tribunal de justiÇa, por exemplo. 
desta. ordem não se podem decidir em um .mo- o. ministro. o preside.; os negocias. se. decidem. á 

·manto. · · . · maioria de votos, é yerdáde:; porétn. o: ~ministro 
o Sr. LJno Coutinho:-Voto contra o ádia· é responsavel, e portant!) não.é obrigado a seguir· 

.manto .. Se o projecto é pessimo podemos rejeital·o, sem~re a votaç~o. da maioria. : .. . .. · .. 
e é escusado estar a tomar o tempo. .. · . Nao explano .. esta mataria agora, _porque. ·:me 

guardo para a 3a discussão. Então respõnderei a 
o sr.Hoüondo covalcontl:-Nãoposso algumàs Qbjecções. que têm appareeido, e por ora 

entrar na discussão de.adia111ento, sem que a camara me limito- a. dizer . que a proposta' nno- ·é. anti· 
decida se deve hnver S• discussão. Deve· havei· a constitucional;. nem peio lado, do . tribunal do 
por .economia•de tempo; e seria bom deiXar 'passar . tbesouro, nem. pelo lado da crêação .d,e novos em· 
tudo pnra na Sa discussão se·mnstrarem os respe- pr~gc~do·s. . · , . . ·. . .. · 
ctivos inconvenientes,:Que a· proposta é contra a Mandarei umn .et;ne'nda á mesa. • . . .· ,, .. 

. constituiçi\o,já o•demonstrei nesta casa·: e.porcon· .. cc Emenda.: ao art. 47.~.As t)lesourari.as serão 
seguinte cumpre emendal-a na Sa discussão. ..compostas. do pref!idente da_provincia, <fe, u_m .. ins~ 

Posto 'á votos ó adiamento foi · iéj'eftàdo e pector, .um contador~ um fiscal. O, pJ:eside.nte.terá 
'· . ~ãg{dÍO'Se _que·.·.jl·.',Jlropoà.ta : pl\~sasse' ~·ga .~iSC!JS· , rg~~utt~~~~~~-ivo, e :~ ,d~~(li~:t~r~o ~Ó~~Jlte ,voto 

o S.l'. Ll~o .. cioutlnho. :.~ Sr.pre$idente. · · ct Deba,iX:o: deste. prin'eipié) redijão'·se -de .. novo 
d . . . este e o seguinte capitulo : dando-se' i(éadíi'. um 

pela letra. a constituição;. qs,. primeuas :auton· destes Junocíón'áJ•ioÍL attribuições correspo'ndenies 
.dadas das .províncias. de.vem- inter:Vir . nos negocias ás ,quà Aê!n: 0 ··presíderite •.. iJisp'~ctor·•'ge_i~l, .~on
de fazenda como 'ja se tem .dito.;· porque,. • diz a tadcil' ""geral . e-fiscal ·do· tnbunal :do .tlíeso.uro;.-
_constituiçiio :.os negocias da:fazendQJicar.áõ:sugoi· c.almon. :·» _ • ·.··· · .. ·. · ·. ·.· ..... ,·"·"'·· · .-.· .·," ''~.:·' ·· 
tos a um tribunal, :com . ci no'me de;::thesouro · F · 'd · . . -

, ,PJ!blico, dll}ll~elligencia.cl:lm , as p_r.imei~a~, ~~to~- · .· .. ,ól:apcii!l,&· .... · . :· ... · .. ,.;.., '"';, ... ·~ 
.. dadas pr,ovmc1aes,}ogo; o.s pres1dentes, :que sao o sr, .. Hol.lnnda. oa:vaJ:o.-.ntl.:,-Sr.:.nre-

·.as primêiràs autoridades . dns 'pro.vinciall não sidente, .rião .fallar.ia, na . questiio"; se o/ oràdor 
p. odem deixa~· d_e)àr_ iu·1l .. u··.élici~ .. n.os. rie~o.· ~~o_. s. ·.· :ae ·.que ·me·. precedeu-: .niio ~insistisse. em., refut'lr. · a 
fazenda que lhes for~m. pecuha~!HI. .O ,~nsp,e~tor opinião que ·aqui. tenho emittido. Permitta"me ·o 
niio '·é .. !pais .~ru.e, ·,;,ll:m ho,f1C1em .~,q1,1e ,to~ ,a c:onta hourado me:nbro c:ujos talento·s muito respeito, 
da casa, que- d1spoe os negoc10s concernentes que>1he·.diga.qu~ainda::não estal!los. ·preplirados 
a .:ena; porém nunca os negocias. geraes de pa1•a fazermos •lels, . .df!sta · .. natureza-: : .. ·"'! • .·.:~: 
fazenda publica •. o }lu e ,4e'V.~ ,pertencer i&os, pre· . ,o honrado .mempró.-que: tem· .. tantos· talen.tos, 
si dentes em conselho.· Daqu1 se conclue que, ao que .j!Í' .foi::r,llinistro" _d,~-, fa•·zendo,· acha. na:. consti· 

· presidente em conselho, compete a fiscalisaçiio tuição .cou81ls ,quo· niio e.x~om ll'eHil e~quo:meamo 
da arrecadação e da despesa : e quo as suas· não existem. ,n_as organisaçõe_s do:~ tliesouroa. de 

TOJI0_2. . .... ··:· 65 
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todas as nações éon~titucionaes. Desejâra que ·o 
honrado membro 'me mostrasse em que parte da 
constituição se autorisa ao poder executivo ou 
mesmo se falia no ministro da fazenda, quando 
se trata· do tribunal do thesouro. · . 

Os exemplos da França e dos Estados· Unidos, de 
nada servem· para aqui. _Tribunal com simples 
voto consultativo, é anomalC) ; não pôde ex1stlr 
tribunal · sem. delegação de soberania, sem que 
os seus membros tenhão voto deliberativo .. O 
nossó .. tribunal do thesouro decide em ultima 
instançia ·os negocios de .. f:Jzenda, segundo .. a 
constituição e a pratica de ·todas as nações .. re· 
pre'sentativas. · 

Deve haver portanto uni ministro da fazenda 
e um presidente do tbesouro; embora .se faça 
este · u\tiu\o. membro· do tribunal : porém que o 
ministro da .fazenda seja ao mesmo tempo presi~ 

. dente do tbesouro publico, é contra a constituição_, 
porque· esta niio dá tal attribuiçio a um . membro 

. âo poder-executivo. 
Quanto . aos presidentes, estou conforme com o 

honrado IDem tiro : estes não devem intrometter-se 
nos negocios de fazenda.· em detalhe; devem sim 
1lscalisar · em geral,· consultando· as tbesourarias 
respectivas ou o· procurador da corôa (1). · · 

o Sr. Oa.l.DJ.on : -O Hlustre deputado como. 
se admirou que. eu pudesse achar na.con•t~tuição 
um ministro da fazenda responsavel, e· entende 
que . ella tudo ·e·ócarregou ao tribunal d() tbesouro. 
A existencia do ·tribunal · do tbesouro ·não exclue 
de ·!Jl&neira alguma a. do ministro da fa~e~da; 
e ministro da fazenda responsavel n~o póde deixar 
de· haver. 

O illustre deputado ritou exemplo de .· Ingla· 
terra,- !"rança e Estados-Unidos. 'Fallsrei sõ 
no ultimo destes governos, aonde o' ministro ou 
secretario de estado da fazenda tem autoridade 
ampla, e tão am_pla que talvez elle seja a unicll'· 
autoridade· dos E~tados·Unídos: ha ·allí. um tri· 
bunal de fazenda, mas este é um simples tribunal 
de ·revlsi!o iU contas, e nilo póde dar · ordens ao 
secretario de fazenda responaavel. Nós não · tra· 
'amos. aqui de um tribunal: para 1lscallsar as 
contas1 mas sim do um tribunal do administração. 
O 'véraadelro tribunal· ·em que se devem tomar 
as ·contas publicas, é a camara. dos· deputados; 
porque nlo ha nem pôde haver tribunal ·do 
theaouro que raça eft'ectlva a responsabilidade tios 
ministros ae estado: é esta uma· aUribulção pecu· 
llar· aos corpos deliberativos. Nii. o se confunda, 
pois, adnünlstrar com rever ou tomar éontss. 

O illuftre. deputado -parece. oppOr-se ~ ·esta . o_r· 
ganisacão, porque não vê· toda· a admmistraçao_ 
nas mãos do tribunal do tbesouro ; porém se o 
illustre deputado conhece· que os corpos ·colle· 
ctivos niio são os maia proprios para isso, seria 
contradlctorio comsigo mesmo, se quizesse reunir 
toda a administração neste ·corpo.' . •. · 

O. Sr. :Hotian·da oavato.aJitl·::_Qaando 
não .se di attenção ao , que se diz ·e ·ae quer 
depo1s rebater, .succede o·que aconteceu ao illus
tre deputado que acabou a e fallar .' -

o s.·. deputado imaginou q'Ue. ~u ·tiJi.b! ~i to 
. que tl!do devia · pertencer A. ~dmJDist~aç~o do 
\hfoaouro, e. queria ·excluir o. m1mstro· da .f11zenda~ 
Nio disse tal : o ministro da fazenda 'ftca. com 
muitas attribuições importantes ·que lbe · dá, · a_ 
constituiçiio; está incumbido -.das- operações ·:de:: 
credito, é encarregado da· receita. a :'desp~za, ·e. 
com·.· as informações. neceasarias· apresenta· á ca·_ 

· . (1) o' ~esto' do discurso do Sr. deputado foi 
supprimido pelo tacbygrapbo. Os discursos.que 
aqua se apresentão, não são a integra delles' mas 
sim , extractos de . um.· montão de ·palavras sem 
ordem q~e os tachygraphos dão por. notas. -· 

(Noia extrahida do Diario dcí ca·mat•a;) 

mara dos deputados todos os negocios de fazen.la ; 
porém quem flscalisa ao . mesmo· ministro é· o 
tribunal do thesouro. E' isto o que acontece nos 
Estados-Unidos,. embora o honrado membro diga 
o contrario. . . . · 

A constituição não quiz accumular t11ntas 
attribulções em um sõ individuo. Como é pos· 
sivel que u_ m m. lniatr.o de.estadOI e especi·a.l_mente 
um m1nistto -de fazenda gue depende·. da .. no-
meação. de confiança · do cliefe .·.executivo, tenha 
tantos talentos que possa dignamen~e desem.,e· 
nhar tantos encargos I · CeJ"tamen~o uma tal reumio 
de talontos será rara, se não impossível; o que· nio 
acontecerá em um tribunal composto de muitos 
indivíduos, em que se achão talentos di1l'erente11. 

o Sr. 0a12non:- (Nilo se entendeu uma 
palat7ra àal nóta~ ào tachygrapho.) ·· 

o Sr. Gerva.•to:- Sr. presidente, pouco 
tenho a dizer. Manifesta é a contradiccílo que 
se nota em querer-se qae no Rio de Janeiro, 
o ministro da fazenda sejà inteiramente desligado 
do. tbezouro, isto é, da administração .da fazenda; 
e querer-se que nas. províncias o presidllnte 'seja 
tambem·inspector ou encarre~ado da administração 
de ·fazenda. Isto é tanto ma1s. contradictorio, pois 
que os presidentes nas províncias fazem as, mas· 
mas faucções que os miniatros na córte. 
.. A . qucostão . principal é · se os presidentes das 
províncias devem ser administradores de fazenda, 
quer seja com o conselho, quer seja· com· os 
ftscaes. Qualquer que deva ser a autoridade de 
um . presidente, o interesse público · aconselha 
que seja uin administrador. de fazenda especial, 
1Ue .nilci Seja O presidente.· ... ·· . •· . · 

Aonde achar-se _·um. homem que alêm d.os ou
tros muitos encargos· do seu posto, possa·. admi· 
niatrar todos os negocio& os -mais partléulares 
de. ta:renda ?. Aonde acbar·se ~um presidente ·:com 
talentos administrativos e financeiros y .. Dado o 
caso ,de achar·ae um homem tão.univeraal,·como 
ter!\ .· elle tempo de tomar contas em detalhe, adml· 
nistra.r todos os.negocios de fazenda_,. velar sobre a 
segarança publica, · e attender emnm a .todos os . 
negocioa. a seu cargolSe este. presidente • puder 
ac.llar·se, elle serA um homem rarissimo e unico. 

Voto contra todas aa emendas. 
o. Sr. Lu.lz. oava.1oan1.Í :-(Dilo tachy: 

grapho nllo ter, ouPido.) · 
O.Sr. Oa1-.on...;A constitufçilo qu6r um só 

tribunal de fazen~a. e . alguns Sr.t. deputados 
querem dezoito I Como se póde achar contra~i~io 
nos deputados que fallando com a const1tu1çao A 
vista, .querem. um só_trib_unal. n .. a-c-Orte, e .auto .. rl· 
dad11s delegadas uas pl:tivinciaal •· 
. Sr.- presidente. a· administração do ·thesouro não 
pôde· deixar de ser em . detalha ; aliAs. e& ta admi· 
nistração serl.uma verdadeira desordem, e .contra· 
ria "'' todos os_.principios · financeiros •. Em summ.a, 
Sr. presidente, se queremos que haja um thesonr() 
em cada provincia; será melhor que dividamos o 
Brazil·em sessenta estados, e que cada. um delles 
tenha o·aeu-thosourinho. · _,,.,, ·: 

Procedendo·se á votação, o Sr.· Llno Coutinho 
retirou a sua emenda, e todas'as outras· emendas 
(e.n~rando aa das precedentes discussõ~a·) fo_r!'G 
reJeltadaa; · ·. · . _,, •: '·· :_. · . . 

o sa·~ PRESIDENTE dê !I ::para ol'dem ·.do :. dia 15 
do corrente : l.o C:ontinuaçilo ·da discussiio sobre 
a. alloli~ão das penas de· morte e galés; 2.•' Se· 
~unda diséussiia do projecto de lei o. 125~ S.o Pio· 
Jecto--u resolução u. 175; •. _· .· .· - . -.. ··· 

Levantou-se ~ sessio depois das 2 horas. 
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SESSÃO EM 1~ DE SETEMBRO DE 183Ó 511 

Seliialo em .t5 ele Setembro 

PBitSID I!;NCIA. oo sa. cosT.\ CAl\ VALHo 

A's 10 horas fez-se a ehamada, e faltarão com 
causa os · Sra. Deos O· Silva, Silva Tavares, 
Baptista Pereira, Pe.relra de Brito, Alves · Branco, 
Oliveira BeUo; Calml)n, . Mendes . . Vianna, · Paula -
Banos· ;. e .sem ella -os Sra. Daartll e Si\vn, Ma· 
ciel e· Henriques' de Rezende. - . - . · . · . . 
. o sà. PRÍiSIDENTE . a brio. a . sessão com . 7il s'r~. 
deputadoll i e lida a . seta da antecedente_, foi -
approvada. ·- - · · . - • · · · · 

Não houve expediente. · 
Ó Sa. -PAULA E SouzA mandou ã mesa o se· 

guhite requerimento : ·_.- _ _ · · .. _ 
·c Requeiro que se accrescente uma hora a cada 

sessão, exclusivamente .destinai!& para tratar das 
propostas dos . conselhos gerael'l, ficando . o ·. Sr. 
presidente (consultando a cama.-a) autorisa.io para 
marcar .a l;iora do. _começo da sessilo, e _qual. a 
d'estinada para este objecto.-Pj~Ul~J e Sou.a-a. » -
_ Foi apoiado_. .. . · 

Depois de umabreve -dlsc~tssito, nn ,qual Mlario 
a favor -do requerimento os .Sra. Carneiro da 
Cunha; Vnsconcellos- e 'Maii\: o contra os Srs; 
Lulz' .Cavalcanti e ·Hollanda · Cavalcanti: 

Fol o . requerimento regeitado. · 
O Sn. lo SEC~ET .. ÜuÔ leu o seguinte requeri· 

menta : . . . - _ . . - . - _ _ 
« A .. commiBBão especial para .· melhoramento dos 

melo&: circulante•, desejando· proceder com R pru· 
dencla e madureza que exige ·a delicada · tarefa 
de que está encurregada, e .. re'conhec_endo que na 
execuçlo das leia ftnanceiraa :muitas vezes appa· 
reeern. ineonTenientes Córa do alcance das tbeorias, 
.os . quaea só · a . pro ti c~ . reftectida ·pôde prever e 
acautelar 1 reguer que se convide aoa negociantes 
Joito Martlitl Lourenço. Vianna, lgoocio . Rittoo 
e Francisco Josáda Rocha, tidos e bavldoa nesta 
praça por homens entomdidos na materia, .e oinigos 
do bem .publico, aftm de ·que se reunão ã com· 
missão DO . dia lG ·do corrente pelas 11 . horas. da 
manhl, e a Ulustrem com os l'l&us conhecimentos. 

« Paço da camara dos ,deputado.s, em 14 de 
Setembro de 1830.- G. -P. Ferreira.»- · 

Foi · approvado, e -se expedh·ão os-ofllcios aos 
,negociantes menclon!'dos. no requerimento. 

maior de t•>dos · os prazeres •~Ivo se alguma . 
doença ou exaltação de cerebro CRz . desgostar. da . 
exlatencla ;- pois que nenhum ·homem:. por sua 
propria organísação e natureza .,pôde. levanta.r 
contra si a mão, e descarregt~r o golpe ;.porque 
neste caso • o homem obraria contra · si mesmo .• 
Daqui vem o horror que se tem á morte i :horror, 
posto gu'l .so possa varrer da idéa; comtudo 
nunca deixa de -apparecer em - todas __ as cou!las,
-qué gozão da· vida, tanto que o mesmo homem 
Deos teve medo d•1 morte, que quando orava ·.A 
seu pallhe pedia que o livrasse do .calíx da morte·. 

Se ··assim é, como é que os homens cederão á 
sociedade ou aos seus legisladores o direito de 
lhes tirarem a vida ?Isto -é absolutamente contra 
a n~tureza, e r.ão é . crível, salvo se todoa os 
homens estivessem loucos. . • . ' '' . 
Desenganemo~nost senhores, . este -supposto di~ 

reito de tirar a vlaa do cldadlo, nio vem senito 
da prepotencia, da_ tyrannia ·e do .• despotismo ; 
este fo1 sim ·quem impôz a pena de morte, nito 
porque os homens .concedessem esse direitp aos 
seDS legisladores ; e J se nio; : lance_~os _ os olhos 
sobre · os _ eodigos . e -ordenanças . mahtares, aonde 
nilo se vê ilenio barbaridades; pois -nilo é possivel 
qtie alguem · dí11sesse : « Se eu nio puder carreg_ar . 
grande -peso como •uma besta de ':carga,-a:.socae· 
dade me possa tirar. a vida. » Algaem acreditará 
semelhante cousa se não estiver louco·? No· entre· 
tanto o. que vemos · nós? Um pobre soldado porque 
nlo pôde carregsr com o peso . do armamento e 
d,, · mochilla é conduzido á . morte. ·N4o: :i --Isto _ 
uma barbaridade dos militares e. conqa.iistadores _ 
que q. ueriã. o .ter. sempre homens p.a· ra conqui.taret;n. 'l 
Qao culpa tem o ·nomom ·•de nio ter:_o_· ·nom,e. Cle 
um . Alexandre e a~ forças .. de um . Sansão f -- -- · 
. Sr • . presidente; esse suppos~o-· <Ur~jito· d!! m!'tar 

os .seus semelhan~s, foiespaluado nc.a' pr1m!!aroa 
tempos do m11ndo em. que _a for:ça .dava o_.darelto 
a tudo·; . _mas . boj11 que temos sah!do_- ·das - facbas . 
lnf•mtis . dos nos3os primeiros paas; ·airada · b~tve• 
mos viver na ignorlinela; vivor debaixo ,- destas 
leis barbaras de pena de morte f ·Nio; Sr. presi~ 
dente; jã lã vai _ esse -tempo. .. - · 
-Agora ba um . o'uta·o argumento, que 'nlo á menos 

forte contra. a pena ·. de · morte, . e .é tirado -~os 
mand~tmentos da lei de Deos, que na verdade_ não 
são senão as _leia da natureza, e é o decalogo _: _ 
·a Nilo tirarAs · a vida do teu proxlmo, » ·· daz o 
decalogo. Logo, é um crime contra a divindade 

ORDEM . DO DIA o' contra '. a natureza. o de' manda·r matar os 
seDS . semelhantes:· porém· os deapotas- e os ty. 

Contlnuaçio da discusiio sobra 8 abolição da rannos nito. conhecem ·nem Deos, _nem _a· nata· 
"'ena ·de morte e galés_. _ reza :· Não vemos nóil, como elles en~iilo tantoa 
" desgraçados no patibulo, e nesse mesmo _ dia, 

o l!lr. Ll:iao ooatlnho:- Tendo eu de uma hora depois, iromos engolfar em um pelago 
emittlr o meu voto contra ri pena de m~rte, nftm de divertimentos '1 E lato por que 'l Porque os ty
de que. a c:Ommislio -especial. nomeada > parn o raunos ·nito · conhecem nem · Deos, . nem -a n~t.U
codigo._criminal possa. organisar o -systema das reza. · .· • . · · .. _. .· . · . .. _-_ · ·. : ._._ · _, . 
penas, é que eu declaro quaes · são ~s gravei! · · A pena de morte não. foi nunca . proclamada 
motivos que me· assistem para. votar con_tra olla: senão por um legislador. q11e _não ·. · ,devi~;~> .ter o 
nilo ·querendo unicamente dar o . meu voto· por nome _ de legislador; porque ; ea_ se .· deiJl_ ~n. •o_ .. ~lo_ 
um acto àymbolico ·em. uma ma teria -tão grave. conhecia a divlnd!lde nem a natureza_; e nós qu_e 

Sr;_ presi~ente, . não .tomurei tempo â ~Amara temos a felicidade _. de 'réptesentar ;um, po;v~Jivre, 
àcarretando -~ara aqui :os_ Dumerosos escraptores nós emflm, que somos tegi,s_l_adores. do ;pov~ bra
que têm escripto'>sobre ·a . materia ; porque ·estou zileiro, ba~e~oa dacretar -a pena ,.dtj . 11!9~ :? , Eu 
certo_· ~ue a maior parte ouJo~os .oa meu!l collegas não me persuado -disso,_ tanto __ que . &Lnda, .,n~o 
têm . lado . todas_ estas ' doutrmas; . neiJl ·mesmo ouv_ i .· neilh._um_ Sr.:_ dep. utado .faUar_. IIJ_av,or_A·-.. pena 
lança·rei .mio dos 'argume11tos daquelles·seubores de _morte •. A pena de m~rte á impop)ll~r,, como 
que querem .· votar· contra . a . pena · de morte. muito bem j' disse um .Lllustre ,. d_eputa~o., _que 

Tratarei un'•éamelite ~dã questão. primt)rdial que não . have_rá um _ só ho_ me __ m_ ... . :que .. t_enha_ ... -. o_ ,us_o • 
vem ·ia · ·ser : 11aber ae.' acaso, a a~Ledaile, -ou seus da -razão, qne vote a-f&!Q.f !le11a. , ,• __ __ .-. _ _. 
jurlsconiultoa _têm' o direito . de mandar: tirar a · Por&anto; eu não espero que no._aeclilo .XIX se . 
vida· ' qãalquer -homem, como até agora desgra· vote a favor . da pena a e morte, por 1~10' que ella 
çadamente 1e tem feito. O. homem por sua orga· é m~&nifestamente contra a _.divindade .e C?ntra_a 
nt11açlo é . um 1·compoato de necessld_aNdea_, ·e a natureza. 1 _ . •. • · - _ , .. , , . , 
maior das necei1idadea é a existencia. ós tam- Voto p~is contra~ o_s11a _pena barb.arl\ •. 
bem 1abemo1 que o. praser: que resoUa ·de uma 0 Sr . .2 0 .,.0 .·_:aau•ro• .: - . . N4o :pretendo-re· _-neaealldade rua tanto maior eaal\ necessidade ; .-. .. 
11 daqui 18 .se8ue c:t•~a _o pruef da e~la,tencia 6 o Cotar todos os argumento• emLttid~s Desta oua. 

' . '.\ 
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512 skssKo.· EM 15· oÉ .sETEMBRO .nJf;fs·ao 
.. Sómento sustent~l'lli ··rpui a : pena · d•J morto · não 

pódo ser impopulaa• outro nó .<., 1.1bscrvnn lo se que 
u Braz i! · não tem essas prisões · seguras, como os 
pnizeil ·nonde esta pena foi abolida ; assim como 
tambem .esses ·paizes .não . têm a ·. numerosa es · 
cravaturn que o .-Brazil encerra em seu seio.. · 

A pena de morte deve com :61feito s er abolid11 
no11 casos políticos, porém não no·s cas~s de 
·homicíd io, . e · para conter a escravatura, _pois que 
esta .é a unica. pena .quo a -pôde conter. Nos erros 
políticos . não. ~ posso admittír, ··· porque. elies Pf<l"' 
cedem da má intelligcncia das COUfiiiS ; • e .. mesmo 
muitas voze:;, o parthlo vencido, seja o . b~am 
p•lrtido : isto é,. aquelle que faria a felicidnde 

. da . naçito se o seguiz~se. . · . . 
E' • pois para · bem . do me11 paiz quo eu voto · â 

fllvor da pena de morte em alguns casos ; e eu 
ouso .dizer com todo o orgulho, que .. não cedo 
em humanidadol a pessoa alguma .: . ao contrario 
desejo ·quo . se saiba que eu , deputado do BrazH 
em .. _1830, votei contra a .perra de morte uos casos 
políticos; o , a . !11vor . de lia quando a sevorid:1de 
das leis deve exigir vingança . do sangue derra
mado, Oll pare. segurar nossa exia~encia contra 
os escravos. · · 

· Mandarei á mesa uma emenda no sentido do 
meu voto. 

· EHENilA. 

líauçii:> tnl, q110 Bll possa ndrnittír theorías escri· 
ptas por h·JJT10ru ·phílantrup!e'.)&, o applicados a 
povos, cuja civilisaçlio ·se acha no . seu · auge · 
m~s, ain~a. ':'losmo, .lance!llos os . olhos para asseá 
parzes ·crvalrsad.,s, e vejamos se entre elles ·a 
pena de. morte, tem desapparecido. . . . . 
~ão !\OS exponhamos . nos efi'eito~ de 'uma . ex· 

per1encra, . que! tal v_ cz_ se nos torn_.e prejudicial·, 
quere,!ldo .cammhar ~ó.m.onttl pela voz ,do: nosso 
coraçno, sem attendermos á nossa ·posição cir· 
curnstancil\s, e . habitos. · · · · · ·.• 

() S_;, ErnÔlftOi :.,.:. Disse, que continua'va i\ 
~ot11r con_tra a . pena de . morte, -ap'lzar do. que 
tanha_ ouv1d .... em se:~ rayor; porque não era re· 
preSSIVa, ,P'•!B que OS Cl'lme.s . continuavão· COnlO 
se não _ex1shs:;e; . o que .a oxasteucia da escrava· 
tura nM ern motrvo . para a constJrvar, pois:· que 
11 mo~to é um bem ):!ara .f!!Jes; e _9ue finalmente 
a socaedad~ não devra sofi'rer um tão grande mal · 
por nito . estar sufficientemerite illustrnüa . 1 NI!.Ó 
vai " i ntegra do :Uscur1o~ por nllo 6e entender 
bem o tachigropho ), ·.: · · · · · 

o .. Sr • . 'V~•oo111oellos :"-Todos -' os Srs 
têm . examiuado · esta Importante quostão, e nil~ 
ha ·quem não tenh1lido quantos escriptores pbí· 
losophos têm. escrirto aol)ro osta materia. ' 

Portanto a '}uestilo jâ se acha bem desenvol· 
vida, e escusado serlll. eatendermo·nos a mostrar 
se é conveniente, ou injusta .a pena ·de .morte. 

« Extinga-se a QeM de murte nos erros po- Cada u.m do nó~ tom formado o seu :Julzo·a tal 
. liticos:.;...s: do ' Rego • Barros. ,, ·. rc:speito; . o meu foi ' aprcsent·aao· no projocto ·ao 

. · · •.· ·· .·· · · · .. ··d · codígo, em que ad.mitto ~- · p~no de · morte em 
O sa;:· P.\OL4 · E SoozA. man ou ~ambcm a · se~ muito poucos casos, · · ·. · · · · 

guiilte ;ell)enda': . ·: Devo ré d' · d · 1 · · 
«.Qile ~ n·(; .co. dig._l ·.só se. conserve_ a pena do . . .· . po ~- lzer, que quan o escrev esse ar~ 

'd . h d bgo, ·se ·ouvasse a -voz · de meu coraçilo de certo, 
morte .no ·grão maximo o cr1me do o.míci io, e tlU .votaria contra a ·· pena de mor.te . Nlngueui tem 
d~ .cabe,í;as .de · ins~rreiçilo · - Paula e Sou~ a. 11 m!li:~ horror á ~e lia do que · eu ; o se nio tl vossa· 

: ~mbas f~do .. apo1adns. .· · ·· llutro conselho seni\o ·a minha antipathln, nem 
· ' o l!lt". PauLa OaTalcantt:-Ndo respon; a pena de galés, ·nem mesmo a penu de pdaio 

derei a · todos os nrgumentos, Tem -se 'dito em admit~iria; mns n lnn·oeeracia, ó . victlmn.do crime, 
J::eral: a • sociedade não tem direito · de impõr .a c eu Julgo, que devemos olhar parti a segurança 
pena de morte ; mas tambem ·. qualquer homem publica cum preferencia t\ tudo. Oonsultél à con-
nilo depoait" na sociedade o direito de .o pren· stituiçd(), procurei vêr se 'nella havia algum .ar· 
derem, .e a !!Ociedade toma esse poder ; o . se n tlgo, . que. regeltasse ·a . ·pena . !lo morte ; · os 
sociedade niio tem direito de impOr a ·pena •i e honrndos membros, que têm mostrado, que ella 
morte, tambem me parec11 qu'3 ni\o tem direito é prohibida pela condtítulção, me obrigàrrio a 
de impõr peua alguma. Não duvido quo o sen· . ver . n constituição, e pelo conh·ario acho · um 
timento dn humanidade exigisse a E::>tincçiio desta artigo, que a<hnillo a ·pena de morte, · o ·é o 
pena ; más o poderemos nós fazer no Brazil com artigo 27. (Leu), . · .. 
costumes ainda barbaros? No i'nterior do Brazil Ü&'a Sr. pl'esldente, eis aqui na con~tituiçilo 
JJI' assassinos de. prQfiasdo, . e em .algumas pro· . admitlida R pena capital, com . P.lla respondo a . 
. vincias temos crimes, e .. nii.o' liio pouco" como ·. so todos os lllustres deputados, uns que a constl· 
quer inculc11 r. Os .· inlinigoa :de11ta camara dirão : tuiçõ.o 11bolio a pena de morte , e · outros que· a 
os exo.Jt•111os têm probibid•l a penr~ de morte, pó· assembléa niio tinha direito de admittír cPsa 
de-se ·matar, e. roubar. a salvo, e isto ha _de pro- pena •. Compete pois ã representação· ·da nação, o 
dr.izh· algum eft'eito contra nós . direito de estabelecer a pena de . morte; por con~ 

Devo notar. se tambem, que o· codig.> não tem se.que_nci_Bt. louge de ~.ser. · reJlelllda esta pena pela 
de pass11r só. por .estn .camarn, mo.s tambem na . con11htuaçao, é apo1ada !Jella. · 
outra; o que ·talvet nõ.o aconteça, se a pena de De mais,. na Joi :da responsabilidade dos mi· 

·morte fOr abolida . nistros. de estado, .a as~embléa . declarou. incursos 
Quanto á emenda que reduz os casos de mo1-te, na pena de,mor_te os míni Íltros de estádo, o· con·· 

se nós passnrmo's à classificar aquelles. casos em 'sellieiros de estado, <ilie fossem 'traidores ., sua 
·que . ella deve·tt!r lugar, .·me parece tambem, que patria. Ora, Senhores, ·estalei fói ·ápprovaêla 'pela 
·a d,iscussão . _se prolong•Jrá, · e levará muitos· dias. assemb.léa · geral; . o seilacl·) faz · parte ·aeua; : ·e 
· . Disse-se QUI! ·á' ·sociedade · não tem direito do · approvo~, est.$ lei, q uà iuipunha á p~na ·<!é .m9rte; 
impõr a ·· pená de 'iiúirte; Não posáo ' deixar j pa.s~ · ,qu~ ... ~zao po1s .hav:erá par,a que 't~E!nlldo , mude. de 

: sar esta ophiião. A sociedade terr. ~cedido todos op1111ao ? O .que . acoa.tecj!rà, .é_gueo senado nua~ · 
·os seus . poderes, . . e nó.s . podemos legislar · · como . tiplicara . a pena de · Dloi'te, r'agulándo,se ·.pelo co· 
éntendérmos , Se julgarmos util · a pena d.e morte, digo Fillipioo ; .. e não·.: sed. melhor, que .. · esta 
para punir certos crimes; esttlmos ·sufticientemente camara apresente ao se_ni\do" os' llnicos cásc:is em 

. autorisados para a . estaliPlecer, dOm quto exorbi· . que . elln' póde ter -lugar 'l De'certo : . eis .áqlii uma 
. temóá de nossas attribuições. . . ... . .. razão . de · conveniencia~ . que . _tambem rrie obrigé:i.u 

. Nenhum dos eloquentes discursos, que se têm á . adoptar. a pen'a de mor.to. ·.. . . . · · 
pronun·ciado nesta casa, ·apresentarão ·razões 'con· Disse,se níaís, ·que a pena de morte. era até-prohl· 
vincentes, que demonstrem, .tanto a desnecet~ai- bida pelas leis divinas ' : ,nilo · sou tbeólogo, ·nem 
dade d11 impor·se esta pena. co·mo ·a SUQ incom· · mesmo é necessario · entrar · nestt\ que11tito~ Jê. 

· patibilidade. com a constituição. Eu ptsoo .. aos mostrei, qüe esta pena á. admiàsivel pelú" :coiiàti· 
. honrados .. membros,. que .relllctão, . que ·a noua · · tli.içã~, ~ .se fo~s~ ~ece~sari~ . mostr11ria, · qu!l ·pel~l! 
patria ~nda· se ~ào acll~ . eaa um ~ráo d,e ~i\'Í- · ~e·~ diVl~as ~e ~mpõe a pena de morte, · ' · · · ·· 
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Fi~!l~ment~ . cada um de nós já tem formauo ,O 

seu J.u•zo .i Jâ snbemos como · havemos de votar, e 
por Jsse escusado 6 ex:pen del' . grandes tbeorias 
Por ·ora ainda .não roi demostl'ado, que pena poAsá 
ser · ~ubstituida ~ esta ; .sómente se tem. expendido 
sentimentos ph1lantroptcos, com os qunes eu 
si.mpathiso • . Portanto nii11 .obstante os . eloquentes 
d1scursos, que tê:n .apparecido, . ni'io ·posso . deixar 
de votar . pelR peua . de morte ; porque uão só é 
admissivel pela nos:1e . constituição, comotambem 
porque é ::preciso attP.nder ás nossas circumstan. 
cios, e . ás outras razõe~, que .tenho ex pendido. 

F aliarei -na ·pena de galés. Emquanto não se 
estabelecerem .as casas, e edifio-ins pr..prios pnra 
isto, que trabalhos, que. penas hão de ter aquel· 
les, . que merecerem ser condem::~ados a trabalhos 
publico~ ?. · Qunes sã& as nossas. prisões? Por 
ventu.ra havemos consentir que grauiles .facíno · 
ro~o~ . vã~ commeLt~r. dt>licLos ·para irem para 
prJlloes· Simples, e V\verern .. tranquiUos 'l : :. ·· . · · 

Eu declaro . outra vez, que eu tenho orgulho. de 
~ão , exceder a ninguem . err. philantropia. Se pas· 
sar pois . a idéa de que não haja· pena· de galés 
em_quantodliio houverem. c.asas pr,opriaá de· traba~ 
lb_o:L.· PII.':'Il . .. aquelles., qull .- ~C?r.em ·cond.emnados, · 
nao ·. s.erá Jsto .. o meto ·de .e:xcttar o assassinato, · e· 
aconlrríettér .os .viadantes nas estl'adas, . porque se 
s.~be, ,qJ?-e ~e vai. pára u~a prisão simples ? · A' 
v1sta. P~ts dtsto, mandare1. uma emenda á mesa. 
{Leu). . , ... · . . 

Voiareí'pols pela, pena do morte'nos casos es
tabeleci.d.os. no , codigl), · e . igtialment.e votar.ei pela 
pena. ele. galés, dmquanto não tivel'ines feito . es· 

· tabelecimen.toa pr~prios para os réos condemnados 
a trabalhos puoicos. . . · · 

« A pena. ·de galés aubsisLirt\, emquonto nilo . 
f,,rem feitos 08·. eRtabeleclmentos proprlOJ para OS 
eondemnadoa ao trabalho.- Vasconcello•. » 

Foi . apoiada. · 

~· isto o que não posso entender, qual á o la
gullador, 11ue por contemplaçit,J desta natureza 
dllíxe de fazer o que entende? Qae nos importa-, · 
·que · os inimigos da eamara dígão, que ella;nilo:ae;;. 
cretou a pen·• de morte ? Não tem elles dlto :tudo ·: 
quanto tém · querido, e esta camara não vaj vo·;.· 
tando conforme entende·? Portanto eu heide vot:~r 
:conforme a minha C(lnsciencla, nem me embaraço 
com o senado; nem com os outros motivos: ' .· . 

Voto pois contra a pena de morto; : .. . · : , · · 
Tendo dado a hoN,' requereu-se a (Jrorogração. 

da sessão; .até finalísar·se a materia-da:discussão.; 
.o ·s~. PaimpEim: poz á votos este reqtiéri

mento, que fo1 ,approvado e con~io:!!ou:se a dis~ 
cussao. · · · 

o sr~ . Paula o sou•a :-A causa peia 
qual ou·, e os mais senhores de. opinião diversa da 
aboliçuo :da. pena de morte, não temos faUado; 
não é pela causa,. que aqui se t.em suppc.ato .; mas, 
porque julga vamos desnecessario. falíar. ·sobre . 
estn mataria; ·que nito ó nova, e porque suppu., 
nhamos,. que todos os Srs; deputados já estavilo com 
o seu ·voto .formado. · Todavia Sr~ presidente, · s::i.11 
chamado a campo: permittiío·me os meus·honradoa 
co !legas, que eu diga alguma cousa. . . . · . . 

Sr •. Presidente, .se acaso tivessemos , de. tratar 
est11 questão em geral, nunca era nesta casa, que 
a devíamos tratar, mas sim nasoacademlas, . Ei 
outros lugares congruentes. :Porém nós só tratamos 
de. appliear esta penn. Este .codigo está impresso 
desde· 1827, e é poriaso·, que não queriamoa.fallar 
e aó .votar para aproveitarmos o. tempo, o po1~ jul•: 
garmos esta dlscussito ociosa: . . ·. · , . . 

Sr .. Pre.!ldonte, nóa estamos fazendo , um codigo 
para uma naçii(), que já eltis~e ; e tem. costumes • . 
Se leglalasaemos para um. ·povo, que ainda nilo 
exlstiase formado em aoeledãde, um .povo inteira
mente ·novo, entilo seria de u~Uldnd'!, .que nilo 
houveaae . flata pena ; porém no eatado em . que 
nos achamo&, quer-se fazer um codigo como ae nois 
acbassemos no mala alto grão de clvlllsaolo f . O 
codlgo admltte R pena de morte em quatro casos 

o 81', Llno .ooutlnho :- Emitto o meu · aómente, quo silo aquellea dondo podem provir 
voto como entendo. Parec~·me, que algun11 Srs. malorea malea á IIOcledade. A' conaciencia .do--

. deputados .têm fallado conrorme a aua rnziio, e jnry 1lca n applicaçito desta pena. Se o jury é a· 
outros conforme . lhes dieta o seu coraçito. · Eu expreasilo da opini4o publica, e M esta opmiilo 

·estou . neste ultimo caso ; pOl'IJUe o me11 . coroçilo fõr boftll á pena do rnorte, o jury nunca a appll~ 
ao revolta · contra a pena de morte. . · ·. eRrá. Ela a maneira de ·n tornar nulla,.se ·" •opl· 

Disae·ae entre multas cousu, que o povo bra· nlllo publica rór contra ella. . . , . 
. zUeiro tli'to orlá capuz para tauta . pbllautra~ia, Se qulzease ref11tnr um por um, todos os argu~ 
e ha entre nô11 · . costume.a barutlroll Oh 1 -Sr. . mentolt do:~ illustrea deputados de úplnlito .con· 
presidente, ao formos comparar o Brazh com easeil traria ·á minha, seria preciso levar tanto tempo 
paizos civmRadoil, por exemplo com a Inglaterra como um· Sr. deputado desta ·opinlito . que or.o11 
ha nr~ .. Brazil tanto11 crimes de bom i cidio~, como duas horas i mas, ·limitando· me á queatio, direi 
«>m Inglaterrm? Basta ler a .estatlbtlca Jos criml; pollco. · · · · · · · ·• . · i. -
nosoli de Inglaterra, e quantos se enrorcllo por Ha na verdade um grande numero de .escripto.· 
dia, apezar .·de toda a sua civílisli~íio; ·por . con· res que fallito ·contra . a pena de · mo1·te ; .. porém 
sequencla um·a seinelhante asserção Uiio póde ser tambem ha muitos outros de opiniàl) contrar.ia, 
ndm_issivel, nem é plausivel para o caso pre!lelite. e como esta casa · não .é o .lugar pro.prio: pal'a 

D1sse um honrado membro, qae a soctedade sustentnr o pr6 e. o contra, limito·me a -recom.· 
tinha cedido :tod.os os : po_deres para·.impor a pena mondar a leitura destes escriptor.es. aos · Sra. de· 
de · m()rte .; . mas o . homem pOde ceder . os•· s.eua putados; . como .·· um c<irreetivo t\s .suas. opiniões • 

. ·direitos, · ejámni:~ ceder a sua exi:~tencia; e mesmo ·• Disse·se · que a . constituição era. contra.•a . pena 
nunca :poder~:· ceder. ·os direitos sobre~ a · s11i vida .i . de ·morte: eu; 'pelo .:c,ontrario, affil'mo : que ella · 
porque · ·.elle . ~s :.não ·tem. · :_ · . . , - . .-. · •· ···: . a · . ordena; .· Lêa·se ·O . art; 27. rcc, Nen·hum .. senador 
:D1sse um . tllustre dep11tndo : · tudo:qualit0~3- ,_..ou ·deputado, durant~ ·. a . s.ua _deputaçiot' '··pódfi · 

vemo1j·'iia ·'·soeiedadê são ' poderes" e 'nâo' :iiii'eifos; . 'ser; preso· por · ·.autortdade·. alguma;: .. salVO;: .por 
,qúor dizer, qu:e 'tódas as soi:iedaiJes ·aicf delijiotas. ordem da sua respectiva camara, menos emjla-
. Não -posao conceder, : .que. as. ao·ciedades ·seji\o ·grant.e delic:o de pena·· capitaloi 11 ·Se · a ~.: consti~ 
.tUbas ·da . força . . ·Como ·é · que ·o !ll.ust.~,fi. ,dep~taclo táição rec:onhece esta ·pena, erubora ·o pbllosopho 
'quando diSCOrre · em matarias pohhcns · ·adm1tte O a' eondomne. · ' . . 
pacto social .? :Porqu .. e· admitte eas·a·. :le. i fu-n. 'dl\ni.ezí; . · Outra questão 1 a .pmo tlcto ·~ ·. •fl'cal; Mu 
tal cmno convençlo ' Ora nôs deveiiiõs res'peitar , qual é a . pena · eftlcaz, hto· é, qual é a.·pena'que 

:a ópinlilQ . putilic~, e até os costumes~ 'd!l' ·p:ovo ; · previne inteiramente. ôs crime& ·' ·Nenhuma ha 
pilr ·conseguinte· sendo na.ldéna do 'Brazll contra a certamente. Oomtudo :esta: pena ·p11la sua ter,rlbl· 
pena de morte, nós devem·os votar ccíiib·a ·eua lidado, sert\ certamente a .·mals efficaz; lstocé;·fart\ 
ninila quando essa ldéa seja l!ió do Bràzil, à 'Dito. mais imJ!resaio sobre os :eaJ)irltos; .. .-. .-!. · 

· do' muudll · tntelro. · Más, disse-se : isto nos pôde Quem· auvida quo· tende o • Brazll trea •·milhões 
~ei'.prejud~c;ial; a eam~ra ~em muitos iniaiig'oi:; M gente · ltvre, iucluidoa ·ambns • oa~,ae~os~e: ~odq~ 
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as idades, este numero não chegue) para arrostar · -se-lheiros de estado. Se a pena de morte fór abo· 
dous milhões de _escravos, todo~ oú- quasi todos liJa·,' duvido que o codigo passe no senado, Seria 
·capazes de pejlarem erri armas I Quem, senão o melhor. que não. se tivesse fncetai:lo . cata dia· 
terror da morte, fará conter estll gente lmmoral cussão. . . _ 
nos seus -limites? A experi~ncia tem mostrado, o sr. Ferreira FrQn~a r-Sr. presidente; 
que todB a vez que ha execuções em qualquer peço perdão e licenç.l ao Sr. deputado para refutar . 
lugar' do Brazil, os assallsinatos e outros crimes· a interpretaçi\o que dá ao art. 27 da constituição: 
cessão; e que · ao contrurio, se se passão alguns -: u Nenhum senador ou deputado, poderá .ser 
annos som . . execuçõc;s publica!!, os malCeitores preso por autoridade .alguma, salvo por .ordem 
fazem desatinos . e . commettem .. todo o .genero ·de da sua respectiva camara,. -excepto em _ ftagranta 

· atrocidades. Daqui se vê que entre nós esta pena delicto de pena capital. ,, Isto. quer . . dizer·: . em 
é e1Hcacíssima, que previne muitos crimes. todos os· delictos em que as leia actuaes impoem· 

As penas applicadas à .escravatura, . disse-se, a .. pena capit~l; achando-se um . deputado ou 
riiio deveriio entrar . no codigo criminal; mas · senador em flagrante, JiÕde ser preso. P.óde.so 
sim fazerem o. objecto de uma legislação especial. daqui -con.cluir que a constítuição autorisa a pena 
Além dos escravos, ha no Brazil uma . classe .de de . morte?· .· Ao contrario, .-& con~tituíçiio a con· 
individuas, cujos babitos sito P.m tudo Femelhantes demt_tn· expressamente, leu·se o artigo que ordena 
aos dos escravos, e qu~ por uma miseravel quantia n aboliçã~ de todas as ·penas crueis. Não é a 
vão fazer um assassinato. Estes . homens só com pena de morte a mnis . cruel de · tod11s -? . Tenbo 
o terror da morte se podem corrigir. . · . · respondido ao Sr. deputado, e nada maia · .direi 
· Exclue-se do codigo a pena do. morte e galés : porque já se . tem dito o suiilciente. . 
resta a prisão . simples • . Ora, o escravo que vive 0 Sr. HollQn4a.: oavatoa.n~l :..;.E11 tenho 
vergado sob o peso dos trabalhos, tarA por ven. muit,., ·pezarque g_rande parte do_s Srs. _degutados, 
.tura horror a encerrar-se em uma prisão, aonde 
podErA eatre~ar·se _á ociosidade e ã embriaguez; : muitos doa · meus amigos, tenhiio leva o ·tanto 
paixões favontss dos escravos? Elle julgará antes · tempo á _ camara com auas_longas ora·çõca. Declaro 
um premio ·que 0 incitará . ao crime. A despro- o desejo ·.que tinha, · de _que ·a questio· tivesse 
porçá_o entra as penas e oa delictos, produz · mãos toda a nmplitude, · purque . acho de summo ·tnte· 
eft'eitoa ; qua~to peiores serão esses eft'eitos, resse ; mas · attendendo · ao tempo ·que' -temos, 
quando a pena, em lugar da incommodar, accom· julgava que nos ríio.· devíamos estender: multo: 
moda ·~ · Citarei um . e:semplo mui frisante • . Em quizera que ou pró, ou contra, cada um- votasse 
Pb'l d 1 b. · · t d · d como entendesse . . E' mui sabido que ·os que 1 a e P 18• .no -empo 9 ·- •nverno, a gente es- se querem ·· distinguir na carreira parlamentar 
arranjada commettia pequenos crimes para serem costumao fazer · longos discursos ; mas, 0 -Brazl-i 
recolhidos A casa de correcçlo •. Foi naceaanrio nilo quer diacursoa ap~aratoaoa, quer .- leia "utels, 
tornar a flrislo maia incommoda, aecreecenllmdo.; quer um codigo penaL fundado em justiça 8 hu~ 
lhe traba hoa pezndos. ·· .·· manldade. Não porcamoa tempo _com longas dia~ 

O mesmo . acontecerá entre nós se iRto paaaar. cuaa_õea . inutels• Foi aóm_ ente_ ·pelo bem da ordem 
A pena de galés é•iuda uma pena multo doce 
para eata qualidade dp genttl. O srstema de ea. que .pedi n palavra. 
cravidio ao Brazil é certamente peaalmo; põrém o 8r. Rl'botro do AndrBdo:-Se•1hores1 
havendo entre nó:1 muitos eacravoa, alo precl1a1 eu nln descerei ao campo daa. individualidades 
leia for&el, terrivele, para conter esta gente bar· o multo menoa ventilarei a queatilo de ·popula· · 
barA. 01 .americanoa do norte que têm entre si rldada e Impopularidade eatranha ao objecto da 
este moamo mal, a11sim obrarlo. Exponho outra• diecuseio: porque ou estou certo que cada um 
circumatanciaa á eonRideraolu da camara • . Nas cl· doa meua honr11dos colleg11s vota, assim .como .eu, 
dadea . marltimas accumulllo•lll estran«elroa vi· com ·a aua . conaeleneia . e com a sua convlcçilo. 
closolj cobertos de crimes : qual aerA a . pena P.assarel Igualmente 11m liilenclo a questllo de 
para estes bomen1 ? Demaie, . em multas das direito gue ató o presente nllo foi combatida, e . 
c:apltaes. do . Brasil n4o ha prlsé5ee ae11uraa : aonde a da emc:acla matllrial ll moral, cuja inaubalaten• 
poaa recolher eeaes faccinoroaoa, aonde · tol·oa ••· ela cu _ demonstrei . e que nem. ainda foi con· 
guro1 ? testada: _o limltar·me·hel a responder t. algumas 

Sr. prelldente, qual deve preferir• li, o · codlgo obJscçlltls oft'erechlaa por alguns doa Sra • . depu· 
nntlgo, o llv. I>" que a\ mala leve culpa dava a tadoa que pugnlo J'ela conaervaçi\o da pena .de 
pena de morte, ou e11te codlgo Ulo humano que mortG no noMso codigo penal. . . . 
a reduz a quatro oaso1, e lato em 1rAo maxlmo? Dl11o·ae1 fóra melhor. votar, do que gastar tenipo 

A America do Norte, eaae P.all ttlo reeommen- · em discutir uma mataria ttor todos _geralmente 
davel pela 11ua liberdade e ~»eloa bona coatumea aabida; ao . que .respondo que eu ni\o . conheço 
de seu• habitantes, .cuja leglalaçllo ptnal ó talvez uma . questllo mala . vital .. e de .mala Interesse á 
a melhor do mundo : na Amerlca do Norte; digo, soc1edade _ brazilelni: . illuminal-a pois . aobl'IJ tal 
aó a Penaylvania nio tem a pena .de morte. Oom· respeito é um doa primeiros deveres de seus 
"Parem-se os co11tumes desses descendentes de representantes. Demnis os meus illuatres collegaa 
WllHam Peen, com oa doa nossos concidadãos que . hoje deCendem a pona de morte, concordão 
pouco instruidos, e se vei'A ae póde haver pari- na esperança de · um futuro feliz mais ou 'menos 

· dade, se o exewplo desse paiz JIÓde induir.ent.re 1·émoto em que possa ábolir·se semelhante 'pena, 
nós. Não se póde negar que a ·França é. um: dos a· reaerVão . esse futuro __ par~ á ~poc! :: da ~h:ili· 
paizes mais ·civilisados .do globo, a ond_e se com· saçio dos povos; e mator dasseunnaçao .das luzes 
mettem menos crimes em relação .á sua populaÇà(); e :da . mos:al: CO-IIU).-pt)ÍS poaso--:-eu deixar de · en· 
comtudo a pena de morta -_ se acba- ·alli estabe· cetar seúielllllnte discussão e · de albànàr difll· 
lecida. . . .· . . · culJades. no meu senUr apparenteat ·_· · . . 

Finalmente, tinbamos . um · codigo bariJáro re· Senhora~, .. ·ninguem conhece como eu~ quau&o 
. pro:vado pelas luzes do seculo, apresenta·ll8 hoje é preciosa á eamara a eocriomla de tempo para 

um codigo humano e doce : passe este t'lodigo, o boin desempenho de suas , autiustaa funcções, _ 
façamos este henetlcio i nação que-nos abençoará. mas , neste caaó·: da I que éu goze do direito ·que 
(..tpoicufo I - · · · ' - o nosso . rt'gimento me outorga. · . . . _ :·. . 

o eodigo actÚal rol reito por u~à : co~mlasilo . AllegoU·!Ie. qae este projecto utá. f~ i to ã,annos, 
mixt.a, composto de membros ifesta ca1a .. e .senhorea e _feito para. um povo dado. Q11e lmpor~a iato 7 
aenndores. Se elle passar aqui como veJo da com· · Povo dado ·era o da ToHcana ; tinha um. codlgo 
missão ou ao mais, corn poucas .alterações, pna~ , penAl que admitt.\a !l pena de mJrte, e Le11poldo 
sará iufallivelmente no aonado e· será .sanccionadó~ . a rez l'isear. Notai que os to~canoa são itailanoa . 
porque ~ 011 senadores 11ão. pela . mnior -patte çoq~ çllmo oi outrv.s poV:os da Italill L~!!Sidós pelo , 
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mesmo systeml\ político, dirigidos por um mesmo Allegou·se _finalmente que 0 se'nado· não ádo
cultol e o JlOVo .mais doce, mads instruido e mala ptaria a s~ppressilo da pena _ de morte~· o qué 0 mora .· A suavidade pois . das - penas - longe de 11enado tarJa, eu Ignoro e pouco . me importa, 
augmentar os crim·es e de enbrutecer este povo porque eu voto com a minha consei·eneia · e· n"'o 
contrlbulo antes a melhor&l·o. · · . d " 

Argumentou-se alndll para abonar tão inutll com as os outros. Campre po'rém advertir . que 
e b_ arbara pena, com os exemr.los da -Fr·an· ç·a _· e·_ ·. nenhum corpo ~ollec~ivo, nenhuma coUeeçio de 
d 1 1 t d hom~ns é-_ estac1onana,_ porgue __ as novas luzes 

a · ng ll erra, ous povos em nentemente civil!· adqunldas, a .doçura.· e M_lcidade ·: de eostuules 
·sa~os. Estes e.xemplos porém, refatados <nelas em geral a per~ t 'b'lid d 1 d fi ld ' uttlidadea -co\lndaa por po"Vos que _-. a . nbolfrio · . . · . ec 1 I a e - n e n a de -· que é 

-- nenhuma outra cousa mais· pro vão , do que à capaz_ a .. especle humana, tornão muitas vezes 
marcha --emperl'ada de alguns no caminho dos Eoaslvel _ hoJe a -adopção ·_ de uma · medida . que 

_ · prejuizos. _ .- . _. . ontem t(~Ja talvez sido rejeittlda. 
- Demais, os ~hilantropoa francezes, como por . Fnndado em . tódas ·as · r!lzõea expéndidna. con-

exeiJ!plo . Grego1re, pedirão na convenÇão que t!nuo a votar da mesma sorte;- pedindo que se 
se rJacass_e a pena de morte: se 'ella nã~ foi r•sque do noss<> -codigo penal_ a pena de morte. 
rev?gada · de'!_e attribuir·s.e _·_ao 'estado revolucio· · o .Sr •. RcSbouças :-Pedem-se · 'Votos 1 Eu 
nar1o de então; se o· eod1go penal francez ainda tenho • a palavra ; e como me é dado o fallar. mais 
a . contém; d:eve-se ·esta deagraçll ·ao grande ho· esta. nz, permit~o os senhores da - opinião. con• 
D)&m que tinha· o genio e o instlncto do despo· trar1a que · en·haJadeexbauríroaultlmosrecursos 
t1smo, . · devc·se a\ · constitui'çiio que roubou aos em mat.eria, 11 meu ver, . a mais grave . e séria 
deputados. a _proposição· directa· daa}eis; ·e quando que aqu1 se tem tratado, para que nilo seja re· 
a tenha_ l!!d•~eEta, ; c um, governo inimigo das aolvl~a tilo sutrocadamente 1 .. Nada me impedirA 
novas instatutçoes e . ao estndo ainda · vacillante j ~!.mata a ·que e11 ~atlsCaça a meas deveres ; é do 
e revolucionndo daquella ·nação. meu mais sagrado dever· oppór quanto ·em mim 

Quanto á Ing\nlerra; respondo que este examJ!lo couber contra a malvada pena de morte. Defen· 
nada prova, porquan&<J ninguem Ignora a · marcha dilo-n'n, se · .o .querem, os que a aehilo necell88ria 
lenta · de seus .. governantes . no progresso de seus ou util ; mas · nio nos impeçilo I; • . Multo 1e tem 
melhoramentos, & _a- duração· .doa erros ·feudaes dito · de · es.tranbavel, me parece, -para _ collorar de
até · boje con.tinuados no meio .da maior liberdade, . fendendo a pelor de todas a1 causas • . E um Sr. 

-Para sabtir:se porám o .- que á- esta' pena, basta deputado · atti · (lroferio que nós noa deveriamos 
consultar o•: numéro doa · condemnados A pena ab•trablr de princtplo1, e tratar aó da que1&1o 
ultinui · .agraciados . pelo nicinarcha; ella chega - pelo lado da conuenwcial Emquanto · a e1ta 
annualmente a9 de. nove decimos doa condemnadoa. · 1egunda ·parto J A satlllftz ·_ por dua• veze1 que aqui 
. Invocou-~e aiQda, para conae"ar a pena de . me tenho pronunciado, e · con~lnuarel - a aatlafazer ; 
morte, a oenbuma madurez. doa p'ovoa. Senhorea, mas, emquanto A ·1• parte exlranho, um;duvlda, 
eu não sei o ·que é madureza; povoa que _ ae q!le ae rocommende que pr•cinclamoa clo1 .Prin~ 
reputavilo novos, ou verdes na carreira a a ci· c•pio• I ... O Sr. deputado que oplaa por llome· 
':lliaaçilo; emancipario,se e · derio·se eonatUulçõe1 lbRnte · modo, deverta refteotlr qae · sobre -. priD· 
hberaes; poV.OiJ que_ se julgavito adiantados con• clpiol é que 111onta o · uo11o edfllclo 10olal i que 
tinuariio _ escr_avoa e Infelizes. Sio a• boa• lnl· do principio• ea•encltlhnente se compõe a no11a 
tituições que · ~elhorilo, . · Instruem e adooi1o o lei fundamental que 01 consaara; que·, conforme 
coraçllo doa homens : da(.Jh'aa e vós verei• oa . aos principio• nella . con••Rradol, devendo 1er 
bons reaultadoa dell81. . faitat tod&l 11 noiiBI · leia CIVIl, melbormente 

AriJilmentou-se ainda com a fAlta do oadê&l cumpre .que o uja o no•ao ooJiro-penal. Trate-•e, 
apropriadas no caso .. da abollçl'lo dusta pena. Qua multo embora da que1tllo de ~ utllldade e oonve· 
singular modo · de argumentar 1 A roapoata · ó · niencla : nem eu Jimala a prescindi, nem della · 
obvla, · que a1 fR9Ilo: nenhuma contribulol'lo ou pr111clndirel : porém nunoa abandonemo• 01 priD· 
donati_vo é mall JUito e voluntarln do que aqueUe alplua, até porque, eenclo ollea conatltuolonaea, 
que .é pago pelo• mesmos que ROII•J do bona· devemos orar fielmente que fóra dellel Dlo po· 
ftclo ; . Demais, 1e . a1 cadlías estiio cheia• de · derA huer algllm& co.uetdmcús ou' uCUidti46, 
criminosos que mereoom a pena uiLima, porque que verdadeira e eatavel aeja. O me1mo Sr. de. 
é facto que ·todos o1 homen111vre1 ··nellas morrem putado, para rdoroar aua opinillo exclusiva dos 
1e.m ser sentenciado• ; como ae diz. que nlo ha prlnolplol, chegou a nvançar que se 01 homens 
·cadêuf . · · a11oclando·10 nlo .comprometterilo aua vida, tam-

Insls.tlo·se ainda sobre a nece1eldade da · penl\ bem nlo comprometterào sua liberdade para serem · 
de morte ao menos para os escravos, que até preao1, e ualm privados della -em uma ·especie 
aesaulnilo por duas patacas, ·a que .ese1\pos i de oaptiveiro etc. Não eenaur-'rei de paradoxal 
e~ta -. pena· e condeJ,llnàCioa a _ uma IJr_la~o ver-se· aemelflante objecção que -poderia até . ser · autori· 
~tiio ,Uvrea ·até .do trabalbo.-Este ··argumento é sada POr · algum bo'!ll ' escriptor, tal como 'Bilnja· 
cq~tr~~roduc.en~e~ porqu_anto se o·a· escravos ma tio · min Oonstant · no ·seu commentario. ã Filangieri ; • 
por:· .'.tio -pequl!na · · ao_m~a , é ·._ aignal · de ·- · que ~ó. direi que . me · parece preferivel nea11e caso o _ 
Dii_o: Je_mem· semelba.,te;pena ~ Quiutto ã · ~ypothese · JUlZo.do conda-de Seze _e do· cbanceller do Aguessau, 

- de '·_nio· trabalharem na prlsito' é o_cioaa, porque - e d'outros :que modarnamenl.e: susteutio ·a ver· 
eu _a<llllitti ._ o · trnbalh,o ·_eo~o :uma condição, 'que dada em co'ittrario. A repressão da liberdade: do• ace
devh~·acompanhar a · pena .. de prisiio · por tempo , lerato ·niio tem por · fim Jlrival·o da: :mesma li· _ . 
prolongado. --. ---- · - . ·: ,- ·· · · · .· ·- · - Lerdade; ·-mas sim ·vedar-lhe .que ·•abuae · de>.um 

Demais, gran:dé ' ·párté -das ' bord~a': _'a:tricanas dom tão precioso em prejuízo de outrem ou da-com· 
admlttem .a metempsycoae, e crêem que morrendo munidade. Deixnl·o no uso. frllcto ·de urna liberdade 
voltio . a .dfsfructar a11 _delicias · de _au._ ea~a' p·atria: nociva, seria · concorrer para uma injusUoa em des· 
e lançando um golpe de vista· pelo· Brasil~ · eUes favor doa que vivem paeifloamente~ · -· .. ·-• · 
alo . talvez · oa· unicol que se suici_ dilo porque· a - Obrigar o hcin1em a trabalhar é·fazel·o • cumprir 
morte é a noite _ do··d[a Inquieto e ··pen<iilo ·que uma o~t·lgaçilo- natural, é cohibd-o de manter·•• A 
ae _·chamlíl vida, é o ·. leitO _de repouso para' o ·custa . de outrem ou cla ·eummunidade·dos demala 
desditoso escravo; Que terror póde nellesinfúndir homens;· A repreaalo ou reetrl~lo, · poJ•~ds Jlber· 
semelhante. pena? A Pensilvania ~pnta!a màUos · · dada do . malfazejo, ·son~e de ser-lhe .. destructha
Degros ·quando esta pena nio· foi:. adm1ttida em da me~ma Ub~rdade; 'lha garante P!lra qa_e sirva· 
seu · co•digo' penal; : 'E ·eu ·. nilo'_ sei · que ··o . ãiaiples · lhe- sómente ·a ·bem· e · não· a·· mal• ·E'·· um dever 
.titulo · ·ae sua liberdade os amadure.ceírse para tim - ' na&ur&l t\eJodo !' h~nieD1; tn.tbalhàr'pára inantàr .. e; 
tal be:aiJlêio'; · · · ' · ... , .... ··· ·· e ~ma·inJust~~~- deixar que ae mantelih~ _A c:\llta de 
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outre~. A -repressiio -_do abüso, pois, ou represáiio mento a Dracó, · :Roma _ no~ tempos felizes da 
da liberdade . nesses casos, longe . de ser como lei . Porsia e do imperador Tito, a Inglaterra no 

,um ultrajo, importa uma homenagem de tespe\to reinado de Alfr.edo, · a -Russin sob o imperio de 
á obra do Creado1·, um desempenho dos fins Izabel e _C,•tbarinB 2•, o imperador Nicoláo na 
snciaes. EstarA Del mesma razão o acto de extin- Finlandia etc. Os Srs. deputndos hão de recordnr-se 
,:ruir a vida do homem? Ha alguma necessida·.le lleRtes factos historicos disseminadoR nas obras de 
disso ? dift'erentes ~oscriptores, como sejãn: Herodoto, Gró-

Ouvi de outro Sr. deputado que os que defen- cio, Strabo, JJactancio, Tito Livio,:e ultim.•mertte 
diamos . a abolição da · pena.-· de ·. motte -parecia em alguns discursos _ e memorías otferecidas ao 
que .só tínhAmos lido o que · se .acha no . corpo concurso -de Sellon . em' Genebra, a . sociedade de 
da obra de Beccaria, deixando. de parte aR notas moral · cbristã na França etc. Basta o lerem-se 
de . Diderot . .. Bem atrazndos . estiveram os se no& .. pnra desengano a obra •de · Cbarles ·Lucas·. e: o 
limitassemos á olwa dos delictos e das penaS'; com- relatorjo de Levinghston, que estão .ao alcance 
tudo sempre o~servarei que 'amb1-m o Sr. deputado de todos. . . .. -- ·· - · · . 
talvez não queua levar em eonta ·o · que d1sserilo Trouxe·se aqui o ·exemplo ·de .um condemnado 
outros annotadores de BeccariR, como seji'io Morei· quo .em Pe1•naml:iuco aceitou ser carrasco : mas 

-let e Bíelfeld ; e que ainda- de Diderot visse alimente se não deu peso . á _naturalidade 'desse infeliz, 
o lado -· que - lhe pareceu lisongeiro; pois· que este que. nem assim, segundo affirma o Sr. deputado, 
mesmo commentador, convin1o·na pretendida ju~- ao depoh mostrou-se · arrependido ·e .nilo quíz 
tiça . da decretação da pena de morte se fosse continu.ar a ter o officío de matador por _com· 
necessaria, tüda.\'ia não se decidia á resolver o • mutaçio de pena. Este t'aéto, . pois, ·de gút> eu 
problema da .necessiJade. não . duvido, retorça · em .vez de debilitar os me.us 

.·Esta questão foi tratada • até um certo ponto argumentos e corrobora . os outros . 6Xsmp1o!l que 
da -discussão pell\ maneira que convinha; de certo _ · cu referirei acontecidos na Bahia em época mais --
ponto em diante tomuu-se por sotaque a declaração visinha. · _ _ _ - --
franca de _. um .. _orador da parte da\ · abolição; . e Dis~e-=~e- tambem _ que mata-se no Brazll por 
desde. logo este objecto digno da-mais melindrosa qnaesquer duas patacas; e assim se qniz inculcar 
e-séria contemplação do todos, parece ser encerrado que o Brazil · está ·mui verde ou ·mui . vlcl!Jao 

· ca_pricbosaniAnte, insistindo i:ada qual em suas opi· para 1·eceber _a reforma que pretendemoa pela 
.nioes .•. Eil peçu que uma causa tão sagrada como 11boliçio da :peria de morte. Acbo urn .tanto exa-
es&a, a mais tranacflndente de todas que aqui se :têm gerado __ o dizer.· se que ha uo . rioeeo palz quem 

, tratado: . peço que sacrifiquemos .todos os . reaenti- a>~saaaine por :Juu patllcaa ; .t.oda.v\v. concedn, que 
mentoa -i santa ··causa da llumanidade, para :que asalm .acontece: porque era 111ala um1 prova na 
nossos votos sejio ·filhos da nossa convicoio em lneftlcacla da pena de morte tio protueamente 
harmonia com , os nossos)dev:eres e nunca estra, appllc11da · & qualquér crime pelas lele, ainda exll• 
uhoa:.á constituição que jurãmos. tentes. Senhoreel. A verdaae '6, que a penll do 

Por mim de boa 111nta.le digo que se de alguma morto 16 preeta ao de•poLiemo e 1\ anarcbla. 
-acrimonia tiver usado e houver de usar na expoai· Em tempo11 . calamltuaoll deUa al\o _ vlcthnal _OI 
-olio doa argumentos que me assistem em tal proce- benomerl,oe da pttria; o· 01 hoPlene anal• llhll· 
dimento . por · cer'o que tem tido· e terá nenhuma trndoe ; em . tempoa aocegadoa aó alio levado11 A 
parte a vontade •. Nem meamu me tenho de tal morle pot~aoa~e ollecura1 e to\almenLo deavallda1. 
maneira . elevado em meus proprios argument!la J~ o . tonbo nqul amrmado o continuo a amrmar, 
que me deixasse de prestar toda a attllnQlio ao• Em minha provlnciR pn111 por corto. que 01 
-Sra. deputado& que houvcr4o por bem_ ee({uir um_ ~a 'llerdado\rllmeat.e cr\m\noaoa dv.a deaordena Cl atro· 

, opinllo contraria... oldade11 de Outubro do 1~-1; houvorllo frnnca sabida 
Dlaae·&e _ maia,· além do qutJ · venho de .· obser· para . tóra do pala, e que para eaeo flm at6 con· 

var que nós · nilo tinh11moe oxempllllcadu eenilo oorrorilo por melo do tutitcrlpçõea 01 proprloa 
. a Leopoldo na Toacana o ao c:onRre11o da Luixlana aocl.arioe de um partido oppoato: o aoonteoeria 
. adoptando o codlgo organlaado por LevlnRlietou. aMehn ae ellae prevluern que &111 · orloaJnoeoa 

Pareco·mo quo aaalm nr({umentou um !ir. depu. aerh\o pe\\\ten~la\11\tm\e -punidos por melo de cu· 
\ado que· qulz perauadlr que nilo orlo baetantee tl1t_os. proporclonaes e emcazee 'P . • . . . 
os exemploa do outras naçõBI •. Mas . eu noto · que 011. quo a comml•silo militar matou no principio 
quando ae mostrava impacíencla por qualquer · \lo anno de. l821) tloarilo para terem _Pr.tJa irease _trl· 
tempo Rasto na. preaenttl discuasilo, atnrmando-ae bunal ennguiaedento: porq11e ·.:ooOavilo em _ sua 
que todos ·. estava moa plenamente Inteirados de innocencla, e desollnÇavilo aobre a lllaaio de -:que o .. .. 
tudo quanto att tem oscrlpto sobre o lmport.an- deapotllmo -olo os tragaria tl'io ferozmente,!~ .. 
t.iseimo aaaumpto da lJgittmidade e convenlencia AIRuna crimlnoeos de . homlcidlo a!li_' têm sido 
da pena de -morte, noto que . entiio Incorria-se presos, e Q l)lle acun~eco quando estilo· a ser SE!nten-
em . wanllesto .engano. Além .. dieao alguma con- ciadl's , ,e -fa\tilo .esperanças de nilo .. serom . cóndem-
eentração .tem ·havido sobra as proprias opiniõeP, nad'ós · ê. ·. morte '1 Ou .. têm rugido d~ cadêâ;·_ · ou 

_ pois evidente é, .e. não menos referido nedta casa Cogem .' 'do ,.ho.spital militar, parâ . 'Onde ._pãàsio a 
que a -pena de . tnorte: não . fõra abolida em t.ã~ titulo de :doentes. Qnalser~ o .ca,:cereiro oinenti· 
poucos ·lugares, - como .objectára . o Sr~, deputado, nella (a não estar muito faínilia'ríslà(lci com il.'mortfl !) 
cuja :vastidão e profundeza de conhecimentos reco- qual sei'aí capaz 'de r~.sis~ir ·ás ·vaies ' 4o mi~~.rav.el, 
-nheço, e muito •respeito. ,· . ·. · . • ; - · . ..ou do parente __ o~ do, . ~m1go; falla!)~o ~~ .n~me de 

A pena de morte n~t Pensilvania acba-se abolida. Deus .e. de . t11do q11ant(.t ll:a :~e.m~u~ . s,agra~o. ,so.b~e . 
por Guilherme Peen. pela eft'eetiva adopção do sys- , a terrst, pela fuga · de um Infeliz que ,alu~s ter1a 
·tema. penitenciai 70 an(loa · antes que Beecaria de acabar a . vida . . com .o apparato fu.•íE~lire , que 
p_ublicasse a sua celebre . obra; já ;aqui 1·eferida. as instituições judiciaes pela heran·ça· -~!! · tempos 

. -E _ se no eeu. !IOdigo-Peen deixou a-pena de morto · .de!jloticos ainda oaLentilo? •• ·. • • . · · : 
ao assassínio .premeditado, ·foi, na persuasão ·. de · Um Sr. : de()utado-, que tem igualmente solicl· 

. que. era conforme .ao antigo_ te~tamento. o s,angue tado a aboliçilo da pena de morte, referia bon· 
1Jilo 1ang_ue, o.>pin1do desvanec1da _ posteriormente :tem · um caso ncontacfdo sobre certe réo .de '. moeda 
pelo Dr. Ruah. A me11ma !)ena .fór~ mandade. ceasnr - falsa, a . quem .soltaril\) os proprloa que .o _bavlilo 

-- na Toscana por Leppoldo, e abolida em 1786, d_epois preso, _logo que · .lhes declarou gueni era, -_ p_on· 
de : uma proveitosa · experlencia de 20- annos. - ~ - iierando·lbes que· o levarllo á .tor.ca, le · a11lmo 
Persuado-me q:ue . ninguem · duvida !listo. Mais tivessem pa_ ra ta_ n_to,'_ccm __ duzindo•ô pr.e·s_ o.; P_ ois __ q,ue 
outros _ exemplos tenho eu commemorado. de época - havia da p_arte . de alguns podE~rOsôs ' m,ulta . von
mais antiga e de muito maia .recente aobr!l o t!lae .de r_oatal,o .para defender.· a :re-puta~jJo . de 
Egypto, e r~~u,üo <le s,&baeo, a , GJ.tcia ail~ríor~ I outros~ O facto é verdadeiro ; .e a . - eJ~e : ~lo , aõ 
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deu. lugar á crimino~a relaxação de um Úrto 
ouvidor do crime que havia na dita província; 
como mio .. mPnoil a. barbaridade da píma, a sua 
qualidade repugnante à propría natureza & á todos 
os príncipioH. essenciaes •. · . . . 

Desenganemo-nos. Niio é com a pena .de .morte 
que havAmos .de .. re.primir · ou ~-Avitar os grandes 
crimes; Se. elles se perpetriio no Brazíl, e são mais 
em numero. do que o d<1s presos, e muito· mais 

'do quo~ o dos. condemnados, é porque ninguem 
de . .boamente se propõe·a.ser .exP.cut .. r ou fautor 
da. execução. de .leis· .barbaras; .E'. muito· vencer 
a repugnaneía de um, accusador, mesmo otrendído, 
a .de . testemunh:os, car_cerP.iros. sentinellas, (SCri· 
v.iiês, ndvojlados e juazes 111 Todas as penas ver
dadeiramente sito meios appltcados para a mora· 
lisaçno dos homens no estado social. Nós já temos 

· a experiencía dt~ que o uso e· applicaçiio da pena 
• de .. morte é muito máo. ensaio; adaptemos as 
-penas que se têm praticndo ftllizmente, e se vão 
. praticando. para bem da humanidade nos outros 
. paizes. Só por esta face olhado o objecto em dia· 
cussão, nós deveramos excluir do noRso codigo 
criminal a pena de morte. A prudencia o acon
selhava. Mas deveres . mesmo ·.nos compellem, 
deveres muito sagrados com mandão ~:~ue ReJa entre 
nóll abolida uma pena que faz uté do criminoso, 
a respeito do corpo· social, um 'agente violador 
dos seus. mais sagrados dev~res para com Deos 
e para com a lei ,fundamental quejurám.os •. 

· Consideremos ·mala um pouco· sobre . a·· 1~o~sa 
'rell~:liin, e· veremos . que a. pena. de morte _quando 
·executada põe, não menos· em risco a salvação 
·do intellz .·à ella condemnado, coarctando·lhe o 
tempo neceasario a cuidnr de sua almn, a dar-se 
a um verdadeiro arrepeudimPnto.lll Limitemo-nos 

.ao que. é posslvel que oi!- hnmens p~:atlquem. 
Nó11 podemos premlur e nito dar vida; nõs podemos 
·melhorar a exlstencia do salvador de muitos 
homens, do benumerito dn soclddade. 
, Castiguemos na razão opposta dos meios por quê 
premiamos; . seja o_ IJialfeítor do genero tiumano 
prlvndo dos· bens· sociaes; não communique á 

·sociedade a quem .fórn. nocivo. Monarchas abso
lutos têm nboli:lo a pena de morte, sómente 
·com vistas de utilidade e conveni6ncia; d·•nao· 
·cracias ·pela mesma raz1io a t~m. banido. ~ nós 
uma nação segura plenamente por uma le1 fun· 
damentnl .. como n nossa; ·nós estranhos a todos 
os ·receios de actos subversivos que .não sejilo 
immediatamente nnlquillados ou reprimidos, nós 
admittiremos . a idàa. perigosa, e a. to~! a 1\ evi· 
dencia· rep•·ovada, de que n. pena de morte ó 
nccessari11, e que nós em algum CRSO .a podeiJlOS . 
·decretar· sem sermos ·con tradictori~s, sem sablrmos 
das metas dos nossos deveres 'l 
' Muito tempo ia tomando ã camara na dlscussilo 
das verdades. de que estou convencido •. Ponderem 

·bem· os senho1•es que ate aqui se têm annun
'ciado · ditrerentemente ... Entretanto minha con
·aciencia fica salva pelo voto, ,que assas tenho 
motivado 'contra a malvada e atrocissima pena 
de ;mqrte. . · . . · · 

o Sr. carneiro da cunha:-Como quero, 
Sr •. presidente, que o ·Brazil conheça as razões 
em qua me tenho· fundado ·para votar contra a 
pena de morte, estabelecidll em tempos barbaros 
e tenebrosos, e por espir1to de rotina ainda 
ndoptadu, e por ser estu materia de summa 
importum;ia, ainda tomaria al~um tempn 1\ cttmara, _ 
sem me valer de exemplos de outr11s .naçõ,..s, qua 
a têm C11llzmente supprimidll, . n~m ·da sagrllda 
escraptua·a, 1:1 m~nns dos moti~oll dll rellgitio: sim 
dos fune~tos l:'tftlitOtl q11e ella ·produz, llpt'Zilr de 
alguanas vunt·•gens que nprt~sentão. al~>~uns pu~li· 
cillt••s, antro> <~s. quae;;. dou<~ ma parecem .de m•ttor 
peso:-1.• Que· a. pena da,._mortl! é .exemplar; 
porque produ~ uma impressao ~a1s v•.va !i'! que 
as outras: ;...:2.• Que é e:Olcaz ; porque tira o poder 

'rOltlO 2 

de malf11Zer; mas um destas mesmos publicistas 
é do opinião que a prisão perpetua e laborio~a 
deve produzir uma mais forte impressão, .com 
cuja opíniiio me conformo, accrescentando que 
o eff'lito resultante da impressão de terror ·.prCI· 
duzido pelo exemplo é ephemero, . sendo mais 
duradouras as· funestas· c.onsequen.cias~.pi:>r: · .acos- · 
tu mar . os .homens a verem por. um. mau dato da 
sociedade derramar,se em. publico theatro Q'06an· · 
gue · de seu semelhante. e que tendo n ·.mesma 
socif!dade ·· este ·· trE.mendo ·· · direito ·em ·· de11aggravo 
dn lei, elle .tambern (posto quo sem justo Cun· 
damonto) o póde exercer, ao menos em satisfação 
de sua honra oft'endidK, de sua propriedade. rou-

. .bada, e mesmo em desabafo de sua justa vingança, 
e mesmo. principalmente quando não encontra 
nos executores. da lei uma prompta satisfação de 
suas queixas como muitas vezes tem succedido • 

Sobre a 2• tambem .diz que seria preciso tirar 
tambem aos loucos. furiosos os. meios de causa· 
rem tantos damnos, . e muitos outros como,. aos 
ricos e poderosos· que estando sempre· em rne
lhor.es,. e mais. fav:oraveis circumstancias . de 
abusa1·em de . suas forças .commettem • grandes 
attentadlls. sem se comprometterem; ·.além de que, 
quando a pena chega a executar•se já o culpado 
está em estado de não poder mais exercitar o 
seu genic. uaaltazejo • . 

Sr. presidente, o homem . tributa um santo 
·respeito á existincjn de seu semelhante, e p!lr 
todos os meios possíveis, e. ainda a. dt~spelto de 
algum delicto, que elle por &ua miseria e desgraça 
coanmetta deve poupar o derrama·mento. de seu 
sangue, salvo .quando. a salvação da patria o 
exija imperioriamente: porque em sua defeza está 
a salvaçilo do todos .• Nilo' demos exemplos de 
barbaridade, de legislndor811 ·crueis como Draco, 
principalmente am um seculo de luzes. e quando 
aR ldóas . de liberdade civil o reliRI~B!J,,. de pbi· 
loRopbla o humanidade triumphllo quasi. em 
todOII os pontos elo. unlverao contra o arbitrio 
funesto do despotismo polltlco. . . . 

N1to estabeleçamos peuaa aeveras, leis de aangu·e 
de. que sempre 110 tOm vulldo os tyrannos para 
perpetuarem o sou barbaro domlnio .para razarom 
pesar sob r~· os rnlaerando11. povoa o seu aceptro do 
ferro. Consideremos l~1lln, que ó para a naçrio 
brazllelru,. quo vamos le"lslar, cujo caracter doce 
o brando exige mais suuvldado nas lt!ls. E'. a 
este · pove» generoso e' hospitaleiro que tombem 
se .devo appllca1' aquollo verso do poeta latino 
-Jupiter ma picc seC1·evit litOI'IJ genti.- Mas 
continua-se " Insistir· que o Brazll nãu está em 
circumstanclas de. abolir esta pena cruel, e que 
os.brazileros sito desmoralit~ados, o que nilo po11so 
deixar passar em silencio. . . 

Si'io, . Sr. presidente, culpados· os. brazileiros de 
ter o antigo governo portu_guez muito ·da pr,ópo· 
sito introduzido a corrupçao nn admin~stração 
publica, v.endendo .os empregos, não. puf!-ando. os 
magistrados venaes, .·protegendo e apo1~ndo a 
violenci.a e oppress~o, cer!:an~o '?S puv14os .às 
queixas dos perseguidos, nao d1stnqumdo JUStu;a 
e aútorisando . os bachás .a praticarem quanto 
lhes. dictava sua ·nialvadFZII0 ambição· e· mesmo 
suas vinganças. succodendo por desgraça nossa 
que. o governo do Brazil depoi11 de. s_un indepen
dencia continue no . mesmo traidor. systema sendo 
perseguidos os escriptores. livres, . assassinados 
e deportados e os seus oppressores (os colurnnas) 
protegidos e premiados? Se· nilo exlstlsao ·esta 
pená. niio record1niamo's •. om dõr. · e1111es dias do 
luto, . e de nmar~urlls om que tlXIuolartio o ultimo 
8u11piro uos cad~tfultios. da inqu:aiol\o política 
um Antonl11 H"nrlque, .os . Satyros, , 011 .C11nécaa 
e outros martyres â 1 patrla que .11e sacrUlcarlfo 
deftln len·h. cor.ojnsament~ nos1108 ,direitos, .nossa ' 
ind .. pendencia. e· liberdade. . .. , . . . . . . . 

Se o 'duqu~ .u:Aibi~, .tã.o re~oz. como er~a, ,,não 
tívesse· receb1do as 1déas do ·tempo ; isto é, . que 

. 66' 
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0 crime de heresia devia ser punido com a pena 
da morte, . elle cert"men~e '-não sacri.fic!lria nos 
Paízes-Baixos tantos mtlhoes de vtcttmas; . e 
quando se diga que al~um ty_ranno. o poderta 
renovar, esta mudan~a .h~ serta p~rtgosa ; por 
que a tyranoía exerctta mats tranqutllamente os 
seus criminosos excessos, quando marcha segundo 
o curso ordinario das leis, achando os espírito~ 
ja acostumados com este genero de pena, e fot 
o gue succedeu quando . occupava o throno ·do 
umv•Jrso um . Tiberío, um Caligula, um Nero e 
outros monstros. Inda .. mesmo quando. a pena 
de morte (sendo analoga ao· delicto) recaia sobre 
o verdadeiro culpado, todavia e lia. não p~od~z o 
eft'eit? desejado, ella. não desag~rava a JU&ttç~, 
ella não satisfaz a v.lngança publica, . ella nao 
indcmnisa a parte oft'endidn ; mns quando ella, 
senhores recahe so.bre uma victima innoeente, 
sobre um pai de familia I 

Terá a sociedade meios de uma justa com• 
pensação? Poderá alimentar. e educar os filhos, 
11nxugar o pranto da mísera e ineonsolavel 
esposa? Poderá livrar uma familia inteira da 
vergonha, dl!_ dôr e do opp!obrio? ~:i«? de ce.rto: 
então revoltao·se os coraçoes senstvets, ~eme a 
natureza e a humanidade e uma justa indignação · 
reverte sobre aquelles que devem gozar. de uma 
estima para bem desempenharem as altas funcçõe.s 
de qlle estão encarregados; porque toda a autor~· 
dade que não . é respeitada não- pôde concorrer 
para· o bom andamento dos negocias publlcos. 

Outra atrocidade e desconveni,.ncia resulta da 
pena de morte ; . porque além .da eterna· auiquilla
ção de· urn ente tãn sublime, e perfeito em sua 
organisação phisica . e moral, . ainda se pôr em 
pratica' uma terrível violencia, que é, a de obrigar 
a· outro infeliz a ser o carrnsco de seu compn
nheiro de desgt:aça, 'de seu semelhante de quent 
níio recebeu oftensa particular, e. quando os 
outros . não sito privados de t_ributarem l!lgrimas 
de. compaixão, elle é constrangido a ser a>~&IJI! c~uel . 
sacritlcador a tingir as mãos no sangue da .v1chma 
e muitas vezes para satisfazer és vinganças de 
um governo injusto ·e a.rbi.tra.rio: isto para mi~ 
é 'o supra sumum da Vtolenc1a, e o grão. n.ats 
subido a que ... pôde chPgar o soft'rlmento do 
homem, e. o abatimento de sua dignidade. ver· 
gónb'a e o eterno labéo da raça humana, succedentio 
qúe na Bahia . e Pernamb\lCO não. hou.vessem 
carz:ascos para executa!-'em as barbaras e 11legaes 
sentençu contra o maJor Satyro. e padre Caneca; 
e isto· prova de sobejo que ainda nos ferros, e 
debaixo das appareneias do crime se en~ontrão 
almas nobres, que· &inda não renunciarão os 
fóros de sua dignidade e natureza. 

Lancemos, senhores, .. os .olhos compassivos 
sobre o passado e contemplando com horror e 
lastima. a multidão. de vietimas sacrificadas por 
tyrannos, ··acobertados com . o pretexto da snlva
ção da ·patria, risquemos do nosso .codigo esta 
pena cruel e desnecessaria, o que conflndamente 
espero das boas ~nt_enções ~e meus ho~rados 
collegas : pena estabelecida n_as trevas do . fana
tismo,- da ignorancia e barbaridade; penas sev~
ras se tornão inexeq_uiveis, e em lugar d!!.conduZlr 
o criminoso :ao cammho da correcção o exaspera 
e o faz mais furioso. 

-Por todas estas consid~ruções e bem f~ndadqs 
motivos, que exposto tenho, e os qua. ma1s sabta 
e eloquentemente expenderão os illustres oradores 
que· a combatem, com toda a tranqulllldade de 
minha consclencia voto contra a pena de morte 
por aer (torno a repetir) impopular, trreparavel, 
atrnl,· tnneflaar. contra. a.railo 8 a naturell, op- · 
poata ao Poder Dlvlno 8 bumano, 8 contrarla 
1011 prtnalpios da IRualdade, de Justlva e de 
U\lllllad8 . publ!cª. • . . . .... -

Nlo havendo utais .. guem lalllel81 o Sr. pre· 
sideute querendo põr.j. votoa, . o Sr. Paullno de 
A.lbuqu11rque requereJ,a .quo . aa OQ\OUdaa foasom ·. 

á commissão especinl som haver sobre ellas vo
tação; o que !oi regeitado. 

A votaçlio sobre as emendas excitou uma dia· 
cussi'i.o de ordem sobre a emenda a mais amp:a, 
querendo alguns que se propuzesse em primeiro 
lugar a dn Sr. Paula e Souza e outros a do 
Sr. Rego Barros: votando-se, venceu-se que a do 
Sr. Rego Barros ·roset~ posta á vot.>s em primeiro 

lu~~~· -approvada a emenda do -Sr·. Rego Bar~os, 
rejeitada a do Sr. Paula e Souza, e o Sr. Vas• 
cc>ncellos . pedi o· licença para retirar a sua, o 
que lbe foi concedido. . . : . . . · · 

Foi pois vencido que J\s penAs de morte e 
galé , substituírião nos casos vencidos, e rernet•. 
te.u~se · tudu . á commissâo especial .do · codígo. 

O Sn. PnEs.DBNTE de11 para ordem do · dia 16 
dó corrente: 1. 0 SP~unda discussão do pr:>jecto 
de lei.n. 125 .. 2.o D.t:scussão da resolução n. 175. 
3.° Continuação. dtl· segunda discussão da ·pro
posta para a . organiRação do thesouro publico. 

Levanton·se a seasão d6pois das· 21/2 -horas. 

se~~aa\o em f 8 de . aeeeaabn 

PRESIDBNCI~ DOsa. cosrA.cA.avALHO 

· Fez·se ·~ chamada, e se. achArão presentes 74 
.Srs. deput~dos, faltando com causa ,os Sra. ,Al
vares Bran~o, Bello, Per11ira de Brito, Baptista 
Pereira,- Deus e Silva, Tiburcio, Paula ~arros, 
Castro Alvares e Hollanda; e sem ella os Srs. 
Corrêa de Albuquerque, Ledo, Ma~iel e .Fe~naodo 
de Vasconcellos. . . . · 

Abe,.ta .a sessão, leu-se a acta da precedente, 
que f~i ~pprovada. 

EXP.EDIENTB . 

0 Sa. SECRETARIO MARCELLINO DE BRITO leu 
um officio do secretario do .senado, participando 
ter sido sanccionado o decreto . da asseDiblãa 
gerRl que extingue a mesa do des,Pacho marítimo .e 
a resolução que isenta de direUos .de entrada ou 
consumo, a moeda estrangeira 'de ouro .e prata, 
prata em. pinha e ouro ein barra~;_ Fieou ·a --
mara inteirad.t. -' · 

Foi remettida A. S• . commissão de' fazenda uma 
representação lia aamnra. municipal .da yllla da 
Barra do Rio Grande, cabeça da comarca do Rio 
de S. Francisco. pedindo prov:idenclas sobre a 
moeda de cobre. . · , 

Foi remettida â 1• conimissão de ·fazenda outra 
representação dos negociantes da praça da Bahia, 
contra o imposto de 15 96 qae agora. comega a 
cobl'ar·se sobre as carnes ·seccas e cebo .• 

Esta representação foi remettlda .pelo Sr. de
putado . Li no Coutinho, · qne ·.pedill a urgencia ·do 
negocio como de summa importancia, não .só ·por 
ser. a Bahia uma ·província que. muito c·onsor:ne, · 
como por haver lei que dispensa o pagamento 
do imposto de que se queixão os n. egoei. antes. em 
sua representação. ., . . . 

Fallárão no mesmo sentido ·os Srs. Genaaio 
Pires Ferreira e Vllseoncellos; dizendo este ·Ul
timo Sr. deputado,. que além do alvará citado a 
lei do orçamento. abolia os 15. % dos ·generos de 
uma .provincia que se . exp1utasse para· outra. 

O Sa.· :PusmEMTE consultando i camar11 en• 
vlou o negocib .. com urgeuaia i\ 1• aommilllio de 
fazenda. . . ·. . .. . · 

Louronoo Marinho e Franclaco de Paula Pinto, · 
pedlri\o em um requerimento a dealal\o de. um 
prooeaMo que • 81&a aamara diriRira ·o Juta dul 
aontrabandoa. -Fui rame&tldo A aom!All.alo 1 
quem estiver aa'eoto e1&11 IUttoolo. 

o Sa. O.Doa&oo Ku~.lf IJirOMD&ou IIIPI prooll" 
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ração da camnra municipal da cidade !lo S. Luiz 
do Maranhão, que o auturisava a · !"licitar á 
camara pela ~ua reunião ; o que fazia em sau 
nome.-Foi recebida a felicilaçuo com· especial 
agrndo. 

Vterão á mesa_ as seguintes declarações de 
votos. 

« Declaramos que na sessão de 15 Jo corrente 
votámoe contra-a admissão da pena de mort.e no 
codiiZO criminal. 

« Paço da .:amara dos deputados, em 16 de 
Setembró ·de 1880; - José Joaguim Vieira Souto. 
-Ernesto Fe1•reira . França.- Ll.!urenço .Pinto 
ds Sá Ribas;- Antonio _Fernandes ·_ da Silveira; 
~Manoel Maria do Am_aral.- Antonio Ferreira 
França.~ José Ribeiro Saares da• Rocha;- An
tonio Pereira Rebouçc~a . -Francisco de Paula de 
.Araujo e Almeida. ·-.José Lino Coutinho. -
.Antonio Pinto Chichor,·o da Gama.- Ipnacio ds · 
.Almeida Fortuna.- Manoel Pacheco P•mentel • ...
MaJ•tim : Francisco ·Ribeiro · de And,.íada; » 

« Declaro ,que. na sessão de hontem votei ' pelR · 
pena àe. morte nos · unicos · casos declarados no 

· Jlfojec~ ·do. codigo criminal. _... Ge,a;io Pires 
Ferrnra. D • 

« Declario os abaixo assignados que na sessão 
do dia 15 da Setembro de 1880, votârllõ .pelas 
penas de morte e galés . nos casos dó codigo 
criminal, com suas emendas. - . . . · . 

« P&Ço da camara dos deputados, em ·16 de. 
Setembro de t830.-A. P. Limp() de Abreu;~ 
:1. B.- L. Ferreiro de Mello . ..- B . B. Carneiro 
Lello.-.Bernartlo Beli;ario Soarer cfe . Sou;a,;_ 
l()stJ Custoàio Dia1.-:Tollo Antonio de Lemos. 
-Joaquim Francisco .Al~es- Branco Muni;. Bar
reto.-. .Antonio Maria ds Moura.» · · 

ORDEM DO. DIA. 

l!:ntrou em segunda discussão o art. to · do -
p~ojecto . de lei n. 125 sobre o pagamento do 
diZimo. 
_ o • sr .. Gerva•to:- Este projecto vài eit
tingl!ir· os dízimos de exportação~ (Leu o art. t 0 .) 

Quaes alo os productos exportaveis que deixiio 
de pagar o dizimo-de exportação ? O que se segue _ 
é que· • flcão abolidos os dízimos_ que . se pag:io 
no consumo. Eu · não sei se a nação póde já · 
d!spensar o J>agamento ·dos dízimos dos pro· 
duetos territoriaea que_ se consomem .. A mataria 
d mui delicada, e merece _ muitíssima attenção. 

o . l!!ilr. Lobn do _Souza:- O art. lo está 
claro; diz elle : a Todo o l!_roducto da agricultura 
brazilelra, etc. D (Leu.) Eeta é a _lntelligencia_ 
do art. !o; mas diz o . Sr. ·deputado que não ' 
sabe -se · B nação . póde admlttir este .·· principio. 
Ea digo que· póde; porque assim . como o govt-rno 
póde. mudar a fórma da administração de ' qual
. quer ramo· -de imposto fará · um bem ao Brazil, 
porque livra a da . agricultura das perseguições 
quf' sofre· das jllutas de fazenda. 

O B~:azil tem 600 e ·tantas freguezias; e fre· 
guezias que abrangem um · grande _e vastíssimo 
territorio; algumas de !las abrangem·: a muitas 
outras; e nio é .P.Ossivel que freguezlas de uma 
tal extensão· &eJào administrada& -por um só 
administrador; -. têm ·· pelo ·menos dous·, -.·e. vêm . a: 
ser 1,200 perseguidor_ es dos .. agr!cu~t~~_ es. __ Aq,ui 
mesmo,:· nesta _casa, h a alguns Srs. _ deputados 
que nio .Pa_ gio'.'dizimq, porque _assentárão; ·seg:u!lde? 
-O decreto de 21, que não se ~ovlão pagar :diz1mo 
. no acto . do consumo, mas stm no aeto da _l)ro· 
dueçio. . . 
· Parece·me poli e1t1r demon1trado que 1e tarf, 
um bem mui grande • naçlo, mudanilo a f6rma 
da arrecadaoilo do1 tributo• e allivlaado a asrl~ 
cul&ura •· de papr o !illlmo no aoto . !la . pro· 
ducçl\o. ·· . . - . . . 

~lm :J4o •• p61 em pratica ••ta mecllda na 

Bahia e PBrnambuco, e logn houve uma dill!• 
rença de 300:000/1 ou maiK, qnll ftcavllo nB milo 
dos contractador .. _s~ Jl:rn 18 para 20, no Rio de 
Janeiro se . arrem-atou o dizimo por 196 OIJON, e 
em 21 se póz ern pratica o systema de admi· 
nistração de arrematações. No primeiro semestre . 
da administração o diz_imo importou em ll _contos: 
e taritilil m·u réis, e l •'RO no _ an_no de . 22 . o di· 
zímo de exportação. arrecadado . no Rio de Janeiro . 
rendeu .17 contos e tantos mil réis, e hoje rende 
700 e tantos contos de réis . . Dir:me-hão . que as 

· círcumstancías peculiares dó Rio . de . J11neir.o pro
duzirão_ estR alteração, e eu digo que não ; porque 
dada .a mesma providencia no Rio - Grande ·do 
Sul teve melhor resultado, _e qual será a razão ?. 
Parece-me que se póde espea:ar as mesmas van
tagAos das províncias mariLimas; · - · 

Mas suppondo mesmo que a nossa receita, o 
dizimo de consumo, . anda em 1,400 e tantos 
contos_, quem paga esLe ·dizimo de consumo ? 
Pagiio os miseraveís agricultores; unica · classe 
productora do Brazil; e por- este meio f:IZ com. 
que o dizimo recaía proporcionalmente sobre. todos 
os indivíduos. · 

Eu- pe'}o ao lllustre deputado · que . haja de cal· 
cular que pelo orçamento, suppondo mesmo que . 
viria a . desapparecer por este meu projeeto 
487:000S, valia a pena (IOr se melhorarem os 
meios de subsistencía. · ESta ê · razilo que eu 
tive para organisar· este projeeto ·e o1rereeel·o á 
camara; ella o póde . alterar, porém me parece 
que não obrará com J11stiça s_e desprezar esta _ 
ídéa principal. . · · - ·. · 

o l!ilr. oarneiro ela Otinha :-Sr. pre
sidente, a mataria é grave. Um economista, diz 
mui . bem : « Os eystemas de impostos que os, 
governos têm sempre adoptado, não são .os me
lhores, antes quasi sempre funestos aos povos ; 
entretanto ê certo . que . tratando· se a ma teria. 
com sabedoria, prudencía e· patriotismo, se· me· . 
lhorará sampre · 1\ condição aos indivíduos e. se 
augmentaráõ as rend11s . do estado. » . . 
· ·.· N11nca tal existio no .Brazil.; o que todos os 
senhores sabem ·. mui bem. sem ser neceasario .. 
recordar-lhes. Agora trata-se de escol~er o: melhor. 
methodo de cobranç.& de impostos, .isto ·é, Q· ·que .. 
não ntaque á industría e principalmente !\. agr.i
cultura. Todos sabem o estado em que se· aciia. 
a agricultura no . Brazil por _falta d_ e in~llll!rJ_·a. 

· machina;c; por falta de cap1taes, e prlnC_lpat,·· 
mente pelo sydLema colonial sogui~o sempre . pelo 
antigo governo, e que ainda hoJe não cessou, 
apezar ~a independencia : os agri~ultores é q11em: · 
carrPgfío com. a inaior parte dos 1mpostos, _e ,~~ 
favores -só se · reservArão para o commercio • ... · " 

Não posso . concordar com muitos · _senh?re~
que dizem que nilo é bom tirar um .trtbuto, e. 
substituil·o por outro: e por que razão não se_ ha· 

. ·de tirar um impo'sto que recabe sobre uma clas1_e 
só de ·cidadilos, qae. siio os primeiros que con
tribuem hoje para _ as . despezas do estado. e: não. 
se lanção tributos em objecto de luxo? .Mas no 
Brazil, senhores, só .se · lanção tributos sobre a, 
agricultura; e isto é terrível tanto para o contrl· 
buirite, como para a fazenda. 

E' pois necessario que a as~embléa tome · el!t& 
·medida qn11nto antes em cous1deraoão, (Iara· me
lhorar esta . classe de cidadãos J!ela ·_maior plirte 

. desgraçada; gente que planta sà para ·a· s_u:l>sls
tencia de suas fam_ilias e· !lrr!lnjos · de sua· caaa, 
e é sempre contra o pobre que se exe~ce .a pre• 
pltenilia dos arrecadadores, · A · experaenct~ . me . 
tem' feito ver~ mesmo aonde eu habito, que ptuttoll! 
agricultores por estas me11mas queixBlt: que ~ t.ê01; 

- doi ·arrecadadores; no outro_ anno não' qu~rem 
plantar. Agor~ na-província da Parahyba;._ fo_J -ne
ce~anrio que a junta tomaase no"o .. arbat~o· 'A; 
rl)apeU_o_ dd11 ~~!IC~~rr&ç1~o 4os d~~~ll•· -~ ~M P, 
vér aban ona"a a cu .ura. 
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Se o dizimo (oRse Igual, Rn todos o pag~s~e~, 

ao menos a igualdade -disfnrçnria ·n sua llllt"JUI· 
dade. Porém, senhores, o ricu o não p·•gtl, é só o 
pobre o jornaleiro, o trabalhador quem paga o 
imposto. Trarei por exemplo o illustre· d«putado 
o St·. Gervusio que não paga o dizimo ; e porque? 
Porque se julga dispensado de J?llgar pelo decreto 
de 26 de Abril, o aizimo os objectos de seu con· 
sumo. Eis-aqui, senhores, uma desigualdade. E.u 
não. quiz ser dos .. primeiros,· porém ···agora não 
pagarei mais· dízimos. _ _ _ .. _ _ .. _ 

o. Sr. Maia:- Noto Mta.de clare~a nes~c 
artigo. A' primeira vista parece que. a . mtençao 
do illuiltre deputado autor do projeeto, Coi esta· 
belecer uma nova . fôrma de· arrecadação· dos .. di· 
zimos · •.• porén1 · realmente .. o projecto trata· .de 
abolir 'os diztmos. Fallemos pois com .clareza; . 
diga-se que o dizimo pela sua origem. pela sua 
natureza, pelas alterações que tem soffrido, pe~a 
sua mesma etyolo~in não pó de m_ ais s~r . respll\· 
tado no Brazil, e que devd ser substatuado por 
outl·o, pois· que assim o axígd o estado das nossas 
finanças. Mandar&i uma emenda .. 1\ mesa. . 

u Emenda ao art. 1.0 -Em lu~Zar "das palavras
pagará dizimo- diga·se- fica isento do . dizimo, 
suostituido por um ím posto pago sõmente etc. 
-Maia.» · 

Foi apoiada. .•. . 
o Sr •. Gervaslo :-Eu não pago dizimo dos 

productos territoriaes da min~a agricu1tura que 
se _consomein em terras propnas, em v1rtude do 
alvará de 25 de Abril ; mas tod~ os. generos que 
sabem . J>llra o mercado pagão o _dizimo estabe
lecido. Foi portanto equh·oco dazer-se que eu 
não pagava o dízimo. A· desigua!dade não; exi~te 
tambem, pois que o alvará de 25 de Abr.•l. das
pensa a todos os agricultores de pagarem d1z1mos
reduzindo os generos a um . direito· de consumo, 
logo que elles_ entrassem nas cidades e villas, 
para consumo. Se este dizimo cabe sobre 0:1 pobres 
ou ricos eu não tenho culpa disso ; e demais não 
me consta· qe os meudigos,. os jornaleiros e tra
balhadores paguem dizimo, mas -sim quem os
sustenta. Não se trata disto, e so têm dito causas 
ociosas. Como. extinguir o dizimo,· se nõs eom 
todos os· tributos . actuaes, não sabemos. como 
igualar a receita á dcspeza ? Eis a questão. 

o Sr. Carneiro da_·cunba:- Eu, !lào 
disse que o Sr. deputado não pagava_ o dlZlll!O. 
do' assucar e aguardente, porque nao poderia 
deixar de ·pagar ; do· 'que eu fallei foi nos . s~us 
generos de consumo que . ga!)ta na . sua · fabpca . 

·quando eu mesmo ainda ·pago dos meus . mu1tos. 
outros. Não á tambem só o illustre deputado que 
não paga ; mas .eu quiz traz~r est<3 exemplo, 
porque ._o illustre deputado aqu_ 1 es.tá . P_ resente. 
Eu não digo que s~ não pa~ue, e que . se abula 
inteiramente; eu o ·que quet:ta era outro meth~•do 
de arrecadação, porque .o qu_e P.xiste o acho_ oJifti. 
cultr,so, e não é . provettoso para a fazenda na-
cional. · 

O SR. DUARTE .E _SILVA. .mandon á mesa a se• 
guinte emenda uo art. 1•. _ . . 

11 O pescado ·fresco só pagará. o que fór ex· 
postn ã venda. 

c O mesmo a respeito do gado em pé- Duar.te 
B Sillla. 11 

Foi apoiada. . ' 
AehRudo-~o o Sr, ministro da fazenda na casa, 

flcuu int~<rrompldat 11 dlscntli'IRO. 
Stmdo o Sr. ministro int•·oduzid·• no sal~o das 

. sea~õ~'"'• na fónna d·• uM•ylo, o Sr. prt!lll\lunlQ · 
póz. fltn. dhicus~do o capitulo 2•, tat. · 3• dll pro· 

.po-ta do1 güvorno · 'lllt! rt~orgaull~l& o lhuouro pll· 
blícu.- Dvs inspectore& de faze•lda. 

o l!ir, Oaarte óliilu-.a. :-(Diz o t4chygra
pho não ter ou:~Jido,) 
·,:9 li!Ji.; ~!nUtro .~a. Fa~o,n~a:- Tudo. 

quanto se diz, ou. póJe dize1· .. sob1·e ós abusos 
dos in•pnclo;·es, será i~ualnHmte applic"vel a todo 
e qualquer llr»pregado que fizer as suas vezAs.: 
portanto . o mal não está no nomll de in~pector, 
está no empreg•>; porque toda a autondade é 
suscep.tivdl de abusar : o nome é indiJTerente. 

o Sr. :Maia.:- Diz·se aqui, no nrt. 52 (leu), 
qae os- inspectores serão amoviveis ; mas !liio se 
declara JlOr quem. Quaes serão as nutondades 
que os farão arnov_er 'l E' certo 'l,ue, lido o sys· 
tema deste projecto, . póde. so enten•ier 'que elles 
serão . amoviveis .pelo tribunal _ · do thesouro ; 
porém o _art. 8• do § 9• que é relativo a .este, 
parece·me que é da particular disposição sómente 
a· respeito . da primeira instituição · dos · officiaes 
exi~tentes quando diz : -instituir um .rigoroso 
exame do ,est•tdo · · actualc da a1·recadação, · e dis- • 
tl'ibuição das rendas nacionae:~, .. podendo demittir. 
ou aposentar. (Leu o art. B• § 9o ·ào· projecto.) 
Pa~ece-me q11e este artigo falia mui .clAramente 

dos empregados que exercem na occas1ão·-da nova 
instatuição ; por í,;so entendo que; sendo · esta 
uma . attribuição do . tribunal do. thesouro · para 
amover os· otficiaes no _caso cdeste artigo, · devia 
haver uma redacção mais clara. · 

O ·art: '57 diz : - n'enhuma arremat'açito' de 
eontracto, ou ·seja de' de'speza, "ou_ dé ·.receita 
publica· da província, ·será ultimada s'em appro·.: 
v ação· do . presidente em conselh-o," c na córte · e 
província ·do Rio de· Janeiro, sem' approvação_ do. 
tribunal . do'·· tbesouro. · Esta -arbitrariedndo, ou 
esta ampla faculdade que se dá _ao_· t'riburial, ou· 
aos 'preside~>tes . em c•mselho, ·.para P~'!cederem a. 
uma· nova· arremataç:'io, ·quando presumão que. 
niio foi co_nforme á lei, . parece,me que , ,é '.'!!ftum 
tanto ·nociva, ·e põde daqui resultar ·preJUIZOS, 
não só aos particulares, como á fazenda publica; 
porque n . fazenda . püblica para fazer estP.s ae,tos, 
mnuda-os publicar em hasta. publica,. -eara que _ 
concorrão ·_os licitantes ; segue.se que nao haverá 
muita. gente·-: que· queira lançar, por·v~r que· estes -
actos ·podem facilmente. ser. destru1dos, ·Estes 
actos aendo, como na-verdade são, tão- solemnes 
e a que devem presidir a autoridade publica, nilo, 
devem. ser destruidos, sõ por. uma. méra presum· 
pção: por isso parece-me q_ ue este_ artigo deve s_ e r 
assim emendado.: - renovar, os leilões ·quando 
elles forem contra ·a· lei.'- Esta · am pl!' faculdade 
parece-me prejudicial ã. ·fazenda publica., 

O Sr. Daarte e snva:- Sr. pt•esidente, 
eu acho 'muito justo que ~stes cotttrac~os:·fiquem· 
sujeitos á. nova arremataçao .. nas provJnc1as, por 
ordem. do . presidente em conselho,;, .e :na córte 
p_elo tribunal do thesour.o. Têm havado eontrllctos 
feitos . coutra alguns. -mteresses -da fazend~, .. e 

· muita~·, vezes por conioio; que mal pódo,sPgutr se 
q11e taes leí\ões se renovem?. Quando m~smo 
não haja. dõlo, .. seguir·se-ha algum anconvemente_ 
em que ell~s se rep;tão .'1 Algumas vazes . ess~s 
contractos. se .cf!l.::brãó longe do fõco da adml:
nistração; é preciso· para sel'em . v~lidos! ·que 

· teu hão· um exame rigoroso da adm1ms~ra~tto ; e 
nem esses. licitant.;s_ podem. ser·. preJ.ud~catlos, 
porque quando. entriio na arremataçao Jâ e espe· 
ràodo o fiual resultaJ<> _: p•>rtanto creio qne é b.•nl 
QU•l passe este, artigo para .. que ·os_ contrac_tos se 
fação· debaixo desta clausula. _ ; , __ · .. · , . 

o sro. l\l:ala : ..;.. Eu, apP.zar do. que. acab~ de, 
dizar o illu:~tre deputado, e,; til~ 'ain~a pela mmha 
opinião.·. Sll ·até agora se. · mandavao, renovar as. 
01 ri!matat;õ~s; não ertt _simplesmente. por · mé.ra 

· ·prasnmp.;;tu : er~t por um .. xame muato esp,._clal 
· co1u- tntloll-. 011 conhec;mentos ; era pur uma con· · 
su\ta do trllmnal ; cnn&uU.a em que era ouvido 
o procnr 1doar ria ouról& ; por _llilo parHce-me 11ue 
u Ampl••• auapBILil eta& um exum~ t1\o clruum•tan· 
ch1dn, .como ato\ 1\l(ura 111 tem pmtlu''"''• é dt~lxu 
uma f•oqld~Je multo uan~la ; f~tuullllltitl !JL&al ba d~t 
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ser em prejuízo da fazenda publica, além de so 
fllltllr ã fé. 

O Sr. Duarte e Silva:- Sr. prAsidtmte 
SO . O fl'l~t})ndO (ICtua}mA.nt~ AStabelPcido é . me}h.•l_r, 
antão tOtlos 11!1 eontrBctna das .provin·eias prceisi\o. 
vil· ã eórte. Eu . bAm sAi que na prBtica se tem 
abusadrJ disto ; mas agoro~ quA se quer dar re· 
D\lldio .ll .. isto, m.!lfll_oo_ nas_ províncias, ftcão .depen· 
dando sómente da approvação do presidente que 
é quem dirige _os negoelos publícos, e tem tudo 
debaixo das suas vistas ; Os ·conselheiros do go
verno . têm _ mais algum conhecimento do .... quA . se 
passa nas províncias respectiva>~, · e pndem reel11· 
mar_ por: _qualquer ·malversação que .se pratique 
nesses contrnctos. - -

o s:r. - RebouQIU :-·Parece-me ·que· este
artigo póde ser emendado : diz o artigo.- (Leu. l 
Ora, por uma presumpção dP.struir·um acto feito• 
não me parece muito -bom; achltva· melhor que 
se diga - quando se verifique que a arrematação 
foi com damno- porque assim uma arrematBçilo 
que · foi .· feita com todo o direito, nito havendo 
facto que verifique que .ella se proclldeu contra 

- algum o solemntdade ·da arrematação vai dar lugar 
a .que por . uma mera presumpção se invalide 
um . acto que : foi feito debaixo de solemnidade 
publica, . e que tAm -por seu fim a presumpção 

-real de _que. foi feUB. A~ora, quando se pr· suma 
gue a arrematação foi feita sem as formalidades 
legaes, · é· outra . cuusa ; ma !I este· artigo : :não cor
responde aos interesses da . fazenda• publica ; 
pôde ser .a arrematação feita e . não . ser damnosa 
a .fazenda publica; e pôde ser que ·a arrematação 
feita em conformidade das- leis, e ser nociva á 
fazenda . pÚblica; . 

Port~tnto, .. eu, .quizera que se ·dissesse- quando 
so ve~iflcar qtte ·a arrematação f,,i feita com lesão 
da fazenda publica - ou quand•l .por · examplo, 
appareça um. licitBote que oftareça á arrematação 

-uma qttinta parte . mais ; porquanto . nas nossas 
leia existentes,- algumas ha que . detArminão· que, 
quando se tem feito uma arrematação ainda quo 
seja com as aolemni.iades legaes, · havendo quem 
offereça maia a terça p~rte se renove a arrema· 
taçiio. . · . ' · · . . . . · 

Mas .·esta lei. nunca se põz em execução : ella 
cornoquo queria dizer : quando se verificar que 
a arrematAção foi feita cnntra . as leis existentt>s ; 
quando por uma nova operação . se · conhl!ça ·que 
a · f11zenda - publica f,,i lesada nR 5•, ·4• ou 3• parte, 
se detPrmine uma nova arrematação ; ~ p·•rque 
do .contrario, ninguem queria propõr-se ·a · fazer 
unia nrrematação, para ao depois pertencer a 
outros, os . quaes poderâõ esquivar-se de . appa· 
reeerem em -hasta.·publica; e .depois .que um tiver 
arrematado, .. então app~recerem. Por todos e~_tes 
motivos, . e. na conformtdade do que . tenho -dtto, 
mando â mesa a emenda que . julgo conveniente 
apresentar. . · _ _ _ _ _ _ . . .• : . . 

·o sr. 'La~o ooú-tanhoi- Tem.~s a . tratar 
dos. inspectores de faZAJtda . das províncias : 'pro" 
põe, se ·_ á · discussã~: t;•dÓ8 . estes artíg·~s · ·11ue ·se_ 
achiio comprehendados ,no -cap. 2• do ut. _ ?•. 

.Farei rrlf;mmas· · obsflrVRCÕilB>'' '_Sr._ · presulPnte, : 
sobre. os diffllrente!l -arti~· ~s 911e· Aqui _se off··re~ 
ce111. T .. mns o_ art. 52. (Leu.)Ora, -Sr. prl!sidente,· 
este artigci: me· ·parece •um pouécl jmtticavel·, .niio 
se poderi\ ··bem des·e·mpimhar :· parec&-me qne·_ P.lle 
devia ' conter rrais alguma con11a; ~~tas palavras_ 
- rle~pa•·h1r · os negocio>~ do · expArla~n~e ~· ;- e·sta 
expres·il~ -~ n~>g•lcios do ' e)t~t~d1e~te~ me ·P.arece. 
mu•to vaga·; ' de sorte que · nao set· que negoetos se 
expedem. · · ., . · ' ' · _ · · : · ~ · . 
· A•1ui ,n·a ·aAsaão de antes dn bontAm; eu dtsse· 

qne l~tnnrava torfns. eiiBAS ne~ocios do explldien.te. 
Hl\veril•l- com ~ff.,ito alguns pequenos : negoctoa 
qu11 """• podP.riilo decidir,' ·mai!' hliv_flÍ'Iio uegocios 

-- ~1111 p6.Jem IIPr dll alguma 'tranacondP.ncia; 9 . e11t8 
·Jlumuua 1ó por 11 Qlo 011 pódo deol&.llr! Aqul estfi! 

' I • t . ' · ' • , 

ll_l'tigr precisa de mais alguma •. explicação, pre
CISava iie uma eme1i<!a bem . clara para que cada 
um ft-pte KabHndo qu .. as seri'lo os negocios do 
t>xpedien~fl, e assim ev_itar ~ ae um c~ntlicto, po_rque, . 
Sr. prestd"nte, o que tem · produz1do ·nas provín
cias os contlict•.•s de jurisdicção é não e11tar bem
m·•re •do os attriblltus do~ pre~idnntes e dos com
mandantes militares. Qada um . quer . ter . uma 
grande jurísdicÇãa ;: aqui elitíio".os cõóftictos. e as 
províncias silo quem oa solfre. Deve-:se por con· 
sequencia fixar um systema novo, deTer--se-hião 
e~pacificar quaes erãu esses despachos do __ expe· dtente; - · - ·· · · ···· · . ; ·.·· · ·· · · · · · 

Depois di~to, Sr. presidente (leu o resto cío 
a.1:t. 52), · assAR inspectores nomeados pelo inspe- : · 
ctor::!teral, . hão .de · ser nomeados aqut? De ·certo 
·que ~t_m_ ; ·e porque não : se ha de procurar -nas 
provmctas um homem .. para ser . inspector? Tal-' 
vez um grande personagem, antes : queria ser · 
inspeetor geral . do que ser ministro : ás estado; · 
ha de ser de certo tirado aquL da· cOrte, . e P.Ste 
homem é que ba. d.e fazer as proposttls de todos 
~s ·in>~pectore·s das -províncias; e a- quem h A de 
nom.ear '1 Ha de ir pr41curar . pAlas provincia" ·o -
indivi.Juo ptira ser inspectclr ?. Não; ba de tirar 
d11qui,' ,da roda .. de seus afilhAdo~. Que conheci· ·. 
mento póde ter este . inapect .. r geral. para no· 
m_ear ASries indivíduos para · as províncias . aqui 

. na. cõ~te '1 Entret~&nto . tl·~ue a província .• sacrifl· 
c:ad~ ·a soffrllr. quem o ínspeetor da eórte quízer 
mandar . pan lá; _ ainda quo elle nãr1 tenha . co· 
nhecimentos para fazer :.uma . -boa escolha. . . -.. 
_Se :nós, Jormos a · sujeitar as . províncias sempre · 

e sempre á córte em tudo · e por -tudo, -nio sei· 
onde irá parar .i>~to: é preciso não querer julg•tr 
das_ .eousas, ·para quere•· sujllitar a administração,-· 
e governariça de prúvincias tfi,, longínquas da- córtlt · 

. de províncias que •. para termus . noticias, .é pre
ci_so ·um anno; querer sujeitar todas á córte· do 
Rio de Janeiro, não sei que sy8tema . é este: 
quanto _a mim é um _ ·systema ·odioso, : e eu ' me·_
opponho a que passe semelhante doutrino. Que- 
reria que cada Ulli dos · inspect.Jres fosse1n. DO• 
Oleados segundo a informaçãu dos conselhos das 
províncias, . porque eiii!B ·é que estão mais aó· 
facto de · conbecllrem _ os homens . mais capazes· 
das . su_aa províncias, · para essa administração~ 

Não nos illudamos, senhores, os conselhos 
das províncias são .'ile certo modo os :. represwn
tarite~ .das províncias, assi!ll como nós somo1f os 
representantes da nação, para propõrmos .o .. bem 
geral da nação. EUes propr•em o hem. parcial 
para . cada uma · de SU!U províncias · e nós _o bem .. 
geral. Mandarei pois uma emenda a ·est_e ·. res· 
peito. - · · ' - .,- - -

Se n6i1 não . olha.rmos . para o futuro' veremos 
os inconvenientes que daqui se al'guiráõ ;_ tere_m(>S , 
para cada pruvincta Verres, porque cada' insile~ : 
ctor · .viri · a ser · verd11deiram~nte . um admtnis· 
tràdor de to-los os bens '.i•\ prc,vincia. --~ào. ~el_ 
como · o's ·senhoril!! que . ·têm . discutid•l e_ste ·_ pro~ .
ject·>- não têm reftex10na•io be•n sobre i:• tu : tem-:.·· 
st~ · tratado de • t~&ll tos . artigos deste· prnjecto ~eu 
me . p>trece q\111 -e>~~e é que ·nos ~eve chBm.ar
mais a •nossa attençaoJ, e comtudo •detxa·se· aKstm 
passar uma cousa dest1\ natureza~ -·- sAm·. :refteetir 
nas <· (Unf'Htt&S COMe•}ll!Í<ICÍBS •ljUe -- p<ldem RBRDir'-se 
da•tni. Mandt.~rei. pnis_• Uf!la ernenda;: 'par.~ •que~ ~s 
ins pectorea dali theilcmrartas das_ provtnctaa SP~ao·
tirados• da lista •triplicA_ do conselho'' provincial. 
Segll8•Se:o'art. •· -53 {Leu-o.) <: ; c •• ; ,;,: : .:·:·' . · : . 

Sr presiil~nte, aqui continú:' · . o m11smo sys• 
tema, e . eu q11iz~ra que J~AR . -"!:"Pt:~R~•1•1S, f· ·B>~AJ11 
removidos. por_ urna repr:e~entaçao dos -prPsJ<feJ1tea 
em . conselh··, e nunca p;.lo,_ inspe~tor . :geral . . : -. 

Q ina'pectó(. saberá mui.taS VPZ89 das ma~ve~· . . 
sações que commet.ter:n, , mas de .lá vi\m ,Ra:c"!ltaa 
muito exoctas; · o m~pector A.vtsta , ,dt~Jla.s . ._d.u)\: 
e11to tonaem é muitcJ exacto;, é ft~lo~o o ,quot . se 
di~ i e uq_ .: ~~~~e_taqto . p -it~&feet.or , -•~ if~ .. loell· . 
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pletan_ do. Quem deve c_únhecer da cnracirlade do 
indívidllo senão .quem vive · com el 11? Ha . de 

· ser o inspector gel"al aqui, :JUando o ernprHJlRdo 
está na província, por exemplo, do ParA? Isto 
é crível? E' preciso que elle lã esteja para'ver 
a sua limpPsa de mllos. A•tul virá · o inMpector 
geral de fazenda a ser mais que ministro de 
estado. 

(Lend<! o t<e1to do artigo.) ~ra, Sr. presift~nte1 es.te art1go merecll- ser n:llex1onado ou · suJeito a 
novl\s observnções. E' um poJer formidavel 
suspender qualquer empregado conforme o seu 
modo de pensar. Qual_ será o empr1•gado que se 
·_l'ulgue · seguro.· deba1xo ___ de um homem com tan_ ta 
atitude. de po:ler? Uma pequena dlft'erença, 

qualquer cousa é um motivo para o susp~>nder 
· e suspender sem lhe . marcar tempo. O artigo 
diz temporariamente; o que quer dizer tempora· 
riamt:nte 7 E' por um anno? Por dez 'l Por 
vinte 7 Assim pó de o inspector SUllpender o 
se11· s11bordinado até· A morte. . 

Acho nisto uma jllrisdícção mui grande I Dír~ 
se·ine·ha: maa se não fór assim· seria madraços, 
serão vadios. Não, senoores, se não houver 
boa escolha de indivíduos, não são as peuas, 
não . são as multas que os hão de fazer boa 
gente: estA na creação moral do homem; sua 
educação ·é que faz com que. õ' homem desem
penhe as suas obrigaçõe8; emborl\ tenha ·pena11, 
se nio fór bem edu1 ado, se não tiver uma 
consciencia si, · se não fór bem morigerado 
nunca fará suas obrlgaçõe". · _ · 

Vierão â mesa, as seguintes emendas, que todas 
forão apoiadas: 

1.• « Ao. art. 58. -Que o art; 58 seja redigido 
sellUndo o vencido na lei do orçamento.- Caltro 
e Bil"a~ » 

2.• « Ao art. 59. ~ Que o art. 59 seja redigido 
segun'do a emenda vencida da Sr. .deputado 
Amaral. - Ca.d1.·o e Sil,a. " 

S.• « - Quando· se verifique que a arrema· 
taçãO' se fez contra as le1s ou instrueções, 
e quandn se verifique lesão da 8•, · 4• · ou· 51 

:9arte ~r ublaçio de RJgum outro .licitante_ no 
espaço de 8 diqs, contados da mesma arrema· 
taçilo assim feita.-Salva a redacção.-Rellouçal.» 

4.• « - Em lugar de presumpçio, se·· diga 
- quando por qualquer mod:> se . conheça que 
a arremr.tação ••• -e se siga o resto.-Paím. » 

5-.• 11 Ao art. 52. -Depois das pslavras-amo· 
vivels,-accreacente·se·- pelo mesmo .tribunal.
MaiCJ. , 

6.• « Ao . art. 57. - Supprima-se a .palavra 
- presumpçíio: - e em lugar de-fõr,-diga·se-
se fOr .• - Maia. » . : 

7.• « Ao art. 52. - Que os . inspectores de 
fazenda sejilo nomeados pelo governo· e . esc.:~" 

· lhidoa· de listas triplicas, enviadas por cada .u~a 
da>~ reRpectívaa províncias. Ell.E's serão removtve_ts 
por queixa formada· pelo pres1dente em conselho. 
- Lino Coutinho. » · 

8.• u Ao art. 55.-..serilo obrigados a . darem 
documentos e informações ao c:onselho provincial 
e euviaráõ ao mesmo· o c:ompetenta orçamento. 
-- Lino Coutinho » · 

9.• « Que -o· tempo da suspensão. niio ~>xeeda a 
20 dias, perdendo o r~ospectivo ordenado~.- Jo1é 
Líno. » . · . · 

10. « A'O § So. do ·art. 54. - Que a sospt:'DSii.:. 
não exceda. ao proso de- 30 di~s. - Duarle e 
Sil.,a. », 

«)'Sr.· Lob·o de Souza: -Na discuasio 
passada JA fiz v_ e_ r gue u_ ma d·aa c_ ausas prin_cipaett a a·· deso'rdem. das ftnançKs, era. a ndo execuçtlo 
das leia existenteà: é aobre lato ·que eu mando 
uma' emenda · i mesa, para · Ptclarecer mttlbur 
o ár'llRo·, q11anto 61 attribulçõ~• dn11 lnapectnrea 
de faaenda. daa provlna1aa ... Q11•1ro qutt ellttl 
aejllo· autoriaa4oa para faurt~m u~eou&ar · 11 1111 

da 22 de .SP..tl.lmbro del761 -e a 28 de Julho. de 
1808, que dizem resp~.ito á arrllcadaçitu e di&· 
tribuiç1io da11 rendas. A in•lXflcuçiiu d11& lei~ que 
apouto t .. rn . sido a causa pnncipal da desordem 
das· nos"as tlnllnças.. · ·· 

Submetto á consideração da camara a. minha 
emenda. 

EMENDA 

« N.o art. Si, do cap. 2o IS So, depoia: das· pAI&· 
vras --tribunal do ~besouro - aooreKcPnte·se: -
faz~ndo dfcc~iva as . dísf.osições dos alvarés de 
22 de D~zembro. de 176 ' no tit. 14, e de 28 
de Junho da 1808, nos tits. So·e 4.o -Salva' a 
redacçiío. - L. dB Sousa. » .: 

o Sr. Li no. cout:ln.ho:-Não· posso con, 
cordar com a resposta 9ue lieu o Sr. ministro (l) 
á emenda· que ma1lde1 â meza, para que os 
inspectores fossem r.bamadoa e mesmo removidos 
do lugar por queixas forn1adas ·.pelo -presidente 

. em éunselho •. De outra sorte não sei como. re· 
mediar a maldade ou inepcia de um inspector; 

· Esperar·se·ha. por vent':!!a que o inspector ge1•al 
da .córte faça umll pr••moçiloJ gue o remova 'l · 
Quem se atreverá a- queixar·se de um inspector, 
~e para elle ser mudado (note·se que niio ·se d1z:· 
caatigado), é. necesMaria a Informação• do inape· 
ctor geral, que terá todo o interesse em proteger 
os seus subordinados! Isto não · póde 'ter lugar 
em minha opinião; e por isso_ me opponho a· que 
um tal principio . passe. . . ·. _ · 

Quanto. á ultima parte, creio· .qus. _ deve ser 
supprimida·; porque ereto, a conclusão. é no·acto · 
em . que se acaba'"a ·transacção.-

Pel(\ que respeitá á emenda do Sr. deputado 
Duarte· e Silva, . accrescente·ae mais que não deve 
ganhar ordenado emquanto esttvsr .suspenso; 
porquo se não fór assim, qual é o castigo f. 
Será. flcar em sua easf\ ganhando 'l Parece·me 
que vinte dias seriio .bastantes de multa. · 

Nito havendo maia quem· fallasse, o Sr. presi· 
dente p6z á votos o capitulo · 2o do ULulo So -em'· 
discussão, foi approvado ·tal e qual · c:onjuncta· 
mente com al• emenda. do .Sr. ca.tro e Silva. 

Todas as. mais emendas forão rejeitadas. 
Entrou em discussão o cap. 8• do'· mesmo 

tituloS.o· 
Vieriio duaa emend~s i meza: . 
1.• a O § ·1.o do art• 6~ redija·ae a~sim : -

Fazer emmassar, segundo. a ordem·. nume~lc_a e. 
chronologica, todas .as le1s, ordens, provtsoel!, 
rlilsoluções, · instrucçpes e quaesquer outros {'Rpets 
de . ofticio, recebidos . do tbi3Zouro · publico e 
mais, autoridades, c ·sobre a- direeção, ·arrecadação, 
administração, distribuição, contabilidade -e fisca
lisaçiio das rendas publicas da:p!ovincif\ e fazel-as · 
colligir e encadernar, com_ um IDde_z de .sua~ ma· 
terias·.-L. de Sousa.·. . , · · ·. · · 

2.• « N·• _ftm do ·art. 70, accrescente-se: -.com 
referencia _art. ll,_ §. 5.o -Salva a. redacçito;-.. 
Maia.» . -. 

Nenhum dos Sr.s. deputados tendo pedido a
pnlavra, excepto . os . Sra. Maia .. e Lobo, • para 
motivarem as: suas emendas, o Sr. pres1deute 
póz o cap. :Jo á. ;votos: foLapprovadó, e. re· 
Jeitttdas as dutts _emeQda.;. . _ . . . . 

Eutrou em. discussão o cap •. 4°, t1t. S.o .. 
. Vi,.riio á ·mesa as seguintes ·emandas : .. 
1.• «Ao cap. 4.o .du tit. S.o - .O.s thezoure1ros 

prestaráõ. fianças .idoneas ou hyputbe~as .a um. 
capital, que produza â · razão de fl 0 /o a ·quantia 
corrt>spondente aoa seus ordenados : · e nlo entra· 
rAõ no seu exf!rclclo aem que prlmPirn tenhiln pre•·· 
taolo 1181& fl·woa uu bypotlieoa. - Ctallro 1 Bilvta. • 



Câmara dos Deputados- Impresso em 07/01/2015 15:14- Página 1 de 5 

. SESSlO EM 1·7 'DE SET·El\lBRO DE 1.8110 
2.• « OA eofrilR t~rito trP.S ehavPR, 'nma tlas fJl18f!S 

s~>rl\ ~n :. rtlfldH pP.lo ÍO"JJIP.r.tror g~;rnl .a Q~; t.outras 
Jlf!lo ••nn~a(! .. r gork.l f< th~:~Bourhíro g.: rlll nll pr.1.vin· 
ela do R10 de J11ne1ro; em as outras provinr:tas pelo 
inspector_, contador . e .thesoureiro.- Cas~ro d 
Sil"tJ. » · · · .· 

2. 0 Id.·m da ri! solução n ~ 175. S. o .continnaçilo dà 
diacustJ~o lt proposta do governo; sobre a orgaui· 
saciio .w th•:souro. . _ _ .. 
· ,Levaotou~se .a sessão depois -das·2 horas. · · 

Posto á votos, foi approvado o eap. ~.·e ás 
emendas do Sr. Castro e Sílva. - : . · ·· · Ih!•••• em t 'f de ·setembro 

O C'lp. 5o do mesmo titulo, pasiou 11em ditcussio 
1 som emenda.. . ·· . . . · · ·. · l'USlDENCI.l no liB~ coiiTÁ cAavuuô 

En.trou o cap. 6o, .ao ·qual -se oft'sr•?cerão as se· 
guíntes emendas : ·. . . . . Faz~itdo-se : a :chamada .As 10 ·-horai ;_ e -um 

" Ao art • . 78.-Que o proeurador:flscAl do. 'Mara· quarto;não se achou presente . numero suftlclente 
nhão tenha de ordenado os mesmos '100$ arbitrados de. Sr_11. deputntlos; porém, ás 10 e·meia · tornan· 
J>ela cnmmlssão, . para os tl:4caelf d11s nrovincias do do·se . a ,fazer .. a chamada, acbou.se que -,bavfa · 
Rio Grande do Sul; S; Pnlllo,Pará e Mhas _Gf<raes. numer,o para formar casa;: .fftltárão com ·causa 

« ·Que os procurndores·ftscaes :·de Santa Catba· . os ., ~rs • . Panl.a Barros, Almeida · e Albuquerque, 
rln<t, Alallóas, Parahyba b Ceare., -que a· propolttl! P~retr~ de Bnto, Luiz Cavalcanti, ·Erneeto, Beno, 
arbitra em ·650S e a commissão em 500B, e o elas TtburcJo, Alves Branco __ , Castro. Alvares, B_!iptiata 
outras provineiasque a proposta arbitra em 50S e Pereira e Deos e Si lVII; e sem ella os Sra. Moura, 
a comml .. slo em 2008, todos ea1111S prncurádnre>~~.tls· Getulio,. Almeida Torres, _Gomes da . Fonseca, 
caes tenhão de ordenado 4QOHOOO.-Castro e Sil"a;» Mendes Ribeiro, Mendes.Víanna, Pinto Peixoto, 

Nilo havendo quem fallasae, foi posto á votos o Paula e Souza e Maciel.. _ ·.. . . . 
cap. 4o;uma:emenda ·da commissão e as _ duas do :A:berta ,a aesslo; foi lida a seta da antecedente 
Sr: Oaatro e Silva : approvou-se o capitulo e forão . e approvada. · .·. · ·· · . · . · .. 
re~ltadas as emendas. · · ·· · . · O Sa. LtNo CouTJ:tmo reclamou ·que se ·. flseue 

·Entrou em díscus11ilo . o cip. "7o do tit. 8o, ao mencilo da aPguínte deelaraçio .. de voto: · 
qual se ofrerecerão a~ seguintes . emendas: · « Declaro que vot i t tod · n ... 

1.• « ·Secretarias naa .provincias da Bahia e Per- .· ' · e eou ra 0 .o cap. ,..o ,,.. 
nambnco, .e só um oftlcial nas outras proviociaa.- lei da nova organfaaçiio do thesouro.-J. Lino. ·• 
DUIIIrte e Sil"tJ.» O·Sa. Pa..:axriBM.TR .consultou ! camara1 e·decl· 

2.• « N<r cap~ 7a;deJ)oia de marca'l'·se o numero doa dio-se que a declaração do Sr. deputado foue 
empregados do Rio de Janeiro, e doa membros das inaerta na presente acta. · · · . 
tbe!lourarias daa provlneiaa, redija·ae um ar~~go O Sa. Ssca~l'.A.BIO deu .eonta do. aeluiuteespe· .• 
oas1m : · · · -- .· . ·· . dlente : . · _ . · · . 

«o namerodoa .empregadoadntheaourariaad'IS . l.o Uma representação da eamara da villa do 
demais províneiaa e aeua o.rdenadoa,-ser• proposto Pililo·Arcado, em que pede inedidaa .a rea,peito 
.pelas theaourariaa, d11pols de estarem em exerel· do cobre falso qu11 exista no .. cofre- doa orpbioa 
eío pelo ·menos aeb mezes; e . eom informação cir· daguella villa.-Foí á 8• .commiasilu de fazenda. 
eumetanciada doa preadde4tf!a em conselho, levada 2 .• 0 Doa cidadios . Jaciotbo . José Gonoalves . . e 
ao tribunal do tbeaouro nnclonal; o qual acbnndo Manoel Furtado de Mendonça, em que :Pedem 
a proposta conseutanea em tudn, e com .-aa · cir· . por titulo de sesmarias trezentas braoas ,de ter· 

.cumstanelaa peculhuea da respectiva provincla reno que se acha devoluta . no . mangal -Cidade 
· · a mandará pOr em execuçito intttrinamente, até . a Nova, desde o Aterradu até os fundos .daa.cba· 

appro:vacão da· a~sembléa geral legislativa, redi· caras de Oatumby e Barro Vermelho.-.Foí · 4 
·gmdo-se. todo o ·re_ ato do cap_ itulo n_ esta._. c:onformi· commisaito .de petições. · · · 
dade.-Lobo de Sou.a-a.• . · 

S.• o: Supprlma-ae o seguinte no cap. 7 .• : ORD~M DO DIA. 
« Ao ... ofdc:ial-maior. da secretaria do Rio de Ja· 

neiro 2001, ftcand(l 1:4008000- · . · Contlnuouaaegundadiseuasão doprojecto :o.l25, 
« Aos ditos · da Bahia, Pernambuco .e Mai'anbilo sobre o novo methodo ·da arrecadaÇão . dos -dizi· . 

20011, ·ficando .t:OOOSOOO. . . . . · · mos. 
« Aoadit.oa de Minas, S . . ·Paulo, Rio Grande do O.Sa. LmoCouTINHomandou·ê.meaa a seguinte 

Sul e Pari !JOOS, ficando 80011000. emenda ao art. to: . .· . 
« Em Maranhão, -S. Panlo, Pari a Rio Grandé « Todo o produeto da .criaçio, agricultura ,e 

· ·do Silleupprima'ee -o -officfol•menor da secretaria, pesca, .. pagará o . dizimo no . aeto.:do embarque 
:e o· theaoureiro .do ·.ae\lo, podendo servir -um :doa . nos .por:toa de ,mar, .ae elle ·fôr transport.ado-par&· 
escriptunrioa da contadoria. . · · - · - f~ra . iio :imperio ou para ·alguma de suas · provin· 

«.•Em Santa CathariDR,:.:Alagôu, }>arabyba ·e &:tas; .e sendo .para consumo o pagará no lugv 
Oeará, aupprima-ae o offlcial·mãior, -um 2• ,eaeri· em qu_ e h __ ouve. r _de_ .· aer consumido~_. ·. 
:P.turarlo e . o -theaoureiro -do .aalio, podendo servir o . • _Emenda como artigo add,itiv0 • 
dos ordenndoa. « Entend_e-ae _por . criação,. a de gado.:vaccu,-.u., 

.«.·Em ·Sergipe, Blo ,Grande do Norto, EsJiirito- . ca:vallate,porcos. O ' que o ,lavrador~ c,riaclo:r. ~.ria 
Santo; .Qoyar:, Matto-Groaao e Piauby auppmma·ae . para ·sustentação .doa seus· ,eatabelec~eu~a ;_-e ,o . 
:eotllcial"maior e'um So ·,esciipturario. . · · . · · Q!11z~•m·g0u_.arda_LP_ ara_ _.no_:va_ . aeme_nt_eiz;a, :fl_ca_ ia~!l.tO·"·l !J 
. · « Supr.rima·se aoa inspecto~és de Santa Catha' · d 
ri na, A. agôas, -Parabyba •e : Ceará 4004 ficando " ·As (emeas dos animaea criados flcaráõ igUal· 
1:2008000· . , ·. - , . •. ·· . . . m.ente isentos. de dizimo . e . . bem como .o ,p~e 

• 11 ldem 1 -aoa contadores ·e·1.beaoureiroa das ditas m1udo. . . . . . . . •. .. . 
2004. ficando .80011000. - · · ·. ·,: 11 O dizimo não será ·cobrado .e.m generos, porém 

« Idem ons inspectorea d11 Sergip11, Rio Grande em dinheiro, se~undo o ,preço -que ,tiverem ua 
do Nnrt .. , Espírito San_to, Goyaz/Matto·Groaso e · occasiãn de pagarem o .dito ' .diziPJo, ~r .pautas · 
Pialiby 4CIOS, ftcando 800$000. • ··_ .· ·. que para ; este e1f.,ito se farilo .~ osé LiM. I' . . 

«Idem ao~ conta'doreH e thRsourelroa _ das ditas .. ·Fol ~potada. · .. _ . . . 
2008, flc~ndo GOOSOO.-ManoeZdo Amaral.» . O ·Sr• ·:Lo:b.o:de Souza :-Hontem;ae;dlne 

·FurAo appprovadaa estas emenda. · · . ... _ que. :po.r este .projecto se ·abolia o diaimo·; ·nlo 
A''diaeu.isio. 1lco11 _adiada,porJ~r dado .,a .hora. l .e.nteniio assim. :0 projActo ou o-art. lo ·-vai -enre· 
0 Sn. "PRUIDBMTII: dA.U para ordem ·do dia · mat 'o ,dizimo, ·tc:liiDand~ -gera~ a ·mesma '16rma 

. ltll&ill\1: -!.•.2• ~'~••lo d9 projec&o.àe.:lei n. 12õ. · . . de !&rrecadllçio, :que,r seJa'pelo:CU.lmo do : uau~ar, 
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a1godiio, café, .· etc. Di~BA·~e· m'e.is, quA Pile é ba
St!Hllu ~m méos principio!' de Pconnnda pnlit1ca, 
porque não attende á nec~s,.idade que 116s t,:,n•os, 
e que niºgue01 nega, de impostos que fáçiio · f•1ce 
t\s despeZ!IH. O imposto de exportação, diz-se, 
não ó bastante. Me ·part~ce que um imposto 
qualquer, no aclo de exportação é muito mais 
facil de se ' arrecad&r: e menos pesado ao .agri
cultor_ ; o mai:-~ ó impedir a producção, mesmo -- na 
sua nnscente. Pisse~_se mnis .que, pelo art. 8• a 
aguard~nte ficava considerada como d1zimo . de 
eltportaçào _e __ que ___ s_e .annullava ... o .. iinpostn --- de 
conKumo. Não /J assim; o projecto em verdade 
suppõe o .dizimo da aguardt.nte na exportação, 
porém · não _ impede a _- qualquer Sr. deputAdo que 
entender que a 11guardente . ·niio deivll s• ·ifrer este 

.imposto, mandar uma emenda. Affirma·se que os 

.impostos recahem sempre sobre os consumid .. res; 
_ niio me . parece· isto muito exaêto; o _imposto não 

. recab_e nem sobre_. o -consumidor nem sobre o pro· 
,ductor ; está na razão da de.manda _do genero. 

Sr~ presideute, é' mui difilcil qualificar qual 
é o r_amo so.bre !l q~al_ recabe um imposto qual: 

· quer; o ma1s legal · é sobre a demanda ·.que ha 
do genero. . _ · · · · 

Diz·se .que se · deve . pagar o . dizimo .· ne 
menlldo e nelle verlftcar·se o· imposto; quiz-se . 

. alterar muito o principio estabelecido no art. 1• 
do JlrOjecito, . que vem . a ser que todos os productos 

.do ._Brn.zil , pa~aráõ o. dizimo no ·acto . da ·expor
tAçao para fóra. do 1mper10 ou ·das p:ovincias. _ 
Disse-se mais que convém melhorar a arrecadação, 
p .. rém . nunca . deixar de pagar o dizlm<' .. no .acto 
de exportação ou consumo; · confürme éonvier. 
Convém muito a reforma. da arrecadaljão, mas por 
meios legáes de cobrar. o d1zimo ; porém um mesmo 
imposto cobrar-se em especie eín uma parte, ou 
por .avença no .acto de . consumo, nad_a ha mais 
-iníquo em um -govorno. ·constitucinnal, ·, porque 
arrecadar·se . este irnp,.•sto . em espllcie, está · de
monstrado que é impratiéavel o vender Ji<·r conta 
da fazenda publica; resta o cobrar . no 'consumo, 
ou 'no 11cto de exportação, oú vor .avença ; por · 
.avençe. não. é praticavel entre ~ôs, n.ão s6 porque 
sabemos- tod11s qu11 não est,1mos em . estado . de 
fazer estas avenças necessarias -para uma éon
vençio feitn, como. porque este imposto do dizimo 
fõi um imposto· Diáo. Nmguem é obrigado a · 
pagar o dizimo senão o . mis~ravel . que . não · pôde _ 
resistir legalmente. ·o-- imporito·ou consumo· já :em 
outra. occasião · fallei que. é inadmissível ha. 619 
freguezias _no Brazil, em cada uma ppvoação é 
necessario ter :um exactor; .parece-me que não é 
necessario mais . razões para se .reconhe.cer que 
não é admissivel, e :virá talvez a ser uma origem 
de immoralidade e de peculato ; pelo contrario 
no a.cto .da exportação . o genero, por assim dizer, 
vem mesmo tuzel·o1 vem já ·com uma nova fór
mula, vem; por assim dizer; entrar nos cofres pu
blicas sem despezas e· sem . riscos. . _ 

o sr, Xavier de carvalho :-:-'A arrecn
daÇão dos dizimoil ·indica a ·necessidade · de ser 
·melhorada. As provinci11s, principalmente a minha,·
existem opprimidas com o systema ·de cobranças 
que ·se ·estabeleceu.· O exactor ·ou procurador da 
fazenda vai ter com os lavradores; em lugar do 
·f~zer uma cobrança amigaveL fa~:. uma av .. nc;a 
·forçada ; o miseravellavrador cede forçadamente, 
queixa-se, mas em vão~ O homem. vem . á minha 
casa; impõe-me que hei · de ter tantos alqueires · 
de milho ou deJ~ijão; nesta quanttdade do dizimo · 
·ou 'que -lhe .·.paguem· a dinheiro, e quando o anno 
não é fert1l e o producto da. a~rricultura . niiottlm 
quasi ·valor,.o prm·urador . Ja fttzeuda quer que 
lhe pagu .. m . o valor que elle arbitra; · B··m a~ ·vê 

_,que isto .é o ~upra·sumrno dos vexames. Todas as 
provineJas cltuniio coutra este ramo de adminls· 
,traçllo; é pois· necessarlo melhoral·a agora. Se 
o projecto a melh.ora cull\ etl'llitu, nio sei; 4la o 

artigo , (Leu.) Mns o gado, pnr exemplo, . nltÓ so 
embarca paru fó;·a do imperio. n••m JIIHU a11 outras 
prnvincias, .e. vem o gado a nilo pRI(Ilr dizimo; 
talvez CODVIrla e . seriu bom ·Uvral·O dallt!t reso; 
porém · não sei se ' este allívio cl compntlve com 
as 'nossas necessidades. Como e11tou · pArr<uadido; 
mas como é que niio quereria que todnli os pro~ 
duetoll da · agricultura br<Azllelra; lncluilve n .. cria
ção e pescn, paga:~sem .dizimo nos : lnl{ares do 
costume. Reconheço que lla · multas dlfficul•lades 
nesta arrecadação, procurando casar .. o olllvio 
dos ~ontribuintes .com os i•ttereii8S da . raz~>nda ; 

-mas nã". se -.. abula intàira111ont':l este Imposto, 
aliás · haverá ·. um _ enurme deflcit nas . nossas .fi. 
nonças . 

o -sr·. Ferrel~a d.e ~~~no :-A di11cuasiio 
que tem havido sobre este . art. la, mostra bas

. tante quo'nto . é complicr.da esta mataria. · Pt!r~ua
do·me que talv.ez fosse ·conveniente que voltasse 
o project,J a. un1a éorrimissão eaperial para ter 
attençlio ás emendas que estiio . sollre a meou1, que 

. não são poucas, ouvindo o illustre autor que as 
(•1ferecé_u; .. de outra . sorte, . • perauado·me que a -
discussão tem . .. de ser mui longa e Vt>j11mo·nos 
no fim ria necessidade de to ... armos es.ta resolução 
que agora me occorre, e ·não aei como se poderia 
fazer a votação. Basta lançar uma vista de olhos 
sobre o nrt. 8• para ver que o proj,cto não pôde 
passar tal qual.; diz elle (leu) : u Fícilo . abolidos 
os 'descontos de· coriducção, etc. 11 Como é .pos
sivel que estes generos pagando 5 "/o~puaailo ficar 
isento::~ ,d'es~e. dueito_ de conducçilo 't Entilo, aegll· 

: ramento o assucar, .o tabaco, atanados o outros 
gone:oii desta qualidade virâõ a pagar 40 ou 50 •/o ; 
por isso proponho o adiamento . deste pro)octo, 
emqi.uintci elle vólta . i ccommissilo ouvl:ldu o . seu 
illustre . autor,-e apresente o projecto redigido de 
uma nova fôrma, eni a~t_enção át emendas que se 
achão sobre :a mesa. -

:!foi . ilpoiad~ · .. o. adiamento. 
o :sr'. Lobo ele Souza:- Opponho-ma ao 

adiamento. A materià 6 de aumma tranacotndencia. 
:Se o projecto fõr é. com missão, desde jé. declaro 
que não tenho mais nada a dizer que o que diz 
o ·artigo 1•; que · contém a idéa principal do meu 
projecto, e vem á ser_ que Mnbum ·producto de 
agricultura · brazileira · paga ri dizimo senil o no 
acto . de ser · transportlldo :parA fóra do lmperio ou · 
para as diversas províncias delle. A. admlnlatraçilo . 
do·· dizimo é· intere11santissima. Ji-· hontem fiz ver 
que o dizimo de miunças no Rló de JRneiro pouco 
excedeu a 186:000$ no trienuio de 1818 a 1820 ; 
e. que nos 6 mezes de 1821 decorridos de Julho 
·a Dezembro. em ·que elle foi arrecadado segundo o 
deeretQ•de 16de Abril, em resoluçilo de conaultfl que 
julgou impossível a arrecadação no acto do consumo 
e por isso passou a arrecadar-se o dizin1o . unlca~ 

· mente .· no ,· acto do embarque, nestes -6 mezea digo, 
e dahi .. em diante o : dizimo tem sempre excedido 
a 184.:000$. Ora; compare·se em 6 mezea di 184:000S 
como em S annos da 186:0008000. . 

Adiandó-se a : questão ·vai á uma commiaalto, 
esta eommissão, diz o illustre -deputado, me poder!\ 
ouvir. Se me · quizer· ouvir respondo com o meu 

. projecto .· e não .· _digo mais . nem uma ·pala v!' a, e 
.é .o que tenho a dizer. · Consome·se o tempo e 
niic. passa a lei, em verdacie o decreto de 16 de 
Abril ·.que . não foi . executado em · nenhuma· outra 
província julguei que devia ser. generaliaado. 

-ó sr. OarJ1e1ro da O~nhiii:...;.Qual cl i:i 
titulo que se deve preferir 'l Aquelle que fór mala . 
facil na s-ua 11rreca:l11ção, e aquelle que recabe nas 

- classPs mais abn!ltadas, e iaso é o que todRI nno 
têm seguido, e por j,s'l é que têm bavldo todos 
essea u1ale~. : Tem·•B miaturad<~ u dithno com ar
recAdação; o mal · ó da arrecacSuçJto. Quem em 
ultimo resultado pa~a o lmpo1to 7 Eu entendo 
que 6 o conaumldor quen1 paga, e ou&rl)l •tllbO· 
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res dizem que ó o agricultor. EstAs têm aban· 
donado as suas fazendas por causa desse imposto. 
Havia agricultor de alg11diio que com o prnducto 
da safra fazia a su~tentaçii.o da sua fabrica, m-as 
agora 9ue não cobrem as suas .lespezas, por isso 
os agricultores desse genero, vendo que mio tiriif) · 
aquelle lucro. que é razoavel do capital. empregado 
d~pois ~e pagas as ·dcspezlis o. vão abandonando. 
E1s-aqu1 o quo . succede sempre. que ha essas 

· alter.nativas, o que é conforme á:maior ou menor 
demanda do ge:-&ero. Tudos têm este dizimo ar
rematado por conlracto, e .é pri.,ilegiar um homem 
para enriquecer vindo. elle depois a sobrecarregar 
~s outros. E' nece~sario crear casas de arrecadação 
em todos os· lugnree, e isto vem fazer uma des-
peza muito grande · para lucrar-se .. · . 

Eu quero o remedio que sane este mal, adopre
·~e uma medida salutar .. Se fõr preciso um novo 
1mposto nacional, 6U não ·sendo rico, serei o 
primeiro a pagai-o. 

Portanto voto contra o adiamento. 
O Sr. Cust'odlo Dta11 :-Pela Inutilidade 

. desta lei é necess11rio o adiamento, porque a lei 
está multo complicada. . 

Quanto ás provinciaa ou bilo de ficar privadas 
~es~e. remedio, ou se nito fõr utll ha de ser pre· 
JUdiCial. Nõ.s temos reconhecido que é necessario 
tratar disto com brevidade, mas deste modo não. 

Eu voto portanto pelo adiamento, por que de 
outro modo não ba melo · de que se adopta já. 
Não devemos odoptar uma medida que se oppõe 
â . ordem estabelecida. 

Posto á votação não pa,.aou o adiamento. 
O .sr. Llno Coutinho :-Agora vejo que 

a mmha economia polltlca nilo era a economia 
da mpda; com tudo ella é a corriqueira. O que 
eu disse é que o agricultor erea uma cousa ; esta 
passa da m_ão. do agricultor a um. terceiro para 
ser consum1da. 

Vam.os ao. primeiro. caso: quem se segue depo~s 
do agricultor'/ Um homem que· compra ao agn

. cultor. Quanto paga'/ Paga o que elle despendeu 
e mais alguma cousa para augmentar o capital 
do agricultor. 

Vamos ao seg~ndo intermedio. O que é que 
paga . o s,egunlio? . ~aga o mesmo · · que pagou . o 
outro, e mais alguma cousa do capital empatado, 
e quem paga . todas estas despezas 'l E' o consu· 
midor, porque f! elle . quem tem necessidade do 
gene'ro. E' pois elle quem paga todos esses in· 
t~r!'Jedios. Qnem ·p~ga todos estes direitos. do 
d1z1mo? E' o consumidor. . · 

. . v:amôs: á grandê 'demanda. o commerciante tirá 

. ma1or ganho, mas quando não ha.grande demanda 
elle perde ; . é esta a natureza de to.das as cousas. 
Logo, quem paga o tributo 'l E' o consumidor. · 
Do que é ,que se trata.?. Trata-se de abolir esse 
tributo chamado dizimo. Se se trata de melhorar 
a. cobranç.a, pergunto. eu, paga·s& até. hoje o di
zt.mo .das cousas que se consomem? Pagão-se as 
· q}le. sãó · exportadas? Pagão ; logo,· deve baver di
ztmo de ~udo, .·se . não se· quer abolir· esse tri· 
buto. · · · · · · · 

Mas· o. projecto diz u· aquelles geiteros . que· se 
c:onsomem. não paguem dizimo. » Ainda .que não 
se declare, segue-se. pela doutrióa 'do 1• ar· 
tigo. Ainda mais, dizendo-se que só pagarâõ 
dízimos as causas que se exportiio por mar, segtie· 
se que os gue se exportilo pOr terra não pngaráõ 
dízimos ; e1s um grande deftcit para o anno fi
nanceiro., Se nós tiveasemos dinheiro ainda assim 
não devíamos abolir o dizimo todo; o beneficio 
que agora podemos fazer é acharmos o meio que 
cobrar. o dizimo com .. a menor despeza, para. não 
pezar, .-muito sobre o lavrador ·e agricultores , 
que não devem ser vexados por nlnguem . quan
do sabemos que· sito .maltratadus por esses 
contractador·ea do governo. Eu quero afaatar do 
agricultor semelhantes anngueaugaa. O la"Yrador 

TOMO 2 

só deve pagar os generos que exporta e não o~ 
que consomll. Fica existindo o dizimo dns cousas 
que se expr.rtão, e dns cousas que se consomem 
das cidades, · villas. e povoaçõel!;- · · 

A emenda que mandei. á . mesa previne em 
parte os ·maio" de f'JUO nos queixamos .. Por. esta 
emenda creio qnc fica a. ugriculturae o lavrador 
protegidos. N:io' ·quero cjue o agriculior pague o 
dízirnu . do que el1>1 . guarda para a sementeira 
·do arii'lo "futnru, o· do f'JUS elle consome em sua 
propria casa. . . . . . . ... ·. . . . . . . · . : 

Não estamos nas 'ci:rcuinstancias de alliviormos 
totlos os tributos. Oxalá que nós os pudessemos 
abolir todos I . . . . · . 

O Sr. R.e,..ende. :..,...(Nilo.foi o~vido;) 

EMENDA. 

« Todo o producto . da agricultura pagará só
mente .5 %, e igualmente o da creação, Exee· 
ptna-se a cachaça e aguardente que no consumo 
pagará 10 °/o, e no embarque 5 •/o . .;... Custadio 
Dias. »-Foi apoiada. · . 

o Sr. M:arttn:&. :Francisco :-Creio que 
est~ em discussão o art. 1•, e delle tratarei : 
~rimeirame'nte eu apoio e defendo o. projecto do 
Sr. deputado, e farei. sómente uma substituição ao 
seu artigo· do dizimo. . . 

A palavra dizimo como a camara · snbe, não 
pôde designar um tributo em uma nação adiantada 
em civilisação; o ·dizimo foi creado. quando não 
havia moeda. O dizimo está · em contradicção 
com os princípios do bem dos povos : ·está em 
contradicçiio com o sy,;tema que nos rege; e não. 
pôde. ser cobrndo . com prove1to da nação nem 
dos P•)VOs. Se se . tratasse de arrecadar o dizimo 
seria necessario qua se arrematasse pelo menos 
triennalmente, e então· se vai contra o . systema 
constitucional; porque nenhuma renda publica 
pôde ãer arremt~tada por mais de um anno; · · · 

E'. necessario acharmos um mei(> que menos· 
peze ao povo, e não desfalque as .renda& da nação • 
A questão é, . quem paga o dizimo 'l Suppomos 
que o genero •passa por exportação; mas o dizimo 
é producção da Tiqueza do agricultor, e a expor· 
tação é. a riqueza do commercio. . Quem ·é · õ 
individuo que pagn tudo em ultima analyse ? ·Paga 
Stlmpre o consumidor. ·.Se a renda é directa 
paga. o·· consumidor; se. é indirecta paga o cou· 
sumi dor, e se é renda moral paga ainda o cons·u· 
midor· que disfructar della. 

O decreto de'21 vem· do abuso. Ha .dous, tres, 
quatro agentes . em uma villa, o que muito 
complica a arrecadação; mas mullando-se a renda 
do dizimo • dâ-se um golpe á renda . publica?. Não 
se dá; o quo se faz é alliviar o povo .. A renda 
cresce porqtte está mais á vista da vi'gilancia do 
administrador, li a primeira acção do governo 
está mais 'ao ·seu alcance. . · '· •. ; 
· Disse-se que - paga-se menos 5 ·% ; porque, h a. 

generos que . é preciso . sobrecarregar, .como a 
aguardente; ntas diminuindo-se o dizimo de 5 •/o, 
guem paga:· o resto? O deficit existe sempre. 
Um Sr; daputado até lembrou acabar. com·: .o 
dizimo e tributar ·a enxada. · .· . , · 

Apoiando .·o projecto · do· meu collega; eu, tomo 
a liberdade .de :enviar á mesa dous -·artigos .que 
d(lvem · su. bstituir o primeiro do projecto, e e.ssim 
farei por- diante . . Na emenda que reuletto fiz 
uma' só differença sobre duas províncias, porqtte 
sobre e nas· niio tenho dados . afguns; e ·como em 
mataria de .finanças se não devem estabelecer 
generalidades, uão fallo nos dízimos :dns ·duas 
províncias, sobre as quaes nenhuns dndos · tenho. 

EJ.iENDAS SUBSTITUTIVAS 

cc A.o art. ·l.•.;...Fica abolido o-dizimo eDI tÓdas 
ns províncias, excepto nas de G?yaZ' e ·MattO
Grosso. ··· · 

67 
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cc Ao art. 2.o..;.o impost•l abolido é .-ubstitllitfo 

por um dirP.itn de ·sahif!a ou c•xportação nn fór· 
·ma que abaixo se dirá.- Martim Franci~co. » 

t<'or;in upoindas. . 
Ficou a matP.rià ndiada pnr se acluir lia caSa 

o Sr. ministro da l•IZ~nda. 
S . . Ex. tendo . sido introduzido no salão o 

~r. pr..,sidente póz á discussão o cnp. 7.' do 
tit. 3•, . que reorganisa o tbesouro. . 
. O _sa .. lo S~cnETARIO leu . as em·endns · que 

tmhao s1do apoiadas na sessão antecedente. 
. o sr. castro · o ·Silv.a. :..-(Di.:r· o tach_y_· 
grapho niio ter ouvido,) · · · · . ·. 

OSn. Di::PUTA.Do óffereceu as seguintes emen
das, que for.;o apoiadas. 

1.• u_Ao art . . 79.- Os inspectóres r,l"estaJ:'ãõ 
fiança 1donea, on bypothecas .. a um capital á 
razão de 5 .•/o, a quantia correspondente . a seus 
ordenados, e. s~m e_ssa hypotheca não entrnráõ . 
em .. seu exerc1c1o. » 

2.• « O inspector geral, e ·contador geral da 
córte e os ~onta_tJ~res das províncias, serão obri· 
gados áí! ~•spos1çoes do artigo antecedente.» 
· 3.• u O mspector do Maranhão tenha o mesmo 
ordenado . doi! inspectores do Rio Grande do Sul, 
S. Paulo, Minas . e Pará, de 2:000$. » 

. 4.• <<O~ inspectores .de_ Santa Catbarina, ·Ala· 
gõas, Parai.Jyba e Ceará. tenhão o mesmo or. 
~enado dos inspectores das · outras províncias, 
lSto é, 1:2008000. )I . . 

5.• u Ao art. 80.-0 contador e o . tbesoureirQ 
do Maranhão • tenha o mesmo . ordenado dos 
contadores e thesoureiros .do Rio Grande do Sul 
s~ Paulo, Minas e Pará de 1:200S000. ,, . ' 

6.• . u O de ·Santa Catharina, Alagõas, Para· 
hyba. e 9eará os mesmos ordenados dos dns outras 
provmc1as de 8008000. O Lbesoureiro dos orde
Jlados, miudos e sello sejão encarregados . do 
almoxarifado. " . . . -· 

. · • 7 .• ~ Ao art. 81. -O ofticinl~maio.r das the
soorarlas de. Pernambuco e Bahia, . tenha 0 
ordenndo . de 1:0008000 . e não· de 1:2008000. O 
do Maranhão· tenha .o mesmo ordenado · do das 
·pr.ovincias .do Rio Grande do Sul, S; .Paulo, 
M1oas e Pará, que proponho seja de SOOS e não 
.de 1:000/JOOO. » · . ·· . .· · . .. · .· 

8. • r< O .de Santa Catharioa, Alagóas, Para. 
hyba, Ceará, e o mesmo das outras províncias 
600$000.)) . . . . . 

9.• c1 Ao art. 82.- Em lugar de ssis segUndos 
.escriptur:arios com o ordenado -de 80011000, sejiio 
quatro; e em lugar de quatro terceiros escriptu-
rarios com 600S, sejão sei&.» - .· ·. · . 

10 . . u Sapprima·se um fiel do thesoureiro com 
o ordenado . de 80011.» · . .. . . . .·. 

ll. u Accreseenle-se um ajudante do porteiro 
com o ordenado de 6008000, .supprimindo-se o 
porteiro e dous contínuos indicados no art. 10!, 
quatro correios a pé a 30011, dous ditos a cavallo 
a 1S280 por dia.» . · . 

12. « Ao art. S:t-Em lugar . de · quatro pri· 
meiros escripturarios . a 8008000, proponho tres ; 
em lugar de seis segundos a600S.proponho quatro, 

· e em . Juear de quatro terceiros a 400S propo
nho c1nco. Que dous destes terceiros sirvão de 
escrivão da receita do thesoureiro dos ord6nados 
e do seno.» . . . 
... . 13. «'.Ao art. 84.- O official•maior dà conta
doria com l:OOOS, proponho SOOSOOO. » 

14. '' Dos tres · primeiros escripturarios dos 
quaes a ·:..commissão .. supprime · dous, proponho a 
supP.ressso.~ do tercerro; e dos . c_inco segundos 
escr1pturar10s ·proponho a supressão de tres; e 
dos tres . terceiros escripturarios . proponho quatro. 
Dous · destes, e não dos segundos, serviráõ de 
escrivães aos tbesoureiros. » . · 

15: ·Ao att; 85.-« As J>rovincias de 'Santa Ca
tharma, Alagõss, Parabyba e Ceará passem para o 
art. 86, augmentl\nclo·se·lhes sómen~e um segundo 

cseripturarlo, e um terceiro o sup_primiio·se os 
officiae11 de secretaria. 

16. A·.l art. 8o.'-(( Supprimão~se Oii · oftlciaes da 
s~cre_tar1a, e os u~~soureiros dos ordenados. e addi .• 

. c<;»~s r_mudn11, fiquem encarregado-1 de receberem o 
dmhe~ro do sello.-Cast1·o e Silva.» . 

O S~. V.:uconco:úos : -Pretende·se, por 
este cap•t1;1lo,Jixar o numero dos empregadoR das 
the.iouranas, e .taxar· lhes · ordenados . .. Ha tres 

·emen~as, uma para que se reduza o numero . dos · 
empregados: a stguoda para que se diminuão os 
·ordenados propostos; .e· tbalmente · uma . tPrcelra 
para que o presidente em conselho estabeleç11 os 
ordenados .e determine o numero dos empregados 

Peo·• a_leiLur~ das novas emendas. (Um dos Srs: 
sec1•etarto.~ satt11(e:: o Sr. deputado). 

Sr. presidente, quaes . ssjão .os meus prineipios 
sobre 11 cr~ac;ão d_os ell!prcgados publicos, e dar or- · 
d6nados, Já mu1tas vezes o tenho flxpos to nesta 
casa. Julgn !"uito peri.goso crear empregados, liem 
termo:~ perferto conhecrmento da . necessidade dessa 
creaçílo, e de sua utilidade, Estamos nós já habi• 
litados para definitivamente estabelecermos o ou
mero. desses empregados, e fixar-lhes ordenados 'l 
J~ d1sse que essas tbesourarias são uma perfeita 
smecura. 
· Diz-se que o Sr. ministro pe_d. e men __ os empreg_ados 
do . que actualmente existe. -Não duvido ; ·mas· 
ass1m mesmo ha empregados desnecessarios, como : 
os tbesoureiros e outros. · O que acontecerá para o 
anuo? O ministro dirã ao corpo legislativo :. a .lel 
q}le nó~ fizemos, não assenta sobre perfeito conhe· 
c1mento dos far.tos, marcarão-se poueos officiaea de 
pluma ; são pr_ecisos mais, e por · conaequer:rcia não 
posso apresent1lr o orçamento. Nõs temus leito 
algumas reductões ·· uteis . na lei do orçamento ; e 
se approvarmos asta nova despeza, iremos sobre· 
corregar a nação com despezas inuteis, · com si· 
necuras. Não posso convir em· tal, e demals tere
mos novos obstaculos 9s reformas. 

Se niio . obstápte, o projecto passar, ; o · governo 
deve , ter grande cuid!ldo na escolha que_ fizer, 
e · po_nha de parte esse systema de _grandeza que 
arrn10a tudo. Afinai,· a emenda que comm·ette 
esse negocio,_ aos. conselhos, é a ·que deve ser . 
approvada. Estabeleção estes os ordenado1Ce o 
governo . os appro.ve; ou regflite : p:1ra o · ânno, 
com ma1s . conhec1mento de causa, ·. daremos o 

_nosso voto. . . · · · 
Sr .. presidente, com.o crear de uma só vez ·tantoli 

. empregos, e com . tão grandes ordenados I Não é 
esta a ""mesma instituição que os mais esclarecidos 
escriptores inerepão ao parlamento inglez, que 
fe~ sem duvida um o1al" quasi incuravel an · se~ 
pa•z, . creaodo um sem .. nuu.ero· ·de . empregados e 
títulos. deixando a sua nomeaç_ito ao governo 'l 
-~ paridade . é notavel~ e succederá entre nós, o 
_qu~ aconteceu no ~arlamento da Inglaterra : isto 
é, gue ·.o governo faz aUi l:udo .quanto quer por 
meio desses · mesmos empregos creadow pelo par· 
lamento. O perigo é manifesto, e o laço ·está 

·prT~f:o~ ordenado . deve . ser consÍd~rado como 
o-. jur'! ·.de. ~m .capita! empt:e~ado. Appliq"!lemos 
_este prn~c1p1o econom1co-poht1co a um offic1al de 
c~ntactor1a. por. exemplo. Que capiti&l é necessa
rJo, que . trabalhos, . que . sacrillcios ·serão neces
'sarios 'a ' um ·individuo parn _líabilitar•se ·. a ·esse 
emprego? Quasi nenhuns ; . e havemos dar grandes 
:ord·enados a · um . si~ples conto~dor,_ gue nl'ici em
pa~ou cabedaes, nao empregou esforços? Não 
,VeJo nisto justiça, ·nem política. · Voto pela ·emenda 

.do . Sr. Amaral, que diminue . os ordenados e ·vo~ 
t~rei de · pre~6rencia . : 11or guálquer outra· que 
amda os dim1nua .. mats . · Voto 1gualmenW :pela 
emenda que · dei:u 11 :nomeaÇão dos conselhos ge· 
.-aes os empregados~ e a fixação . de ordenados . 

:no sentido o mais economico poSBivel. 
o .Íilr. JWDiatr~ .«a :Fazenc:lâ:-o·i:lít-
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curao dl nobra orador em .. p.1ueas- pnlnvras se 
reduz a diminuit• os ord•Jnados, o n não querer 
a creação de novos empregados. Nesta ultima 
parte;· não posso convir com o Sr. deputado; 
porque n~o -so trata de .crear no~os empregos, 
porém stm de · melhorar a admimstraçílo ; ·· não 
ha senão. mudanças de. nomes, pois que, por exem
plo; o · inspector faz -as mesmas- funcções que o.s 
escrivães dás junétas, tendo comtudo mRis algum 

· poder: portanto, não_ sio lugares absolutamente 
novos. 

Disse o nobre deputado que não-estamos ainda 
habilitados_ para fixarmos o .numero dos. empre

_gados, e os ordenados que devem vencer; e com 
e1feito, emquanto não .puzermos.em pratica o novo 
systema, não poderemos conhecer o numero suftl· 
ciente; porém neste arbítrio não se perdeu o 
principio da moderação. Houve muita circums
pecção em ·fazer esta proposta ; a StlcretariB -do 
governo se O'llcUpou seriamente neste negocio, e 
empregou·oe seus maia bobeia otllci~es. · - · 

Senhores, . sem que se faça esta organisaçã<> do 
tbesouro, os ··_orçamentos serão sempre mão~, in
cotnpletos e Imperfeitos; e os ministros, Assim 
como me aconk:ceu a mim, os assignaráõ de cruz 
ignorando ., que se p11ssa nas províncias e talvez 
mesmo PO tbesouro da cõrte. . . . 

Passando agora. a alguns detalhes direi, que a 
secretaria encarreg11da de certos tr11balboR, mui 
diversos dos de contabilidade. E' com e1fei&o ne
eessario conhecer. pela l'ratíco para crcarmos os · 
em prê'gados ·das secretarias, o numero de que pre
cisa . cada província; e para isso jã pedi infor
màções:aos presidentes em conselho, e talvez este 
anno poderei apreientar o resultado de duas ou 
tres províncias; o que nos irá servindo de uorma .. 
Quanto porém ao.a ordenados, não posso abso
lutamente convir com o illustre orador. - Todos 
sabem,-todas conhecem que n administração é·má, 
e a immoralidade grande: resta agora !'aber-se, 
se esta immoralidade pôde corrigir-se, sem me
lhorar a fortnn.- dos em~;~regados publicas. Estou 
persuadido que não. A 1mmornlidade não é par· 
tilha da especie humana ; o . crime é quasi . ·sempre 
1llho da penuria, . é por isso que os nossos empre
gados são máo'i', e por cnusa do . pequeno orde
nado é que se não acbão pessoas de -merecimento 
e nem pôde haver concurrencia. Não ~ue1·o to
mar tempo ·· a camara e limito· me a d1zer que 
o . augmento dos ordenados não é ·excessivo, e 
·que . a economia bem entendida consiste em não 
fazer n1ais deipeza do que aquella absolutamente 
necessaria. _ - - · . .. .. . - - . 
·o sr. Va•ooneeno•:-Sr. presidente, eu 

sempre . me dirijo As cousss e não ás pessoas; nito 
incenso, mns não desejo o1fender. Eu ataquei 
a proposta . e nio ao Sr. ~inist1·o, na parte que 
julguei contraria aos interesses publico&. Pon
aerei á camara. os males que se podiiio seguir 
da creaçiio da .·tantos empregados, ~em sabermos 
de sua utilidade, sem estarmos informados · de 
sua necessidade; ·e. disse, que esta creação se 
Op!Junba ás re(ormas de que tanto precisava · a 
nação~ · Apontarei sómente dois factos qae provão 
que, . uu1a vez creado um emprego, nunca mais 
póde extinguir~ae. De ·que serve a . secretaria 
aas Mercês ? Que utilidade provem á nação della? 

_ E'inutil; e comtudo o· senado. julgou .dever con
_servar empregados ociosos ·e · .iouteis. .O . cban. 
celler da ordem do Cruzeiro foi um empregll 
creado sem ordenado; depois de jurada a . con· .: 
stituição esta,beleceu-se um ordenado. Esta cainara 
conbeceu a illegnHdade de um semelhante . orde
nado, '- e . inutilidade .de um. semelhante emprego, 
e ab,olio o empreg•' e ordenado. O senadn· porém 
não quiz estar por isso; e eis-nos com' todos os 
empregados lnuteis és costas. Não quero censn· 
rar o senado, ·exponho sõmente 011 f;cLos. Aug~ 
mentemos pois o numero de empregRdos,demos-lhea 

grande-l <;)l"denad.:.s, o administração continuar!\ a 
se1· pess1ma o a nnção carregara com mais um 
sem numero de ociosos. 

O Sr. · mí"nistro amrina 41le, por falta de grandes · 
ordenados á que os empregados são mãos, e que 
não ha concurrencia. Pede·me s. Ex. que lbe 
dig., que . us suas queixas não. são exactas. O 
muito dinh-eiro não é quem faz o bom empregado 
o homem _honrado é semJlre o mesmo, quer tenha 

. pouco quer muito: e se houvesse de notar·se a 
experiencia constante entre. nós, veríamos que 
as prevaricações são mais communs nos grandes 
empregos qne nos pequenos. Sobre a falta . . de 
concurrenda, S. Ex. sabe, que· se h&. motivo de 
queixa é da abundancia dos preten•ientes. Ora, se· 
nhores, creados tantos empregos e com til:o grandes 
ordena:los, que força se·nílo vai dar ao gov:erno 
q u~ bello . meio . ao:1 ministros de bendl.:iarem os 
seua clientes? Hoje o Sr. ministro de · estado 
se vê .embaraçado :com hntos · empenhos. ali suas 
sanas estilo sempre. entulhadAs de pretendentes 
e isto com. t!io pequeno~ ordenados. ; o . que não 
acontecerá· quando passar uma lei como esta; 

· que· atAca a ~dos os. empreg<~d.os . publicos 'l 
Então, Sr. prestdente, as mtrigas ferveréõ, a 
·corrupção applll'ecerã, e os empregados não se. 
julgaráõ seguros porque a i•ltriga os derribará 
dos seus empr.ego!l a cada momento. Não me 
opponbo a que se augmentem· os ordenados, po· 
rém esse augmento -de vil sdr . em razão do' tra
balho e responsabilidade do emprego· dos conhe
cimentos e capitaes empregados · para obtel-o ; 
mas não da m:meira excessiva com que aqui se 
propõe. · · · · ·· · 

-Devemos considerar . a grande · desigualdade que 
·vamos eatabelecer; e eu não posso deixar neste 
lugar · de advogar tambem os interesses .da minha _ 
classe, isto é, dos desembargadores. Um des
embargador quanto tem? ·Um conto e duz.entos 
mil réis, · e trezentos· mil réis de ajuda de · custô, 
etc., , vem a ter. 1 :500SOOO; e .quanto tem um · 
empregado do tresouro? Vem a ter 3:200SOOO, pelo 
projecto. Comparemos agora o tempo que foi ne- · 
cessaria a um para se ·.habilitar a set• empre(lado 
com o tempo que . o outr..1 .empregou j)&ra for
mar-se ; comparem bero, a attendno a todas· estRs 
circumstancias, .e que convencer-se-hão da dãs" 
igualdade. M~&a,. a principal razão ·que me fez 
votar pela · maior reducção dos ordenados, ·á· a 
razão da politica, do dar-se assim uma pilderosa 
arma·. ao governo; qual a de ter ·I\· sua d1sposiçio 
tantos empregos; e queremos nós que a represen
taçãQ nacional do Brazílllqufl reduzida ao extremo 
em que existe a Inglaterra 'l Portanto eu nilo desisto 
da minha opinião que defendi .· persaadldo de que 
defendia a cau-;a da razão e da justiça; e muitos 
illastres deputados que me combaterão, não re~ 
baterãp muitos argumentos. O que se trata-é, •se 
deve ou não passar a•lei. Estabeleção-se empregados 
da thesourarill e os presidentes em conselho· 'ffitllm 
o numero dos empregado•, e as quantias dos .·orde
nados. Mas, disse um illustre deputado ; os· pre
sidentes podem augmentar muito. Não, · Sr.· presi
dente, · porque · o presidente em . conselho :propõe 
unicamente, e o. consülho decide. A emenda parece 
que -diz que os presidentes em conselho ' taxão -o 
numero dos seus empregados e ordenados; -e que o 
thésouro ã vista desses trabalhos .•. ~ .Peço que se 
lei11 a emenda (leu··se) . Eis aqui: portanto niio 
pôde haver duvida alguma. 
, O Sr. -Ferl•eira FranQa:-Sr. presidente, 

eu creio que vagamente se.- tem dito.que ·oa empre
gados sejiio em tal . thesouraria tantos, etc . .. Ainda 
se não vi o·. ou se mostrou a regra do numero desses 
empregados, Ea não me proponho por ora ã,fallar 
sobre os ordenados : mas sobre o numero, necessa· 
rio dos.empregqJ,,s; c depois então .vtremos quaino 
este numero so pôde · estou der: ainda se não-olhou. 
para isso. · · · 
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A quo~tiio é: qual é-o menor numero dos ampre· 

gados que deve ter a menr .r Lbesonrllrin? A con· 
stituição resolve este problema. ·Olhemos para o 
artigo da constitutção, e vamos contando. Cuda 
tbesouraria tem duas estações: uma de producçiio 
de consumo, o outra de producçiio de exportaÇão~· 
Temos admin i& tração, arrecadação e conLabilidadJl 
pelo nrt. 170 da constituição. Aqui estão pelo 
menos trcs empregados, e fóra disso ó ·preciso um 
llrocurador da faz~nda n'acional, o qus croio que 
ha em -todas u províncias, na estação de prQ.ducção 
E'· pois preciso · que haja um administrador, um 
arrecadador e um contador .. Ora bem: vamos ver 
estes offi.cios de quantos empregados deve constar 
cadr. um. O ·arrecadador é preciso ter um ftel por
que póde faltar. o _thesoureiro e é preciso quem .o 
substitua; se. a renda nãó fór grande, basta um só 
arrecadador, mas se ella fór extensa precisa-se de 
mais um. · . · · . ·. 

'Passarei. agora á estação de consumo: a estaçit~ 
de· cion:mmo consta de duas ~·utes; _uma ê de· eor· 
respondencia legal, e a outra é de.corr.espondeucia 
eommercial; ao menos ha de haver ·um corres
poudente.i, e isto conforme Côr tambetn a extensão' 
tias estâçoes de consumo. Se acaso a suà.extensiio 
fôr grolnde, então é .'precisll que sejão duas; mns 
se ocaso fór ·pequena bastará uma, de modo que 
é·. prAciso essencialmente . quatro empregos, a fóra 
os seus substitutos. :i:le acaso a fazenda da .prq· 
vinêia fõr pequena, é preciso ter o . seu thesou· 
reiro, o seu ftel, um administrádor, um arreca
dador,- um caixeiro, ou guarda-livros para !ater 
os assentos ; e depois de . determinMlo O nu~ 
mero que é preciso _de emprcgádos de uma ·tliesou~ 

. raria mais pequena, devem ser os seus ordenados 
na . proporção dos .oeus trabalhos. . . . 
. Sr. presidente;. a cousa não póde ( conforme .o 

gue aqui se tem proposto muitas veze11) deixar de· 
ir ' A"- commissão para estabelecer._ neatas vistas • . 

O Sr. ministro retirou-se : 
· · •. Não havendo m_ais quem fallasse, o Sr. presi
dente ' põz a . voto à o capitulo, >!alvas as emendas ; 
o· que foi approvado. 

Postas a votus ns . emendas forão approvadas. 
1.• Do Sr~ Lobo . de Souza =- u O numero de 

empregados das thesourarias, etc. » 
2:• Do Sr. ·Manoel do Amaral : - 11 A.o offi.cilll 

maior d11 thesoúraria. do Rio de Janeiro, etc. » 
S.• Dll mesmo senhor:~ • Supprima·se o ins· 

pector d11 Santa Calharina, etc. » . . _ · · 
4.• (Idem.) :- « Aos contado rei e thesoureiros, 

etc . » 
5.• (Idem.) :- « Supprima-se aos inspectores de' 

Sergipe. etc.» - · . _ · · · 
6.• (Idem.} :- «<dem aos contadores e thesou· 

reiros. etc. 11 • 
7. • Do Sr: Duarte e Silva :....., « Secretarias nà' 

Bahia e Pernambuco, eic. » • 
Todas as outras emendas forão julgadas prej u . 

di cartas, · ou rejeit•l da;., 
Terminada a votação, o Sr. 1• secretario leu 

um nffici•• do . ministro ·. do '- .impnrio participaudo 
que Sua Magestade receberia a deputtlçno, que d&via 
levar o voto de graças, no . dia 18 do corrente, 
âs 11 ·horas· d1l maabã, ·no · paço . tia cidade. 

O Sr. presidente, nomeou - ~ grllnde deputação de 
24 membros, que .no dia seguinte deveria apre· 
sentar o voto de graças, pela abertura da assem· 
bléa extraordinaria. 

O Sn. PaESID"ENTE deu para ·.:.rdcai do dia UÍ. · 
L• 2• discussão . do pr.oJecto, • de. lei, -vindo .. do 

senado, . sobre. a representação do> conselbJ. g,;ral 
de Minas, extinguindo o juizo dos ausentes .. . · · 

2; • Propostas . na. 77, 90, 91 e 95 do conselho 
geral da província .do Pará. . . . . . . . 

S.• Propostas ns. 85, 88 e 11, do conselho ge, 
rallda . província do Maranhão. . • · · ... 

-Levantou·ee a. ~easão .depoie das 2 .e 1/2 hora~ 
da tarde. · · · · 

SessAo em t 8 ·de Setemb'ró 

. PREBIDENCIA DO SR. COSTA CARVALHO 

A's 12r:horas; feita ~ chamado, estavãÓ yre~ 
~~ntes w Srs. depu~adoa. Os _Sra. Deos e Si va. 
~1lva. Tavnres, Pt>r.eJra . de Brito, Alves Branco, . 

-F~rreua Fr!ln~a · Filho; ' Paula BarraR, ·Mendes 
V1an!1a, Ohv~1ra Bello, . Gomes dil Fonseca e 
Baptista Per~1ra, faltár.ão com causa ; e sem ella 
os Sra. Mactel! Cnrnetro Leão · e Castro e Silvn; 
Abe~ta a s~ssao, por nãq estar Jlresente o Sr. se~ ·· 

cr~:tai'Jo Lu1z Cavalcanti, . foi lida a acta da 
a•ltecedente pelo Sr. secretario supplento Màri~ · . 
de Moura, e fci approvada. . · · · 

O. Sa. PaEiiiDENTE, · a requerimento do Sr. de· 
putado Muniz Barreto, .convidou á illustre cóm, 
missão de justiça civil . para dar o seu parecer 
sobre os requerimentos doe cidadãos opponentes 
A no.va nuidição, demarcação e tombo -da fazenda 
nacional de Santa .cruz.. . • . • . 

~ O Sa. 1• .SEC!lETARIO leu dons officios. d.o mi~ 
metro da JUStiça; communicando · ter S; .M.,o 
Imperador -con~entido : 1•; na lei sobre os abusos 
da imprensa ; 2•, JJ& que .· permitte que · sejão 
livremente citados e den1an11adoa · os 'J?I'esos -· ou 
afiançado:'!, e marcando outras providenctas ácerca 
d_os seus processos. . . . . .' . . . . . _ . 
. Leu ma1s quatro o1Jlclos . dD miujatro do . ím~ 

perio, participando · hàver S. M. o Impeiador 
con!Jent.ido nas resoluçõ. es seguintes: _ .. . _ · 

. h~_. Quo manda . nomear Juizes .de paz em 
. todas as capellas flliaes curadas, onde até agora 
por ,qualquer motivo se não tenhão nomeado. 

2.• Sobro a . formul" · da votação para juizes 
de paz e aupplentes. . ·_ .·. , . . _ . · 
s~· Que! . declata que os membros .de ' conselhos 

~e!aes de província são Jsentos . do _exercício de 
J u1ze11 de facto durante a reunião dos ditos con· 
selhos. . . . , . . . 

4:• Que approva di1feren~s _cadeiras de pr.l· 
meu:as letras para : 11 .provmc1a dll Santa. ea-
thnnna. · . . . . . . . 

De tudo ficou a camara inteirada e se man• 
dárão os autographos para o archivo. · . 

Foi .remettiílo ao Sr. deputado director, o 
requerimento · do tachygrapbo da camara, Manoel 
Cypriano de Freitas, em que pede .augmento ds 
ordenado. · · 
. Os S!_ls. l>EPUTAnos da . província .da Bahhi~ 

wandárao t\ mesa o seguante requenmento: · 
« Constan~o aos deputados abaixo asllignados, 

que nos . ult1mos mezes do .C•'rrcnLe anno u junta 
da · fazenda da pro:vincia .. da Bahia .tem arreca. 
dado algumas som mas . provenientes de faltas de 
líquidaçiio de contas ~e unnos nnleriores, quer 
de dízimos e subsídios, . quer de sizns e sellos 
de heranças, e que .continúa .ainda . em maior 
liquil!nção, e sendo convenleute que nas som· • 
mas . se appliquern . em proveito do credito pu-

. blico, . requerem . o aeguinta: 
" Que se rocem monde ao governo que · as · som

mas arrecadadus na dita_ provinciH, pruvenittntes 
de . taP.S _liqui_daçõds_, as applique nil_ u . só Hm f11zer 
recolher os vales paesados pela commissilo do 
reHgate do cobre e . que não · .~ireul~o, _ como · que 
retire . da maneira . que julgar mais conveniente, 
parte das cedulus que circuli\o com prazos _ desi· 
gnados; e emittidas em . virtude da resolução de 
27 de -Novembro de 1827. ·. .. . _ . -.. .. . - · 

'' Paço da camara.. dos ' deputados, em . 17 . de 
Setembro de lflSO • . -~ .J(J(zqtii.m _F,•ancisco .d.lves 
Bmnco.-Cassiano EàpeJ:';idic%o de Mello .e Mattos.,_ 
Honorato José de Bi:Jrros Paim.~Antonio F.e1•• 
reira Fran~a.-José , Ribeiro Soare$ da Rocha.
Antonio Pel·ei,·a Rebol4ça8 ...... .Tosé Lino. Coutinho •. 
..,-Manoe~ Maria do AmarG, • .-,J:osé da .Costa Car
~alho •. » . 
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o Sr. :a:ouandu. : -Eu achava que essa 

requerimento devia ir â commissão para dar o 
seu parecer, por<tue não é um requerimento . de 
simples informações; J·urgo que este objecto ~ito · 
é de m&ra recommen . aç.ão, parece·me que não 
está na . sua alÇada: este neg.lcio _precisa ser exa· 
minado por uma _commissão .. _ E~ses __ dinheiros . 
perteMem ao resto dos annos preLeritoa, e esses 
tambem tiverlio despeza e talvez que ne_s3ea annoa · 
se consumissem; . é esta uma · disp?sição que · 
para ser executada precisa uma resolução, . por 
1aso requeiro que vã. a uma com missão. · 

o SI', Rebouoas : -Já sob~e isto se pi'O· 
puzerilo nesta .· sessão não menos de 3 projectos; 
e quando se dlsculio á lei do 'orçamento, não se 
tomou medida nenhuma de11nitiva, ·continuando 
o governo a emittir em .· circulação ez1ses papeis 
de credito. Isto é o qae se pratic<t, e entretanto 

. elle não · acode ao ma1or mal ·dn província, e não ·· 
cumpre com o C\llt' elle havia tratado com esta 
providencia extraordinaria, ·não tendo deixado 
detirar da proyinc_ia _odinheiro ·que póde. Tem-se 
tirado para mais de seis milhões, não tendo sido 
proporcional a cc-tisação · nas províncias ; e tem 
feito outros saq11es que não siio determinados 
por leL Se o governo. fizesse o qne estava deter
minado por lei, daria· ·os valeoõ. emquanLo não 
havia papel .para dar em troco aos que· tinhão 
cobre falso ; ·mas não se tirã<i estes vales ·nem 
se · tem tirado este·. papel emittido em circulação, 
ordenado no decreto .de Novembro de 1827, pois 
não só se. fazia . o · melhoramento da província, 
como das sobras das suas. despezas se poderillo 
applicar · para . resgate ·do papel moeda, e por 
uma boa administraçilo se podta fazer a cobrança 
da grande hr.portancia da divida ntrazada, isto 
é, se não se Bzerem novos saques devem existir · 
em cnixa mais · de . 600:0008 em papel, tnl é o 
resultado da resoluçilo de 1827. · 
. o Sr.· :i:..ano o~utlnb.o:..-0 negocio me pa

rece simples enio precisa it· á com missão, e ea vou 
expOr o que se mandou fazer pelalei de · 1827 ; p_or_· 
olla se determinou que . se dessem . cedalaa plllo 
cobre falso recebido, e estas cedulas era uma 
letra que devia vencer·se no. 11m de um . ann·o. 
Diz la, será embolsada no 11m de um anno, e 
como appareceu mais cobre falso do que as ce· 
dulaa que tinbilo Ido para a Bahia, p11ssarilo·se 
vales em . lugar dellns, . e · nilo se tem cassado,_ 
uma s6 cedula, passadas ha um anno, que até 
hoje ainda nilo . . se tem · reagatado, asalm .. como 
OH vales .que nil••. se ... tem . pago, e que grandes . 
prejulzos nilo tem o governo feito a estes homens 
que têm as cedulaa, que aa podiilo vender 1 Maa 
estea homem' que recebârAo os vall!a, tiverl\o 
maiores prejulzolô porque . nilo tiubilo quem as 
cumpraaae, .e pur lsao apparecem 7CO:OOOR acou· 
n1ul11dOd na B~tbla, em. coufurmhlade . d11 . lei de 
1827 ; ·e como ae diz agora que ó preciso lei, ae 
n lei de 1!;27 J• manda fazer Isto? Eu creio que 
o quA o governo deve fazer f! mandar executar 
eata lei, p_011 ae ·o . governo nilo tem executado a 
lei du . 1827, para que ae precisa lei '1 Ndu, logo 
é . ba,.tftnte . que ae raoa esta requerimento, ou 
pnr . uma rllaolu~o; maa por uma lei nlo, . ae 
ella jé exi~te. Eu sou · de . oplnlito .· que nlto vé 
6 cummiasio, p.:.rque isto silo demoras e o mi· . 
nisterio jl e;~tá cem ao . olhos sobre . aquelle 
dinboiro da . BahiK. Já em Inglaterra a frag~ta 
I~a(lel gastou· 180:000$, e ·. o_ SPU com~an~ante 
sendo· mettido em conselho de guerra, nao seJhe · 
pergu.qtou como o · gastou : .· a ·este deu·se·lh~ 
ordem para sacar sollre a 'Bahia, e. sacãrão ·a .25 
a à' 26, qnandéfo cambio estava a 82 '. e, a 86; · 

Um .iilglez q11e 'quer ~m Inglaterra u~:~o~c~rt~ 
do seu nuvio: · so ·faz ' as despezas depo1!' d~ 
voltar ·do seu 'destino, e . a nossa frag~ta f·!l -allr, 
feita de novo, por isso gastou 180:000/1. Vem :este 
homem1 o por ·nio lr.·A ·l''rança aahio . condemnaclo 

c lá · vai · para o conselho de guerra, quando todo• 
sabiã•l que so pod_la_ fazer mui bem . a via_gem 
sem este concerto, e quem. paga as favas . ê · a 
província lia Bahia, é o hospital da marinha,. a 
Bahia •. Quando algama embarcação está doente 
vai para a Bahia; q11alquer vaso de "aerra que 
vai para os .. portos do norte, toca na Bahia para 
se refazer: ora, perdõa-rne a expressão, a ·Bahia 
é .. 1\ . melhor vacca de lelt·~ do lmperio do Brazn. 
A. província carregada como . está não sei se 
deix!lrá coalhBr . cinco réis, .e agora que . existem 
700:ooon, não se . ha de .dar . pagamento. âqnelles 
mercadores que já não . negociílo e precisão de 
auxilio pa1•a da todo . se .não aníquillarem, e sem 
se pagar a divida, sem remir um unico vale 7 
Não sei como se possa bzer ; re11ictão os Sra. de
putados q11e · hão de vo.tar pelo .·requerimento ; 
que eu voto por elle, não por espírito de pro· 
vincialismG, ma~ por patriotismo, por amor da 

. ordem e dB. justiça. · · 
o lilr. Ferl'el~a d~ · MeUo:- Por isso 

mesmo é qne não póile deixar o requerimento 
de ir ·á commíaallo, e mesmo o Sr. depntado 
diz que o negocio . é . muito aimples e comtudo 
diz f!Ud não sabe se ha.de _ser j>Or meio de ·- um 
1·equerimento ou de u.ma resolução, e como · ha~ 
vemos nós. entio de.liberttr já?. Parece ·portanto 
que não .póde deixar de ir á commissão, para 
ella. dar o seu .paracer ·com· urgencia para con· 
seguir o fim a que. ae propõe o · requeritnento, 
porqne ·se fõr necessaria uma resolução_ ou . outra 
qualquer m_ adida Jegislativa, a camara não o P_óde 
lazer por uma simples . recommendação. .Não · 'é 
lato oppór·me ao reqnerimento: mas ·para fazer 
o ·que se quer, é que deve ir a uma commiaailo. 

o ·sr-. M~&rla do. A.-.ara.l :.-Eu vota que 
não vá á commissão, . ·eu jé. .disse que não é 
objecto nem· de lei, nem de . res·olução ; o reque
riptento é _só .. porque . eomo já ha lei, o govemo 
haja . de pa~r~r . esses · cre,fitoa .em consequencia 
da lei de 18~7, e. no caso de sobejar algnm desse 
dfnbeiro, o governo o appliqne ao que qnizer. 

o lilr. 01ndano:-Q11eira y. Ex. ter a bon· 
drJde de mandar lêr . o requerimento outra vez. 
(Leu·se) Ni•l é sómente a ·necessidade de. cumprir 
a lel de li-127: ha tambem o. remediar-se o cre
dito publico: o · governo .· mandou p<tra a . Bahia 
nma quantidade sutJlciente de cedulaa para serem · 
pagas .a certo . tempo; e .todos os que aa reoe- . 
bêrio eonhecêrão que a junta da fazenda · nilo 
estava no caso de pagar esaas cetlulaa· no 
tempo aprazado, e que .. erio umas simples - le
tra• de credito, . que iio circular na província : 
além disto apreaentarão mala quantidade de cobre 
do que havia de aedulu, e por .iaao recebe•·lo 
01 vales 011 creditos·da junta da razenda publica, 
que ailo .creJitoe de nm, dous, . tres e quatro 
cuntoa ·de réis, os quaes não podem entrar em 
olroulaçilo porque.impor~llo en1 grandes qaantiaa; 
ag<.~ra. p'lrganto : porgue nio se hio .de com
prar eaaea oredltoa 1. Se a junta da fazenda. _oa 
qui1a11ae pagar, eu JUigl) qne ella não. precisa 
do . }tll nenhuma para e:;ta ·transacçllo, porque jã 
eata de 27 mandava isto, e é <l que ajunta devia 
aatlarazer immediatámente. Eu demitto ele ~im wdo 
o esplritô de provia'cialiamo .: sou Alho de todas 
ellaa, ulo sou de uma s6 ; : mas.· aqu,ella pro· 
viucia está . a . borda do . precipic~o; e· 'é . preciso 
cooperar . muito para o estabelecimento ·do seu 
cradito. Ell acho que o requerim~nto pede su.r 
urgencia·, . ·nio · deve .. ir ·á · comm1ssão, nem .os; 
possaidores _deste3 yales o . quererão; . En .. v~to 
que não vá '• a· eommissão. . . ·, ,, : · . 

o 81',. oa~nelrC:. . d;a. . . ounb.á;::...:.Qaanclo' 
se tratou do\ lei do .orçamento, creio, que. se. t~" 
tou .de ama porção, parar• resgate;.desta:t.oedul~a 
da Bahia, e julgo que se dru aqu1Uo.que se,podaa, 
dar, .segundo .. as circumstanciaa' do tbesouro 
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nacional. O nPgocio iíiio é só dli uina provineiR, 6 
do todas : o que se deu para a Bakia· foi par1\ a 
sua amortisoção, .e esses 700 contos que estão 
guardados na Bahia, não duvirlo que delles se 
applique a_ maior parte para es11es gastos: mas 
tãmbem Be deve acudir. as urgencias do e&todo. 

Eu já disse que.nem a minha província escapou, 
pois sendo das peqnenRs,__14 se mandarão buscar 
.70- contos. : Uma província que tem morrido á 
fome, não tem uma aula de· philo~ophia, apenas 
tem uma uma aula de grammatica: uma pro· 
vincia que precisa de tantos reparos, e melhora
mentos_: portanto o requerimento do Sr. dt!putado 
deve ir a uma commissão ; niio é só a província. da 
Bahia que· padece com o cobre falso. O que aqui 
se cunha corre para ellas, e vai-se. augmeotando 
em todas . as -províncias do imperio, e o papel 
para o mesmo fim não é tão perigoso como o 
cunho do cobre. 

o Sr. Darre1:o :-Eu assígnei o requeri· 
mento, e cumpre debater alguns .dos argumentos 
do. Sr. deputado que llppellou para os princípios 
de justiça, dizendo gue se devia pagnr toda a 
divida do imperio. Esta mesma lei ile Novembro 
de 27. não complica com as outras províncias do 
imperio, manda só á Bahia : dtsse mais .que já no 
orçamento uma quota se bavill consignado .para 
esse fim ; peri{Unto: essa lei que foi para o senado 
já foi sancc1onada ?. Não ; e ha_verá obrittação 
J'4:1Stricta de _pagar-se aquillo na conformidade 
da resoluciio de 27. gue . mandou resga&ar to4o 
o cobre falao da -Bahia! O governo só mandou 
300 contos, que não chegarão para isso, e foi 
preciso dar. vales, e. que vales 'l De 2 e de 4 
contl•a de réis; ao mesmo tempo que a resolu
çito manda que se pague com as cedula~J ; é 
por iaso que o requerimento quer0 que so recom
mende o cumprimento da lei,· para que lie paguem 
estes vales que jl\ deveriito estar pagos ; e sa 
ftcar algum reato que se amort.iaem as cedulaa ; 
eu conheço que a causa está perdida, e que 
pouco lmport11 que vi\ á com missão,_ porque silo 
maia15 dias de demorn, e depois qualquer medida 
de nada serve ; porque sabe o paquete que lava 
as orden1, .e nilo se tomando medidas,.· é o qua 
quer o ministro. O que me pa1·ece de justiça é 
que nilo deve ir 1\ commissito. 

Finda a diacua1do, o Sr. prealdente poz á votos, 
e foi reme&tida com todn a urgõncla A 1• .commls· 
silo de fazenda. · 

A' a 11 hora• aablo a deputaçito que foi levnr n 
S. M. o Imperador o voto de gr11oaa pela aber· 
tura da ae~at\o extraordlnRrla, ficando auapenaa 
a 101110 que contlnuoll dep_ol• de vollar a depu· 
taçlo, o o_ Sr. deputado Vaacuncelloa como 110u 
orador, declarou que s. M. I. reapondera-Fico 
Inteirado. 

Pa11ou-ae ã 

ORDEM DO DIA· 

Entrou em 2• dl~cuasilo o aeguiRte projecto de 
lei n~ 198, vindo da camara dos Sra. senadores, 
sobre a extlncçiio do j ulzo dos defuntos e 
ausentes. 

«A Allsemblh geral legislativn decreta : 
« Art. 1.° Fica extincta a provedoria dos def11ntos 

e ausentes, e revogado o ·seu regimento de 10 
de Dezembro ile 16l3, com 'todas as outras leis, 
proyisões e ordens -~ elle relativas. . 

« Art .. 2.o A arrecadação e administração dos 
bens dos ausentes, fica pertencendo aos juizes 
dos ·orpbãos. 'n'os termos do seu . regimento, orde· 
nação. livro lo titulo 88, e do mesmo livro titulo 
100. «Do curador, que se dá aos·bens "do ausente, 
ete. » e do titulo 62 a Dos provedores e contadores 
das· comarcas, paragrapho ausentes» e maisleis·a -
este respeito. _ .. _ · _ . 
· « Art.. 3.0 Nas provedorias dos defuntos e 

nusentes, annexas aos lugares de juizds de fóra 
de um só termo da eidade ou villa, os . escrivães 
das mesmas provedoria~:~ conservaráõ · <~S seus 
cnrtorios, e .. continu,.rãõ. a escrever perante o juiz 
de orphiios nos autos pendentes, a que de novo 
começarem, emquanto durar o direito que actual· 
111ente têm de exercer esse officio. r ... ogo que 
findar este direito passará o cartorio ao escrivão 
de orphãos. 

• Art .. 4.o Nos inventarias em _ que hourver 
orpbão, desacisado ou prodigo, escr.everá sempre 
o escrivão de orphãos com preferencia ao da pro· 
vedoria. · . · . 
. « Art. 5o Nas provedorias annexas ã ouvidorias, 
ou a juizAs de. fóra de. mais- 'de uma . cidade ou 
villa, . os livro_s serão remettidos ao escrivã., de 
orphiios da cabeça da comarca, -t!IU- da cidade ou 
villa pl'incipal; e os autos. findos, . e pendente~. 
aos escrivães dos respectivos .termos, a que per-
tencerem. . . · ... _· 

u Art. 6.o Os . escrivães das .. provedorias . que 
ficarem sem exercicio1 . serã'? at~ndid ... s no pro· 
vimento de outros (lffic1os de· JUStiça que vagarem; 

« Art. 7.o Ficão revogadas to_dils as leis em· con-
trario. » . . . . . . . 

Principiou pelo artigo 1•, que .foi approvado 
sem discussão; assim como ós,2o, 3•, .4°, 5o e 6•. 

Julgando·se tlnda a 2• discussão, dete.rminou·se 
que passasse á S• di:Jcussão ;. 'disse então 

o Sr. For_relra. de 1\reuo:..-.sr. presi
dente, ·esta m'lteria está _· bem. vista por toda 
esta camara. O Brazil to lo parece .que pede a 
extincção desse tribunal dus ·ausentes, que foi 
feito no. tempo em que · n63 . desgraçadamente 
eramos colonia de Portugal ; . - por isso eu me 
a_trevo a pedir a urgencia, para -que· agora mesmo 
se faça a 8• discussão deste. projecto. 

·o_&&•. Pa.ullno de Albuquerque:-Por 
mbneira alguma devemos abrir este exemplo : ·a 
camara se julga q110 este objecto é .muito urgente, 
declare que se dispensa a 3• discussão ; porque 
eu não sei como se possa faller em um .sõ dia 
2• e S• discussão. Por consequencia se o reque
rimento fór.para que se dispense,: pela urg~>ncia 
das circumstanchs, a sa discussão, bem ; mas 
para que se admilta hoje mesmo a 3• .discussão, 
nilo estou por isso. 

Poz·se t\ votos, e venceu·Pe que o projecto 
passasse á 3• di11cus~ão. · 

Entrou immediatamente, e pedio a palavra 
o I!Jr. 1\la.la.: -A.trever-me·hei .a pedir que 

este . projecto vá a uma 'commtssão, porque elle 
nilo . satisfaz os fins pl&ra que é proposto ; isto 
é, quer· se tratar de mel11ora•· a arrecadação- doa . 
beníl dos ausentes, e essa lei porque até agora 
ae fazia isso para re~rulur a colonia de Portugal, 
não póde servir hoJe pnra · regular o Brazll, 
po)rém apezar de tudo iillto, no·. regimento- das 
tbesourarlas dos ausontes haver!\ muita cousa 
boa, e as proviilenciaR que ·_ Re dilo por este pro· 
jecto, nito satisfazem bem. O titulo 73. falia uni· 
càmente da arrecadação dos bens dos ausentes 
qüe não têm appar11cido quando a herança excerler 
a 600$.- O titulo 90 tamtiem falia na arrecadação 
dó3 ausentes, mas esta disposição tambem parece, 
qúe é relativa á arrecaCiação dos bens dos 
ausentes, que por mais de 10 annos não tiverem 
apparecido, que se _ podem julgar· mortos. 

. Além diRto, neste projecto não. se declara uma 
-cousa muitQ - necessarla, -e é, se _este juizo dos
orphios "fica sendo privativo, como era esse juiz(\ 
dos ausentes. I~to é necessario declarnr-se, assim 
como oiltrali cousas mais, que ·;tambem existE)m 
em. confusão. Portanto,. eu .queril que. est·e pro· 
jacto, antes da entrar em ·-s• discuss;iú, vá a 
uma·· commissão _ par!• ella accrescent~•r a'}ujllo 
queJalta.. . ·-..... . 

o Sr. I•'orrolra. 4o 1\l:eUo:-Eu "não _flll·. 
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larei- sobre essa questão de direito, que meneio· 
nou -~ Sr de/Jutado, porque sou estranho a essas 
materJRS; fnl Rrei unicameute naqnillo que tenho 
observado: niio sei _ o que ·se. pa~sa pelas outras 
províncias: porém· na minha, posso· a~severar 
que quando um pr(lvedor dos ausentes manda 
proceder a uma arrecadação, ell~s não achão 

· nada mais que arrecadar. 
Des?e. oanno de .2ô.que ·se tem querido exUng1;1ir_ 

O_!!Se JUIZo,. mas eu agora muito confio no patno· 
t1smo. desta •camara, que não perderá a occasii'io 
de acabar com isto. Eu disse que . não fallarla 
nessa questão de direito ; isto não admira, por· _ 
Que eu lembro me que o illustre deputado o Sr. 
Vnscroncellos, aliás ile grandes conhecimentos, já 
ÇO!Jfessou ·que não sacia do . q·~e havia _ nesse 

"JUIZO. . · · . _ 
. Disse-se que aindn .· faltão aigumas providen~· 

· c1_as _ a- tomar ; porém . não sera mais conv~
Diente que acabemos com o maior mal, e ao depo1s · 
com algumas resoluçõ~s ir-se-hão acabando t~ouco 
a pouco?. Sr. presidente, se acontecer o contmuar 
esse juizo- dos-'--aus~ntes, é .o mesmo que· dizer 
« dq~em _as fortunas dos brazileiros entregues ao 
poder deste juizo-. » - · · · . 

Portanto voto que· niio v& á com missão ; appro~ 
ve-se o · project<> tal qual está, e no depois esta 
camara irá providenciando por novas resoluções. 
Nem isto é novo ; é o que tem acontec!do sempre 
nesta. casR. 

O SR. MAIA !"-E11 requeri-. que- fosse o projecto 
a uma· .commissão, e na fórma do regimento 
deve V. Ex. propOr. · 

0 SR. PRESIDENTE poz á votos. · 
Foi ·apoiado o adiamento,. porém não foi 

np_provado. . . - . · -
Portanto contin11ou a discussão. 

. o SI'. Rebouça•: ...;.·sr. presidente, tendo 
passado este projr.cto na segunda discussão sem 
objecçlo alguma appareceu um Sr. deputado, e 
pedlo que fosse a uma commissiio, mostrando 
algl?.ns defeitos. Ora, para que estes defeitos 
obrigassem a que este projecto fosse a uma com· 
missão, ·era necessario que ellea . fossem grandes. 
Em primeiro lugar dtsse·se, que este proJecto nílo, 
preenchia os seus . dns. Se a proveáorla dos 
ausentes é um. ·ramo do tronco da mesa de 
consciencia e ordens,· já não exlath1do o tronco, 
não deve tainbem · existir o ramo. Estes bena 
que carecem de. alguma admlnlstraçilo emquanto 
que elles não . pasailo aos seu1 dlrecto1 1enbore1 
que 10 suppiie ausentes, devem 1er encarregadoll 
a alg11ma pessoa. Ora, lato jt\ 1e acha determl· 
nado pela lei do• juizes de paz, que flclo lncum• 
bldoa · de•••. arrecad•,olo, para . silos remetterem 
ao Juizo do• •orpbão1, e nilo 1\ provedoria doi 
au10nte1, que · alie• nlo oon.becom. Por consequen
cla esta\ cl•\TO que para ~ue esta lei fosso objectada 
em terceira. dlscu1silo, era neceasarlo que se 
mostrasse grandes. defeltoa nella, porque então 
fica em contradlcçito a approvaçito ·geral, que teve 
na segunda dlacuaalo. 

o &r. Mola : --Diase·se que. nm te1·celra dis· 
cuaslo aómente se ... poderia oppór algumas razões 
graves, etc., porém cada um faz opposição·segundo 
entende c.onforme a · sua intelhgencia. Eu en· 
tendo que as objecções que acho. para. pór na 
terceira discussão, e: discussão tão. precipitada, 
são de pezo, E11 não sou proved()r, nem . espero 
ser; tenho de ser defunto, e talvez tambem que 
esteja ausente, é .por.· isso que eu ju!_go indis
pensavel q11e deve haver uma arrecadaçao melhor 
do. que a que está actualll!ente .: . por . isso digo 
que .eu, quero que se prov1den. c1e · de um. modo 
que eàte .projecto possa se! bom.. . -

•. Não .me oppeu~ho a _que 1sto .SeJ& projecto .de 
decreto, -ou resolução; seja o que .lór,. é uma 
providencia: ·legislativa, ·.·que .··deve ·se~. completa. 

·Não se fallou em uma duvida que eu acho,- isto 
é, qual deva ser o jniz.proprío para isso? DAve 
ser o juiz dos orphãos ; isto é uma declaração índia· 
pen~avel. Demais, eu torno a r~petir, o. t1tulo 62 
do li v. to ·s; · 38 de . que aqui se trata, falia 
sómcmte da flrrecadaçiio e- administrraçã.o dos beus 
dos ausentes, que se pude::~se ;:onceder aos.parentes 
mais chegados, aq11eiles · que por se . acb11rem 
ausentes mais de 10. annos ee -suppoem fallecidos ; 

·não é disto só de que tratava a provedoria dos 
~~~. ..· .. · • .: 

O liv. lo tlt. 88, entendo eu que aqui se re
fero sómente pelo que pertence ·ao inventario e 
administração dos bens, porém o tit. 90 trata 
principalmente daq11ellas ausentes que se achavão -
lórR do reino, em captiveiro 011 em poder de ini
migo, -ou daquelles que se acharem ausentes mais
de lO annos. não se sabia de· sua existencía, por
que neste ~.lo falla tão sómente daquelles que 
fallecerem e não deixarem herdeiro algum.;. esta 
legislação. tão restricta não póde servir para re
gular a . arrecadação do!! bens dos ausentes, e eis
aqui a razão porque .. eu:_quería. quo· este projacto 
fosse a uma cummissão, . aliás n~s não fazemos 
nada, e· . como· não p11ssou o adiamento, eu. bel. 
de votar contra o projecto na terceira discussão. 

Eu declaro que não q11ero que haja juizo de au-
. sentes, porém digo quo a _legislação gue se manda 

observar, não é propria para semelliante caso, e 
que o juiz que se encarregar da administraçlo 
e arrecadaçiio dos bens dos ausentes deve ser 
encarregado com uma legislação que elle possa 
desempenhar. e não com esta tão restricta; . 
. · .Finda a diacussão1 adoptou-se o projecto,'e foi 
á commissão de reaacçíto, para ser re:ligldo e Ir 
ã" sancçíto imperial. 

·o SR; VASCONCELLOS:.- Eu peço que se omCie 
ao governo para saber o dia qu11 S. M:. I. marca 
para ld levar .· eata lei á aancçíto : ella é de 
multa necessidade. · 

. Entrou em dlacusailo a aegointa propostà .do 
·conselho. geral da provincla ào ParA. 

PROPOSTA 

« Tende acontecido que depois de proclamado 
o feliz systema da independencia polltlca conatl· 
tuclonal, exista umll confusíto sobre quae11 · aejlo 
os e~trangeiros que se têm domiciliado ne1ta pro
vlncla, para se distinguirem 01 que devem sozar 
o beneficio da constltulçito tlt. 2", art. (le e § 4o, 
convém. propór o aeg11lnte : 

« Art. l.o Todos 01 eatran~relroa que chegarem 
a esta província, 1erilo obrigado• a apre1entarem· 
11e ao juiz de paz da parochla, _para onde forem 
residir, depois de cumprirem os deveres anterior
mente ·estabelecidos. Aquella juiz mandará abrir 
pelo respectivo. e•.crlvilo, em l1vro pnra Isso des
tinado, o assento do estrangeiro recentementa 

· chegado, onde 'declare o. nome, dliRçilo, natura· 
lidada, Idade, estado, omcio ou profissão; e o fim 
a que se propõe. 

· " Se acontecer que elle tenha ·.vindo incluído 
nB matricula -da. tripolação de qualquer embar
caçíto, e resolva-se a ficar na província, será da 
meema fórma. obrigado a apresentar-se· ao juiz 
de paz. Os capitães e mestres· das embarcaÇões, 

. no acto · de habilitarem para · o regresso as suas 
equipagens . pela intendencia. geral· da policia, 
darão. parte por escripto ao chere desta repartição, 
dos estrangeiros ass1m vindos a desembarcados, 
e o respectivo escrivão,· confrontando aquella parte 
que lhe ser.á r.emettida com a matricula do, porto 
donde veio o navio. e.a que vai pasaar,,conhe· 
cert\ a . exactidão- de taes· ·papeis, e fazendo as 
observações que occ(lrrerem- a este respeito, as 
remetterá. · ao. juiz de: paz .da · ~arocbia principal, 
ou ,daquella para onde.;se, sa1ba. terem.ido :ba· 
bitar alguns .telles, pondo·se para estes em • pra~ 
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tlcn a disposição dó art. 5•; cctntados porám os os~. Luh: oavatoan'tl :~Eu . voto eontra . 
trea dias iie~OÍB do desembarque do P.Strangeiro. 8 prt-posta porque DiiO Vejv nella . Utllitiade al• 

« Art. !!.o Quando aa propr1nha a aahir du ca- guma, . é U:m~ especie de oppressio aos estran· 
pital pua o interior da. província, será obrigBdo geiroa. . . 
a requerer por certidão ao juiz de paz respectivo Eu não . sei porque razão se ha de . faltar - ~ 
., seu assento, e com este habilitar-se pela in· hospí talidade com elles; ellea . não gozão direitos 
tendencla geral da policia, caja.habilitaçilo apre· politicos, e por que razão ha . de Bel' necesaari~ 
sentará . ao juiz de . paz da freguezia para onde de .um .· bilhete do juiz de paz, conforme ·diz a 
fór ·residir, e abi o respectivo escrivão .a tran~ J~roP,O&f._!L'l(Leu.) _ Não vejo que seja boa esta 
screverá no livro competente, ficando o contra' lim1taçao, e por Isso voto contra a proposta. 
ventor ·sujeito ás · mesmas psnas .·do art. 5o. o sr. R.eb ouQfu : -. Continuo . a . votar pela 
: 11 Art. 8.o De trea em tres mezes, os juizes de proposta, p6ia hão de entrar eatrnngeiros em . o 
paz remetteráõ ás camaraa de seus . districtos nossv .paiz sem se tomar algum con!lecimento 
certidão doa estrangeiros qu'.l tiverem dado en- dellea 1 o que fazem os estrangeiros ? Entri\o no 
trada e sabida no livro competente. paiz, participiio de toda a utilidade como os 

« 4. 0 O com mandante do registro do . porto da nacionaes, ·mas ·quando se trata de recrutamentos 
cidade, ou quem soas '\'ezes fizer, fica obrigado para marinha ou para terra, dizem logo .« somos 
a remetter a cada um dos juizes de paz da ca- estrangeiros 11 ; ' .<le ·maneira ·_ ·que no. com·mer.:io _ 
pital -a lista nominal doa passageirJa que . en- ellea têm ·patronato> e os naciOI\aea •. não . têm, 
trarem, declarando qnaes 011 estrangeiros. -porém quando elles são chamados para serviços 

« s,o Se depois. dos tres .··dias, contados da . publicoa dizem: .«eu sou estrangeiro. » Ea até · 
entrada da embarcação, o estrangeiro se não tiver conheço alguns que aiio cidl!>dios e que não eiitrão 
apresentado ao juiz de paz, ellte procederã contra_ em muitas cousas : elles vão · ao>s seaà ·consulea 
elle ·com o maximo das __ penas .da carta de lei e dizem : «Eu cheguei no ·navio ·tal, e·m tantos 
de 15 de Outubro de 1827. •- · · de tal mez, etc. » E obtêm um papel; e asaini 

« Art. 6~o O presidente da província dará as nil) entrão em serviço algum. Aqui pois de 
ordena precisas, para . que chegue ao conheci- nenhuma maneira se oppõe aos estrangeiros. 
mento da camara · da capital, com n anticípação Por todas estas razões, eu voto pela proposta, por~ 
necessaria~ os nomes e qualidades doa estran· que .nio otrendendo de nenhuma . mane1ra á cou·-
geiros que tiverem sabido do terrttorio de saa atitoição, contém alguma couaa de utilidade. 
JUrisdicçiio~ . · .. ·. . .. O er. Lluo ooutlnl\o.:.-Eu ilão . poaao 

« Art. 7 ,o A camara da caJ>ital '8 as do' Interior deixar .de approvar esta proposta do con.aélbo da · da · provlncia~ pelo int.ermeifio daqueila, remet· província do P·~rá, porque o~lla é verdadeiriíroente · 
teráõ annualmente . ao cónaelho geral um·mappa · uma medida util ; mas o illustre deputado que 
dós estrangeiros entrados, e outro doa que tiverem qulz reprovar .a proposta disse, que como devia 
sabido dB província, para serem levados ao co· - ser. objecto de medida geral, por isso .a rer.ro~ 
nheclmento doa poderea legislativo• e execu- vava. ·Oh r senhores I 'Pois ,pór . isso de.ve-ae . re· 
ti vos. jeitar a proposta t r· 'Nilo; antes · .. devemos .louvar 

«Sala 'das SclasõAs do conselho geral da pro· ao .conselho da provlncla, -por ~ ·lembrar d_e uma 
vincia do Grão-Pará, 15 de Janeiro de 1880, nono medida que potaa aenir ·em 1eral, e ' por 
da independencill a do lmperlo. · . · ·. lato · meamo q11a ella é boa, quarer•aa reprovar:é 

11 Está conforme. - Antonio Manoet de Sow.a-ca uma injuatlça. .· · · · ' 
TrotJllo, secretario do . conaelho geral da . pro• O Sa. Pa~eau>sNTs: poz ti vótoí, e foi âppro-
vincia. D · - nda a retoluçiio1· mandando·le copiar parà ier 

o sr. R.ebottQo.•:- Pareue·me que uta pro· enviada ao aeaRao. . . ·• · .. _ . .· · 
posta 116de pusar. Ella nllo oflende a nenhum Logo depola entrou e1ta outra do moam_ o- con·· 
iioa artigos da eonatltuiçlo, e "m aepndo luaar aelho do ParA, · ·· ·· · · · · · · · 
toma P.rovidepclaa para que oa estrangeiro• nlo • Sendo a typographla cr:'vehlealo unlco e ne·• 
se confulidão com 01 naclonaea. Se acato fo11e ce11arlo para 1a derram~em· 11 luzes entre 01 
admissivel o emendRr·ae, eu a'preaontarla all{umal povoa, e promover a lnstracoilo e ctvillsaçilo ade~ 
emendai.; maa uma nz . que nlo é ~tdmltllvel, quada• ao 00110 1ystema. conttiLuclonal : sarvindo 
tambem nlo ae ba de rejeitar, vltto q111t toma ainda mal• ette utll eatabeleclmento para au1: 
providencia• que IUP.polto nAo r.reencbilo oa aeua tentar a• ooaaa1 liberdade• publicas e lnclfyid~aet, 
flna; o:omtudo ilpm .titm p6de 111r. · · - e parll manlfet&ar: ou dar publlclêlàde aos actoa 

O .1'. L•-o 0 ·ou&laho : -Se etta camara do soverno, particularmente do desta provino:la, 
•- onde a Imprensa áctual nem tem podido imprimir 

nlo. tl.velle dei:ldldo que ae nilo devllo emendar 01 trabalboa deat·e . conselho, e que possa aliás 
u propottaa doa contelbot provlnclaet, eu tinha ser prestavel aos cldadiaa que della ~tecisarem, 
de fuer alsumaa emendai mesmo relallva• a eata para darem ao publiCo eacrrpto• que lbe poasio 
proposta : porém direi ·. que . ella traz com algo ser . proveltóaos e ·· ã . mesma ·fazenda pubhca ; · e 
outra• multas cou1a1 boaa. O art. to diz- « Todos porque não l:lajlo ealab.elecimeritos . particúlares 
011 estrangeiros, etc.» (Uu.} Quanto aos outroa desta natureza, talvez · por falta de luzes; ou de 

· artigos expeciflca a maneira por que se ha de estímulos dos anteriores governos que animassem 
fazer isso, e sendo o juiz de paz, o Juiz_ ter~i· . alguns a tiio util em preza. Este conselho • tendo 

- tortal segando o seu regimento~ era desnecesaano tu.do :em consideração e pesàdo ct.m . madureza, 
que o conselho de provincia • trataàso disso. To· propõe 0 aegaínte : . . · · · ... 
da via como . não . a.e póde emendar, eu approvo « Art. l.o Havtirá nea~a província uma typo· 
o art. 1° e todos os mais. graphia nacional, fornecida ·de typos e de uten• 

o l!!ir. o u.Codlo .óla• ·: -:-A mesma utili~ silios . n~cessarios' ;' para. todo o aviamento na 
dada desta proposta me obrigl\ a votar contra fôrma ac1ma declarada. _.. .. . · . 

. eUa ·: Infelizmente . passou nesta casa. .que..hilc• se .«Art. 2.o Haverá um diiector que deverá :não 
pºdiila emendar as propostas doa conselhos ge-· slF!cuidar na .conservação da mesma typograpbla; 
raes ; portanto se a camara conhece q11e não -se zelando o seu bom estado, e exigindo as reform" 
póde emendar a proposta, ella deve cabildm· ou o aupprímento dos typoa necel!aarios : .mas 

· mediatauren te, e eu entilo etrerecerei . um projecto tQ.~bem promover " utilidade da fazenda publica 
para todo . t> imperto. na impressão de eacrlpto1 .parUc:ularel. .· . 

Esta proposta não póde paaaar, porque 1 me- « Art.·.s.o TerA ,, 'dfrector .o ordenado de 2008, 
• dieta deve 1er geral, 11t não para WDa unica pro: ce dará contas .. annualmente á junta da f~eDd& 

vhreia. · da· re~ita e de1peza daqu.elté ·••&•b'eleclmea&o;> . 
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SESSÃO' EM ~O · ÓlfSETEMBRO DE t83(j . 
cc Art. 4.0 Haverá uiri fiel que ·terã 11 seu ca1·g~ 

us· ·chaves da typographia,. e que será obrigado a 
trátar ··da boa. coriservação . e aceio dos u tensilios 

. e da casa ; _ e . para .executar as. ordens do. di
rector~ sobre objectos de sua.competencia, ficando 
o 'mesmo· fiel encArregado da escripturação; terá 
o ordenado de_ 1504000.' _ . . · · 
·. u 'Art. 5.o Haverá o:tliciaes compositores, em nu~ 
mer~' maior ou menor, segundo o director julgar 
necessarios, _e c_oni os vencimentos que 11 este, 
dé 'intel~igf3nc;a. com () presidente _da.· proyincia, 
parecer ·c(lnvemente ou fór de ra!ao. · 

u'Art; ·_6,o Nesta typographia sé imprimirá um. 
djario do ciniselho geral da província, en:viando·se 
ao" mesmo · consellío 25 · exemplares, para· serem 
distribuídos pelos seus· membros e ·serem con" 
servados no archivo. · · · · 

« Sa\á' '4a,IÍ .sessões, 26 . de Janeiro _de 1830; 
o.·sr •. _:a:oÚ.and.a.-.oa:val.cá~tl: .;,.·Oppo· 

nbo·me â esta resolução, porque o conselho .. geral 
exorbitou: de. suas attribuições, ella cren. empregos 
o ,marca~:lbes . ordenados,- e tambem autorisa. des
pezas~:::taes.,:attribuições não ·têm os conselhos. 

O _Sr. Vas~oncel.los :-Acho que cabe nas 
attrlbuições·~dos conselhos· crear _uma ·imp~ensa 
para as suail"'provlncias, isto ·segundo ·o a~. 88 
(leu), o coiiselho propõe:' Entendo por.~m que o 
negocio deve· ficar adiado até que' ·se ''decida à 
lei _do orçamento, porque conw se- mandarão 
vender t'ldas .' as typographias nas · pro·vincias, 
seria 'inconsequente agorlil approvarmos · essa 
propóííta; : · . __ - . · , · · 

Q ~:1"· .Xav_le.r, de ,c~r~~~~~~~~~~:posso 
votar. pelo.· adiamento:: Se] a. q:ual_ (ór a sorte ,da 
lei 'do . orçamento; esta. ma teria. está .decidida e. 
segundo. a .. de.terminaçilo -desta. ;cnmara não .se 
devein ·estabeleéer màis. typogra·pliiás. · 

O· Sr. 'B:ouand.a o'àvaLcantl :.-.Voto 
contra: ·o adiamento, porque. ainda que na lei do 
orçamento niio' passe :a venda das typogr~&phias, 
não convém. , que -haja . typographias em· outras 
províncias;. _nada de . typogr_aphhs deba.ixp da 
direcóão:do ·.:governo· porque trazem· preJUIZO á 
fazend~ publica. , . · _._ · · 

Q'sa·'~·~iD.~ o~utln'ho: ·..;voto' pelo adia· 
mento ,pelos· mesmos motivos que .expoz o Sr. 
Vasconcellos. A proposta ,é constitucionAl, estâ 
nas· att'rib,uiçõe;, do conselho ; mas emquanto nlio 
se _decidir a . lei .do _ orçamento· nada se'- póde 
decidir': a este respeito. . · . 
,~ .~. Lul~ oa-v~l.oanth-Votó contra o 

adiamento. Nada tem a lei do orçamãnto com 
Isto. Estou porsundido que a camara niio quer 
qua -se·:creem: novas typographias, ainda meamo 
que no orçamento nio passe a: venda . das que 
existem em . algumas províncias. _ · 

a· Sr.·. Oa•tro 'Atv~ro• :~Estou pela rejei
ção,nadá' de typogra!>'bias; nada de adiamentos. Os 
particulares 'que ponhão · as typog.::nphias, ·porque 
sãc aptos • _para _ t1rar. lucro. dellas~ · .- · .. · . : . 

Portanto voto cont1·n o adiamento ._ mu.1to prm' 
cij?J!lm~ntEI por que, pelo ~rt, . . !J~ :Jié~);· .aos'. con-. 
sellios' iião competem crear empregos· nem, dar 
ordenados:·. · · · • - · · J • · 

O. Sr.,rLuJz Oavu.1oa.ntl: _;,Voto contra· a 
propà'átli 'pelas razões ex-pendi~. as-- pelo ·sr. ·ça_ stt;o 
Alvares~ O ·conselho niio póde entrar nas iniciati-
vas. da .assemhléa gera~. . -·:·· - ,. .• _· 

o· Sâ;: Pa&lml!lNTE poz á volos e· foi a reso• 
lu2_io.•rejeitada. · · · · •. · · ·.. . · . . 

Entrou em seguimento a seg~~nte_ do· m~amo 
con'selho: ,: '.:. ';•. , . . . . . . . . ' r 

«' Nit(»·. havendo· lei regulamentar. que isente. os 
oonaelhelroa'de; ·pr~vincia do.-· Sll:erclclos~,-dos· BDI~" 
pregos cl vis,_ eccl.esiasticos ou~ ml~l~al'es;: e s~~do' 
incompaUvel>'poderem· conjunctamente exercer. ·as 

TOMO 2 

funcções. de ambos os empregos, o conselho· t)ro.i. 
põe o seguinte: · · . ·: . ' · · ··, 

<< A•·t. L • Todos os empregádos publicas ·civis~ 
ecclesiasticos ·e militares, ficilo isentos'•élo: exer· 
cicio· de• suas· funcções durante ··o -_tempo· ·das 
sessões do _conselho geral desta província. · · 

11 Art.- 2.o Continuaráõ· a ·vencer os seus orde" 
nndos e· emolumentos dur~nte o têmpo marcado 
no art. l.o . . . .- , -_. . _ _ · 

u Art. S.o 0: goterno da província passará ns 
ordens . necessaria&, . para. que sejão ,substituídos 
por aquelles cidadãos a quem· competir, 'os quaes 
venceráõ o que. por .lei está -designado. · . 

<< Sala das se~sões do eonselbo geral. da pro~ 
v,incia do Grão~Pará, 18 de Janeh·o dir1880, nono 
da·independencia e do· imperio. 11· • __ · •· • 

ci ~a. PRESIDENTE' declarou. que ·.a . ordem. do 
dia 20. de Setembro era: Continúação da 2• . dis;. · 
cussiio ·do projr:cto deJei n. 125., Continuação da 
proposta do .governo que reforma .o thesouro 
nacional; Discuss~o · da resolução n .. 175~, :. ... 

Levnntou-se>a .. s,ellsão depois -d.as. 2 ,,horas • ..,.,. 
.José .da Costa Carvalho, _·presidente.- .Joaquim. 
Marcellino de J:l.rito • . Lo secretario.- .José .Toqquim' 
Vieira Souto, 4o ·secretario. · 

PRESIDENCIA· DO SR. COSTA. CARVALHO • 

·Procedendo-se á chamada á_ hora do · cóstume:, 
achão~se. presentes" 78 Srs; 'deputado_s~- · ·faltando 
com causa· os Srs.·:·A.lves·Branco, Pereira;: a·o Brito~ 
Tiburclo;·· · Deos e::Silva, 'Bello; Ernesto.-· Gomes 
da_Fonseca, Hollanda·; Luiz Oavalcanti,Mendes 
Villnna•, Pinto Peixoto, Baptista Pereira; e' sem 
ella ·os Srs; Rebello e ·Mendes Ribeiro·: · · 

O· Sâ. PRERI'D&NTE · dêélarou abert'a' "a ~es~ã'ô:· 'é 
sendo lida. aâctàda antecedente pelo Sr. secretario 
Souto, fól 'approvada, . _·_ , _ . · · , . ... 

Remetteu-se á mesa _um· reque~;unento dos o~~ 
ciaes. da' seea·etaria da casa, pedindo ·se· tome. em 
consideração a. resolução pela' qual se deterillinoú . 
gue nas· secretarias de nmbas ·as camaras -legis~ 
lativas se recebiio. pelas certidões os mesmos. amo• 
Jumentos, que se recebem na .secretaria. do .. im~ 
perio. -. . . -• · · ._·_ · · 

Foi remettlda 1\.commissio especial das cama~as 
munlclpaes um_ a_ repr_.ese_nta_oão d_ a __ c_a_ m_ara ·._mu_ n_l
clpal da P __ arahyba_ da . Norte. pedind __ o, . e_scl.~r_ e_ ci~ 
mantos· sobre-·algumas duvidas que .. propõe. . · 
Leu·~e a redacçlo' .do projecto. de lei, q11e au,to~i_sa 

t\ junta da caixa· de amortlsação a. empregar na 
compra de apoliees, emltti~as pe~_o'.tliesôu~o" ~·;. 
clorial;. ·os capltàes. que t1ver~m .e~. se,us _!:O(res , 
exeedeiates" á' lmportancla dos Juro_s e am.ortasaçio 
do • samestre seguinte á refe~·idà comft"'a.,~Apprô; _- · 
vou~s.~. a. r~da~o~o, . e, 9~e . . se. _·reme_ ~esse: ~o , se~ 
n~~o~ .. ·'·~.:.:., ' .. i \r._·:.·~:··~ •. ·:·_·'l ;.·.:',:;~:1ti)_ ;'.~:···;'•,'t"~'r' 

0 -Sa; · -MAftCELLINO: DE .. BRITo:leu .·a''Seguinte 
re_solução ·offerec_ ida pelo Sr. Luiz Cavalcanti~o-,. 

«A assembléa._geral lagislativa--cesolv.e: ,· : ·; • .. 
« .Art..;t.o, T,o:dos,.os.: .. empregados.publicos;:CIVis, · 

ecclesiasticos ·e militares ficão isentos -do eJ(ercicio 
de suas fuQcc;ões , durante o ·tempo .das .seJijsões · 
dos conselhos geraes de _que forem membros. ,,,, ,, 

u Art. 2.o Ficão derog.1das as leis. e .dbrposições 
em contrario.... .·_ ..... _ .. ,._ .. :,, -: ,,!_::_. 

<c Paço da camara dos deputàdos, 18· de Se tem~ 
bro de 1830.-Luiz: Cavolcanti.· ll : . : _ .· ~'-''"· 

J11lgou~se objecto de .deliber:açio a 1lc9u para: 
entrar na ordem. dos trabalhos.- .' ,·, , .. ~ .~~- :,,,., 

o sn. ·. F&RNANDEII'nm•·V:.tscoNcELLolt''reqi1,~re.u·. 
que. s_e · convid]l~_se·•á_.c_o _ inm __ lsiio __ ·d_f_ c_ ~ns~l.~_ul~~o '_•~ 
inter'jiOI"' ·o' · seü',-parf!Cet:, àobre'. u~ . •reqli~1_9.1ill~~
de quéiita 1\ esta- camara· apreseuta;do'· ·contra''· o· 

68 
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53-i SESSÃO:EM.~O JJE SETEMBRO·DE ~830. 
ministro do ímperio pela nomeação qüe fizera ao 
actual presidente· da província do Pará. 
- Sendo a commissão convid~rda pelo Sr. presidente 

.e respondendo o Sr .. Alencar que dependia. o .... 
parecer de inrormnção do .·geverno, .o qual ainda 
não a tinha subministrado, requereu o Sr~ Cus
todio ·Dias, que se repetisse o oftlcio e assim .ee 
dec.idio.. .. • . ..·. . 

O sa; PAULA DE ARÂuJo requereu ser dispensado 
da commissão de llOntns do commissariado e lhe 
foi denegada a dispensa· por votação da camara. 

ORDEM DO DIA 
. . 

Entrou em discussão com as emendas anterior
mente oft'erecidas o g).l• do projecto de, lPi n. 125, 
sobre a cobrança do. dizimo;· e ·requerendo o Sr: 
Paula e Souza que .o projectc. .com ·as .emendas 
fosse remetido ·a uma commissio ·especial, foi 
apoiado · este adiamento e afinal approvado com 
um additamento do Sr; Castro e Silva ·para que 
a com missão· fosse nomeada pelo Sr •. presidente. 
Passou~se a discutir o ~·to da resolução n. 175 

approva'ndo as disposic;ões inseridas . no. regula· 
mento da administração geral dos cor1·eios mandado 
.observar pelo decreto de 5. de Março: de 1829, 
julgada a mataria suftlcientemente discutida foi 

. approvad_o .. o 1• artigo salva a redac.ção, e tambem 
o 2•. e 8~ qile entrarão depois em ·.discussão. 

Ao art •. 4" o Sr .. Henriques de Rézende oft'ereeeu 
a seguinte. emenda .que. foi .apoiada.·· 

« Supprima·se o art. 4•. _.Hem•iques de Re· 
.a-ende;,». . . ......... _ 
: .. Foi ,approva·do .o. artigo, regt~itada a emenda, e 
interrompida a . continuação da discussão· por .. se 
annuni:iar a chegada do minisLro · .. da faze)lda. 
· Ao meio dia sendo introduzido, o ministro passou

se a .discutir o capitulo uni co, tit. •4• da proposta 
do governo que reorganisa o thesouro, . e junta· 
mente as emendas oft'etecldas pela commio~siio, 
além "das · qaaes · forão ·· oft'drecidas as seguintes: 

I( No· art. 98 .·depois das palavras-respectivos 
· inspectores-accrescente·se estas-dar conta . mo· · 
tivnda e circumstanciada ao tribunal do tbesouro, 
.para serem estabelecidas ou creadas pela assembléa 
geral; e supprimido o·.resto ao artigo .. -VallaY• 
ques. » · • · . . · · • . . . 

. -, Para o serviço dR fazenda na::ional serão ad· 
mett.idos com preferencia: 1• os. formados . em 
economia . política. oU . em mathematicas; 2o os 
habilitados pela aula de · commercio ; a~. os que 
nas provincias apresentarem pelo· menos Cj)rtidio 
de· frequeneia ·e appr.>vação de arithmetica, alge
bra e geometria, reunindo uns. e outros os conhe· 
cimentos da ·grammatica da lingua nacional, boa 
letra e probidade.-Vàllas(laus: » .. · . · 
· ·u Não baveri no thesouro nacional e nas. the· 
sourias · das provinciail . classe·. de ·praticantes . e 
aspirantes: - Vallas!lau•~ » .·. . • , · . · 

« Substitua·se. ao art.l06 ·o seguinte art. 107. 
-0 trabalho · nas thesoúrarias e juntas de razenda 
durará sempre 6 horas, principiando ãs 9 e fin
dando áa 8 horas.-Salva a redacção.-.Oarneiro 
do Cunho.'»' · · · · 

· « Art. 108. Serão sempre em iden.tieas ·circum
r.tancias preferidos: os · casados ··aos solteiros.~ 
Carneiro da Cunha. » · · · 

u Art. 9L Depois da palavra-apose11tados..;... 
accrescente·se da fôrma seguinte : ·. 

« l.o Oom todo o seu ordenJdo os que contarem 
·~ mais. de 25 annos da .serviço·: 2o com d11as terças 
partes do ordenado tendo . aervldo menos de 2S an· 
noa; S• com metade do ordenado ae tiverem aervldo 

· · 20 annos ; 4• com a meama metade quando ti· 
verem aervido menoa de 20 e mala de 10 ;' 6• com 
,a terça parte do ordenado, tendo servido menoa 
·~de 10 annos. Os empregados porém, que tiverem 
. o· ordenado de 200B para b11lxo serlo apoaentadoa 

·. ' • cõril;1eua ordenado.• por In ~elro. -Oa1tro 11 Siloa. 11 

, cc Artigo additivó ao. 97. O trabalho do expediente 
será diario excepto nos domingos, dias ,santos .de 
guarda. e de festa nacionai.-Salva a redacçílo. 
-Oast'·~ e Silva. ,, · .. .•.· . . . ·, · 

cc Á<'l al't. 99 additivo. Dlls ordenado de todos 
os empregados pUblieos, qualquer que seja. sua 
denominação , serão cons1derados duas par~es · 
como da ordenado fixo e a terça parte . como .de 
gratificação . pela eftectivídade .e ·.exercício; esta 

. terça parte, nssim como os emolwnentos .. se' _os 
tiver cessaráõ logo que faltem aos seus empregos, 
seja qualquer que fór o motivo dessa falta ,pas· 
s,ando essa terça parte e emolumentos para aquelle 
que o. snbstituir, ou para seus. collegas quando 
o empregado periençR a corpos eollactivos ou para 
a fa7lenda publica quàndo não tenha· quem o sub· 
stitua. » . . . . . .·. •· . . · 

u O. empregado que .tiver 60 faltas no · anno seín 
causa motivada, serã suspenso do seu emprego por 
um anno, reincidindo perderá o emprego.-Castro 
e·SiZ""·»·. . . ; . _, :.. . . . ' 

u Ao artigo 99 se declare, que os! lentes dos · 
cursos j uridicos e academieos sejão pagos·A ·vista 
de·. attestações do collegio ou· do direcLor -respectivo; 
-Rebouças.» • . · . . . . , . . , . . , . : · · 

a· o art• 103 seja supprimido é se ·substitua por 
outro; que só autorisa o chefa.para prender in ltf:i.~ 
granti, e remetter co.m a causa. da prisão: á au.to
ridade. judicial.compatente para proceder na con· 
f~rmidade dalài,~Rébouças.» • · .· · ·. · 

" O art. 105 se restrinja aos empr~gadbs. in.he· 
. rentes a esta lei e. ·cujos· ordenados: são. creados 

nesta loli ou por .. ella conserv,ados em cónfór~idade 
. da reforma.-Rebouças.~ ·. . . . . 

·a A:rt: 99 accrescnte•se:-.s~m lnforníaçio- dos pre· 
lados. •?•·beneficiados 'ecclesiasticos~;....s!llva:a re-
daÇílo.-SoaJ"eS da • Rocha;» . . .·.· ·., · . · 

u No art ,' 91.depois ·das' palavras-os··ordenados 
accrescente·s·e;.;.caso ou quando não· tenbilo algum 
outro venclmento • ..-Paula<e;Sou.a-a.n. . · .. . 

«.Que a com missão mais nlém disto, fique.en· 
carregada de 'fazer a quaesqoer: outros artigos as 
emendas de redacção que julgar precisas.__.Paula 
e Sou.a-a.» . .. . . . . . :.· .· ..... 

« A presente lei s6 durará até o ultimo·.de J11nho 
de 1832.-P~aula e SOUZCI•D '",: .. i; , :.' 

" Que os. arts. 99 e 102 do projecto e lOO da com
missão, sejilo redigiãos · de modo que 88. tornem 
cla1·os -~ Jacei.s na execuçilo,-Paula e Sotua.»· · 

CC Para a pena éle su&pensiio bastarã a Jalta de 
15 dias uteis, sem motivojustiflcado • ....;Maia;» 

«·As· faltas destes empregados que. riio . fórem 
justificadas aerão deilcontadas de seus ordenados. e 
repartido o seu producto · mensal l!_elos outros 'Bm· 
pregados ·da. mesma estação -G. •P. Frnoreira.ll 

«Que os mestres·e·outros empregados -para os 
qaaes se exigir informaolloda municipalidade apre· 
sente.m a dita· informação do juiz de· paz se elles 
morarem· mais de uma · -legua distante·. da dita 
municipalidada.~Salva a r~ilacção,-::-..?"·. Li!JO,» . • 

" No art. 96 a palavra offic1aes .ma~ot:es, seJa 
substituída Jlara a de colitadorilas~__.salva.á redàc-
oão.,_.Lobo de Sou.a-e~:• .··.. , · . · ". . · 

« Accre!lc.ente-se ao art. 92 o seguinte: 
. . u Excepto quando os concurrentes apresentarem 

suas cartas de, approvação pela !lula do cómmercio 
a que reuni o do a boa letra serilo . praféridos.-
Manoel Amà,.al.» · ~ - · ..... 
· « Em lugar de idade de 21 annos, seja'l8 annos. 
-Manoel Amaral.» . . .. · , ·· : ·, · ·· 

« .Que. na fôrma das leis as · theaourariàa· nio 
paguem a nenhum beniflciàdo das cathedraes sem 
que apresentem do reapectlvo ,parocho ct~rtldio de 
quo · admlnlaLrilo aacramente.-HIItlrfqulll dll .RB· 
.a"lltldll:»' ' . . 

Forlo todaa IP.Oildll tllceptúando 1 do . Sr. 
Reaende e dada 1 hora ftaou 1 diiOillllo acl_ lada 11or 
ao nlo veDaer a proro•aolo roqllerlda pelo llr. 
Paida a Sou... ... . · ·. · 

o Sr. pro1ldon~• dool•rol& '"" or4•m. do "'' 811 
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Continuação da discussão ila resolnçiio--~. 175. 2•
díscussiio do projecto de lei li.l38 vindo do senado. 
3• discussão do projecto de lei âeerca do imposto 
do algodão• Continuação da discussão da proposta 
que . reforma· u thesouro. _ Proposta .to governo 
Robre a_ r'3vogaçiio_ do art. -17 da lei de 28 de se. 
tembro de 1829 com as 11mendas da commissão e as 

--do Sr; Hollanda Cavalcanti. - - --. -- _ _ __ 
Levantou-se a sessão . depois das ·2 horas da 

tarde. 

1111 despez11:1 do papel; pellas, - lacre, etc., ou se 
têm aído suppridas pelo thesouro, o quanto a sua 
despeza por anno.- Castro ·e Sil~a. » -.- · 

Foi _ approvado. _ . . __ _ _ . _ _ · 
(( Requeiro que se pergunte ao governo, . se 

Joaquim Pinto Madeira, tendo sido demittido do 
commando militar das duas villas do Crato -s 
Jardim, contínúa _ainda, _ estando criminoso, no 
com mando do _regimento de que é coronel.-Castro 
e Silva. » · · 

Fol approvado. _ _ _ _-
o sn. GEavA.sio oft'ereceli os dois seguintes pro-

jectos de decreto_ : . _ _ . . . . 
a A assembléa - geral .legislatívll decreta: _ _ 

-a .. Ar:t Lo Os direitos de importação serão regu~ 
. PRESIDENCIA _Dn s:a. cosTA CARVALHO . lados sobro o valor . corrente das fazendas nos 

. . . respectivos mercados. . 
A's lO horos . e um quarto feita .. a chamada · a Art. -2. o .Os despachantes. apresentaráõ ao juiz 

acbava·se na casa numero auftlcient.o. do Srs • . depu- · da a\fandega do · porto da importação, emquanto 
tados; fàlt•lndo com· cauaa.participaàa os Sra. Deoa não se organiaa o fora\ das alfandegas do imperío,-
e Silva, Pe~eira de Brito, ;Al!es. Branco, Silva dois bilhetes das fazendas que quizerem despacb·ar, 

:Tavares, P1nto Poixoto,-- ·Ohve1ra . Belltr, .Gomes .declarando em _ um por elle .· assignado, a nação e 
da Fonseca·; Baptista Pereira, · Hollanda Cavai. ·- o· · porto da expllrtaçlio, o .navio, a marca, o nu~ · 
canti, Mendes. Vianna e Luiz Cavalcanti, e sem mero, a -qualidade do volume, a quantidade das 
ella · ~a Sra. Pacheco, Pimentel, .Tosá Paulíno, peças, .. a medida, a especie e qualidade e valor 
Zefermo dos Santos, Almeida Torres, Calmon e das.mesmas fazendas, e em outro todas as mesmas 
Candido Baptista. · -· ·· · · _ · cireumatanciRs menos a qualidade ·e valor,·. e o 
o aa; PRBtllliENTE declarou aberta a aesailo e juiz ' guardando o aaaignado ' remeLterá o . outro • 

lida a acta da a_ntecedente pelo Sr. secretario_ respectiva mell~ .do despacho, par~ '!e proceder, 
.... i B -- • A f 1 · ad por um dos feitores, a quem ·dlstr•bulf, .a deter- . 
m.UB z arrew, . 0 : approv a. . . - - · minação da .qu_alidade e . do, preço corre:1te no 

· O Sa. tci SzcaET.AJÚo deu conta do seguinte expa- mercado,~ precedendo a contagem das :peças e o 
diante: . - . .· . _ . . , · peso . nas- que· forem de pesar.-" _ .. _ . · -. -·_ .-

Uai otllclo ~ do secretario ·. do · senado .partiéipando «-Art; a.o _.o .feitor da mesa de .abertura làó_çari 
que. Sua Magestade tinha sanceionado o decreto no. bilhete o numero das peças contidas em cada 
da aiaembléa.legialativa,- _marcando. a f6rma do volume, a .. sua éspecie, qualidade valor e .o peso 
contracto de loeaoio de serviços. - das que forem d_e pesar, a o feitor da_ mesa da 

Tres resoluções da mesma asaembléa :· _ . ·estiva, depois de lançado o peso total pelo eacrivio 
1.• Approvando diversu aposentadorias. , d!l balançr~, lançará: todas as mais sobreditaa _cir-
2 •. • Fazendo. -extensiva a resoluçlio de 11 de cumstancias . 

. Setembro de .1826 aos recenseamentos, ou certidões a Art: 4; o Estt~s . bilhetes, depois de assim cheios 
das arrecadações das heranças doa defunto_s .. 6 e nssignados pelos resrectiVOS feitores, sario re&D• 
ausentes. - ·_ · - . - .· · - víados ao juiz, -.o · qua á vista -dos preços ~ decla· 

8.• Declarando ci:unpetir ás juntas de justiça rados nos dois bilhetes mandarf&. fazer a conta 
militar, _ dar _· cartas de seguro aos ,. militares por dos :direitos pot . aquelle cuja . avaliação fór .mais 
criines civlil em que os auditores não lis possi!:o tavoravel á tazenila J)ublica, a cujo flm as . ru• 
coneeder.~Ficou a eamara Jnteirada. . • · · bricará e depois de ft:~ita " conta dos direitoa, 

Um requerimento dos estudantes do curso juri· e lançado pelo escrivão da emenda ou contador 
dico da cidade' de Olinda;· em que pedem expU, no mesmo ·_bilhete, a aasignado por este,; aeri 
caçiió . do.§ 4o do cap.- _12 aos estatutos. do vis· lançado inteiro no respectivo livro pelo. eacriv~o_.· 

· conde ·aa Oaehoeira, comb_inado com a lei de 11 da ro~ceita ua t6rma do fornl. . _ · .. · · · · 
de . Agosto .de 1827 a. respeito do grão .de .. bacharel. a Art. 5. o No caso . de reaisteneia ·da parte . do 
-Foi à commisaiio_ . de iristrucçiio publica. _. . despachante em razilo l!o preoo marcado eaulgum -

De Caetano Vicente; de Almeida, -aferidor dê ou em todoa . 08 artigos . dó . deaP.acsho; ··o Jlliz · 
pesos e balanças da cidadtt dn Bahia, . em Que n1aridará proceder i aua venda em .lalllof.admlt• 
,pede regimento para o .oftlcio qua serve. -Foi à tlndo o·meamo despachante a lanoar e pe o preoo 
coinmíaailo•eapecinl das· camaras. municlpaea; do leiliio 1e fará o -de1pacb:.. _ _ . . _ 

o' Sa. -M~oJC~ DO N.UCJ11(EN'rO mandou A mesa _ « Art~ 6;o Osdlreltoa de · entrada pua ·. o; OOil• 
os segnintea>i'eq:~erimentoa: _ .. . . . · a limo doa produeto1 naeloaaea. v lado daa pro• · 
. « Requeiro se .peção ao • governo -as seguintes vincias do mesmo imperio, pagaria tAo a6mente 

informações :_ · · · nas respectivas alfande~·ll 10 °/o 11•bre .. o .. Hll 
« l;o Se ,os•-emprf!gos que têm v•lgado depois valor corrente, reforma .. o Delta parte o ::alv.arA 

do alvarã de 8 de -Fevereiro- de 1810, e• que -per- . de .. 25. de Abril. ... ·· . · . · .·_ · _ .. ··• ,_ -•· 
cebliio emolumentos pelos :passap:ntes · dns em bar- c Art. 7. 0 Os oftlciaeiJ da . allandega, além de 
cações, -:se esses n'?vos empregados á . vista · do podarem apprehender .em seu baneflclo-aa (azendaa 
mesmo • alvará·• contmuão , a .receber-esses · emolu· · nio deápachadas noe . termos . d~ , la~, · ,pq~erAlJ 
meotas'. - --~ -- · · ·. .. . • : •;: . · -::" - ·. . igualmente tomar .. para si 88.-_faz~tndRI . qu~. jul· 
o· :•lto:Oópla da tabella.dos emolumentos :que ae garem mal- avaliada!J,,Pag~D~o.o , seu.importe _ na 
arrecadão nas diversas -mesas .da , alrandega desta fôrma da meilma lei·· · · . , ·, . •. · ' , 
cõrte e se essa hbella regula naa :demais alfan- «Art. S. o O govei·no ·fléa . autoríliádo emquanto 
degaa do . imperio. - _ . · -. ._ · ·:. niio se organisa o·foral.da·:alfandega, a no~ear 

« s. o Quanto se . ha cunhado da moeda de cobre 8 cidadiios de· recoubecada · probidade, ab~aaoio 
no Rio de.· Janeiro de. 24 de 1\farço de _ 1829 em e .-intelligencia -para,: feitorea - da mesa da : estiya· 
diante e mesmo naa provloeias onde .ha : esse com ·a gratillcaçito de 4:0008 ann_uaea, ._ um' o1D,~al · 
c11nbo com .eapecUlcaçilo do quantitativo a~ cada para conferente ' e outro ·para ·a p_o_rta :da_ : mesa 
aa~o, 1e leio fOr poaalvet _· · . _ - · _. . da estiva, c11m ·a gratlftcaolio da' ~:2001-e-um • pa~,a 

c '4.'•· Qaanto 1a ha arrecadado de emolumentos lnjnd_ar a qtil!-lq\l6r ~destes e supprar .aaauas; Caltb, 
no ·trlbunml auprcmo· de justiça_ desde sua in.stal· com a grat1ficaçio de 2~4001000 •. . ·· . - · 
lavilo, 1 P _éasea emolumentos têm chegado ·. para . · . cr ·Art. 9.o. Oa •· aet~ae• teltorea · o ollolael :con• 

·• I 
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· ferentes das portas da · alfanilega, que por exame 1· a primeira partindo .· do . Río-10-, para a 2•-: 
instituído não !orem julgados inhnbeis, 1\cnrãõ I 80-, P_am ll aa_-120-_ F) pnr_a a 4&-160-_ . p.tra_ os 
addidos parn serem empregados únde .melhor por.tos interrnedios sejão . o termo :medio dos 
convier. · · . . · i dois res!)ectivos mais vizinhos. O mesmo se 

a Ad. 10; Ficão revogadas todas as leis, alvarás entend11 de volta para o Rio, IJOrém quando a 
ou decretos, ·. que se oppuzerem é. execução da .· ~arta ~õr de cima deste:e próv,incias para outra 
presente lei. · .· ·. . . 1mmed1ata pagará 40 ré1s. A mesma tabella ser· 

u Paço da eamara dos deputados, 20 de Setembro virá para os portos do sul.-.1. Lino. » 
de 18ao.-Gerv11sio Pires . Fen•eira• 11: ··· ·Foi ·apoiada; · · ·· ·.· . . ·· -· · ·· ·· · · 

Julgou•se objeeto de deliberação & foi a impri" Foi . apoiada mais .. a seguinte . emenda: 
mir·se. · . . · · · • a-9u~ . se p_ague _r> mesmo porte para qualquer 

« A assembléa geral legislativa decreta: . provmc1-a do 1m peno sem . dift'erença de distancia. 
«Art. l,o Os actuaes impostos sobre R aguar" -Rebouç11s. >> - . 

dente se _converteráõ em um unico, dllnominado Continuando n discussão, ficou ndinda pela cbe· 
do consun1o, na razão de <10 •/o sobre· o seu valor · gada do ministro d11 fazenda, ,o qual .'· entrou ãs · 
corrente no mercado, . e em o ·cte 2 •/o tão sómente 11 horas e 40 minutos, e então. continuou a dis· 
quando · exportado. cussáo do capitulo ultimo . .:-Disposições geraes....; 

u Art. 2.• O mel chamado dé furo que entrar da lei que reorganisa o tbesouro. ·. · 
para o consumo nos . lugares 'declarados pelo .·0 Sa .. 1• SECRETARIO leu as emendas ·qu_e tinhão 
alvar:á· de 25 de Abril de 1818, pagará 20 °/o do d d i 
seu valor e · 2 ojo de consulado, quando fór expor· 81 0 .apoaa as na sess 0 antecedente, e o ·Sr.· Li nó 
tado • . . ·. . . . _ . Coutanho oft'ereccu a ·seguinte emenda ; · · .. _ .. 

« Art. -8.o A éobrança destes direitos. a_e fara\ '« Que se supprima a idade marcada no art.92, -.José Lino . . ,.· · ·· ·· · 
-pelas mesas · de arrecadação das diversas rendas, Foi apoiada. _ · . . 
nos lugares onde estas se .;stabelecerem, e nos 
outros pelas · estações por ondo se arrecadão os · O ·sa.· CABNEiao DA CtrNHA. mandou tambem A 
direitos da .a!luardente. · . · mesa a seguinte . einen~a : _ .. . · . 

« Art. 4. o . Ficão revogadas_ todas as leis ·que " Não haverão 'aposentados senão por impedi· 
se -~pazerem á execução da presente. . ._ . · mento(J pbysicos, dando·se uma terça pàrte dos 

« Paço da camara dos. deputados, 30 de Agosto ordenados aquelles que tiverem màis de 25 anno~ 
de 1880.-G. P. · Ferreara. » .. d<J ' serviço, e em proporção com os mais.-Salva 

Teve o -mosmo destino do antecedente.. . . a r€~acçiio.-Garneiro da. Cunha. iJ · • ··' · ; · -
Leu mais um parecer da commissio de redacçio · Foa apoiada. · . · · . . . , · . 

sobre a lei da extlncçãc. da provedoria dos ausentes, o ·Sa~ _FEmui:JBA. FRANÇA oft'ereceu a seguinte 
-Foi approvado. .· . · · . . emenda : · ._ . . . · .· · · · ·. . · ·. · 
. Outro ao Sr. deputado direc~r sobre um reqoe· .· ci-De 14 annoii para ·cima possão ser adínitti· 

r1mento dos tacbygraphoJJ.-FJcou adiado por se dos ·aos _ trabalhos das · thesourarias. ~ Férreira 
pedir a . palavra. . . · · . ··.· França. 11 . • · · • .. · · · • 

Foi · apoiada. . . . . ·· . __ -· ·· · 
OBDEM DO DIA Julgou-se adna1 discutida a· materia· e posta á 

votaç~o forão approvadas todas as ·emeníias da 
comm1ssão é as mnis qu~!'se segueiJl': _ ~·_do · Sr; 
Paula e Souza ao art. 91, 2•· e 8• ·do. mesmo ·sr. 
sobre R redacção que a commissão poderia alterar, 
julgando preciso, sendo regeitaclas a 1•;· 8•, 4• e 
5• do Sr. Oastro e Silva sobr.e o mesmo art. 91, 

Continuon a discussão do projecto de . lei n. 175 
art. :;o, o qual !oi . approvado. 

Ao art. · 6o o Sr. Ferreira de Mello · oft'ereceu a 
seguinte emenda : . . _ 

« Todos os periodicos, assim nacionae:1 como 
estrangeiros pagarâõ sómente as·~ parte do .porte . 
-Salva a redacção.-Ferreira de Mello. » · 

Foi · apoiada. 
O Sa. ERNESTO ottereceu como emen'da ao art.1o 

da resoltiçio • approvada am · 14 de Junb!) do cor- · 
rente anno : . . . · · . . ·. ·· ·. · · · . 

« Art • . l.o Serão francos de ·portes ·nos correios 
<fo imperio · todas · as folhas periodicàs· a· jorriaes 
publico a nacionaes • e doa_ estrangeiros _para · .·as 
bibliothecas ·publicas. >> · · · · 

Foi apoiada. : · 
Foi tambem apoiada ·· a · seguinte emenda.: 
" Supprima~se· o ' art. 6o, .;...llenriques dt Be· 

3ende. _ » . . . · . . · · . · · 
Julj%ando·se discutida · a mataria foi regeitada à 

emenda do Sr. Henriques de Razende, approvadà 
a do Sr. Ernesto e a do Sr. Fers·eira . de Mello 
na · segunda parte.- u Os periodicos · estrangéi· 
TOS, etc.» · ' . . . . · · • ·:. . . - .. . 

Entrou em. discussiio o · art. 7o; ao qual ·foi oft'e-
Teci'da' a seguinte emenda:> · · · . · · · · · · 

• Que se supprima-atê 400 . réis-nos' lugares 
·em que . vem · osaa doutrlna.~PaulG .e Sou.3'a: :'» 

F~l apolad~. ..· · . _ • <· ·. _' . : ·-
o sa. GIGRV4110 propoz o adiámento- do .artigo 

para Ir o pruj"cto a uma com missão que o orga~ 
1\lll de novo pondo e•te artigo 11m harmonia. com 
01r:r~;:latlo o a41lmentn, e alo ae~cio • ~final 
•_ p_pro'""ll' . oon~ln~o __ u ·a dhcuaalo aobre_ o- m __ eamo 
a_UIIP• •o tiiUII fPI n _lfartal~a a &&llulnte emenda_: • ·aa _plll't•• ~~~ aar,lla • .,ao ·da maneira ae· 
taLA\41 1 ltml•, ""-'naMt\la.oo, Mlrawa'hlo, farl, parl 

ficando a 2• empatada. . · . · · . 
Ao art. 9"2 regeitárão-se as emendas . ·dos Sra. 

Vnllasques9 Manoel Maria do Amàral, Ferreira 
França e Lino Coutinho .. · Ao . a~:t. 96. Tegeitou·se 
a emenda do Sr. Lobo ·de Souza;· 'Ao art;· 97 
approvou·se a · emenda. do Sr. -Caatro · e - Silva.~ 
« O. trabalho de . expediente, etc. » Ao art.· 98 re
geitoo·se a emenda do Sr. · Vallasques. Ao ark99 
approvou"sé a do Sr. Gervasio Pires,.;.. « As faltas 
destes · empregados, etc . . » A · ,p.o: Sr.- ·RebouÇas,-. ·. 
<< _Se _declare que os lentes; _etc. » A do Sr. M_ ala 
sobre ·a emenda ·do Sr. Castro · e Silva.;_ rt Para 
a pena de suspensão, etq . . »A do Sr • . Carneiro d11 
Cunh" sobre · o art .. 108.- «· Serão ; sempre em 
identicas circnmstancias, etc . . » Ficando regeitadas 
todas as outras emendas excepto a seguinte addi· . 
tiva do ,Sr . .. Paula e .Souza.-. « A .presente -lei 
durará, etc. » ·A qual .foi approvada,-_, .. :; : :, 

J1algou·se: afinal discutida aquella proposta-para 
entrar, em 8~ . discussão· .devendo -ir. primeiro . á 
commissão . especial para redi~ir · e.·barmoniilar aa 

· emendas vencidas. Depois d1~to . o . Sr. Ferreira 
França· mandou :á mesa um .esboço.:da adminis~ 
traçii_o: dn fazenda, -e pedio a sua impressão que 
a::~sim ': se decidio. · ;;,.> 

. Entron·se nâ ultima parte da ordem' do''dia 
que .Era a .2• dis_cussio da •proposta''· do governo 
para . ficar sem ·atreito · o ar_t. 17 _da lei de 28_ de 
Setembro de· · 1829.· · · · · · · . · · · -· · · · · ·.·· · 

o SR. LEDO propoz' o . adiamento de~~ mà'(eria 
até que a com missão enc:arregada, de,. dar ·o .àea 
parecer sobre ·o . Diélhorainéríto do meio· circulapte 
apresen\Q lfBUa tra})alh!>a. a ea$~ re~iléi..~ ;, f~i 
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apoiado o adiamento e afinal- regeitado e· conti
nuando a discu~são do art. lo da proposta, !c:.i 
approvado, assun como o art. 2o e ao 3o o 
Sr. ·Paula e Souza mandou á mesa a seguinte 
emenda: · 

'' Fica tambem sem etfeito daqui em diante o 
artigo que falia do capital creado de 12:000$.-
Paula e Souza. -D . 

Foi apoiada. 
Depois de alguma discussão, dada a hora o 

Sr. Gervasio Pires. pedio a prorogação, que não 
se vencendo, ficou a mataria· adiada; 

O SR. PRESIDENTE deu para ordem do· dia 23 do 
corrente : 1." A resolução n. 175. 2.o 2• discussão do 
projecto de lei vindo do senado n. 188. S. o Reso· 
luçio n. 187. 4.o Resolução propost,, pelo Sr. Luiz 
Cavalcanti, sobre os empregados que lambem são 
membros dos conselhos geraes. 5.o Continuação 
da 2• discussão ~a proposta do governo que revoga 
o_ art. 17 da le1 ·de 23 de Setembro de 1829 com 
as· emendas da commissão, e as do Sr. Hollanda 
Cavalcanti. 

Levantou-se a sessão ás 2 horas e um quarto· 
da tarde. 

SeAiO em: 113. de Setembro 
\.. '' • ' 

\ l'aUIDBNoU ])O SR. COSTA CARVALHO 
. ; ' '·~,. '' ' ' ' - . • '' . 

-A's 10 horas. fez,se a chamada, . e faltário com 
caus.L os Srs: Deus e ·Silva, .Silva Tavares, 
P-ereira de .Brito, Alves Branco, Mendes· Vianna, 
Gomes da Fonseca, Oliveira Bello,, Pinto .Pei· 
xoto. e Baptista Pereira; e sem ella os Sra. 
Paulino de Albuquerque, Lobo de Souza, Cle. 
mente Pereira e Feijó ; e achavio·se presentes 
75 Sra. deputados. · .·.. . . · · 

0 SR; PRESIDENTE abrio a sessão, _e lida a 
acta da antecedente pelo Sr. , secretario supplente 
Maria de Moura,. foi approvada. 

BXPBDIBNTB 

Le11•se um officio do . ministro da guerra · em 
resposta, communicando que em tempo opportuno, 
será remettido á camara as informações sobre 
o recrutamento a que se . está procedendo em 
quasi todas as pro-vincias do imperao. 

o ·sr. Llno oout.lnho :-Sr. presidente, 
o ·governo continuou · ·no. seu emperrado modo 
de. pensar; isto ê o que ae vil na falla do 
throno: 

A remunernçilo de serviços, Sr. presidente, per
tence·nos, tanto em sessito ordinaria comp em 
extraordinaria, e ê o corpo legislativo a· quem 
pertence· a iniciativa; por·isso a assamblêa geral 
ha de. tratar de ··.todos aquelles negocias .. que 
entender, e nilo póde ficar restriugida ao que 
m'lrece a falia do throno, ·e "esta camara 'não 
deve · ceder dos seus princípios que_ pela-consti· 
tuiçio do· imperio lhe- são permiUidos. • · 

Entretanto o govarno não quer dar contas: diz que 
em tempo· opporturio dar4 as do recrutamentc e 
entretanto · continua recrutando inconstitucional
mente; isto ê -um"· verdadeira .. arbitrariedade, . Sr. 

·presidente, esta gente não aprende ·nem do exem
plo do passado, nem do presente, querem ir pelo 
·caminhn• do· absolutismo,· querem ir_ contra a 
vontade.dos' povos quando B sua.razão jê está 
allucinada;.: - · - · · · ·.. · 
· Eu: era de parecer que esta eamara 'declarasse 
que: o governo não• ·devin continuar a recrutar: 
e aquillo. que ê feito contra a. ~onqtitu!çiio, ne· 
nhum cidadão lhe' deve ser SUJeLto, muato.menos . 
a. mandados . arbitrarias do •· absolutismo a' que 
~odos o~ c~dad~os ~êm <qreit~ de resistir; e ~ue 

todo aquelle que quizer prende•· para soldado 
deve ser punido; é preciso declarar isto: ao 
Brazil, . que este recrutamento que o JOVerno 
está fazendo é inconstitucional, que não póde o 
cidadão ser recrutado senão depois de uma lei 
ftlita pela assembléa geral; e se a camara quizer 
declarar i~to ao Brazil 'tlU o approvo. 

Foi remettido o officio á commissio de· constl· 
tuieão para dar o seu parecer com urgencia. 
- Um requerimento de Luiz José Murinelly; 

tachy,grapho supplente, em que pede augmeoto 
de. ordenado.-Foi ao Sr. deputado director dos 
diarios. . . . , _ . . _ · 

Um requerimento de Antonio José Luiz da Silva, 
como _J>rocurador da camara municipal da villa 
de S. Joio de Ma•:abé, pedindo que se devolva 
o producto da arrematação . da passagem ·do' rio 
Macahé, a beneficio da mencionada camara~ ..
Foi. á cummissio das camaras municipaes. 

Um requerimento de Bernardo Peres d!l· Silva; 
deputado pelos estados. da lndia ás cõrtes da 
nação portugueza ·. em- · 1822 para 18!'.-t · pedindo 
que se-lhe pague a · quantia de 4:~$000, que · 
lhe. farão aqui ·sequestrados. -.A• 8• commiasio 
de fazenda.. , .. 

o sr: á.ebouças:-Sr. presidente, ê c:on.:. 
atante que foi decidido a favor do cl.dadão. Cy~ 
priano · José Bat:ata de, Almeida o recurso·· na 
relação da Bahia, e que vindo a sentença para· 
ser solto, os magistrados. que existem nesta cóne 
ainda. a não. cumprirão, com a desculpa do que 
se .não acha_ em. prisão civil,mas sim. em uma 
fortaleza, e· que por isso vão· officlar ao· ministro 
da guerra, e este ao commandante daquella for
taleza, ·e assim .se tem passado nove dias, con·. 
servando-se este benemerito cidadão preso todo 
este tempo contra a constituição que dlo · per· 
mitte ao preso· innocente mais de. lU ·horas, e 
que istõ se pratica com· este cidadão que tanto 
tem solrrldo ha muitos annos? Portanto eu- re~· 
queiro que esta camara .· mnnde perguntar ·ao 
governo · porque ainda conserva . preso ·a . este 
cidadão, · depois de revogada a ·sentença que o 
tinha preso. (.6poit~dOI.) 

JUI:QUBRIIIBNTO 

« Requeiro que se pergunte ao governo- por 
que ainila se acha. preso ,o cidadão Cyprlano José 
Barata de Almeida, depois ·.de revogada legal· 
mente a sua sentença.- R6bouçtu. » 
. Veio á mesa a· seguinte emenda: . -. . ,· 

u Que se.pergunte a razão porque, o corregedol"'' 
do crime não tem cumpri!lo a sentença profe· 
rida a favor do cidad!lo Cyprlano J'o11ê Barata, 
e no caso de_ o ter feito, porque razlo se· nlo 
tem. ella éxecutado.-Moniz Barr6to.D · 

Procedendo-se A votaoii!l foi approvado o re· 
querimento ficando prejudicada a emenda. 

ORDEM: DO DIA 

Entrou em discussão ·a resolução_ n: ._175. aóbre 
o regulamento dos correios, pelo art.' 7o que havia 
ficado adia_dó _da sessão antecedente, com as 
emund_aa .a elle feitns. pelos 'deputados ·.Paula 
Souza,. Lino. e Rebouças •. __ ·. ·_. f , _ · .. · .... · _ . · 

o &r. Ferrétra de Meno:- Sr. presi
dente, este art. 7o di um . novo regulamento aos 
portes de cartas Jl&ra diversaa.:parte• do impe· 

· rio. Nesta nova adminiatraçio·<elles eatio reor• 
gauisados .debaixo de um systema que tem•muitoa 
artigos dos deveras que pertencem ao admlnil'•. 
trador e que ~êm apparecido· na. discusaio co111•• 
que nós ileseJamos·; esta. organisaolo' doa:.·cor
reios parace-me que :não é mlil :feita:· e: approvo · 
os arts. lo, 2o,.so, 4o,, 5o e 6o:e .mandaref.uma 
emenda_ de. suppressi'lo ao. nrt. •. 7° · porque ··auim 
se~á melhor para ~ ~dqlipisL.-açio . do .correio, ·· 
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o Sr. oustocuo DJas:- Reconbecondo que 

a nação não pódo deixar de ter correios, embora 
concorra com · algum dinheiro para isso, á ne· 
cessaria ligar immediataa relnções entre as pro
víncias do norte ás do sul que estão distantes, 
como _POr exemplo o Marauhiio, Pará, M•atlo· 
Grosso e Goyaz .; como poneráõ ellas saber . dos 
trabalhos · .. da aaaembléa sem estes correioR? E 
mesmo lhes convém saber se o governo governa 
bem. . · 

Sou :· de vóto · que o . porte . das cartas a.eja o 
maia moJico 'poasivel. :porque as circumstanc.ias 
marítimas não são tão diftlceis como as de · terra 
e convém. que as pártes · não sejão sobrecarre-
gadas. ·· · ··. · . 

. 'o • Sr. Rebouça• :~Ou se hn de supprimir 
o . artigo. ou -. adoptar-se a minha -emenda, porque 
igaalilo·se então_ os portos de ama· província para 
a outra, e é melhor . que _o artigo se sup11rima, 
porque .ille nós pudessem os . colloear em toiias as 
provinciaa . imprensas seria. muito, melhor; mas 

·nós não ,podemos deat~;uir os _erros da . corogra· 
phia na _ condueçio de !fpojlraphias para as pro
Vincias interiores do Brazil ; pot .isso devemos 
igualar os portes que é o unico mei() que temos 
para ·raei_lítar .·.a · · circulaçio· ·de· nossas ídeas~ e 
os · correios· tanto >io com · militas como · com 

. menos ·· cartas, e .. 011 íotereaiea destes.· correios 
nilo perte11cem só aos habitantes do Brszil · mas 
'tambem aos · periodico~ · estrangeiros; Por· todas 
eataà Yaz_ õea' e_ll conco-:do. com, a_.: s~pp_reaailo que 
é melhor, ou a . aubst1tn1~1o da mmha· emenda 
que · é ·o mesmo. · · · · · · · 

Leu•se a aegu.inte emenda: · · -. . . . 
· cr Supprilrta-se o art • . 7.o-:Fm.rira de Mello_. 11 

· O Sa. PnzsxoBNTK p.)z 6_ votoa . e foi ilppro
vado, .. tlcando prejudicada as dos Sra. deputados 
Paula Souza, Llno e Rebouças, que Unhilo sido 
·apoiadas .na sessilo do 22. · · ·.· .· . 

-Entrom . em discmssio o . art. 8. o • 
. • Art. S. o Ali ·cartas e maia papeis que ji . 

tiverem pago . portea dos correios . de terra, pa• 
gar~õ sómeote metade do p_orte dos correios 
mar~timos, mas nunca. mvnos de· 20 rs. 

Veio i mesa a segulnt1.1 emenda: 
« Supprima-se o art •. B.o-Ferreira de Mello. 11 • 

o ar. Ferretra de Meuo:-Pelaa mesmas 
razõois que houverlo para aupprimír o art. 7•, 
se -deve aupprlmir o art. So: portanto voto pela 
su_ppreuio delle~ · ·· · ·. 

E _posto a . votos a emenda foi approvada. 
ficando ·aaaim supprimldo o artigo. · · · 
. o ar. Ferrelrt~o de .Heno: .- Eu maneio 

' mesa um artigo additivo qils me parece muito 
neceaanrio; esLe . direetor deve. ter . certa obriga· 
çio que j11lgo bba para todas ss . administrações 
dos correios do. imperio, . lato é, que . 1lquem su~ 
jeitos na côrte ao ministro de estado do imperio, 
e nas . províncias . _aos presidentes, ·porque ba 
uma desligaçilo cootinaaíla nas . administrações 
dos correios; por. isso devem os . administradores 
geraes . das . províncias lerem uma pessoa 1\'qüem . 

.. se di_rijão independente do minístr,o de estado' 
PC!rq~e _ este.s não ·podem· responder·l~e · çom ~r· 
geoe1a necessaria, por terem outros mu1tos grandes 
negocios a tratar, o este administrador ·geral do 
correio . do.- Rio de· :Janeiro. p6de ter :.-essas·. attrl• 
.buíçõea que. competem' ao ~ ministro; · porque o 
m~n.iatro de . estado não .pôde logo •:providenciar 
com· essas .promptas medidas :-que. exigem _as 
diflerentes :. prC)Vincias, . e _,por -isso :.será . melhor 
que haja uma pessoa -de intermedio •para pr_ ~>vi· 
denciar promptamente. . . -· ·.·. . · · : .· 

Forio oflerecldoa.'.oa . seguintes arUg~s ·addittivoa.~ 
• Lo·. Do) . deputado , Ferreira de Mello:- Ficão 

competindo . ao administrador geral . do Rio de 
Janeiro .· as ·attrlbulçõea que tlnba o extlncto 
director jleral. . ' 

11 2.o Do deputado Lessa: -Esta resolução s6-
mente· terá vigor por ensaio até a immediata 
sessão ordinnria da assembléa legislativa na qual 
o ministro- eacarre~ado . aprest'ntará todoa os. e&· 
cla~ecimentos hav1dos .: doa empregados secun-
danoa. . · . . . - . -

u S.o Do. deputado . Lino Coutinho :-Que: os 
-porte li das cartas - · aejiio pagos na ·· oceasiiio d& 
serem mettidas no correio. · . · 

a 4.o Do deputado Castro e Silva:-Os paquetes_ 
n~o tocaráõ mais nos portos de Jaragua e Til• 
t01a. . _ . 

« Na tabella n. 10. que designa as quantias 
que se devem pagar de passagem, proponho _que 
de PPrnambuco .para o_ c_earâ pague-se.lOR, para 
o Maranhão 16/1, . e para : o ·· -Para 2011; porém 
sendo do Mnranbito, para o Pari JOSOOO . . • · .. · . 

a Na volta pagorlõ ·mala 50 ofo dos preços 
arbitrados. · · · · · · 
:«Na tabella .n. 12 que ·designa a8 qiiailtiu 

· q~e se . devem pagar · de comedoriBll~ _proppnho 
seJiio as mesmas das . passagens. · · _ . ... .. : . 
, 11 A. cJ)~tinua•· os -paqnetea . a tocar n~· TntoJa; 
p1·oponho: que o preeo .da passagem :seJa 12N, e 
o mesmo de _comedoriaa ; na volta pagará· mais 
50 °/o, poréo1 se embarcar do Ceará para a Tm• 
tola, pagará 4/1000. - Caltro ·e SiZ,a; 

o Sr. PJro• . Fc:rroJra:_. Da Bahia para 
Pernambuco· ha muito• iocommudo wcar no porto 
de Jaraguáno verio, porquo se f,az . uma viagem 
muito .lo.nga; ,ern distancia -de '20 leg11aa: hllvendo 
correios eft'ectivcs de . Pernambuco para as Ala
goas; quanto ao Maranhão não era•'dimcuUoso 
o ir por Pernambuco ; e pela.: Paruabyba que 
é o porto de mar da : província do· -Piaoby·, ·e 
faz·se a viagem em 2 ou 8 dias ; por coosequeocta 
para que ·ba de tocar no:; •• onde não ha com~ 
modidade alguma para mandar · cartas ' para· a 
província do . Piauliy 'l Portanto i vista :disto 
voto pela emenda que diz respeito á .auppresslo 
daa embarcaçõ~<s tocar nos portoa das Alagoas. 

O Sr. LJno Oou"tinb.o:- Sr, presidente, 
este artigo ndditivo Oll eata emenda que estA na 
mesa, parece-nie que · nada vai destruir daquillo r 
que está estabelc.:ido para · o . preço das cartas ; 
maa o que eu niio quero é que fique a naolo 
carregando com o porte de muitos milhares 
dellaa ; sabemos qas · ~dos os . annoa quando se 
vai ·dar balanço noa correios quelmlo·se · soo-e 
4008, e ·As vezes mala de " porte das cartas··que 
nlngllem paga : ·por conaequenoia ·eu quérla -que 
guem levasse a carta ao --correio pagasae-- desde 
logo o porte della, e clelxa~ile de lneommodar a 
gente com cartas de encommenda de .processos, 
aerr.andas, etc., pague pois quem tiver o . inte· 
resse nessas cartas : nesta cOrte meamo algum 
.extravagante . que . tem inimizade com outro, . _as
senta· em se . vingar, .. mandando cartas brancas 
com papeis velhos0. sólas, etc., aqui nesta. cOrte 
ha bem taeilldade _neste negocio · de vinganoas,ou 
despiq_ue ; por consequencia . é preciso remediar 
.tudo Jato ; _quem metteL' ai cartas. no correio 
pague o seu porte,. e .nio se .,hio de .•. demorar 

·.tanto em tirarem. .· · · . . . . . . _ 
~ : Na Inglaterra • assim . se faz, , quem, vai ·metter 
as cartas no-correio, paga, por consequencia isto 
.não é novo, o correio . não . perde · nada, antes 
.lucra,:_ porque uo Jlm· ·do. anno. nio.· ha; cartas 
demoradas para se_ pa!far, e :não . tem -que. fazer 
autos de. fé como, .,aqul , se . fQZ, de . se queimar 
milhnres e milb&tl'es .de ·cartas; e a nação: é ,quem 
perde; por cqnsequencia nada .. -ba ~ mais .naturnl 
do que esc1·ever ao ·meu amigo se :quero . saber 
alguma cousa,. pago .,eu; , quando :O meu amigo 
:me escrever, pague .elle; portanto o meu ai:tigo 
addicional é multo util· e, não é novo senilo para 
nós, porque em· outras partes assim se .f.,z.. · 

O _Sr. Ferrei&-& de 1\t:eno ~~Aebo : alguns 
inconven_lentes pa•·a ao approvnr,: este _metbodo-; . 
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é verdade que "a1gíima8 v"àzes se costuma metter 

. cousaa estranhas dentro . dos' papeis · mas na 
ocensião da p11rtida dos. correios poder-~e-ha .fazer 
a . conta dos por.~es respectivos, s.em qne bajão 
embaraços ? Aqu1 os portes são recolhidos de 
uma pa,rr1 outra administração ; tanto mais que 
não ha . tabella exacta, porque dizem mesmo as 
instrueções que ·.se vão · recolher .. ás administra
ções · que por . ora existem ; mas· se . as . camaras 
estilo Incumbidas de flscalisar estas novas adml· 
ni~'rações, ou · se ed'ectívaments Já . estilo ellas 
creadai· nito só aeraes, mas intermedias, .não ae 
s!;\be · j us,amente . se e lias exí_stem, nem quaes são 
as ju. ria_· dicções .que hão de com prehender a parte 
que lhes é correspondente ; .• talvez qne ·bajão 
algttns inconve~ie~tes .. occorridos na pràtica ; 
por iaao estou iocbnado ã votar contra o artigo 
por esta razão 11ue acabo de . expender. , . . · · · 
, O Sr. r .. tno .Oou-tf:nho .:-Não sei. a diffi
culdade que ·o illustre ·deputado- acha para cada 

· um .que .tem sua .. car~~ não .a .. poder rargar por 
.causa . do temp!>, ' po1s . :as .. cutras nações têm 
tempo · de !azer lato, . só nós uí\o. temos tempo? 
Depois . di$tO ·é . prevenindo ·. o . prejuizo . que aotrre 
o correio todos os annos, isto parece-me deve entrar 

. em _alR~mn consideração ? Veja o illustre deputado 
o dmhe1ro que ,todos os annos o correio perde, que 
se fosse bem calculado chegava para muita oous.r& :; 
e .qu~nto ,cada anno. perda , a administração do 
co,rr~1o nesta . cOrte 1 Carta que nunca se tira, 
nunca se paga ; por msts: prompto que sej11 o 
tr!'l>.~~ho .. que . a. 8d1Jl}nia~ráção \enha. · · . . , . 

Mas, disse-se : os correios . de ' terra têm ·de 
-pagar um porte . correute. por. quantas adminis· 
·trações tenha de passar ; .. pois . nito poded pagar. 
lá · o qnarítita.tivo ? Não • lhe acho . difficuldade 
nenhuma, salvo .se o . il111stre . deputàdo ltllBr pelo 
pequeno lrabalho . mais :das administ~:ações · fazer . 

· com 1Jil8 a .nação perca ' uma grande qua:~tia ·de 
dinhe1ro: mas quando · se trata . de economiâar o 

. dinheiro da naçlo~ ' ·ha de reprovar-se' o artigo' 
só . por~ue 11 administraçio dos correios tem mais 
a1gum . mcommodo; ' porque toma um q~arto ·de 
hora mais em pór ·o preoo das ·, cartas ? Não lhe 
acho~ razlo nenhuma, nem· J!reci!la pôr o preÇo, 
_basta. pOr o · pg. quando recebe a carta; o preço 
precisa s6 pôr quando pagou. 3 ou 4' vintena, Qu 
quanto foi, baata um pg. , . . . ._ •' 
o ar. F~.;.~elr.a. · d.e M:~u~ : - Sr. pre· 

~idente, o Sr. deputado que acaba .de fallar diz 
que as mais . nllçõea fazem · .isto, porque nós .. nilo 
JlavBmos de o fazer .1 E' pcir,:'uma razilo; é porque 
aa maia nações têm as suaa administrações por 
metbodo, nós não as . . ternos, ·e ·.·ainda estas admi
nistrações vilo encontrando com ilnmensos incon· 
:~enientes .que o tempo rems.diará. . 
·. Maa o·. Sr.. dep••t.-doi nito se fe.z ."·carga de . res
ponder t. principal razilo, . que, ·é estas unicas 
administrações · que tem o correio ·que . se- achã'o 
cr&•das, , e de-·cujas. administrações outras . nilo 
têm noticia dellas, . nem ..• sabem qusl. .é ·. o porte 
correspondente, como é .que aqui ae h-· de recolher 

. exaclamente :o Jlorte :de . uma .car.tà que tem.de ir 
de certa distancia, de cujas intermediarias admi· 
nflitrações nilo tem ainda ,noticia 'l · · I~·se-h_!L pa: 

· gando· nessas .outras administrações? Nao se1 
comi> isto ' se . ba . de . ftlzer r.acilmente ; como hei 

. · .'de·-·· pagar. o · porte correspondente. _A . distancia 
da'qul '. a Barbacena 't Estaa. -razões , silo de ·.alf(Um 
peso ; eu ·nio me opponbo. a· que passe o art1go, 
mas . acho· estes · inconveitlentes, julguei .do . meu 

· dever · expendel~os, a camare,; · de_cida ·na sua ·sa· . ~:::.r~r.- ·Pe~etí-a .a~: , v~laa~~:E'.. ~ina 
contrailicçio. que .. aa .cartas · ;est~ngeiraa recebao 
e. paguem:: por meio daquillo :.que •rece~emr o con.
trarlo, )la :de , acontecer .nas cartas:. nactonaes ; por 
~naequencia à ~reCiiO estabeleC8flUD cpara 81 

carta& mu)ionaes . e ontro . para ai . cartas estran
geiras; muita gente deiltl\rá de escrever só · por 
não pagar a carta; de ordinario guem· põe < o 
.preço na earta .é aquellc que a recel>e, ou outro 
Q!Jal9uer, por ter ·noticia desta 011 daqueUa pro· 
VJnc•a, ·vendo-se obrigado a pagar esta on aquella 
outra carta que •receber; ha outro ·Inconveniente·: 
é ~facll em tempos perigosos o saber-se · se ·Vem 
aquella carta das mãoa donde viera, . por isso 
queha muitõs perigos, opponho·me . ao artigo. 

o .sr. Ernesto : - Sr. presidente, julgo qui! 
o artigo addltivo tem duas grandes .. :vantagens; 
primeiramente fazer com que a a~ininistraçio do 
correio perceba os portes das cartas havendo ea\a 
flllta . de .pagamento de muitas que .. se inutíllsito'; 
em segundo lugar evitar a cada cldadito ser per~ 
segu. i. do . com_ . ca·r· ta. s_ inuteis ; algu. ns s. enboreli .têm 
dito : que quem tem •nteresae é quem récebe ·. a 
carta, eu supponho que é outra a ordem natural~ 
quem. escré-v:e. é quem tem' lntllresse, ainda' mesmo 
pelo .interesse da' arnisade : · tem-se dito :que· se . 
póde . violar . o segre.do das· cartas, 'Deos nos"llyre · 
que . venha esse .lempo, .as leis · existem, .e. sobre~ 
tudo a conlltituição,. que . faz estrictanients respon~ 
s~vel .á . administração . do · correio; uio. existe ill'· 
conveniente .de se prohibir os. abusos Aios cor· 
reios ; qualquer pessoa que . tem esta ou.·aquella 
carta, ·. sabe .. que .. póde .mandar por. um ·particular, 
e quando; se ; trate no correio de indagar. de quem 
é a carta,)ogo .o . publico dca intelligenciado. de 
qu_ em_ .é ._a car~; e .qu_o _motivos_ h a . para ob_sequiar 
a , quem ,se : ,ma~dou, a carta-; em·. minha opinião · · 
er~tendo ; qus;.il>to .. longe ·de .. ser nocivo, é um bem. 

Voto, pelo artigo.. · ··, · ·<: .. : .: i•:: :· ,.• 

o · sr. Mala:·-:- Esta emendá nil'o · põde ser 
approvada ; além das razões que 88 têm exposto, 
basta.· tembrar : que ·estes pagamentos ·tito .. ·umm 
verdadeira lmposiçilo·~ se eUe é como j\llgo, sendo 
pagamento de . serviço . de . trabalho. que .. faz .. ·. o 
correio a benedeio dos cidadãos, então eutendo . 
que . nilo se deve pagar antes, porque o· serviço . 
oão se paga senão depoi11 de falto; Entendo qae 
aio é util. ·· . ·. · ·. · · ,· -' · 

Finda a discuss«o foi approvado o artigo addi· 
tlvo do Sr. deputado Ferreira de Mello, e regei· 
tadoa todos os outros. · · 

Approvou·se tRmbem o seguinte requerimento :. _ 
« Proponho que nesta ·resolução se ' faça ex

pressa ·· menção . dos artigos do ·.regulamento· . gue 
silo approvados ·com a qualidade. e fo.rça de .lei. 
-0 deputado ·Mait~. » · . · · · ' . 

Julgou-se terminada R discussão da reaoluçlo ; 
foi · adoptada ·. e remettida · A commlsaio de re-dacçí\o. · · - · · · · · · · · · · .. · · · · · · 

· O Sa. DEPUTADO MARIA. n1 AM.uw. . requerau que 
o'·Sr. · presidente nomeasse dous . Srs • . deputados 
para membros da commissito especial da proposta · 
do · poder executivo que. · reorganila . ó .. thes.• llio, 

. por estarem impedidos· os outros seus collegaá; 
Ó·,Sa •. Pa~amENTE. nomeou os .. sra· •. députados 

Carneiro. Leito e Corrêa Pacheco. · ··-· ,, :: ...• ·;
Nomeou igualmente: para a commlsslo especial 

que .de:ve • rever .o ; projecto ·de lei sobre ·oa:diziiuos; 
· a(ls .. Sra •.. , deputados Araujo .. Lima, ''!Tobias '': de 

Aguiar e,Baptlsta Caetano. . . . · -. ~: .-,• · ··• · 
Oontinúalido a ordem do dia, eli~rou ein ' dia· 

cussio , o .J~r.ojec\o : de .lei n. ,us;vindo do senado· 
principiani:lo. peJo.. . .., ,.. .. . , ., '· .: .-. ·:-_:: ·' · ·. :.-

«:Artigo : 1 .... · . Os• .·.escri:viles · dos• juizes , de paz 
das. freguezias oU: capellas fóra · das cidadss··ou 
villas, serão ao mesmo·tempo · tabelllies 'de notas 
nos . seus respectivos districtos; e cumulativamente 
coin. os~ labelliães: .do termo, aem ·depeliderem de 
distr1bu1çio: aa,escr•pturas J~vradas por aqueUeS;» 

, o : ·sJ('. :>M-at~ .; -~Não :_poáso llpprovâi ' éste 
lo artigo·, 'em>pria~etro lugar, diz o)~!'r~lgci: (~dü.) 
ora, eu · entendo • que: iato . constitue:;.um.< ramo do 
poder·. exécuti~o: · na' fôrma ·' da ' cQiisntulo~o·: :: em . 
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• 

segundo lugar esta disposição causa grandíssimo 
prejuízo a todos . os tabelliiies que actualmente 
exercem Reus ofiicias, e fazer a expaliação de to~os 
oa · tabelliães dos seus oftlcios das villas .do 1m· 
perio, porque tendo pago os novos direitos, tendo 
pago os escreventes, fazendo . escrever todas ~s· 
escriptas do termo para que foriio nomeados, ano 
agora privados . de quasi todo o expediente, porque 
em: verdade os .to.bellli\es das v mas sito aquelles 
que nada . terão que f~zer qnando os escrivães dos 

'

"uizes de . paz . sejão incumbidos ·· do trabalho de 
azer escripturas, etc., e porque de certo modo 

não ê o expediente da villa que dá que fazer aos 
tabelliães de notas· ; por isso ou se supprima ()ar· 
tlgo, nu dizer então que fiquem extinctos os oftleios 
de . tabelliiles de · notas, porque e& til attr.ibuição passa 
ao juizo . de · paz, e assim será · o que em ultimo 
resultado ha de succeder ; hão de de1xar de existir 
tabelliães, porque ninguem quererá ser tabelliio 
de· notas; quando · esta attrfbuiçil:o passar aos es~ . 
crlvães dos·. juizes de ·paz. P.,lo que proponho 
a auppressito do artigo. . 

· · o Sr. FerreJra: de Meno: ,... Sr. presf· 
dente, eu,. julgo que o art. lo não pMe deixar 
de passar, . porque é da summa utilidade publica; 
direi primeuo, ou mostrarei a necessidade que 
ha desta providencia. Todos snbem, Sr. presl· 
dente, quanto as povoações do Brazll estão dis· 
tantes muitas leguas das cabeças do termo; 
quando se tratou dos juizes de pnz nesta . casa, 
ofl'ereci um artigo additivo para que os escrlvies 

· dos juizes de ~az · tivessem a attribuição de .. ta~ 
belliles do publico e notas : então r~sponderilo,me 
allegando . todas as razões de mconveuiepeia 
que havia;. mostrou-as . que termos haviio, ·em 
que era preciso a uma . parte para obter uma 
pro~uraçiio . ou .lavrar uma .escriptura, andar de 
1da e volta 80 e 80 e tanlaaleguaa, e por quanto 
não vem a fiear uma escriptura , por semelhnnte 
maneira f. Ficarlk no valor de 80, 40 ou 50S. 

· Attendendo a e11tas circumstancias, esta augusta 
camara.approvou esta idéa, mas passou daqui 
a lei para o senado e · la foi supprimido o ar
tigo ·que dava . estas . attribuições aos escrivães 
dos juizes de . paz ; pelas razões que agora acaba 
de produzir o illuatre . d9putado, . que o projecto 
tintia um artigo que prejudicava aos talielliiles; 
os . tabellliiea aio nomeados para ter ·~andes 
rendas, . ou . para commodidade . publica f Segura
mente que são para utilidade publica: por isso 
ê necessario CJUe se dê esta attribulção aos es· 
crivies dos juizas de paz; diz o . illuetre depu
tado que aio estes escrivães de autoridade popular 
por isso não · podiilo ter essas attribuições; . os 
Juizes de paz têm muitas outras attríbuições que 

· na lei de ·sua crençilo se lhes derilo ; porque nio 
. podarA acontecer. o mesmo· com os seus e:~criviles, 
que ê dar-Jbes esta attribufção? Não vejo incon· 
veniente nenhum; o senado que então supprimio. 
o &rtigo; é o ·mesmo que á gora como experiente 
e melhor informado propõe esta resolução, de 
maneira. que e lia . vem .. dar a sua i:lancção áquillo 
por nós approvado. E esta augusta . camara hn 
de . dar a rejeição áquillo mesmo que ella já 
approvou? Julgo que não, nem vejo inconveniente 
algum ·'Para a sua approvação ;' &' pratica. tem 
mostrado que os povos soft'rem immensas .penas 

· por não ter este · recurso·; não haverão . tabelllies• 
· ile faz.er escripturas, porque os ... ·papeis·. que ' se 
fazem . por pessoas ~articulares, · que . não ·têm o 
necessario vigór .em juizo;: em muitas partes 

-.:.causão . demandas por falta de · uma pessoa' que 
faça uma procuração, ou . porque: multas·. partes 
não têm ·oc :necessario dinheiro para · irem ter com 
os. tabelliiies :; 1.1lles são, como já disse; .:· feitos 
para a commodidade • dos povos, e. não os .povoa 
pnra conservnl~os. Por)sso julgo ·que .esta .r~so· 
luçito' Dil'> p()de de~xar de passar, .,Porque , ~ u~~' 
da~ ~·: ap.~ovadaa. nest!A· caaa, .. que • a~nd.o . r~ln~: 

tada no senado e que conhecendo hoje a .necell· 
sidade della, a 'propóz; voto pelo artigo tal 
qui\ I. 

Posto o artigo á votação, foi . approvado. 
P11ssou-11e a discutir· o art; 21. · . · . 
« Art. 2 o :Terão para esse fim os livros neces· 

sarios, rubricados por . um · dos vereadores; oa 
quaes, do pois do findos., serão . entregues aos 
eeeretarios · das ·earnaras . para . serem guardados 
nos nrphivos.11 

O Sa. DEPUTADO. MAIA. mandou á mesa Jls duas 
seguintes .emendas: . . . . ·. .. . . · 

" Sup. primiio-se as. palavra. s -os. quaes, etc.,-
atê aofim. ,, . .. · 

« E no acto .de tomar-se posse, escreveráõ em 
livro para isso destinado, o seu signal publico; 
-0 deputado Maia; » . 

Forão apoiadas. » ·· 
Finda a discussão foi · approvado o arti~~:o, 

salvas as emendas que forão ambas rejeitadas; 
· Julgando-se linda a 2& discussão, passou · o 
projecto para 8•; ·. e requerendo o ·sr. Rebouças· 
a urgene11\ para entrar já nesta ·discussão, · foi 
apoiada, discutida .& vencida, ficando adiada pela 
chagada do ministro da fazendn; . · · ·· · · · 

Continuou a discussão da pnposta do governo . 
sobre a revogação do a". 17 da lei de 23 de 
Setembro de 1829, pelo art. 2o. .. · · · 

« Art. 2.° Fica igualmente. sem ef!'eito a completá: 
execução do paragrapho 1o do art. 21 da lei de 
lõ da Novemtiro ·de 1827; Que autorisou o ~toco 
por apolices de 6,000:000$, em· notas do banco; 

·Com a seguinte. emenda : · · · · .. 
« F!ca tambem sem etretto (daqui em·. dt&nte~ 

. o art1go).-Paula Souza. » · " · · ·. 
Foi ar.oiada. .· . . · · . ' 
o Sr. Piro• FelTelrÀ:-Bontem dl888·18 

que eu umitti a idéa .·que o · empresUmu estava 
preenchido ; eu disse que do capital creado de 
12,000:00011 se tinhilo destinado 6,000:000,9 rara 
notas e 6,000:0008 . para supprir o detlci :; ·e 
conclui_ que de . facto est' .concluida esta q. uantfa · :._ 
de 12,000:00011 e esti preenchida; sem se ter sa; 
tisfeito a dis~oaiçilo da lsi·; primeiramente ·tem·se 
emittfdo 13,000 e tantoa contos, . mandando·se 
fundar 12,000:000S, isto ê bom . claro que era a 
quantia correspondente a 12,000:0008, . e· debaixo 
destes principio& emittirilo-ae apolices de maior 
valor: mas supponhamoa · por .· uma · 'interpre
'!lçã~ nata, que as entendeaae que erão.12,000:000S 
hqu1dos; dessa mesma fôrma estão consumidos 
011 12,000:00011 ' porque .~roduzlrito 13,000:00011; ,e 
euas 400;000 e tantas libras esterlinas, que pelo· 
cambio actual sílo 4,000:ooos;- com·s,ooo e tanto•~ 
dã 7;000 e tllntos contos, e eis-aqui que o ein~ 
prestimo está preenchido.. A corilmissão, quando 
deu o . seu parecer, .. a· minha opinião: era lançar 
um vêo sobre .jato, .·. o . só . como obrigado é ··que 
digo que não me enganei nos calculus arithme
ticos de que esses 12,000:000S decretados·já forito 
preenchidos, sem ·comtudo se aéudir aos: filili 
da sua decretaçãn, de que 6,000:0008 sejão para 
not•1s, para o que se :não : deu senão 1,200:0008. 

o · Sr. ·. Mtni.•tró ·da· Fazenda :.:.:.Eu.' disse 
hontem . qae .OS. 12,000:0008 do capital creado: pela· 
lei de Ui de Novembro de 1827 tinbão . sido. di; 
vididos. em 3 partes, . a · saber.: . ·a. OOO:OOOS para 
resgate de notas, os qU:aes a~ · havião · .preen
chiuo porque so tinbão ' vendido apenas 2,000 .e 
tantos contos; e 6,000:0008 para . pagalllento da 
divida interna· e suppriménto do deftcit 'de '1828;, 
O. qual foi de 5,000 . e tànto& contos. . Depois 
disto houve mais empreatimos ou maili. venda· 
de apollces, mas ·roi ·por leis · e· creditas ·poste
riores a esta· lei; ê ·portanto preciso sommaí":iJllo• 
sõ .o que esta ·lei· .autorisou :·para· applicaÇi,o·• li' 

. que destinou. o producto.· dae .. :apolices; mál'alada1 
· os· outrqs .creditos supplementarea· dados'' .no~-;lo 
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de Outubro e 15 de Novembro da 1828; é preciso por este artigo vnmos pór o gove1·no êredor ao banco 
vêr o que de mais accrPsceu para se poder dizer e creio que a intellígencia do . artigo é differente 
exactamante se o emprestimo para que o go- porque estRs notas om circnlação . ó divida do 
verno , foi .autorisado e~cade ou não . á quantia gQvern() . . {.1;".11u.l . A(lbo que isto . é mais claro do 
de :~pollces vendidas,- se está · ou não pret>ncbido que por esta . fórma. assim hão de abonar-se na 
o. dito .emprestímo. conta do governo das notas nté á quantia que 

Passando .ao artigo proposto pelo nobre depu- importar o deticH do govel'no ao banco, creio 
tado, .dir.ei que me. parece -.. que não produz .. bem q~1e o E;~m, Sr. ministro concordará nesta res-
algum, e que · póde produzir algum _mal, A lei; tricçiio, que é muis da redacção. · · .. · · · · 
tendo e.m .vista que era impossível conhecer .a. Veio á mesa a seguinte emenda : 
quantia ou .importancia da divida fiuetuante, <c Art. 3.• As notas do bllnco em circulação 
porque . não .estava liquidada, tomo11 . um termo até a importanein. da divida do govemo ao ban11o 
médio) e nem a_utorisou indefinidamente o governo serão abonados pelo banco na conta do governo 
para emiit.ír apolíces por toda e qualquer quantia, desde o dia 23 de Setembro de 1829, em que o 
nem· tambem quíz · de1xar esta emissão . tão :lími• meamo governo ficou obriga•l<J ao pagameuto das 
tada que não pudesse o governo no . intervallo referidfls notas.-Gervasio -Pires Fel'teira. >> • 
da sessão liquidar as di vi daR e dar os . titulos Foi apoiada. .. · ·· · ·· · · · · · · 
nos credores do estado; para fsto deixou certa 0 Sr. Mln.lstro <laFazenda:-0 objeeto 
latitude, e foi .de . G,OOO:ooon, .aquella parte que d t t' é t 11 b d 
sobra é do defieit de 1828, o _qual foi de 5;80r):OOOH. es e ar Jgo seguramen e aque e que aca a e 

A.interpretação de serem (;,;:;c'l 12,000:000$_ reaes apontar o nobre orador. O governo entendeu que 
é t- 1 não devia pagar juros ao banco depois da lei 

e não nomi.naes, não . · nu ata ou gratuita qu11 . responsabilísou a naçiio pela importancía 
COmO O illustre orador · llllppoz, rorquo houve das notllS emittidaS: O bnnco entende que OS 
-uma resolução ·d.a · assrmbl~a ·gera quo _ ftxo11 a.. devia . cobrar: a explicação .. de -lei é . privativa _do 
intelllgencia da lei: eu mesmo quando · li a lei; poder 1Agí~lativo: o govarno, sendo parte neste 
não sabia como havia de considerar sé e•·do negncio, não devia decidir em causa propria, 
reaes ou nominaes os 12,000:000$; mas houve 1 d d d f • ma resoluçilo do corpo legislativo que _fixou a a n a no-caso e que o pu esse azer; por Isso 
mnneiru dA ser entendida a lei ; portanto . debaixo na minha proposta pedi explicação da lei . de 
desta l

•ntelli ... encia, . d_eduzida 1\ parte_ que rol 28 de Setembro; Não abllsa•·ei da plleiencia da 
,. camara, dando as razões porque não devemos 

applict.dll para o defl~it de 1828, aintll\ não eati\ t · b · b d 
. preen"hi_dn . a d.i9poafçilo dll lei. A .respe_ito da pagar lles JUros ao anco; serta _ a 11sar e sua "' n d 'd paciencla e sabedoria; 
divida Interna ftuetuante. esta ivl a se In· o artigo foi redigido exactamente. conforme a 
crevérão no livro l{rande 600 e tantos contos no lei que tinha sido publicada. A lei garantio 
Rio de Janeiro, na B'lhia J>OUco se tem inseripto todas as notas em circulação; garantindo todas 
e das .outras províncias 1 nlio tivemos ainda J)l\r• as nota:~ am circulação (eu não séi · se bouve· 
ticipaçõe:t u respeito de l.aes ~~~cripçõe.a; dellas bastante discrição, mas houve muita confiança 
têm vindo relações, maa • ns divHias am!la de· nos _caleulos apresentados ·pelo banco ·a respeito 
pendem de liquid•lçlio. O pagamento otrtlctJvo tem · das notas em circulação) · prevenia comtudo todo 
porém sido unicamonto 68:000S e . ta~to, porque 0 risco que pudesse · haver de o .· governo >se . 
a mesma llli mandou dar conbec1mcntos em obrigar . 11 uma divida maior do que nquella 
fórma e aquélles que querem apolicl!s. vêm apre· pela q11al c:leve ser debatido, porque considerou 
sentai-as, e · os quo têm a_pparecido até agora g:ue podia haver excesso, e por isso disse: se ·a 

. apwas importiio em 68:000B. Debaixo deste pontn fmportancla das notas !ôr igual á divida do 
de vista nã:o se .. p6de .dizer qne a quantia esté. governo aerã paga pelo mesmo governo: He fór 

.. preenchida, segundo Jf intellígeneia que a asse"!· QJaior a divida élo que aR nota" em circulaçiio 
bléa deu á lei, de quo serão reaea e nuo nom1· 0 goveruo pagarã . ao banco um juro de 6 •/o 
naes os 12,000:000H. · . · . J)elo excedente da divida; se as notas excederem 

A emenda em . discussão quet· que flqne . em á importancia da divida. o banco 11s retírnrà im· 
vigór o artigo da lei que trata do~ 1~,000:000$ mediatamentll da cil'culaçiio. 
isto pôde fazer parar toda a . bqutdação, e Com estas tres providencills a lei acautelou 
se _· parar nem se fari\ c. pagnmento aos por· tanto o caso de exceder como · de Rer Ulenor . a 
tadores dos conhecimentos, . nem se f ar• a divida, e portanto parece . que o artigo tal qual 
subslituiçiio de títulos por apo\iees ãqueU_es que está redigido é muito coriCorme á lei, e que a · 
o quizerem, porque · então nio será pre~1so es· emenda que o substituo vem exj>rimir o mesmo, 
parar as contas de -todas as provinc1as que mas n3o acautela o resultado. Se ·as .. notas em 
estiverer.: liquidadas, para saber_ se a q~antia circulação·. forem superiores á divida do governo, 
que se deve empregar e li e · .estao . ·ou . nao na · pela redaeção . que . otrereceu o ·nobre .orador, 
escala. A ·camara considerará . estas razões. · para a . qual olho ngora,. rle certo que .o . ~o-

O sa. PnU:s FERREIRA: _ Repito ·· 0 que já verno não corre nenhum ·risco, · porque se obr1ga 
disse, para mostrar que ainda suppondo que os n pagar tanto q•1anto .deve ; mas pergunt~:-=-: se 
12 00 00011 - t- h" dos se verificar algum dos :.boa_ tos. · que têm corrido, 

, 0: ~' erao reaes, es ao preenc t . • bem. ·ou mal fundados, 'de . que as notaliJ renas-
O SR. MINISTRO PA FAZENDA:- O emprestimo : cerâõ das . cinzas (apoiados), ou ·gue s~ tiv·erão 

de Londres nada tem com esta lei, porque ta! por queimadas . algumas . que . o · nao forao~ neste 
emprestimo foi autorisado depois da lei da l<> caso como havemos .. de tornnr atraz? Vinha isto · 
de Novembro p1na ó deflcit de 1829. Como póde a . ser caso identico 110 . da. moeda falsa q:úe . se 
entrar ·. nos 12;000:000$ · uma quantia destinada não disting11e da verdadena, e a . respetto da 
a supprir um deflcit muito po~terior ?· qual tendo. nós dado o primeiro passO, nli9 vejo 

o s'a .. :(>a'EsiDEN'rE' põz f1 vo_tos. o. artigo addi· outro remedio senão pagar em todo . o· B~azil. 
tívo do Sr. Paula e Souza e Co1 reJeitado. · .. . · o sr. Lln.o ooutt.nbo.:- Creio que este 

Passou-se a discutir o art. 3•. . • . .. .. . srtígo.. não póde passar sem se _haver · .feito ; a 
ci Art. S.• A 'to'.talidotde das notas do bimco em , operação das notas do . novo . padrao; . como é que 

circulação será abonada nas contas do banco nós podemos saber por quanto o governo se vai 
. em credito . do governo, .desde o . dia . 2S :de responsabilisar, isto é. , quanto s_ e ha de abonar 
Setembro de 182&, em que o mesmo governo ficou ao banco 'l· Supponhamos que ha mais notas na 
obrigado ao pagamento dail referidas notae. circulação do. q11e ·.verd•\delramente. a :divida do 

0 iltr. Plro• Forrolra: .-Diz _o art. S.o governo: havemos jl\ mand11r abonar sem· o:aa-
cLeu.) Orai 18 tõr mai1 que o deflclt do governo bermoa? De certo que nilo. Eu me opponbo 

• !0110 2 69 
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pois a que passe o art. 3•, e só o admittirei 
ilepoís que se souber o quantit•ltivo de notas 
que ha na circulação. 

Lou-se a seguinte emeni!a: 
u Supprima-se o árt. 3.•--:.Tosé Linú. ,, 
Foi apoiada. 
o S&-. ~Inl•tro d.a -Fazenda:-0 nobre 

orador parece que não fez justiça ll. doutrina do 
art; 3•; 6lle · t_em unicamente por fim o decla· 
r ar-se . emquanto o governo . não paga a sua 
dividfi., -quero .dizer; emquanto --o --governo não 
retirl\ . da circulação a importancia das notas 
equivalente .. á sua dívida, é obrigado a pagar 
juro della: é para .isto que vem aqui este art}go. 
O governo entende que uma vez que · se obr1~ou 
a p:1gar as notas em circula(,íão e livrou ao bane<> 
de as p1gar ao povo, não ta direito da parte 
do banco par:~ cobrar juros. O banco porém 
entende que emqu.u)to não se _ acabar a liqui
dação e o governo niío retirar as notas _ da cir- . 
colação, o gover11o deve pagar oste juro. E' 
questão de direito que s_e deve declarar. 

o Sr. Llno coutlnbo:..;...Entãii () ll.rtigo é. 
desnecessario ; mas diz a lei . que a. nação pa
garia o juro do excesso da divida do R•lVerno, 
.e ... supponbamos que a divida era de 9,~00 conto.s . 
e que a emissão .era de 10,000, e d1z a le1, 
pagará · o juro de 9.000, logo, coJmo o_ bane, ha 
de exigir do goyerno . a paga ~o j ur.> d~ 10.000.? 
Por consequenc1a cre1o que nao se prectsa mats 
deste urtigo ; e o banco . deve tirar da circulação 
o excesso da notas que bouvor. 

o Sr. Bollanda o~~.valcantl:- Eu en
tendo a doulrina · deste artigo dill'erenlemente 
do que à tem entendido algun~ d.,s lllustr.ea 
oradores, e inclusiva o Sr. minh;tro. Por este 
artigo supponho que · o governo vai abrir uma 
conta ·de credito com o banco, . de todas as nota-1 
em circulação e que o juro desse credito é um 
juro reciproco da divida do governo ao banco 

. como a divida do banco ao governo. 
· Não llstou certo se quando 1u casas ·· de com

mareio fazem ponto, .principalmente . em llqui• 
dação, se . têm direito ·· a juros das suas dividas, · 
aos juros da lei. Oi! senhores que estiverem 
illustrados neslt\ ·legislação poderáõ . esclarecer 
melhor a mataria. 

Se o governo abrir . conta de . credito com o 
banco l.lnçará em credito .todo o papel om cir
culaÇão; e entiio o bauco· vinha a ser _obrigado 
a esse -juro da lei para ·com o governo ; nito 
acho isto justo e o artigo me parec·e excessivo; 
Segundo .. o Sr. ministro explica, a sua Intenção 
·não concorda . co;n·_ o artigo, quor que o governo 
não pague ~ juro ao banco de .que é fiador para 
com o . pubhco, com elfaito é . muito injusto ; 
como é que o . governo ha d'e. p~gtu o jnro de 
uma divida que elle mesmo. abona, que o credor 
dessa dívida tem outros credores de maior quanti'l 
que ~ão abonad_os pelo governo f O banco não· 
paga juros a esses credores, se a lei que passou · 
o anno pas;;ado, entendendo como se deve serã 
bem entendida, pareee·.me .pois que o banco não 
tem direito a juros da divida do governo, senão 
do excesso dessa divida da circulação. · · 

Não sei se é certo que se fizesse o dividendo · 
no banco depois da lei ; se o !ór o Sr;_ ministro 
se rã -o responsavel. · Se . l)a pois· alguma couea 
a declarar ... a·erá . qne o governo · não pague . o 
juro senão ·depois de· ·liquidada a divida, e que· 
1ato será sómente do exce·sso:--:- --- ---

Veio á mesa e leu-se a seguinte emendá : 
'' O gover110 não pagará j oro algu~ ~a slla 

divida no banco, . emquanto não Corem llqutdadas 
as. con~as do ·banco; logo, porém que forem estas 
liqnidadas . existe o direito no banco de haver 
do governo o juro do excesso de sua divida aos 
bilhetes em circulação, quando cxish tal ex-

cesso na conf.,rmidnde d11 art. 1!) da lei de 28 
de Setembro de 1829.-Hollanda Cavalcanti. » 

Foi _apoiada. 
o Sr. :\-Unt.tro d.a Fa.,.;enda:-Todoa .os 

oradores têin sido uniCorme~ eni admittir · que . 
o gover!lo não deve pag11r jiuo daquellas no tas 
para CUJO pagaml3nto se reeponsabilíson ao pu
blico; uns · querem - porém outra: redacçiio. O 
artigo que foi primeiràmente ofterecido para a 
substituição é sem duvida a'}uelle que é con· 
f<>rme á intenção e intelligencía do . governo; 
e11tretanto :.a duvida contínua de tal-maneira que 
até nesta cnmar.l está um rllquerimento pedindo 
o contrario daquillo . que . _entendl3 o governo, e 
não sei . se jh foi despachado ; rnas como n go
verno exigio - declaração · da intelligencia da lei 
pelas duvidas do banco, espera vêl-as · diseol· 
ví<las. 
· · Quanto ao que disse o nobre dep11tado . aos r e 
a responsabilid11de do ministro pela ínCraeÇão da 
lei que o banco commettcu quRndo mandou 
fazer dividendo manire;~ta .nente orn opposição A 
ella, direi que o ministro, no me~mo . instante 
-p,m que soube -dos dividendos qua o · b>Jnco havia 
ftlit,, mandou suspender a opersçiio immediata· 
mcn~e; o banco obedece11 em snspen<tel-o, mas 
insi5te em negar no ministro que tivesse auto-

. ridade para mandar f11zer esta su3pensio ; en· 
tende a lei tambem muito dilferentemente do que 
a entende o ministro · dn fazenda. 

Sobre i.oto tambern pedi daclaraçii·> on .fnter
pret_ar;iio; m_as ·_não consenti ·q11e con_ tinu'l&Se o 
abuu que se havia com .. Çado. N"m eu podia ata
lhar e~te abu~o antes di qae ehegas:Je ao m9u co• 
nhecimento ; isto f., i de tal maneira · · arrllnjado 
que quando 011 o soubs uma parte da oper•lção: 
estava Mta. O costume tem sido sempre mand·ar· 
Rnnunciar que se procederá ao dividendo em tal 
dia, para ·qua os. interessados neste!J pagamentos 
·compa•·eçãc.; se fossem !eit·1s est~s annuncios 
eu teria tomado medidaa · para prevenir que a 
operaçiio tivesse lugar ainda em parte; mas nito 
se flzerào · taes aununcíos, tomou-se a delibe· 
raoilo em uma reunião e procedeu-se log.1 ao 
dividendo, de maneh·a que eu o nio soube senão 
depois de dia:J, por causa· dos saques de S. · 
Paulo e Bahia. · 
En~enclo que se 11il·l póde supprlmir o art. So 

sem prejuízo da fazenda. Par,;ceu-me tambeiJl' 
quo 1\endo · o artigo redigido tal qual .· a lel de. 
23 Je Setembro, havia desapparecido a duvida ; 
mas como p!lrle do principio de que em · leRiS· 
laçiio quanto · maior clareza e precisi'&o t11nto 
melhor para a execução, ·parece-me que se póde 
aioptar sam inconveniente a emende. que declara 

·expressamente a natureza do contraeto de pagar 
o governo tanto _ quanto deve, mais ou menos. 

o Sr. OalDLo:n:- O artigo . não póde ser 
supprimido: quando muito poderá sotrrer. a re· 
daeção proposta pelo ·Sr. Pires Ftlrreíra, que 
contém a mente do . artigo da proposta.. QuQnto 
ao mais tem-se pretendido pela lei da 23 de Se· 
te~bro que o governo esta · . obrigado a . pagar 
O jUrO. ·• • 

O illustre orador fez mais algumas reflexões 
que não puderio ser colhidas. 

o Sr. Llu• Ooutlnbo: - Propuz B aap· 
pressão ·do nrt. Jo, porque ·assentava que a Iei 
era· clara; e o que diz éllr. 'l .«O governo só 
pagará juro .do excesso das notas sobre a divida 
do gove1·no; » .e_. o .. que .• se_.póde ·. concluir · é, .· que 
n~o sa . póde :. pagar oujro . nenhum juro; mas 
d1sse o illustre deputado: por isso que a lei · 
calou esta eircamstancia é que se deve declarar. 
Até o auno . pas•ado .. que juros se ·· paga vão 'l 
Q11atro por cento p3r toda . a divida; e fez-se 
uma lei que declara que deve o .governo pagar 
juro de 6 •0/o ·da díft'erença d'entre notas da divida 
do g!Jvorno ; e o que quer isto dizer ? Qne este 
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j~s·o da 4 •/o tem aeaba<.lo desde al]uella _lei por 
dsantc, e que só llll pagarh n juro I}IIIJ houver do 
exce~ao ~ntre Bll notas emittidas e a divida do go· 
verno. E . isto p•·eciHa de d"claração ? De certo 
que não. Seria um eoutr11senso; o governo com 
a lti na miio responde ao b1nco; por conse . 
qu,•ncia se o baooco re!Juerer, não tem h1g,,r, 
-·_ Qunut•; ao -- facto--do banco ter -fllito n dividendo, 
de fa_cto o banco ni\o rez publico par periodicos 
já por velhacaria, a~sim como tem feito outras 
muita:~ cousas; ma~ se o · góverno s11be de tal 
dividt>ndo castigue os culpados; e não sei . como 
o_ ba .. co _ se _ atreveu _a _ fazer tal, _sabendo ·que · 
havia uma lei contraria. A _ lal ponto estão as 
cnu•as, que -chega a -junta ·do banco a . ·ter o 
atrevimento de dispensar na lei; -e-se nós fórmos 
deixando esses traus:;~ressores da lei sem castigo, 
onde vai par•• r istu .? Não sei quo medo é este 
do gnverno em não ter · mandado castsgar a 
esses trausgres;;orea da lei l · .. 

Sr. presid~n'te, 1~ lfli é clara, e na opinião . 
não carectl -de interpretação •. Reconheço ser justo 
o que diz o Sr. ministro a re3peito do divi-
dendo do banco, de na\o ter culpa. . . _ 

O Sr. V1uooncollos :-Sr. presidente; eu 
desejava accrescentar á emenda . do Sr • .Hollanda 
a idéa de que o governo pela lei de 23 de Se· 
tembro de 1829 • não deve taes juros ao banco; 
e mostrarei que pelo _art. 19 da me$ma lei o 
governo era . . só obrigado a pagar juro do. ~X· 
cesso da divida ás notas circulantes. 

- . Sobre n razão em que se fundou o banco 
pelo art. 21, entendo que o capitulo fallava uni· 
cameote do f'uado capital com que foi est11be· 
lecido o banco ; mas niio entrBrei nesta questão 
para não tratar da celebre interpretação, entre· 
tanto o barão de Itapoam, como prucurR'ior da 
corôa e _que tambem assignou a acta (que eu 
bem vi) não foi _ punido, sendo eUe _ presente á 
delibéraçiio, -tenda d:.~do o . seu -eonssutimento e 
tendo tambem assignado a acta. 

o Sr. OQJ:ID.on:-Sr. presidente, eu conUnúo 
-a sustentar a necessidade do artigo da propostA, 
ou algum11 declaração Acerca da inlelligencla da 
lei do~ 28 de SRtembro; perguntarei agora, o que 
faria e:~ta camara se o bnnco sustentar uma 
acção contra o governo pelos juros que jtllga 
dever cobrar, que houvesse sentença, e se upre• 
aenta11se o agente 110 banco com precatorh do 
tbellouro, sendo independente o poder judlclario? 
Acho melhor o addicionamento que quer.o Sr. depu· 
tado VRaconcellos, do quo-a f6rmn por que propõo 
o Sr. Hollauda, mas entendo IJUO se póde con· 
seguir o f\m, transpondo a referencll\ á lei do 
28 de Setembro para o principio .e _ nilo para 
o fl.m. 

o Sr. Rebouç,u:-Opponho-ma á que passe 
o art. 8~. por. ser desnecessario e inconveniPnte ; -
desnecessario porque o casC> está prevenido clara· 
mente na lei de . 23 de Setembro de 1829, que 
determina· que . o governei s6 _ pague o juro · _do 
excesso da divida ás notas circulantes ; e incon
veniente porque não sendo a proposta en1 .di:!· 
cussão uma resolução; mas decreto que não tem 
o eft'aito de explicar a lei, a cuja disposição não 
póde '!er retroac~iva sem . . injustiça ~ inconsLitu
cionahdade, entao p,)derJa o banco d1zer que bem_ 
fundado fui o seu di'reito, ·e que uma -lei foi 
necessaria pera d'lstruir a outra, dando-se assim 
eonsideraçiio ás _ reclamações que o banco tem 

· feito. .. · _ _ · _ __ _ -
Ea voto contra . o artigo e maia · emendas ·n 

elle feitas. 
o &r. :Paul" e &ouza.:-Pas·ece·me que a 

questão versa sobre o juro corrido desde ll3 de 
Setembro até .11 de Dezembro de - 1829, j11lgo qne 
o banco deve ser desculpado a _este re.~peito ; eu 
ast.ent11Ya. quo ·o artigo que _ora -se acha em 

diseussiio podia ser melhor redigido, oridé IJe 
dcclnrasse que o banco não póde cobrar juro 
algum neste intermedio. A11ho bastante, ·seria 
eHta a qu11stãu _sobre o (liv_i(iel}do_, ·e por __ isso 
era conveni••nte hav&r alguma declaração sobre 
a . intelligl!ncia do art. 21, visto que o fim dHsta 
lei era ttrar as duvidas oppostas á execução da 
anterior. -

O Sr. MJnlstro d,a 'F'Bzenda:-0 gll:verno 
tem es_tado na mesma -intelilgeMia de todos os 
nobres oradol'es, tanto á _ respeito do pagame11t'> 
dos jurns, cu mo sobre o .. d1videndo ou- de qual· 
quer operação do banco em'lnant•l se niio liquidar 
a . su" _ cúnta ; mas _esta opinião do _ governo _ tt)m 
sido contrariada · pel•H letrados e d•.,semharga-

- dore!i; · tod,,s elles; _que ·· dtJiiem - Siiber . mais de 
direito do que eu, f11rllo uni~onos l•a'tuella assem· 
bléa do banco, inclusive. o prt~curador da coró11, 

. de que se podia fazer o dividendo. Em minha 
· opinião um s6 divid!!ndo - se níio podia ter . fuitC>, 

n.:m agora nean desfie a . instituiçãQ do banco, 
porque este a;6 siJ· póde. fllzer de lucros realmente 
entrados em caixa e não de lucros devidos (apoia· 
dos); . o mais que podião --fazer era notar em 
livros o .lucro dos capítaes para pagarem o di vi· 
deud11 quando cobrasse1n do governo e dos par· 
ti cu lares o premio dos emprestimos. Assim .teria 
f~ito o banco se flls~o outra a sua ndminístraçi'ío 
(apoiados); mas fez os divi,Jendol! emittindo papel 
e mnis papel, quando ainda não tinha cobrado 
ll · divida ou juro que lhe produzia os lucros. 

Orn, se o banco desde o seu principio . niio podia 
ter f~ito dividendos, muito menos -os __podia ter 
feito depois da lei de 23 de Setembro. Entretnnto 
os mag1etrados que e11tavílo prt~sentes ent&nderilo 
que se podia fazer o dividendo. Nesta clrcum· 
at.ancia recorre o . governo á camara para tlxar 
1\ íntelligencill da lei. - -

Muito bom me parecia lnclltlr-ae nesta lei tam
bem a disposição sobre o dividenJo: silo matarias 
connexas, podendo -entrar nesta lei para de uma 
vez a.cabnrmoa com os abusos e questões. 

O Sr. Piro• 'FOI"l"olra.:••(Nt%0 SI.! OUllÍO,) 

o Sr. Oalmon:-Parece·ml.l quo o illustrê 
membro ·que ucabuu d'l Caliar . catá enganado a 
re11peito _ da lei -do~23 -_ d_e Setembrol de 1829, por
quo longe de -dar uma garantia estes·il, obrl· 
gava a nação ao pagamento das notas em clr· 
culação. 

Voto portanto, pelo artigo da proposta. 
Finda a dl~cuasi\o foi rlljeltada a emenda do 

Sr. dtlputado Lino Coutinho; approvando-ae o 
artigo dR proposto, salvas as emen.Jas: e re.feitacloa 
oa artigos aubstit11Uvo11 doa . Sra. Pires Ferreira 
e Hollanda. Cavalcanti. · -

Entrou . em diacusaiio o art. (o com a emenda 
suppressiva da commlasito. 

« Art. · 4.o As notas do _ banco do -novo padrão 
terão, além das firmas da eommissilo, o aello do 
thesouro, e serão recebidas como moeda e em !6rma 
designada nos a~ts. 6o e 7o, » 

O Sr. :M:lnlstro d.a Fazenda. : - Seria 
melhor discutir este artigo depois do 6o e 7°, 
porque se · aquelles forem supprimidos, tambem 
o deverá este ser, mas se aqulllles artigos pas
sarem · então tambem uma parte desde deve auosis· 
ti r . A razão porque o governo · se lembroa de põr 
sello . nas notas é mui obvia, O banco desd11 . que 
tiver acabado o troco das nota~ velhas pelas 

.· novas, não __ pódemais exercer funcçõea algumas ; 

. entretanto estas not·ls necessariamente se . dete
riorarâõ pelC? . u_~ __ ;_ e . se . o _ governo nilo puder 
mandar inutilso:~ar a11 velhas e anbstitulr por outra•, 
aeguir-se-ha que haver!L grando quantidade de . 
notas velhas ou dilaceradas. 

Para esta sub:~tiluiça'io nen.huma repartlçito mo 
pareci11 uuü:1 propria que a C•lixa d_a amort.isa
ção, e just•l seria que as notas asstm emitttdaa 
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pela caixa da_ amortização tivessem um sello cl•l 
thesouro, no que vínhamos a ter prova e contra
prova, porque haveria no thesout·o relação das 
notns que se carimb:'i·•, e na caixa das notas 
que se houverem emittido em troco dns dila
ceradas. O povo vendo deHde já as notas com 
p carimbo, não o estranharia depoi!l quandn 
passasse a sua. substituição para a caixl. Póde 
porém ser surp,rimido agora, e depois Se JlaSSa~em 
os outros art1gos póde _ Rer accrescentado, VIsto 
ter-se_ já começado o troc~ e ser imposdivel carim· 
bar as notas já emittidas. -

O Sa. PRESIDENTE põz á v.otos e fo.iapprovada 
a emenda suppressiva.da commissão, ficando rejei· 
tado o artigo da proposta. 

Passo11-se á discutir o art. 5•. 
cc Art .. 5.• Os talões das notas serão deposi

tados na caixa da amortisação, a quem pertence 
o seu resgate. Emquanto ·não se puder verificar 
a primeira parte ·la disposição do art. 12 da 
l ·!i ·de 23 de Novembro de 1829, o thesouro pu
blico entregará mensalmente á caixa da amor
tisaçi'io a som ma de 50:000$000-em notas do banco 
para o fim determinado na segunda parte do :mesmo 
artigo. ,, 

o Sr. Vasconcollos:~Lembrareí bmbem 
a necessidade que ha de uma providencia ·para 
substituir as notas em circulação, - atteuta a im· 
possibilidade de s_e conservarem em circulação por 
mais de um anno; mostrarei igualmente a dif· 
ficulclade ·que.-- o banco encontra na assignatura 
das notas, sendc por isso necessario nomear 
mais membros para haver lugar a desejada 
substituição, aliás demorar-se-ha. muito te1npo. 

O Sr. Ministro da. Fn;,;on.da:~Eu Pl'6• 
vi no :í. camara que_ tenho um projecto organisado 
para dar uova fórrna á caixa da amortisação, 
entrando nelle esta. com missão de s11bstituir notas 
dilae~:radas por novas: tenho-me demorad•• em 
o apresentat· até quando passar o plrmo qne se 
mandou organisar t~obre c• melhoramento elo meio 
circulante e -retiraDJento de - -notas e cobro da 
circulação. 

· ·· Em1uanto cu niio vir o que a este respoito 
se manda fazP.r, _ niio .. posso propõr uma orga· 
nisaçào annloga aos dever,•s IJU•l ~orú de dosom· 
per. bar a caixa da· amortisaç11o ; matJ uma das 
obl'igações pri ncipar.s sorú omitLir nota>~ uovas 
por velhas e dilaceradas. l•to mlo so póde ruzor 
por uma· emenda; tl necessarlo quo ll~ta medida 
seja acompanhada de tanta>~ cauttJla" o rol'ma· 
lidadas q11e nãu ha;a suspeitn em po:~son al~uma 
da sinistra interveuçiio de qualquer autoridade 
(llJlOÍadOSj; não é ne~;tOCÍO de Sim piOS Otntlnda. -

Demais é. necessarw estabelecer ordenaJos para 
Oll que trabalhão, porque os homen~ estt1o servmdo 
de graça, t\ isto não põde continuar. 

o Sr. Pl'Í.ula. e s.,uza.:-Acho milito limi
tada .a consignação pedida de 50:000S mensaes.,. 

(Nada mais se percebe do gue escreveu o tachy
g!·apho.;.) 

O Sr._ Cahnon: -Sr. presidente, o governo 
imperial ·quando fez esta proposta não te v o em 
vista nesta consignação mensal senão fornecer 
para o resgate .das notas os mesmos meios que 
determinára a. lei de 23 de Setembro de 18:!9, 
suppondo que_ a. sua execn.;Ro teria lugar em 
18 mezes, mas que é facil conhecer pela panca 
infl11encia. que_· poderia . fazer no melh•namento_ da 
circulação tiio limitada quantin; e como a com· 
mis~ão · encarregada de apresentar medidas para 
melhorar o meio. cireulanie, havia de apl"esentar 
talve.t: providencias mais bem consideradas, assen
tava ... que. mais convinha adiar-se o artigo nesta 
parte. . .. _ . . . . . 

Votarei contra a necessidade de. talões, apon
tando o exemplo de Inglaterra, onde não existem, 
e a inutilidade da prova por e;;te modo, pela 

facil n!torn~r"ít1 no~ córtes apnnas usaclos ; porém 
ccJmo elle>~ existam deve SfH' a caixa da amor
ti8ação a preferida para tal deposito. 

o Sr. Ministro d.a F<l.:.:cn.da:-As ohser
vaçõe:i feittls sobre os talões si'io de· todos nõs 
conhecida:i : mas n:io me parece poder negar uma 
faculdad•l que pedião _ as .. c.ommissões _do governo 
e banao, . p.elas . razões de que parecia melhor 
emittir os bilhetes . cortados por estur o povo 
acostumado -~ver as notas com esta circum· 
stancia. Isto nada augmenta ou .diminu_e_ em sua 
es:;encía, e par.eceu,me que eu não devia negar 
recusar a me.dida proposta. llO_r a.mbas as .com• 
missões, não . obstante · quo · s.eja ind11ferente ou 
desnecessaria. 

o Sr. Hona.nda. Cavalcanti:- Eu ji 
ap1•esentei um p1·oj ecto sobre a caixa da amor
tisação, que mo parece ser o de n ..... , e cuja 
discussão peço; mio· me parece boa a idéa de 
ser a· mesma caixa encarregada de outro serviço 
que mio s~ja o pagamento da diVIda publica, 
convindo muito_ não complicar o seu expediente; 
·qubria que para o resgate das notas se nomeasse 
uma· ~ommissão composta de homens de con· 
fiança. 

Voto portanto contra todo o artigo, por inutil 
na ta parte e ex temporaneo na 2•. - · -

o Sr. Ministro .da _Fuzenda:-Quando 
as minhas opiniêies não merecem a approvação 
da cama.ra, desejo ao menos dar as razões em _ 
q11e me fundei para mostrar a causa que a 
produzio. 

QuanJo esta proposttl _!oi submet tida á camara, 
não havia lei de orçamento, ni\o se h1lvía ainda 
fixado quanLia alguma para pagamento da divida 
pnblica; subshtia a disposição nnterior da amor
ti~at;ão _ de- 5 •/o dns notas em_ circulação; não 
sab,Jrnos qnal é a quantia ou total das notas . 
em circub1çào: propondo o governo a providencia 
de nàt1 contrabir o emprestimo para que f!stava 
autoritmdo, complot•utdo " que faltuva para os 
U:OOO$, -se -nii•J propuzos~e lrnmodlatamonte uma- 
moclida que substltulsse _o etrdito deste ornpres
Limo daria lugar a dizor·liO que nilo queria fazer 
este omprosLimo pat•n 0110 LlmorLisar ou pagar 
as notas, SI!- tm &Oilbosso qual é o computo das 
noL11~ em cil•culnçilo. Otl ma per~uadlsso que real· 
mcuto tínhamos ~obras 11ufficauntes para este res· 
gnto on diriR que 110 appllcallle a elle os 5 ofo 
dR loJi; mas flltt~&ndo est911 dados pareceu tnttlhor 
cnnc:e!lllr umn quanti" tllt qulll cabia nas nossas 
f11culdades,. isto ú, úO:OOOS mensnes -ou 600:000N 
anuuaea; . mari 1\ vista do orçamento nenhum 
lnconvenltmte ha em quo se- fixe maior quantia, 
ou se suppríma esta:!" part1.1 do artigo. 

Emquanto á Ia parte, é indubitavel que alguem 
ha _de eer encarregado de resgatar ou substituir 
as notas dilaceradas; indift"erente é que seja uma 
commissão especial co1no quer o Sr. deputado 
ou qualquer outra, rnas parecia-me mais propria 
para isto a caixa da amortisação. por ser menos 
sujeita a abuso. 

Dando . a hora ficou· adiada a discussão. 
O Sa. PaESIDF.N'l'E declarou para ordem do dia 

2!:. _1.• Continuação da. aa discussão do projecto 
de lei . n. 138, vindo do senado: 2.• Resolução 
proposta pelo Sr. Luiz Cavnlcanti sobre os empre· 
gados puolicos que são_ membros dos conselhos 
geraes •. 3.o Resolução n. 187. •J:.o Continuação da 
di:lcussão da. prop.osta que ftco11 adiada. . _ _ 
LeYanto·~. ·t_sessào_ depois das 2 horas. 
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Sessa\o em 24 de Setembro 

PRESIOENClA DO SR. COSTA CARVALHO 

A' hora do costume J>rocedeu·se á chamada e 
nchnrão-se presentes 74 Srs. tiP.pntadOI~, !lllta?.do 
col?l ca~sa '!s Srs .. Alves Branco, Pereira de 
Bnto, TI~UrcLo .• ~aphsta Pe~:eira. Mendes Vianna, 
Bello, _Pmto Pe1xoto, José Paulino e Luiz Ca· 
vale.ant1, e sem eUa ·os . Srs. FP.rnllndes de V as· 
concellos e Moura. .. · •· · 
. 0 Sn. PUESIDENTE . deela~ou aberta ~ sessão e 

h da a a~ta da antecedente pelo Sr. · secretario 
Souto, (oi approvada. · · 

O .sa. M'AaCE~LtNo _ DE __ BaxTo deu conta dos 
segumtes requenmentos: · ·· · ·· · ·· · 

1.• De Manoel Joaquim Xavier de Barros ein 
g_u~ pede ~er nomeado otneial d.a secretaria. -
Fo1 remett1do ao Sr. lo secretario. 

2.• Do O. Ab~ade do mosteiro de S . . Bento 
desta cõrte,..: pedt_ndo n entrega . do . documentos 
que se _achao umdos IL - um. seu requerimento.
~andara~~se entregar os documentos não havendo 
1ncon ventente. · · · · ·· · · · ·· 

~ - • Dos direc_to~es . da imperial sociedade de 
mmeraç~o b_ra~JleJra de · Gongo Soco pedindo se 
mande 1mpn~1r tndos os pareceres, ofticíos do 
governo e ma1s papeis que se achãó unidos a 
seus ~e:Juerimentos feitos · a esta. eamara. - .Foi 
remetttdo á 1~ eommissi'ío de fazenda. 

4;o De VllrJOS .. cidadãos da cidade de S. Paulo 
den"!lno:i_ando o visconde de Alc11ntnra ministro ·· 
da JUSttça, r, en.carregado . interinamente dos no· 
goe1os do imperto, como réo d~ crime mareado 
no .art. 5o do cap; 1° da lei da responsabilidllde 
dos ministros de estadn. · 

;Ro!querendo o s_, .• . deputado Paula e Soúza a 
le1tura do requenmento, o Sr. Mareellino de 
.Brito_ satisfez _ae que pedia ,_ . . .. ... · 

O Sa. CAsTRO ÁLVARES requereu depoizi n . lei· 
tura ~·> documento pelo ~tual constavão os 1l11a 
da socte_!iade, ao que tamliem satisfez o_ Sr ~ 1• 
secretarto. · . ... . . ... .. . ... 

o SR: MARCELLiNo DE BRITO leu o seguinte 
parecer: . . 

'' .A com:nissiio . de ·· fazendR · examina·ndo o re
querimento dos Srs. deputados da província da 
Bahia, relativo ao resgate . de VRles e cadulaa 
substituídas no cobre falso naquella provinclr~; 
é de parecer que se . peção ao governo 011 seguinte& 
esclarecimentos: 

. « ~- 0 QuRl a umissilo de cadulas naquella pro
vmela em consequencla du resgate do. cobre 
fRiso. .. . . . . . . " 

• 2.o Se existem credltoa do ltovei'no; quaea; 
·quer, além das r.ed ulas emitlldas em conse
queneia do mesmo resgate; e qual a quantia 
desses creditos. 

"S.o Qual o res11lhdo final do ·resgate dll 
cobre falso .. . ..·. .. . . . . . . . . . _· . . 

" 4.• Qual a quanLia das rendas : que niiô foriio 
arreeadad••s nos t~e'! ultímos. annos preteritos. 

n Sendo transmtttidas com urgencia aquellas 
dessas .inforn1ações que mais promptas houverem 
no thesouro. 

« ~aço da cama_ra . do!!. deputados, em 23 de 
Seteinbrll de 1830.-Hollt.mda.- Vasconcello.f ~-
.Dúarte Silvil. » . . . . ·.. . 

cedulas que · existem. O que importa saber se 
ellas forao ·ou . não arrecadados, o que se sabe 
é que existem já 600:000S resgatados; logo, tenho 
IT!ostrado que _são dosnecess_arios estes esclare. 
Cimentos; o governo não substituía toda ·a 
qu~ntia com cedulas, foi . sllbstituindo tambem 
com os Vlllas, portanto creio que são escusados. 

Ji:ll . opponllo · tlle . ao parecer inteiran~ente. 
-~ sr . . Lh1.o oo~uh.~o: -Sr. presidente. 

cre10 que este raq11er•mento . da commissão nilo 
tem lugar; perdoe-me a com missão; eu não sei 
f1lllar_ se.niio. com . ·franqu. eza, parece·m·e. qu_e .. . é 
não querer dàr lima decisão. decisiva sobre o 
negoe1o de que sa trata. 

Diz. aqui, qüal é emissão dó · cobre falso? 
A commissão tem ' orçamentn, ella .. tem .. conhe
cimento .dfl quanto se tem emittido de cedulas pslo 
resgate dn cobre e quando o orçamento já diz qne 
são 1,700:0008, como é que se manda preguntar isto 
ao g•1yerno? . Elle dirá que lá. está na commissdo .o 
orça!Jiento? ~a~ . diz-se, qual é a quailtia dos 
cred1tos? Prune1ramente a ·com missão :não póde 

. dizer que não ha vales, quando nós mesmos 
-deputados da . Bahia já temos !aliado. nestes vales 
o quando a com missão sabe que . existem, . e 
que nós temos affirmado, e que andaráõ _por 
pl.'rto de 300:000$, salvo se a commissão não 

- acreditar nisto, que dizem treze deputàdos da 
Bo~hia, então deiX•Jmo-nos disto; são. pouco mais 
ou menos uns 300 a . .WO:OOOH que se evaporão, 
isto é querer de"morar e · espaçar tempo. · 

Vamos ao terceh.o quesito da comrni!lsJlo; q~~~ol 
o resgate final de cobre 'I Pois a o>ta eamàra 
já não se deu · conta . do . cobre falso . que !oi 
re~gatado ; 700:000$ em cedulas, 300 de vales, 800 
do empreatimo o com 400:000$ que forilo aqui do 
Rio de Jan·.h'o em cobre, a . commlaailo ube 
disto, toda osta camara sabe di~to, Ji so .. de11 
conta o anno passado a e:na camaN: pola entllo 
se existe. eata conta como ·ao . manda. pargun~r 
novamente lato ao governo 1 . · ··· 

Vamos M _ quarto; qual •• quantias emlttldas 
nos t1·es annua preterrtoa; lato .111be•ae que silo 
dividas passiva~, ailo crddito- .. dtt . dizlmna que 
estavüo ntrazadaa; e o aaldo de 600:000S em· 
·caixa, ·· jé lato ao decl11ron ató . pelo · .. balancete 
semestral, que dd a · .junta da .l•zenda . da Bahia. __ .
A lei manda -que " Junta rc~asrnte aquelle cobre 
falao, o · tendo Cbdula• g11ardadaa no cofre · da 
junta da fatzenda pnrqu.-. nilo ha .de elle remir 
os _sous vala11? Ella emittlo nquellea ·vales em 
consequencill do rnsgaLe do cobro, e logo eatea 
devem ser reKgatadoa por esaa:~ · eed11laa que eatih 
no cofre. 

Eu me enganei eom a commlaaito e julg11ei 
que ella poderia a&tender A fallclda~e d,. mfnlla 
provi nela: Isto silo escapúlas com que nos . iDi· 
m•>seão , digilo o quo qulzt~rem, . nilo ga11temoa 
mais . tetnpo nós havemos do diz~r . aquill\1 ·que · 
entendemos . . 0 governo quer dinholJ'O, vai e tiÍ'&•O 
de là, depolit diz : lã i ri ter: e . depois . proc)i_rií· 
se · o. homem da .. capa pai'Ja • . Diga a .com missão 
o que quizer, em não tJar já o seu pare.cer, ella 
d.â tempo ao ministro . para dcar sobre a Bahia. 
E' .mellíor que . a c:ommis3ãri dê o sa_t;t parecer 
que sim ou que nio .; . para depois a . eainara 
re,;olver a mflrcha. deste negocio; ifltO ê clãro. 
Eu hontem j& disse a um membro da cómiiiísãio 
o ·. q11e lhe havia de dizer . 

o Sr. Da•rroto: -O requerimento o que o Sr. :a:oua.nda. : oa.va.loàntl: -Sr. 
pedia era que se · manda~sem legallsar os .vales presirleJita, en tenho pezar que. o Sr . . deputado se 
aa . provmcia da Bahia, ·e foi r~metlldo . a uma .. ~ engllnaaae com a commlaailo,: e multo menos ae 
commia1llo; ·· e ella·· pede . atiura e1tea documento• .. enganasse . ~e tivesse lido com attenoilo ·o que 
em consequencla do nilo saber . a . quantidade do diz a commla84o;· Portanto ·· vou dar a razilo . que 
cobre falao : 2o qunea as eedulas que exlatem; . houve para a com~Dlssill) dar este parecer •. 
S• qual · o · resultado dual . .. Sabidos quaes ailo A l• parte é sobre a aub~tltnloilo doi -vale111 
·estes dous primeiros q11esitos, . vem a saber-se o .muito respeito me merecem os Sr.i. deputado'a, 
S•. O 4• é saber qual o dm de tirar do . poder sou de . milito b?a fé pnr~ acrculitar o que ell~s 
dos proprietario11 e!!ses vales e sqbs~ltuil"os . ~elas d.izem ; ~orém dl!là•>. ~3; d1~ã· 1 20; e~ es~()u 'lu~ 
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a camara niio deve tomar uma deliberaçiio senii" 
por dados officiaes, e niio por que diz fulano ou 
sicrano, . 

Dizt:!m os Srs. deputados que ha vales; como 
se pôde isto acreditar so a Jai não mandou 
emittir esses vales '! E se .de facto existem, deve
SI! fazer uma accusaçiio ao · ministro, que ·os 
mandou . emiui~ ; e .como so ha ... d.e sabe.r .is.tl) 
sem ~ue venha. otlicialmente? Po.r · ora é um 
facto denunciàdo na camara, .é preciso que conste 
por documentos para Ne abolir com conhecimento 
de causa, porque n lei mandou que .se estabe1e·
cessem eedulas e não vales; foi o ~toverno que 
fez entrar na circulação esset1 vales foi um 
abu-iu do ministerio. 

Diz o Sr. deputado que a camar~ sabe.clara. 
.mente . o numero das eedul11S porque ellas vêm 
no orçamento; mas o govern•> uiio diz que e-tava 
terminada essa operacii"· Sabe a camara qual 
·é o numero dessas cedutas? Nüo se póde saber 
. se C•>ntinU4 esse accrescimo de cedulas que 
.devia alter11r o orçamento: · é . necessario portanto 
·que o governo informe sobre essa desgraçada 
operação. Desgraçada na sua formação e de.;gra-
çada na sua execuçi\o. Foi uma medida incnrial. 
Portanto ·.·· o dito ·· dos ·Sra. deputados da ·Bahia 
merecem-me tanto como o dos da minha, on 
outra qualquer província. 

Tenho pois mo~trado, . Sr. presidente, ·que a 
camara não pôde ir . adiante com este negocio ; 
nós · uão temos coohecimento autbentico dll'i cedu
Jas ·que se achão na~ · mãos dos negociantes da .. 
Bahia, nem temos conhecimento authentico do 
numero das cedutas que se acbão em circulação; 
pergunto .eu, assim como exis tem esses vales, 
não · poderáõ - existir outros titulo::~ de credito? · 
A mes.m" razão que ha para estas, póde haver 
pP'!'a outros titulas, para que enlào recommeri
dar-se que essas rendas sejão só applicad11S 
para pagamenLO das cedulas 'l Senhores, suppo-.. 
nbamos . que a recommendação .. passasse, quo 
aconteceria! . Poderia acontecer o mesmo que 

·acontece a grande .J:Rrte das . nossas recommen· 
dações, desprezal~as o governo, ·6 isto . é. que se 
quer 't E' digno . da cama ta so1·em dcsp.-ezndas 
as recommendações que olla raz? 

A\nda o11tra razão quo é, do .dnr occaaiAo a 
clamor publico, quando queirno f~&zer ·alguma 
imputação á camarn; e eu senhores, nllo quero 
que · a camara exorbite de · sua11 aUribuições, para 
que eUas sej1io respeitada:i; ó noceu.rlo quo 
nós nunca f11çamos umi\ recomm•>ndaQIIfl em 
semelhantes . termos ; e • se o governo m tllldaaso · 
appliear fundos para pagamento dessa divida, 
e e:xt!cutasse uma tal causa merecia uma accu· 
sação da ea•llàra; porque o governo nito deve 
executar recommendações da camara quando 
eUas necessitão de um11 lei ; esta recommeudaçii" 
é contra a dignidade da camara, e contra os 
interesses nucionaos : -e por isso a commissilo 
lembrou que .isto . não era objecto do . uma recom 
mendação que não conviuha ã eamarn fazel : a ~ 

Os .males. das eedulas da Bahia, Sr. presidente, 
são mui grandes, mas ·não . são mui grandes 
·verdadeiramente ft~llando .. . . A província tem ganho; 
.eu o vou mostrar: a emissão dos . vales tem 
desapre.ciado .. . I\ moilda e meio . eireulnnte, e o 
desapreciamenlu . dos meio~ cireulaotes fazem di· 
minuir os impostos; porque . aquillu . que devia 
valer .. 40 rs . . entra como tal na · Cazenda publica· 
.e . os ... contribuintes . entrão. só . com . 20 .. rs.; i3t.o . . é. 
uma··vantagem .. :ou não-'1 E' ·. desvantagem unica· · 
mente para alguns empregados publicas, e para 
as tranaacçõea . do governo .'/ · · .· 

E' . prrclao remediar isto, .. ma~. para bem. l(eral 
da nação, e perguntarei : é s6 o povo da Bahia 
qu·e soft're 'l Nilo, tambem sofl're o .. povo das .mais 
províncias: .Pet·narnbuco carrega com impostos 
dobrados, .e Pernambuco .. qne ·paga para · o pro~ 
dueto dos meios circulantes, o l\{aranhào e outras 

províncias onde h a circulaçito om pt•ata · mas não 
é e~ta a questão. Niio são só as cJdulas da 
Bal11a que . devem Rer tomada em conAideração 
pP.IB ~ama1·a, .é . o meio circulantF: : já ha . uma 
co~m1ssáo que está encarregada delle, é nP.ces
I!RrJ~ rec!luheeer a verdade, veuhiio estas infor
maçoes que eritlio pedidtlS, e podidfls pela fórma 
q~o se ucha, .pa1·a _ qua.nd" o .ministl·o . disser que 
~ao tem todos .·os cscbr~cimentot<, a ccinimiil~ão 
Já . lembrou que elle mandas~o aquelleà que 
e~tlVP.ssem .a seu alcance: · o poderemos então 
d1spõ.r .das mosma.s .par11 .o .ftrn qúe melhor convier· 
por~m ante~ do fuzermos esta disposição ó neces; 
sa~10 que conheça triO:!. o . quantitativo; eis-aqui 
.po1s C•Jmo a C••mm•sstio 'prllsume que tem . tra· 
balhado. -com "s sn~~ime11tos dos Srs. dnputados 
da Balua, q~e desoJao concorrer para melhorRr o 
e~tado de CJrcula9:1o de KU'I província: conheço 
que o. se.u. requenm~nto longo de ser vantajoso, 
é prCJillhCIId li sua. província . 
~ sr. Llno Ooutlnb.o :-Sr. presidente, 

o 11lu~tre deputado começ"u p•lr fazer uma pro
testaçao da grand.e sympatbia que havia . entre elle 
e o:~ ~eputados da Bahia, nós · lhe &llradecemos 
ll ereto que elle sympatbison com justiça. qu~ 
désse ·um parecer que . fosse justo e razoavel · o 

.. illustrp d~putado disse tambem que eu de ce~to 
modo o tmba accuSIIdo ; eu . não di:ise tal causa 
o que disse !oi quo me. tinha enganado .com à 
commissfio: eu já me equivoquei, porque penael 
que ella désse um parecer razol\vel. 

Mas d•sstl o illusta·e .deputado que n1lo oatava ·· 
be~ certo nesta operaçilo .· do resgato do cobre; 
o 1llustre deputado devo saber que o"aea vale• 
forào dados . em .· .................... ,, ...... , . ... , .. 

· ·A: -~.;~,;.·i~~i~· -~~ · ~~~8~i~ · ·,;.;~ · i~nd'a' · m~i; · ~~: 
dula!' nem dinheiro, pauad•> aquello tempo, oa 
particulares tlnhiio _tlo .ficar com 01•e cobro falao ... 
KAin . ser reat:eatnd·>? . N4o i o o quo . f111 a junta, 
nl\o havendo cedul''' nem dinheiro, bavondo 
pa111Rdo .o tompo .· marcodfl 1 P1111ou valu da 
parte . do governo .; .. o. JIOVnrno oonllrmou-na di· 
zoudo qu., cllell aorhto r11t~gatqdoa por codul•••• 
e até hoje ain•IR nilo .. 111 Lum m·•nda•lu nov11 
ceJula• i . •nas . di:~: n llluatre d<Jputado: nilo 11b11· 
mo>~ de~t11 aomm~&; vamDI que · nn oroamcnto 11e 
dá I,U00:00(),~ d•1 ce..tul811. 1111&11 11110 IMbOtnOII 111 
11! cmittirlto m11l11 . codul111 novaa depol• . ·deltA 
aonuna; Sr. pre11l•lentu, n~o 10 ''crotUtn o tnl• 
nlaLro !.la r .. z,mda, quo .. dl1111 ello aq ult N4o 
diBIIO CJUtl . 1uto tluba mandado mal• codulai6 para 
a Bt~hla? N1\n He lu& dtl · acreditar no mlnlatro 
da fazenda 't H" de 110 mand~&r prO\lUrlir ao ml
nl;,tfll aquillo . qutl olle jl\ diaao--por • palavras 1 
Nã<l ha de ao r o mesmo o que ello ha de dizer 
por escrlpto ? · . . · . 

Já se .sabe que não se tem mand1\do mais ee
dulas ; mas esses vales quo fl.cárão.· nas mãos 
dos particulares não roi com a condiçio de serem 
resgatados ·logo .IJU!J se pudesse por moeda de 
cobre 'I Ora, exststuulo . nos cofres muitas · dessns 
cedulas, hão de ficar 'COmo está 1 Não . hão de 
servir para resgatar esses vales que a ·lei manda 
resgottat·? Ora, isto não é cumprir com a · re
solução? 

Ha dentro dos . cofres dn .Bahia tantas eedulas, 
por con!lequencia deve.m · ser resgatadas essas 
fitas; uão se razendo isto ftcão essas cedulas 
co"!o dinheiro para s_e .tomar .a. metter_ na circu~ 

~laçao-: póJe se~e · se precislt mais esclareci· 
me~ .• tos; .. quanto .. a mim .... osjulgo ... de. sn_e .. c.essa. rios •... 
Não se :aabe como foi . que se derão essas fitas? 
Ellas hoje estão estacionadas nas n1ãos de indi· 
viduos que e-tão perdendo interesse, e que podião 
ter o .seu dinheiro .. apurado• . . . . 

Mas diz o illustl'e deputado : p6Je llavr:r outros 
creditos, oulras ·fitas, . mas desses outros ereditos 
que tem a com missão que sabe!'? N'iio entra na 
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divida geral_ da província esses ~utros creditos, 
p~r força hao de en trar na liquidação dá divída, 
hao de ser pagos pela caixa 4a amórtisação ; 
·u.ns as fitas não entrão na lei da divida interna 
d? Brazíl, é co usa .separada, . -são . eousas mui 
d1tferentes : logo, que tem a commissão de saber 
Cllrn os outros creditos que ha lia província da 
Bahia 1 

Tenl1o pois, Sr; presidentt~; mostrado .que esses 
quesit_os _são absolutamente desnecesilarioR, .que a 
comm1BBao póde dnr;' () seu pa1·ecer se!P esseil 

· quesitos, que niio po~so deixar de reprovar; e · 
cornguanto o illu~tre .dllputado diz que. · este . de· 
prec1.am.ento .de dmheuo é um bem para a minha.. 
provmeiR. . .. lembra-me di\quella passagem . do 
Inquisíd·~ r geral qtle . conduzia um pobre homem 
para a fogueira, e lhe ia dizendo -ide irmão, 
Q!le é para vosso bem. Levava o pobre homem 
a queimar, e era prna seu bem, tal é o caso 
que o illustre dAplltado acabou de applicar para 
a minha ·província; a minha provmc:ia carre· 
gada com dinheiros falsos, ·e diz que é uma 
felicidade! 
·. Entilo o . r~m.edio .é muito fdcil, emitla ·se mais 

dinheiro falso que o Brazít ser!\ muito feliz, por· 
que a!luillo que milita pnra uma província, ha 
d& míhtar para o lmperio inteiro : quanto mais 
dinhP.iro falso emittirmos tanto IT.ais feliz seré. O 
Drozil ; . mqs ·diz o Ulustre deputado : é falso,. . 
porque ainda . se pagn, mas o lllustl'e . deputado 
que .campa por financeiro, nllo sabe que o di· 
nhelro nlio fica eatagn~do no tbesouro 'l !t' um 
exemplo que nilo tem princípio nem· ftm I 

Eís·aqui o prejulzo para os particulares: qúan· 
do nntra o governo perde 20, e quando emparra 
pari\ f6ra o Roverno "''nha 20, é um circulo 
vlclos.,, mns afinal é aempre mão para o empre· 
gado publico, e a Bahia nlto tem empreRRdos 
publlcoa? . A• outra~ provlncias aó é que os têm 'l 
Logn, . vom a _ler .rn~o para .uma grande partoJ de 
ch.ladlloa. ·· · · · · · · ·· 

Mas continuou o illustre deputado, quem paga 
a divida é Pernambuco, Maranbdo, porque pngl'in 
om metal, mas .os .particulares como o recebem 'l 
Em metal ; aposto eu que o lllustre deputado 
nllo hfl-dq querer trocar .a ajuda de custo ·que 
tove, OOOfl em met11l . pnr. 600S ein papel que · me 
derilo n~ Bahia ? Se quer estou prompto a. !az~r 
a troca, dà·me o seu subsidio que . eu lha ·dou 
o meu, isto ni'ln ba de mostra~ que 6 i11conve· 
nlente para a Bahia. 

Participando-se que havia chegado o ministro 
da fazenda, ficou a discussão adiada; sendo este 
introduzido na fôrma do costume. . . . 

Entrou em di~cussiio o art. 5o da proposta do 

. 
governo que revoga .. o. art . . 17 .da Je• .. • de . 23 .. de 
Setembro de 18:.!9. · 

gados pudessem conhecer da ralsida~e ou .veraci• 
dade das notas ; eir mostrei antes de hontem que 

f.oderia haver, mas nem · sei mesmo que possa 
aver no Rio de Janeiro quem possa conhecer se 

u'!la .nota .. é ou n!i<> falsa ; uma . nota ~que Col. 
fe1ta ·na Inglaterra, com · um sàgreJo que ni'io foi 
confiado a alguns do }lio de Jantsíro: . todos sabem 
q.ue as no,as do b~nco ti:m um carac:teristico, um 
Sl,l!'nal . que .~ . conflaJo a certas .. pessoas que é. 
v1sta dos s1gnaes conhecerif sé ellas são ôU não 
:verdadeiras:. o . grava(jor .em. Inglaterra que . es
tam'!o!l ·estas . n<~tas commumcou esses signses . 4 
adm101straçã:o do . banco, ·. a caixa de amortisaçilo 
a quem seg11r.1mente iiiio !oi collfitido , ·não pôde 
ter parte . neste segredo ; estou persuadido ·que 
de !lada vale Isto, eu lancei vista desta ultima 
raz11o, porque . mesmo . não qulz estabel~cer ·uma 
commissão deaga admlnistr.\çiio do banco para 
provar a falsitlade ou veracidade das notas, iunda 
que bajão muitos si~rnaes as notas andão por 

.. miioa de ·pretos que nao são demasiadamente es
crupulosos, e em coilsequencia ·eues as destroem, 
ete. ; se a eamara quer ou entende que é mister 
sAlvar esta ultíma garantia, eatabeleça·se uma 

.... commlssão· de pessoas que julgueJD dl\ veracidade 
ou da falsidade · das notas. 

Que .a ca!xa de amortisacão não · pôde ser 
incumbida d1sto, é· uma. verdade; o que conviria 
é que a . c_am•1ra fos;e inteirada deste DP.gocío, é 
que uma •Ilustre commissilo especial seja encar· 
r~gada deste objecto; não ha inconveniente algum 
·para que fique adiada esta parte para se tratar 
na .3• discussii '• porque havendo mais propostas 
do governo que podem entrar ·em 2• discuesio, 
é f11cil demorar-se agora a . discussão desta, ·e 
quo uma com missão especial apresente 11eus . tra· 

. l)alh!>;r , e então se ella . apreséntar um digno da 
cons1deraçilo da camara e que satiaraça as clr· 
cumstaucias actuaes, melhor saUslaremo; o que 
de nós se .exige; . se pelo contr~&rio a commlssllo 
n«o apresentar. trabalho digno, o qne do . é de 
esperar, então recorra-se a este melo ·que o· go• . 
verno indica, me.io que parece melhor 11a falta ile 
outro. . · · · · 

Esta é a .. minha opiaillo~ . 
o &r~ Honan.da Oa.Ta.loa:iítl :-Sr. pre· 

sidente, o illustre deputado nilo· me percebeU; bem; 
eu nit.o disse que a c••ixa de amortl"aot\o é que 
havia de ficar encarregada. do reconhecimento d11 
verdadeiras notas; foi uma hypo&hese que tlgurel, 
assim como mnitas outras ; eu o que disde foi, 
que ·uma con11nlssão especial ê que se devia 
&ncarregar disto e nita a caixa .de amartlsnçilo, 
cnmo pois quer pôr o honrado membro por 
minha · opinião o que não sahlo de minha boca 'l 
De certo que não • 

u Art. r,. o Os . talões das . notas serilo deposi· 
.tados na · caixn .. da omortisação, a quem pertence 
o seu resgate. Emquanto . nno ee puder verificar 
a primeira parte da disposição do art; 12 . da 
lei de 2-3 de Setembro. de 1829 , o thesouro pu. 
blico entregará mensalmente â caixa de amor· 
tis ação a summa de óO:OOOR ·em notas do banco 
para o flm determinado na segunda parte · do 
mesmo artigo.» . ' .. 

o Sr. oat=on: -Eu · tinha dito hontem, 
Sr. ·presidente, . que ·a 1• parte do ar&. 5o devia 
ser . conservada ; eu mostrei · que . o . governo não 
tem tomado . contlança na prova . que resultava 
dessa admini11tração; eu hontem lembrei que a 
caixa de · amortisação, a quem compete o r.eagata 
da"' tlotas, deveria ser_ a depnsitarifl dos padrões; · 
nem . uma · objecçdo· se póde allegar contra .. esta 
doutrina.: todavia um illustre deputado querendo-f\ 
combater, entendeu que progredindo a caixa da · 
amot:tísaçlio com esta operaçilo poderia talvez 
influir · no credito do .estabelecimento, mostrando 
que. até mesmo era impossivel que seus empre· 

Fallarei sobrs a materia .do artigo, edlgo que 
quanto ã 1• e 2• .parte é . ociosa, e pelo meu 
voto o artigo deve-se aupprimir; p,: isso me•mo 
que . 11 · necessario crear uma commlasiio espe· · 
cíal não só p·11'a verificar. · essas · notas , mas 
até para fazer · a substitnição daquellas IJU8 . 
se dilacerarem, porque a .lei ·não providenciou 
co usa alguma a · este . respeito ; por isso .-o que 

· ' di~o, e bontem já o repeti, é que este negocio é 
obJecto de um projecto de lei que melhor se ·· 
poderia desenvolver, pois neste caso a minha 
opinião seria · menos .· equivoca ; por. isso:. digo 
de novo que deve~se crear:·. uma -commlssão 
esP,ecial para a veracidade das notas e · sua snb• 
st1tuição. 

() Sr, . OalDl.on :-Sr. presidente, eu · nito 
.me ·equivoquei com ninguem para. combater prin· 

.. cipios: ho:1tom o .fllustre deputado combateu ·a 
1• parte· d.:~ arligo dizendo qqe era iuutll, . que R 
caixa de amortisaçilo tendo para verificar as notaa 
se erão ralsas on vflrdadelrae, não ae podia dia· 
pensar;' uma .commissiO especial; encarregllr clillto 
A caixa ê pol.' asso modo fladar o aou oarao •. e 
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complicai-a de notas e fazer a sua ruína; eu 
disse que tanto não era assim que essa não era 
a inteução do governo que mesmo não se quiz 
disso . e!l.:arregar. · 

O Sr. Vasconcellos : -Sr. presidente, 
vot_? pelo artigo e . pela primeira parte : estes 
taloes_ e.m a}guma parte devem existil· ; por con· 
sequenc1a ·amda que por agora não se trate de 
deseD"volver corno ·se ha de fazer ·o resgate _das 
notas, parece•me ·que d.evem· pr.ssar Jlara a caixa 
d~ am.ortisaçiio, ~ entendo. que est!'l é uma pro· 
v1denc1a necessar1a. 

Não fallarei . sobre . as notas que presume-se. 
que não .. podem ser falsificadas ; não tocarei em 
outros_ obJec:tos _q~e . não vêm para. a .questão.; 
os tal.oes _que ex1shrem vi\ o. para a · caixa de 
amort1saçao ; por consequenc1a acho que se deve 
_approvar .a primeira parte do artigo; mesmo 
q_uan!'l ·ap resgate, .Parece:me que a caixa de amor-

• t1saçao Já está mcumb1da de pagar a divida 
publica, !3 • é a que deve pagar esta parte da 
mesma diV!da_; e para que havemos nós crear 
uma comm1ssao, a quem . se. vai dar novos or
denados,. com que se v!io fazer grandes despezas, 
se a ca1:r.a de amorhsaçito pode isto fazer I 
AdoJltando-se . a opinião do illustre deputado o 
Sr. ~olla!_lda Cavalcanti, pouco tem a caixa . de 
amort~s!lça~ que fazer , por consaquencia póde·se · 
inc:umbn. d1sto ; em minha opinião hei de votar 
que á ca1:r.a de amortisação compete o resgate. 
. · 9uanto .A. segundll parte já tenho declarado a 
nunha op101ão sobre a moeda do Brazil eu tenho 
m!lito· poucas esperanças que melhore,' porque a 
le1 ~o orçamento que . é a grande lei que é a 
lei das minhas esperanças, parece-mo ' que não 
paaaaré, até hoje .apenas se tem. approvado os 
12:0008 de ...... se tudo vai assim, em uma Jla· 
lavra uão tenho nenhuma espE:rança de medida 

. nenhuma de ~redito ; entretanto como este pro: 
jecto estA amda em discussãol, . pó de passar : 
quanto á segunda parte do artigo, ainda I}Ue seja 
approvado; elle não determina cumo se hão de 
resgatar a '!I . notas da circulnção, todos o~ mezes 
serã. de. 50:000R para o re:-~gate ; portanto· este 
projecto contém mais alguma causa. que a lei. do 
c.rça~ento.! e entendo que n~s presentes circum
stanclas nao s.e póde dar pro!1dencia mqis salutar 
para o Braz1l, que uma le1 qne autorisa o go
verno a recnnhar o cobre, e .mandando aperfei· 
çoar o cunho do mesmo.· . nas. circumstancias 
actuaes não P'-'demoa dar outro melhoramento · 
por.tanto vot~rei tamiJem pela segunda parte d~ 
arti~o, ·e qu}zera que a respeito da província dn 
Bah1a se dissesse : na prcvincin da Bahia se 
applicaráõ tantos contos . de réis para o . re~gate 
de suas cedulas : tanto para o Rio de Janeiro, 
d~ . .. . . ·. 

Eu, .Sr. presidente, torno a declarar a minha 
opini.iio, deveria-me des~nganar sobre .. o .... credito 
. pubbco, omqnanto as le1s n:io forem bem execu~ 
tadas é. trabalharmos debalde, p.lrque .o ... que. se 
qu~r é que. a camara do~ deputados crêe 20 ou 
.80 1m postos cada qual mais pesado .. ; que tenhamo_& 
uma gra)ldtl esquadra para apodrecer, que gas~ 
temos 200 ou 300:000H em espectaculos ; se o 
senado nãE adaptar a medida da camar;l dos de· 
putados,nao ha melhoramento financeiro; eu estou 
!la firme resoh:itào de não votar por cinco réis de 
Impostos, e para. que? Para grandes . esquadras. 
graJ!des exercitas, para escrevente11 doa l;(randes 

... historiadores, inspectores de copellas 'l Para lá 
não vai o meu voto. -Mandarei~ meaa com muito · 
poucas expressões, porque -no caao. que a lei do 
orçamento nilo paFse, nilo voto por nenhuma lei 
de -credito. 

o liil'. Gerv.1u1o : - Estou conforme em 'odaa 
aa · proposições emlttidaa pelo Sr. depu~ado Vaa· 
concellos ; mas tenho aómente a notar aobre · 
e~te artigo. uma. pequena .difrerença ; diz o . ar· 

tigo (le_u·o), o th.eáoureiro da altandega remettel'ã ... 
é prec1so que 101to se conserve, que foi. directa
mente para a caixa de .amortisaçilo, deixemo·nos 
de Íl}tervençiio, quando não _s~ perde a confiança 
publ1ca, no estado Hm que.. estamos, o governo 
não tem ainda g'mho aquella confiança que lhe 
é necessaria, é preciso reformar toda a intervenção 
ne.ste cas_o é. ruína ; assentou-se que o _thesou
r_elro da· alfandega en trague mensalmente na caixa 
d~ amor~isnç~o os 50:000$, parece·me quo a~sim 
nao prec1sa v1r do thesouro, escusa-se este cir· 
_c_ulo vicioso. 

Viel'iio á mesa, e farão lidas as seguintes 
emendas: 

« Em l11gar do termo - · tbesouro J)Ubllco ..,.. 
diga·se -o thesoureiro da alfandega do Rio de Ja· 
ne1ro._- GervtJsio Pires Ferreira. ,, 

Foi apoiada. 
«A' palavra-entregará- accrescente·se - pelo 

menos- e. diga-se- e a ~aixa filial de. amorti· 
sação da Bah1a IO:OOOH até se preencher a quantia 
determinada na lei do orçamento. -Salva a rc· 
dacção;- Vasconcelloa. » 

~,oi apoiada. 
O Sr. Mlnl•tro da Fazenda. : .-Não sei 

como p6Je haver impu~nação. á primeira parte da 
doutrina deste arLigo. Nella 11implesmente se deter· 
min3 que os talões passem tio banco para a caixa 
da amortisação. Acabado o troco das notas cessão 
as _funcções do banco, e por isso, ou devião os 
tnloes passar para o .thesouro ou para a caixa 
da .amortis~ção;. ora, salta aos olhos que o lugar 
ma1_s propr1o é seguramente a caixa da amorti· 
saçao, porque ella ha de ser necesliariamente en· 
carregai:Ja ilo resgate das. notas. Não duvido que 
os talões uão sejão a unica ou mais segura prova 
da veracidade das notas ; todos nós conhecemos 
isto ; mas não hn meramente nos talões a prova 
que nos dão pelo córte .das ·notas : é mais o 
numero que se controntt&,. é a qu11ntidade ou im· 
posto da nota que tambem se. confronta, de sorte 
que ape~a~ de não ser prova absoluta, é com· 
tudo add1t1va As outras, e {l~'~r isso não acho a 
existencia dos talões tão indlll'erente como se tem 
<titc>.: e como nece;;sariamente devem .. ftcar em 
algum:& parte, entendo que se ·.deve preferir na 
e~colhn a caixa da amortisaçãn. 
. Quanto á consign;lção, se u substituição das 

notas velhas por novas estiveRse acabada, e n611 
couhecessemos a quõnto montão as notas em 
circulação não se deveria estabelecer a amorti· 
sação de 50:000H mensads ou de 600:000$ annual
mel!te, sim de 5 % que a lei manda ; por isso 
fix.e1 em 50:~0H a quantia : mas quando se souber 
a 1mportanc1a das notas em circulação . póde-se 
determinar o que manda a lei, e est~&belecer a 
amortisação de 5 %. 

O Sa. V.ucoNCELLos leu .. uma .emenda • 
O Sr. Hol1anda OaYalcantl :- Sr. pre

si~ente, não insistirei na duvida quo .. ha entre 
unm e o honrado deputado que disse hontem o 
que bem entendeu, e que ·não. entendr assim · 
cada um tem a sua opinião, a camara. é teste! 
munha; mas farei uma reflexão sobre este de
posito dos talões na caixa da·. amortisação, pa· 
rece·me que tem por fim a verificaçãu das notas, 
veracidade ou falsidade dellas : mas pergunto eu : 
as· notas que furão ao thesouro, que andarão 
por di!ferentas estaçõe~ publicas, ainda bito de 
110r venficadas,- hão de. ae ir procurar os talões 'l 
l.,!uero que o illu1trc deput"do faoa uma refle:d:o, 
ondo entrar~õ mala nota•, na caiu Ja anlortl• 
saçdo ou na arrecl&daoilo das rondaa '! A quem 
comllete verificar mah1 se, 011111 notu 11\o ver· 
daduira• ou fabaa é o thoaouro, o tbeaouro tem 
maio~_ propriedade de verificar aa nota• do que 
-o· caixa. da amortl•noito ; o• tnlõe~, por veriftcagilo 
daa nCitaa devem 4car no tbeaouro ; •• co&laaç e1 
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quo vêm. para a caixa da amõrtisa-ção, ou-venllio votõ píilo a~t. 5o: a~hó 'qiie o9 talõe's - devem :'.ficar 
do thesoureíro da alf>~ndega · ou -do th~souro · vêm na -caixa- de ••mnrtitiaçao, quanto é. esta: -parte 
já verificadas; .entllo a caixa da arnortisaçlio não acho dí1Jlculd>~de:~ ; quanto á · amortisação 
verá. -que aquellas notas .siio verdadeiras .. ; ... eis~ assim tem · sido a pratica; _é _ ntlcessario notar: que 
aqui como digo que não acho boa esta primeira ha urna caixa filial de descontos M Bahia .e 
parte do. artigo que julgo não só ociosa,. como· Jlre- S. Paulo ; na Bahia, da .caíxn d~ d~scontos consta 
JUdicial , porque os thesoureiros . das díft'erentes que anda em . circulação 1,500:000$; -vê-se mesmo 
estações hlio .. -de . .ir reco.rrer á .caixa, .e. então .. a pelo . banco do Rio de Janeiro que existe em S·. 
cnixa eetá feita verificadora das llotas .; não · sei - Paulo • . · .. contos, eu pois quiú_r_a _·-qae. ne~te ar; 
se isto . terlL conilexo, ... niio sei como _· se . querem tigo se comprehendesse duas caaxa11 . fihaes. ~ ; 
as causas; . _ · · · Emquanto á emendá do Sr. Vasconcellos, que ,se 

Fallarei so.bre . a .11egundn parte . do artigo ; uma dê mensalmente. e entregues pelo . tbesoureiro 4a 
das razões. que apa·eaentariio .para que _devia alfllodega, ella :.não pôde ter lugar, são ce~ul~s · 
passar .foi, .que a lei . . do. CJrçamento não se addi" que existem no thesouro, não ba essa uecess1da11e 
ciona; nõo. presumo t'll-, eu . digo que n ·lei do que se apontou. . 

.orçamento htl . de soft'rer . emendas no senado, ·. as Leu-se a seguinte .emenda : . . · . . .· . 
emendas que passarem, se cá não se aceitarem, «Que . se entenda a segunda parte ·_ do--art. 5• 
sêgundo os princípios constitucionaes, a lei deve extensiva ás caixas filiaes das províncias da Bahia 
ser novamente . proposta _pela Cilmara, proposta · . e S. Paulo.- Manoel do .Amaral. » 
segundo os princípios de harnionia . entr~> amb~s Foi apoiada. 
as camarus; rrós cederemos de nosso p11rte quanto 0 Sr. l\oJ:l:nls-t:ro da. Fazn:nda.:- Dei · 
f9r possível, e o· s_enado com o que fõr campa~ xand•' de respond~>r á questão incidente sobre o 

· tivel :· m·as se . por qualquer desar o senado não r.;surtado da _ lei do · orçament•J' no senado, porque 
quizer a nada .dobrar nós não podererr;os obrigar . me parece prematura, . visto qu~ ·-quaesquer ·que 
o senado se não ·passAr a lei do orçamento. sejão as emendas àpprovadas a um _ ou outro artJgo 

Sr. preaidente;se a le(do orçamento não passar, emquanto uão estiver terminada a .discussão da 
e os povos não qúizerem contribuir, não · hão de os lei é impossível .saber. o resultado, esperando eu 
pov JS pagar ; nenhuma _lei pôde . substituir a lei · entretanto que será bom, diria sómente. que se · 
Cio orç'amento ;. as despezas qne hão de sér fixadas a lei do orçamento não passar no senado, . tal 
para o anno, hão de ir n·oqnella lei, e não est~es qual foi daqui, ou esta . camara adaptará _as 

· 50:000$, de que falia o illustre dtlputado ; não emendas; ou fará nova lei; e o senado seguirá. ~o 
nos illu _damos~ senhore_s ; não nos arredemos de que. Jór mais justo : " que porém declaro. aft'o1.· . 
nossos princípios : a lei deve passar, nós fazemos tamente é que o .ministerio está no firme :proposito 
tódos os · esforços para isso, ·e se ella não passar, de não continuar na . administração .se não. passar 
não é esta lei ora em discusSão que 11. -- deva a lei uo orÇamento. (Apoiado.) __ . _ • 
substituir : .portanto estl\ prejudicada a segundl\ A . intEI'nção do governo quando fallon . desta 
parte ; na lei que ha . de passar, é que. se llilo de an1ortisaçilo, foi sem duvida restricta unicamente 
apP.licar os meios necessarios pnra pagllmento da - ás notas do banco do Rio de Janeiro;~ fnndan· 
d1vida, aqui é_ fóra de lugar, se nôs 'quizermos d·J·se -nil· razão de·_ que se não podemos jl\ fazer o 

- estabelecer quaesquer maios de pagamen.to da bem geral em toda _a sua extensão, JiOdemos .. 
divida publica, consignando rendas exclusiva- pelo menos livrar aquella província, _ que mais 
mente para ella8, 8eg11ndo- ·O espírito ·da conilti· soft're, da ·parte 'do mal, que a oppn~e. Por~ 
tulçllo _nllo é · uma lei que depende desta , mas tanto 0 desígnio do ·. governo foi appbcar es~es 

·sim uma lei que depende do o!çamento que ~e!'do 50:000SOOO para a amortisação das notas que c1r· 
prescripto consignações apphcadas _para a d1v1da, culão, cuja totalidade ainda. igno1:ava, : porque 
ha de durar tanto quanto . durar· n divida, mas só depois da substituição a. podia s~&ber; e . PJ:~· 
ndo conai~nemos aqui · renda para esta · despeza ferindo __ por esse _· m?tivo _ allx~r · ~ma· quantia 
desses 50:000S ; os- princípios constitucionaes são, compativelcom as crrcumstanctas. :. · _ .·. . 
.nilo se fixando dei!pezas, não se ba de contri- Se passar a emenda que propõe - que se add1• 
bulr; peço . ao .illuslra deputado que entende cionem as palavras- pelo me~oa-;- e~tá tu~o 
melhor 088a8 e:~pressões, que desliuhei no calor resolvido, porque se houver ma1s -d.inheuo ma1s 
da _ discussão, considere immen8a difficulda.do ~~ste 118 . dá. · -
artigo: R .primeira partb é ociosa e preJUdlCial, O Sr. PaulO. e Souza.:..-. Na lei d·o or-
a segunda ê contraproducente. çamento se decretou que todas .as _sobras ·se 

Voto contra o artigo. applícassem para 0 resgate do nota!!, tanto __ de 
· o Sr. Vtuco:ncol.los:- Sr. _oresidente, eu - s. Paulo, como da· Bshia. No· estado .em que · 
·nilo disse que o povo ftcava obrigado a pagar está 0 projecto ficã~ 600:000S, muito menos do 

· imposto11 se nlio passar a lei do orçamento, Dllus que · e9tava determ1nado nc. orçamento, e · J.ulgo 
me livre . de tal proferir· ; . pelo contrario. tenho que não póde haver erro de receita. Estava 

· sido de opinião que_ o povo não d_eve pngar im· persuadido que ·a outra ~amara incetusse a vereda . 
·postos, porque· -n~o h a de.spezas fixadas; 1l que a11 economia ; . mas. visto, que· .ainda IA flllta uma 
disse .. fói que hav1ão _poucas esperanças de passar discussão sobre o _ orçamento, é _necessario . que 

-_a _lei do :orçamento; ·é verdade que temos ore~ 0 ·. senado- conheça a necessidade absoluta de mar.· 
- CUrSO da 'fusão d11S duas camaraá, áfim de que cbar -pela economia ; e ·por iSSO entendia: que .. era· 
:l!,roriiiscuam'ente . pense melllor ·da vontade geral; mais util o ,artigo da proposta .; ' m&B'' .einendan· 
este meio tem o senadC)- recusado, e quererá con· do-se 0 artig~? . çomo agora se emendoa ;Mm outra 
'servar. as .auas ·_idéas ; ·dar, dinheiros: para .espi_?E>s, nddição , . ereto que . pôde passar .; .. · querta.tambem 
para· grandes esq~adra~, etc.!.. etc. ; torno a d_~zer, que , ainda se _entendessa que em:.todas as- sobras 
nunca foi tal mmha mtençao .; pelo contran_o o que bonver, _!!e -. preencha .i! to ; ·u1as· d!sse. o S!. 
anno patisado rias vesperas do encerrnment? d1sse deputado, .· nua vale nada.:lBto, e: suppoe, que .nao 

_ :o illustre ·deputado que,' ' se . . os _ministros encer~ possa haver lei do .. orçamento; mas. neste -caso 
-rllssom as . camaras ' s_em le1 do ol'çamento,_ t:lle como , to daR as mais são · subordinadas -â e.ll~ &&-
· havia dizer ao publico que rião devia pagar am· a. não ·houver, com ctue re·ndas, e com qae-dare1tos 

··· _postos; · nquillo que eu d1ese foi que vene"ava os 0 governo poderã ·fazer - a _· despeza f .No. estado 
erros da constltuiçio, -· que nunca vi na . con8ti~ leg11l não se podem ·cobrar tributos, e ftlzer.: ~e~" 
tuioilo __ q,u~~ o's po\'ql pRJI!IIem impoatos sem haver pez81 , lato· â ·doutrina· corrente;. ·mas o. Sr. ; mt· 
Jill de deapozai pela aasembléll flt~rul, . como pois nistro dá eaperança~, e o que se segue é -que co 
'podia eu hoju avançar umulhante propo11lçilo • ~rovarno do Braz li oomeç11 . a: conhecer· a ~ con· 

o ••·· a~.Ar&ll do Atalii'A\ :-Sr. pretldonto, · stlt1dçilo. 
TOMO 8 70 
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Quando pois se trata de princípios csKeuciaes decidir este principio,- dt~ve o governo continuaL' 

de constitui(.líto, a reunião das duas camaros será a pagar, ou niio, a metade em metal e metade · 
inevitavel: e se a outra camara a rejeita, viola em papel?- Porque no lo caso é necessario dar 
a constituição, . os males do Brazil _carregaráõ ao go~_t~rno meios para aas.im .obrar,_o:que é desne· 
sobre _ ella .. Ora, ·· para S. Paulo não preciu ir cenur1o · no 2• caso. · . ·· · · · · · 
c!lbre, po1·que h a de &ahir . do mercado o que h a ~ .cunho d•l c~1bre deve ~e~sar, e eu espero dahi 
de augmentar o agio aqui, e o estado circulante mu1to bons eft'tlltos. N_a opmiilo de muitas pes· 
de S. Paulo -não KC achll em tal crise ; por isso soae corda tas a rlldUC(.IilO ou repentina . diminulçilo 
votarei - que se · est•mdão essas medidas ·· a S. do agio do cobre -nllo tem outro - fundamento 
Paulo, e rogo á camara que attenda a isto. real senão a esperanÇa das .providencias . que a 

o Sr. l:.tno ·coutlnbo 1- Parece que este camara vai dar para extingufr este Jlagello. .. 
artigo niio devia passar_ sem estarmos certos se Se a camara __ admittlr o artigo, · e nilo appro· 
a lei do orçamento tQm passado, aquella lei que v~r -a emenda de suppressiio, direi a minha opi~ 
os Srs. deputados chamiio a grande lei; mas mão sobre as outms emenda'!. 
·emflm· vamos tratar disto, porque a grande lei O Sr; Va•conceÜo• :-As razões da eoni· 
ha de passar, do_ .contrario adeus governo, nam missão estão ern S'!U vigor. A~ notas do banco 
tilo pouco nos devemos assustar com o senad.,, são- umás letras : ora, o governo obrigou-se a 
Elle não será tão falto d'3 prudencia que niio pagal·a~ e isso é o que deve fazer: e quem ·as 
calcule sobre a su:\ conveniencin, e que não emíttio foi o banco. E~ta reftexiio é só pf\ra mos· 
reconheça que -a lei .do orcamonto pertence á camara . tJ:ar que o susto dessa bancarota é illusoria; . e 

• . dos deputados ; este episollio ó preciso pal'a que · quando não tive11semos .outros argumeutos de qtie 
os povos· conheçiio os seus direitos. _ .. , lançassemos mão, ainda assim níto se . deveria · 

E muito sabido. que os povos não podem pagar appllcar ao Brazil um remedio tio perig•1so. Se 
direitos . senão os d-ecretados pela assemhléa gerlll. porém - a medida proposta. pelo .Sr. ministro da 
Ora, é mister saber quem . ba de substituir as fazenda equivale n um augmento .de impostos~ a 
notas novas por notas estragadas, o que é preciso sun proposta é anti~constitucional. ·. -_ · 
daclal'ar-se. Por qualquer lado que se olhe ·a questão, os 

Quanto á 2• parte estou . pela emenda do Sr. Bl'tigos devem ser supprimidos :· nio hll razi_o 
Amaral, e se houver mais dinheiro · !:que parn o com que· se possa sustentar _ uma bnncarota 
Rio de Janeiro ; mas a não o haver deve esta parcial, é uma injustiça gravíssima. Ora, ao a 
quantia ser dividid11 pelas provinci!s. proposta não equivale a nugmento de imJ~ostos, 

A outra emenda do Sr. Vasconcellos -é pari\ se tambem no outro éaso é desnecessario semelhllnte 
resgatar as cedulas da Bahia ; m11s julgo que a alteração • . Em n:na p3lavra, o meio que contrl· 
quantia ·é muito pouca, porque as ce.lulall · estio bulrá para restabelecer o nosso credito publico~- é 
muito .-depreciadas, e e1n consequencia dos ·vales · sem duvida a le_i do ''rçamerito; e •depois a < boa 

-qu" ha na B!lbial desejava que fossem reunidas · escolha de .· empre~ados,· e até me parece que 
em maior • quantidade ; mas nilo . pod'endo ser, não precisamos ilé . outra lelJlnanceira, _ quando o 
contento-me com n emenda. . . · · · governo siga eiltn marcha. : - _ · .. · 

o sr. B.obouça• :-Concordo nas 9piniõea .O sa: Ho_LLlNDA. - CAVALCANTI .:- Peço a S. Ex. 
expandidas por vario& Sra. deputados, e especial· que chame 1\ questlo (ls oradores, pois tudo quanto 
mente . no que disse o Sr. Paula e Souza, de que se tem ditó é fóra de ordem ..• 
as notas ·em S. Paulo têm melhor preço que o o Sr.. Mlnl•tro.:cla Fazenda:- Nio 
cobre ; pQrtanto eu voto ·pela ·emenda, que designa só · admitto,. como · o ·nobre orador acaba. de dizer, 
50:000SOOO excluindo S. Paulo. . que o governo deve guardar a fé do11 cootractos: 

Foi lida a seguinte emenda : · mas digo que todos nós, e ·· cada . um de. per si ·é 
.«- Que ·a junta da fazendll dzl Babia re11gate· todos obrigado .a desempenhar . us contractos, e guardar 

os mezes 10:0008000 de cedulas, além . do que a fé delles ; não -me• ·parece . que haja violação de 
tocar do resgate. de notas • .- Salva a redacção.- fé nesta . proposta . tal qual existe, -(Apoiado.) .·. 
José Lino. , · Se o eft'eitQ · desttl lei fosse - retrotlctivo, · sem 

Foi apoiada. davida se annullavito os-contractos feitos, e com· 
O Sa. PRESIDENTE poz 6 votosl. foi approvado .. metLia-se uma grande. iojll8tiça ; mas o que é 

0 artigo com 83 emendu _dos :srs. deputados que se precende· na proposta f E' que de tal' dill 
Gervasio c - Vasconcellos, _ send_ o· a_s outras rejei· em_ diante : daquelle ·que: -a ; assembléa . fixar •• o 

d governo pag.•nilo metade ·em . papel, e metade_ em 
ta as. · · .· · - metal, todi)S os direitos . tamtiem sejão pagos me· 

- · Seguio-sé, e entrou em discússão o artig<l 6• _e tade em papel, emeta.Je .em metal; percebe-se bem 
emend_a d11 suppreBSão da commi:~siio. . ·. · :- . que nesta disposição rião tlcilo comprehéndldas 

« Art. 6.o O pagamento de soldos aos oftlciaes, . as dividas atrazadas nem. os contractos ; maá só· 
ordenadoa, congruu, tenças, pensões e ordinarias mente se diz que serão assim pagos os direitos 
serlo fllitos noa&a cOrte, e _província, metade_ em em futuro; de ontro . modo 0 governo não ·póde 
metal, · roetade em notas do banco. » · . . fo~zer. as. despezas em metal e papel. Isto na regra 

o •a-. Mlnl•t&-o •~ Fazenda :~Eu não dos principios economicos que vem a .ser? Um 
tinha conheclmflnto deata emenda, porque o pro· . · augmento de direitos naquella metade, . que fOr 
jacto nlo a trai. Antes de entr11r na discuaailo paga em metal se . continuar o· agi o sobr_e õ, me· 
sobre aa emenda• teabo de combater a auppreaaio; tal; isto é co>usa que está no poder da assem-
·e depolilde nilo pauar a tllppreaalo, ontio tra· bléa, niio faz niilto injustiça alguma, · porque ~ se 
taremoa do artigo do projecto · du. emendae. o. poder legislativo entender ,que em .lugar de 15 

Nio me parece .poulvel a -111ppreaalo deate ar· devem pagar-ae lO ou 20 é das suas . atlribulções 
tigo, porque actualmente ae . pa11u 01 aoldos, fazel•o, . · · .· - . . - . 
ordenailos e congruas da fórma que pre~plSe .o Vejo 1)1 inconvenientes que· o nobre orador 
projecto, metade em m11tal, e metllcle em papel.~,. e - expend~u: maa a no11a altuagio _é tal, que não 
assim mesmo cada um doslfm'Pregaclo• tem dlw· temoa que eacol ............ cousu perretta ; mas en-
culdade em substiLuir; por faeo -o governo nlo tre aa m~tle• escolher o mennr. Elle mesmo pa· 
pôde deixar de .pagar desta maneira. Ora, uma reae ter roconheciJo a lmpusslbilld~tde de conU· 
vez· admittido o principio que a camara tambem nu~tr_ noa pagamantos, comu aaluahnente,: quando 
admitte, que. o cunho do cobre deve cessar, como quer q11e ae n4o altero a cobrança doa alreBol ; 
será possivel continuar a pagar metade em papel, e aponta outro exp11dlente que 6 IUimtn&lr no 
metalle ·em !Jllltal, sem que o governo cobre··da pBg•lmento dos ompr6aadoa publiO•IS aq~aello 11111· 
mesm' manolra as sua3 rendl\s 't Portanto deve•se mo -aglo que tiver o cobro aobro · o pap11l. · 
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Ora; peço que le&(lcem os olhos sobra esto. aug

mentn, tttnto neAta capitnl, ct11110 na BO\hia ·(por· 
que lá .tambcrn ha estll ngío sobre o metal, e por 
empragados · pub\lcos é preci~o considerar todos 
que servem á noção, · entrando a corporação 
militar) . e vérâ a quanto monta esle accrescenta· 
mento dd . 28 •/o, que é hoje O· agio sobre·· o cobre · 
(que póda ser daqui o 11 mezeJt de 80 ou 40 ou 

· talv.ez . 100). Elle absorverá todas, as sobras, .. e 
por consequencia desapparecerá a applicação que 
se lhes dá para a amortisaçllo do cobre e . papel. 

. Confeeso qu11 admíttída . a emen.1a do nobre ora· 
· .. dor, que h a .de augmentRr o . ordenado .. doa em· 

pre~ados publicas na razão do agio do cobre, sem · 
· iluv1da os emj)rtgados nllo têm que se queixar do 

governo; mas me parece que _ esta disposição 
excede A nossa possibilidade ; entretanto que não 
vejo · na· pro·posta a injnatiç.1 que se pretende in· 
culcar, ·: nem · 'que_ se ataque o direito, porque na 
realidade' · nilo h a · senilo augmento do imposto que 
se" J>aga por esta metnde que : ·se ·dá em cobre, o 
qual ·· augm'ento está_ dentro .· das -· attribuições da 
assembléa geral . · · · · · 

Quanto á · bancarota,. ·e lia . estA começada desde 
o moment•J .em qus falt:~mos ·aos eontractos; desde 

· o .momento em que "m lugAr de 10 pagamos 8 : 
agora _O que se trAta_ é de romediar este pl'iDCÍpÍO 

'de . bancarota, 4t provldsnci~r que . nilo as realise 
em tod•' ,sua. extensão. . . . . . . 
. A emenda .do .$r. Holl.anda CavalCanti, ae bem 

a .>entendo, _pa~eee-me que f11z . n_pplica~ão · dos 
princípios propostos para o Rio· de Janeiro ·a wdaa 
aa provinc1as do Brazll ; não. di !fere portanto da 
proposta ; mas .generaliaa un_íeamente · aqúelle 
princípio que . a proposta rea,ringe aoa lugares 
onde ha papel em -elrculaçiio,e onde es.iste differença 
do ·valor dos metaes em rel11çi1o ao mesmo. papel. 

o ·si':HolloDda oin•oloantl :-A que&• 
tio tem : sido f6ra de ordem: V. Ex. o que deu · 
pira discuaailo ·foi o artigo 6o . que envolve a 
ilontrina da f6rma do paRAmento aos empregados 

. públicos ; ·R este . artigo . 6• ha emenda de supprea
alo, ·ba outra emenda, . etc. o que têm estu obje•. 

. ctoa com o artigo 7• 'l O artigo 7• não tem . estado 
em- diseuuio ; 11e : queremos·· uslrn ·complicar a 
di~cuasilo, -.• eu tio vamos trazendo factos sobre 
factos; o · esta -camara fte.1rA inteiramente f6ra do 
oblecto .da discussão. ._ .. 
·· Sr~ presidente, eu ehllmo.a attençíio da discus:~ão 
ao artigo f3o e hei de mostrar como é. objocto . de 
primeira ur~encia; eu tenbo pena .. que esta pro· 
posta seja hoje discutida .; ella foi apresentada i 
.tanto tempo, e Sinto que · O Sr~ . miniRtro nitO 
tenha reclamado a preferencia desta Jiaeuasno·i 
outra · qualquer. . 

Sr. pr11si<lente, por este . artigo eBtabelece·ae a 
f6rma do pagamento para as estações p·ublicaa : 

' que eouaa maia urgente 'l Como se fazem actual· 
. mente OS· pagameftt!ll1 das e>~taçõea publicaR ' E' em 

paiJel · e cobre, prata em rarissimaa provineiaa; e 
em que proporção,! Não se sabe como s& ha de fll· 
z11r ·os' .pagamentos·?. -- Senhores~ '!Ao_ aeri nee_euario 
gue se faça uma tabella,· que. haJa uma fórmn esta· 
tielecida, para que haja justiça,- para que haja 
fisealie19ilo ·,. nas .·· rendas ''publicas ; supponbamoa 
que· ae ·r~ziiiO" ·-oa pagamentos--aqui; : em - ~obre i 
uns; e em papel!\ outros,,nilo · era<·JnjuatJça-ma· 
ntresta ? . Supponbo que a outro !o~ae : em prata, e 
a outro em · cobre•· · . . · . ·. • · . · .. · . ·; 

--Sr•·;- presidente; toâas eataa economias ,que se 
qu_erem·,tomart eu declaro ·franc_amente pera_nte 
a , naçl9,, mhioa OP.iDiio é tlaealiss_r . a .a~reea; 
dlolo e admlnlatraolo • . 10 no.brB - orculor, . cimh· 
fiiiON! . """ -na ela "pddB_ p~tt•ceber da nota guB .deu 
O liiOitJIIIMPho •) · · · · . -·. 

llaníloll l meaa a aegulnte em6nd11. ao . art. 6•: 
a IDIR IUI.tr tto guo ae aohl no projecto-diRa·se 

-oa pn'1aman&ot do tbetouro naaronai.-Hollcanclca 
OtttlltTf'lt"ll, 11 . . . 

lt'ol arglatla, 

o Sr. Vnsconcollott : -Sr ; ·presidente, a 
rRzi'io quo tiv_e para propóf a suppreasi\o deste 
a .. tígo ainda nio f·•i nern levemente dertruida; cillus· -
tre deput11do quo sustentou a proposta do governo 
me acabflu de conv6ncer. O . illn11tre depatado . que 
é tão S>Jbio, o illustre deputado que lançou mlo de 
argumentos tão fracos é porque não bavíllo outros 
mais fortes : . est•>U persuadido .. que este artigo 

·deve _ser aupprlmldo. · · · _·. ·. . ··· .- · · 
O illustro deputado di.sse que eu queria melho· 

rar a circulação -da moeda fraca sem saeriftcios. 
Isto é Absurdo, Sr.· presidente; estas fracas razões 
de que Janoou mito o lllustre· deputado me faz 
erer em que : nãq ha outras mala fortes. . . : 

·Diz o Sr; deputado que 6U disse que se devia 
melhorar a circulação dl\ moeda fraca sem- sa- . 
erifteio. Sr. presidente, eu nílo avancei tal oplníilo, · 
porém vamos ao ·que disse o íllustre deJJutado: 
Dlifl -se· póJe melhorar n circulação da moeila fraca 
aem grande aacrifleio. . . . . . · 

Sr. presld~nte, eu digo que no · Brazíl· póde·-ae 
melhorar ·. a moeda · fr••ca -circulante· sem -- saeriticio 
al~um; porque. oi Brazil é paiz .novo,- cuja hidua· 
ttJa-·creaee sensivelmente,- augment-tndo-se oonsl· 
deravelmente · a sua riqueza, torna-se neeeàario 
maior qu·mtidade .de . trocos, dentro em pouco 
tempo esta · moeoia frnea se · farâ neeeasaria : . se. 
nio rosse verdade • o que acabo· de· avan~ar: eu o 
provaria com a elfusào dos m·etaes · no mercado 
pjlra mostrar ·que 88 · póde m_ulto bem -emlttir 
-moeda fraca sem· nenhum sacr.Jtlclo. 

· Véia á mesa a . seguinte emendA: : · ' 
-- ir Que o recebimento e pagamento : da fazenda 

publica seja ·todo felt'l em papel com o agio rea· 
pectivo da metade que deveria ser feito em· cobre, 
segundo o que correr no. mareado no dia da trans· 
acção~-.rosé Líno. » 

o · sr; .Pa~ la. o &ouza.:-Voto pela ernenda da 
commiasito, porque o artigo s6 por ai niio ba de 
produzir o eft'eito qae se quer, estes a_ rtigoa dev_ em 

. formar . parte · d11sta lei, se passar _de modo . que 
não seja a(!uelltl .que longe de_ fazer bem, faz mal; 
a commissio queriR prevenir a ldéa destacada que 
p6de ser boa unida com outra diiJposioíi•J ; sendo 
assim · deve produzir algum ef!'elto, eis~a_qul por 
que voto contra todo a estes arl.igoa. oe· passagem 
direi a respeito destes artigos . que se têm _vencido 
lato mesmo - para o Rio de Janeiro, além deate 
mnl que nllo era geral, neces11ariamente elevava 
muito o premio do ·cobre, era neces_ sa_ rio comprar 
muito cobre para entr11r • naa. rendas .publicas; se 
os moedas mesmo estilo hoje com este premio; elle 
pór força deve decontinunr emquanto não dermos 

·algum remedlo . eftleaz, por ser a unlca . moeda 
com que ae pida fazer transacções de . umas para 
as outrRS províncias; ha navioa que leva:~ ·para 
maia de_ 100:0001, e se este premio . colltlnuar 
muito maior ha de ser a somma de cobre •. Sem 
se resiringir o valor niLtural.do cobre a um ponto 
uíto se faz . bem . nenhum; Esta medld• deatacada 
uílo f••Z • nenhum. ,bem,. antes pelo. contrario talv_es 
faça muito mal; trate-se disto em medida :el~lal; 
este -é o meu voto. . . . · .. 

o sr, ao'bouoa.•:~(Ndo'' ou~io,du ·o wchv· 
grapho.) _.. . . . 
· o sr. "'"asconoouos -Hoatrou-ae; ·sr.' pre·. 
eidênte. que bãvia·bancarota; .. : e o illuatr1fdéputado · 
diz que não q'uero; que o .. · ~Ilustre de,p~tado· me 
diga se uma moeda que o governo em1tte . d~ve 
óu nito ser recebida :;por eaae ·· govemoH)e·ce~to 
que sim ; qaando o· governo emi~te. uma mo~C!a: em 
circulação; Pl!lo Cactcl ·,de ·a . e~utttr, obrip·~ 
governo i · recebel·a:; . aliás o governo . Vlnb{''> a 
arriscar a fortuna dos particulares po_rque ~~~~tia 
uma moeda, e depc;ia quando se fosse COI!J a n1esma, 
moeda pagar ao IJOverno, _ello n.não queriA .receber: 
11 bnnell . rotf\ o .mto _pogar o que se deve ou ~ntdo 
111'0 sei o quo aeja. . · . o illualt·e deputado nii.o ineietio mui~ neatea . 
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Sessio em~=- de setombro 

PBESlDBNCI.\ DO &B, COSTA. CABVA.LllO 

argumento!', porque pnreca -.n:'e que elles ni'io p·o· T 
derâõ cahrr . oorn murta . fucrhdad~J: mas disse o · 
illustre deputado, tem-se querido rebater :l pro· 
posta Cf!m o arg11men~o de impostos. . 
E~ (hsse, Sr. presidente, que se quizessemos A's 10 horas feita a chamada, 8 :..h···a-va-se na· . 

con;uderar. B _proposta por este lado então era "' antr-oonstr~u:10nal, porque continha .um _ aug" casr1 numero sufJlclente ·dos Srs. deputados fal· . 
mento d~ 1m posto, m:~<~ .pelo contrario 1\lOstrei que tando _enm_ causa_ partic __ ipada os Srs. Brito Oli;.eira . 
não ·bavra es~e augmento, e o .illustre ·deputado Bello, Tibureio, Alves ·Bra_nco, Gomes·da'Fonseca ··· 
propoz·sn a mostrar· que não se seguia talcouaa,, Mendes Vranna, Pinto Peixoto,- .Baptista Pereira' 

Eu confesso, - senhores; que .nilo posso compre- Deus >e Silva, Fernandes de Vasconcellos, Valas! 
hender a .força. dos argumentos do illustre depu· . 1ues; e sem ella os Srs. ~féncar, Moura, Araujo 
tado, e por .isso não. 011 posso rebater. eilte . imn, Hollantla Cava_ lcantr, Albu_querque, Zeferino 
artigo trata da depreciação _das notas do .'banco, dos Santos, Soares . da Rocha, ·Calmor:, Paula-e 
o que lucrava 0 governo com a razão da moeda _ Souza, Miranda.· Ribeiro e Candido BAptista. ·-. : 
de co~re 'l ·Perdia na moeda papel que ficava mais . O Sr. PaEsÍDENTs: 'declarou . aberta ii · sessão, e-
depJ·ee1ada; - . . _ · · · -- . h da a acta d_a ,ao tecedente pelo Sr •. secretario Murilz' · 
~ medida poitt appli~ada nos .empregados pu- Barreto, f111 approvada. ' · · · 

bhcos : não era benedelc algum, por isso ,que .o 8Js. to S_ECBE_ TUIO deu conta de ~m . oftleío do > 
recebendo m_eta~e em papel e ·. metadtl em cobre, . ml i t d t d d d o c!>bre equJvalu~ ao . maior valor_ . que recebia. D s ro a JUS rça, respoo en o· ao ·. esta camara, 
O rllustre deputa~o ava.oçou mais, .disse que era eobre a -:equisiçito que- .se lhe fez, perguntando 
onerosa . es_ ta med_ rdo; dJ"'a-se entiio « os empre- selo. nunelo . apoatolico tinha concedido licença, aos -. 

d bl' .. re i~iosos theresios_ da província da- Babia, para 
g! QS pu 1cos a .quem. fõr oneroso el!~ augmento abr1rem _noviciado, e receber noviços; . - , • -. · . :-
nao . . reeebio. » Eu .não .. duyidaria :aplostar que não · 
l1a-v:eria ·um_-só empregado. publico, a quem seme- () sr·. Llno· cout;JD:b.o:~Esteodleio é sobre 
lh~nte medrda possa. ser -onerosa . . -Talvez·eu não um ·requerimento me'li!'Ora 'eti nlo sei o•· que nós 
Seja ·):>om . propheta e por isso ,não .teimo. have~o~ de fazer .... Es_tes · h:~mens não querem· 

O. Jllu~tre deputado disse que a.medida au~- eonstrtutção. ·(.ttpoiGdOI.) Bem· =se vê que elles: 
mentava eer~os onus, tendo. dito que niiQ ,havta ni'to · dão os esclarecimentos 'por(\ue nós estamos·· 
augmento. de 1m postos. Ora bem se vã a diftlculdadé em _ ses_siio _ extraQrdinaria ;. p.lr eónsegueneia é'· 
em que me · vejo, . em combater :-os . argumectos preciso· que --esta · eamara tome d'ma -medida sobre 
que produzia ? illnstre deputado, porque em'al- este negoeio; ·E•( pedia a Y ~· _Ex. que este oftleici' 
gnus-casos_ nao ha - -onus, e por conseguinte .a f<Jsse 1\ eommlssilo de 'const•tmçlo, .aflm .-de ·· dar: 
proposta:do goverM não é anti-eonsLitucional, e o sçu parecer, e .fszer ··com 'que o ' ·governo··e·ntre· 
em -outros _caso! ha augmentos, ha o nus.; por na marcha eonstitócional; 'porque de ··outra· fórmai 
consequene1a nao os posso combater· e 0 peior. a camara deve _ cumprir· com as regalias que. tem• 
é que esta medida apresenta .uma Calta do.c.redito pela mesma constituição. (Apoiados). Ora,- · bem 
da pa~te do .governo; apparece 0 governo fazendo somo_s eonstitucionaes; ou não. (Apoiados.) • · · 
uma _ban_ca rotl:', uma injustiça, além disso porque Fo1 á .commissio de -constituição. - • -,. ·. 
~s. possuidores de. no_!;11s vêm n solfrer muito. pre· O mesmo Sr. lo secr~tario,leu o seguinte parecer: 
JUIZO . pela dApa:eetaçao que _necessariamente hão . « A oo!Dmissiío de eommercio e agríeultura, ,.vio 
de ter, nio pó~e haver duvida· alguma, porque o requer1m!'nto que a esta · ·augusta· camara fez . 
aquelles que t1verem 10 ou 12:000S, depois de José Anto01o . :de Amorim, morador no sitio_ de 
adoptar~se esta medida passão a ter menos, por nossa Senhora da Guia, distrieto da villa de Magé 
qu~ · nessa oceasião . deve o agio estar_ a 40 ou em -·que pede providencias para .a faetura-d·e ·umá 
!fJals por _cento. Por consequeneia, visto q11e niio ponte, e aterro sobre o. Rio Bonga, fazendo vêr-
l!tteressa ·nclm. á . fazenda p_ubliea, n_em aos par - a utilidade publica .. que de tal obra resultarl\, e 
t1eulares e va1 ·pelo eontrarJo preJUdicar, entendo - queixando-se da c amara ' municipal respectiva : 
que _estes dous :artigJs da · proposta não podem por ter ,se contentado unicamente, a -taL respeito• 
passar. _ __ . com -a publicação de alguns editaes, ·em .vitude:' de 

Esta é a minha opiniio. uma portaria que ·lhe .fóra· · expedida pela_ aeere·· 
Deu. a ' horn e ficou adiada a discussiil). taria de. estado· competente, :em , data de 28:,de. 
O-SR . . CusToDxo Dus :'-:-Eu tenho de apresentar J olho do. anno ' prox:imo passado; e _é . de. parecer :-

um requerime'!to, e por isso pedia : que .se pro- . que se ~eça ao:.governo_ inf_ormações-a est_e r_es-: 
_ roaasse _a ·sessao. _ _ . . . _ peito.- aço da c~tmara dos -- deputados: em· 23 ' de 

" Setembro de 18'3(). - Tobias de A.guiu.r. -~J, Ao 
O Sa; PRESIDENTE poz á. votos a prorogaçiio de Lemoii . .:....Zef_erino .dos &Jntos. » ' . . ·:: · :.-

da sessão, e 'não foi 'apprG.vada·. " · - --.· • Foi approvado • .. , . · · 
_ Dando para ordem do - dia da seguinte sessio : Leu-se .. tambem :o. segui. te parecer : ---, 
l.o Nomeação ·da commissão_ especial para dar « A: eommissão de .redaeção, tendo de r6digir .à 
o. s'lu pare_cer sobre a denúncia 'da,ta · contra 0 p_roposta da . junta·' do conselho geral da proviu-

. vrsconde de . Alcantara~ 2~o - Continuação · da . dã&;c: , cu& do Pará, entende que -uta;· e todas_as de~ais 
cussão -.. do ~ par~cer ctll .- com missão>· de ·. fazen'da · propostas -dos conselhos gera!!&;· que -forHm ;appro· 
Robre o . re(\uertmento dos Srs. _deputados da vadds •pur:ollto&; _auga:da _ eamara, .- se r.emettào :·' 
Bahia; S.o : Di~e~ssão , das propostas.' do.;cuns6lbo dos senado~es ;com a · 'f~ririula,. c·~m q~~ se. reinet:,· _ 
geral da _pNvmcta do Paria, n; 90, 91. e. 9;). tem os ::proJeetos -de . le1; que .-: sao · dJscutJdos; -•·8 
.4~o D~sc~ss~o, . das . propo~!_BB .do co'!selho gea·.al opprovados nes~a mesma ·camar~; adicioóando·s~ 
da.-. PS:OVJDCJa ·do 1\lara_nnao, n.~,-85, 88 ' e 141. a , todas Um artigO ftnalj ·concebJdo :nestesctermOS•·· 
5.o Dtsc.nsl!ão das,_ propostas . do)iônselhó _ · gar:~l Esta ··- ~ei terá -sómen_te vigor na .Jlrov.hlcia· ddal> 
lia provmcla do Plauhy. 11, 56 e' 7-1.' ·, : : . - .- por CUJO conselho ful proposta.--Paço da camara 

. Levantou-se a-se~são depois . das . 2''hora8 e 10 dos -aeputados · em "28 _de ' Setembro. de :1880:-;_ 
· :minut<?s.-~José ~:Costa Carvalh-o,-.- presidente,~ Fttijó.-Miranda ·Ribeiro; --Limpo _ tU ·.AbrBU:• . · · 

J'ooqu!m- Marc~Zhno de . Brito,i .10 seeret11rio.:- o ••r; Llmpo 4Ó .A:brou :~sr; preeldéi1te~ 
J'oaqu'm Fr!Jncuco .A.lve$ Br11nco Muni.zBarr-to, esta mn.terla .- 6 multo lntere•e•a,e, e por 1110 
2_.o secretar•o.- , . , · aerl conveniente que ftqu o parecer eobrll 'I 

meaa algun• dlae, para que •• po111 examiDar 
bem, pera q formar uma lclh · 111a&l, 1 ·ao 
depola ae dê _para ordem do dia, ~" ' q~o m_ ' 
opponbo. a elre. · · · · 
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SESSÃO EM. ~5 O.E .SETI!MBRO DE 183.0 553 
Fic:ou o parecer alguns dias sob1·e a mcs11. 
Leu-se mais o segufnte parecer : 
«.•Fui·· presente á 3• eommlssão . de fazenda, o 

requerimento dos negociAntes. desta .praça,. eon· 
signatarlos dos asaucares de Santos, · por seu 
procurador Antonio Joaquim de .Lemos Gomes, 
no qual se queixio dos graves· damrios, · e prc
jliizos., que receberáo os seus eommitenteslavra
dorRs d.e S. Paulo, e mesmo o commercio, entre 
esta e aquella ,província; com a execução do 
edital da 12 de Novembro de 1829, pelo qual se 
mandou recolher ao trapiche da ordem, hoje de 
administraçilo do 'governo, todos os saccos de RSSU· 
ear,, que do .. port~ .de Santos crítrilo · no, det~ta 

.. · cap1tal,. pelos motivos amplamente exarados em 
seu requerimentO~ que .alem .de outros, se reduzem 
a esL~s : to o. pagar maior preÇo de. armazenagem,·. 
do quo · pagariãó. em trapiches particulares, ou' 
armazena: dellea ... proprlos ·eonslgnatarios: 2o o, 
prejúizo. que· sotrrem:pelo máu trato do género.· 
acondicionado em B8CC08~ susceptíveis de I'Om• 
perem-se;· e ·fôra ·das ·. vistas de seu$ donos se , 

. c!àtragio 'mais facilmente· pela · h11midade, a que·· 
estl\' exposto, sem que . o . poàsio beneficiar : e. 
~.finalmente, a imprilpr~a .. localidad.e do, traJ)ich~> 
que afastando a concorrencia dos compraiiores; · 
faz ·com que alli' se dém'óre por ma1s ··tempo 
aquelle mesmo genero e por isso mais se .·dam· · 
niOqúe: ·•e· considerando a · ~ommissiio, qué' além 
dos . vexames, e prejuízos : caus.ados. ao·. côinmer-. 
cio . pel~ . dispps!Çi!l do.·. edital dC) ~inistro Joa. 
negocio&' da faze.n4~. de '12 · di( Novembro de .1829,, 
a "C~sa. de· arrecad!Jção .. do t!aP,iche da ·~rdem, .' 
não fOra · .estabe.leeJda por le1, e· que o· e1da·'lio 
brazileiro . nlio ·pó'de sef' obrigado a fazer, ou' 
deixar de fazer, íenão ,o q~e elltã ·determinado'. 
por lei, em virtude do § to .do art.· 179 .·da· 
constituição· do imperio, · p~re~e á commisslo, 
que' oâ su}iplicantín1 'devem. ser deferidos ·eomo 
requerem ; e· a esse fhli . se ·· recommende · ao ao
vernà, que faça ·sustar os. etl'eitos. ·do sobredito 
ediLaL.,_P,Ic;oda cimüua dos de(IÜtados. em 22 'de 
Setembro 'de 1830;.:.-Gen,t~zio · Pires. li'e••reira • .:.. 
Manoel :Amaral • .:.:.M. do. N •. .Castro e Sil,a. · · 
.o.sa. ;VAscÓNc~Los.; ~·()orçàmento jt. abolio · 

esse trapiche da. ordem ;. pareea-me. que por ora 
nada se deve recommendar ao .governo. · . 

Ficou adiado o· parecer. 
Leu-se o seguinte· projeeto.: . 
a C'lnsiderando .que o .. sello, que· se põe· nas 

f11zendas import•Jd,ls .para ."'cons11mo, noK.te. rmos 
do ·cap. · 86 . do foral. sendo parLic11lar a3fazendaa. 
tecidas de algodão, linho: e li,. oft'ende a untror
midadfl de · syatema, que .deve. haver em todos· 
~~~ artigos de arreca~açio. . · .. . . 1 ~ 

ii "Coósid~randÕ, . ~lém disto, que ~elle .~ i!ll)On~. 
sequonte, por .isso que, sen~Q de fac1l falslfl!laçio .•. 
como a. experiencia iliaria ós convence, não pôde 
servir .. de . sign.aL seg11ro. do,. paga·mento ~o·~ re~
Pf!C~!vós .. di:r~i.tos •.. , · . .. . .· . . ''· 
, a.Considerando.mais, que. da-postura do sello 

em cada i.peç~· de ·f.&zenda·; :resulta a: diminuição · 
do ·seu valor, .. em. daôuio do: commercio, pela 
falta neceasaria :de .aceio: nesta: operação.,.: . ' 
d1 Considerando,' ainda inais, que os :varejos deter~ 

minadus· pelo · cap. 87 .d(doral,• .para. conhecimento. 
das: :fazendas .. não• seUadas,· :•são=. incom.pativeis 
com•.o disposto no§. 7c;ló art• ·179 ·da::conslituição. 
dó,impei:io~ . •· · .-•;.:<·: .: ::. ·': · :: '' 1-'f<•::·.· .. . • . 
. ·'« Oonsiderc&ndo. ao. mesmo tempo, que: sendo :o 

sello .daa fazendas :um· ·.ramo :da·.receita:~ ,publica, 1 
as actuaes·:circumstancias·.:de .apuro,' ·em que ·ae 
acha a '.nnoio,: oito perm~ttem' ·a· sua a.bolição.:.; 
aem·baver um·,equivalente;·que o••p!lssa substl• 
tulr •. , ·. ·. · · · . ·' · · :; ·•·· · ·. . <·:· ,, . .. 

a Oonalderando flnalmente, · q11e· as' fazendas 
reaolhldll . no• 1rmaaen1 da· alfandega oito; pagiló 
arm111R111m, deade ·que · nellea. entrio, •como: 
relo aontrarlo o lllot~va· a raailo, a praUca geral' 

de todas as nações, e a plrticular do mesmo com
mercio; e ·que esta armazenagem não se :pôde 
dispensar nns actuaee necessidades da nação : 
por estes motivos, combinando .o .melhoramento 
da receita publica com os interesses, e a pratica 
do commercio, oft'ereço .. o seg;linte projectn. de ·lei: 

a A as~Jembléa geral legislativa dt-creta: 
« Art. l,o Fica .abolida a pratica ... de 'sellarem;se . 

as. fazendas despachadas para o consum.o, deter·" 
mmada pelo cap. 36 dn roral. · ·.. · 

rc Art. 2.° Ficiio abolidos os va1·ejos deter· 
minados nos capitul•.>s .. 87 e as .do. mesmo foraC 

« Art.. S.• · polr • e qui valente do selfo, que se · 
exting11e . pelo:~ artigos antecedentes,. as fazendas/ 
q11e entrarem na~t alfandegas do. imperió, qualquer: 
que seja 'a sua denominação, pagl\rãõ .. l/2. 'o'jo .do. 
sen valor no acto do despacho·. 

c Art. 4.0 As 'fazendas recolhidas nos armazena, 
das alfandegas do imperio; pagaráõ de armazena.;' 
gom, no acto. de · serem . despachadas, 1/4 o f• d,ó 
se11. valor ao· mez, pelo tempo~ que· nelles forem· 
g11ardadas. · · . · · . · · · ··• 

a Art. ·s.o Os. escrivães da receitll das. mesas 'd~. 
abertura, e da estiva lanc;aráõ estas· receitas" imi': 
columnas disLinctas .. das dos direitos deentráda.· 

Art. '!J..• l'íc:ão revogadas to4a~ as leis~ alva~6tÇ. 
e decretos, que se oppuzere~ i\. execuçiQ da pre-:: 
sente lei. · · · ' · ·· · · · -'·. '· " • · 

d 
~ · p18a30ço 'dGa cpa~a!a :do~ d~p~~~~~.s ·~ d~ ~et~tpbr~. 

e .• -.,.. • ... ~eata:» . 
o.sr. Plre•_Forretra: -Eu requeiro .. a. 

V. Ex. que mande .imprimir com ·urgencia, eitte. 
prjecto,. porque est9, e .outros que.tenho o~er.eci~o, 
tendem a m.elhorar a 1·ecelta, ~·.l~o~,. i~B!!, é de;· 
muita urgencia. . ·. . . , · . 

o Sr. Oustodlo Dltu:-S.r. presidente, eu 
quizera que s& .oftlciasse ao ministro do imperio 
para· que . nos parti c I passe a raziio que .teve para· 
concl!der estas}oterias a· particulare.s, sobre. este 
objecto existe · um project'> de lei meu, e pe· 
dia a . V •. Ex; propuzesse " urgencla delle, para 

. vêr se se acaba com Isto. Valba-nos ao menos as 
cir•:umstancias presentes ·em que a Franoa abrlo 
os olhos para o bem do mundo• inteiro, e quando 
n~s agora nllo salvarmos a constltnioio, · entio 
quando. ba de 1er f E11 mando pois um requerimento 
á mesa •. pare& se·. perguntar . ao ministro a · razio 
porque concedeu estas loterias, e pôde ser ·que· 

. houvesse um motivo tão relevante que nos satls· 
faça. Vejamos se e~ te ministro nos. re.sponde. 

Leu·so o seg11inte requerime!lto: · · · 
a Requeiro que se peçllo ao miniatro do lmperio. 

informações sobre tres loterias que .tenho noticia 
concedera de praxlmo . a om particular do. theatro, 
seus ftos. ·a motivos;-Gurtot:lio. Dial·. •· · · 
··q &,,~· ~eryazlo:.;..s~., pres~de~~e, e.u se~p~e 

me opporei .á' conces~io destas,lo~rJas~. porq. ~;~e A 
o meio de immoralisar o povo·; e bavenc;t~.J~. u~ 
pro·j·e~.to. de).ei .. ··~. o.· . .Sr .• C.u.stodif) .Dias· que·as.~. ~o,~. 
hibe, ·eu entendia ser melhor que emlngar,de: .ae 
mandar' pedir. infc?rll!*\:~e!J ,af) ·mini~trp :·qúii,t~~.re~~ 
não ·dará nenlíuma; d1scut1r-se o proJeclo ilo m~s.m.o 
se·nhór:.··· .. ··" -.···'·.·:· ··· ···.··~· ····· 
· o s~. 'ppamENTE poz ·a votos o raq!ieJ;i~e~.toe; 

nii«? .rota~pr.~~~4.~: . .. . ·, .. ~ !.~: · 
··o s:â. LJNo.Oou~ml:o:;-E}l:entio.peço qu~. V. Ex~ 

com urgencia ponha ·em d1scussiio ,o proJ~cto de 
lei do .Sr. Oustodio· Dias·já que .niio,foi 1approvado 
o :seu re.querimento. · · · · · . · ' ,. ": · 

''PRIMEiRA P.ARTÉ.:DA.·OJIDEM DO:l)~ · '·' · 

· Pro~edeu-se' nôriie~~~o cÍà'~o~~Íiuíio ~ll~oialq·~~ 
d.eve· éxaminar a. denancia dada.contra o ·'Visconde 
de .i\loan~flra,··encarregado interinamente .. da: pa1ta 
da rep•1rtio. ão .dos .negocias do. i~pe~;io . e:~a~irlo 
eleitos os Sra. Vasconcellos com.:2l;,votos; Limpo 
de '~.~reu com 20 e ,~i no ,Oo~t~uho, -c~m ·l?;· 
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SESSÃO EM 25 DE SETEMBRO DE J 830 
PáRsou-se li segunda parte da ord&m dó dia, qui) 

era a continuaciio da discussão do parecer d•\ 
commlssllo d~ Cazend•• sobre o requerimento dos 
Sra. deputados da B~hia, adiado dà -sessiio ante· 
cedente. 

o sr. RebouQEn:-Qualqller qne seja a 
deliberaçiio _-que a . illustre · com missão __ teve em -
vista. pArece-me QÜEI podia deéidir sP.m dependencia 
das -informações que ella exige. Emquanto - á - t~ 
parte, pelo que respeita __ á importaneia dest11s 
eedulas·; o Sr. mini"tro da · razend!l já - fez aqni 
uma expnsição e instruio a cnmara a e::~ te re:~peito 
á _vista destas -inC.1rmaçõea ·. creio que a camara 
tem ·· uma razi\o sufficiente _ para deliberar sobre 
este objeeto. · Emquanto á · 2• parte, a respeito da 
cobrança do dinheiro q~e existia em divida activa 
do governo, tem dad·o . ultimamente . um rssultado 
muito .avultado de dinheiro em papel existente 
na thesoururia da Bahia ; . disse um Sr. deputado, 
qu_e -- n·e11te _ ca __ so·é neces_ sario uma exp_osição, n_ OV;l. 
Qualq~r . determinação _nio importa, senão o 
cumpram~nto ~de .uma resolução,. '!las no caso de . 

fazendo rP.colhar os vaies p-a~sndos pel~ c~mmissilo 
- do resgate do cobre; e ·que não circuli\o.-.Múni; 

Bar1·eto. " 
Fofapoiada 
o sr; oanlano':-Eu queria agora de-novo 

tornar a _ dizer . alguma cousa . ·aubre o obj ecto · dos 
nosso_s rllque•·imentos. A . ill11Btre - commis~ão; . co• 
herente com as idéasjá- ·pass>ldas nesta camara .de 
-s'l incluir t••mbem _a divida da Bahia, na divida 
fundada do imperio, nito .quiz descer desta ophiião 
pi\ra cnnaiderar estes vales du. Bahia na sua _ori· 
gem. Disse u1n Sr. déplitado, _ que ·a lei ni\o -ad· 
mitLia .vales, . m 1s ·o que . mandou ·fazer a _ lei ? 
Mdndou remover ·o_ cobrefalso·da Bahia; e mandoú · 
usar d.e tres '.' .melos. a ·'juntà -de Cá'ze.•í.da ·_ni\o. só 
applieou a p1nte dt> dinheiro · que ·existia, O:pplicou. 
tambem n operação da moeda' de' cobre para e'ste 
fim, e ap'plicou tiunbem o einprP.àtinio 'que a mesma 
rosoluçãu permiltia : cuntrahir ; 'mas vendo. que 
não obtinha este pagamimto'no prazo· mar~~allo, 
hàv~a. d~ rec.orrer a : algúm : m~jio, . e o .que ·· fez . . a 
commassno _. encarregao) a deste resgate? Servío·se _ 
em I ogar. do ce.Julas de ._ · unia. especie' ·.de credito 
publico •. Logo pois, apparecerãn cedulaa, -e ·roi 
o· primeiro cuidado- _da .junta ,'de 'fazend••, tirar 
es~ea -éreditos publicos. Ora, o~&éa vales são 
obrigaçõlis particutare&,:-·-e _ lie -·a_ 'illos&re ·com:nisaão . 
e.; Lá . peráuadid'a· 'que· ellês -'Ri'rão · no' commercio~. 

·· . se apphcar o .producto da davad~t · cobrada _ e 
ar.-ecadada, neste. caso o• inefllbros da:commissito 
poderiào propor uma médidá a este _ respeito, e 
mesmo s_e · niio . houver algum -_ dinheiro 'riiio _se 
verifica a amortisaçio destas . cedulas, .. entretanto 
que · tambeQl a este respeito _existem provas slif· 
flcientes: todos os · que subscreverão esto reque· 
rimen'o .têm atllrmado que com · eft'eito se -tem 

- cobrado eata div1da~ . .- · . . _ . · . 

não ~ti rio- tal: _ e um -di_nliE!iro empatado . qúe · ·a 
província cfa Bahia. esti ',partículllrrilente : ol)rigada 
por -elle, _e . essa divld• . não - entrôt1 ' na -lei ~ do 
orçamento. A . illustr.e i:omiriiá_são : O:ló , consi(Jerou _ -De . m:1is, esta ·quantia 'nlo foi -applicada para 

nenhum orçamento, _ porgue a maior parte consta · 
em arrecadação do sal, de . siz11s, etc.·: por conse
quencia . em qualquer destas hypolbe~Jes -podia 
tomar~ae. uma delitieraçilo ind Uiniti va som _ maia 
depeodencia -de infora!lações do -gtlv.erno; _a qual 
nunca seria superior a qu& -. tem dado, porque 
o governo poderia dar aquella que vem no .orça· 
manto; a.lém do que, um illustre deputado disse 
que na sessão passada . vierio _ aqui atteataçõea 
auLbenticaa da emisaio que ·havia, e .foi. então 
necessario .· a emi11aão desses ·valles; para .que se 
não· interrompesse esta operação. O que.aeontece 
é que o governl) .sabendo que na Bahia nlio existem. 
estas cedulas, não contando. as depezu .orllinarias 
da província, elle telil feito sácar de Lo.ndres 
uma quantia -que .import11 em perto de 600 mil 
cruzados. Ol"a, sé a Bahia tern dinheiro sufd· 
ciente para fazer essas despezas, para uma fra· 
gata, saques sObre Londres, . etc , contra a lei do 
orçamento, claro é -que ago·ra não · continuando 
a . haver saques, . como -. não deveriõ continuar 
contra a lei, _ ha de haver . sobras: e agora _ é que 
a arrecadação tem sido muito melhor, tanto. assim 
que pela arrecadação doi dlzlmoa arrdcadan'do.Ose 
40, até 50.contos no· inei'de Junbo nrrecadario·se 
100 e tantos ·contos, e no m.ez do'' Jnlbo' ~ e· 
tantos contos; e se a receita . tem· crescido t_ão 
extraordinariamente,_ claro _ é, qlie esta operaÇão 
se pôde fazer agora: por isso qualquer destas mts" 
didas · aasentão em bases ·mui 'aolidaa; que hão . de 
produzir um bom resultado, qnal é o aug~Jtento dó 
credito ·pnblico, .. ·. · ·--· ' --- 't, .. · ' 

Mas disse um Sr. deputado membro da cómmissió 
qu'é o papel era lim bem para:aquella província: 
a : isto .jé.· se respondeu; ··as -medidas .. eempre se 
tomào em•.favor -da _generalidade; ·e -baata notar-se. 
que é um mal reconbecido por tod'>B e· que - elle 

-é de tanta transcendencia, que jé. aqui se disse, 
que se fizesse uma medida-.. •deflnitiva: .se ~.assim, 
como · é então que 11e considera um mal, • e que se 
deve conservar? Por _. coneequencia, o requeri· 
meoto -deve ser deferido ,; ~a primeira pane, porque 
importa a -exeouc;ilo de ' uma lei; e . na aeganda 
parte que se proponha uma medida. ~ 

Leu-se a seguinte: ,._ . _ · , . . _ . _ . . 
• 1.• Que ae recommeode aocgoverno o cumJ)_rl~ 

me»to. da resol~çi'io de ~7 de Novembro de 1827, 

este' IÍeg.>CÍO desto\ Ôl&lleira fi :~julita de fazén'da· 
nilo ,pr~cisa de ~rde~~algumm, para remir aqueu:as 
eedulils, o -que a JUDt~ de fazenda · tem não é 
niail! .. do que . u_m .. péq:u'eno . rec~io~ · qu.md~ . vê ,que 
a -aasembléa, estlL . fazend!) meto -_para . se pagarem 
a~ (Jívidas-da: Bi'Azil • . Mandemos, senhores, a __ or· 
d-:m! seja o quantitativ.o qual · fór; para -que :_ é · 
pc1i1 preciso a informàçãó do governei 7 _Eu niio vejo 
que ella ·seja . ilei:'essaria .• Sellb(irés devemos olhar_ 
para os males 'daquelta - jlrC)vincia: .ellil _ geine 'de.;. 
bajltO de einCol e:lpecies aesta ·ardem; e por · ven~ 
tura vai-se introduzir 'na--_cireulaliio ·aJgurna outra 
especie ·nova?'En nilo_· aei como·-se pode· obstar 
a este neRocio: isto · nil:o tem -nada •com - i_rifor
mações. Mnnde.se· a deliberaçlo ;- -se: existe quan
titativo:· para se remirem, faça•se ·a : remissão, ' e 
se - não _existir nilo se · Caça. Portanto· entend•• que 
o pcirecer niio IJeve passar, e que'deve ser deferido 
o'· ·requerimento; prescindamos -da ·segunda parte 
~~,n;;~iie'hU:::::~~to_. ··V ~to p~is pel~. ~ntenda , do 

p ~ .... Vo•oon~e.l~ -ôa::..:...:Ó - ill!J&tre :deputa~o 
dá :-B:~.hia quer que ·• se .· recorr.menda ao governo 
que cumpra · a :. resol~çicf' de Novembro _ de · 1~7> 
-qui! mandou rebrar·da·;ctrculação o , c~bre fal_s~- ~ - a 

' quer que este - t:equeramento · vá · á : commu~sao; · 
ente-ndeu qne devaa preceder a quaesquer·mecbdaa,
pedir-se- ec~clarecime .. tos--ao governo .;:. mas- alguns 
Srs. -deputados da Bahia não ae contentárão com 
este parecer . da com!l'lisslo.,: querem •pelo ,contra~ 
rio chocar intenções mais rectaa, .itnputarão mesmo 
a ·•.designioa de não qllerer ·melhorar 11 : sorte . da 
Bahia• e tern·se . (}ito. outras .. m.uitas cou_saa, -que 
eu _ não . posso ·deixar, .de : attribu'irc . ao .seu patrie
tiámo ;do.graude desejo:• que- ~m - de ,·melhorar: a 
circulação na provinci•t dR . Bahia; eu, Sr. presi~ 
'denta attribuindo. ·a ; tio·, pura origem -estas. incre
paçõ~s; niic. me devo indispOr;contra os illústree 
deputados, KÓ 11intn que .. taea~expressões tendão .a 
diminuir o conceito .publico que a eamara _de.ve 
merecer, pnrque se DÓI· O•Ldeputadoa da. _naÇão 
proc1arnmoa urdir taea ·defeitos a nós mesmos,, :o 
que nos ha de acontecer 7. O·que dlrio oa Inimigos 
da naollo 7 como ae nio bll de • diminuir o • con·· 
celto e oplnl4o da camara .ae oa -me~moa membro• 
tõm tratado de a deprimir-! - . _· · - -. . · . 

lt,.>lgarel muitt) que os lllu~ttros dPputadoa nilo 
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-pensem que h a .. nesta casá um deputadq, . nem na 
c~mmis~no. de fazenda, que ~eseje o mal de uma 
so provmcta, ainda ·qunndo ·t1vesse a intenção de 
maltrlltal-a·, não e_ra pa•·a as·circumstancias actuaes 
11 q'!lando se. precisa _ de ta·nta unillo, é que · nós 
)JBVJamiiS de fomentar a· desnnião ? · · 

-Rogo portant~ aos Srs. deputadof', que tra.tem 
melhor a commi$Bi'io de fazencJa, bem certos _de 
que eu membro dess~ _comm~ssão_, _não _" d_eixarei 
de. lntet•pór o meu ·JUIZO, a10da que veJa mi-

·- lhões de trovões sobre mim: a miltha opinião tal 
qual é, fui a que expuz no parecer q11e- se apre
sentou nesta camara embora conte .. com estas . e 
outras ínerepações: na commíssão ponderou-se e · 
lembrou-se que havia de ' haver tal resultudo ; nem 
por isso hei de deixar de dizer a minha OJliniiio, e a 
minha opiu_ião foi que se peçiio esclarectmentos ao 
governo : d1zem os i!lustres deputados, que a com
missão não quer prpvidl!ncinr sobre os males da 
·Bahia; entretanto apresei\ ta-se o requerimento do 
illustre- deputado o St·. -Muniz Barreto, que· vai 
causar os mr.les da Bahia.; 'o_ que quer o lllustre · 
deputa :lo? que se execute a . resoluçno de Novem· 

· bro de1827; o o que lia de fazer o governo? Emit· 
- til: · novas eedl\las·, eis o que quer o Uluatre de· 

· putado. . · · 
u:M: SR. D&POTADO:-Ohl h_so nilo póde ser. • 
o, SR. ·VAscoNcELLos:-Queira V. Ex. mandar 

lêr. o requerimento para desenganar aos Srt. depu· 
tados. (Leu-se). Eia·aqui: o governo h a de fazer o 
que determina a resolução; a commissilo sente que 
seja 1!ensurada deste m!!dO e que áeja menos con· 
sultada :esta resolução. o que determina ella 'l O 
governo retire o cobre falao, emittindo . cobre o co· 
dulas ; que ·ha. _de. o governo Jazer à vista deatfl 
recommendação ? Retirar essas J!tas, esses bilhetes 
de cobre que estão entre . os particulares . e aubatl· 

. tuíl-os-c por cedulail, eis-aqui o que o -governo- hà · 
de fazer, por : consequencia . vai mandnr papel· 
moeda :para a Bahia, -na qu!'ntia de · SOO _ou · 400 
contos ; eis o que querem os ·illustres deputados . 
que eensurão á commissão de _fazenda, que dizem 
que ella não quer melhorar . R província ; ela-aqui 
se apresenta. _· .· .... _ : · 

Sr. presidente, os lllustres deputados não têm 
infQrmações ofticiaes do estado da Bahia relatl· 
vamente . ao cobre ; o mesmo illustre .deputado 
que bontem rompeu a discussão sõ soltou o que 
quiz -contra a commissão de f'lzenda; elle mesmo 
diz que a renda que se tem cobrado .da divida 
atrazada anda por 400 ou SOO:OOOft: o illustre de· 
putado não esté_ certo -disto e . crimina os mais ; 
e se os illustres deputados não estão igualmente 
certos e esclareci doR -para tratar ·deste negocio, 
o que se ha de destinar quanto se pôde appliear 

--das ·rendas ·art·ecndadas na província da Bahia, 
·quanto se pôde applicar-para que objectos, quaes 
sito os papeis que _· o governo emittlo, ·:que deve 
primeiramente ser -retirado da· circulação, como 

· po'd!!m · increpar a com missão · por pedir -_ esclare
cimentos 'l A eommíssão presume que o governo 
emittío cedulas com natureza de letras pagaveís, 
a 6, · 12 e 18 mezes; o que: ha· de considerar .·a 
commi;são para pagamento·· dellas, não · tendo 
uclareeimentos omciaes _-a este - respeito? Mas 
dizem :os . illustres depatados, ' é'· muito sufficiente 
app_licar . das sobras--da · B •hia, , é _ muito. mais que 
sufticíente; -·póiJé_ ;. ser, - ~ou ·:: muito _ ' credito .· aos 
Sra •. -deputadoe·' da Bab1a, -· maa ·não podem estes 
senhores estar enganados?' E -- se nesta 'O•lmara 
nuuca se tomou uma -deliberação para _ se recom· 

: manJar ao governo ·sem prf\vios · esclat·ecimentos 
·do' mesnio · 'governo~ corno · .•havemos tomar agora 
·uma ' deliberação · legislativfl sem termos .· coube· 
cimento· algum> nem· das quantias emittidas, nem 
dRs.· cedulas; nem d••S rendas que -se podem dll• 
pOr na província ·da Bahia? • <• • ' · · 

Desejava · muito -_· gue os _ illustres ·deputados . 
1oltassem · muito embora aeus ~taquee, maa que 

att~n'.!essem que ale~ ·_ ~a província da Bahia, 
h11 multas outras provmc1as . quR, se nós fórmos 
a ~tnstar o tempo· que se gasta 1 com as- cedulas 
da_ Bahia, 1_ evnm_ o_ s_ aqui a terça parte · 'da sessão 
que J~ se tem gast_o com .as cedulas. . . . 

o 8&'. Ltno oout;lnho:" - Diz o Úlustre 
deputado que eu nilo sei quanto rendeu na .Bahia · 
esta renda .extraordinaria; eu disse quo 600 :a 
700:000$: que mal faz .isso:? .Por calculo que .fez 
o illustre deputado . tambem d_isse _ q_• ue os vales 
andariiio por 300:000$ - ~ . logo que .ha 600:000$ 
ha muito dinheiro, ainda que · eu me engane ·em 
100:000$: a m~'lt vér não influem _ nada. os ... escla~ 
recimentos. 
- Disse -o illustre deputado que punham os o. caso 
contra ':!ÔB; porque esta emenda _ diz que. por esta 
resolu~ao o governo vai emíttír . novas . cedulas; 
é J?rectso suppór o governo muito · estupido • ou 
mutto '?Jlo, para que com 600:000$ em cofre não 
vá rem_1r O!J vales e . vá emíl.tir novas · cedulas ; 
mas o Jllustre · deputado bem querendo defender 
a commíasii~J, upresenta i,sta hypothese·· hypotbes 
que nlnguem póile admittir, depois diz que só' com 
&li cedalas da Bahi~ se tem gast~ a terçn_ -parte .da 
seasllo; Sr. pres1dente, . -o 1llustre _ dE>putado 
t11nde a levar isto a espírito de .provineialismo: 
eu tenho sido um homem que nunca emitti lima 
116 palavra que cheire a provincialismo, mas· o 
llluatre . deputado . lamenta o tempo que se ~asta 
com u cedulas da Bahia, e que-direi ·eu do tempo 
que ae tem !f&& to com a província de Minas? 
• Até o Ulu1tr11 deputado aJ!rellentou aqui uma 
lndlcaçlo parn que o cobre falso de MiJlas tosse 
rugatado -com o dinheiro da Bahia ; isto nilo é 
provlnclallamo querer . que . uma província· tão 
alttante· "' rem(r o cotire falso·; algum dia · os 
bablanos pedlrlo que Minas fosse remir o cobre 
da Bablaf Melhor é que ponhamos ponto · neste 
ramo, quem tem gaflto mais tempo nesta camara, 
1e Mlnail ou a Bahia ?_· -

o sr. Odorlco :ato.nde•:-Eu pedia pa· 
lavra paN pedir aos S,:'s . deputados que · não 
fallem nessas cousas, que .nos· podem vir a fazer 
m11l. porque creio que aqui não ha nínguem ·qne 
aeja inimigo da Bahia ou de 'Minas; peço · qua 
se acabe esta questão e vamos ao q·ue mais nos 
deve Interessar. o bem . de todos. 

o &r. ueuo · Hatt;oa:-Sr. presidente, 
já vejo que as . cousas _vão . aahindo de seu _.ver
dndelro preço, não temos intenção nem queremos 
nada para a HOBBa provincin com -espiritc. - de 
provinciallsmo ; ilão queremos senão aq-.iillo. qu·e 
Julgamos ser para beneficio de noasa província: 
ullm- como todos os Srs. deputados têm restricta 
obrlgllçito, · e por isso não nos devemos escanda-. 
lia ar de ter fallado àlgum Sr. deputado . contra 
·alguma couaa . que não se . possa conceder. ; 
mas aquillo que fõr . razor.vel ·deve-se . conceder 
e por isso não se póde estranhar guan'do tíl(lom 
Sr. deputado . se veja obrigado a fallar com .al-
gumas expressões. . . ·. _ · , 

0 Sa; PRESIDENTE: - 0 Sr. deputado deve 
fallar sobre a mataria. .- · -

0 SR; MxLl.o !rfiToros:.:.:.Esto~fallando D~ ma• 
teria; ali não . posso dizer algllmils cQusâà', então 
nilo digo nada : tenho direito de fallar · eomo 
·outro qualquer Sr. deputado;-• . · _ -. · ~ 

. O Sa • .Pa~~:awF:NTE:-Peço. ao Sr. d-eputado., que 
falle sobre o Nquerimento ; isto . não -entra -em 

· ordem. · 1 • •• .. • _ 

0 Sá; -MELLO MATTOS. : -Eu nunca desejei 
perturbílr a ordem; _por ' isso nio digo ·maiS' 
nada. . -

L11u·•• a l&llulnte emenda': ·- :•' · 
«Que te recommende IIO'governoparaqae·com 

1111 c~:~dula• e1\1t.en\.ea nos c.,rre• ' da Bahia; · ae 
PllllOIIl 01 valo• q11t or>letrm e~ ·-'!'~o do~': partJ· 
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culáres, emittidos ,por oecasião do resgate da 
moeda f>llea.-Mello Mattos. » 

Foi apoiada. 
o. Sr; Hunlz Ba:rreto:-Sr. presiden'ta, 

quer-se convencer da necessidade . que h a dos 
esclarecimentlls que a commissão. pede: uma das 
razões que apresentou o Sr. memba·o da com· 
missão, foi . que ·o ministro·· dando. cumprimento 
á resolução de N•)Vembro de 18~7, emitLia novas 
cedulas; se . um membro da commissão ·sabia 
qne o ministro cumprindo a resolução . emittia 
novas cedulas, não. era estranho que nesta. casa 
se .. propagasse .·esta . opinião ··pela mesma ·razão 
qne . disse o . honrado deputado membro da com .. 
missão, não poder finalmente por essa mesma 
rnzão · conceder no .orçamento· quantia alguma 
para o pagamento de11se emprestimo; portanto, 
era preciso ~ue a 2• parte fosse rejeitada, por 
não ser objecto de recommendação ; devondo 
dizer, recommende-se ao governo a 2• parte, pur· 
que a 1• é objecto de uma · resolu,ção. 

Dilise o Sr. de~utado, que se queria fazer. mal a minha provincaa ; mas póde·lle. addicionar que 
niio só vai fazer mal â mln.ba província, como 
ao Brazil todo: a resolução mandou resgatar o 
.cobre falso com a quantia em cobre para isso 
necessaria, que devia ir do Rio de Janeiro para& 
faze1· face ao cobre falso; e o que aconteceu? Foi 
que a. caixa de amortização de moeda falsa, que 
devia retirar do mercado no prazo respectivo, 
recebeu aquelle cobre e fez creditas do. mesmo 
papel: eis-aqui a historio do empresthr.o; creio 
que com. esta moeda ql}e exi11te nos cofres· da 
província da. Bahia, deve-se e1l'ectuar o resgate 
da moeda de cobre, porque ·esses pr'lprielarios 
da moeda. de .cobre têm vales que otirigão ao 
governo. Eu pela minha parte voto pela emenda, 
tio sómente pelas razões que tenho dado. 

o Sr~ Marta do Amàral ~-Sr. presi· 
dente, não pensei que quando os deputados da 
Bahia lançirão miio desta occasião, uaquella em 
que os c. ofras da Bahia. so achassem ch. elos de 
dinheiros,· para que esse dinheiro não fosse 
applicado para o fim. que .o gov~rno quizesse, 
pois que o que queraão era appbcar para com 
elle resgatarem os vales, . que é aquelle papel 
que existindo. em mãos · dos· partiaulares, o . go· 
verno · ainda o não resgatou como . devia"; e foi 
para o que os deputados da ·Bahia aprésentárão 
este • requerimento i todo este objecto, . Sr. pre· 
si dente, foi o primeiro que· succedeu nesta. casa, 
allegou~se que a camaro não tinha tido coube· 

·cimentos necessarios p·ara deliberar; até·.· um 
Sr. deputado chegou a figurar . uma hypothese, 
dizendo que o ministro da fazenda tinha. imme· 
diat11mente sacado sobre a . província· da Bahia 
uns 400:000W, quando Bjli . por informações muito 
exactas de empregados·da JUnta da fazenda, que 
táes saques ~io tiverão lugar senão em ~:OOON ; 
sendo assim, deve tomar-se alguma provadencla 
sobre este negocio, porque nenhuma se tem to· 
mado relativa . aos .·vales e cedulas i e quer 
o. Sr .. deputado que não exista nem ,400, nem 
200 'l . Não se poderá tomar . uma providencia de 
momento? Se a camara não 'tomar uma medida 
solne .iate, este dinheiro :necessariamente vem a 
ser distrahido para outro fim. E os deputados 
da . Bahia unicamente querem que ·este dinheiro 
seja applicado ·.ao resgate que. a junta·da fazenda 
deve fazer. . 

Agora, quanto á 2• parte, é que tendo dinheiro 
ileja resgatada aquella _quantia c~rta, eiJl caso:~ 
determinados.. (Leu.) . Não . falia rei sobre .. este 
otijecto, digo sómeilte ,que a poder a camara 
votar. jã, volte outra vez. á comf!iissão p,a.r.a dar 
o seu parecer, Jazendo com que se resgate esta 
~iõ"!,ma, ,que_ .. vai ser de .muita, v:a~tagem nã~ ~ó 
mandarei emenda so~re este obJecto á provaneaa 
âa 'Bâliii,, n'iâs ao Biiiízil~ · 

o Sr. Va•oonoell~•:~Sr. presidAnte, ;Um 
· illu>~tre deputado disse. que não pôde haver uma 
cabeça em que se prégasse a idéa de que , o 
governo .em ·. virtud. e·. desta recommendação .. PrO· 
posta pelo illustre deputado o Sr. Muniz Bar· 
reto, .m&ndaria emittir ·. mais cedulas ; eu . não 
sei se póJe haver ou não alguma cabeça, o carto 
.é .. que .. na minha se .. accommodou muito esta idéfl. 

.A resoluçiio. determina que o governo retire 
n. cobre fal~o em circnlação na Bahia,. emitti'ndo 
cobre o cedulas . que· o governo julgasse . capaz 
de tirar quanto cobre havia .fal11o, .e mandou em 
cobre do. cunho da casa da moeda do Rio de 
Janeiro 200:000S e em cedulRs 600:000S, iRto é, 
avaliando o cobre. falso em circulação em.SOO:OOO$; 
e. comtl se .conheceu que o cobre não imp1)rtava 
só em 800 mas sim em 1,000 e tantos. contos, a 
commissiio e.ncarregada. d. e .• retirar o. cobre. ·vendo 
qu11 estava chegado . o tempo em que aquelle 
cobre nito ;podia correr mais na província, assentou · 
de emittir essas fitas ou .. bilhetes de cobre, para 
daa· aos proprietarioR do .. cobre fnlso ; manda-se 
hoje so governo . que execute a resoluçilo,. o que 
ha de o: governo. fazer.? Vai aos proprietarios 
dessas fitas, dá-lhes · novas cedulas, porque .;a 
resolução. determinou que substituiss,e o cobre .em 
circulação na Bahia por . outro cobre ·e por ce
dulas ; e como não ha de caber isto . na cabeça 
d.e ninguem? Eu desejava que os Sra. deputados 
me· mostrassem o . resulLado desta . recommen· 
dação. Ha de ser mandando papel-moeda para a 
província ·da Bahia, porque determina-se que: se 
execute a resolução; a resolução em. -parte tem 
sido executada, em parte não, ·porque .essas. fitas 
estão em lugar do· cobre na· mão· dos seus .possui· 
dores ; . mas se se determina· ao govérno: que a 
execute, é mandar substituir essas fitas ,por ce· 
dulas, é autoriaar o · governo. para substituir o 
cobre falso em circulação .na Bahia, por.eobre do 
novo cunho ou por. cedulas: e portanto. a recom
mendação vai. ser ' mais. prejudicial do que o 
parecPr da . coDJmissão : a conimissão. o ·que 
deseja são esclarecimentos para sobre elles 
assentar uma resolução, porque suppõo que não 
é só esta augusta camara· que .pólle . dispOr . dos 
dinheiros . da nação, é preciso que. concorra outro 
braço· do poder legislativo, . é preciso que. con· 

.. -corra com a camara dos senadores para aestinar 
das rendas recolhidas nos cofres publicos.quantia 
neceasaria para. pagamento. desta ou daquella 
divida publica, isto é expresso na constituição 
do imperio ; como é . pois que por uma simples 
!ecommendação desta. augusta camara h11 de . o 

,governo pagar . essa di v! da? . E'. inquestio~av_!ll 
que a recommend. ação va1. produzar nova emlSsao 

.de cedulas, vai ·parar a circulação na Bnhia, 
porque o governo não se póde achar autorisado 
para substituir estes dinheiros . pelas .rendas re· 
colhidas nos cofres ;da nação; meditem os:Srs.,de· 
putadós muito este· objecto, e conheceráõ, .que 
em mais de ·uma. cabeça. cabe bem. esta .. idéa. 

Quanto ao. disse o illustre deputado o .Sr •. Li no 
Coutinho, que eu . tinha apresentado . uma . in· 
dicação para a província da Bahia pagar o cobre 
falso da província de MinB&·Geraes,. pareee"me 
que nem deve ser. respondido •. Desejaria que:o 
illustre . deputado .apr.esentasae esse requerimento, 

. ficava~ lhe muito obrigado, então ·. poderia .dizer 

. mais alguma co usa. contra o :parecer.; por . este 
objecto rogo ao illu11tre deputa!lo que peça ao Sr.lo 
secretario que mande revolver a secretaria para 
vêr se acha este tal requerimento. . . , . , , 

Não. direi mais nada: J.illus~re dAputado hontem 
mostrou que. por esta .emissão .. de cedulas .se 
podi!L entender. que. a :Província .. ficava :muito 
prendada; como o. illústre .deputado. não se acha 
presente cabe·me defender a sua opiuiito• .-. .: ... 

Sr. presidente, ... é un1a ,verdade incontestavel, 
que quan,do .. a .. moeda .pri11cipla a .depreciar·se.em 
um paiz, emquanto nito chega a um grAo exee· 
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dente de depreciamento, esle paiz prospera.; esta . 
·verdade . é attestada por torlas as disposições 
dA moeda :· não podia contentar esh opiniiicJ ao 
illustre deputado, mas é uma vBrdade, e só por 

·este motivo póde·.se .considerar que a confiança 
·publica prospera, mas não o pagamenti> dos im· 
postos, JIOI'IJUB sendo os impostos estabelecidos 
ad valorem, os contribuintes pagão sempre se· 
gnndo o preço da:~ cousas: a siza paga. tambem 
se~ndo o preço das C(Jusas, etc. 

Portanto não d11vemos consider'lr assim tão 
criLica::1 as circnmstancias da pr,,vincia da Bahia, 
porque .se !le fór a emittir novas .cedula~, como 
aesrjlio por ~temelh:mte recommen•l~:çiio, então 
vai haver nov:\ dep•·eciação que talvez vá arrui· 
nar multas farnilía>~: portant' voto ainda contr:l 
o requerimento do Sr. Muniz· B.1rreto,. hei da 
votar pelo parecer . da· commissno que pede. os 
esclarecimentos. Diz o · illustre deputado, para 
·que esses esclarecimentos? B.esponrlo. eu, pnra 
que a a~sembléa gerulsaib,\ o dinhe:ro que pôde 
dsspf'Jr na província . da Bahia para ·resgate das 
cedulas, para que . saiba em quanto importa e~se 
dinheiro, porque uma .meditla preeípstada -ni\o 
sei que .utilidade possa ter. · .. · . 

Voto contra semelhante requerimento e eontra 
o ultimo, que penso Coí remettido á mesa para 
que a commissao interponha novo parecer; se 
a .commissrio não· tiver os esclar6címentus nã•l 

· sabe que dinbAiro põJe dispOr, nem em quanto 
importno os bilhetes. de cobre com natureza d~ 
letras; sem ter . a comrnissiio nada. disto não ses 
como ba de redigir a resolução. Peção·se escla· 
recimentos ao governo. • 

ElmNDA. 

a Q·ue volte o parecer ã com missão para ·dar 
um parecer definítivo.-Maria do .Amaral. » 

Fo1 apoiada. 
ó sr. Xavier de Oa.l.'valho:~Sr. pre~ 

· sidente, . eu tenho de . votar . pelo parl'cer .dá 
commíssão; ,antes deve·se . agmtiece':' aos Sra. 
deputados da B11hia pelo seu' requerimento,. é um 
dever seu que . nin~tuem lbes pôde tirar; mas 

· vo&o .. pelo parecer· da cómrni.s«iio porq .. ue .. parece
me que é alguma cousa indecente que esta 
augusta camara tome qualGuer medida sem prévio 
exame; sem provado conuecimento de eausa; 

·parece me .mea~mo 11ue niio. deve. tnmar·se em 
consideração cou~as·bypothetreas d•zendo: recom· 
mende-àe ao g••Vt:rnu que, se huuver dinheiro 
applique-o a est6 . re~:~g~te; parece·me que uma 
dt-Uber .. ção hypoLbetica não é d"centll a. esta 
augusta camara: par~ce·m.e ll!esn~o necesssrto qna 
o governo mesmu nao Sl'J& mtesrado se ha e"tt& 
réceita arrecadada recentemente. na B"h1a, ao 
menos ella nii.o entrou n·o orçamento : e. tanto 
é assim que a cansara não tem conhecimento 
della. Dizem os illu~tres deputados, nós o sabe· 
moa; Ílll\S pergunto, tem eer~~za capiLZ .<le mostrar 
esclarecimentos á i:amara? Além dssto psrece·me 

· que uma recommendação da cam~ra, como já 
znUÍtO bem se disse, . não póde 8UtOfli!Br despezss 

·- das rendas da nação., O~a; essa~ . fit•.1s, como se 
d1sse farão medida· partn:ular da ca1xa de arre· 

· caãàcão:. a r~~solução 'não· m'andciu dar. sem~
lhant.es fitas, o governo sabe já d1sto ?. A camara 

· tambem 'sabe d'es.ta medida?. A' .excepção da no· 
tieia' que dão · os Srs. dep_utados. ~. (Já o g~· 
verno approvou.) .M:nito bem, sabe·se o ·quantl· 
tativo. 

UM s~. DEPUTADo:-Trezentos e Cincoenta contos. 
O SR. XAvi~>:R DE CARVALHO!~. E'_ isto p~>aco 

mais ou menos é s .. bre inf"rma~oe~ clfficsa·•s, 
pergunto · e11 'I Ou· S(o\>re .infor~\a~õt:~s . hyphth';)· 
ticas ·q'ue ·esta c•lmara h·\ de' proced .. s·? Creso 
que não: a eit.en•ta apresentnd.~, de.· certo U!_!•a 
vez. que ella se. t·e!ct·e á execuçao . da re:;oll.l~ao, 

. 'fOMO ~ 

vai produzir uma nova emissão, porque a reso. 
lução-mandon qM o re11gate da BRhia se fizesse 
por .cobre daqui e se emi~tissem ce.tulas quando 
niio chegasse o cobre; es~as cedulas · nã•> che· 
gárão, e diz·se. ao governo- ~xecute a resolução, 
-é que. elle vá emittir mais ceda las •. Por todos 
ast~11 motivos. vuto pelo parecer da commi~~iio. 

Afinal poz o Sr. presidente à. votos a mnteria, 
foLapprovado o parecer d·1 commi~s:to, julgando. 
11e .prejndicadas as emendas dos Srs. deputados 
Muniz Barreto e Mello Mattos, sendo r6jeitada 
a do Sr. A111arat. 

PasRando·Ke a discutir a seguinte resolução do 
conB.'llbo geral da p1·ovincia do Pará: 

(( O-. COIIHe\bo geral da . província, â:. vista ·do 
pareear da comml~são encarrPgada ·do examinar 
a representação . e mais documento~ incluso:~ de 
D:. Maria .r .. anna de Siqueira Lisboa, tornou a 
se~ninte re>~olução:. . · • 

a 1.• Que o recnrso intentado para o conselho 
geral de província, pela parte em que se queixa 
de gravame da cnmara, é legal na conformidade 
do art. 78 da lei do 1• de Outubro de 1828. 

« ~.o Qne · o presidente da_ proYincía, fazendo 
re.verter tal's .papeis prív(lu ao conselho de u"ar 
das suas attribuições marcad11s no citado art. 73. 

'' 3.• .Que hav.endo recursll para o con~elho ·na 
conformida•le •lo supra.;1tado artigo, elle cumprio 
com o s&u dever, mandando à camara qne .·o 
esclarocesse sobre o conteúdo na representação, 
o que lhe não podia ser re(:usado, para depois 
deliberar como f<..~sse· de lei. . 

(( 4,q Que pelo documento n. 2, se prova t~r 
a requerente principiado lide ju.di.;iaria, a qual 
devêra decidir da justiça· das partes. · . . 

a 5.o Que pela respllsta dG escrivão da camara 
ao Dr. ouvidor . da comarca •· se prova que á 
parte não .. se d11marcou e ·nem tomou posse dos 
'chãos· qu~ diz lhe pertencem. 

a 6.• . Pela. mesma . resposta se conhece . o dó lo 
com que a p<trte pag<~u .os fóros do terreno, até 
alli nao pagos e nem cultivados.. · . . . 

,, 7.• Que . pelos documentos JUntos . de 1 .ato 
10 pelo.,r.,ferido escrivão, so và a cafi.!ara, auto· 
risada .p;,los oorrPgedores em . corr.e1ção, 11ara 
poderem reivindicar os ~errenos soJ?r_!; os g1,1aes 
se não ~ivessem preenchido as co(ldl<;O.es. çom que 
forão concedidas. . . . , 

a Aeha 'o conselho com tudo que P,ara. deliberar 
com· i·u.stiça, se faz in.dio~pensavel que a. cam. ara 
o esc i&reça sobre este objecto; porétil_ ,qu~ B_!'lndo· 
lhe isto vedado pelo pres••l.ent~:~. da provmc11t em 
seu l•fficio datado de 25 de Janeiro .du . c~m~l)te 
anno, leva o parecer UI\ commis>~ão, rP.flllersmento 
e dncumentos da partP, tambem o _officio .que. a 
semeJ!iante resp~ito dirigiu a., pt·esident:e.·.a.a pro
Viflcia e. a resposta du mesmo., ao conhecsme~to. 
de S .. M. Imperial,. e da nugusta a~semblé~ legss: 
lativa para dt~libet·ar como Jlllgar convemente:. 

« Sala das s11ssões do cons .. lho g~ra\. da. ,proVIU· 
cia do Grão·Pará, 10 de Fev:ereír'~ d~ ,1880 •. 7" 
Nono da· independencia e do tmperso.7".Antorno 
Corr~1.1 de. Lace1·dll, preside_nte • .-Anton'o Mafloel 
de Sou;a ,Trovllo, secretano. » . . .· , .. 
osr oo.st~o Alvarcs:-Snpponho que·'isto 

é requerimento, portanto requeiro: .n. V. Ex. para 
qne o · remetta á com missão comp~te":te para 
dar o seu parecer. 
. o sr. l\:taia: - Ap.oio. o_ que·, :d!z : .. o ·.nobre 
deputado, A. illustre comm1ssao a quemlol sub
mettido este. negocio, nlio atLend~u á· .natureza 
dPSt.L resolução,. que na ve.s·dade niio. teu~· .tHI}U· 
úza de re>~olu•iiio; apenas a_pres....,nt~ u!Il.'.re!JI_I~
rimento plll'a s cu mura prov1dencsar • ~<·~re •" ~·nao 
ob~ervanclll de leis: P~'r. con~eql)encs~ ~e,ve.'s~r 
suhtneltiolB à COIIlmiSSaO de JUstiÇa CIVIl .·e Cri· 
miuul, ·por que .~st~ meteri;1 u:io erjl;'dl(,'c!>:Jl)pe
t~nc;1l da cum1usssao _<Jspec,ral, .. e· a_lém :.~r.:;s;' e!la 
nilu interpot. part:Ctlr algum a respe~to da ~1;'.\~raa. 

. . . . ·: 71 .... ' . 
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o sr. Condldo :Onptlstn:-Esta resoln~ 

ção, assim como outras, não foriio 1\ commissiio 
respectl v a. . 

Por um requerimento do Sr. Pauln e Souza, 
se.- resolve11 quo todas as resoluções propostos 
fossem immediatamente a impri_mir; e eu •lorno 
membro da commi:;siio oppuz-me, po1·que di!!se 
que -hnvião . muitas - propostas que não . de\'ião 
ser ímprtlssas. por serem -contrarias á CIJnst:ituição ; 
portanto a - eommissão não deu<> seu parecer. 

O SR. Earm~To __ : -- Queil·a V. Ex. propór se se 
deve tomar este pnpe1 como resolução. -· · 

O SR. P.aeszi:>liN'I'E poz á votos, e resolvell·se 
que fosse á commissiio de justiça civil e que o 
fossem á eommissno especial dos mesmos con· 
selhos as seguintes tlebaixo do n. 91 e 95 : 

<< O conselho geral da provin1:ia, á vi:'ta do 
parecer da commissiln encarrolgnda do exnminar 
n representação e mais documentos inclusos de 
varias cidadãos. contra o escriv•lo deputado da 
junta · da fazenda publica,- Ttistão ::.angel · d_e 

'Azeri.>do Coutinho, . tomou a seguinte resolução: 
« l.u Havendo o conselho geral resolvido que 

a primeira representação · dos snpplicantes fNISe 
a responder ao .es.:rivão da junta. .acima. meneio· 
nado, pelo intermedio -do . Exm. presidente da 
provinc1a, afim de deliberar com justiça e pleno 
conhecimento. de ''a usa ·a · tal 1·espeitú ; e tendo 
o mesmo Exm. presii:lente avocado tal represen
tação, por julgar de sua privativa attribuiçiio 
providenciar aquelle caso, é de suppór se p1·a· 
ticaria agora outro tanto ~e o conselho tomasse 
igual resolução e ficaria inbibido de dar a esta 
representação o andamento legal pelos requ~;~- . 
rentes pedido. · : · · 

« 2.o Finalmente, _ que accusando o clamor 
·geral, e a intima convicção da commissão, a 
existencia dn demora c falta de despachos da 
junta da fazenda publica _ desta . provinci!\ ; mas 
não apparecendo documento algum por onde se _ 
evidencie ser motiYada, pelo respectivo escrivão 
não apresentar os reql!eriníentos daR partes nas 
sessões· immediatas dos seus recebimentos, ou se 
apresentando-os, é a rnP.sma junta que os retarda. 
Julga d conselho acertado ·que o parecer da 
commissão juntamente com n representação _e 
docúmento:;. dos ·requPrentes, seja levado no · co• 
nhecimento dos sooeranos poderes . legislativo e 
executivo n~ fõr101a por elles requerida; afim . de 
haverem prllvidencías, para ob3tar a continuação 
de tiio pernicioso abuso, que acarreta . incalcu· 
laveis . prejuízos sob~e os fieis brazileíros que 

. dependem uas deeisoes ·e promptos despachos 
da junta da . administração e . arrecadação d•1 

· fazenda - publica desta província ; · · 
· u: Sala das se~sões do conselho geral da pro
víncia do Griio-Paró, 25 de Fevereiro de 1830. 
~Nono dt\ independencia e do imperi\l.- Antonio 
Oo1·rla de Lac•rda, presidente.-.tntonio Man()_~l 
de Souaa Trot:4o, secretario. 

«Paço da camara dos deputados~ em 19 de Junho 
de 1830 .. » . . _ . . . . . · 

u O . conselho geral dl\ ptovincia, i vista ·do 
parecer da eonimí!!são · encarregada de . examinar 
o requerimento e mais documentos do cidadão . 

·João· Pereir•l Madruga, por si, e como p_rocurad.or 
do cidadão João Anastacio da . Cunha, tomou a 
seguinte resolução : .- _ . 
~ • l~o Ter o juiz . de fóra Antonio de Barros · e 

VasconceUos, :negado a João . Anastacio da Cunha;~ _ 
o recurso de aggravo .. que por parte do mesmo 
tinha . sido interposto pelo seu procurador, o que . 
se prova pelos documentos. por ella apresentadota, 

·postergando assim .a lei. _ . . . . •.. · 
« 2.o Que se .prova mais pelos mesmos des· 

pachos do referido juiz de . fõril ter sonegado dif· 
ferentes petições dos queixosos. 

« S. o Que se conhece pelo .. requerimento e •lo
. cumento:~ .das partes ter o ·refe.rido juiz · de fóra 

pratica<lo toda a sorte dê i njustiças com os quei
xosos. 

u 4.• Finalmente, o . Cl1nselba para enfrear os 
despoLisu1os .praticados. pP.lo actual .iuiz de fóra 
desta cidade Antonio de .Barr·os e Vnsconcellos, 
e re111ediar mal e~ tantos, .. hiva o paracer da com· 
nliSSlio, documento~ e requerimemo dos queixosos 
ao C011hecimento de S. M;. o Imperador e . da . 
auglistà assembléa, para que dêm as providencias 
quo forl!m . de lei, afim do que se tire . devassa 
pP.\os attentados praticados contra as leis por este 
JUiz_ de .fóra. . _ . _ _ -

" Sala das ses:~ões do conselho geral lia pro· 
víncia. do Griio· Pará, 26 de Fevereiro de 1880. Nono 
da indejlén dencia e do imiJerío.-Antonio · Oor,•ia de 
Lacerda, presidente.- Antonio Manoel de Sou;a 
Trovllo, secrP.tario. >> · . . 

<< O conselho geral da província, ·á vista uo 
parecer da commissiio encarregada de examinar 

·o r•·quP.rimento e mais documentos inclusos de 
Jo"o Manoel Peroí rn, tomou · a seguinte reso~ 
luçiio: . · · 

. « l.o Que o recurso intitillado para o -conselho 
geral · da província pela pnrte, em que se qutdxa 
de gravame da camara, é le~al na conrormidad& 
do arL. 7~ da -lei do 1" de Outubro de 1828. 

<< 2.o Que· o · presidente da província, fazendo 
-reverter taes . papeis, Privou ·ao couselho de 
usar dlls suas attribuições marcadas no citado 
art. 78. . 

« 3. 0 Que havendo rocurso p~tra o conselho na 
conformidade do supracitado ·artigo, elle cumJlrio 
com . o seu dever. mandando á camara · que in for· 
masse sobre o conteúdo de tal reprP.sentaçãõ, ·.,o 
que lhe não podia s_er recusado, . para depo1s 
deliberar como fos.se de lei. .. 

« 4. ~ Que est'lndo · providenciado no art. 7", do 
parecer -da .comm1ssão encarre~~:ada de · examtnar 
as deliberações e mais :trabalhos. da camara, o 
qual foi .approvado, que devem ser pagos todos 
os credores · do contracto da maréhantaria, que 
teve a c~mara traDsacta desta cidade, neste numero 
entl"a õ requerente, e por esse motivo tem cessado 
o gravame . de que se qu~ixava. · . 

_ << õ.o Leva com tudo · o conselho o parecer da 
eommissiio; requerimento da parte, ofiicio que 
remctt'eu por sernelhaute respeito ao presidente, 
e ·a reSJlOõt·l do mesrno, ao conhecimento de 
S. M. o Imperador e da augusta nssembléa legis· 
loltiva para o fim de •decidir em ídenticas cir· 
cumstancias o que deverli obrar o mesmo eonse~ 
lho · geral, - e a.ssim evitar-se os conflictos de 
jurisdicçõe'J. _ . · 

- « Sala· das sessõe·s ·do conselho geral da pro-
víncia do Gr.iio·Pará, 26 de Fevereiro _de 1880. Nono 
da índependencia · e do itnperio.-Antonio Corr"a 
deLace1•da, presidente;-.A"tonio Manoel de Sou;a 
T,·ovllo, secretario. » 

n _ O conselho . geral da província, á vista. do 
· parecer da commissilo encarregada de examinar 

a representação o . mais documentos inclusos . de 
Antonio Eugenio de Souzi, tomou a seguinte 
resolução: 

· n 1 ... Que o recurso intentado pela parte para 
o . conselho. geral da província ·. é legal na con· 

· rormldade do art. 78 da -lel do lo de Outu.bro 
de 1828. · -_ . ,,. ' . 

n 2. 0 Que o presidente da província, fazendo 
reverter ao mesmo conselho taes . papeis, o privou 
de usar das · suas at.tribulções mnrcadaa no cita~o 
art. 73. .. . . . · ..... · . . · 

- (1_-3.-0 Que hâverido - recurso para o :conselho 
em caso .de ~ravame da camara, na conformidade 
do sup~acitado artigo, elle cumprio com o s&u 
dever. 'mandando áquelle . juiT. de . paz que res. 
pendesse sobre semelhante representação, aftm 
de_deliberar com conhecimento de causao que fosse 
de lei; -. . . _ . . . . . 

« 4.• Que sendo indispensavei a resposta do 
referido juiz dll paz daquella freguezia, por niio 
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ser sumciente o doe1imrnto apr()S~nt~do . p•l~· . 
partP, pnrn co!lhecimeut!' d11 inJLISii<;n. que diz 
contr11 cllll ~e prnlícr.u, levn · o conselho o ·p ro • 
Mente ·parecer, requerimento edocumfntos da parte, 
e . bem ssafm o c.tiJefo, que a tsl rtHpeito diri({IO 
o conselho ao pr~elclente .da provinciB c a ·re_ aposta 
do mesmo ao conhecimento de S . M. ·o Impe · 
rador :.e· da anguetfl assembléa · lep,islativa,. para · 
dec!dtr! cí vísta de _taes papeis, nqnillo que julgar 
de ~11Rt1ea. . · · - · · . · · 

cc Sala das se!leoes .do conselho _geral da· pro· 
vlncia ·do Griio -Par{!, 6 de Fevereiro do 1830. Nono 
da indcpendenoia e do imp~rio.-Aiitonio Corr~a 
ele L4ce.·cla; presidente . -Antonio M1Sn'o6l de 
Sousa T>"Otltfo, secrets·río, " · ·. 
.. « O conselno geral dr. ·provineia, .. á : v'iata -do 
p;uecer da commissão enearregRda .de ex~minar 
a roprcsentação e m.is documentos · inclusos de 
J oiio P ereira Madruga· tomou a àegulnte -reso· 
lução : . · . · · · . 

« Art. L• .Que ao ·pr.,va ileloa documentos n. 1, 
ft . 1, ri . 2,- íls. 4 e 5 v. e n. 8 fl . 7, ter ojni:z 
de fóra desta cidade Antonio· de Barros e Vas· 
coneellos, · co1fdemüO:do no cidadão João Pereira 
Madruga, na penn · de. ser sue penso por temp<"> 
illirnitado · do· seu ·offleío .' de advogaao, e tm J!O 
eru2ados .sem que para isso f->sse 0uvido nem . 
eonvenci.d~ · de eríme, P.'JÍS lbe niio permit.tio o 
mesmo JDiz de fóra def~za ·olgumn, tornando·se 

· por ute facto infractor d11 ord. ·do li v . 2• , tlt. 1• 
. ·!S . 13, e do t ornl de lã de Outubro de 1585 eap. 97, 

" lei de 5 de Abril de 171:18 e do alvará de 7 de . 
Janeiro de 1750. . · 

u Art. 2',a Q11e .se. provn pelos documentos n. 1, 
.11. 1, n. 2. fis. 4 e 5 v. e n. 3, 11. 7, ter o mesmo 
jniz de lórn negado ao advogado suspenso o 
rceurllo de vbta pari\ embargos ã pena qnA lhr: 
fóra impostn, infrínp:iudo nsBim a orden~çilo· do 
mesm" livro, tít. 88 in prineí pio. · . 

·a Art. 3. • · QuB se provi\ pelo documento n .. 2, 
11. õ ·v. ter o referido juiz de íóra· deixado de 
appollar fX·ofllcio par11 a junta crlminal desta 
prov.incia pela suspensil'l ao ad vog!ldo queixoso, . 
tornando·lle por aLe motivo infractor d&·ordenaçito ·. 
do ·l1v. 5<> tit. 1.22,' 

• Art.. 4. • Que sa prova pelos documento• 
n. I 

1 
11. l, 2 e 3 .,. . o. n •. 2, fl. á .v., ter aquel\e · 

jai<& de fóra .negado · 110 relt!hdG advogado em 
c:aul!a crime, o recurso · de •ggravo par" a junta 
criminal desta pro.vincia, tribunal coluptunte para 
conhecer de taea feit••s ; cc,n•mP.tU!não ""' temnr 
a iufracçlo -da. ordenação dn 1iY • . 1• lit. !18 § 25, 
e ilvíso de lõ de Maio de 1797. . · · 
· " Art. ri.• Que !lS prov•1 pelo documento n. 2, 

. na. .4 e 5 v. ter o dilo jui~ de lóra !oito paa~or 
ui11ndado de cobrança da quanti ~ pr.enniarln t>m 

· quo fóra o ·advngado queixo11o cond~mnnd~>, a favor ·. 
~e Fdiciaaa Jc·a~ Cnlli\rsM, sem requerim•nto do 

.. moamo ou seu procur•lclor. · · 
n Art. O.• Que o .tneneionado j11lz de rórn 1e 

conheefl P.Sloa document•'• .ne. 1, 2 !I 3 to.r poa· 
· \$fl!ldo. di!Tereutea l•·ll'lalaçllell, lllclu~lvo tll'dnn.a.· 
çuc• nilo gq·1rdada1l a que tamllem ae prova no1 
arúf, de 1 ata 4 ao ma lranacrfpt<Ja, . 

n ·Art. 7 .o Flnalmo1•l8 rpconheee n eonaolha 
· ut.ar· o juiz . de fóra desta cldftdB Aotnnlo de. 
Barre~• e \la~coneol\o:~ la.:urao naa l'~na• 'du.nrde· 
naçõea do li v , I•, tit. 5° § 4o, e do li v. &>. lit. 122; · 

· ·§ · 10, e na coaatituiçio ·política do Império, tit 5• 
l'tt. 179, § 29 $ der.rew de. 17 .Se Fevereiro · d11 
1823·; por conseguinte levo a presente · repreaen· 
tai;ii.o do cidadilo João. Pereira Mlldruga, jun~a· 
mente . com o .. "Mrecer' da.·.co.mmi&Mo, .na con!or· 
m'dade ·do que .a parte requer, •<! conheclrnen lo 
de · S. M . o .Imperador e . d ll . BDRUBta .aaaembléa 
legial&tiva·. allm . de dar-lhe · o and~mento.q~e ror 
de· 'leí;···fazcndoose·· punir um. magistrado -que- tem 

· · atrapellado ·a infringido· oa. direitos ehia, garan· 
"tido~· aos . tidnd~os brazileiros pelo~ leis c' coueli.~ 

· tni~i\u du impeno; · · ; . · . · · 

• « l>~la dali scssõea· rio cons~l_llo geral da pro~ . 
VIQCJ8 uo(;lrão-l'~r·á, 26 de JaneirO de lSSD. ·Nono 
d~ li"ulepandeoela e do. imperío. -Antonlb-CorrbtJ 
de Làcsr:J.IS; · presidente.-. Antonio Ma11.06E · da 
Souza Tf'O!'iZa, secretario. » . ·· · · 

Entrou 11 seguinte propostl\ do conselho gera:l 
do Maran1H1o, que foi npprovada: · :. 
· «-Art. 1.• 0~ jllizeg -de p~z · desta .JlrOvincía . 

.euldatàõ, em obscrvaneill do SI 5• do art. 5• 'da · 
le1 de .15 de Outubro de 1827, em ín.iaaar e·rs·:r:er .. . 
um exacto. 8\'rolameuto ·de todas às peasoas·que 

· e:dsiit·sm dcntt·o· d•> ·dís!ricw do BUI jurisdleqll&, . 
com esp•cíften~iio do suas natur·1lidades, idades· e . 

·.oceupações, e de l!roceder . eontr~ ,,quelles qus 
forem achado• vad1o;~ ·.e nem me1os . ·decentes de 
eubsieUr, ·na · conf,)tmidli.de d:\ lei. . 

« Art; 2. • 03 officíncs dos q uarteirõea sorito -' 
obrigados :~ darem immcdiatamente parte .aos 
jll i Z~ll de paz de tolfa.s· ns pessooa quo de novo 
apparcccrem nos seus .distiietae, com a iuformaç!lo 

. necea&~rii. d& onde ·enaa 11ioriio, e a qu$ fim e 
para ond~; se . dirigem, e _em quo genero de vida · 
se em pregão; para no caso ·de quo sa conbe·ça 
eeren1 vadios ou · malfeitór.e& . ae proceder contra 

· elles na conro·rmidnde d·• lei. . . ·. 
« À.rt. S .• Qg jui~es de paz fiscalisaráõ a obser: 

vaneia do a rtigo antecedenL.,, e 011 otficíae• dos 
quarteírÕAs que o traoagredirem serão multado&-

. ean 68 · par~ a~ despezaa do município e no dobro . 
·nos ensoa das reincidencias. . . . · · 

« .Art. 4. • Os juízes ele paz vígiarAi5 · tobre o~ 
proprí6tarios, se"boras de terrse o ~omens pod:eJ"O· 
sos, procurandu haver delles· umfl ctreuma~neJada 
reluçliC'I .de todas as pessona livre!! que .. ti~rem 
em suas eom panhina a titulo de aggr~gados o~t 
qual'1uer outro ~special, indagando em que elle• 

.. se oceup!ío, cfe CJII& tirito suB subsisteHeía, ··o mo~ 
Uvo porque os acolherão e donde yieriio, e por· 
que os consentem em s11a companhia ou .nu aua11. 
tftrras, llcando rll~pc.nsaveis pela veraeldade daa 

, dectaraçõea que om virtude deste artigo ~ào. obri
p:adna . a fazer, debaixo da pena. da quantia de 
1008 no caeo de . rr.t.aidada, pnga .a metad& para 
as desp .. zas do t'nUnicipio respeotivo, ou.tca ma. 
tade ao official _de quarteirão ou outr• quakp14lr 
r•eesoa que provar a falsidade. ds9 declarttções·no 
todo ou em ·pnrte. · · 

«· Art. 5,o Os senhoretfe prop~iotllrio.s de terr!ls, 
quQ nellas cou,entiratn homens a titulo de a~gre· 
gadoa, ou protegidos, · ou· com qual•tuar . outro 
especiOtiO, 81!.m gllo mostrem q ~~~ elles se. em pregllo. 
em· occnpaçuo nonest>l, ·e teohno genero de v1da 
ou 4lmprego decente ele que eubsiatlo, ou. que 

. acuutarem malfoítores, incorrer~õ p.,r e.•da lnd1_, 
· viduo qud a~alm tiverem ~m sua companbin, ua · 
.. mulla de 2008 Jpplicado• As casos de corr~~do . 
e mol11 obraa do municlpio, além dae 'mais penu · 

·que por direito lhes forem lmpoatna. .. .-
. a ·Art. 6.o Nss me1ma1 penas lncorrod3 oe 
· mencloulldoa p•·oprietarloa e .•~rilo julg!ldOa.con· 
aentldoroa 11quelhsa aenb~rc~ do terroa que nellaa . 
corlaena1:om aa . auprnd!toa ·in•llvld~tol 60. dín 
depoiK da pub\lcaçilo deRta por .edltaea alixado• 
na · clda•le ,,u vllla a cujo d1atrlcl0 pertenceram. 

or Maranhio, Sala !181 . eeaallu do oon1elho gorail · 
da provindA, ao• 28 de · .J•111elro de 1800.-Manoel 
OdoJ'ico Mmd:al, aacrfituio .quo - aene de pro· 
·sidente. " · . . . . · :-· · 
. · Puaou-só a discutir. jl aegnlnte . proposta do · 
meHm<• uanae\llo • . · .· · ·. · . .. · · 

• setido · ~ cull da llllsericor~ia· ~eat& eldide_· 
uma 'inetituiçilo de ·-benef!Co!i!CIB que.·'BOCeorre OI · 
invalidai · nns .auaa deagraçaa;'"qtíe os :ampr.iti ' e · 
enra ·nas·: suaa· illoleatiaa:;: e:ntretendo ' ·.P.•~ : )I!C! .. 
boapitll81 . e ·outros ea~belec:.!meJ1toa com ;os· !lUaea 
fat deepuall avtll~adl88imas_;' tt~er~do ·_po:r l~!o:. 
uma a«en·çito partieular · doc.·~l!llgoa- da·. humanl~·: 
dadn. . · . . ··· . : · :· · .. . ... ·. •· ", · ::·: .: .. · 

" E .pórq11e uniil . gran.to pãrtod•IB en•s:·:ro~~n~. 
provém -de· dinhehos que .· etllpreata··. ·a ltUOI'·.4: . .. . .. . . .... 
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razão do 5 o;o, causnudo admiraçiio 1JU4l todas a~ 
administrações qu~ até htojH tem · rf~ic.l,, o~ seus 
bens, · nune•; ·se l"mbraBIIfllll do cou1mercio <ias 
letras, em que . por 1.-i é t-Stípulado o premio de 
6 of .. , coiumercio lí.:ito, e qu:~ t~>ria angment>~do 
Gs recursos da ··c••su; :·cmn· (•S ·· quaes . ell" pod .. ría 
ter espalhado . mais benetlt:ioR, c não ·se ter i I\ 
visto · rf1uiLas . vezt~s na :nec~st~íl.ladr, . de não .poder. 
recebe_r no ,;eú .bo .. pital maior · numero de doou te><, 
e · de demorar .por mezeiS· os · pag,mwntos dos . sa~ 
larios dos que .. u . se1·vem, ao mesmo tempo que 
muito!! dos que tomarão dinheiros seus á razão 
de 5% . estão . a dever l1a . annos · tãu. d1mi.nuto 
premio, cous11 vergonhosa certamentP., tanto para 
os que n!lo pngíin, ~nmo para ot que .. oiio fazem 
cobrar , sPm~<lb ·•ntes Juros. · · 

" O conselho ~l!ral r.eso\ve : 
« Art~ 1.• D'ora em diante a •:asa . da mise

ricordia não emprestará mais dinhdrns, a quem 
quer que seja, á juros na razão de 5 ofo ~o 
anno. . . ·· 

« Art. 2.o A casa · da miserieordia por _seu;; 
administradores se regul•trt\ pam o emprestimo 
dos seus dinheiros pelo cnmbio· de 6% ao anno, 

.. emquanto nio houver outro· maior autorísado 
por lol. . ·. . . . . . . 
. « Art. 3.• Este . emprestimo se ta'ré; · por meio 
de letras pagaveis ao portador, sacadas . e endos-

. sadas por um11 boa firma ã cao~a de tnisericorllia, 
. e aceitas .pelo devedor, · prec.·dendo ·sempre es· 
criptora do hypotbeca sulliciente para maior se
gurança do emprestimo. . 

'' Art. 4.0 As l"tras de. que trata o nrt. So, 
serão .. em tudo consideradas como letms de com
mareio, e poderáõ .ser reCormados nos SP.US V_t!fl· 
ci01e11t••B, se nisso convierem us interessadu!' nas 
mesmas, e dad1111 em pagament<i . nas tr11nsacções 
da casa da misericordi•' a quem a~ quizer re
ceber, sendo nl!ste caso aasignadsR pelo provedor 
e .the~oureiro dM mesma casa. E:~tas }.,traH niio 
perderáõ sua força, embora não s .. j,\o apontadas 
ou protestada• na . t11lt11 de pagamento atd vinte 
d~s. · . · · 

« Arl. fi, o A casa dn miserlcordia de_vorá receber 
os · premtos dos dinheiroiJ . emprestodo• de aela 
em sei11 mer.es, P.ara que 011 pr<Jmlc18 que houV<!rem 
de voncer oa dtto11 dluhefroa durunta o porludo 
das letra1. inçdu objflc:to elo outra11 letra• pa•
stldall na fôrma do art. :Jo na meama data da 
letra principal, declarando aer premiO da mesma, 
e pagavela- dli 11ela em ael" m~>zo~, •eD.Jo cada 

. uma da Importá nela do prt•mio corroapoudente a 
seis mezes. . . . . 

" Art. U.• As penoaa que Uvt~rem dlnlleiro11 a 
juros pertenc••nte .. á caaa da . mlsorlcordla, serAo 
<)Lrl~:catlua a rtHiur.lr aeua debltoa logo que oat .. jllo 
voucld"s 014 pttgNrnentotl, 11 lJot.raR, '"' (órma doa 
nrhl ... 2• e 3o, 'p"na ..te ae . proceder lo",, à arr'l
cadaçlio d"R Wt!Brno~ dinh11iro11 para 11erem dados 
ILontrem, ficando entretanto .obrtgadoa deiJde logo 
á paJ:t&r o prt:mlo. do li 0 /o ao an11u, Pmquanto se 
não verificar o embol11o· do11 mellfii<JB drubeiroa. 

.. « Maranbiío. ·sula dua ~«'IMõea.do cnn11elbu geral. 
29 de J·•n~iro de 1830.- Manoel Odorir.o Mendes, 
secretario que servo de presidente. » · 

O Sr; Gerva.àJo ·:- Eil 'opponho·mo á esta 
parte. (Leu.) r-to oppõe-se inteiramente à. todua 
as 'Leis relativas ·a -contt:tictos ·de· l ~tras· . . Ora, ss 
as letnur não . forefii apresentadas, seglie~'S\1., que 
os endos;Ul_ntes deão · re.-poíis~VtltS, :. e . não · ob
stante a fal~a de cu~prim.,nt(l _ 4e le~;istó _ e, , dí_· 
rei to quij ono é · part1cul.ar. á pr.ovinc1a do Mara· 
uhiio, é. di~etto g.,ral. .Eu p.Jn~o . à co:u~.itleração . 
desta augusta . camara .por diro1to ·pus1t1vo com· 
.mercia\ de t•)das . a~ na~ões ;c letras . qüe sãó pro~ 
testadas a seu. portador, f-tz reclirso cotitra oen~ 
dossante. O, portador da .lbtt:a tlca: conservando 
o · di~e.ito · ~~ntra . todos os . endossaiit~il,~. não 'o,b,; 
st.ante a le1 geral, · : 

O Sn. ReBiluçA.s :..:.;, EstlllllOil lrataudo de fazi!r 
leis, e nii·• do us t•X>lCUtllr ; po,· c.',nse rJUP.nc~ia não 
vala o arg•wl•)nlo 1:1obre ·o úireíto positt vo -cum. 
mercinl. Nu lltinh~t opi11iito a ri'S••Iur;ãodeve passar 
porqut! ella não é cuntra principio:~ de equidade 
e justiça. 

o SR. P~Üu~o· . DE il.iniQuEaQÜE: .,.:; r~tô hn· 
pr.rta uma CHSSação do laí, p•lr cunsttquenci'n não 
póde t~r l•!gar porq uo uma resolução não• póde 
· r~:vogar -le1s. . . . · · . ..... . .. . . .. .. . · . . . · 

O Sn. XA.vnca nE CARVALHo: -.Tuig~ qti~ n reso
\nçiio não pÓL\e. passar . por autí-constitueionRl. 
(Leu.; 'Vê·se mu1to claramente que o conselho 
gúal quer ir co .. tra a lei geral, · estabel~cendo 
um juro mllior que ·o da lei ; · como t;,mbllrn 
quando quer lt!R privilegio sobre letras de com· 
Uli'I'Cio. · 

Posta á votos a resolução foi rejeitada •. 
Pa~sou-se a discutir a seguinte . d·l , mesmo con

selho. · · · 

PROPOBT.4 

.a Sendo muito utU e vantajoso .· a esta _provi nela, 
que .. haja nella um jardim .. botanico ·. aonde se 
cultivem não sómente as plantas propriae do ·paiz, 
que tem prestimo na economia . dorr.esUea ·. e .· na 
medicina, ma~ tambem as exoticas, que JlOssuão . 
as mesmns.qualidades, e que se possilo aclimatkr 
com fllcilidnde; sendo .o sobredit•' jardim dirigido · 
por um lente · de botanfea e agricultura; · 

« O . conselho geral resolve : 
" Art.l. 0 Haverá nll cidade de s, Luiz do Ma~ 

ronlu'io umJ·ardim botani~,;ono lugar m»is pr.oprio 
e ac_c~mmo ttdo para · is~:~o, eecolhiilo pPl" · camara 
mnmclpal, com approvaçi\o do coneelb? geral da 
pro vwcia. · · . 

« Art~ 2.o No jardim botanico se cultivaráõ 
não sómtlute as t-lantas indigP.nas de utilidade 
na . oconamia domestica. o .1111 medicina, como 
tambem as exoLic•)B que po11suiio as mesmas qua
lidades, ··· e que com . facilltlade se possllo acli
m~ta~ · · · 

«Art. 3. 0 O dlrector do jardim será ao mesmo 
teu.po ler.te de boLnnica e agricultura. 

« Art. 4.o Par.- occupar o _emprego de directo1• 
aorâ eacolhi<Jo um cldadllo brazileiro que tiver 
011 CllDh.,clmentoa necesearios para ·isao, e na sua 
falta qualqullr estrangeiro que esteja nas musmaa 
clrcumelunciR"· 

" Art. 1'>, 0 O lente dit·ector dojardlm bótanlco 
terA o mesmo ordenado e .. vencimento& que · têm 
os da• provlucla'l da . B-tbia e Prlruambuco, pago H • 
pelo thesouro .publico da provlncla. 

a Art.. 6.o o jl\rdim bntnnleo deata cidade Sf!ri\ 
em tudo rARnlodo pAio jardim bot •nic:o daquellaa 
du~s . Jlrovlneias, · tanto no seu · uumel'o de em
preRadoa que terilo .o_s mesmos venchnentoe como 
11011 o&eus e,;tatutos. . · 

11 MHranhio •. Sala das _llessões do conselho Rerl\}, 
29 dll JH!lttiro dll 1830.- Manoel Oclorico Menclea, 
secretario . que ser_ve_ de presl..teute • 

·o Sr. ftobouçtu:--Aresolução tem um artigo 
pelo -qu·•l não pôde pa118ar. Se a. proposta- se 
pudesse emendar, dizendo·se o me11mo que. ji se 
fez para o curso jurídico de S. Paulo a · respaíto 
de co: r tos . ·leu te&, .berr. ·;: m•1s não . se a do aseim, .. 
uão pó.de passar esta resolução. · 

o· sk. Oooât~o: _; Est~ entendido que se nitô 
houver braizl~iro, h.-i a a ser •'StrallgP.iro, e . daqui 

. não · se segue que a · admissiio niio · seja cori1 ·a 
formalid"d" com que os esll'angeiro~ custumio 
ser admittidos. .. · · · · · 

o sr. Górvàs1o:.~Oppoobo·nie á próp(isia 
nào sô , por este . art. 4o, como em geral ; nó,Lnâ_o 
temos .. lei . pela qli11lo> éo .oselh~ tenha e11tajuris_· . 
dicvão ; e demais,' de qtie. serv~ o ja~dim bota~. 
nieo ? Sômente pal'll sustentar empregados sem 
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utilid~do alguma. Os Srs. dP.putarl~s de Pet·nam· 
buc,., · p11deríão díZPr Sfl o jRr'lítn botaníco daquella 
província deu algum pruveito ~ _ _ . 

o Sr.- I'trgo burr•o,. ·::-Natla direi ~obrA a 
propo .. ta, ac:ho·~ digna dll &P.r sruiccionadn . Em· 
quant·• ao J&•·dtm de Pllruambuco, tPin aiclo t.• st~o 
butanU.mPnte. utíl ; :para imnwnsos lugar .. s têm 
dalli sahido al'mentPR, _e esl'alh11llac por :toda a 
província.; o dirl'ctor <;ne exi,;te .nesse jllTclim, e · 
lente de botaniea, á minha sabida daquella pro
viucJa jA cont1VA ~ . alurunos. 

Emqu•nlto 1\ deapeza que se faz ·com os · em
pregados publicnll, prouvera ans céos que ella
fos~e pat·a ínlltrucçno. (Apoiados.) 

Posta __ á . votPção, fo_i approvada a re>loluç~o. 
Fotiio rejlliladas as tres seguintr.s resoluções 

do me~mo coRselho : 
},a u S11ndo mdispensavel qua aos Srs. conõe· 

lhPtros sej•io distrlbuido.i ~;s~mplares dos proj~cLos 
oft'.irecidos ao .corrselbo gP.ral; para os poderem 
examinar eom vag1u, e tel·oa presentes no · acto 
da discussão, e ndo sendo ·possiVf:l .qucl os <litos 
exemplares aejio tirados por um unico oftlcial · 
que tem a ae·eretaria do . mesmo conselho 

cc O conselho geral resolve : 
" 011 projectm1 oft'.,recidos ao conselho gP.ral da 

província do Maranhão para serem . discutidos na 
fórma do sou regimento, e que depois da 2• leitura 
forem julg•llfos . objecto de deliberaçiiu, serão im
pressos á expe ns .. s da fazenda publica, e dis
tríbuidcs pelos conselheiros ante:~ da prímnim 
discussão. 

tt Mnranbiio. Sala das se!II'Ões do conselho geral. · 
em o to de Fevereiro de 1880. -Manoel _OdOl'ico 
M t:ndes ~ secretario que serve de presidente. » 

2.• • Sendo notavel a ·talta du exem,Piares das 
leie nesta província pela· sua grande dh1taneia da 
capital, ·e conviado vulgarisar o conhechnenlo 
da:~ · mesmas, quanto fOr . JlOSBivel 

cc O conselho geral resolve: 
t1 Art. t.o .0 . presidente da província do Mara- _ 

nbiio mandarA · l'eimprimir A expo~nsas da !a2enda 
publica todas as leis o decreLus da assembléa 
legislativa que 'Yierem remettidos oftlcialmente a 
qualquer das .. repartições publicas d" . mea~ma pro· 
viucin, e o mesmo ae praLicará com as provisões 
dos tribunaes e portarias do minl~tario gue en
volvào ·. e>~clareclmentos sobre n .exccuçdo das refll· · 
ridu leia, ou outras . qu·tesqner Pm vl~:ror. 

" Art. 2.o Os lrnptPIIIIOI na fbrma do nrt. to 
serllo vandldoa ao publico por um preto modico, 
e quanlo buate para aalvar ~óu1eute a deapeza 
do pttpel. ·. , - . . . . . . · 

t1 Maranbilo, Sala daa aottaõea do conselho . Aeral; 
em o lo de Fevert~lro de 18:10.- ,\lanooJL Oclot1co 
M nadea, aecretarlo qu11 aerve da P.telld~nte. 

8.• a A. provlnela do Maranhio devo o . ang. 
manto de 11ua ugrlcultura . no furneclmento du11 
braçoa afrlcanoa pela companhia geral deade 17lí6, 
e.dt!poia dtJIIa t\ contlnut~çllo · do c<>mmerclo da 
eHcravatur• . peloa ltPAOctantea portugUt!Zt!l e do 
Brazll até hoje; como purém o anuo de 1830 
é o termo marcRdo em •111e deve acabar este 
trullco ·na fórma .doa tratados, é .de absuluta ne· 

· cea>~idado fuer que voltem para os campos os 
braços africanos que se empregAo na navegaçllo 
do lnterlur e costeira, como em outros. empregos 
urbanoa ·que cum facilidade podem ser · desempe· 

. nhados por homens livres ·: paara que a tav!-lura .· 
da pruvinc ia .nio deofalleça, e a naveg11çno 111te· 

· ríor . não sotl'ra : . . _ . · 
u O · i:onstJlbo geral • re~olve : 
t1 Art •. {,o Da publlcaçiio desta · em diante nilo 

serão admitti .los no · arsenal ou em outra qual
quer obra . publica, omciaes de qu·lesquer . oftlcios, 
e serventes .,que seji\o escravos, menos_ na · occa
sião de ·. urg~<ncia declarada pelo . presidente · da 
provincin,. pena de .16S par!l .o município 1111go 
pela autoridade ·que os aílmtthr. · ·· · 

ic Art. 2,o As ólllbl\rcaçõea·que navegarem para 
o intflrior . d11. pruvincia ou pHrll sens portos de 
brtrra fóra, terão d~s•IQ já. metafie da s11a ~nar
niçr}nde _homens liVI'P.S e_ a outra pBrtll tia e-crrwo~: 
l'X•:eptuáti·Re 11s embarcuçõea qu11 tíverf.m tripo· · 
Jotção de escravt•fl P"rtPncontes aos proprietario& 
tlu11 mesmas emliarcações. · 

« Art. 3, 0 O intendente da mari11hn d&tormi
nará" o iJUmera· da;( pessoas qlltl . · devem com pó r 

_ atrip~l~tçl\o_:de _cada uma. llRs embarcações, tendo 
em VIsta nao só o tamanho .das mesmaR, como 
t~~bem as chcumstnncias dos lugures para. onde 
dmgem a sna na.vPgação . . . ·.· .... · . - . · - -

" Art. 4. • p.,derhõ ser recebidos para mari
nheiros á bor.Jo lias $Obretlitas embarcações, todos 
os que voluntrtriamente se matricularem, ficando 
deadg logo . i11entos do recrutamento -de ·1• · e 2• 

linb'l, emquanto st empregarem neste exercício; 
bem como do _ recrutamento do · mar ·por espaço 
de 6 1111noB. • 

ú Art. f>. o TreiJ . nnnos depoiA da publicação 
dettta lei as . tripolações das embarcações dn in~ 
ter i o r, e costt!iras desta . pro vincia, aerl\o . todas 
de homens livres; o que se não entende com 
as . embarcações que tiverem tripolações de 
escravos perteucentes aos proprietarios das • mes
mas, nem · com o·s praticas que forem escravos.· 

« Art. 6.• A int·•ndencia da . marinha não dtirA 
·matrícula ·_ás embareaçÕt!>~ dos :rios e da costa 
senfío na _ fórma. . do art; 2o . por ora, e para o 
futuro na do 4o, pena ·te 16S para o município, 
pagos pelo escrivão que a passar. · 

tt _ Art. 7.o Havorá uin r"l{imento organisado 
pelo conselho geral da provmeia aeeommodado 

· ans iuttJre~ses dos ·· propriP.taríos ·das emb'arca
çõ~s e á gente das guarnições, ·. que tratará da 
P••lieia necessaritl á nowegaçdo interior da me11ma. 
pi'Ovíncla. . · · 

• Maranhi'lo; Sa\a das seasões .do éonselho 
$!P.r&l, em 10 de Fevereiro de 1880. -Manoel 
Odorico_ -Mend88 i secretario · que serve de presi· 
dente.» 

Passou-se a diacutlr · as duas seguintes que sem 
discussão . foráo rejertadas:- · 

Proposta do comelho . geral da protlincia do 
Mat·anhlfo 

1.• ,, Sondo grandes e repetidos os prejulzos 
quo llJft'rem oa lavradores desta provlncla _ no 
lran._p .. rte doa productoa de suRa laVIlUraa no 
_mercado d~•ta cldrtde, nllo sõ . pelo . eacandaloso · 
extravio dos meamo11 a bt.rdo . d••• embarcações 
que oa tranaportdo, como peln11 CrequentP.e. ala· 
gaçõea da111 meamaa . embarcações. motlvadws . pelo . 
deaculdo e neglil(ftncla dm1 meaues que aa dlri· 
Jlem; . e cumprindo remediar eatea · malea eatabele· 
cendo alguma• providencias que possilo firmar 
dh·111LO certo, que regulo a nav .. gação do Interior 
deata provlucla 

u O conselho geral resolve : 
u Art.- 1.• 011 p1·oprleLarios d6 quaesquer em

barcaçõt!·a 6. frele no _IMerlor df>sta provlncia 
seri'io responl4aveis por todos os t>ft'e1tos· ·e me~:· 
carloriat que forem. recebidas A bordo das suas 
embarcações, st>ndo obrigados a pagar . qualquer 
!alt·1 que haja,· bem como todo!4 as .mais ava• 
rias qutt aotf,·erllm ·os .objtJctos -nellali· embarcados> · 
quando taes .avarias sejão motivajias pelos . ~es
trea ou equtpagens das · mesmas embarcaçoes, 
ou. nasção do · mão ·estado : das mesmas, quantO' 

. á cunstrucção, podridllo; · Cà\ta · de cala!etos; ,en~ 
cerados, etc; - - · , . _ . · ' · ··. 

" A"- 2.o Nos casos de avaria grossa e .atra·· 
cações das sobreditas· embarcações regular·se·ha ·a · 
r'avegação do i•1terior pelas leis · em prntica·a este 
respeito na navegação do alto -o, ar. . . · 

u Art. · S.• Os . mestres das · sobr.editaa embar·· 
cações nio poderâõ 'usnr ·a seu'- bordt• de mei.os 
alqueires que não sejão · e,cactaml.nte aferidos, 
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A. infracçno de:~to artigo serA puni•la com :1 multa 
da quantia de 60N paga pelos referidos mestres, 
por cada . . vez que . a . seu bordo fór encontrado 
um meio alqueire sem ser aferido, e com a da 
quantia de 100$000 por cada vez que se provar 
terem usado de un1a .lal. medida ftaudu\enta 
.para a recepção de ganeros a· . seu bordo, . de
vendo 11erem pagas as referidas -multas pelos 
pro.prieta'rios das sobreditas embm·cações quando 
os· mestres das mesmas não tenhiio por 011de 
paguem, . ou .forem escravos. As refdridas mult~s 
serão applicadas,. a. metade a fa"''OT da ~amara, 
em. cujo distr.ícto ·· se verifica1· a· infracçlio deste 
àrtígo ; e a outra metade para o fi-cal da 
mesroa. cl\ma.ta, ou ()Utra quaiquer. pesaoa . gue 
perante o juiz de paz respectivo provar a dita 
1nrracção. 

« A.rt. 4. 0 Os meftrr:s. das sobreditas em'sarca~ 
ções não pcideráõ sahir par:1 . fóra dos rios .com 
mais de quatro altos de saccas de algodão sobre 
o convez, e serão obrigados a trazer cobertos com 
encerRdos os. effeitos que de ordina.rio costumão 
a vir sobre o mesmo convez expostos ao tempo; 
sendo multados por cada vez .. que infringirem 
este artigo, quanto ao maior numern de altos · 
de saccas, · na quantia de 60HOOO ; e pela falta 
de encerado cornpeteok em 20HOOO. A respeitl) 
destas multas .ee .procederá na fórma do que 
:fic:1 disposto no art .. S•, tanto pelo que respeita 
a sua applicação, como na parte que sujeita o 
proprietario da embarcação ao pagamento d.as 
multas. 

« Art. 5. o Os mestres das_referidas embnrcações 
:JUe não tiverem com-qutl pagar as multas que 
lhes forem impostas nas íó•·mas dos arts. 3• e 4g, · 
serão presos por tantos .dias, quantos mil réis 
se eomprebendercm .na importancia da multa que 
lhes fór. ·impostll; porém t11es p.-i,;ões sómente l:le 
verificaráõ quando forem exigidas pelo pro
pri~:tario da embarcação· quo na . .fórma dns ml!s· 
mCis arts. 8o. e 4•, pag••rá a mulla enl f•llta do 
ml'stre • 

. « Art. 6.• Fica snlvo aos proprietarios das 
sobreditas embarcações o direito de se . indem· 
nisarem pelos ben>~ dos respectivos mestre>~ das 
mesmas embarcações de todas as perdas e . pre
juízos a que elles derem causa .. 

« Art. 7.• Aos juízes de paz comp.1te nos seus 
districtos, fiscalisar o exacto cumprimento dns 
arts. 3• e 4•, applican,jo no caso de. infra.c~1i.o 
as penas marcadas nos mesmos artigos sem rc· 
curao pnra juiz l!Uperior ; porém tae:~ penna não 
aerito impostas senão do11a mezcs depol~ da 
publicação deah. 

•. Art. S;o Tqdo e qut~lquor trato entre os 
C&l'regadorea e os . proprletarios das sobreuidas 
embarcações, em · conta·avençiio do ·que fica orde
nado, é de sua natureza nullo e como se níio 

. existisse. 
" Maranhão. S11la das sessõtlS. do conselho 

geral, 8 de Fevereiro de 1880.-Manoel Oclorico 
Mendes, secretario. que serve ·de presidente.» 

. 2.• cc A primeira e a mais util dss artes
a lavoura -está. na nossa província desalentada 
e ~batida; deP.prc.vida.. de .machinas engt:nhosaa, 
que multíplicão os productos sem. augmentar os 
gastos de producc;ão, vai· experimentando. de dia 
em dia. grande mingua. de braços peln: fuga dos 
escravos, os quaes ja. sós, já associados á crimi~ 
noscs roubão o fructo aas fadigas dos lavradores 
e .os seus gados. A quasi certeza que elles têm 
de não serem capturados, ou de· se demorarem 
roubando .. por muitos annos, por não haver um 
corpo de. policia eom_()o8to de homens CJUe ades
trados pela exl)t-rienc•a os possão segu1r e ras
trear pelos mattos, páos,. e · enrj_çadas capoeiras 
os tem tornado audazes, e os anima a eonti-: 
nuadas fugas. Para remediar um mal que no 
antigo regimfiD era· acautelado por uma maneira 
arbitraria, e oppo!!ta ao f~liz systemn que 

abrllçámos, obrignndl)·~e nã,) poltcas vezes ao 
pobre cidadão u prestar gratis o seu serviço ao 
rico ,. 

cr ·O conselho · geral resolvo : 
cr Art. t.o Crear-se-ha Am cadA umll dali fre

gnet.ina da provi11cia um corpo de ·policia rural, 
composto de um cabo llo matto o de 5 até· 10 · 

. soldado.~, cujo ·numero serA regulado . pelo pre-
sidente da província . em c nselho, cpnforme a 
extensão d IS fregUI'ZÍBS, . 

« 'Art. 2.o O. corpo de po1 cia rural fica sob o 
lllàndo dos juízes í.le paz; ~para ser empregado 
cn1\fnrmo oxigir n .execução do que. lhe;; é orde· 
nado no § ô•.clo art.' 5•. da .. lei de. 15 de Outubro 
de 1&27, alem de outras diligencias que. lhe forem 
ordenadas pell) . presidente da província, . cujas · 
ordtns cumprirá sem duvida alguma. Os indivi· 
-duos .do sobrPdito corpo sarão ·punidos corrcccio· 

. nalmente quando faltarem ·ás suas obrigações, 
pelos referidos juizes com a· pena de prisão .nté 
30 dias; devendo· alem disto serem propostos- á 
camara para serem demittidos. do serviço os·que 
forAm incorrigiv.eis. 

<c Art .. 3.<> Os juizes de paz escolhcrAõ homens 
dotados de aptidão, e dexterídade que é ne.::es
saria para seguir e rastrear. os. fugidos c cri· 
mino~os por P.ntre as brenhas,. e . os P.ro·poráõ ás 
camaras dos. seus dístrictos: ·se · e~tas os· appro
varem mand•ué.õ lnnçar nqs seus livros o nome 
e. freguezia do proposto·, . n dia, mez e anno. da 
sua approvação; se _porém não.· fór a proposta 
appNvada, a camara avisará ao juiz de paz que 
fará nov11 proposta, dR!l'lo-lhe os motivos· que 
teve para a dosapprovação~ .. . . 

cc Art. 4.o A. camara dará logo. umo. cópia c\ o 
tl!rmo. da sua approvac;ilo ao proposto para lhe 
servir de ·titulo, e poder com elltJ cobrar o· seu 
estipendio e requerer a t~llR reforma. 

cc Art. 5; o Os cabos do mnlto terão o veMimento 
diario e cfft!cti\'O de 2l0 réilf; e cada um dns seus 
soldados t.60 réis, s~nd<\ t•1dOt\ pa!1,o8 mensa\mflnte 
pelo thPsnuro puhlir,o ria pr•tvincia, por tulhas 
assignndas e. jura•ha pelo juiz de paz respectivo, 
a quem . .-.en!. enttflgue a impo'l'll\\\e\1\ das mesmas 
folhas, ·para VRriftcar . o pagamento. perante o Bell 
P.Sc1·ivilo q1M de tado lafrará tc1·mo em livro 
pare.· isso àestlnado, . 

« Além do soldo quo ftea de~lgnado, todo o 
soldado ou cabo do m1tto que .prender um escravo 
fugido dentro das c\da.t\es, v\\lM e a.ldàas, rece
bera do senhor do dito escravo 18 : (~ra dellaa, 
nlto soneto nm quilombo, .SSOOO; e sendo em qui
lambo BSOOO; p~>rbm quando o preso fõr rapaz 
ou mulher, , perceberáõ aómente metade das 
quantJRII acima, que lgJJalmente deveráõ ser 
pnga~ conforme tlca diaposto, a. qualquer soldado 
de· 1• ou 2• linh·1 que prender caca·avos fugidos. 

cc Art .. G.o Todo o soldado ou cabo do matto 
que tlear eatropeado no exercill\o de suas funcções, 
ou que as tiver' desempCJOhado com actividade 
por e>1paço de vinte annos, terâ o direito de 
ser reformado com o ·soldo por. inteiro : o. quan
do· aconteça serem mortos ·pelos fugidos que 
forem perseguindo, perceberáõ as viuvas dos que 
a!l8\m morrerem,:emqu1nto forem viva", a metade· 
dos soldos ·que' percebíào. seus maridos quando 
vivos~ · · . . . ·· . 

« A1·t. 7,o. Qunndo qualquer. capitão ou soldado· 
do matto requerer a sua •·afor.ma, JJ}>resentará 
atte.'l!ado do juiz-· de paz .do- seu bom comporta-

. manto. e actlvidade à camara respectiva,· que o 
rllmetterá com o seu. parecer motivado ao. presi· 
dente da província, que fica autorisado para lh'a 
conceder. 

<r Art. S.o Ao presidente da prqvínci•l co,mpete 
tomar conhecimento, e resolvc_r como fó~ JUSto, 
àcerca d. as injust. iças praticadas pel. os juiz·. es de p. az, 
contra os indivíduos do sobredito corpo de policill 
Oii \'Xercicio das .~uas obrigações. · • . . . . _ 

<r Marll·uhão. Snla das·sessões.llo Cl)nselbo geral, 
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.. 

10 dê F~veroir~de 1830 . .;_MánoeZ Odorico M~ndes, 
seeret11no qui!" serva de p1·esiden1e. v 

Acabada 11· ordem do dia, passou· se a ler illg~na 
pn•·eceres de commlssil.o. · . 

· Leu o ·Sr .. 1• .. secretario. um parecer d'a · eom
mi~siío das camaras municípne~, sobre uma pro
posta do conselho ger.al ua províncin de S. Paulo. 
(Yüle sessão de Jülho.l · 

Foi approvado. · · .. .. ·· . 
L6U•se outro da mesma cOlllmia;i!o >!ob•·e. a 

representácão qüe a eeta augusta · c~mara dirigio 
.. o ei~ndão Oonstnneia, José Ferreira. {Vide sessões 
de li! de Julho e -2 de Setembro;) · ·· · -

Foi app,·ovndo. . · · · · , · · 
Outro do Sr. deputado direo!or. (Vida sessão de 

22 de Setembro, ondG se acha transcripto.) . 
Foi appro'l"udo na primeira parta e rejeitado 

n11 segunda. · · 
Outro da. eommiesno de constitníçiio sobro o 

officio do ministro dl\ guerr~, em que dá infor-
. mações a respeito da Joeé Pereira de Azevedo. 
(Vide sessão de 11 d~ Julho, onde &e acha 
transcripta'.) · 
, l<'icou adiado pela bou. 

·O SR. :PaES!DENTJ:: deu para ordem do din : 
1.• Continu11ção <ia 3• dlscus~l!.o do pr--)ecto de 
lei n. 138 VÍ!!dO do se,utdo. 2.• Res,i1ução .pro
poala pP.Io l:;r,. deputadu Luiz Cavalcanti, .s~>bre 
Ofi empregados. publí•<Oll que ~ão membros do 
conselho ger"L 3.• Resolução n. _187; ,!..o Conti· 
nuaçii:O dI ·2• dÍ8CilSaitó da Jlrop0411 do gove~·no, 
que revoga o art. 17. dl\ l~t· de. 23 ·de Setembro 
de 1829, com as emonda&. da commís81io e as do 
Sr. llullllnJa ÜB.vale.mti. 5.0 Discussão do pro
jecto de lei n. ao. . 

Lev11ntou-se a sesslfo ás 2 horas da larde.
Jose dG Costa. Carllalho, pre.aidente.-loaguim 
M<ll'CeUino à~ Brilo , l.• secretario. ,...-Antonio 
Maria d~ Mou1•a, secretario supplentc. 

E'IIESIDeNCi. DO $8. COSTA CAQV ALHO 

A's 10 horas o Sr. 1• secretario- fe:z: a chamada, 
e estavão presentes 69 Sre. _deputa~os, faltando 
com causa o~ Srs; Deus e Sll'i'B, ·SLlva Tavares. 
Baptista Pereira, Pereira de B1·ito, Pinto Pei· 
xoto, Mandes Vianlla. Alves Br11nco, Paul~\ Al· 
buquerque, ·Oliveira BeUo, Gomes dl\ Fonseca, 
Luiz Cavalcanti, Fernandes de Vat~concellos,. Frau· 
cisco tlo Rego B·1rros, .Lemos, Feljó; e eem causa 
-oi! Sra. Alen~ar, Vallaaque&, Mh·anda Ribelro e 
:Monteiro de Barro~. 

O Sn. P.RE81DENTE abri11 a sesal'io 6a 10. haras 
e 10 minutos, e lida a acta da nnteceden te pelo 
Sr. secretario supplellte Maria de Moura.- Foi op· 
pro'i'ada. 

O Sa. -1• Sí:OIIET.I.niO :den eonta .do expediente, 
lendo: 

Um o:lll.clo do secretario do flenal'lo, parli· 
eipondo ter aquella ~amua eonsentido nas alta· 
r~ções das re!eteneías feitas és ordenações no 
projeeto de l~>i . que extingas , a . P!=ove.tori~ . dos 
aaaentes.;....Ficoll a camara 1nturada, e_ mando~·se 
copiar. o ·projecto para.· ir.~ ·sanccito imperial. 
Follip~esentada uma P.arttcLpaçil.o do Sr .. depu. 

tado FeiJó, de que contunu~ o. soa enfermtdacl~. 
e por iaao J!ede à camara que lhe pet·miUa re· 
ttrar·ee. -·Foi rememda A commiuito <le po·· 
deres. · · 

Cinco officlol do ministro do l!llperlo, doa quoea 
ftcou· a · cam11ra inlei~ada, partlc!paDdo elle em 
respoata, ter exp~dldo ordena : oo .1•, ao& ~o· 
vernoa -provioci11es, para que __ remettito as relaçoea 
d11.s "Villaa· e po,.oaçõe&, oom d~clafll.çlo d.oa _Cogoa 

de cada uma; no 2•.-á·.camara municipal da villa. 
de )lla~ahé, par~t ioformar sobre a obra da aadêa 
alli .principiada ; no 3•, pa.ra llu províncias se 
fazer prompt• ramessll" dos t!l.bellas dos emolu
mentos, que nas secretarias dos governo~ respe
ctivos M arrecadiio para a fa;~;enda publica, e do!! 
mais o!lieios que p~s~arão para a me~mll fazenda ; 
no· 4<>, ao ouvidor d11 .comarea do Rio de Janeiro, 
pllra ·d11r as -eoo'l"enient~s inronnaçõea sobre o 
OQj~cto da 8"r elevad!l em vílla 4 povoação da 
Mnn~aril,IJ.ba.; no 5•, a .camar:\ municipal da Vlllll . 
de Mee~j a na na p rovíucia <lo Ceará, sobre a r e
presentação qn~: -ella fez, queixa ndo·se. de .lho 
niia ter u cot~s.llto geral da província approvado 
u111a de su~ ·posuras que Julgava· vanl.9josa ã 
agricu I tura. . . · · · 
·Maia llm offtclo do míniatro da justioa, blll res

. posr.o, declarando que até o dia 23 .Qo corrente 
nenhuma ·participação se hnvi:l recebido naquella 
secretaria. do ouvidor· do crime svbre a solt.nra 
do cidadão C_ypríaoo -JJ&é B.ratB .de Almeida • 

A requerimento do Sr. Llno Coutinho foi. ests 
officio remettidil á COmi!'!iSsiio dti gunrda da con
stiLuição, com a certidão que o mesmo Sr. de· 
putado mandou á -mesa. ... . ... 
u,,~ ptttição de L .. uren~o Antonio do Rego, 

pa.ra q 118 esta camara faça o g~verno aacelerar 
a remessa da informação quil llle foi pedula a 

·respeito d~- outro~ req uer imenti>B do mesmo ilup· 
plicante •. RemeLtida á eommisaão, a que esttver 
atf~cto I:'S Le n egucio. · · 

Petição dl! José Joa.quim de Gauvêa. Junior, 
pua ser adJJ;íltido romo ofllcial da secretaria 
deaLa cam~ra •. - .Ao Sr. · 1• secretario. 

ORDEM DO DIA 

Terceira discussão do projecto de lei u. 138, vindo 
do senado, sobre os escrivães dos juizes de paz 
.das fregue%ias :ou eape!lna f6ra das eídBdea ou 
villas, sei"VIrem tambem de tabelliitaa de notas 
nos. seus respectivos ãislrictoa, e cumulatívamente 
com os tabellíiiea do termo, sem dependerem .:te 
distríbuiçilll as eacripturas que her~m. 

·Posta a materia em discussão, n ilo havendo 
. quem pedisse a pala.vra, e procedendo-se â votação 
toi acloptado o projecto como lel o rcmettldo A 
comm issio de r edacção. · 

Entro11 ígualmeute em d!scusaio o projeclo de 
resolução do Sr .. Luiz Ca.valcanLI iseotando o a 
empre11ados publieos civis, e·mllltarea l(o elterclc.lo 
de sua~ func~u~~. durante o tempo dll8 aeuõea 
doa conselhos gerloell de que . f<>rem membro•. 

Julgou·se a materla.. sufftc!entemente debatida, 
o cerrada a d\$cuaailo, foi o projecta adaptado 
com a reaohtçilo. o remeltldo _1\ oommissiio de 
reda.eção. · · . · · 

Entrou ~m di1C118do o projecto da reaoluçíl:o 
n. 11:17, otferaoido pelo Sr. Oaatro e Silva, eobre 
as habilitações de que trata o att. õ• _da lei ·de 
6 de Novembro da 1827, a respeito .d~ts viuvas 
e mais herdelros doa militares. · 

O Ss. LINO CouT.mrio propóz a adiamento prt.l'll 
ir .L\ commissão dejU~tiça civil p11.ra qne proponha 
um pr~ecto que-abranja, não só ~,materia.desta 
resoluçao, como a das represaot~oes do. con86lllo 
auptemo militar sobro a mesma lei. • . . 

Foi apoiado, discutido ·a approvaào ri adiame~to. 
remetteodo ·se tndo l c~mmJssilo da justíç_a. civil. 
com uma emen _la do Sr •. Paulino de Albllquerq~e 
que. não tinha sído opposta ao apoiamento (la 
camara. · . . · . 

Eutroa. em primeira dlacuuilo o projecto. de lei 
n. 98 do Sr •. Ouatodlo Dias, que problbe 11lo• 
terias tl&baixo de qualquer pretexto; e findou a 
primeira, e piUI&ou á aegQuda dlsouaallo. · 

Entroa tambem em primeira dlaouado G proje11to 
de lei n. 81, otrereeido pelo Sr. Hollanda OavalcauU 
pil.ra· que os wa11ameoto" · dt\ divid., pl.\bltca elo 
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qualquer natureza· que sejãn; fiquem ex_clusiva· 
mente encarregados á caixa de amortisação crPada 
por. carta de Jei de 15 de NovPmbro de.182'i ; e 
participando-se a chPgada do.mimstro da razend·•, 
ficnu adiado para se tratar da continuação da 
segunda discussão da proposta do governo sobre o 
art. 17 da lei de 23 de Setembro de 1829 com as 
emendas da com missão, e as do Sr. Hollanda Ca· 
valcanti, e ·posto em discussi\o o art; 6°. o Sr. 
Maciel pediu a palavra• · ·. 

o sr. Ma.ciel :~Já disse que oprincipio 
que .nos .. _dev:e .. guiar é o valor,. ou a _ carestia de . 
qualquer cou~a que está na razão .directa .. da 
exigencia. dn moeda ; . ora, sendo o. papel moeda 
e. essas notas n_ me~mn quRntidade n., mercado_, 
se. acaso. o governo pagar em papel, generali•ará 
clamor em toda a província do Rio de Janeiro ; 
e isto o obrigou a fazer os pagamentos metade 
em ·notas, metRde em cobre ; e se houvesse ·um.\ 
dupla emissão.a .exigencia .devia ser .metade, por· 

·que diminuirá em o numero de notas ; porém 
parece que o artig•l não remedêa : só o soverno 
se faz senhor ·1e ditas trausaoções, o que oqui· 
valeria a uma dupla emissão, porque o aug•nento 
n'11ma quantidadt~, diminue nes~a proporção. 

O problema qui! u.ó-1 propomos resolver, é melho~ 
rar o mei•l circulante ; os orde.Jados montão a 
600:000R, está visto que é . uma parte muito pe, 
qu~<na ; a moeda de cobre não é senão para lle"' 
que nos trocos, entre· nós é fraca e serve tambem 
para gran.Jes .trausações, e .é a unica moeda que 
temos e que se trata de melhorar; ora,. augmen• 
tar-se-ha a exigeneia do cobrE', . reeebend•• metade 
nesta especie .ntts repartições publicas '1 Julgo que 
não, portanto cumpre que os empregados publicos 
sejào indemnisados da part11 que perd.,m, sendo 
pagos em pRpel, a qual se lhe poderá compensar 
com o mesmo, para que os em pregados recebão 
o seu verdadeiro ordenado, e ofi't~reço e...ta em e nela : 

« Os empr~gados publicos, a quem se pagarem 
..seus venciment•>S ~m notas, receberâõ d" mais o 
corre~pondente agio que sobre ellas tiver a moeda 
de cobre . .-..Maciel. » 

o Sr. Gerva•Jo:- Como membro.da com
missão direi alguma cousa, supp·•sto ~ue o meu 

· collega da commissão já tem expeudld(• razões 
de sobejo, pelas quaes entendo que se. poderia 
supprimir este· artig•l, digão, o agi o da moed11 de 
cobre não ha de subir muito> mais a umll maior 
demanda comparativamente n ess>ts notas 'l Os 
coutracto:; · que · estão fllitus na bypothese de serem 
pagos eu1 notas, ficão muito prejudicados ? J,.to 
parece mais clr1ro 'JUS a. luz do dia ; se a nação 
clama cem a retirada dcl cobre, nou1êe·se uma 
com missão · para Vi!r ·o modo _com que se poderia 
rnlllhorar estes meios circulares ; Dfas assim é 
impossível. 

Accresce que o cobre falso foi em consequencia 
de o governo admiLtir uma moeda fraca ; e como 
agora querer obrigar a extiulluir este cunho de 
cobre ? Trata-se de providenciar ao cobre fal;;o ; 
e como se hão de obrigar agorR esses pagamentos 
em -cobre, é natural que a palavra metal· signi
fique prat~>, então o governo seria obrigado a com· 
prar com grande agio; Emfim por todos os lados 
não lhe vejo. geito ; . med.tdas repentinas desta 
natureza. não se pódem toinar sem ·se receiar de 
ir abalar o editlcio social ; e o que . nós preci· 
samos é de economia_nus despezas, e só a receita 

. nos pôde.· salvar : bancarota ao menos· eu não a . 
. receio, porque :uma nação nunca está no caso de 

. . um particular, outr_,,s poderáõ ser as consequen· 
cias ; mas não a bancauota. · 
' o lilr. 1\llnhtro da. T··o~onélo:-Reduzlndo 

a qnesLi'io á sua alrnplu:iciaule, e purlludo du prin· 
tipi.> de qu11 Cf'l~a o cuuhu du coltre, é evh.lant~ 
QUtl, ou _tucJus os ~"niPI'~J[aJ,,a civis e tuilltnres luio 
de ~er pagos em papel, ou vara aorem ·metade 

• 
em . mr.tuF e metade em papel, h no dl! as rend11s· 
publicas ser cobradas dPsta fôrma-: não h a meio 
termo ; mns aponta-se um mei;•, po~11e se metade 
dr> agio em papel aos empregados civ1s e militares, 
qu•) ~stes P"l-1 maior parte não ·podem ser pagos 
em pap11l. Ora, se nós pagamos o excesso-do agio 
aus empreg 1dns e ã tt•opa, éntão o.s !5,000: 000/1 
serão absorvi·los com estes pagamenLos, e não 
poderáõ as sobra:~ ter a npplicação que se lhes quer 
dar. 

A emenda. do Sr. ·· Hollanda ··preenche os · fins 
d>l proposta e tem a vant•1g_em de ser muito mais 
ampla ; · porque não · comprekende RÓ o Ri•> de 
·Janeir,,, mas. t•ldas. as províncias do imp.,rio, .e 
por. isso que é mfUs ampla, acho·a preferível. 
Se qualquer dos .. nobres oradores. propuzesse a 
suppressão do artigo, porque as me.Jidas que a 
commi~são especial tam de propór, preencheráõ 
os fins que est~& propost'l dPsejava, eu não teria 
duvit.la em convir ; mas não tenho certeza se 
tae:; medida!! passa'râõ e so mereceráõ a approvação 
da assembléa. . 

Peço á camara que tenha em vista. a época 
em . que foi fdta esta proposta. · . 

o Sr. Gorva..to : - Primeiramente . estas 
co~sas não Refazem de salto: o parecerda com
missão enearregaJa des_tes meios circulantes, e 
esta. augusta camnra decidirá se convém á nação, 
e se fór preciso será o Sr. ministro autorisado, 
para comprar algum cobre: . o que se fará preciso 
é prudencia nestes negocias. · 

O Sr. :M:lni•'tro da Fazenda:-A reflexão·· 
do nobre orador sobre tanta pressa não pôde ser-me 
applicada, havendo eu admittido o adtamento· de 
certo não tenho pressa, nem proellro decisão 
rapida: foi o nobre orador .quem se oppoz ao 
adiamento, e porque o não conseguia e continuou 
a discussão da propostn sou obrigado a deCender 
a minha opinião; · · · . 

o Sr. Paula e Souza: -Queria que se 
supprimisse este e mais artigos, por isso . que 
a proposta a tal respeito é· mais conveniente ; -
por consequencia entendo que parte -:dll resolução 
deve ser rejeitada, visto que ha uma commissão 
especial sobre o melhoramento do meio ci.rculante, 
e por isso julgo que. o projecto deve ir a es~a 
commissão,. Todos conhecemos que o remedio 
para melhorar a crise d<:!Ve ser lento, e para 
mustrar. a conveniencia disto escuso alongar·me; 
proponho pois o adiamento para que o projecto 
vá á commissão. 

O Sr. -1'Iollanda Oavotcon'tl:- Voto 
crontra o adi·nriento ainda que el't•lU persua:lido 
que ella ha de passar; pois parectt· p~<lo . qu11 se 
deduz delle, que nada. 11e quer fazar este ann.>, 
bem que v .. ja as melhores intenções em ~odoK 
os illustres deputados;. e apeZ•lr do . que disse 
julgo _que devemos prosPguir na . discussiib que 
requer trablllho porque a exigencia . exige. . 

o Sr. Va.•co:ncclln•:- O adiamento é 
indi>~pensavel, mosmo para que· a· discussão .. não 
continue tão.' vagamente, e cumpre que os nossos 
trabalhos vão em. harmonia;. portanto sou de 
opinião que. se vote pelo adiamento para o pro· 
jecto ir a uma commissão. 

o· Sr~ RebouQas:-Eu apoio o adiamento, 
e voto por elle, porque uma vez ·que ha uma 
pt·oposta do g:lvemo sob1·e t.al objecto devemos 
marchar em liarmonia ; assim poupa-se t11mpo e 
escolhe-se o que fór melhor • 

o &r. Llnn ooutlnho :-Este meu plano 
deve ir .de novo 1\ commissitu : jl\ diri&e a esta 
cauuara Como foi cJndo tli~IJ par6car; eU 01\Q Cu i 
ch11mado n11m ouvi,Jo, dllU·II~ eaLe pRreaer da 
no i Le vare\ o diu; purtuuto eata é o me11 voto. 

P"11ta em 'discust~l\o " t:tut•ria prupn~tlll pelo 
Sr.· P~tula o Su111a, M · apo\lf.do, · 1ii11111Lh&u o 
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npprovado .·o adinménto para ir .á 1• commlssão 
de ,faz~nda, .fazendo·SA ·u •leitura dos artigos do 
requer1mento do Sr. Vasconcellos. . 
~etiran_do-se . o ~inístro da· fazP.nda, continuou 

a d1scussao do proJecto de lei n. 81, e julgando· 
se finda a 1•, approvou·se · que passasse á 2•: 
t~ndo-se acabadt;~ a ma~eria dada para ordem do 
d1a, o Sr. presidente continuou a s&ssão, : cha
mando á discussão dive•·sos pareceres ·adiados 
nas. sessões da 1• legislatura. · . . 

Lo Da commissão da estatística sobre. a re~ 
pres~nt~ção . da . camara . da villa do Pochim na 
prov1nc1a lias AlagOas, expondo os inconvenientes 
da u~ião da povoação de Jequiá da Praia á de 
S. M1guel: a este parecer o Sr. Líno offereceu 
a seguinte emenda que . foi apoiada. 

u Que o . requerimento . seja remettido ao con· 
selh~ ge~al da p1·ovincia.--Lino. » 

D1scuhdo o parecer. e a emenda. . foi esta ap· 
provada, ficando regeitado aquene'. ti verão o . 
m~smo destino mais 8 pareceres da 'mesma com-
missão: · 

1. 0 Sobre· o requerimento do Sr. Salvador 
José· Maciel que representa a neces~idade de 
crear-se . em villa a povoação de s. Francisco 
de Borja na província do Rio Grande do ::iul. 

2. 0 Sobre o requerimento do viga rio . e mnis 
parochianos da fregut:zia de Santa Luzia do 
Norte .na província dos AlagOas pedindo ser erigida 
em vllla. · · 
. S.o S~bre o requerimento dos moradores da 

povC?aço.o ~e Monle·Alegre no nrcebíspado da 
Bah1a, pedmdo a cre.tçào de uma. parochía na 
capella da Senhora das Neves.. · 

·Forão approvados ·os se~uintes. pareceres : 
~ Da . commissão de .justu;a criminal sobre a 
rept·esentaçiio do vice-presidente da Jlrovincia de 
S •. ~aulo, com a qual remette a que lhe dirigira 
o JUIZ de paz da frequezía de Hiririca para Stl 

.estabelecerem alli casas de correcção. . · 
· Da commissão . de justiça civil sobre o re· 
querimento dos professores de musicada .cidade 
da Bahia, · <JUeixando-se do pri:vilegio exclusivo 

.que pretendem .arrogar-se os mestres da capella· 
par~ cantarem nas festividades de todas· as 
JgrCJCS. .. . . · 
' Da .mesma commissão sobre a incorporação 
de varios. J!redios · no arsenal da marinha da 
eid~de d~ Bahia: . e · não ~e julgou objecto de 
dehberaçao o .proJecto de . resolução u1ferecído 
pela commissão para se fazer a dita incorporação. 

Julgou-se prejudicado por. medidas, e . delibe· 
rações J'á tomadas na presente Jegisla,ura opa· 
recer . a com missão. de guerra, sobre a repre
sentação dirigida a · esta augusta camara pelo 
conselbo geral da província de Minas Geraes, ·a 
respeito .das revistas, exercícios e licenças .das 
tropas de . 2• linha da mesma província. · 

Elltrando em "discussão o. parecer da conimíasão 
de justiça civil sobre uma proposta do conselho 
geral da província de Minas ; mandou-se impri• 
mit· a . proposta para entrar na. ordem dos tra
balhos, segundo as deliberaçõ. es da cam .. a. ra sem 
se tratar do parecer. · . .· .- .· 

Foi de.. novo remettido · á com missão . de saude 
publica . o··. pareée1~ da· mesma· .. · com missão com o 
projecto a· que elle se refere, sobre um }llano 
t~~~lin~!·.sf1ude publica oft'erecido. pelp Sr •.. Lino 

Foi igualmente. remettido ás. commissões reu
nidas "de. instrucção .. publica e da guerra o parecer 
da. com missão de inst'rucçãõ publica. sobre o pro

. · je~t.o de lei para a nova or~anisação da academia 
m1btar desta cOrte, oft'erectdo pelo Sr.· Hollanda 
Cnalcanti. .. · 

Abrlo-se a discussão aci parecer .. da com missão 
de fazenda, &obre o requerimento de José Re· 
bello de Figueiredo, adiado na sessão do lo de 
Setembro ; e. deliberou a camara que foase novr.· · 
monto 1\ J• cammtsailo de fazenda. 

'1'0110. 8 

d 
Entrou em discussão o ·parecer da. commissão 

e fazenda sobre o requerimento . de Manoel 
P_!Jchf!cO ~a. Silva, porteiro da caixa. da amortisa· 
çao. a a . diVIda publica. 

Deterlbinou a· camara ·· que o Sr. -ta' secretario 
maudasse examinar se havia alguma decisão da 
camtJr!l· que pt·ejudicasse o parecer para depois 
se del1 berar. 

Entrou em . discussão o parecer .da com missão 
de commercio, : industria e .agricult.ura sobre a · 
representação da camara ·.da villa de Nova "Fri· 

. burgo,_ em. que pede providencias para se mandar 
conclu1r. as sesmarias. . · · . · 

Pedio .a palavra e .. disse · 
· O Sr .. Lln.o Óoutlnbo:--Sr. presidente, 
o . r~quer1mento . destes cidadãos ·agricultores e 
fl!br~cadores dE! assucar e agnardente da . pro
vmcla . da B!!,hla dev.e ser attendido, tanto mais 
que vemos nao ter braços para . a l11voura ; . nós 
sabemos. que . as machinas sofi'rem <•s .· esforços 
humanos, e quando se lança inão das machinas 
os .. bra~os humanos ficão . desoccupados, tanto 
nsssm que na Inglaterra muitoa homens têm .fi. 
cado sem que fazer, e. tem·se •lestrui.do as mn· 
ehinas ; porém isto é na Inglaterra onde sobejão 
braços, porque entre nós é. o contrario ·por 
l!aver falta de braços e muito mtlis com ~ abo· 

. hção do trafico da esc1·avatura; .l' quando havemos 
de ter colonos para com. sP.us braços trabalhar 
no assucar, e outros. serviÇos ·de fabriençiio? 

Por consequencia me pareço que se deve favO· 
recer a .entrada de. macninas no Drazil; do outra 
sorte •. vão .. as· nossas · cousas cada· vez a peíor e 
poderemos crer, que os .estrangeiros não fize;iio 
e~te trl$tado só por philantropia; porque declara· 
rao-se. só:-eontra. a escravatu1·a dos pretos quando 
favorecem a . dos gregos 'l O seu fim foi dar cabo 
da escra'fatura · no Brazil, ·. para enfraquecer o 
r~mo · do nosso commercio. Sr. . presidente •. não 
sao nem· 400- nem 800 que entrão ·para o Brazil 
se~ pngar d~reitos,. e que o hão de empobrecer, 
c~eJt;~ que nno, ,Va!:. produzir . para depois .. dar 
due1tos de exportaçao, e dará mais que presente
mente; porque o assucar. que .fazem as machina"s é 
mu~to · mais pelo Cl}lculo. já féito ;. pois que pelas 
antigas nao se, fazia. nem metade do que· agora 
faz. com. vapor.; portanto opponho-me ao ·parecer 
nesta· primeira parte, . e creio que deve . haver 
resolução ou proJecto' de lei para que a machina 
de moer canoa de .assucar seja livre de direitos, 
e outras mais que sejão necessarias para a cul· 
tnra do Brazil: emquanto. á agnardente, já disse 
o meu pa~ecer, que deseJava que ella · pagasse 
grande tnbuto em consumo: torno a dizer, ha 
c~tas cousas qué são mRles phydicos, e o governo 

. nao deve favorecer o gue os causa; deve carregar 
tributos neste genero, e a exportação> deve· .ser. 
livre; tanto mais que flnalisamos o commerclo 
da costa d'Africa, . ·e as aguardentes não· têm 
extracção; . e ninguem que1·erá fabricnr; emquanto 
ã 2• parte do parecer, que deve alliviar a ex· 
portaçito sobre. aguardente, este direito que não 
i:levemos levar vamos pOl·o sobre o· consumo. 

O 'sr. Be.~ouQas:.iA introdtie'ção das JDa• 
chinas 4 de· utilidade manifesta,. e·. não.· só .eco· 
nomisa os braços . como os .:a vallos · e bois etc.; 
estas · machinas. são. i'nstrument'os .de .. : producção; 
que paga .direitos de . e~portação de maneir"' muito 
consideravel; J.lOr~anto ern. ·de vot.C? que reque
resse ã commtssal? competente .este negocio. para 
apresentar. um proJecto. que considere o~:~te negoció' 
·em todas as suas faces, visto· que se não pódé 
resolver sobre a resolulfiio: este. é o meu voto ~ · 

.. que torne a commissãó. para el!a···considerar sobre 
o meio de .. facilitar' . a ·entrada · das : maéhinae 
dispensando de pagar direí~i.ls~· · · • ··:· ... ': · 

I;eu-se e approvou-se o •parecer da· eommfssãó 
de estatística. e· · cateclúise sobre· a· .· represeu.taçiio 
do conselho presidencial de S. Pàulo; em. que .pede 

72 . 
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a .creacão .de nma .cadeira de língua brazilicfl: ·e . 
pedio ,a palavJ:a ·. 

o Sr. LhiLo oou-tlnho :-A Unguo que se 
cbama brazileira, c1·eio que é :tupim, -os tupins 
erão o povo que habitava t•.•do este territbrio que 
se chama Brazil, e erão divididos em dive1·sos 
outros povos, que -Callando ·a língua geral; tinhilo 
co usas particulares: • porém -todos estes dive1·sos 
tupins quefallario a lingua geral, erão entendidos 
por todos os ·outros índios ,do· Brazíl, que i en
tendem esta linguagem, gue se .reduz a mui pouca 
cousa os verbos não têm nem tem.po, .nem-- pessoas, -
é·_alinguagem mais _ irregular, .que pói:le ser; 
nao têm palavras para expressar as_ cousas moraes 
e as abstractas, e só têm para physicas : or.a, 
Sr. pre.sidente,' qual seria o discípulo, que que· 
r_er~a aprender língua· tupim? Nenhum .tiomem; 
e::~t~ Jíng~a quem ~ deve e_nsinai IJllO OS mÍS.SÍO· 
nar~os, _.sao os fr4~~s franc_iscanos que· t.êin 
obrJgllçao, e os carmebta~ etc., estes barll'adinhos 
que se têm . mandado _vir com o titulo de domeíi· 
~.ícl'r in.di,O:s,_ que aprendiio a língua dos tupíns; 
p~rém..:· eUes es.tão coniendp .o no,sso dinheiro, e 
nl;l.O _ v:ao faz_er nada : · desénganemo-nos, senhore.s, 
es~e espírito de- m~rty.rio _u~o _existe mjliil; tq,d()!l 
h~Je querem ant_es ser. confes!loi'es que martyres: 
nu.Jg. ue!D . quer_ mor!er. ass~_ a_ o, ne_m . . espet_ ado, e_t_ c.: 
e .por 1sso .estes mJssJonanos que tenbão ·no ·lléli 
conv!3nto escolas da 'língua 'tupim. · :. · · · 

Entrando em discnsslo o· parecer da co.mmissiio 
de jusUç~~; c.ivil sobre o requerim.ento doi ·pro· 
~es~ore_s d,e ~118ÍC~ 'd.!o -~ahi.a , ·p,edjo . -' pataV.f.jl 

O Sr. Lln_o Oouunno::-Este homem:era 
embar~çado na sua. lnd11stria · por estes mestre• 
de capella dos conegos, e os festeiros nilo ·podiio 

. chamar a musica que quizessem, só -J1aviito de 
ser aquelles •mestres d9 certo .p.,nto, e -isto era 
contra á ·industria. era monupolio, era obataculo 
a estes .homens de usar de· sua ·arte;.· porém 
creio':que segundo . este-. -conhecimento o .parecer 
tem ·seu direito. 
~.~o. Sr. Au:u~ra.l:~Eite r,equerimento, Sr~ pre
Jil~e~te, ~oi feito. em · conae_quéncia 'de historias 
.qu_e tev.e alU um m1_1s~.co! ·q~~ queria 'fa:~;.er·.com-:. 
pnss_c: ol'a, n_ a Bab1a IJ.ó os. mestres da ·c!)jlella 
p~d~m levantar o compasso·e o que lhe 'foi''deiJe: 
g&d.O, eJle!l requererão, e· nilo foi: deferido ( este 
anno tol'n.ou a' meiJma quest~o ~ levou a·:r·equerér 
ao pr_ocurador da eor011, e houve prOvimento contra; 
11ortanto é necess11rio .que· :uUia resolução des· 
~anehe o alvarB, e 11rova~e~to. · _ -· · : · 

_o $r. ~lno o~~~lnb.o:-Sr. P.residente, 
~ao lle pense que 1sto .. é .9uestãq de 'pequen~ 
m_onta: nunca p~nse1 que d~po1a de.termo11 abra~d·o 
o ~4ig~ fund!lmen~al, a cg~stituiçiio q~~-diz . ..:..todo 
~. c•dilt1ao é . bv~e no exer_c1cjo -4e ·ll~as ·. pr,ofissões,-:--:
,.Jnda se. esteJa .regulando p~r, e_stes .codigos e 
alvará!~ .do ~JliPP: dQ . desp(.ltismo I· !Vil dó guanto 
,:oarct~ .a _liber4~4!l :-_ao _c~!ladil).: de.vê · · eahír· 'péliJ 
Cp!lstitulça_o _ do .. l~pe_ri.o; ~a- B.illiia ~inija i:l ariiio 
pa .. ado fo1 ti!) utJ:(!Zill_~P.~~ ·lll~ifi.-do .~s.te p~~~ipió 
••arado da noaaa .:onat1t910~. fJ ,deC~ihp·s~ _contrá 
o livre oxercieio da profuisâo do · cidadãó: éü 
creio QUI O D·egoclo Di\() é SÓ 'l!!VIDtrir compasso, 
e~Jlea tlun mal11 certo• · privilegio& sobre· 'todas 
11 capellaa . _etc., ·e ·ainda' .. os' 'Srs. ministros 
d•aldem por eetc11 alvarfa ·e leia antigas do témpo 
do cJupotlamo : é preclao deaensanar -a· 6ata: gente 
que· a oona~ltulçilo .de; -Bra11l' nilo deve·fioar só 
np papel, !:'teve 111' pra&laamente obaervada. E11 
me oppoAbo a toda a lei qqe llOil'flr de p1111ar 
~ ''a~e ·rl)apeito. · · · · · · · 

~ IIJr. "o'bo"v"••~&r. prlll4•n'•• qll•ro 
111\d .m~nét!! fXpllcar ~PUI 6 tltl IUIIQII601 1 frap_ 1111 

a S aJusta com llRI "" QM..,D G'"'!Ut ur, IPr 
!_~!ltrfl _!l~_- mlaet"la_ or4ll tiO la . o a .._,, .-.111 ~-er 
..,-.~M ,.11s . fu~colSea : o 111&1 a.Jut '" UwtUI •• 
~\l~EÇQ\1.8, . ;·~ ~e CIIPI!lll: por•~a qMit.~Mtr .. ,.,~ 

qli~ quer fazer uma ..fe!Jta n!' .. Sé, ou se q11er 
alh ,ente,z;rar ,seu !pa1,, ba de por. fo~ça 'aJustâr 
a musica com tal e ,~al IJI.estr.e da· capella, :lie!Jilo 
nilo ~e ftt~. ,a ;funcç:io: .~qui ,é qlie estl\':o · pe,or 
abuso; pnmel.ftlmente. O inestrado · é ''PcrOh'ibido 
pela ,eons_titníc;ão; ,e ba outr" contradícçãcii eritre 
a lr~aqifM~ _de ~nnsicos ~não lie pódé .de ne.nbüma 
mane1ra ,b~car __ .p~ra .mestre .gu!ilquàr qile 's·e 
queira; e ·. e11~a · r~J?re!le~4&ç_ão . ~ey,e por. mo,tiv:o~ 
qu~ .c.s do!_IOS destmad~s a _(a~er suas funéç~es 
se 8J!IB~a·~~ COI-.:t 0$ -J?rOff!SSOrel! que·_ dé_pois .. dà 
COnStltUIÇRO .estavão _ fivres e Q116 .. desapparecião 
es~es· 11jus,tes fe.itos e.ritre· os me~t,res e ·éape1la,' 
po1·que _ .de facto "~ _ajústl;':l'.ão .com .o diie~tór; 
po,r.ém ,o q 11e aco.o tece.u; foi . que qua.ndo e ata vi. 
para principi~r .!i' !un.cção appar.eceu o .U,eatré 
da ~apell~ .c~m .!' _ wtlmação · do juí'z da 'eo'róa', 
e nao se celebrou .a festa .do santo, chegando 
a-. ~ste es.candalo; e era ~eàtre · da capella- um 
olerigo, e p~a sl,latentar o· séu díre~lo n_ilo ·se 
ce,le,tirou a :(~st.a do .BilO_to: e ~esta Dlaneira aCOD• 
tece que· mu1tas festas niio se raze'm quando óii 
directores não querem . dar a . direc;ção .da. m~!Íica 
aos mestres c;la _ ct~pella, . _e -· isto é absolutàmente 
contra a .lei, contra a razilo · e contra ·a 'lei fún·· 
dam'ental; e emqu'anto a. mim 'é d'esnecéuaria 
medid!' tegi_sl_atiV.a a' ,este .r.espeito; o pàrecer .da 
commassao • pr~enche todo,s ·.os 1lns ·segundo a 
sua -Jl&~ú.reza . e sé_r~.'l- .~i.to. · es.~'-"daloso fazer 
uma· le1. para derogar um. direito feito ~ntre -~ 
~on:~~!~r~ mestr,e a~ capel_l., ~ortanto · appFo:vo 

o Sr• lliJoa7i'e• d.t~. ~oob.a:-Tem-se le:van• 
tado falso testemunho : aoa conegos: :disae .· .um 
Sr. deputado; que .elles · .ajustilo estea mestres 
de capella; .porém .na .minha provlncia,-.se o -.publico 
tem dinheiro emprega-os 1l _· elle . e .. da .naoão ·é 
nomeado pelo i_mperante e não do ajuste da·tregU~ 
zia. nem ·da lrúíandade: disse-se_ qne .era neces·· 
sar1o resolução. para acabar com··estes obstaculos 
que têm·. apparecido; •nll : minha provincia sue· 
cedeu meramen~ este .l!'cto qut> : aqui se re!erio, o 

_que -deu ocr.aaaao IJo que· requerendo-se ao·; :nro· 
curador da corOa, teve provimento contra, fun!ado 
no alvará a este :reiJpeito; mas .o que: se· ·tem 
dito não é- com . co~becimento de causa: o al-,ará 
Jl1&Dda i fazer as testas da Sé .e das capellas 1lliaes 
da Sé,. e o me_stro deve ser chamado paia ·fazer 
aa funcções : emquanto houver múáica · na •Sá 
não se· ·chama -outra: e quat:é a razão disto! E~ 
porque . 11 nação dá 1008 a uÓhmeatl'e de cRpella 
com·. 4 muslcos. ·para · fazer tudo . em __ todá :·.as 
feitas da niaçio ; além disto para ensinar meni· 
DOS ; e 08 musi~os . ~com . IOOB fazem . o que se 
não fari!l com- 400; por consequencia.para acabar 
com i~to é preéiso resolução e ~Dilo ·.par~cer da 
comm1ssã~:-Ha :um alvará e 'mu1bs prov1sões· a 
este respe1to,' · e para as acabar _ só a resolução 
PC?rq ue -o · par~cer · não é cap~ de de1·ogar .nem 
leJ. nem provasão. · . · · ._ . . " 

'Ficou aaia!la·a·materia por ter dado ~ hora. 
g SJ!t·. Plilia_!p~T~ d~~j~ro'! para !>fd~in !lo jlia 

28: 1~ d1scussao dos proJecto1J ª!3 -~ei' 11's.~ -t~; f89 
· e. 153, resolução ptoposta . psla!l eomm1sSõ'a8 de 
JuS:tiÇa ciyil· ê' ·criminal ·aobre ' ·à·s ·auvidajj ôccor~ 
ri-~!!s -~ __ !f tr_~~-·~nal s:a_:pre_mcf_'d_ ~- "J __ usti_oa a riJiijêlto_ 
4:~?. -iies~penlio. !le . Em~!l "!ittriJ?niç~es: Rlj~ôffi~p 
n . 179. A · 2• discussão rJa proposta do goveriio 
a r~spejtq ~a ~ypogr!p!li! P.Bcion~l~ _ · • ·., · ' 
~ev~n~_u·s~ a ae~!JaO depols dªs 2 !lqrat~.~Josj! 
~ 9ost(f Çaro~l1~:o, P.r~~iáll~~;;;.;...rõqg~im J.{11r~ 
cellsno tü _ Bt'l.to, 1 o . · secretar1o. -:1 bSe · J Oll!lUfm 
Yif!r~ ~o&ffp, ~o_' !'!!Çre~~·r!e·~·": ·: · "·" · -· · . ·-
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• 
s~ttsslo E~r 2s oE s~tEMono oE 1s3o· 56'1 

Sefl&ão em ~8 de S~te~bro. 
l'Rit81DENCIA. D ·> SR. ci)s'i'Â: OA.RVA.LHO. 

Procedeu.se ã chamada, aehariío-se ·preéAntes ·72 
Sra. deputados, .faltando com causa os Srs. Pe
reira de Brito, Alvel Braricó, Tiburcio, Mlln· 
deir· Vianna, · Deus e Silva, · Baptista •. Pareira, 
Oliveira · Bello, ·· Gomes da · Fonseca;· · Fernandes 
de Vasconcellos, ·Feíjó, Hollanda Oavaleanti, 
Almeida e Albuquergue, .Vaeeoncellos ~ e sem. 
ella os Sra. Lobo e· Led~>• ... : - .·. . .. . . ··.· •.. .. . 

Lida li acta da ailtecede'nte. foi apptbvada', de:~ 
pois de . aberta' a . sessão, com algumas alto; 
raÇões. 

EXPEIÍIÉNTS: 

· do tribÜnal liupremo d9 ·:justiça, .· se retlrlo da ·· 
snl11 tildos os assentos, para que . cr povo · .. que 
all.i com p1\i'eco se conserve · em" pé;· req11eiro. que 
se pergunte a:o · governo· a razão de um tão ea~ 
tranhavel procedimento· do Lríbuna.l; procurando · 
o mesmo governo desde' já o reparal'o.- Castro· 
e Silva; ,. · 

Foi · regeítado. 
. o sr; Limpo de A.bro.u:~Sr. ,preaideÍI.te", 

á commislião que . foi encarregada dtl :. redigir o 
collíg,, tom muito trabalho feito~ porém páia o 
·apresentar a- esta, camRra carece · que se tirem 
as . du\"ÍUIIS que tem. Se aeaiio ella está .. auto· 
~isada símples~ente . a . or~a_9isar _as· em~~4as 
ll)'lpressas que . JUlgar . e~sencaaes, ou se está auto• · 
risada para .· refundir . todo.s . os si\us· artigo.11 . e 
alterar todos · oá seus títulos, · que. é cjuàsi fazer 

. Fui. remettido. 1\ oommi~são . de petições .úin ~~iac~~~s~tt~~v:~e:~~~de~b~e ~~~in-~ss?gz · ·:.: 
requerimento do. cidadão. J'oão BaptistaJ:\ibeíro, requerimento: . .. .. . . . . .. 
presidente . da cam<'~ra · municí~al da . villa. de " Requeiro.que .se .decida' se a comníiàsão.; no~ 
Oastro, .; da . comarca .de CoritJba, província de meadil.para o j!xame do. ca'digo·criminal está a,lito· 
s . . Paulo, : ; . . .·. · . . • •. · risadf., oll sóménte pai,a. esoolhez: .e*tre ·as e~en'das 
. .Foi remettido á . éominissão . de · justiça civil Jlm impressa>~ e aa .. mais que se otfereceriio, aqueilas 
requerimento .dos .proprietarios prejudicados pela _qui\Jt,llgnr ~~enei.aes, . ou.~mbe.m .P~ta. r~furid'r o 
nova medloão da ·fazenda do Santa Oruz, em. que mesml) , codígo, .e ~lte~lll~o in~irameli~~ . . . 
pedem 8i1 .una· .aos; outros docuinentos por· ellea , 11 ,Paço da cu11_1ara. epl 28 de S.~te11_1bro de 1830. 
Já' apresentadós; a'c.ertidi\o da· sentença .de dane~ .o.o.A. p. l-impo de Ab1·eu. ~- . . · .· , ,.: 
gaçio de revista e se tome conhecimento deste , 0 !. Sr. Llno•·Oout;Ínlio:'.;..Fiz" :o· concei&o 
negocio. q~e eriio· emendas; ·otrereeida:á • potl gente: .de fóra: 
·o Sa. ln SECRETA.l!IO leu os seguintes pare· maa-·como o ·Sr.-depiltadoãxplicou·o: aeu:requeri· . 

·cere&:' " .. ·· ' . . . . . mento, eaténlsaU.f&íto. ' }(; coríl'misiito-póde emeD• . 
u1'A odil\~istilii '· dé' 'p:~dereá''•vio · o ·O'llieio:·em·que dnr alguma eoUlla do codigo :. mas ·para· .reCundlr . o 

. o Sr. deputado Diogo Antonio Feij6;·•expondo· o cadigo, oito. · · · · · · 
Di'i'ó eltattáJ Cfé'' sua· saâ48i péite· licen~a para·re· . o S'r. oa.rneu.•o. da . ounha:-E'· . mister t.irar•ae: · . ·' · · ·· 

«" p · .. i' · i ~~ 8 · lti ·c ced · a nttender· ao requerimento· da · cominissib; · porque 
. areee· : comm 88 ·que 8 . 8 on a· é ·preciso refundíl•o e" a~teral·o; do e<'ntrario é 

lieéllça•pedida·; . · . · . . · atar os braços da commJssi'to. Refundir e alterar 
'"Paço' da· ·caui'ara·, · 28 ' de Setem'bro · de lBa<li - ' não é fazer um codigo no'Vo;logo que vaialternr com 

E. F. Fra.nça,;~J. M. d8 Almcar .. »' asemendas que ac_llar necessarias; é preciso mudar 
For appróvn·do. · . · . .·. · . · · · · · · 1 · di ita 
« 'A:' cómmii81o ·cte' fazenda tendo examinado 'o o.Jugar e systema: portanto eu J~go e . ~u 

om. el_ó . do mlil. l_stro• do lin. perto··de ' 2 de' . Julho ·do justiça o . requerimento do lllus~~!' . 111~mbr~ .. da 
· · · · .. · commis(lfio, e a .camara deve consaderar. que)sto 

'corrente · anno, ·. ·em· quo se meneaona•· a· remessa é de . _muita necelisicl.ade. 9 .. ctu.e ~~· ãéve ·approvar 
do olllcio e Jlnrécer;· ·da" sociedade · de·· m·edicina .se queremo!! este . melhora.~ento. , .. , . . . . 
d'Jsta · córte, -em . ·aatisCaçito ás· informações sou. .. Eu voto . pelo.requeríme.nto do Sr. deputa,_do • 

. cltadas': ~Wr: esta camara, eobre aa causas_ das 
enfermidades que. ha doua annos têm assolado ·.o l!ih•. · Luiz· OavaioantJ:-Eu nio' .pu .. 
o11· termos das ·viUaa :de Macaeú e MaRé e ndja- du\rídlls areíipeito' 'd•l que qneria'fazer .a com'miaalo 
eenciaa•;· e · d'8duzindo· do, conteúdo do mesm·o com• as• emeJl'das; Eu· sei ·a·· que · é que uma com· 
oftlclo · que o governo : aUendeu. à ena c~&laml· mlssilo 'póde fazer: aei 'que a" camara não e obri· 
dade, segundo os meios .que estavito a seu alcance, gada a estar· pela que faz uma commissiio; nínsuem 
é. de parecer ,que se · devolvia ao governo os me tira o direito . de.:I!-P!e~entar hoje um codigo 
pb.p. e_ni_ r'em·ettidoà'·. s. obré·· eil.te. '· óli. jei:_r.·a· • p.a.·rifserem novo ; mas eu vejo maas alguma .co usa no reque· 
públicádos· pela íllipi'enià~ seitüiilfo .rnequisi'çilo , rhne'lto jlo Sr •.. Llar.po _d~ ~\)re!J· ' Vamos ~êr qual 
dO" mesmo mlllimo: récon\rri'éndandó·se·· a· coJ~ti· eeria o tr.~balho da commaes4.~! .. . ·., ... . ,_. . ... 

. nuàç1o·· das · medidas . encetad(la · ' ( matidan~~!ie O• que va1fazer . é . sub·elnendas do' ·.cocliRo·,.: a · 
prolié~er' aoa' '.o~o~IJ)·e ii~os · 'das 'o~raa ~e~~ alarias. essas sub -emendas vêm ·depois, em grande.confq~o 

<i -Pa~o ·da' eamara;· '1:1 de Setembro lfe• 1880. - Rqul P.!Ar~ ~ ca~!J.~~·~ ,Se~lf!o me~~o~.que a ~o.~l".illslo 
:Iiôztitndâ Câvalcatiti:..-vtácimêellOs; ~Jj: I1~4rte , fizesse uma. emenda ger_a. r, .cP,al)b~n. il.ndo, co!ll_ .. as ~u· 
SilrJa. Ji . tr~ emenillis: isso sertlfa'edi'g{r njas ;n&r'.refDn'd'ir. 

Foi approvado. . . . _ . . . · ' clià'ri,la:se)& 'is~o; c~d!gà .n.iivo·: ~· '9.~~'àra:::Jl~d-~.' z:e· 
u A com missão. de '' eltatlstica ã . vista do reque· :geítnr. aeja o .. gue qu~.r f!Ue.fór, .~Ieg~z;a!lo ,~11' .. e~e~.itas 

rlmento gue . fazem a est~~- augusta cama~a. os · dá! 'éOíninrâdô. . segu'ndo: ella, enténd~~r· ~ J se· .a 
'Vereadores 'd\i' ·caliiara" m\iuíeipal'' · da''· vll~ · de . eama!'i(m~~~·ar· lê~~ ·; e.u ·o , ~!~t< ; ~_ .. ;;i :· ; ~, . : , . ;·,, 

- • santõ·' ·Antdn[o 'd'~ ~~~·; da: P,to~ir,i'él,a,'., íW ' RI~ .de · O ·"'""': Lut. ·o ·Ooo'l'INHo:--.J.á. a., :dln. e~n. •e, •. a:~ .. I!D· 
Janeiro, ~·· quaes~ pre~é~d:em'' ,que a11: a~ssõe.s da "" 1 ,. d 

· càm'à~ii lie"'f~ção': no.':arralal ~:e- ~~ ·. J~~'O ·. ~e:. Ita· nit'B~o: P,odía• emendar. a goma · couaa .n.o :co ,,o, 
b'ilríihy;·· y18fó··aC:Iiat;.àe, ':~e .• ,!ii'ta: aquellar v:al'bt~ em_ · m·aa·nunca refundil·o~ ·.·· . . · · : . . . , ... 
·rlfiiÔ'• dJl·•epfdi!ürfa'· '(fDS" Jla I pliiico_: · ~lnP,O';:,~~~ 88• :. ·, "• r. p'í.; ;ia , ~'si:,ú~i~.:o.J;í~;,CJ·J' UÚ~\).~qU8 .. ·~!~~=e: no~'~ pa.r~~er q~~ : . ~e . pe,ç~o . anto~ma,tJllea · ~- fe~o-..e~erírile.~t'o; :~,- ~tui';,q~~rli( ~4f*~t~· ~-p._~ ' - ua 
~ao«il~!ça · dà" camlti1if; do_~ ' dilp~~~o~;· tcf'di0 ~- . ~~t~~Á~s que ~~d:a!\~, ... :~:· ~§l::fe;it1 ~ali .~~ 

. tembro de 1830. - C~'M''Mactos~ ·~-oli»eir~ ':kl· penas, mas o seu ayUama, . e ba .outra opi~ilo 
. »aF""_l"o~·u· »_ . · ada;a. ~> __ 0.~:_._' ·pu __ r· · s-8·~_ . '.;p .. ai·'.'-~_.·~:a .. _''p_·a· ~.".:v·. r·_·. 'a·. · •.... ·. ·. que entende, . gue se deve . emendar o cod1go, 

.. u. v " T ,.. inarcbitndi)'.pâWso ''a lpuârif·.os'· arll8oll que·~mítrclo 
o· Sa::.OÁs'liao :s· :Stiv"·· mândon · .. 1\ . mesà· o se; n · súà'4iv.is~H'l;'IQ8ó~ o'códlgo·-.~i!f~·li~ d~~à~~Y'. com 
· t · nto · · · · ·ng ~ihtinaas ;_ maW·,, oub-á:"bpl~ti\~_,!,11& q~etl ~llguir 

g~'S~n~g93bti\~~ fi ntitoriô'q~e nos''d1~s dê' àess~o passo ll p~SS0 1 . me parece a'<JriafS'lllDillCfá~•·pé:lrque 
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SESSÃO. EM ~8 JH>SETEMBRO ·OE lM30 
não julgo a commissiio nutorisaJa pari\ fazer um 
codlgo novo; portanto o que se quer é, que se 
decida su a commlssão ba de >~eguír pnsso a 
passo o codi~o ou se póde alterar todo o RYS· 
tema do cod1go. Logo que bouver: a decisão, a 
commissão p6de apresentar o que já tem aprum
ptado até ao _art. 20; e logo que se decidir, a 
commi>~siio de redacçiio apresentará algumas c.utras 
emendas. . ·· -

Posto- A votos ó requerimento, foi approvada a 
primeira parte e rejeitada a segundn. 

·ORUEM DO DIA 

Entrou em discussão o projecto de lei n. 16. 
cc Art. 1. 0 As. causas crimes, civeis, ecclesias· 

ticas e. militnres ·dos habitantes da província das 
Alagoas, ete.1> • 

Julgou. se terminada a primeira discussão e que 
pas~asse á. segunda. 

Ig11r~l sorte teve o projecto de lei n. 189. 
"-Fica extincta_ a ndministração diámantina do_ 

Te.iueo, e todos os empregos e officios publicas.» 
Julgou·se igualmente linda a primeira discussão 

· e· que passasse á segunda,o prnjecto de lei n, 153. 
a Ficlio extinctas e atiolídas . as intendencias da 

marinha e os arsenaes destas repartições nas pro· 
vineias do Rio Grande do Sul e Santa Catbarina. » 

Entrnrão em_ discussão ol• e ·2·· ar~s- ·da re·
solução apresentada.pelas commi11sões de justiça 
civil e craminal, sobre as duvidas propoatas pelo 
tribunal: supremo. d6' justiça, ácerca da ínt~llí
gencia .da leJ. de 18 de. Setembro· de 1828. 

Farão ambos approvados. . . 
Entrou em_· discussão o ao artigo~ 
O Sr. Robouças :-Diz o nrt. 3o: «OS magis

trados que. entrarem no serviço, etc.» (Leu.) ·. 
Ora, parece·me que a cbancella_ria·mót· foi abo· 

lids, e ficando abolid•l deve-so. declarar o lugar 
aonde devem prestar juramento. · 

o Sr; ~aia:-A commissi'io de redacçilo pôde 
S!lpprir .es~ falta, .pondo-na secretaria dos nego· 
c1os da J usttça. · 

Eu ente11do que depois do at t. 3• deve·se accre.i~ 
cantar um addítivo a respeito dos magistrados 
que estiverem ern actunl serviço, para _s& declarar 
que as cartas dos magistrados devem se:r regia· 
tradas, e como as cartas se apromptíio aqui 
na cOrte, escusado é ir â11 miios do miniRtro : 
este artigo additivo deve adoptar.se pela mesma 
razão q11e se .adopto11 o art. So, para. evitar . in· 
commodo. 

.lDDlTIVO 

" As ·cartas' dos magistrados que actualmente 
servem, quando forem promovidos a outros luga· 
res; devem ser sim{llesmente registradas no supre
mo tribunal de jusuça'.:--Maia.l> · . 

o Sr. Ll-m.po de Abreu: -Não duvidarei v o· 
tar pelo artigo additrvo, mas ha de haver outra 
redacçiio. Qnizera accrescentar mais algum,a cou;;a, . 
porque é uma verdade quo as cartas qUe _têm sado 
remcttidas ao supremo tribunal de justiça para se 
regístrnrnm, dormem J_á; e se aca11o tem sahido 
alguma é preci11o algum empenho; por coitsPquen'cía . 
podem· alguns ficar entendendo Cllle,ficão obrigados 
a- registrar estaS" cartat1, dcando · assim inbabili· 
tados até que o.Sr. secretario queira.dar·lhes as 
C11rtas. Verdade é que o artigo. diz que o podem 
fazer· se quizérem; mas nestes pontos é -precisa 
toda a i:lareaa, accrescentando·se so lhe convier 

·e quize~.- :. · - · · 
_EliiBNDA. 

« Qúe o arLigo additívo se redija .de' modo que 
.: se ento1nda claramente que o re:gistro das· c.-irtas 
·.:será feito, ·se ás partes lhes .. convier · e qulzerem • 
~Limpo de Abreu. ». · · · · - · · · 

O Sn.. ·1\IAI.-\.-: _,A. minha · omendn nlio precisa 
explicação : todavia · o aduitamerito · do honrado 
membro niio a p1·ejudica. 

Passou o art. So, o additivo do Sr. ~ala e a 
emenda do Sr. Limpo MAbrcli. 

O art. 4o .passou sem debate. 
Entrou em dhtcussiio o art. · 5o. 
O Sa_. REBouçAs mandou emenda de suppressão, 

que fo1 approvada •. · . ' 
Entrou em discussão o art. 6o •. 

"o Sr. Rebouóa• :..;..J?iz _ o nrt. 6~o (Leu:) 
- Eu proponho .·esta alternativa-ou sentenças que 

tiverem fffeito cívil:-Jmrque algumas dns sen· 
tençBs que se têm· Jlroferido de então para d, 
têm necessariamente produzido _ etfeitos civis ; · e 
uma Rentença qualquer, urna. vez proferida, n·ilo · 
p6de deixar de. ter produzido eft'eito civil, e p11ra 
não produzir é nt:~ce<>sario annullal-a. Ora, dito 
ísto·assim,-niio tend9 nenhum· atreito civil, é o 
mais vago possível ; a :entendendo-se tão 'vaga• 
mente como aqui se·'éxplica, não ba nenhuma 
sentença qrae não tenha ·produzido effóito· civil, 
quanto mais tenda-se interpllsto destas ,sentenças 
para o tribunal-de _legacia, ·que niio existe,· _e 
tendo·se enteudido que estes_ recursos não im~ 
pedem a execução ifa · · sentença; neste '>sentido 
pas11ou urna·resolução dizendo, que 1\S sentenças 
ao juízo ·ecelesiastico ·a~o ilxequiveia. .. 

EltlBNI>AS, 

'cc .Proponho a suppressiiô das palavras.:;_au. ns 
sentenças _jt\, tiverem produziclo .. algum effeito 
civíl.-ReboUÇaa. » . . . , . .. _, . _ 

cc ·Ao. art. · so. -De todas as se11 tenças proferidas 
em ultima instnncia nos tribunuos eccleaiasticos, 
poderá inter~;ór-se revista nos dous casos, espe· 
citlcados na l11i. de 18 ·de Setembro de'.l828; 
salvo Sb _as mrlterias julgadas forem meramente 
espirituaes. _ -._ . . · . 

" Artigo. Taoibem se. poderá interpôr a revista 
das sentenças . proferidas . nos ditos tribuoaes, 

. depois da publicação da. ref~rída lei, apezar de 
terem paasadu os dez. dias, flalvo 11e tiverem 
produzido etfeito civil. -MGia. -

o Sr. Oa~tdano:-0 artigo deve·subslatlr 
como está; nilo é escusada a Ultima ·declaraçilo, 
salva se a mataria fór espirituaL ou ao tiverem 
produzido etreito civil. Por conseguinte neces· 
sarlamente essns sentenças · nPsse. fór"; devem ir 
buscar no trib••nal que· a nação tem determinado 
que seja o superior. ' 

O Sr. EJ.o.ne•i:o:-A conslituiciio. no art: 179 
diz. (Leu.) Entendo que desde Março de 1824 
ha abuso. Os. tribunaes ecclesla1dicos nio podem 
julgar em .. mi,teritls que •}.ão sPjão meramente 
espirítuàes; e ven<1o·se este artigo póde-se. en· 
tender que a. c:amara consente que isto :cóntinúe. 

Portanto_ niund~r:ei á, mesa UIJ1a emenda· de aqp· 
pressão. ·· · · · · · · · ·-

UMENDA 

cr Supprima·se o .art. 6o.'-Érnesto. 11 • . . 
· Annuncíando~se .a cllogàda do Sr. ministro _ela · 

. fazenda ficou n matel'ia adiada. , .. . .· , __ .. · · · 
Introdúzído .ó ·Sr. ministro .ncf·salão, comeÇou 

a. discussão. da propos.ta d9 ·governo. reduzlda:a. 
projecto de .lei para melborainento da typographia. · 
nacional.. . .. · .. ·,, ·. . , .. · .. _ · -··. -. 
_ ci Art. I. o Fica ex:tincta a junta ·da direcçilo da 
typogr~pbia í~pe•·ial e nacio.nal, c.reada poa·,de~reto 
de !8 de Ma1o . de 1808. ». . · · .. . · · . .· . 

. - l!'oi .approvado sem debate. ,. · 
" Art. 2.• .A. typographia nacional- ·e imperial 

. será administrada por um director que· vencerá 
o ordenado annuál· de 800$000. . .· · . · · . · 

o Sa. V&IG4:~t'arece que eata. lJBIIl~rac_ll!lpe· 

.. 
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rliÚ é impropria, e por isso seria de l>pioitto 
que se . supprimisse, e que se dissesse typCJgrnpbia 

. naeionnl. 
O .. Sa. MzNI8'1'.Ro DA.. li'A.ZENDA.: - Nós temos 

adaptado este lormularlo constao temente e é de; 
baixo ._-deste meenno principio que n6s dizemos 
armada imperial e nacional etc. · 

O . Sa . . · VBJGA.:-:- O: que · se · séguo .. é-. -'que tem 
havido abuso em taes expressões, e a nós não 
nos imp.orta com taes formulario.s; A typographia 
é pro_pr1ed!'de da nação: a commassio de redacçilo 
arranJará 1sto. . . 

o.·. Sa •. PA.VLA. CA.VA.LCA.N~I:-A. commiasiio de 
redacção talvez niio esteja autorisada pnra isto : 
portanto o Sr. deputado mande a emenda, pela 
qual votarei. · · - · · 

EMENDA. ·: 

· u Suppri~a-se' do art. 2" a palavra imperial. 
- ·Rebouças. 11 • . : . 

Víerl'io á mesa . as seguintes emendas: 
1.• a o director . tera de . ordenado aoon e uma 

gratificação do 5· ofo .do rendimenlo · liquido da 
venda, que cessaii :desde. que nrio lór decretada 
na ,1eido orçamento, segundo·os interesses annuos · 
do estabelecimento. . 

. · aED~coXo 

: • Um administràdor. que ter& : á ~seu: cal'go a 
guarda e aceto __ d. o es_tabolecimento, e o __ -pagam_ ento 
doa . operarios.-J. Lino. a · · . 
. 2.• u Ao .. art. 2o , depois da palavra liquido, po. 

·nha·•e- prelevadas _todas as palavras .e. o _ valor 
.doa.impreuos que se . ,distribuem para aerviç_o_ 
nacaonal.-G. ·P. Ferreara. _,; .· · 

S.• .« Art. 2o •. A t;rpographia nacional será -ar
rendada á· quem .otrereceL· ou- assegurar mais 
interesses e melhores condições á Cazenda pu-
bliea. · 

11 Art. S.o Será conillçio expressa que arren· 
dameuto se obriga à impressão daa ·Jeis e mais 
papeis que o governo · está em· uso de mandar 
imprimir na typographia nacional.-Salva a redsc-
·çio.-cascro Alt'arn~ • · · 

o sr• Gorva•to:-Nio g11slarel tempo · na 
denonilnaçilo da ty(lographia, mas concordarei com 
a oplniitc . do Sr • . Paula Cavalcanti: Diz o a~tlgo: 
a typographia" nacional ser4 ndministmda c;~m 
um ditector. (Leu .. ) Orà, como nós aem grande 
conhecimento de causa 'vamos dar l:OOOS a esse . 
director, sõ se se entendo do rendimento ·da typo-

·. grapbia~ . __ ·_ · . . · _ _ . . . . . 
,_ o Sa. Mims'Tao . ~A. . F.ÚENDi :..:.. Peta leitura 

. entende-se · perCeitt\mente o q_ue sa infere de . taea 
· palavras. · · ·· · · 

· · () ll!lr. · :Voiao~.:-Nós nio aabémos a quanto 
· montará o rendimento . liq_uido · da · ty~ographla, 
e 5 ofo pôde produzir· 'muato; ··e . que amda at~m . 
disto ·sp lhe· dê -- um ~':ordenado··. ftxo, · nio posso 
:~;&;>.!· Dé·se;l~e ~u -~o,s ~ •/~ ou flql~e co~ os 

o sa: .MINIST!I.O DA.-'FA.ZENDA.: -Estou persua· 
. ~ido que o : ~atabelec\.:nento · . Jl~S~Rl}di> de_ uma 
JUnta . para um homem,, que . o admtnbtre . sõ, ·de.ve 
tirar muito. proveito e ,tAlvez ' .as ·suas· rendas ·I 
exce:dilo muito ás suas, delipe:~as. .· · ...... · :· · • · 

,b'oi approvado o na:tigo e as.emendas dos ~rs: .Li no e .Rebo.uças, rej~itando·so ;~ a do . Sr. ,Gervaaio e 
prejudicad!l. a .do Sr. Castro Alvares.-- (1) · , . . : 

(1) Os tacbygraphos não derão notas · do rosto 
a,ee~ ., d\~c~~~Cil ' .-.: ;: > ., •.. 

r( Art. 3.• O - ~âverno regulará os deveres do di· 
rector e as obrtgações dos empregados da typo-
graphia imperial e nacional. , · · 

·O . Sn. EV,\RJSTO mandou a seguinte . emenda 
ao · ilrt. 8". · -- · · · ·· ·· 

u Accrescente-so - niio excedendo · os lucros !i· 
qUidos da mesma typographla nacional.-Salva 
a redacção.-F&rreirada Veiga. ,, · 

Fol approvado ·o . artigo e a emenda; 
Entrou • em discussão o art. 4•. 

- u Pertence , á . typographia nacional e imperial 
a propriedade das obras ou papeis que por ordem 

·do governo lhe forem env,iados . ., .. · • · 
Vierão á mesa as seguintes emendas: · 
1:• "· Proponho q11e se aupprtma _o ar&.·-40. -

- Rebouvaa. » · · · . · · · 
2.• u Que a multa seja de 50S a\é l:OOOB .-Sàlva 

a redacção.~Manod Amora~. 11 · . · 
3.• . u Ao art. 4° . declare-se. na redacçio, que 

sómente os periodicos não aio inhibidos de pu~ 
b1icar . os espriptos de propriedade da. naçio .-
Luí; Ca,alcanti; u : . · . . · 

4.• « Pertence . á .typographía nacional a pro~ 
prledada das impreuõe~ de ac,os do governo. e 
da . r.89embléa geral. que ·por ordem do._ governo 
~111 - se tenbll<J feito, etc._-1. Lino. 11 õ.•.-•· Ao.art" 4°;: quando .&e . diz-e _nenhum .im

. pressor etc.,-se accrescente-.salvo os redactores 
iios periodicoa.~J. L~~o. » . . . - .. . . 

Foriio approvadaa com o artigo as emendas do 
Sr. Luiz Oavalcanti e a 1• .do . Sr. Lioo Coutinho, 
e_ rejeitadas , as :aos Sra. · Amaral e_ Rebouças, . e 
prejudicada a 2• do Sr. Lioo. . . , : 
. Julgando-se a matería discutida Andou a se

gunda .díscussio, e_ rosolveu·so , que passasse · á 
terceira. ~ 

O -Sa.--· PaE&JDÉNTB deélarou · para ' ordem do dia: · 
l.o ·Resolução n. 99. 2.o Resoluções propostas pelas 
com missões d~ justiça . civil e criminal Acerca 
das duvidas do tribuMl ' supremo de justiça. 
S.o Resolução. n. 179. 4.o Segunda discuaio . da · 
proposta do-governo sobre as rela~ões, com ·. aa 
e.mend·•s impres&IIB. 
· Levantoa·se·. a aeasio depois daa 2· horas. · 

SeseAo em ao .de: Seaembioo 

l'RBIIIDitMOIA DO IR. ,C081'A 048VALHO 

A'" ·to ·horas e um ·quarto fazendo·se a chamada, 
acbarão~ae presentes 76 Sra. doputadoli, faltando 
com causa os · Sra. Lobo de Souza,. Bello, Silva 
Tavares, Alves . Branco, Gomes da Fllnaeca, · 
Menll~s Viànna; .· Baptista · Pereira, · Oandido de 
Deos te sem ella os Sra. Getulio; Almeida Torres, · 
VasconceliOII e Ledo. . . ;- ' . ' . '.. . ' . 
·• Aberta a a·easão foi lida._e approvada a acta da nn teçedeate; . . ·. " - . ·. . . 

. ; '/EXl'BD_IENTE 

O' sn~ sicm!iuo. _leú um ·omciô' do:· ~ec~ettlrio 
do. senado~· pa-a:ticipando·ter··s. M. lmpéiiahanc
éionado a resolução da assembl~a· ·ge_ral1 pela . qu'll 
ftcilo . . em "igo_r: por mais __ um anr!~'~ÍI_ posturas "das 
camaras: mumclpaes. · ·.· ·· · · ~ ~- ... : ~ · · · :··"· '" -· : 

Foi ·-á eommisaito de . constituição' uma represen• 
tnçiio do' coUegio . eleitoral 'da. cidade_ do Ojlro'Preto 
àcereli dos. eleitores ·que ·podem ' .:ompsrecar ·em 
qualquer dos .colleg!os interme~ioa ; . · · · · · • · ·: 

Foi .npprovado o seguinte parecer da commlaaio · 

-~e~~j~t~~~~~!~~~ - ~~'j:!t1g:~~1~iJ~ e~~-hi~do 
a .. consulta· d~'-- .coli!'elllo · á~P.remo · ~ili~~r, •-· · qiae 
ac()mpanhoil_ o ·om~~~ · d9 .m.a ___ mst_ro: _da~ g~~_rra; -~em 
'a qual . pe_ile · esclarecnJientos_ 'sobre" a:·\ea de .'_6 ' de 
N ovéQ\llro do 1~7-; afim. de·_se· po_der passJn:: o oott\· 

· • • - ~.: . " ' .• '•' • '- . • ' .· -. - . - ' ' . ' . - - ' ~ . . • .- . •_ ;r • 
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patente titulo a D. Thomazia do Azeredo Coutinho, 
viuva dQ alteres reformado Sebastião da Mattos 
Louzada, que tóra. a.gr&cia.da com o meio ~>Oldo 
do seu -fallecido mar1do : antes de ínterpcko seu 
parecer, julga dever apresentar á consideração 
da carnara o estado desta questão, e as duvidas 
que occorrem ·ao dito conselho, para que mais 
facilmente possa · -resolver o que entender- em. sua 
sabedorin. Havia o tribunal consultado primeiro 
n favor· da supplicante . na· . pretençito do. meio 
soldo do seu fallecido marido ; mas redectindo 
depois que este; sendo sargento; ·obtivera· are· 
forma . no . posto de alferes Cl)m o soldo ·respectivo,. · 
por ter mais de. 25 annos de serviço, entende 
que ella •não se acha comprehendida na dispo· 
sição da _ lei de · que se trata_ : porquanto; não 
poderrdo ·ns. viuvas· dos officiaes ·do exercito per
ceber o meio soldo das vantageno> da .reforma de 
seus maridos, como é expresso no ·artigo lo· da 
leio e_ nito·ee· achando a. supplieante no caso-da 
exeepção do artigo ao, somente' teria direito ao 
meio soldo da patente eil'ectiva, em que ·seu 
milrido servira;· como tem ·prati~a·do o mesmo tri
bunal com • as- vi uvas . dos offieiaes reforaudos 
com ·vantagem'· dé · soldo, · o · quo · com a - mesma 
supplicaute"' não ·llÕde ·militar; :porque seu marido 
llunca•teve·a etfectividade de·oftiéial ·Não ·obstante 
esta-r o tiribunalsepro nestes princípios, faz com· 
tudo por esta oecasião alguns quesitos;' .que se 
red112en1'aos ~seguintes : --- · · · . · : 
· · a·t!o se·. a · sua'opfnião' relativa á' supplicante; 

posto que eonfortnlt' á letra da lei, será.' bem fun· 
dada emquanto ao espírito de benedeeneia q11e •a 
uiesma·· rei. teve·em·vista, _para com as viuvas, 
que se aebão no caso da mesma supplicante. · 

« 2. 0 Se a deliberação tomada de fazer abonar 
os.. meios soldos :.1\s·, via v as . dos officiaes . refor· 
mados.·com vantAgem de-· posto e Sllldú, . segundo 
a·-lei.de' 16 de (Dezembro. de ·1790, é ,conJorme 
O·, eepkito do artigo . 1• da -lei de 6 de N_ ov_embro 
de 1827," ou se este é sómente applicavel ás viuvaa 
dos' officiaea. fallecidos. em· activo .aerviço. . , 

« 3. 0 Se as viuvas dos offieiaes .fallecidos em 
ae1.ividade: de serriço, Dio tendo. patentes de con· 
drmação, se lhes· deva eouceder. a parte corres
pondente do soldo do posto e.trectlvo, áe IJile tinbio 
exercicio e vencimento&, ou tão sómente daquelle 
de que apresentarem, ·patente de confirmação. 

« 4. o Se é conforme ao espirito da. mesma lei 
quo fiquem exeluidaa do. seu- beuetleio as viuvaa 
daquellea offiêiaes.-que nio tiverã.o 20 f.nnos de 
servioo · para cima, -tendo. todavia taes .omciaes 
·servido-sem.nota. . . .. · __ ·. -- ._ . . • 

« Além· destes quesitos um• dos vog11ea do réCe· 
rido-. tribunal~-. apar.tando-se · da: opiiliio delle, 
_sob':e o caao da -~iu~a-etn .qu~tio~ e ju~and,!) não 
duv1dose.- a exten.Bio ;pretendida do benedc1o da 
lei aos oútros casos apontados, é de parecer . _que 
o mesmo beneficio. ainda' uiais comprehende. as 
viuvas de todos os· officiaes de 2• linha.indístin· 
etamente, que vencem soldo dos officiáes das 

· thesourarias geraes das tropas, e dolf da secretaria 
do supremo consellío· de g11erra ; e que o _aba· 
,thnento que a . mencionada. I e( .. tnanda:- fazer .no 
.artigo 4~ íiS. penaõe~, a iti~nlo de .mo'nte·j)To ou 
re~unerações ae serv1ços, :não. se póde.entender 
quanto às t.eoçàs concedidâs por lei ; propo'ndo 
finalmente, qüe as hábilitaçõ&s para a impe.trll"Ção 
. d~ .. _ .mei_o, _soldo,_ , e_ .. ex_ :p~- iç_ ão d. o_s tr_ t!J_ 1_ P_-. !1_·. para_ ·· o 
seu•;pagamento, .. se façilo. nas provmetas ~las 
juntas. de .faze_ndà, e na. côrt~ pela, séc~etal'là 'de 
éatado dos negoeios da• guerra,. oli pelo."cons·etllo 
supre~o sem dependeneia de consulta:., · - ' .: · 

11 A. com missão .entende que, não· convindo .fazer 
;maia . 8~11lo_· o- beneflêio concedido por . eatâ lei 
d.e 6 ae· Novembro 1827. •As viuvas-dos mlli~res, 

- ~St•mo · .p~rece den~e(e querer ~nculcar·o <:<iilselho 
supremo- mllitar .. na. sua consulta, e male~axpllcita 
e-. e&tenalvamente o voto partleular de um- do, seu• 
mombroa, nenhum acto leglslaLlvo tem lugar para 

e_ste . fim ; nem tambem algum se faz ne'cessario 
pa~a interpretaç~o da lei, nos casos apontados~ 
pene que as duv1das. lembrada~J se achãó por si 
mesmas dissolvidas : mas .. qua a.pezar: disto para 
evitar que estas ou outras semelhantes- se tornem 
a suscitar _por· qualquer maneira, embllraçanllo a 
execução da. lei, -e retardando os seus. benetlcoe 
etl'eitos áquellas pessoas gue estiverem no .. caso 
da. os aproveitar ; . e tamtiem para que ,a mesma 
execução e. cumprimento da lei se facilite, omit
tida a desnecessaría pratica das consultas. do tri· 
bunal . do conselho . supremo, à que, sem que a 
lei lhe . incumba, tem_ o governo encarregado aest& 
mor~so .expediente·; é_· de parecer que se· tome a 
segwnte resolução : .·.- . . . · · . · · · . 

« A · assembléa · geral. legislativa·. ·do hriperio 
resolve : . · 

« Art. 1. 0 As disposições dos artigos lo, 2o da 
lei de 6 de Novembro· de 1827 comprehendem as 
vi uvas, orpbãos, filhos solteiros e. mãis dos of· 
ticiaes reformados da ·1•. linha~ do· exercito, . para 
lhes -ser abonada a metade do soldo que venciilo 
seus tallecidos maridos,· país e 1ilhos,. ao tempo 
em que forão reformados; · . • . . .. 

« Art. 2;o As mesmas disposições com~rehen
dem tambem as villvas, Ol'pliiios,dlhas•solteiras, 
e miiis dos. offi-;iaes e1!eetivos; : ou. reformados 
da 2• linha. do exl'lrcito, que vencem soldo,.: e. que 
para ella tiverem passado da 1• linha. 

« Art~ s.o A metade, que se deve abonar âs 
viuvas, miis e filhas ·na conformidade da men· 
cíonr~da lei, é(sómente do soldo· que{corresponder . ao 
posto·de·que se apresentar pAtente de' confirmação, 
ainda . que 01 otlieiaes ao tijmpo· do fallecimerito 
tivessem· o soldo e eftectividade' de· outro· maior: 

cc Art> 4-. o As sobreditas'" disposições. não. com
prehendem as vi uvas, ftlbos e· mãis· dos omciaes 
qtte ndo ·contarem 20 annG& dtf serviço·; nio·-- es
tando no casu. do llrtigo So ·da re!t!rida• lei.-

« Art. 5o· A metade do so.tdo · par1\. qtte se mi>e· 
trarem habilitadas as vi uvas, dlhos e miis ·doa 
ofticiaes, lhes aerã abonada de&d,; a data do talle· 
cimento delles. 

u Art. 6.o As habilitações· das impetra-ntea'serão 
apresentadas na· secretaria de estado. doa. negocio& 
da guerra·: e por. ellas 'se lhes dará expediente-com 
audieneia · do procurador da-·tazenda:nacional;· sem 

· dependencia de consulta do connlbo -supremo, ou 
qualquer outro tribunal, e. bastando para, titulo 
dos agraciados a por~aria para o aaáentamento na 
folha respectiva. . · . .. . . 

a Paço dit camara dos deputados, 80 de Setelli• 
bro_ de 1830.- José Antonio da Sll,a_ Maia
..t. P. Limpo de Abreú:- H. J; B. Paim. 11_ 

Foi approvado o. seguinte. parecer : . . . 
" A comlilissio especínl · élos conselhos· gera·ea 

da província examinando a repreeentaoio do con
selho da ~Bahia, de· 24 •de Maio dQ ·presente aono, 
·em- que . expõe 08 graves·· inconvenientes que sor
frem os que têm de exercer direitos,- e-·; pedir 
cum(Jrimento.de· .obrigações: a tetceiros, mQ~adorea 
em· di-d'erentes districtoa, . por,,nào adoiitti.rem .oa 
juizes de,paz- comi> i_inpedimento>. qa~ i~po.ssibl· 
lite .. dll•· comparecer p~raa&te ellee, a di~tan·c•a ,em . 
qo~-morão, -~~ q_ue têm 1•ara aquelle .dm ~e ~~~rde 
previa concihaçao com pe!Jsoas de seu. dis_lr~p~~·- e 
pede, que se declare a dJstancia como um. l~pe· 
-diméilto ·attendivel, e' cóuipréherididthao ~ •tr-· ):o- do 
arttgo 5a dá:' lei_ de 15'_'d6• ' Outubro'- de· r f82'(~: a 
eommiasão·tomando ·em ·eonaideraçlo'' tilo-jua\'a'Te· 
presentaçii"o~ · ná~à' mala tea(a· ap*'ese~tiir, . _sá~io 
.o lembrar . a esta •augusta··cnmara o· adtainento'·da 
resolúÇilo' vin'd~ •do '·senado'·aobre. o' m"elifflo 'objecto. 

a· "l~ço "·da. camara· dos: deputlldos,. so:'•de ·setem· 
bro de 1830; -'A: .. X'.' 'did)arr,alho:;_., S> if611.RWgO 
Bm·ros.- B. .B.. s, de Souza, » · · · 

ORDEM D~ DIA ·. 

li;ntrvu ein ~isc~<Jaão o prujocto·dit'~e'sõlliçià')i;99. 
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O S.r. PQ.~lfno de Albuquerq~~ : ___ A . 
ordenação. ,não. é chara, .assim· como .a doutrina .do 
ar.tigo ; .e para o explicar .tll\o se~â bastante uma. 
résoluç~o. _}>au.a in_t~rpr~tàção ·f} e lei .é· _JICCI\SSarí_o 
pelo. ,menqs .~m ~e~reto. · · · · 

o Sr. RcbouQa• : -Sr. presidente, o Sr. 
deputado díz que devia ser .por .um decreto e 
não resolução, . mesmo .pela razão que :elle deu é 
,que deve ser ·resolução .. e não .. decrdo,. pC>rque 
tr,,ta.so ··da· interpreta~ão .da :lei de 30 de Agosto, 
e esta :inler•pretaçíio· compete á afiSembléa geral; 
logo, .. deve -ser ,eJtplicada :por . uma resolução, po.-
que esta ordenação determitia ·a respeito. dos :paiJ 
qae vem a ·ter lugar· o. me"mo .a .. respeito :elos 
fllhos; isto era estabelecer um pr~>cedente contra 
aquelle11 •que ·não tinbão commettido . o . delicto. 

Que _cuij>a tem o :flll)o de nascer de um-.ou outr.o 
modo -pari\ lhe cahir a ordenação • do li v. 4o tít. 93 
e a o,u.tra ordenação do liv. õo-·~ 2°'l Alli se vê 
que os .pai~ podem' m~ito .. bemjusti;tuh· os ftlhos 
por testameuto; por 1ss_o esla ·.r.e.solução nã,. é 
bem concéblda; pelas .palavra!J dos. fllhos de couto 
damnado, os Srs. doutores ·não achão· set· her· 
deiros 'neeessarios, · Orn, estas • palavras são· equi
vocas na jurisdicção judicía.ria, e queria que a 
resolução :fosse de·.: outra maneira. Aqui diz: .ld 
patria,;e:isto não.sãoleis -patrins, são leis.adopti
·VjlS :· .portanto.: eu· quizera· .mandar uma ·emenda 
nestes termos (leu e mandou á mesa) : • . 

«:Nem ·a orden~ilo doU v. 4• tit. 93, nem outra 
nlguma •lei· prohibe_ .qu.e ,os filhos espurlos e·adul
teros;:.ou de outro• qualquér :ülicíto e. damnado 

· coito sejão instituídos herdeiros· ·•por -·seus pais, 
não tenoo estes outros : herdeir,os legítimos des
êendentes ou· a6Ceudentes . ..,.Rebouças: » · 
... o ~a. PJ!,~ID~E '::-Deve-se .trâtsr _se ,deye ser 
por decreto ou 'como resolu'c;ão. ·· ·-- ··. . ·_. · 

c):'sr: -~a!'~:'- Quando á cam•ra estabelecer 
a doutrina, póde deixar estabelecido o meio in-
directo, mas não 11e póde admit.tir . isto como 
interpretação. u~U, E' certo -que no ~iv. 4~, tit. 88 _ 
não lia el"peciflcaçlio dos .fllbos de cotto damnado; 
·mas. deve·se entender como diz .o· Dr •. Pascoal 
José .de :Mello, .e.nilo ,se pôde entrar.·em duvida, 
porque 110 llv. !40 :tit. ·· .88. se determina que não 
podem- os pais, nem tâmbem 011 ft1hoa de· coito 
damnado, e chamando fllhos nnturaes os que 
niio. erio .de m•atrimonio,, devemos advertir que 
a ·ordenação .-favorece os , filhos, simplesmente 
naturaes, · mais du que aos espurios, .. e porque a 
nrdenação do uv. 4• tit •. 82 determinou que os 
filhos ·naturaea entto.as~m . na succeaaão de seus 
pais, declarando que estes ftlhos naturaes devião 
aubatit.uir aos filhos · eapurios, não tendo descen
dentes;' .e por 'isáo não se póde enten'der esta 
órdimação .sobre os fllbos de coito damnado como 
.os filhos .do ,trivial .coito; porque estes filhos não· 
devião· succe4,er, ainda que · não J1o11vesse uma 
proli~b_ição eiplicitâ. · · · · 

·Nilo -88.póde .duvidar que naquelle tempo esses 
filhos não · erão auccessorea . de . seus pass, .nem 
mesmo os 1llbos de trivial coitQ,. porque o direito 
civil' expressamente tem' ·declaradl>a prohibição, 
e niio 110 p~de compre~ender que esta resolução 
seja· explicativa desta' lei; esta tem tiido·a opinião 
do. Dr. Pascoal José de Mello. Tambem ·tem 
sfdo :essa -a ·pJatica/no_ fOro, e . por :faso ' haverá 
grandes· inconvénientes, :porque. •asshn iremos 
reviver: -demandas· que·- se achão fundadas·. nessa 
pratica; 'e: 'sentenças que ·,têm· sido· dadas em 
sentido desta ordenação ficarião . nullas; e, esta 
prohibioão ·'doa 'filhos :le ·damnado coito· deveiser 
por um decreto separado : OU';_por 'uma·· ·loglsla9ilo 
uova, ·como. já existe ·um 'projecto do Sr. ~tno 
Coutinho; P-Ortanto ;eu -sou de .•parecer·· que 6 
-viata · diatQ li ·de · neceaaidade ·que ·aeJa ·por · u~ 
clfGf!lto •.. · . ; . .. :,, .. . . . : .. 

.. ;~ ~~' ';D~;r:r,,t~ :-I•.~9 ~!'e~' dts cl•.of.d•· 

nação do.Jiv. ;4o, tit. 83, nio _á assim. A dls· 
posiçio desse titulo é dos pais e não'dos tUbos, 
nem' a opinião Ae Paseoat Jos~ de Mello; éom 
que s~ argu_ .m_ en_ t_o_ u __ . com o me~mo Uv. 4o __ ,· _tit. ~. deve servir., · ·· · · · · ... ' ·· 

Vejamos agora como se fez esta ordenação; 
Parece quo ·é asa~m !leu) :·e -todas -as !leis c •que 'ha 
de suceessã_ o,. e_. os_ ._J_ u_ iz __ es_ qu_e_ .po._r __ el.las têm ~ui.• 
gado, têm sido. -de opinião -contraria; por :Isso 
voto pela resolução. ·S.e :houvesse lei de reapl)n• 
sabllídade .nos . magistrados eu não votava .por ella.' 

o sr; RebouçaJ: -Eu pedia à'V .. Ex.~ 
m!'ndasse ler a ordenação do liv. 2•, .tít. 85, §'2ci, 
que diz que O<i pais adulterinos podem ·.adoplat 
qual!Juer filho de_ coito . damnado, e possiio' 'ser 
adrctttldos · p()r seus he~deiros por testamljnto, ·e 
até adoptat•os por fl.lhooí sendo po~ su)lrogação 
()u por adopc;iío, assim pôde·ae fazer essa altera~io 
Da · ordtlnaÇãO, e IISIIÍÍD ficará e_sclarecida. 8 .· orífe• 
nação no· lív'. 4o, tit. 88. · · · · ' · .. 

Decidio-so que fosse por meio de resolução .e ~il:o 
por decreto. . · · . 

Entrou . .em discussão o artigo unico da nso· 
luçlio._ . - -

Veio á mesa a seguinte emenda: 
« Nio .deão comtudo nullo.a a.-1 causas qae até 

agora ,têm sido julgadas segundo a . intellígeJJeia 
.eontraria á presente lei.-Au~eliano·. • 

o filr, Erne•to :-Unicamente me levanto· 
para me declarar contra a emenda; · '· 

Qualquer que seja o direito 'qne aa partes tenbilo 
em eonsequencía das- sl'llltenças · dadas na fôrma 
das .leis, :n6s. não podemos· -alterar agora ·eete 
direito por fôrma alguma. Se •as sentençaa forão 
Ulegalmente dadas as partes têm· o •recurso •na 
fórmt\ .da lei ; porám qualquer. força retroacUva 
é contra a lei, voto pois contra a emenda. : 

o filr. Aureuano·:-A emenda ·é tão eó· 
mente para evitar.qaestões, visto que agora·tem"se 
de · dar intelligencía a uma lei.· Tem·•e julgado 
que .é prohibido .pela .ordenação esaaa sentenças, 
e é para evitar questões que mandei es.ta emenda; 
e . já aqni mesmo se adaptou uma cousa identiea 
a respeito· dos-. juizes almo,acés. · Por consequen· 
ela, por' Isto tio eómente· é·. que maodei a 
emenda. · · -·· · · · · 

o 81"~ .1\:J~:lq. :-Eu vot~ contra a emenc]a, 
ella. não pôde·. ter ·lugar; nao se deve olfender 01 
direitos dos eidRdãoa. Se acaso agora se entender 
qus a .. legislação níio tem . aido . bem ···entendida, 
essas sentença~ neces11ariamente aio nullaa porque 
-forão contra a lei; e não digamos q11e estaa aen· 
tenças são daquellas que a eonstltuiçlio garante, 
porqne .sentenças . nnllas nunca . paasão em jul· 
gado .. Ora, que ellaa. são nullaa é exprésao, porque 
nullas sõo todas aque\las sentenças. que não forem 
dadas na conformidade da pr(lbibíçiio ; são null~ · 
f~~a::se~~ão dadas sem ter . uma lei em que ae 

Portanto eu ainda me opponho A resolução e á 
emenda_ em 2o J~gar. . . . . · · · 
o Sr. AureÚali.o :_:..:Passou nestajáaa'uiD 

acto legislativo sobre osjui;eil · almotacéa ideiltieo 
a este •. e p~ssou tambem um ar~i~o que aiz que 
eomtudo os casos .julgados ·neste JUizo niio erão 
nullos. · . . . . . . . , · . : 
. Aii .. r!'ZÕ~s . q~~ . e;. ta àUg!lStf\ .. c~m~a. ~v e em 

vssta P_ ara_ f:le_,_~ar_passar __ ..... e_ at~t · ar,t!g __ ~ 9_ ,_P_.ar.e_ce·_me 
que sao jls mesma_a P_ ar_ a P_ assar ,o .artígop_r_e.!lente_; 
· Tem-se · dito I}Ue e11S!'II sentenvae . ai\o. I)IÜl• ; 
eu não duvido, porém, pôde · agora.· o .corpo legis• · 

.·)ativo ·declarar· qae 11io ·aio null.s,·eé ·por, '1880 
que eu .m~tndei a emenda '4 mesa~· . .· · ,. , .. 
· ·Ficou· :tuterrom.Pida' a dlscueslo · por se a~Dun• 
eiar ·a ~hep'da ·ão ~r· ~~~latia ~di! J,u.~~Ça~:' .. · ' 

s. Jllx. t!ln4o ar4o ·ln$ro4.u•\~o ~o ,a,~o •. o:ar. 
~ll~~~-ri\II'P.OI .• dl·~~o·: ,,.J,,OJI~~~ dô .I~T~IiO 
~qb~e ·o:t~a1.rnento•a•• re!I!CO.~!· :. : ·· · .,. 
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572 SESSÃO' EM 30. DE. SETEMBRO DE l830 
o sr. oa.-!ano :-Sr. presidente, sert\ bom próvincfos, etc. » (LeU.) Logo, nos demais pro· 

haver uma decisão; isto é, se aquellos emendas vincias devem ex1stlr relações; porém não se · 
que Jorão oft'erecidos e. a commlssão nãll. fez con- podem crear estas relações em todas as províncias, 
tcmplação dellas devem tornar A camara, porque mas sim em algumas i por isso julgo que só por 
a camara approvarã alguma dellcis. um artigo additivo é que poderia entrar isto em 

o Sr. LJ:m.po do Abreu :-En creio que discussão. 
8 camara resolveu que todos 08 Sra. deputados E' necessario que em Minas bajn uma relação, 
pudessem. oft'erecer emendas em certo· -prnzo, 8 a é. n!!.ce_ssario que .os .. in1luentes de. Minas tenbão 
commissiio as ·pudesse rej.eitar, niio ficando pro· um. pod~r influente. tombem, porque ba uns. 4 
'llibido aos Srs. deputados que as oft'erecêrilo as ,senhores 111li que querem ter todo o podar e não 
escreverem em separado para se imprimirem. Os querem lá outro; é pois necessario que bajã.uma 
illustres deputados' que oft'erecêrão emendas farão relação em . Minas, .. para:. que haja.·. justiça •. aos 
convidados _ para assistirem á discussão da. com· pequenos e aos. gran!le11, e. a todos· em geral i e 
missão; alguns desses senhores foriio á com- quanto a<! artigo .I o da proposta, creio que deve 
missão .e convierão em que se não adaptassem ser supprJmido. 
estas. emendas,. e outros senbores. não compare- Portanto voto pelil suppressão desse artigo, não 
cêrão na commissão; por conseguinte a .com- pelas razões que tenho ouvido. · . 
missão julgou q11e as poderia · rejeitar,. porque o Sr .. oa:rnetro da ounha :-0 illustre 
como elles não apparecêriio na conimissiio, pare· deputado concorda. com a 11uppressão do· artigo. 
ce·me que cederão d.este direito. . . Citou o artigo da constituição, mas isto niio vale · 

O Sa. PRESIDENTE consultou . é camara, e deci· porque lia algumas províncias aonde não. se podem 
dio-se que. se recebessem novas emendas além das crear estas relações. 
im_Fressas. · -· o Sr. Mala: - Sr •. presidente, o art. lo é 

Entrou em discussão o art. lo, com as emendas necessario por satillfaza·r ambas .as partes. 
do .. Sr. Carneiro Leão e do Sr. Albuquerque. ·- Aquellas províncias· que entenderem gue ha· 

o sr. ·Lltnpo de Abreu :-Darei a razão vendo nellas umfl· relação é um beneficio, ftcão 
Por u 1 i ã · d com a esperança de a terem ; e· aguellas cidades 

q e a · comm ss 0 n ° approvou ns emen as ou .provinci.as que quizerem entender. que as .reln·. ao Sr. Caroeiro Leio ao art. lo. A commissão .. 
entendeu que isto era um simples regimento para ções são más, ficão por ora .socegadas do as 
se regularem as relações actuaes, e não se devia terem. Por consequencla, ·tanto· . por e'ltas . como 
envolver em outrns. cousas; por eonsequencia por ouLras . razões deve·se approvar o art. lo, 

d i 11 , que· não faz mal algum. .. 
regrovou essas em.en as, n o porque e as ,ossem Posto a votos foi aupprimido .0 art. lo e pre· 
m s, poré.m porque- entendeu que · o lugar não judicadas todns as emendas.. .. _ .. . 
era proprlo. • · · ' Discussão das emendas ao art. 2.o · 

Quanto â emenda do Sr •. Albuquergue, entendeu Leu-se. uma emenda do Sr. Carneiro 'da Cunha 
tambem a commiasão que poderia deixar de passar ao art~o em discussão e . outraa relativas · ao 
por9.ue era a mesma cousa. t .1 t d 1 1 

E1s·aqui a razão. que teve a commiaaão para rea 0 0 pro~ec o e · e • 
rejeitar estas .emendas. - · · · BliBNDU 

· o·· S:r. Ou•~odio Dia•:- (Nilo o ou"io o 
tachygt•apho.) · · · · " Ao art. 2.o-O pre1idente ierâ da nomeaçilo 

o sr. Mala :-Se são verdadeiras as razÕes -doa mesmos deaembargadorea. . · 
11 U8 fX õe 111 t d t d t4 d 11 "Ao art. 8. 0-0 trabalho durarâ cinco horas. .. P. 0 ua re epu a 0

• en ° ev 0 aca· " Ao art·. 10.-0s · do Rio de 'Janeiro terlo de tiar.ae com ellas (as relações) em todaa aa pro• 
vlneiaa do.imp•nlo; porém niio podemos dar córte, ordenad'l 2•200SOOO; e os dat ou~raa1:800SOOO. 
pois que " constituição o ordena positivamente ; " Supprima-ae o art. ~.S.. · · 
por isso a commlsaito entendeu que era nec88• « Emquanto exiltirem as orden1 rellgioaaa aeriio 
sarla . na provlncla. de Minas. Talvez nlo seja obrigadoa os prelados· a nomenrem um capellio, 
conveniente o ser no Ouro Preto, e sobre fato para aaaiatlr e confortar aos. aentenciadoa e. dizer 
é que eu entendo poder!\ haver al~ruma alteraçlo, missa aos presos, dando·se um ordenado de 
porque ae se tlzer a relação de Minas na capital 150SOOO. - Salva a redacçiio. - Carneiro àa 
do Ouro Preto, multo _ _pouco ganhart\õ não so os CunhG. D 

povos da provincia de Minas como das outras pro· o ltr. Oai"Dolro da ounlaa: -Os presl· _ 
-vinciaa. Parece-me pois claro que deve haver na pro.:·- dentes das corporações e· dos corpos .. conectivos 
vincia de M·inaa uma relação, e tambera me parece .nlto devem exercer outras funcções senão aquella 
claro que- niio deve . ser. na capital· do _ Ouro que é necessaria para conter a ordem. Eu niio 
Preto. · ·· · · · · allegarei as consiaerações que ·tive para apre-

Portanto eu sustento}& emenda do Sr. Carneiro sentar esta emenda i mas deixo 1\ consideração 
Leão. · · · · ·• ' · • dos Sra. deputados se é necessario mais do que 

o sr. Llno ooutinho :-Creill que a este estes presidentes para manterem a orde~. 
ártigo ha duas emendas, e. eu me declaro contra · O Sit. FERREIRA. FRANÇA mandou a seguinte 
aquella que ·quer -augm'entar o numero das rela- emenda: _. · . . .. . · · . .. . · ·· 
ções, . porquo da . sorte·· . em que . e lias estão vão · « Os membros das relações serão aete,;....Ferrrira 
augmentar as desgraças dos povos. Mas, disse França. , · . . . · · 
um illu~t~e ~eputado, • que me parece ser membro o sr, :PauU:Do .de. Alb_·.·uqtierq~e :..:.Eu 
da· CCDlDllSSao, que dev.e declarar-se ·haverem 4 t d d . - -- ód t 1 . 0 
relaçõe_s_ '/orém. tar.a qu. e_ é_ isto 7. E' deane. ·cessaria, e o en ° que· a ernen a noo · '·P e er · ugar. . . numero de dez é SP.fficiente, is'o é, 9 desembar· 
porque l se sa e_ que ·são aquellas que existem. gadores e l .· ehanceller; acho· .que 18 .é um_. nu· 
· Portanto voto pela suppressão. ' mero excessivo. . - . . 

· . osr. Pauüno de A1buciuerquo:-O:- Tambem não.sei porque se ha de mudar·a 
artigo da constituiÇão não é como têm · dito os - palavra desembargador para ministro. Desem· 
Srs. ·deputados. Eu niio encaro as ~:elações como -bargador é um magistraao que despacha; por 
os il~uatres deputados, que. é um mal, mas .sim t•onseguiote · para. que substituir J)Or outra Y Só 
como um bem. E' da constituição, que hajil)_re· se é por ser cousa>nova. Entendo que deaem· 
!ações em todas as províncias conforme o art.l6S bargaaor é mais analogo ao seu officio. e· julgo 
q!le diz: « NR capil!ll. do imperio, ,além.~a reli!·. que o artigo assim como está, .~alv" a redacç!}o, 
çao que deve esJst1r, assim como nas dema1s· é perfeito; até mesmo . quanto ·ao presldentt', 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/0112015 15:18 - Página 5 de 6 

S~SSÃO EM 3~ . DE.. SETEMBRO_ DE -1830 
f ' ' . . : :: . • • ' • ,.. ' ' :' '· . ~ • ,~ ' ' • 

57~ 

cuido que não merece alleração alguma, . Yoto ~e . novidade, é .. porque a constitui~ão assim os 
pelo artigo contra a emenda. ·· · · chama~ · . · .· . 

o sr. Lhnpo ae Abreu:_ o· art. -2• da A outra emenda 8 sobre os presidentes serem 
pr_op~sta diz:' · enda relação, etc. (leu.) A com- eleitos pelo imperador; eu não sei como se fazem. 
m1ssao· f:lmendou este art;·2• de dous modos, isto e~ses despachos, e para. tirarmos est~ ineonve-
é, em lugar · de 10 . diga-se 13, e em lugar 'de mente cada uma relar.ão f,il~ '' a· sua.llatà dos tres 
desembargadores diga· se ministros; e crt-io que homens que julgar maíli capazes, para que o 
ha uma outra em~nda para q'uo 0 imperaller p_oder moderador escolha um d'éntre os tre!l, isto 
poss~~: escolher dos · · tres · que fo.>rem propostos _mesmo é o que se pratic~> com os senadores, que 
um, 1sto. é, aquelle ·que agradar. . . . · são de nome11cão popular c o poder moderador es· 
, A razão que teve a . commissijQ para alterar 0 colhe . . Por consequencia approvo esta emenda/ · 

numero .desses ministrros foi a razão do prín· Uma -&menf]a . que tenbo a accre.sce.ntar .- é que 
cipio que .as causas devem . ser decididas por 7 _estes ministros não tenhão algum outrô cargo; 
votos. Or~& além destas recordações, q~e são eJt· nem outra ordenado. ····· · ·· · ·· · · 
pontaneas, podem tnmbem m~itos juizes darem-il.e o Sr. Pre•ta.e:n:te: ,_ Isto .não é da dis· 
por suspeitos, . ou· poderão as partes · darem-n'os cuasão. · · _ · . 
por suspeitos; Suppondo que nouvesse · o numero · · · 
de 10 bavião causas . approvadas eq::n 4 juizes, O Sá. LtNO CotJTINllo: -' (Cotttittuando.j Pois 
porque 3 poderião dnr.se por susp·eitos e tlcavão bem. então approv_o todas aa emendas. . 
unicamente 7; . por conseguinte entendeu a eom· O Sr. Cau•nelro da Ounb.a:-As razões 
mrssào que era .util e necessario augmentar -se o que o illustre deputado allegou não . são conve-
numero dos ministros, tanto mais havendo mi· nientes •. . Os magistra:los são . . da. nomeaeão do 
nistros .que são empregados nas relações, não poder .moderador: ; portanto outra qualquer idéa 
haveria prPjuizo algum. . não póde ter .lu~f'lr; por isso mesmo que . os 

,Agora quanto ~- m~dança. da palavra desem· outros .. membros já ... são de nomeação do poder 
b11rgador para miRistro : entendeu -a cnmmissão modera~or :. po~a . impor~a que os. membros es· 
q~e :o deveria fazer conforme a coristituiçiío, que c~lbii.o a'entre •u .. para .o Imperador nomear pre· 
diZ no § 2• do art. 164: conbeeer dos delíctos Sldente. 

- -~~ erros de. ofticio; etc. (l.eul e chama. aos deR· -
embargadores ministros .das relações. Ha ulti· .. · 0 . sr. · Hfnl•~o, da. 'Ju•t!oa.: - (Nilo le · -
mameute uma emenda para que os presidentes ouvto 0 · tachygrapho.) ·. · 
deaspis rela~õe,s não sejao sómcnte da nomeação O Sr. J:Jhnpo: -O Sr. ministro da justiça 
do governo, · mas qu'e sejiio propostos pelos outros insiste .em que se deve. ·conservar o ·numero de 
juizes; e as razões que para isso teve a commisdão 10, e que igualmente o presidente da relnçil:o 
são obvias. · · deve ser eleito pelo poder moderador. , . 
. Está visto que as pessoas que estão mais nas Quanto á 1• parti!. o arRumento qua trouse .fol 

circumstaocias de saber qual é 0 magistrado mais que havião muitas relações, como a do Mara· 
idoneo para ser o presidente, são aquelles ·mes· nhão, Pernambuco, etc ..• que tinbão sido creadaa 
nlos que trabal11ão . com elle e eu creio que isto com 9 . desembargadores e· que nlio obstante se 
até seria desnecessario. Entendeu a comrnissio dava expediente, nem era neceesarlo chamar juizes 
que isto . e muito . util . e; que ··de -necessidade ·ba . de .la inatanr,ia . para servirem ; ne~iaa ·relaç3ea. 
de acontecer, que . será nocessario nomear,se Orn _quanto ao la argumei1to reaponderel · ·ao 
aquelle mala idolieo e. proprio para.este flm ; . e Sr. ministro que as rl<laçõea de . Pernambuco e 
quem . poderA conhecer <f isso aio 08 outros ma· Maranh4o tem sempre tldo mais de 9 de•embar·
glstradoa· que trabaibito com ello, porque 0 go· gadores, mas deixando este argumento direi que 
_verno sem eonhecimflmto particular daa peSBoaa por eate •ratema nav-o ·qae se adopta~ a1 partes ·-
ha de fnlallivelmente enganar-se na elei~'lo. têm muito mais recurso, e farei o calcuro. ,As 

Eis aqui J)ois . porque . ~ commissile apreaentou partes. podem recusar s,: porque á natural que · 
eatas emendas. · . haja algum motivo de suspeitas: e tambem . é 

·muito . natural que pelo menos falte um magia· 
o Sr. J:..lno ooutl:nb.o: - O art. 2° di. trado que esteja doente: portanto temos fJ ma• 

J!roposta diz: cada relação se compoará etc.,(Leu.) gistrados •. · O .. ra devemos afnda suppóL' mais que 
Ora .este Rrtigo tem recebido varias emendas e alguma das partes reeuan a algum magistrado, 
eu estou disposto a approvar . todas el_las e talvez por motivos do parentedco; . por eonaequencia · o 

· i accreRcentar · mai11 alguma. calculo nlla· é exagerado . e · nllo se deve . cantar 
Primeiramente, Sr • . presidente, o numero de mais que 5 . juizes par11 o julgamento das eam1aa; 

10 me parece muito pouco. Eu sou lnimig1 de Ora a maior parte das causas que · têm de se 
·grande numero de ·.empregados puulicos; porém julgarem. exig. em. 7 votos; . por eons. equencia ba 

- · quando vejo que, a precisio é absoluta não posao · de ser sempre preciso· chamar os juizes de 1• 
. deixar • de concordar. Ora os homens estio .su· instane_ia: ·. eis . uma di_~~uldade q_ue é_ bem obvia 

-- jeitos a adoecerem/a terem impedimentos, etc .. ; ·e daquL .tiro a ·necessliiade de ·que se deve ' allg· 
e como é. que uma relação ·com 10. ministros po· ·mentar o numero. ; ·· · · : · · 
derá julgar'l A este res\)eito o i\lustre deputado Q11anto à ·c)utra idéa·, combRtida. ·pelo -Sr. mi· 
·o Sr. Limpo de Abreu Já expóz tudo quanto se nistro, julgo: que odo tem razão e · eu-continúo a 
póde acarretar, p•nque tanto o .autor. comooréo .-votar pela emenda da commissão. . 
podem recusar tantos juizes, esses juizes podem 0_ 8~. Mala:- Para _que .se âdopte a emenda 
se dar por . suspeitos · e as partes tarnbem os po· · · 1 deráõ dar por suspeitos, e a~sim não poderá haver da commissão; que BeJão 3. magistrados, basta 
· 1 t · lembrar que se diz em um ·dos attigos deste 
)U~:::~ng~ ogora á 2• e~lenda que é . sobre DO· . projecto, que os juizes de I• instancia não sejiio 
· menclatura; . Eu. . tambem niio a acho justa·; . mas chamados senão para casos.extraordinarios; além 
emflm como a constituição os chama de . minio~tros de que as razões expandidas pelo honrado mem• 

11 - t à f d bro que me precedsu são mais que S\tfticientes 
Vamos.::_com e a, porque 1" I) ·11 0 ·· · otZ na _a .ao para provar . que . o num~ro de . 10 magistrados 
caso :· porérri, dis~e um Sr . .. . dtlputado, q aer-se . n:io é--batitante para dar expedição no oaerviço 

-- mudar a Jlalavra. Desêmbargador~ para _ministro : das _- relaçõe:~. · . . . 
·porque m1nistro é causa- novo•, e nós eMtamos · no ·· 
-tempo de . eousas novas. Nio .é por_ leso senha· Quanto ao presidente á um empr.!go cuja no• 
res, porque então em lugar de serem cha111ados meação pertence ao ROVei'M por las•> q1111 tem 
desembargadores -deverião ser embargadorea, por· at~ribuiçoes ·que exigent q·o1o ao entenda diroctli· 
que alli embarga~se tudo; ·não é pois por esphito · mente ' com o governf), meamo porque isto é 

TO!IO 2 . . .. . 7S 
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conforme á constituição e mal estamos nós se 
o gov~rno não conhece 08 magistrados mais 
capazes. 

o'l!ilr~ r .. ub: oayll.Jcaian: -O artigo da 
pl;Opostá d'H:' QUP se'jão' 10. Ein. verdadl! 10 juizes 
pre!le.ntes é muJto, 7 b_astãQ: mn's para s_e con· 
se~~ur iate~, é nece_ssarto _qu_e onum"ro marcad.o 
seJa· o dobro. _ Nó:J vemos que os t•·a!Jalhos dns 
~elaçõei 'têm sido ~enipre int11rràm'pidos 11e1o pouco 
numer~·em· consequencia dos trabalhos da legiil· 
latura: O meu· voto pois é que_ o nurpero seja de 
12. ·Quanto ã emenda sobre a nomeaçilo' d() pre· 
sidente, por list& tríplice, nio me conformo. Ou 
a nomeação deve ser feita pelo governo ou pela 
relaçilo ; . e a não passar _ a idéa de que _seja_ pela 
relação, dllcida:se o mesmo que se venceu a res· 
peito do supre'mo tribunal ile justiça. · 

Nilo havendo mais quem fallasse o Sr. presidente 
pOz a votoi o art. 2• e emendas. _ . 

Das emendas forão approvadas a11 segtiintes: 
« A 2• parte da emenda impressa da commissilo. 

~Em lugar de desombá~gadores diga-se ministro~ 
e asaim em todos. os·art•gos em _que se fallar de 
deseaibargadrJres. » _ · · 

u A emenda do Sr. Carneiro da Cunha. -O 
presidente serã da nomeaçilo- dos mesmos deseni· 
-bargadores. » _ - - -

• A 2• parte da emenda Impressa do Sr. Limpo. 
-Este presidente servirá por um anno, e em 
guantó se não verificar esta nomeaçilo servirA 
interinamente de presidente . o ~embra mais an.· 
tlgo. » 

A !I outras emendas ao art. 2• Corilo · regeiLadas. 
Pas<Jou-ae a discutir o artigo additlvo da com· 
miasia: 

u A!l relações em que-actualmente houver maior 
numero de membros. etc. » · · · 
• Q Sr. o~ .. leino :-Pelo artigo que se venceu 

cada relaçio teri 10 magistrados. O projecto 
estabelece 4; logo, o numero total vem -a ser 40. 
O~;a, nós sabemos que as relações actualmente 
têm 80. e tantos, e pelo modo com que se redige 
este artigo, entende·se que aa devem conservar 01 
membros que octualmente existem. · . -

Isto é contra u projecto, _ porque nilo ae devem 
conservar membros que não pode~~a ser conaena· 
dos_ ; por conaequenc•a cumpre dar destino a eite 
excedente; ire·m para lugares inCeiforea é incompatl· 
VSl ; tirar•lhel OI ordenadOS nito é poSSÍVel, e COÓ'IO 
nilo · devemos deixar· ao arbitrlo do. governo a 
esl)ólha desaeR que devem entrar nas. relações, 
é necesaario haver uma escolha. que nilo póde 
ser feita aenilo pela 8\la a{ltlguldade .. Eu tenho 
feito um artigo additlvo que oft'ereceret. (Leu.) 

4~T1GO 4D:Dl'r1V~ 

.. « Os minlstro.a existentes, e que oito;for~in COn• 
. templados em o: numero regula~o . para _a~ t!l.~a· 

ções, • __ ficarAõ __ nncendo o. o.;d~n~~;!lo . que , actWtl· 
me.nte percebem, até q~e pela antiguidade ~ue 

cada um Üver do serviço das relações, possão 
ser chama_dos pars entrarem . nas vagas, que . 
por morte, _ aposentadoria, ou qualguer outra 
Call!la f4r .havendo nàs .. relaçÕeS, devendo SSÍ' 
com· preC1:1rencio . empregados pelo gove·rno em 
qualquer dílígencia do . serviço ou commissão 
qne o publico exigir; sendo compátiveis com o 
seu omcio.-0 deputado Mello Mattos.» · -

o 8;., aobouoa•: -O artigo additi:vo prJr 
diminuto póde•se tornar injusto. Portanto mandarei 
á mesa um artigo additivo mais amplo~ (Leu.) 

ARTIGO·· ADOITIVO 

u Que os 40 ministros para ns 4 relações iejão 
os mais antigos dos magistrados em exercício ..... 
Os mais se_ empreguem,- como supplentes, e nos 
lugares de prim~:~ira in:~tancia com o orde~ndo 
que ora têm.-As promoções para os lugares.vagoa 
sejão pelo:~ mais antigo!! juizes .de direito ou 
tenhiio já o titulo de· desembargador ou não.
Salva a redacçilo.-.Rebouças. » 

O SR. · CusTODio DIA!'! : :-- Julgo que este artigo 
deve ser tratado nas disposições gerae:~, por isso 
proponho o adiamento. ' - · · · 

O Sa. Pru:siDENTB poz á .votos o adiamento, 
e-foi regeltado. 

Contipuoa a discussito do artigo additivo da 
commissito, e emendas. rn 

O Sa. Onoatoo mandou . tambem á . mesa a 
seguinte emendà'~ . . . . 

" D'entre os_ magistrados mala. antigos, quer Já 
sejito desembargadores, quer n_ lo, se escolberlõ 
01 que fiquem nas relações; e os desembarga
dores que sobrarem aerilo empregados em juizes 
de direito, com aa honras todavia que competirem 
aos qu11. nas relações ftcal<~m, e com o _mesmo 
ordenado ·que JA tlnbilo : tendo porém a opçlo 
entrs esse ordenado e o vencimento que hou· 
v11rem de perceber nos empre_«oa de )ulze11 de 
direito, para que forem chamadoa.-Salva a re• 
dacçio.-Odorfco.» · 

o sr. Ll-.npo ele Ãbrnu:-0 principio da an· 
tlgúldade eatá conaagratlo na conatltulçilo; por con· 
seque nela nilo era preciso quue declara11e. Quanto 
a\ objecçfto que parece ofl'erecor o artigo, ficará 
bem aupprlmlndo·so as palavraa~urlo por sua 
respectiva antlRuldmde empre11adua nas relações 
em que houvar emprego VA"',. Julgo poia que 
o. nrtlgo p6de paaaa&r aom altaraoilo. 

Pedlu·ae o adiamento das emendas, a que ae 
refere da parte ou modo do contar •• antigul· 
dadea, o gue foi approvado: a tornando·11e a\ 
dlacua11o do artigo adílltlvo da commlsslo, o Sr. 
Mala· propóz a .sua lU ppre1alo, polrém tendo 
dado a hora llcou a materla adiada. 

. --o Sa. PaaiDENTB déu J)&ra- ordem .do dia 
aed. glnd·te·,h. a. continuaçilo 'd~ dlscu~_sil_~ d_ a 1Dilte_ria 
a tia a OJa· · · · · .. 

i.evàntoü:se a aeàsi~ depois das d~~ hor,as. 
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1830 
-CAMARA- DOS SRS. DEPUTADOS. 

. . Se••lo em co t1e Oatabro 

PBZSIDBNCIA. DO IB. COSTA CARVALHO 

A'slO horas fez-se a chamada, estando presentes· 
74 Sra. deputados "' faltarito com causa .os Srs. 
Deos e Silva, Pereira de Brito, B1ptiata Pareirt~, 
Mendes Vianna . Silva ·Ta vare• · Alves ·Branco, 
Pires Ferreira, Feljó, Gome• da Fon1eaa, Oliveira 
Bailo, Lobo de Souza, Francisco do RaBO Barros 
e Mlrandll Ribeiro; sem causa participada o Sr. 
Ferreira de Mello. 

Aberta a sossllo, o Sr. secretario Luiz Cavalcanti 
leu a acta da· antecedente que ·foi approvada. 

O Sa. 1• S~&Call'AlltO dando conta do expediente, 
.leU Ulll omoto dO minl1tro da guerra, participando 
om respoata que nllo conetando. naquella ·sacro· 
tarlt. de e•tailo achar·•• · pronuncla.lo .Toaqulm 
Pinto Madeira, ao mandou informar Kobro eat11· 
objecto A ra•pectlva provi nela: dotermlnando·•e 
ao. mesmo tempo 1\1 competentes autorldados quo 

.. no caso do ast1r culP.ado, proaodlo immedlaca· 
mente· na · conformldaife das lols existentes a tal 
ro~pol\o.-Floou -a camara lntelra4a. 
Bepro.ontao~o do juiz do _paz_ da rreguezla de 

8. Gonoalo, Vlctorino .Toaé Ferreira, solicitando 
uma doolalo a re•poib de nllo ae terem publicado 
110 _ Slll dlstrlcto as ~oaturae feitas _pell\ camara 
municipal .da vllla Real da Praia Grande, pois 
quo elra deixou ao arbltrlo do recorrente sllrprlr 
e11a falta.-Remettlda. á commlsalto e1pecla das 
camara1 m11niclpaos o dos juizes de paz. 

Requerimento de André Joaé Campos Tupi· 
nambi, pedindo ser nomeado oftlclal da secretaria 
desta camara.-Ao Sr •. lo secretarto. 

Entrando em discusaão o &Agulnte ·parecer : 
« A 8• commlssão de fazenda examinou o l'tJ• 

querimento. de Bernardo Peres da Silva, deputado 
ás e6rtes de Portugal pelos estados de Gôa, em 
que representa: to que havendo a junta da fazenda 
dos mesmos estados remeLtido ao tbesouro publico 
do Rio de Janeiro,· pela -chanua.Loconí~t uma 
porção. de dinheiro, e generos no valor excedente 
a. 4:000H para . pagamento do subsidio de nove 
mezes a razão de 4$800 díarios, e I! e 20011 de ajuda 
de custo ao supplicante ; e seus dous· collegas · o 
Dr. Antonio José de Lima · Leitão e Oonstancio 
Roque da Costa, não se verificou tal P"'Bamento ; 
2• que pelo . contrario chegan.io ellea neste porto 
a 20 de Dezembro de 18'~2 !orlo. mandados para 
11 fortaleza de Santa Cruz, donde por- foroa da 
portaria do ministro da guerra de 18 de Fevereiro 
de 182.') forlo embarcados em uma galera dina· 
marque:r:a, que seguia para Li1boa sem provimento 
algum pl\ra · a· sua viagem : SD · Anal mente, que 
procurando o supplloante ji por duas vezea no 
corrente anno esse pa~amento tem sido lndefe• 
rido. ' 

« A commissio obser.va que tendo o suppllcante 
provado a eft'ectiva entrada desses fandos no tbe· 
souro publico deata córte, o mesmo nilo fez como 
lho cumpria de nilo haver recebido. esse subsidio, 
e essa ajuda de custo durante sua resldeneia naa 
córtes de Portuglll e mesmo pelos eatndos de GOa, 
i vist!' de tito longo espaço de tempo que ha 
docorr1do. Obser.va mais ·a commissllo que esses 
fandos, como se vê da resposta do procurador 
da coróa, aobaranla e fazenda nacional, torio 
sequestrado• em ·virtude do decreto de 11 de De· 
zembro de 1822, como propriedade portugueza, 
com o que caducou lnterramente aquella appll· 
caçi\o que ae lhos_. b11vla dado, o flcarilo perten· 
cendo ao theaouro do Brazll aegundo a convenolo 
de 29 de Agosto de 1825. Portanto pareca i com· 
ml11silo gue o suppllcante deve haver o seu paga· 
monto do reino áe Portugal a quam aervlo, a 
nlo. do thesouro do Brazn, dirigira do-se para e1se 
11m J\ oomml .. ilo mixta encarregada da Uquidaolo 
e reclamaçi5os entre os IUbditos do BrazU e Por. 

. tugal • 
« Paço :la . caroora d'lR deputados, em 80. de 

Setembro de· 1880 •. ·-M• N. Otutro e SUua.-Ma· 
noel Amar'al.-G. P. Ferreiro. » 

Ficou adiado por se _pedir_ a palavra sobra 
alie. 

ORDEM DO. DIA 

Oont!nno11 a discusaio da resoluçlo n .. 99. 
« Artigo unico. Nilo é prohibldo pela ordenaçito 

do lív. 4o tit. 93, nem por alg11ma outrn lei 
patrla, que oa Alhos de coito iiamna.io sejio 
lnstituidos herdeiros por ~eua pala em teatamento, 
nio tendo estes herdeiros necessarios. » 

O Sa. AuamLIANO pedio para retirar a sua emenda, 
o, que lhe foi concedido. . 

o Sa. LINO OooTINa:o o:tl'ea·eceu. esta emenda: 
« Excepto os filhos _adulterinos ou os incestuosos 

proveniente da linha recta, ou da collectoral 
entre irmãos sómente.-.T •. Lino. P 

Foi apoiada e entrando em discussão foi della 
retirada a pedido de seu autor. · · 

Finda a discussão o Sr.< presidente poz à vo
tação o artigo com . a emend~ do Sr. Rebouças, 
que foi. regeitalia, _ e approvado o artigo do pro· 
jacto, e jalgandq·se Jlnda a.-discussilo foi adoptado 
o projecto como resolução, e remettida 4 com· 
missão de redacção. · · · _ . . 

Continuando-se na diacusalo do projecto da re· 
solução otrerecldo pelas- commisaões reunidas de 
justiça civil e crlmlnal, aobre aa duvidas oocor· 
ridas no tribunal supremo de jllstiQa, a respeito 
do desempenho . de algumas . !Le suBa attrlbulQões, 
e julgando-se suftlcientemente diacutldo o art; · 6o 
com a!J emendas, foi posto j vot~9il0,· ficando 
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regeitada a emenda. suppressiva do artigo offe· 
reei do pelo Sa·. Ferreira .França Filho; appa·ovado 
o art. 6°, salvas as emendns; al'provada a do 
Sr. Rebouçns para .a suppressão das palavras
ou as sentenças já .tiverem . etc. :-regeitada a 
emenda otrerecida pelo. Sr. Maia.-De todas as 
sentenças proferidas em ultima instancin t>tc. ;
approvRdo ... o artigo additivo .do mesmo .Sr. depu~ 
tado.-Tambem se poderá interpôr etc. ;-ficando 
prejudicada a ultimR parte deste urtigo.~Salvo 
se tiverem produzido eifeito civil. -

Entrárão em discussãc; e forão .. approvados ·os 
arts. 7°, 8o e. 9o, da resolução. 

Abrindo-se a discussão no art. 10: 
« O termo. dos 10 · dias· fixados para a. · .manifes~ 

tação da revista .no. art. 9o da lei, é.peremptorio 
e ~mprorogavel, sem embargo de qualquer_ resti• 
tu1ção ou pretexto que se allegue. 

« Porém, se a parte contra quem se proferio a 
sentença morrer antes . d" .findarem os 10 dias 
sem ter interposto a revista nem consentido no 
julga.:fo, sendo moradora no lugar do juizo, ou 
·satiendo~se nelle do seu fall.eeimento dentro dos 
ditos 'dez dias, passará aos herdeiros o direito 
de interpôr. _ .. 

O Sa. REnouç.u ofi'e~e~eu uma eoiendt' de 
suppressão, que foi apoiada ; ficando adiada a 
discussão com a chegada do· ministro da justiça, 
que senoio' introduzido, se continuou com. a dis· 
cussão da proposta sobre as relaçõea, nos artigos 
additivo,s que devem ir depois do 2.o . -

« Nas relações em que actualmente houve_r 
maior numero de membros, continuaráü os exce· 
dentes a ter exercício nellas com os vencimentos 
que .ora J!ercebem; e serão pelas suas respeeth·as 
antiguidades . empregados nas outras relações em 
que houver ou fór havendo falta. . · 

a .Ficou adindo por ter dado a hora, declarando o 
Sr. presidente para ordem do· dia. 2: As propostas 
do• conselhos geraes das províncias da Parabyba, 
n. 4ll; n.150 âo·Ceará; n. 21, de Pernambuco; 
daa Alagóaa ns. 9, 26, 63, 73 e 78,. e de Sergipe, 
DI. i6 e 47. 

Levantou·ae a sessão· ás 2 horas. - JO$<f da· 
Oo1ta Ca~alho, preaidente.-JotJquim Marcellino 
d• Brito, 1° secretario. -José Joaquim Vieira 
Souto, 2o secretario. 

PllEBIDENCIA D-0 8ft •. COSTA CARVALHO 

A's 10 horas procedeu-se , a.· chamada e acha· 
· rão-se presentes "69 Sr:'l. deputados, faltando com 

causá os Srs; Alves Branco, Pereira de ·Brito, 
Tiburcio, Mendes ·Vianna, Calmon, Gomes da 
Fonseca, .Vasconcellos, Ferreira de Mello, Miranda 
Bíbeiro, · Feijó, Paula Souza,. Lobo, Luiz Caval· 
eanti, Baptista Pereira, Deos. e Silva e Bello; e 

. sem ella os Srs~ Veiga. e . Araujo Lima •. 
0 . Sa. PRESIDENTE declarou · aberta· a sessão;. 

e sendo lida a acta da antecedente pelo Sr. se
.· ereta rio Souto, foi approvada. 

Não havendo expeaiente, o Sr. Marcellino de 
Brito leu os seguintes projectos: 

11_ Sendo innegavel ~grande consumo de polvora 
que fazem as províncias d'o imperio, e de uma 
notoriedade. inconteatavel, que a fabrica naclooal 
do Rio da Janeiro mal· chega para a1 delpeZKI 
publlcaa, e que o governo. muitaa veze1 ó obrl· 
gado a· comprar polvora e1trangeira para 1upprlr 
ál neca••idadel do mercado e do 111rvloo pul)lico, 
como con1ta do oro11mento apre1entaclo pelo mio. 
ni1tro da fazenda. .-. 

. · • Pondo de parte a qu.~stio de direito e da con· 
· 'Venieneia do fabrico !la polvora por conta do 
, governo, e <le se31 estanco: e considerando tão 

!ómente. que o alto préço dn polvot·a nacional 
e 11 não admissão a despacho da polvora estran
geira nas alfandegas do imperio, ao mesmo tempo 
que vai de encontro. com as necessidades das. 
províncias pela falta e subsequente carestia de 
um gencro do uso_ geral e com os interesses da 
fazenda publica, pela .perda dos. accrescldos 
oih:e_itos que podia . perceber,_· estimula . a . sua 
introducção fraudulenta e. a sua occultaçiio . no. 
centro. das cidades, com tanto risco da vida. e 
propriedade dos cidadãos:_ por estes motivos,. 
combinando. o abaixo assignado os_ interesses· da 
actual fabrica . nacional . com as n'ec6ssidndes dos 
povos e com o .. melhoramento da 1eeeita publica, 
como urgem as suas actuaes circumstancias, 
propõe o seguinte projecto': 

u .A assembléa geral legislativa decreta: 
" Art. 1.0 A polvora estrangeira tlca admittidá 

a despacho nas .alfandegas. do impe~io, excepto 
· na da . córte e e1dade do Ra o da Jane1ro, pagando 

de direiLos de entrada a quantia· de 100 rs. por 
libra. 

« Art. 2.0 Na sua. descarga e ' guarJ.a se pro· · 
,cederá como se procede com a polvora ·nacional. 

« Art. 3.0 Picão revogadas todas as leis, al· 
varás ou decretos que se oppuzerem á &xecução 
da J>resente. . . . 

rr Pa.;o da enmara . dos . deputados, · 30 de-- Se-
tembro cle-1880.-G. P. Ferr~ira. » ·-· .. 
. . « Considerando que a disposição doe art; 85 das 
instrucções para a arrecadação das ,diversas ren
das approvadas pelo decreto .de 4· de; ,Fevereiro 
de 1823, que creou. a . . dita estação,. é:. inconse· 
quente, por isso que deix11ndo aos proprios •Ss· 
nhores de engenho' . a declaração da.;: aguardente 
que tiverem fabricado na safra antecedente,· e· da 
que tiverem consumido e ven·lldo por. miudo, é 
evidente .que as sua_s declarações nio serro· con· 
formes á verdade, quando. contrari~ àos. seus· 
interesses. · · . _ · -- · 

«Considerando . além disto que a · pena do ,se· 
qullstro geral, na falta dessa declaração no temJlO 
marcado era ociosa, porque ninguem a _deiú.ria 
de fnzer como, lhe ·conviesse, . oú era_. injiístà por 
não· !ler proporcionada ao valor do exLrávio, que 
aliás poderia ser. de pequena monta. . · _ . 

rr Considerando . mais que para este extravio'· ~e r 
conhecido e provado : seria. preciso lançar .mão 
de procedimentos d~v,assos, ~- assim .;~brir u._ma 
porta franca aos ochos e r~valldades;·o que se 
resolveria 6m damno· _da tranquillidade. e . mora· 
lidade publica. ·. · ·. · _ . · _··· 

« Considerando ainda mais qu·e, não podendo 
ser exaeta a base dos assentos- lançados:~ pas 
contas correntes __ que pelo art. 3! .d'as mesmas 
instrucções sé _mandarão abri"r _aos _s-enhores do 
engenho, .irregulares são essas_ éontas, e péirt~'nto 
de nenh11ma utilidade como.· a: experieneia o' tem 
feito ver, além de prejudiciaes ., fazenda .publica, 
pelo accreseido numero . dos escripturarlos encar• 
regados da s11a es'eripturação. · . . · 

« C.msiderarido finalmente · que é injüridica' a 
responsabilidade, que e. art. 86 impõe 'nós, se
nhore_s .. de. engenho, p~la falle_aicia dos traplche~ros 
ou compradores, por 1sso que devendo os _direitos 
serem pagos OU afiançados, ll!' S}ltrada. ~lt:& . O 
consumo,. e antes gue o genero se) a recoUi1do noa 
armázens 11artieularea, aftm· . de _ evitarem· se . as 
malfeitoriaa do coat um11, e . nenhuma relponaa· 
bllidade deve competir aos aenborea de ense~h·o, 
pela conllanoa_ doa o.Qlclae• da arrecadaôlo. neuea 
Lraplcboa uu. armazena partlculare~. , , 

" Cl)nalderando que. a -falta _de lqrarea, .011 po•· 
tur11 pua o embarque d111 faaendl\11 o nrlftoaolo 
Jo · paaamento do• ra•peatl vo1. dlraltoa '''olll&an4o 
o emtíaa•que em todo e qualquer ponto' da1 mar\• 

· nttaa doata cldnlle. ou , du Ilha• ndJalientel, fal 
lmpoulval a boa llacallaaoilo duaea . dlreltoa • 

« Oonalderando quo as .car~~~ dB 1111\1' oom cjne 
os generós da pro<tucijllo nacional çoncJttaiiiOI de 
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-um para -outro porto do mesmo imperio, deixiio 
d'l pagar no p01to da importação OH direitos de 
consumo .contra o litternl e virtual espírito' do 
alvará de .25 de Abril de 1818, tem por base a 
forçada _ applicação P.m nlgumas al(andega~ do 
artigo do alvará de 16 de _ Abril de 1821, que aliás 
e sb relativo ao dh·eito do dizimo, como se ob· 
serva a respeito de muitos productos. 

« Considerando que as mesma!! cartas dé guifl 
de que tJ·ata -- o alvará de 16 de Abril de 1821, ·· 
de nada 11erve por nada _ poderem provar ã ·vista 
da . bomogeneída<ie _dos .'artigos e volumes · expor
tados, e da sua irregularidade e immoralidado 
das est;1ções publicas : pur <:stes motivos otrereço 
o seguinte projecto de lei : · · · 

« A assen•blén geral lP.gislaliva decreta· • 
« Art. l.o Toda a. aguardP.nte (lU CüChnça que 

fôr conduzida por terra•ou por mar, de lugares 
pertencente-i a esta t>rovincía, serh _ acúmpanbada_ 
de uma guia de seu propriétario na qual se de· 
clare _o _ lugar donde :vem, e . a .sua quantidade. 

u· Art._ 2. 0 Ao .éntrar nesta cidnde e mais luga· 
res do consumo · declarado~ pelo alvará · do . 25 de · 
Ab_ril 'de 1818, QS. cúnduct11res apresentarãõ estas 
gutas . nos fiscaes dos rejiistr(ls quP. o governo 
_estf1belecerá -nas ·suas entradus principaes, e estes 
flscaes depois de registrarem · essa:i guias em um 
livro a esse fim destinado, poráõ o seu visto. 
· . cc Art. _ S. o Com essas . guias; na fórma acima, os 

, eo~;~duetor_es ou os seus consignatario~ se apre
senl!ll'áõ . ~ . ~esa, do deRp~cho, e depois . de terem 
pago os ihre1tos de consumo, ou aflançando·os . 
nó _caso que a aguardente tenba .de ser e~portadá, 
o escrivão que _ fez n receita; ou lavrou a fiança, 
declarará na mesma. guia, com indicação do nu· 
_merQ da receita· QU ·da fiança quo lavrou. 
· « Art; ·4.0 Pagós ·ou ·afiançados os dire_itos de 
consumo, os conductorés · a poderão . levar · aos 
trapiches que ·quizerem, ácompanhada das res
pectivas guias, as quaes na suP vdta apresen
tà,âõ ao official do _ registrq para averbal·as, e 
assim poderem · continuar sun viagem. - _ · ·. : · 

«Art. 5.o T_odtlS .os 11ito _ dias oi; fiscaes Te· 
metteráõ á lldnilnis'tràção uma lista de todos . os 
registros que niío farão averbados, para e!!ta pro· 
ceder com o· direito contra o::~ donos_ da aguar
dente·, que tendo_ entrado, não foi deNpacllada, 

· os . quaes por : esta lei ftcão obrigados ao tres· 
dobrll _ dos direito~, · assim . éomn os conductores 
que regressarem sem apresentarem · a rei'pectiva 
guia, seri!o sequestrados em seus animaes ou 
~mbarcaçõetl •para pagamento · da . sobredita pena. 

11 Art .. 6.• No ·caso da terem SidO uftançotdos os 
- direitos, e de ser exportado o genero para p01 tos 

e&tranl(eiros, ou das provincias do . 1mpe_rio, · as 
fianças serilo tão "ómente uverb:1dàs ã vista do 
despacho do consulado para a sabida, e do . recibo 
do mestre da: embarcação em. que hoaver do ser 
exportada, ·e do . visto do fiscal _da p_ostura para 

-o embarque. . . . . . . . . . . . . 
· u Art· 7;o O governo marcará sobre informação 
do administrador .. da . arrecadação das diveraas 
rendas, dous lifgares que mais commodos sejiio 

· ao .. commercio . para. o embarque dos geileros que 
se . houver.em de 'e'lp()rtar, e· nelles •_ mandará con~ 
iitruh' düàs caíí.inhas, tànto: q\ianto baste para 
estàda" diariR .de: . um. fiscnF'que , 'bája de conferir 
óit" vôbimes' que àe . ·embárcaretif~ com 'ó' seu . res· 

, pect~~o :d_e~pacho, _que _ne_n_e:.pônha ~ . seu·' visto 
p_ara a~ompanha~ os _ gene~~s . _enl;bat:~ados. _ . . 
-. u Art~ S. o .Estes fiscaes, como os do art. 2•, 
áerito escolhldõs ' entre 'os ·actuiles guardns··e fieis 
que _melhor · concéito. inereçio, _ e· propos~ós · ao 

. rovilrno . em liltà. tripllee,_ 'Ven'ce'_ndo. de o.rlfenado a 
quantia de ~~. e outro tanto de gratltlcaçilo. ·. 

« Art. o.• O meatre da ean~ar~aç~o que conduzir 
dOI por,ol ela provlnala aparde~ta ou outro 
q~aatquer 11nero do qlle A Cl)~r~noa doa reapecti· 
voa . direlttla po,·tonoa .A mtlll_ .dl arrecada1111o 
1l111 dlv11r1ai rolidal, apro•entarA ·na aua cbea&da 

n este porto . na dita mesa uma relação dos ditos 
·~?eneros, e não os poderá dest'arregar sem iicença 
dQ administrado!', e nem poderá leval·os para 

. trapiche ou armazém alg11m particular, sem .q·ue 
pl'imeíro os apresente _a despacho e sejão pagos 
ou afiançados os respectivos direitos, pena ·. de 
sequestr11 na embarcação. . · · 

11Art. 10. Nenhuma embarcação vinda dos portos 
da _ mesma _ pr:>vincía será admittída a descarga 

:sem apresen_ ta r o maníftlsto da carga que co_ nduz_, 
nem de·scarregarã ·sem licença · do Juiz da al!an
dega e nem será visitada · para. ·poder carregar 
sem que primP.iro a sua descarga lftlja conferida 
com o · seu mu ,J ifesto : e nem obterá licença para 
sahir ·sem que seja - conferida a Sllfl carga com 
os despachos que tiver feito, o que · deve ter 
acompanhado · os gP.nero~ embarcados 'com a cópia 
dos mesmos despachos, assignada pelo carregador 
na acção do despacho. _ . _ _- · · 

« Art. 11. Toda a agunrdente que fót• encontrada 
sem guia 11u despacho; será apprebendida ·e per· · 
tencerá ao apprebensor; . _ · 
. «Art. 12. A disposição dos artigos antecedentes 
fie" extensiva á todos os generos, cuja arrecadação 
está a cargo da me~a da arrecadação das diversas 
rendas. - · . · . . 

« Art. 13. Ficão revogados os artigos das iils- -
trucções de 17 de Fevereiro de 1828, na parte 
que se oppõo á presente lei •. _ · _ . __ · . 

« Paço da eamara dos deputados, 2 de Outubro 
de 1830. - G-. P. Ferreira. " · · . . . 

« Considerando que a confusão, em qtie se acbão 
as em barcaçõ s que estão á descarga,,som as que 
estão a carregar, . além ·de ser con~ra as disJ>O· 
15ições dos caps. 11, , 12, 18 e 14 do fora!, muito 
concorre a . facilitar o · extravio, por isso que.dí.IIJ.
culta e faz mesmo impos'!-ivel a sua boa vigia. · 

11 Considerando que o uso dos guardas perma
nentes ll bordo. dos navios á dP.!ICarga, -além de 
inutil ·pela facilidade de se comporem com os car
regatlores, nttenta a immoralidade publica, _. e pela 
impossibilidade de bem vigiarem ps navios, · em 
razão do tempo distrabitlo em curarem de . sua 
subsistencia, é sobre·maneira gr11voso á fazenda 
publica, .pela· enorme. despeza com elles feitas. 
. « E considerando que o systema de sellarem,se 
as escotilhas _doa navios, c .. mo fóra determinado 
pelà portaria de 10 de·DezA.aibro de 182!, e .que 
suspenso fóra pela de 29 de Janeiro de 1829,- c11m· 
binado com uma vigia ambulante, alternada e 
constante, podt:!ria evitar o contr>~bando quanto 
posslvel, se111 a enorme e inutil despeza de 
gu11rdas ·: por estes· motivos o«ereço o seguinte 
projecto : · · · ·· · · · · · · 

11 A assembléa _ geral legislativa· decreta : · 
. « Art. 1. o O governo ... mandará asslgnnr e razer 

publico por edit11l, o lugar em que devem fundeiar 
as . emb"rc:_açõell :que Jlouverem de descarregar, 
com sensível sepnraçào das que bouverem ·de car· 
regar, e das que derem entrada por.-franquia; 
e o guarda,mór ' da alfandegl4 vigiarA· debaixo· de 
stricta responsabilidade a suaboa. execuÇão. : 
· · « Art. 2.~o Fica l!llbslstiudo a di(lposiÇilo d~ por
taria · de 10· de · Dezembro de 1824, que . estabeleceu 
o sello dos navios, na. parte por esta do re· 
vogada. • _- . · . _. · •. . ;·' : .. : • ' ., ' , 

u .Art. ~.o Fica, nboll_da .a· pr~t~~!' de. -"" p~rem 
guardas_ a bordo .. «los: · na VlfJS• · .d_e_t~r~lnada· · pelo 
cap. 14do fora!; >. ·_ · ., . ·o.:,~ ·. , _- -_ · · · . 

· 11 Art, 4,o ·o .governo far& apromptar' dqus es-
calàt:es de. seis_ remos ,,'cada . um.~ ,.e 'aaibós equi·. 
pados com dobrad·a· guarnição de·. hóiriens _livres, 
para _cada UD1n e~trar d.e. seli.~in.~lla ~u ·roôt!~ p~lo 
espaço de sei~ ho~as~ aos nav19s que . es.t1ve~e.m _ 
descarregando · o.u ·.carregan4o. _ -· _ · . . 

« ·Are •. 5.o Do corpo de. gua~da · m~.is. pr9,-xJin,o, 
aerilo. destacados d.•- sela .:em seis.~~,~~~ ~oua .. f!Ol• 
~ado1a e .um cabo,, o.u fqrrlel, parl!o çaíl.a ~m'-4.~~.~~· 
UCI\ eroa. . . . , _ _ . - . 
· « Art. 6,G O l _llarda·mór da alraudo111 dlrJflrA 
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e vigiará·· essas rondas, e dará parte ao comman
danle. do corpo da guarda respectiva, de qualquer 
insubordinação dos soldados, e ao inspoctor do 
arsr,nal de .marinhA do que tór relativo aos mn· 
rinbeiros, para serem castigados como de direito. 

nbada da perda de metade dos vencimentos do 

tt Art.· 7. o A fazeJJda extraviada· que fOr appre
hendida, fica pertencendo. á equipagem do escaler 
&J>prehensor ; do seu pro dueto pagos .os. respe · 
·ctivús direitos, pertencerâõ duas duodecimas partes 
-ao cabo da· tropa, -· duas ao· patriio · do· e·scnler, e 
uma á cada um dos marinheiros.e soldados, sern 
prejuízo do guarda-mór, nos .contrabandos que 
apprllbender com o sen escaler. 

« Art. 8.° Ficão revog"das todas ailleis, alvarãs, 
ou decretos que se oppuzerem á execução da pre-
sente. · · 

a. Paço dà camara doa deputados, 2 de De· 
zembro de 1830. ;;_ G. P. Fer1•eira. » . : 
Julgarão-se~ todos objecto de deliberação, e á 

requerimento· do seu autor mandarão-se imprimir 
com ursencia. . ...... . 

Leu 1gualmente o seguinte parecer : 
· « A com missão de constituição e .3• de fazenda, 
-meditando sobre a indicação do Sr. !feputado 
Odorico, tendo em vista a constituição que mHnda, 
que o .def'utado receba um ·subsidio duraute ns 
aess~es,. e uma indeomisaçãó para as despezas 
de 1da. e volta ; e tendo-se.· pela lei arbitrado 
2:400$ para o anno inteiro, como tem·. entendido 
.ambas as camaras: vindo portanto a toear. para 
cada .dia 6R400, é . de parecer : , 

a l.o Que a toda n deputado que tomar assento; 
se man.ae d11r a quant1a que fôr n.eeebsaria para 
preencher os 2:400R,. descontada a quantia cor.· 
respondente ilos dias gue faltou desde 3 de Maio. 

u 2. o Que ao deputado qtae tomar assento _du·· 
rante as sessões ordinarias, se· fação os paga~ 
mantos quando se 11zer a todos, e q_ue ao deputado 
que tomar assento nas prorogaçoes ou sessões 
extraordinarias, . se mande dar de uma 116 vez n 
quantia que lhe competir na fórma do artigo 
ante.:edeute. 

a 8. o Que quando a indemnisação arbitrada 
·pelos governos provinciaea, fOr menos da . neces· 
. sRria, o . deputado !e~orr!'-. ao governo g~ral. para 
mandar r~parar a lllJUStlça. · 

· a Paço da. ·camara dos deputados, 16 de Se· 
tembro de· 1830. - Diogo Antonio Feijo. - J. M. 
de Alencar. '-E. F. França,. venciJo em parte. 
- M. Ama,·al. - M. N. Castro e Silva, vencido. » 
·Mandou-se imprimir ·:o parecer. 

· O Sa. LIMPO . I>.E ABB.EU requereu que se no
measse um membro pRra a commissiio de redacção, 
pela ausencia do Sr~. deputado Feijô. 

O Sa. PusiDENT.E nomeou o Sr. Maia. 
O Sa. MELLO. B MA'l'TOS requereu que entrasse 

oa ord.em doi trabaalhot a resolução n. 81 do 
. anno pasaado : ao que re11ponden o Sr. presi· 
dente, que a dl\rla para ordem do dia, quando 
para 1110 nlo. houve••• algum Inconveniente. 

J'ulgou•ae objecto ·de dellberaçilo, e mandou-se 
Imprimir a IO(Uinte re1oluçlo oftereclda pelo Sr. 
Ho1landa Cavalcanti : 

.. « A a11embléa geral lealllatlva reaolve : 
« Art. l,o Emquanto n'io fõr reorganlaado o 

... thelouro nacional, nenhum ·em preso dd admlnia· 
traçilo e arrecadaçlo da• rendaa, 11erA provido 

. da serventia ~italicia nas pe1aoae que dellea fõrem 
.. encarr6~ailas ; e só serão.· providos aquellel que 

fórem de. absolut10 'Utilidade publica. A commlaailo 
~.do exercido de. taes empregos · será . confiada a 
cidadãos brazileiros, sem dependencia de titulo 

. ou condição que não seja a confl.ança do governo. · 
a Art. 2.o O ·governo é autorisado a remover 

de um para. ou~ro Pmp~ego,_ e_ a suspender quRl· • 
quer empregado nas repart1çoes ac1ma. meneio· 

' nadas: a renióção não prejudicará o· empregado ·· 
em seus venefmeutos: a suspenaio serA acompa· 

emprego. · 
11 Art. 3.n Nenhum vencimento será concedido 

aos emprega•ios das mesma~ repartições a titulo 
lle. aposentadorias, S&11J gue tenha sido appro· 
vado pela assembléa. geral;.· . ·. · 

« Art. 4. 0 E' . tambem. o governo autorisado a 
coufiar o desempenho das attribnições dai! juntas 
de fazenda aos presidentes .. das províncias, ou 
qualquer . outra autoridade, de uma ou mais 
pessoas, em uma ou mais províncias do imperio, 
segundo melhor convier ao intere11se publico. 

« Art. 5. o E' igualmente o governo. autorisado 
a despender dentro de um·anno• depois da pu· 
blicação da presente resolução, a quantia · de 
100:0UOSOOO em notas do banco, e applical-a em 
gratificações áquelles empregados e commissio· 
nad11s dos empregos .acima referidos; que por 
seus merecimentos e desempenho de suas attri• 
buições forem credores de mais avultados paga· 
mentos. 

u O ministro da fazenda .dará á ailsembléa 
geral, logo que reunida na proxima sessão, uma 
conta detalhada . do emprego. dessa quantia, e 
~as .medidas tomadas, e seu resultado, em é:on· 
sequencia da presente resolução. · 

« Paço da camara dos deputados, 2 ·de Outubro 
de 1880.-Hollanda CatlaZcanti. » · 

Entrou. em discussão a proposta do conselho 
geral da província da Parabyba:· do Norte; 
· .« Art. l.o Aos agricultores que cultivarem as 

tenas comprehend•das ·no termo desta cidade , 
vma do Conde, vllla d'Alhandra, villalõde Monte· 
Mõr, villa de S. Miguel·da Bahia da, Traição, 
villa do Pilar ; e das viUas real do Brejó d' Arêa, 
e Nova da Rainha, . dos seus limites ·. orientaes 
até o lugar que as' respectivas camaru muni· 
cipaes destinarem para a cultura.; -fica permittido 
plRntar e colher suas l••vouras, sem· obrigaçilo 
âe as cercar. Aos .criadores de gado de toda. .a 

. especie, que os criarem na. compreheTisão dos 
termt~s da villa Nova de Souza, da villa ·do 
Pombal, da villa real de S. João; e na parte 
dos termos · da• villa. nova da Rain)la e Real· do 
Bréjo d'Arê1, que fór designada. pelas respectivas 
camar,;s municipaes, para criaçilo. fica permittido 
criar sem cerca e sem pastor. 

« Art. 2.o .Os lavradores que pl~ntarem ~as 
terrns designadas para a agricultuK no art1go 
antecedente, poderáõ matar os animaes que en· 
trarem nas suas lavouras, SI! os não pudt~rem 
apanhar, ou verificar a quem' peJ1encem·, com a 
provA' de dua~ testemunhas pelo menos, não sendo 
comtudo. obrigados i algum genero de prova, de 
que os matarão á.. falta dos meios de ·poderem 
satisfazer esta condição. . . · . · 

« Art. 3;o A morte do animal, feita dentro da 
lavoura, nas· terras.' de~ ti nadas no art. 1° para 
agricultura. s.erã ·a. unica compensação do lavra· 
dor pela destruição· quo o mesino animal, lhe 

·tiver feito; e a circumstancia de a e · utiliaar · delle 
depois de morto, • revestirá o. seu procedimimto 
do caracter de furto, e como tal sujeito ásleis 
em vigor. · . . · . . · ·· ' · 

a Art. 4.o O dono, ou· possuidor . do , animal 
apanhado denlro da lavoura, ou verificado' com 
n prova de duas teatemunbaa pelo menos,: sendo 
convencido na presença doretpectlvo Juiz de'paz, 
pRgart. ao lavrador· o triplo. ·do valor da · a. es· 
trulçllo que no, me1mo Juizo fór ·julgado-;'e o 
producto do animal, que aerA arrematado em 
bae,ta publica pelo jul1o competente, ou o · seu 
valor arbitrado no meamo Julio de paa, no caao 
do anim~tl nilo ter aido apanhado •erA entrepe 
ao procurador da camara munlclpal do re~pectl•o 
districto . para o appllcar i . aua&eataçlu doa 
presos de· justiça e:~us&entea Da cadêa, do que 
dari conta á, mesma camara: porém •• o animal 
apanhado na lavoóra fOr boi man1o ou animal 
de · carg~, serà restituído a seu don?;' ~.ep~ll do 
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satisfazer B- péna· do pàgamento . triplo ·da · des• 
truição da lavoura. 

" Art. 5.• Se o lavrador não conhecer o dono 
ou possuidor do animal ~&panhado dentro da sua 
lavoura·, o entregará ao juiz competente · para 
depois -das diligencias da lei. .o fazer arrematar; 
e o seu pt·oducto será entregue ao mesmo la· 
vrador que o receberá conto totallndemnísaçilo 
da ·destruição que · o animal lh-e houver feito. 

11 Art; 6.o O lnvrador das terras destinadas 
pelo art. 1• para a críaçãe> dos gados, pagar!\ o 
triplo do valor . do _ anímnl qne _matar, por. ter 
entrado nas suu lavouras, e sómente o · valo1· 
simples do quo fizer pelo mesmo ·motivo;· sendo 
do uma ou : de outra _ causa convencido pelo 

-críadur no juízo de paz respectivo. . 
· cc Art. 7.• 'l'odns as penas impostas nos artigos · 

antecedentes, serão cobradas no juizo a que 
ellas pertencerem, Co)nforme seus valores, .·. na 
conformidade da resolução da assembléa geral 
legislativa: de 20 de . Setembro de 1827 : e os 
multàdos que não tiverem- com que satidazer as 
-multaa, estas lhes serão commutadas em prisão, 
contando a mil réis ?or cada dia, até o numero 
de cinco diae, de seis -~~té dez dias, será con· 
tado a dous mil ra. por dia, de onze até quinze 
dias a tres mil rs; por dia e assim progressi· 
vamente. _ . ._ . · . . 

« Art. 8.0 A presente resolução principiar!\ · a 
ter .sua -aevida . execuçil:o, .· de't'ois de um anuo 
c~ntado do dia de sua publicação ·nesta · pro-
:vmcia. · . · · · · · --

«· Art. 9.o Ficio -sem éffelto -todas -. :aa leis e 
resoluções em contrario. » · 

Foi regeitada . . -
Entrnrão em discussão cinco . propostas do con

selho geral da provi nela do ·Cearê, - jmpreslios 
debaíxCJ do · n •. 150, que forão todas regoitadas. 
• Passou-se a: discutir as · propostas do conselho 
geral do província de Pernambuco. 
: a Art. l.o Estabelecer·se·ha em Olinda uma 
bibliotheca publica. · . · . . · 

« Art .. :2.• Para. esta bibliotbeca.destinar·secha a 
.parte da casa dos benedlctinos, que fõr necessaria, 
ou o .antigo palacete do .governo _ desoccupado, e 

·posto em nl>andono,. so - ·naquella essa .. não . se 
puderem-. accoma.odar a bibliótheca e aulas do 
curso jurídico, .fazendo-se á · custa da nação em 
um ou outt·o edificio os . reparos e arranjos qua · 
precisos forem.: · · · · -

. « Art .. 3,o O governo. nomeará um bibliotbecarío 
e os mnis empregados necessarios pnra a cousP.r
vação, aceio _e guarda da bibliothecil, arbitran1o· 
lhes ordenado<J. · · · . · . 

cc . Art. _4.o Abrir-se-ha ·nesta pr.>vincia uma 
subscripção voluntaria pnra . compra dos livros, 

·e .a fazenda publica concorrerá com prestações 
annuaes par11 o .estabelecimento da mesma bi_blio
theca, as quaea-. entraráõ· no orçamento da dea· 
peza -. apresentada ·à - approvação da assembléa 
geral._ . · ' · <. ' -- ' · -. . · 

, ; ~Art. 5.o . O presidente , em conselho .nomeará 
uma com missão : de tres.:.negoeiantes para. rece~ 
ber a aubscripção; - 88 ' obras' que .·se .offerecerem 

. como . parto . della, a ·quota: da _ fazenda. publica, e 
fKzer-a compra :dos · li:Wos, -a :quat dará ,conta de 
tudo, : .. publicando·& pela: imprensa. . >.; -
' _lt Art. 6.o . A congregação . dosdentes: do curso 
jurídico remetterâ ao presidente da província :uma 
relação das: melhores _obras, e edições, -indicando 
por . sua ordem as que devem ser necessariamente 
CODJpradas. . _ . 

« Art. 7.o A mesma c•mgregaçãll do·s lentes for· 
mará 01 estatutos da : bibllotheca, que dependerá 
cl'l!)lprovaoilo do sov_ er_ no •. - .. · . 

Fol apJ)rovada. _ . . . . · 
• Art. 1.• Flol por ora dea,lnada ao melhora· 

mtnto du etlradaa, abert:ur" elo -o\ltraa 11ova•, e 
• oonalruoolo du pont11, qu• nlo aabarom em· 
prthtade4orta, _ 111 . provlnaia da Pernambuco, 
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metade . da~uelÍa parte d~s sobras , das rendas . 
da provjncJa, que pelo art. 25 da lei de 20 de 
Outubro do 1823 se tinha posto á disposição do 
governo. · . _ _ . , 

« Art; · 2,o A designação . elas obras desta. na tu· . 
reza em que se deve - cuidar _ C•>m . prelerencía, 
fica pertencendo ao conselho geral da província. 

u Al't. 3.• Em cada um anno, <JUfmdo a junta 
da fazenda da · província der o balanço geral para 
ser remettido . ao presidente do · . the11ouro, se 
liepararáõ-as sobras daque\le anno, e se, reco· 
lherãõ n ll!Jl co.fre para isso desUna4o,- o. qua1 

-ficará á d1sposJçilo do conselho do .. go:verno, __ e 
quando o conselho geral da pl'ovincia se reunir 
se lhe- :fará logo participação do estado .do cofre. 
- " Art. 4.o O conselho do . governo -terá _ a seu 
cargo tudo quanto diss(jr resp~ito á . execução da 
abertura, melhoramento das _estradas e construcção 
das pontes : o prttl'idente _será. o · :executor das 
deliberações do · conselho, ao qual . dará . contas. . 
· Art. 5.•:Em todos os .annos, _quando o conselho 
·do governo tomar as eontas·:ao presidente .· da 
pro_vincía, na fórma do~ 11-do ·art • . 2~ .. da lei de 
20 de 01lt11bro de 1823, enviará as que fore·m 
relativas a este objecto ao , couselho geral .da 
provincin, -para as examinar, _e este, encontrand'l . 
neliRs causa que · indique _abuso ·e. malvel,'sac;ão, 
as dirigirá com _ suas observações ao governo, 
para serem presentes à aasembléa. ._. _ - _ .. _ · 

« Art . 6.c Só para-os trabalhos _ relativos. á con· 
servação das ·estradas, serão- obrigados _ todos os 
habitantes . do - campo, do • sexo masculino, e da 
idade de dezoito. ate. cíncoenta annPI!, a concor~er 
com sei:J dias de . serviço . uo anno, ·porém. só 
qu!lndo fôr -feito em unu\ .legua de extensão. d~ 
estrada, marcada no. lugar mais proximo d_e sua 
residencia, na mesma obrigação tlcão .os q_ue 
pos~uirem escravos, concorrendo com _ o sonic;o 
delles pelo mesmo tempo; . . • . . 

«Art. 7.• Serà o . primeiro cuidado de. quem 
dirigir os trnbalhos das .estradas marcar as leguas, 
principiando . das povoações donde começarem 
as mesmas estradas. · · . , -· ... _ . . 

« Art; .S.o Todas as . autoridades 1lcão sujei tas 
a prestar·se ás exígencias, que o go~erno ,da. pro· 
vincia fizer da sua intervençilo, para. execução 
d'eata ·proposta.» . · . . . . . . · · 

Foi rejeitada. . _ _·. .· .. · _ . , 
« Art.l.• Todos os bens patrimoniaea; e outros 

quaesquer .rendimentos pertencent11s_ aos hoapitaes_ 
da misericordia de Olinda, de S. Pedro do Alcan
tara, de .Nossa . Senhora do Paraizo. doslazaros 
e da casa dos expostos existentes em-Pernambuco; 
serão reunidos sob uma eó admioistrilçilo, -tlcando 
coriftrmnda a sua posse. _ . , . · 

n Art. 2.o Os dous hospitl\fiS que existem :.: na 
cidade do Recife, que são o do Nosia Senhora 
do ParalZ<> e o - de S. Pedro . de Alcantara; : se 
fandirdõ _ em _· .um - só grando hospital, para 
admissão dos : enfermos de molestias agudas e 
chro.nicas. _ · _ .. : --

a ArkS.• Este hospital será :colloca~o _ nQ: sítio 
denominado-- dos Coelho&;"'"! que . hoJe ,.pertence 
á N açito, cedendo-o eatn, para n'elle se. Jazer. o 
estabelecimento, ou permittindo q11e para . liso 
se ·venda.- . :: -· .. ,. : -.. -.. : .. 

· - ·.<< Art .. 4.• Consorvar~se·ha em Olinda o hospital, 
ali existente •. que . ficará .· sendo.' . itlll>ll .. do· . grailde 
hos}!ital do Recife =~-o , hospitabd<i_s la;~:ar0s conti~ 
nuará a ·existir no .mesmo ediftci!J ':em qâe estlt, 

· e :será : conservada:- &. ,casa d_os: exposto_s. . _.- -'.'- . 
a A.rt •. ·5.o A administração "geral dos _esta bela· 

. cimentos de· ca_ridade , será :~.cómpoata.- de . ci1_1~ 
membros,. e .do : primeiro: ,medico. e · _do :, pr_i~_eiro -
cirurgião :do grande : ,hospital ::-,;: qs -·. m_em)~o .. : :cia 
administração geral serão . - -pesso88- ; d~ recpnhecldn 
probidade,. nbastadas :em -.-bens,,_e.-, coobeci~entps, 
o leito• pelo . .. conselho .• geral :-da::; provin_.c __ la, ,, ,-e __ ffl 
.ucrutlnio -.1\ pluralidade de :votos: ,o ,que obti;v_Er 
malor . numero <le vo\oe 11rvirl\ de · presilll)nte, e 

. . 7" 
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. dos outros, um servirá de presidente, e dos outros 
um servirá de . etmrivão, e outro · de thesoureiro : 

· o primeiro medico e o primeiro· cirurgião não 
poderáõ servir estes tres cargos. 

c1 Art. 6.o A administraçiiu geral, logo qttefór 
nomeada,. entrará em exercício,· e durará só dous 
annos, findos os quaes, se procederá á nova 
eleição. · 

« Art. 7.0 , A ~dministraçíio geral fará publicar 
em>· todos .. os trJmestl'es, pela imprensa, n . rei!· 
pectiva conta da receita e despez>t, e o mappa · 
élos enfermos que tiverem. entrado nas dift'-3ren
tes cnsas que ti'~erem mot·rido, que houvllrem 
sabido curados , e que ficarem existindo; e 
quando o. con~:~elho. geral dll !Jr.:~víncia se. reunir 
lhe seráõ submettidas as contas. para- sua ap· 
provação. · · ·· · · .. . .. · · . .· 

,, Art. S. o A a:lmini...tração uão · poderá vender 
e alienar por qualquer lórma, os bens urbanos 
do· patrimonio . das cat~al! de caridade, antes será 
obrigada a empt·egar na compra delles todos os 
l11ndos de que puder díspór, depois de preenchi· 
dos os seus f\ns, ficando iuhibida de dar dinheiro · 
a juro9. · . . . 

« Art. 9.o A administraçilo geral será respon· 
sttvel . pelo prejuízo que. causar, proveniente 
de extravios e fraudes, sendo legalmente. pro· 
vados. · . 

« Art. 10. O conselho geral de província· fará 
o regulamento, no qual se determinnrá o numero 
dos empregados, suas funcções e ordenados, 
assim como a fórma de serviço interno e econo
mico de cada uma _,as casas, . o qual flcar4 
tendo execução provisoria, em quanto oio Cór 
approvado pela aasembléa, 
- « Art. ll. Con>~ervar-ae-hio os encargos com 
que tiverem vindo a eata:J casas os bens .te que 
estio de posse. · . . .. 

« Art. 12. A administração geral poderá au· 
gmentar o patrimonlo -deste estabelecimento de 
caridade sem· a· acquisição de. bens por . qualquer 
titulo que seja, e entrar· na posso daq11elles, em 
que já tiverCJm voc.açiio .ou legado. 

« Art. 18. · Fic:io .isentos da collocta da decima 
todos os. predios urbanos do patrimonio dos 
hoapitaes. . • .· 

« Art. 14. Oa serviços feitos pelos adm!nis· 
tradores serão considerados como serviços leitoa 
A nação.- . . · 
· «Art. 15. Ficiio extinctaa todas as adminis· 
trações particlllRres, ora existentes, destas cinco 
casas de cariJade; -e. revog"das todas as leis ou 
ordens, gue se oppuzerem a esta •. » 

Foi reJeitada. · . . · 
« Art. 1.o Fica extincta de direito a congre· 

gaçio dos padres de S. Felippe Nery, estabelecida 
em Pernambuco, assim como o estA de Cacto,. 
pela.· falta do .numero doM sacerdotes que os 
seus estatutos determinão ·que hajio,. tanto para 
se poder formar a junta como para o. regimen 
da casa.. . . · . . · · 

cc Art. 2.o -Estabelecer-se·hilo na mesma pro
vincia duas. casa• para. oellas. ·se. recolherem, 11 
educarem os orphios pobres de cada um dos 
dous sexos. . · 

«Art.. s.o Os bens que .possuía a &lt·Congre •. 
gaçio dos padres de s. Fehppe Ne. ry, ficio desde 
Ji. · · destinados para patrimonio ·das duas casas 
d. os.o~pb-. s, e seus respectivos. rend.·imen.tos_. pa .. ra · lUla -P' utenção. · ' · - -
~ • 4.o Ao novo estabelecimento dos 01'• 

pbiios' passará .igualmente a administração doa 
bens e rendas de que era administradora: a ox· 
congregação, e que. estiverem sujeitos a encargos 
pessoaes determinados pelos seus testadore1, os 
qul\es 'fieilo conservados. · ·. 

u Art. Ja,o Proceder-se-ba immediatamente ao 
lnventario ·de todo'l os bens de raiz. movei I, e 
tituloe de .. rcndn e divida, que pertençlo t\ ex· 
congregaçio, os quae1 1erlo langadol em Ulll 

livro de tombo, a cujo fim. o conselho da pre· 
sidancia nomeará uma eommissão da tre~ pt.'S· 
soas idonea>~ e de probidade, e lhes arbítrarâ 
uma compensação pelo trabalho quo nisto. hou· 
verem de . ter. . . . . . ·· · ·· -

11 Art. 6." A commíssiio será igualm61lte incum
bida de tomar contas aos padrt!s, que tiverem 
regido n c-asa, desde q11e. nella faltárão os indi· 
vi(f_!Jos. para . se formar . a. junta, ·perante a qual 
deveríilo · ser . da•ias . na eonCcrmidade do.; esta
tutos. 

ci Art. 7.0 A mesma coinmissiio arrecl\dará as 
rj!ndas. o as recolherá em cofre de. tres · cbaveit, 
o qual será depositado na ca~a em que estiveJ~em 
o_s cofres da fazeuda r_Jacíonal, ·pertencendo a cada 
um dos n•e•ubros da eommissio .uma chave. 

11 Art.. S. o Logo que . se reunir o éoriselho 
g11ral <la província,. procederá á nomeaçfio uma 
junta composta da cinco membros que serão 
pes11oa,j abastadaR e de probidade, a qual ser!\ 
encarregada da formatura dos estabHlecimentos 
e da administração dos bens, passando·se logo 
que fôr creada para seu podar, tauto o inven· 
tario e títulos, como o . cofre, ficnndo . desde a . 
nomeação da j11nta extíneta a eommissio inven· 
tarian'te. . · 

« Art .. 9.o O inventario dos bens .aerA apro~ 
sentado com a descripçii•J das rendas e estado do 
cofre ao conselho .geral da província, logo qu~ 
fõr reunido, a qual remettera cópia de tudo ao 
governo para ser 'presente .A a;;sembléa. 

11 Art. 10. Os ediflcios para residencia . dos 
orphãos de- .cada um dos se:r.os serão esco
lhidos de prelereneia entre as casas do seu 
patrimonio ; · quando porém nio os b"aja, que 
t.snhão . as commodidades precisas· ou se. lhes 
nilo possão lazer, é permittido . á junta com 
accôrdo do conselho . gt~rnl da província, per· 
mutar r:.lguns dos .Lena ·por . outl'os, onde se 
pouão fazer os eetabelQcimentos ou mesmo com
prar edilleios para isso com· ·o dinheiro das 
u~u. • • . . . . 

« Art.· 11. O conselho. geral da. província ·fará 
os regimentos para as duas casas, oa quaes flcaráõ 
servindo · provi~oriamente emquanto não forem 
approvados pelo poder· executivo. 

'' Art. 12. Logo que as casas estiverem prom
ptas e feitos os regimentos, serão ndmitUdos os 
orphàos. 

" Art. 13. Nestaa· cuas serilo tambem ad· 
mittidos pensionistas de ambos os sexos, con· 
tribuindo com o que .ló: determinado em seus 
regim9ntos. · 

«·Art. 14. A igreja denominada- Madre de 
Deus- situada na cidade do Recife, será entregue 
ao ordinario corn todas as suas alfaias. e pertences, 
para que a ponha sob a administração de um 
sacerdote por t~lle nomeado, ató que se lhe dê 
competente destino : o administrador vencerA 
pelo. trabalho e desempenho de suas obrigações, 
240$000, os qulles lhes serilo pagos pelas s:endas 
do patrimonio dos orphãos. ·A livraria que era 
dos ex-congregados, passarA a unir-se á biblio· 
'tbeea que se estabelecer .em Olioda. 

cc Art; 16. A cada um dos sacerdotes qutt têm 
conservado até agora .o habito de ·congregados .. e o 
tivt•rem obti!io na fôrma determina.Ja nos estatutos 
se darão annualmente duzentos.· e quarenta mil 
réis;· ·pagos pelas· rendas do patrimonio dos or
phiios ; aos leigos que estiverem nas . mesmas 
cireumstancias, e que segundo os· estatutos goza· 
rem dos direitos de congregados, sendo sexage· 
narios, se 'darAõ annualmente . cento ·e sessenta 
mil réis: os leigos. P'Jrém, que nio 88tlverem na• 
circumstancias dos antecedentel, fiarão 8Ptpregadol 
na11 casas dos orphAos, que lh81 pre1tar• tudo 
quanto lhe• preatava a ex-congrel&olo. Oa noviooa 
que jé. forem con~rregadoa, aeg11ndo •tua 111tatuto1, 
q11e tGnhilo. entrado aem do,e, o. qlllaorem ••· 
gulr . o ettado rollaloao, ·provando ,.,lll pala qat 
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os orlo pódem manter nos estudos, serão suaten
tadoR no semínario episcopal de Olindo, até que 
se orolmem saeord••tP.s á custa das r~!ndas . do pa
trlmonio dos orphãos; 8011 que tiverem entrado 
com dote se restituirá a parte do dote corres
pondente aos annos que faltarem para completar 
o tempo porque era dado o dote. 
· · « Art; 16; O governo ·ímpetrará bulia de êomrriu
taçilo dos .encargos pios que forem commutaveis, 
pelo destino n que são appllcados · 011 bens a que 
estav:í\o annexos, cujR designação Aca a cargo da 
commlssãc. inventariante. . · ·.. · · 

« Art.l7. De tudo que se fizer por força destes 
artigos. se .dará parte á assembléa e ao governo.» 

Foi rejeitada. · 
Interrompeu-se a díl!cuniio pela leitura do pa

recer da commissão .especial encarregada de pro
pôr o modo de melhorar o meio circulante· e do 
voto em separado do' Sr. Gervasio. 

« A commi:~são ·encarregada · de propór a e;~ ta 
augu11ta camara uma medida geral para o · resta
belecimento do meio circulante, -vem apresentar
lhe o resultado de seus trabalhos. A commissão 
reconhecd que objecto de tamanha magnitude 
mal póde ser tratado com prl!ssa cnmo demanda a 
crise monetaria em que nos achamos: totfavia 
ella se abalança aventurar um plano, cujos defeitos 
seriio talvez grandes, ma3 que hão de parecer des- · 
culpaveís o todos aquellea que meditarem nesta 
mataria. possuídos de sinceros desejos de curAr 
radicalmente · um mal tão ruinoso á prosperidade 
publica. · . · 

a A situaçil:n actual do · nosso meio circulante 
reduz.se, como é de todos sabido, a moedas fidu
ciarias,: geral e variadamente depreciadas, em re
lação á moeda geral . de ouro ou prata, á excepção 
de Pernambuco e do Maranhão, em que a prata 
ainda parece disputar, mas j~. em retirada, o campo 
da · circulação inva•lido pelo cobre. A este mal ac~ 
cresce outro · ainda mais pet:nicio3o: tal é a intr.Jduc- · 
ção fraudulenta em os nossos mercados de um·a 
enorme quantidade de moed11 fdlsa de cobre, sobre-

. tudo nas províncias do no~UI, - onde a especulação 
estrangeira e . a 1m moralidade :'le alguns nacionaes 
tem extraordinariamente alímentad .. tão esc-anda
loso abuso. A insolita difl'erença de cambios entre 
est•l praça o as · da Europa, e a · variedade · dos ·. 
mesmos entre as provinc1as do imperio. são um 
efl'.,ito natural, mas desastroso do pessimo esta•lo 
do · mtio circulante: mal . este certamente grande, 
.pelos embaraços em que põe· o governo na admi
nistração publica·. e que niio é favoravel á.s fortunas 
dos · cidadãos que persistem em _ uma continua 
oscillaçio. Daqui vem, ·que · nós apresentamos o 
singular 8 melancvlici> eapectaculo de uma naçiio 
abundante . em recursos, um povo chF!io de . patrio
tismo e· de' amor da liberdade. e um ~overno 
reduzido á borda de .uma bancarota, pela fdta de 
um. ·meio circulante de geral creditCI em toda& as 
partes deste imperio.· · 

u A .· com missão põe de parte as causas e os 
· ea·rcis que derão nascimento aos nossos . males, e 
. que 'tem continuado ·a dar-lbe o corpo que ora 
tem. O mal · existe; e· pouMs são os assumptos 
que tenhiio uma maior connexão com a policia de 
um·gov.ei'no, e ·mais .vital relação com a·saude do 
cci.rpo ·J>Olitico. Cuidemos pois. e .· cuiJemos seria
monte iio remedio. s.e niio queremos expor-nos-a 
maiores e sempre mais crescentes embaraÇos. e 
talvez a · males Jrremediaveis. A commissiio pres
cinde tambem de consiJer&Ções estranhas-ao plano 
que adoptou definitivamente; e p11ssa a fazer a · 
flxpoalçilo dos prlnclpios, sobre que o tem ba~eado 
reaorvaado para dupol~ a analyse doa nrbitrios, 
que nlo approva

1
· mas por ventura bem aceitos 

na oplnllo era mu toa. 

RIIQAI' do · co6r' 

" O prlm11lro Lnbnlho "" oumml .. i\o ioerca 

deste objecto, foi conhecer · o mal em toda sua. 
. extenslio, indagando qual era a quantidade de 

cobre exi!!tenta na ~iro.ulaçilo, e qual a quantidad!!. 
de papel. Felizm•mte cheg<.~u a resolver este pro· 
blema com sufficiente ap.proximação, já pelns dados 
fornecidos pelo governo,já pelas informaliões.- de 
p~ssoa!l . ente(ldld_as na materia, ... que ella con· 
sultuu, e com especialidade os membros da . com· 
missl'io externa, que _ r.restou. t\ commissão ·- desta 
camara a mais . proveitosa ·e · leal coadjuvação. 
E' assim que ella se persuade não existir . na 
circulação mais ·de dezoito mil . contos . de réis em 
cobre, -a sabe.r: _ ___ . . -

Cunhado· nas casas da moeda 
do Rio de Jl;lneiro, S. Paulo, 
Matto·Grosso e Goyaz... •• • lS.OOO:OOOBOO!J 

Cedulas e vales da Bahia pelo 
seu . cobre .............. .- .•. 

Em moeda falsificada .•.•.. ; . 
2.000:0008000 
s.ooo: ooosooo -----

.. . ·· . . 18.000:000$000 
· ·· Levando.mais ávante as indagaçõe:~ a este _ree- · 

peito procurou a commi11são.saber em. que relação . 
estaria o valor total das.moedaiJ de cobre de 80 rs. 
(a que mais convida é falsificação) com o restRnte 
da moeda de cobre de fabrico .nAcional d11 40, 20 A 

10 rs. ; e veio. a conseguir por novas. informj&QÕes 
dadas com a miudez~J tJt exactiddo que só na ~asa 
da moeda do Rio de .Janeiro se havião cunhado 
para mais de set11 mil contos desta especie. Sa· 
bendo por outra parte, que o cobre de contrabando 
constR todo ·desta moeda_; pela razão de_ ser mais 
lucrativa no seu fabrico, concluio a eommissão que 
o .valor totaL das moedas .de cobre superiores a 
40 rs. é provavelmente de dous terços do cobre 
circulante, não comprehendidas as cedulas da 
Bthia. .· . . 

« Determinadas estas bases . oceorreráõ duas 
questões preliminares de não pequena impor- . 
tancia. · _ .· · . . 

u 1.• Deve pagar-se o cobr&;pelo valor nominal? 
« 2.• . Deve o resgate do cobre preceder ao do pa· 

. · pet. ou o deste ao-daquelle; o&& de ambos aimuF . . 
taneamente compassad;,? 

« A com missão. depoi:~ de ma!luraa re1lex!Jes 8 . 
. d~> consultar de novo a opinião de pessollll ên~ 

tendidas . e animadas de urn verdadeiro z"elo pelo 
interessá publico. entendeu. que a moedll · de 
cobre, · bem que toda falsa pela:~ bem sabidas ra~ 
zões, tendo - sido sua . emissão um . empreatimo 
forçado e sem juros felt.> . pelo govllruo • . d~vla 
ser psg" pelo valor nominal dos títulos promls-

. sorios deste emprestimo, que . são· ·as mesmas 
moed~&"', apezar · do grande numero de t~tulos . 
falsificados a que deu lugar o desregmmento 
do mutoante. porque o contrario seria uma banca· 
rbta traudulent:t. Entendeu · i!Jualmente que . o 
seu resgate ou pagamento.dàv&a ser immediato 
para fechar de uma vez este . m.anancial de cor, 
rupção e de immoralidade, e livr_ar .a naÇ:io .do 
imposlo annual dd 2.00J:OOOS ou mais a favor 
de I!Strangeiros · que collocão o furto a par da 

. industria: e qu~ não deve. ficar na circulação · 
mais que a porçao necessar1a no pequeno mer
cado para trocos ; porque O· cobre · nunca deve ser 
moeda pela variedade . continua de seu valor, 
que por Js~o mesmo · convidará _ sempre o contra
bando . . · Mas entendeu tambem que ao mesmo 
passo devia começar·se uma gradual. e crescente 
Rmortisação do_. papel actual, -substituindo-se-lhe 
outro. que sirva ·do r~presentante geral dos va · 
!ores em todo o imperio. e remível · á vontade 
do portador. Em· consequencia ·destes principios . 
a commisaão ad~>ptou:-Que a totalidade da moeda·.' 
de cobre de .cunho naci•1nal deve ser tirad"a ·da 
circulação por duas dilferentes operações, . de~ 
vendo· na 1• ser recolhida . toda a moeda diJ ·dito . 
cunbo de valor superior n 40 &·s., e · as eedula~ 
e .. vale~ · da Bahia, ·dandtl·se · ean pajlamento aos 
portaolorea letras a prazo de 18 e . 2! mezea: . na 
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2• substitllin·l•>·S-3 a ml'lodà de valor abaixo de 
40 rs. inclasiv~, por ucna moedad.Q 11070 .cunh•,, 
logo que . esta se prornptíllque, · dando·se entre· 
tanto áquelll\ uma limitação no seu curso para 
obstar à falsilk,çllo. . . . 

11 As letra3 a pt·azos pareceráõ á commissão ti· 
t11los preferiveis a quaesquer lltltros, urna vez 
que de promplo nem havião meios pecuniario11, 
nem talvez conviria a introducçiio repentina del· 
les . . Por esta conversão do copre en: Utulos 
fiduciariofj embolsaveis em épocas determinadas, 
dá-str . a cfjtt~s . le,ras ulrt . valor certo, .. 1lx.11do pelo 
tempo do seu praz,, . e pela taxa do .desconto do 
mercado: tuxa que não póde eer _e:x.ce3síva, porque 
estas letras tllm . a$ . garantias ·· que a com missão 
propõe no seu projecto de lei. 

Amp~·~isaçllo ào pt~pel 

sobre que discorre .a evhlencin arithrilr,tíca ·dos . 
resnltad.rs o ·c1 salntat· Mnsl!!ho d<>~ bons exemplos. 

<< A commissiio examino11 o~ diffdrenttls meios 
q1.1a se offerllcião pau con11oguir os . seu;r flns e 
eonhect3u a insufficijlllCia de . uns o a impossibili
daJe Je outros. R•Jtirar bilhetes e o cobre tia 
circulação na proporção de l,OOO:OOOH annuaes de 
c~da uma dl!stai especies, condemnava ·o Brazil 
lllnda por . _18 annns . aos sotrrimen~os .. nascidos· 
dflstas especíes depreciaria~. nem · poderia e~ercer 
sobre o cambio sensível dift'erença : contrabk um 
emprestimo metallico ·estrangeiro para com elle 
comprar notas . e cobre . pelo preço _· ·do mercadó · 
além de . sujeitar-nos á usura estrangeira, e aggra ~ 
va~ a necessíelade já penosa de :remessa dtdundos, 
set·ta . uma bancarota s_imulada, e .não produziria 
lucFos qtte c~mpensassem os preJuízos · da pri
meira ·operaçao, porque . tanto as notas como o 
cobre subtrião_ instantaneamente, aquellas ao 

« Pelos exames anteriormente feitos o pelos da· par, e este a tlO ou 60 % .do seu .valor nominal. 
dos fornecido~ pelas commissões liquidantes do Fazer este emprestimo por loterias; seria mister 

· extincto' banco, sabe-se. com a desejada approxi· suppór a possibilidade de vender no mome,ito aos 
maçiio que existem na circulação 11),000:000/1 em amado te~ deste . jogo 600,000 bilhetes de 50 ou 60 
moeda papel, dos quaes girtto na Bahia t;<Y.JO:OOOS r:~. • o que ninguem poderâ amrmar i além de não 
e 300:000H em S. Paulo. ser . conJugavel t:om a moral publica .· dar-se .novos 
• « O papel-moeda é certamente um dos pl'incipaes estímulos a estes contractos aleatorios . que das-
estorvos que .encontra o Brazil "a pr()speridade tróem o gosto dos trabalhos · uteis; Nestas cir· 
de ·suas flnançrts e de S6U commerciu. ·.· Todo o cumstancii:IS decidio-se a · commis:~ão por uma 
mundo sabe que, se a moeda real entrar na . operação de credito que no espaço. de c'incoannos 
circulação, não só. as despezas baixarl\õ em uma pudesse dar resultados. seguros, e. levando o 
razlio muito maior que r.s receilas, como que todo camb!o a um melhora'mento sensível mas .J>rO• 
o equilibrio commerc_ial · e das varias relaçõe:1 · gt·es~lvo, e custando ã nação o menor .. sacriftcío 
sociaes se restabeleceria: .mas todo o mundo sabe pc•sstvel. Pa1·a obter estas fins outro remedio n·ão 
tam~em que esta moeda nem se depreciou pelo encontro11 que . o de .consolidar esta divida, . e ven· 
mão estado do bauco, onde teve · sua origem, der a~ suas apolices com um interesse razoável. 
nem continúa no depreciamento pelo seu excesso << Senhcres, é pela consolidação de auae dividas 
actual na circulação. Este depreciameuto em que . as dua.s principaes nações do globo, e as 
relação á pr;lta 6Xplica-se pela mcerteza de 11111a mais amestradas na mataria assegurárão o seu 
realisação, pelo curso forçado que se lho deu sob credito, .àerão fomento ã .sua prosperidade, e 
a unica garantia do· governo, reduzindo·os n chegãrão . n uma . compleh organiaação de seu . 
recibos de um emprestimo forçado: e em relação systema flnanceiro •. O Brazil está rias cireumstan
·ao cobre cxpliea·se pela díft'erença de demanda cias de tirar grande partido do seu ,Cl'edito, com
destas -duaa especies de moeda; sostentnda pelas . tanto que francllii e leaea sejiio ns bases em que 
constantes. necessarias e · forçosas remessas de elle se : firme. A 'crise em que estamos é lamen-
cobre para as ·pr-ovíncias. e que cessará inteira· tavele extraordinaria :. o remedio ,deve ser heroico 
mente . com o reltabelecimento do meio circu· par.a ser proyoitoso. M.eias .. medidas não farão 
Jante. A' · -vista destes principias, assentou a mais gue aggravar os nossos padecimentos • . 
commissão que era necessario eX:trahir da cireu- 11 • Mas estabelecido este . princípio restava ainda 
laÇão este · papel, . . fixando invariavelmente as dec••iir, . se estas apolices serião vendi.ilas a um a 
épocas desta · operação sob garantias mais se- companhia estrangeira . que nos fornecesse os di· 
guras ; e como o seu gradual depreciamento date nheiros. nos prasos convencionados, .. ou a .. um · · 
desde 18'25, pareceu -lhe tambem que nada polia banco.~ naci.on~lque se incumbisse .a menor premio~ 
faze1• . de ll!elhor. que fixar .. para sua amortização e com saersflctos menores de retirar as duas moedas 

.- _u.m prazq 1~aal áquelle em que elles se dep1·e· flriuciaFi!ls que tão ~or~emeuteeRtopem .. . os canaes . 
c1aráõ, 1ndJcand'l ao . mesmo tempo 08 ·meios da fehcldade publ1c:t. A · commiss~o calculando 
certos de sua solvabilidade nos ditos prazos.· E' tambem a nectJasidade . de facilitar as . operações 
assim que a commis11ão adopt,,u 0 soguinte prin· do. c.•mme•·cio, diminuir . a elevada taxa d<J ., di-
cípio: -Que as notas do extincto banco, hoje nh~iro, . p~oteger ns empresas uteis, desenvolve~ 
a c~trgo dn nação, sejão ·. amortizadas dentro do a md_ustrta, acabar c~m o cambio . entt·e as di-
prazo de cinco annos; a saber: . - versas províncias do imperío, e mesmo . dar um 

No. lo anno_... 2,ooo:ooo~~ooo golpe no deste com .as praÇas· da Europ'à, frúetos 
" que só se. poderáõ .consegui!· de prom_pto.~ com o 

» 2o · • ···, • . 2,500 :000SOOO eslabelecimento de um J>anco, e de mais á Dials 
» So ;. , .. , • ·3;000:000SOOO assustada com a dolorosa experíe::cia dos em~ 
» 4!' · .. . • · • 3,500:000SOOO prestimo:> passados. decidia-se peb banco, uiai 
» 5o • ·· ~ . ! ·· 4,000:000HOOO pelo banco assentado sobr.e as verdadeiras .bases 

--.. --.--- 15,000:000SOOO âo credito, e. convenientenui~te organ~sado, :·para 
. « E como faltem ainda S,OOOiOOOH pua preencher que .a faculdade de prestar rele~aotes serviços â 

a totalidade provava! desta · circulação, serão nação reuna s impotencia , .·.da pl;'ejudillal·a com 
estes extrahidos nos intermedios destas épocas seus abusos. Se hou.vessemos ,de · contrahir um 
pelo . go:F<Jrno. com os productos que a com missão . e~pr:estimo estrangeiro, téría a .naçito de suppor~ 
assignal:l no projP.cto de lei. Por este meio, se · tar uma despeza annual de 10 ofo sobre 27.000:00011, 
bem manejado fõr, pôde o governo conseguir .. importancía presumível do papele do cobre que 
grandissima vantagem. .. .. · · . · .. · . . · so ·. deve reth:ar, o qua . equivale . 11 . qnantia d~ 
.. · « Agora é chegada a com missão ao ponto da ... . 2, 700:000S;.contrahido com o banco, esta mesma 
diffieuldade, á pedra ungulur de seus trabalhos · operação pódo por elle ser feita com a despeza 
e ao alvo do desfavor: mas ella não teme ir annual -de _1,080:0008• ganhando a nação annual· 
de · encontro · a opiniões; bem . que respeita veia. mente 1;620:0008. dift'er&ilQa aaaaz attendl.vol. 
quando se trata de bem servir . á nação, uma ·uNem nos assuste a conaideraçilo de que se lnun-

. vez que · tem 11111 seu ·abono n certeza doa factos dari~~o . o ·· nosso mercado ~m tio grande . porç•o 
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de rendas publicas em sua circulação . Estas 
rendas ou _a experiencia das outras nações no_s 
engana, serilo um novo _ melo ·de augmento da 
fortuna indlviduRl e nacional. A França que só 
depois de lamentavels erros abraçou este princi~ 
pio, dl\ · nua ho}11 um testemunho incootrastavel 
de seus aalutaroa ~ITt~ltos : a Rua divi.la de dous 
mil milhões _ de francos chegou, é · verdade, 11 

.
qualro _· mil o quinhentos milliões, mas a Franca 
nllo tem deixado lle prospernr em _ uma proporção 
ninda m'lior : um grande numero dE'. fortunas se 
tem creado -com as r'lndas nacionaes , --a nnção 
é mal• feliz do quo nunca fóra, o credito publico 
subi o no mal11alto grilo do confiança, . . e o mestllo 
governo em 18lli vendeu rendas consolidadas de 
5 •/o a ól 1/4,_ negoc_lou rendas de 4 em ___ 1880 a 
lQ-2 pCJr cento I · · · 

cc Para con~eguir porém que as operações que a 
commiasilo .propõe não fnlhem na execução, mister 
foi estabelecer meios seguros que dominassem 
descontlança11 e conllngencias creando uma . renda 
especial, facll na arreca•Jaç1io, e que no -mesmo 
tempo ni\o gravaeso sobreman~ira os contri· 
bulntes. A commisalo niio Leme que a nação se 
dóa de11te augmonto de impo~lção quando se trata 
de alllvlal·a por outra parto do enorme ·peso de 
muitos malea, doa qunes nilo é ainda o maior a 
contribuiçllo annual que · ·· pagamos á Io~laterm 
nns remeaRall por · conta de nossa divida ; e a 
que_ rios lmpll_e doapotlca __ mente a actual di1ferença 
do cambio • . · . . · . 

« Tem a comml11ilo acabado a s-:Ja tarefa : -ella 
vai apres11ntar o projecto quo fez como pôde, e 
como entendeu melhor. . . 

« A aa~emblêa geral leglslàtiva decreta: 

OA.l'lTULO I 

Do rllgt:dtJ da .moeda .de · co,bre 

CAPITULO n 

Da amo••ti:açifo do papel-moeda 

cc 10. As notas do extincto banco, ho_je a cargo 
da nação ,serãll amortizadas tlentro_ do ·prazo ae 
õ annos, a saber: _ . · · 

No 1• .... -.; ;· ......... ; .• ;; ... 2;000:0008000 
)) 2°- .••• .. ;- - .•.• -. ; . . -.- •• . 2,500•0008000 
n 3• .... ; .. • ;. ;· •.. .- •. . • ; •. _ ••. • · 3,000:0008000 -
)) 4•; .... ; .. ......... .. ....... . 3, 500:0008000 
, 5•.-; , ; ; ; ; • ;- , ; •• ; • ; · •.• ; .-. ; . ;·· 4,000iOOOSOOO 

cc 11. As notas que na fiMl apuração das coritils 
do governo e dito banco . excederem á . quantia 'de 
15,000:000$ que se mandárão resgatar no artigo 
antecedente, serão .retiradas ·. da circulaÇão pelo 
go.,erno nas épocas que ·mais opportunas pare
cerem , dentro porém do prazo determinado; . 

a 12. As letras e as notas resgatadas serão quei~ 
madas em_ publico pela junta da caixa ·da amor~ 
tização, precedondo llvisos do dia, lugar e · hora 
em. t}ue se ba de efl'ectuar a queima _ 

CAPITULO II1 

maios para e(fectuat< o -t<tJigate do cobre tJ 
do papel - _· 

-« 13: :Pa~a o pagamento dasletraemenoionada~ -
no · nrt. 2•, e pRra o resg.\le das ·nota• do art. 10, 
o governo t.ont_rahir! ·corn o banco nacional um 
empreiltimo ·equivalente, pagando-lhe em renda• -
consolidadas -a quantia qu·e del:e receber. · - · · · 

"' 14~ Para o pagamento do juro e amortização 
de:;te· emprestimo Jlcão consignado•: _ · ·· 

cc 1.• O fõro de 4S . porbr11ça das marinhas· desta 
cidade,. desde a ponto da '(11dade Nova, · dobrando 
pela. Saude até ao larp:o . de Moura i o de _- 211 por 
braça . em os . outros dil!'erentes lugares, e o de 

'2 -112 •!• geralmente por ·occa~lilo de vendas. 
·. « 2.• Um por ceutosobre o valor de todas e quaes· 
quer mercadoriAs e de qualquer denominaçilo que 

«-1-.• O·o·t111-ho da·_:actual moeda ·d_e _cobre cellsàril entrarem uns alfandegas _do lmpllrlo, por equi• ._ 
valente · do _-aello, marcas; capas ·e . bilhetes que -

· desde a publica~· llo da presente lei. té 4 ·· · ft n p t d 
«2.0 A to•·ll adeda moeda .te cobre oraexis- a agora pagav 0 e que . 0 0 or ese · mo o 

... exti netos. _ . _ · · ·• 
tente na olrculaçllo dfl cunho. nacional e de válor "' s:• Um quarto por cento ao mez de armazena~ 
nominal auperlor a 40 ra. será recolhida _ dentro gam e guardas nas alfandegas0 -sobre ditos 'valores 
do prazo de duue mezfls para cada pr••vincia, de quaesquer· volumes que nella entrarem ; _· ·- ·· 
nas eataçiSes dealgnadas pelo governo. - · · « 4._• o:~· imp!JStos existentes sob a denomlna.;io 

u S. o Os portadorea de11ta moeda recabel'áõ por de impostos a favor do -banco do· Brazll, carre'-
indemnleaollo letr111 de lguaes valores e a prazos gados de 20 %. . . . · .. · -· · _·. · 
de·18 e 2-l mezea, sacadaa pelos portadores. e acei- « 5." O imposto de 1$500. por dia de ancoragem 
.tela pelos theeoarelroe das provinci1u. Estas letras de. tod•IS as embarcações oaclonaes e estrangeiras; · 
nito serlo menoree de OOS nem maiores de 200$000. menos as do commercio_ de cabotagem~ · -- · · · 

_ « 4 . 0 Aa ·,noedas .dosla eapecie que apparecerem « 6.• O imposto dà 40 rs. por meillda de vinho 
na clreulaoilo depole do ftndo este ·prazo serão que das alfandegas do _lmperlo aahlrem para'.o 
C(lnaideradu como moedas falsas. · · consumo, ·e o de 80 rs. por dita · de licores e 

« õ.o As outras moedas de cunho nncional de · outras qufiesquer beb idas estrangeiras . . . ·· 
40, 20, 10e ·6 .réis corrttra\õ pulos valore~ :actuaes, « ·7.• o · iritposto · do 11ello · em -cada folha doa 
mas entrando unlcamen~e nos p11gamentos até a · livros principnes de ·,commereto,. e o .de um mil~ 
importanoia de 11000. . · . .·· lesimo do valor de todos os outro• tltuloa de 

« 6.o O governo mandará fabricRr com a pos· commercio e letras de cambloa naclona111 e eetran· 
, sivfl brevidade e onde mala ~ommodo fõr a quan~_ geiro_a. -~ -· - · · · · · · 

tidada · ·de •noeda --de cobre de - novo cunho que 
· julgar conveniente para com •eU~ resgatar · a parte C.lPITULO IV 
daa moeda• velha• c:re cunho nacional que· ora flcito 
em· ·circuiaçii'l. · , · Do banc!J nacio~oZ e _1_ua1 btUtJS_ 

a 7;o·A nova moeda será do melhor cunho 
possível e de . dimensões taes . que o seU: valor << 15. o go:verno ftca atitqrlaadc; para contraotar 
nôminal nilo se araste do 20 °/o sobro o•seu ·valor com qualquer companhia nacional ou eetrangelra 
intrínseco e custo do fatbrico, e ·será dividida ·em -o• estabelecimento de um baJ1Céfnaolonal "detials'J 
especie~ de 10 e 20 rêls. .. . . · das seguintes basE'&: _ · - -.. · · ' · · · 

·cc s ·.o .No resgate da moeda de cobre :1a fôrma <c t;• O capital do banco aerA de 20a2,,000:000S; 
determinada pelo art. 2o deito comprehendidaa as dividido em. 200,000 iailçé5ea "de 1201 -cada uma~ 
cedulas e ·vales omiUldea na Babta. - · · · - -- « 2.oA sua du_raoilo será de 00 annoaiDOdindo 

11 {) ~ • Âl letra• de · que trata o .art. 2(); _pod~ráõ ser proroglidue tiaaim co·nvlar. E1tabeleoerl oilua 
clrcull&r _ livre 11 1aralmente nae provinc1as . res· - · 1Uiaes nas provlnclaa · onde .lbe convier.'. ' 1

• . • 

pectlvae o_ omo letra• de_ cambio, ftlzendo·se_ !lil « 3.• O valor das aooé5e~eer4 recebido na pro; 
-~ranafere_nolu pelo meio do -· endosso, . · -. . . : . :porç~o . s~~uinto : ,Qm .l'e~to om · _not~a :~o ,íx~l.li~to 
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banco, dois sextos em letraR .do resgate ilo cobre 
pelo .valor do m~rc.ado, tre.; sextos em moeda nacio· 
na1 Qlt estrange1ra de ()IUO . . e . prata. · 
. a 4,o O banco, pelo · privilegio que recebe, em
presl.ará ao governo nns épocas marcadas as Sflm· 
mas neceseariiiS para o pagamento das letras 
do cobre e notas do e:!'tincto banco, ou fará ·. ello 
mesmo os resgates determinados, entre~ando ao 
governo os títulos romidos, e receb~<rá em seu 
pagamento apolices de · renda consolidada ao par, 
não excedendo o seq juro .e amortização a 4 · 0 /o 
annual . . 

11 5. o As notas do novo .banco serão recebidas nas 
estações . publicas, em todas as províncias, onde 
houverem C>lixae.flliaes. ..... .. .. · · . .·· · · · 

11 6.o As casas ·4e moeda do Bi&zil cunharáõ livrei 
de senboriagem, e. sómente pagando•se . da mão 
de obra, os m,..taes . da conta do . banco. 

« 7 ,o A admin!straçilo do banco serâ de metade 
·e · mais um de aceionistas nacionaes. 

a 8. o As suas . nutaa serão pagas á: vista pelas · 
caixas quA ns emittireon : e desde o momento .· 
em que assim deixar de praticar perderá o seu 
privilegio. Perdel-o-ha lambem no caso do em· 
prestar quaesquer quaatiaa ao governo sem ex· 
pressa autoriaação do corpo legislativo, . assim .. 
como perderA .as quantias emprestadas. 

· : « 9.•• Encarreg•lr-se·ha ·de fazer sem premio al· 
gum todos os pagamentos e reo:ebimr.ntos que 
lbe incumbir o governo, seja dentro ou fóra .do 
imperio, inclusive as ·. remessas para pagamento 
da divida externa. 

« 10. Ficará sujeito a uma CJmmissiio da ca· 
uiara dos c!eputados, que annualmente axamínará 
BUai operações e seu estado. . . . 

u 11. Principiará as suaw transacções logo que 
liver a metade de seu fundo total. 

CAPl'l'ULO V 

. Disposiçê1es geraes 

« 16, o governo marcará a épocfl em que déve 
começar, tanto a primeira como a segunda opo. 
ração do rePgate do cobre, em que cada provln· 
cia, dando as precisas ordens, prtra que ambas . 
aejão feitas com aquellas cautelas euacção que 
demanda o interesse· publico. 

« 17. A moeda·de cot>re de cunho [nacional que . 
ficar em circulação, terá livre curso em . todo o 
imperio. . .· · . 

« 18. Emquanto não fór decrc~tado e eft'eetuado 
o novo systema monetario, as moedas .de prata 
e de ourtJ, assim nacionaes, .como estrangí!iras, · 
serão.· ·recebidas nos ·. pagamentos legaes . pelos 
valores desi~nados em · uma .tabella .que o go· 
verno publicarA, servindo de . padrão na 11Ua for
mação a moedtl de prata de 960, . e admittindo·se 
entre o ouro e prata do toque da nossa moeda 
rE>lRçiio do Vtllor, media entre as indicadas no 
nosso mercado. · 

« .19. Os pagamentos na provinchl do .. Rio de 
Janeiro . ;,eriio ftlitos em notas do extincto banco · 
em moeda de ouro e prata, entrundo esta tlm c:1da 
pagamento na ·relação do valor annualmente amor·. 
tisado para o valCir circulante a cargo da Mçào. 

« 20. Aa · notas que giriio. na Bahia e em ~ . 
:Paulo, seriio resgatadas no 1• ·anuo : no Rio · de 
Janeiro preferiráõ no resgate as de menor valor. 

u 21. ·o producto. dl\ venda do cobre tirado da . 
circulacão e daquelles proprios ·naeionaes, cuja · 
alienação· fór ·decretada, será· applicado para as 
despezas · da I moeda de cobre· de n<lVo cunpo,_ e 
para a ainortisaoio llils l)Ot&5 que 'ficão a cargo 
do . governo. . • .. .. ···· · ·· · 

u 22. Os ·fundos decretados para o pagamento 
do emprestimo autorlsado peln presente lei .· serão 
depositados na caixa da amortisaçiio, devendo para 
(l&se flm fazer-as em aeparado a sua o.rrecadaoão. 

" 28. O eovern_o_ ftca autorisado .a fazer aquella 

operação da credito QUB julgar proveitosa plll'a 
reol_i_sar o .. resgate do cobre e notas, no caso de 
qun se não organise o novo ban~o na f6rma deere-
tadfl. · 

11 2-1. O govArno ftea igualmente nutorisado para 
estabe.le.cer ordomados .ou ····pensões ás pessoas, 
que ficarem .lesadas na applicação â nação das 
rendas .comprehendidas no~ 2• .do . art. So cap. 3•, 

11 2:). O governo (ará organisnr . e .puhlio ·•rnas 
capítaes . das . províncias . tabellaR . 1\Uthantieas, que 
mostrem annualm!!nte desde · .. 1~:5 .. até . á época do 
restabelecimento do meio . circulante, qual tem 
sido em cnda. . província a . relação .. do valor éntre 
este .. o .a nossa moeda ·de prata. Por ellas serão 
regulndos 011 contractos de compra .e· venda feitos 
dentro daquelle · período. . . ·.· .·.. · 

« .. p .• ço da . camara dos d\lpatados, 30 de Sr,tem· 
.bro de 1830.- J. G . . Ledo.- CanJido Baptista 
de Oli~eh·a. )J · · . 

Escl4ret:ímentos · dados pela . éa.ra _da . · -moeda-
. sobre o cobre 

Cobre . cunhado na càsa da moeda da eõrte, 
desde a sua fundação em 1703 nté · ao pre

. seu te .•..••..•...•..•. • . ...... 12,507:186S966 
( E;m moedas de 00, 75 e 1:!0 

réis 7,300:00$000 .. ) 
Cob1·e cunhada em S. Paulo ... 

.. Dito em G •yaz .•••••.•• , ••••• 
Dito em Matto·Grosso •••••.• . . 

Cedtllail do thesouro na Babia. ·. 

113:925$210 
. 208:740$850 

97:t59H980 --------
12,927:113$006 

·. 2,022:8tSS220 

. . . . . . 14;949:9314226 
« VenJa de sizalba em 1827 .no Rio de Janeiro a 

rru:io de 322 1/3 por lb. . · · . . 
11 Dita em1828 em Londres, ao cambio de 22 1/2 . 

35.'i lbs. · · 
u Dita ein 1829 dito dito 346 ·Sj5 lbs. · ·· · 
"Preço médio do'eobre em chapinhas desde 1829. 

até2S de Setembro de 11330. 790 réis por ~b. 11 . 

Voto em septu-ado do abai:r:o assignado memb2·o 
'da . commissllo especial p:n·a o. melhortJ· 

mento . das moedels circulantes 

11 Tendo-me sido negada a leitu~a do parecer o·r· 
ganisado pelos outros dous -.membros : da . com" 
missiio, para á· v'ista dos fundamentos em que 
o baseavllc., saber deliberar-me sobre a eonve· 
niencia, ou desconveniench do . projecto de .fei, . 
quo! se ·apresentou ·áminb" assiguatura; e.pondo 
de oarte o deapreso qua ·ae .tez; sem a menor . 
discu~siio, do meU: projo~cto aubre a mataria au· 
jeíLa, e que al.iis .fóra julgado objecto de. dt~libe
raçllo e mandado Imprimir . pari& entrar . em .dis· 
cussão, á vista do partlcer de ·. uma illustre com· 
missão restrinjo· me · a ·levar .á consideração desta 
augusta cnmara as razões que me obrigáriio a 
não concordar com o projecto· oft'crecido, a esse 
flm seguirei a ordem numerica dos artigos em 
que discordo ; e depois expenderei o meu voto. 

lf Pelo art. 2o determina-se .a retirada .tiio só
mente da moeda de cobre. do : .. valor ·de 80 ra., e 
deixa•se na circulação 'ls de ·40 e 20 rs.,. que sendo 
de .. valor nominal muito .superior .ao valor do· 
metal de ·que é fabricada,-: e .'portanto de muito 
interesse : á sua ·fAhiftcação, é 6Videote que -esta 
continuara em damuo da naçio, . a despeito ·de 
todas as leia cohibitivas, mórmente no 11stado 
actual da administração da justiç11. Embora se 
diga que o . fab1'ico dessas moedas de menor valor 
é mais dispendioso: . esta razão, porém, .·.prov11ria 

· tio sómente, que . os f•llsiflcadores não terão 
interesse igual ao da · falsiftcação da moeda de 
80 rs.; mas não · que delxarlào de· fabricai-a, 
tendó alfAs ·tanto intere&l\e I!Dl CllZt~l·o, e sendo'• 
lhe ma1s facil cunhal·a em chapa:~ flnas de cobre 
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de que · abunda o commer~io como a experi11ncia 
o tem feito v_er nas grandes províncias da Bahia 
e Pernambuco. . 
- a Pelo art. 3• !letermina·se que o valor das 

mc.edas de 80 rs ., que 11e retirarão .da circulação 
seja pago aos seus proprietarios em letras pa· 
gavcisn 1Se _2lmezes, oque 11lém -de tercontra 
si a experien-cia .-das cedulas _emittidas pelo -gó· 
verno -na .. Bahia; . além . de_ ser um emprestimo 
forçado, sem vencimento de juro algum, -e por • 
tanto offausivo - dos direitos dos cidadãos,- tem 
de mais o inconveniente de uão serem convertivei11 
ou recebidas nas estaçõeR publicas; é portanto 
sujeit•111, daRdo logo, · a uma · perda no mercad_o 
de 80 a · 40% do _ seu valor, pelo premio do prazo 
e do ·riSC•l da verificação do seu -pagamento, cuja 
perda recahindo tão só mente s•Jbre "'s nus actuaes 
possuidores, mosLra evidentemente ·a _ injustiça 
ile _semelhante medida. -- · 

u Pelo art. 4° se determina; que ns moedas. de 
cobre que -ftc:io na circulaçiio, -entraráõ sómente 
noR pagamentos· até -.a q_u.mtia de lflOOO. A que · 
. estado de miseria .ficarão os devedores, a maioria 
dos cidadãos, sendo obrigados a pagarem seus 
d,ebitos, · em·· uma outra moeda _ triplicadamente 
mais forte, do .que aquella em que contractariio? 
Será · preciso mais do . que esta medida, e - a do 
artigo antecedente p_ara pOr o _Brazil em uma 
geral commoção 'l E11 me hort·ori~o á vista do 
funeore quadro ·que se me antolha. . · · 

11 Pelo art. 5o . se autorisa o governo a mandar 
fabricar onde melhor convenha, a quantidade de 
moeda de cobre de novo cunbo que -julgar sum~ 
ciente ao resgate da moeda que fica na circulaÇão: 
não ·combinando porém esta medida. com a rapida 
retil'llda da ·_ actual moeda _como cumpre; para 
estancar o contrabando; e havendo na casa da 
mo11da · desta _cõrte grandes · apparelhos para o· 
seu recunho, .á evidente que a ·medida· proposla 
além · de morosa, e portanto inefticaz ; ·além · de 
despendiosa e por consequencia fn'avosa á · -nação, 
deixa ao· governo arbítrios indllflnidos -inéompa
tiveis -com o· sydtema constitucional. _ Aeeresce· 
que não ·. se fazendo · essn nova moeda de graça, 
restava indicar no apuro em :que se acha a nação, 
os meios a .esse .11m necessar1os sem sobrecarre· 
gal-a · de uoia tão. accrescida despeza. _. . 

« Pelo art. So se aetermina que as letr•ts de 
que trata o art. 2•, pudem circular nas respectivas 
províncias cnmo letras de cambio, med1anto o 
desconto · do mercadn : sendo porém . essas -letras 
negociavhis pela: natureza do contracto de letras 
de cambio e sendo- o seu desconto marcado pelo · 
commerci<i ·na · razão· da sua m.;.ior demandll ·ou 
offertil, é evidente a ociosidade · de semelhante 
disposição. . _ . 

· a Pelo art. 9o se cleterinina que as notas 'Jo 
extincto banco serão . amortisadas pelo banco 
nacional, a cuja creação se proceda pelo art. 11 
até a quantia de 15,000:000$, no :prazo indicado 
de 5 annos, ficando a nmortisaçào da_a notas 
restantes no valor _de 3,000:000$ pouco mais ou 

·menos, a cargo do governo pau o que se appliciio, 
pelo art. 18, : o liquido da venda dá. cobre ~irado 

- da circulação, e o dos pro}:lrios. nacionaes cuja 
alienação fOr decretada, e aliás .se .não indica: 
como :_Porém_ um dos_ pri_vileg_ ios. do banc_o, . pelo 
pelo ~ _4o nrt. 11 é o ·de serem . 11s suas . notas 
recebidas como dinheiro, por _ iiiBO que são con·
vertiveis, pelo§ 7o, á vontade dos .portadores; e 
nm dos principaes ftns da sua instituição, ainda 
que niici deçlnrado-no . projecto, e por. Isso manc!l, 
seja . o . deaconto ·de .· letras commercaaea ; . e seJI!o 

commerciaes; maior embaraço á appariçiio no 
mercaJo das moedas metallicAs, e maaor probabili· 
dado de qne o banco suspenda os seus paga.: 
mantos, como. praticou impunemente -o · extincto 
banco . . E quA lei poderá afiançar a ab .. liçio 
decretada no § 9• art. 11 de um e~tabeleciment.>; 
om cuja existt.ncia interessarão . os .· poderosos -- e 
os protectoros -_ dos -seus . agentes?_ ·Diga·o a ex· 
periencia . do antigo: banco; .Accresce '}uo deixando 
ao governo a amortisação _·de uma não. pequena • 
parte do total àas . mesmas notas, a mediiia c~tmo 
parcial não- pre~nche plenamente o fim desejado, 
além de ser inr.orta p<~la condicional da _realisaçito 
do novo banco . declarada no . art. 20, e extrema· 
mente arriscada pela autorisação indefinida que 
pelo mesmo artigo se dá · ao . governo para fazer
!IO primeiro a~no a operação _-· de credito que 
Julgar necess~~raa Jlara o re~<gatlt ·de cobre e notas. 
Está ,longe da minha comprebenslio, a_. que ponto 
seria _ estirada uma tal aut11risação; e que flna 
terião: esta .augusta camara melhor o conceberá 
para d.ecidil' d•\ sua conven.ieni:in . 

« Pelo art. 11 se .autorisa o governo · a con-
.- tractar , ·com uma ccimp11nhia nacional ou eatran
~eira o estabelecimento de um . banco, . e pelo 
~ 6• se_ determina . ·que a sua admini~tração seja · 
de metade e mais um .de ar.cionistaa nacionaes: 
pondo . de parte a .lnexequibilldade desta dispo· 
slçiio, sendo a_ •:ompanhia estrangeira, e riscando 
da memoria a lembrança do escossez Law, 
dirigindo o banco nacional de Pariz, perguntarei 
com o conde RAgu'et a .esta augusta camara, se 
seria prudenté autorisar o governo J>ara alterar, ao 
seu :arbítrio, os. peeos e medidas 'l E 110 .não seria 
maior . imprudeúcia conceder .a uma sociedade 
commercial o direito · de alterar o .. val<~r das 
moedas, com . a livre . emissio, . e colitracçiio. de 
suas notas ftduciarias ?-A resposta a estas simples. 
perguntas ' decidirá da conveniencia ou descon· 
veniencia do projecto. , _ 
· u Pelo art. 12 se dllterminiio. ·diversos impostos . 

para pagamentos dos juros e amortieação dos em
prestlmos do banco, rP.gulados a 4. o;. pelo § S.• 
do art. 11 ; e sem refidctir cousa alguma sobre 
o englobado da cota do11 juros e amortisação que de 
per si faz ver a sua irrPgularidade ; sem reftectir 
igualmente que, montando_ os . em'prestimos do 

· banco, para o resgatado cobre e das notas. em· 
mais de SO:OOOS, e portanto o. seujuro e umorti:o~açãó 
em mais de 1,200:000/J, -e os impostos lembrados, 
e que não são contra a lei, não . podem chegar i 
qullntia necessada, facil -é de ver, .to ._ que o direito . 
de 2 •/o determinado nn ~ 2•, art._ 12, é contra os 
tratados ; por isso que j{mais ·se poderá entender · 
como equivalante .do seuo; marcas e bilbetu, ·am 

. tão forte direito d'l 2 •/o': 2• ~ue as marcas e bilhe
tes; além de serem um 'artigo insignificAnte, são 
emolumentos de braçagem de que sem injustiça 
não se poderiiio pl'ivar os respectivos o11lciaes : 
S• que o arbítrio deixado ao governo pelo § 
13, para estipular _ ordenados ou pensões aos 
empregados_ prejudicados, . além de arriscado e 
offensivo das attribuições desta ·augusta camara; e 
4o. que supposto o direito de 1/2 °/o como . equi
valente do sello, como tenho proposto · em UQ1 pro· 
jecto que se mandou imprimir ainda que interes~ 
santa á fazenda publica! não é de rec~iar que seja 
reclamado por ee combmar . com o · mteresse .do 
cómmercio, todavia -póde~se , afiançar as suas .recla· 
mações á vista de um tão.grande direito como o de 
2 •/• proposto. . . · . _ -_- . - · _ _ . _ 

-·do interesse do ban-co augmt~ntar as ·suas trans~ 
ncções1 segue-se evidenteme,!lte: 1°, que as notas 
do extincto __ banco _- perderão esse mesmo _ , valor 
que actualmente : têm . na presença das do. novo 
oanco ~. o 2•, que .. o intE:ress~ do. banco . ~ob~~-

. carregandó o. mercado .· de mats -papel flductar1o, 
. maior · alteração -promoverá no -preço .dos generos 

«Nao é menos facil de vêr, que o direito de 20 . . r8. 
por medida de vinho,e de 40 rs.ttor medi.da de licores 
ao sabir das_ atrandega$,determ•nado no paragrnpho 

·· c:.omquanto bem entendido fosse em tbese, é toda-,:ia · 
uma .evasiva para Uludi~ a .fé, doa tratados. qüe os 
governos · contrActantea niio. _deixarião de .l'eclàmar 
e susteaitar •. GraÇas sejão .. dadaa .aoil_nossos nego~ 
ciadores, que atarão .. o:f braÇos ao . gover11o, para 
não poder melhorar a recei.~ Qacional neste • 
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outros artigos, como mais · no.s convinha no aparo « Art . . 2.0 0:~ . llXportadores . serão ·obrigados a 
em gue nos achamos. . . . . . . . . . ·· prestar fiança idonea. á satisfação dos direitllS ·; 

« .NI'io é menos evidente, · finalmente, que &'lodo o âuranto o tempo necess,.rio para ápresentarem 
imposto a · r~vor do b~nco do Brazil, o imposto um documentll ·le):l&l, por onde mostrem o valor 
direllto a al~uns respeitos mais irregular e desigual, que obtiveriio ()S li i tos generos nas praças para 
e etija receita maio~ tem vexa(jo QS povos, o seu onde forem e" portados afim de se deduzir delle a 
augmento na razão de 25 °/o em geral oft'ende importancia do dizimo. . . 
ainda mais a justiça distribultiva e a igualdade « Art . . S. o O governo dará â sc.bredita casa 
devida na partill1a da!! contribuições. umreffimento .Prcprio, .no qual se facilite o prompto 

« Pelo mesmo. art. 11. Se detllrmína a creaçil:o d!l exped1eute dos eollectailos com os interesses da 
um baneo,até a .quantia!de 24,,000:000S:apezar porém fazenda publica: . regulando-se JlSt:l. Mil& pelas 
dos defeitos radicaes de um . semelhante estabele· mesmt~s leis e ·disposições que regulio a11. qat:t 
cimento, talvez eu votasse a favor, .se fosse com a já .·se acbã(). estabelecidas nas duas sobreditas 
condição d11 não principiar as suas operaçõe,; sem villas. · 
estar recolhido · nos seus _._cofres o fundo capital 11 Art. 4.o O mesmo governo crear4 os .· em pro-
proposto e a veriftcaçiló da sua existeneia . .. ·· gáilos necosaarios para a execução do artigo .ante· 

« Pelo art •.. 16 se determír;a que elllquan~o não cedente. » . · · ·· · · · 
huuvêr um ·. novo systema monetarío, as modas, Foi .· rejeitada. 
dt prata e ouro, assim riaeionaes como estrangeiras Discutirão-se em ·seguimento ·as seguintes pro· 
serilo recebidas nos pagamentos legaes, pelos va~ postas -~o mesmo conselho: . . .. . . . ' 
lores designados em uma tabella publicada pelo « ·Art. l.o Crear-se·hio quatro cadeiras que sír· 
golverno, servindo de padrão a moeda de prata de vão de aulr.s preparatoriaa As sciencias maiores. . 
960 rs. ; e . ao mesmo tempo se determina que « Art. 2.o ·A primeira da llngua franceza. 
entre o ouro e a prata de lei se admittirá a rAiaçio · « Art. s~o ·A segunda de rhetoriea, cujo JenLe . 
do valor ·medio destas especies no nosso mercado: tenha a seu cargo · explicar aos se118 alunlnos 
como por~m a relação entre · o ouro e · a prata de lei · · 1 d t' d h i d · · h · 
é differente da relàção" entre 0 ouro 6 a pratà amoe· r:~~~~ Obiat~rr:eu~i~er:al~eograp 8

' e C roDO• · · 
dada deste imperio; .e no mercado se observe uma !f Art. 4.o A terceírà de pbilosophia compreben~ · ·· 
constante variação nestas· .relações, está fóra do .dendo. os tres .>bjectos, logica. metaphiaica e 

·meu . alcam:e a ntíUdade e · possibilidade de se etbica. · · · · · 
atterider nas repartições ftscaes, a estas reclama· .. I( Art. 5.o A qanrta de geometria até o tratado 
ções quê, o com_mercio estabaleée conforme a. maior das sessões comcas. » · ·. · · · . 
demanda e od'e.rta do ouro e da prata; assim como Foi approvado, 
a i~telllgencía do artigo, se outro é o sentido << Art. 1,o Fícãó fechados 08. córtils de . nuideir&a ·de seus )Ilustres autores. · • 

· p 1 t 17 · · d t · · · ·· t · de · con.qtrucçiin naval .nas mattas pertencentea]la 
a e o ar • . ·se · e ermiDa que os ,pagamen °8 tregueziaa de Nossa Senhora das Brotas da Atalaia 

nesta provineia do .Rio de Janeiro, serão feitos em e de Santa Luzia do Norte, pela grande des~ 
notas do E>Xtlncto . banco e moeda de OÚro e . prata, trui"iiO em ane se acbão as. ditas mnttdS; e . peJa 
na·· relação do valor nas notas amorUsàdas em .. t 
cada. anno. para 0 valor circulante. 11 cargo do .go- distancia e di culdade que .se eneon ra n., fabrico 

é - · d' , 1 e conducçiio das referidas. madeiras. .. .· 
verno:. como por m nno se JD 1ca uma .ormu a . « Art • . 2.o Para substituir. ·áquelles .códes; fe. 
~ega~ ·para 8~ conhecer essa relação e no espaço de cbados, .. abr.ir·se-biio novos na a. ma. ttae qu.e éxist_em 
um anuo grande variedade hav6rã nessas relações; 1 · •ta ·· 
e, por outro lado, nio ·se àponta quem darA esta ao su . do r10 Subaúna,. onde · ha com mu1 · 
formula ou. ~abélla que fixa a formula doa .paga- abundancia madeiras para .construcção de quaés-
mentos; é ev1dente que artigo; por vogo; inde- quer vasos de g11erra, por DJaiores . que elles 
.terminado, e de impoaaivsl execnl)io~ daria lugar ·• sejão.; fazendo· se necessaria a limpi!Za do . di.to 
As arbitrariedades dos fiscaes do governo, que pelo rio para o embarque das mesmas madeiras; . por 
contrário cumpre. acautelar. . um e outro lado do dito rio Sabaúna. · ·· . . ~ 

<' Tendo apresentado as razões por que não me « Art. 3.0 !>ara evitar·se a despeza enorme que 
conformo co_ mo proJ"e.:to offerecido, resta .. me apre~ a nação faz com .a conducção das indicadas . ma-

t b dsira$ para o embarque no porto de Jaraguá; 
sen .ar o meu voto ao re a materia sujeita ao abrir,se·ba uma levada do fllndo do aí\io dano-
exame da commissão:tendo porém curado QU!lnto minado do · Mestre Francisco em direitu.ra ao 
estã ao meu alcBnce em ·melliorar n receita pv.blicn, Pimenta, , por . onde se póde conduzir .mui tacil-
um dos dous ramo's do verdadeiro syste.ma. de d i d · t b 
finanças, com 08 diversos projectos que tenho olfe· mente as ma e raa as sobredJtaa ma tas a em ar. 
recido a respeito ; . e tendo jA exposto pelo projecto carem no porto Francez, · para. onde faz a . nação 
n. 188,; a minha opinião sobre .a forma de se me11:>S tres partes da despeza que .faz para o 
effectuar a amortisação das·notase cobre, resta·me de Jaraguà. 11 · · · · .· . 

tão Fómente leval·o de novo A COD!iideraçiio desta . o Sa. CoaRfu · DE ALBUQUERQUE . pedi o o adiá· 
augusta camara e offerecer, quando elle entrar .em ment.l da proposta · pnra ser tratada · conjuncta-
discussão,algumas,emendas substitutivas suppres· mente com o projecto JlOr elle offerecido: e sendo 

·-si_vaa e additrv.as,qúe umn melhor re1lexão e conse· npoiado o adi.amento foi depois .. rejeitado e con· 
lho de. pessoas entendidas na ma teria e amigas da tlnuando â discussão, .roi afinal approvada a pro· 
felicidade do Brazil me têm suggeridn, e apoiar e posta • 

. lll&te"litar .as que bolllv'erem de ser offerecidas em « Art. l.o A povoação de Santa Luzia da Alagóa 
utilidade publica. . . .·· · · · do Norte, aeri elevada r. categoria .de villa por 

u Pllço . da camara dós deputados, 2 de Oa· eatar na distancia de 12 leguas por terra . e 7 
tubro de 1830.-Gerót~.fio Pire' Fer1•eirtJ. » por mar para esta cidade, para a villa de Maceió 

Forão ambos a imprimir e tambt>m a reque• na de 8 leguas por mar · e 5. por terra," e para 
ri~ento do . Se. Ernesto . os. documentos que ser· · a da . Atalaia na de 7 le~as . por terra · firme: 
virão de, base nos calculeis da c·ommissão; '··distancias · estas que .. tornão . difficeis e tardios 

Entrou depois em discussão a . seguinte• pro.; 1• os recnrsos e providenciaa·judiciaes aos habitantes ·· 
p:O~~ ' ào conselh"o geral da província das · Ala~ , -' da m"sma povoaç~o. . · . ··_ · · 
góas· · · ·. · · · - · c< Art. 2:o O seu termo sert\ .demarcado pela 

-~ :«. Â.rt. ·l;o Organls·ar-se-ha ~o - pórto . dl\ vjlla de divisão desua ft•eguezia na ~ fórma orà existente. 
~g~t.o : de Pedras, para a . boa ,_arrecadaçil~. e tis· <' Art. 8.'" Terá todos os eddlcios publieos:; como 
~lt~tsaçi~ ·doa · gen~f.9S : lllli · e:xporta'dos, uma ~asa . casa .. de . cama1·a; ·· cadê a . e ·outros qu·e .têm . to'd'a:il 
~e ~C!Il~utiido MJiform'e as eatab'ele·cidaa nas vtUas as villas do·flnperio; estabelecidós por lei. . · · · -
do Pc3nedo· e Maceió. · « Art. 4,o Serito creadoà os .lugares dé juJzee 
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ordínarios e de orphãos, a todas as autoridades 
civis estabelecidas o creadns nas demais villas 
do imperio do l;lrazil, na ~onformidade das leis 
actualmente· em · vigor. ,, 

F<ii approvada. 
,,_Artigo unico. E' mais conveniente . e vanta

josa a alfaudega no . porto do Fr11ncez, do que 
em Járaguá oiid~ aiír.to, pelas ·rii~i)es seguintes: 

· 11 1.• Porque Franeez est{l no meio da província 
em iguaes cucumstancias á con::urreucia dos .povos 
de norte e sul da mesma · provinc_ía: J:l!raguá 
é màis conve"niente aos -povos do norte sómeute, 
de sorte que os do sul pouco cpmmercião para 
elle. · · 

• _2.• Franeez tem uma boa e sufficien te ·barra, 
formada · por duas· cordilhéiras · de pedras, . por 
onde podem outrar e snhir embarcnções de todo 
lote, seu ancoradouro fundo, pacífico e abrigado 
por espaço de todo . o anno: Jaraguá não tem 
barra, é uma. enseada quo as arêas já têm aterrado 
na costa do mnr, e só tem fundo ao pé da 
cordilheira de pedras que a formão . e desabri· 
gada, de sorte que. dá sómente ancoradouro pacifico _ 
seis mezes rio auno.· · · .. .. 

" 3~• Francez é fechado pelas mesmas cordi· 
lheiras · de sul e norte, e não. é facil a · entrada 
e sahida sem ordem do . governo dn província e 

·· ·do cotnmaridante da 'bateria alli erecta · (cjue. se : 
dtlve · elevar a fortaleza): não é assim Jaraguá, 
que se pôde entrar e sahir por sua enseada 
de dia e de noite · sem . ordem . do governo . ou . 
dos commandnntes das -baterias alli .erectas, como 
tem . acontecido; e pot· isso . mais facil de con
trabandar .e extraviar os direitos nacionaes que 
Francez. 

1i 4.• .Fraocez com uma fortaleza na · barra é
mais defensavel do inimigo externo, pelas cordi
lheiras que o · defendem: ao contrario Jaraguá 
q11e dá des.cmbarque nas praças_da .sua __ ense"da . 
na distancta de · duas leguas do sul até á .barra · 
'la . AlagOa. .· 

11 5.•-0 ·_ancoradouro do francez dá embarque, . e 
desembarque á prancha sobre um lagei~o _de pedras 

·-nativas, que se dilatiio para o norte na dista:~cia 
de duas leguas . até . n barra das AlagOas ; . no de 
Jaraguá é muito detrimentoso pelo embate das 
ondas nas praias de sua enseada. 

Íl . 6.• Franeez DO . .lugar do Phneilta oft'erece nm 
estaleiro para a construcçiio naval nacional, quando 
não de grandes não3 e fragatas, para brigues e 
navios, com uma carreira subre pedras, tlrme e 
livre de abatimento; · em Pujussára perto de Jà
raguá a carreira é sobro arêa, susceptível de 
abatimento; e facil de virar-se a emtiarcação ; 
para este as madeiras .· de construcção . se con4u~ . 
zem com grande despe·za, e para aquelle ·do Francez 
com · pequena, . . · 

cc 10. Finalmente é . mais decoroso á provlncia · 
e rao irnperío o estabelecimento da alfandega no 
Francez, p.orto . da cidade, que no porto de uma 
villa, Mnceió, e onde .. a fazenda não . tem feito des~ 
peza alguma em fabrico de ca~a da alfandega ·: 
ora, será muito conveniente no porto d•, Francez 
pór,se um .pharól com ,50 .Juzernas no -Piciio do 
norte . do. mesmo porto para conhecimento· da 
b_nr_rll h embarcnções .quo . de noite por . nlli pas
sarem ou quizerem entrar. » 

Foi. rcgeitada por se . não .. v.encer que fosse - re- 
mettida ·a com missão especial como requerera o 
Sr. Henriques de Rezende. . · 

" Artigo unico. A séde ·do . governo desta pro· 
vin~.:ia será sempre formada .nesta capital, .onde . 
existe pelas razõe'l seguintes: · 

" I. o Pela salubridade e frescura do clima, abun
dancia de viveres e boas aguas. 

11 _2. 0 Por ser mais . dcfensavel do .inimigo . ex· 
terno que a . villa de Macei6. 

" 3.• Po•· ter melhot·es etlíficios .publicas e par-
ticulares que as villas visinbas. . ' 

11 4. • E finalmente. por -. estar no .centr.o . .da . pro
víncia, . commoda ao .recurso dos povos do sul' e 
norte da mesma província. » · 

Foi regeitada . . ·. . .. 
__ . Entrarão depois em ' discussão as seguintes 
~rop?stas . do conselho. geral da -província de 
:sergtpe: . . . . 

11 1.• Orear se-hão nesta capital as cadeiras de 
. logic~, rhetorica, geometria e franc.ez. » . _ .. .- . ·. : 

Fo1 11pprovada• . · 
2.3 11 Será concedido aos negociantes proprietarios 

e lavradores desta provincía conduzirem da Bahia 
em dinheiro o producto de seus trabalhos. » · 

Niio sondo apoiado o adiamento re!)uerido pelo 
S•·· Mello Mattos, foi ·a proposta regeitadn. 

O Sa. PRESIDENTE declarou para ordem do dia 4: 
Lo Discu:;são do parecet: da commissão de redaeção 
sobre a formula com qu11 so -hão de envi.u ao· 
seuado ns resoluçõe3 . dos conseU1os geraes. 2.o 
Resolução n. 81· do_ anno pa~saJo. 3.0 . Terceira 

: discussão do projecto de lei que extingue a chan· · 
cellaria·mór do imperio, 4.o Resolução sobre as 
duvidas, proposta~ pelo tribunal · supremo de 
justiça. 5.o Continuação da discussão da proposta 
du governo sobre as relaçõE'&. 

Levantau·l!e a sessiio á!l 2.hOJ'Rs.-Jo.téda Costa 
Carvalho, presídllnto.-Joaquim 1\·.Cm·cellino dt: 
Brito, 1• secretarío.-Joaquim Francisco Alves 
Brancõ -Muniz Barreto, 2° secrotnrlo. · 

PREiiJDI~l'ICJA DO . SR. COSTA CARVALHO "7.• Francez tem convenienêia para uma grandt. 
população, e fabricarem·se editlcios ; . tem em si 
pedra de cRntarla o alvenaria, cal, telha, tijolo A''d to horail o um qlinrtci"ta:iondci .-tie 11 chnmada I . 

e boas ngua9; Jaraguá nito tem pedrn,- nem cal, acharllo·ae proP.entna72 Sra. deputados, faltando com 
nem tijolo, nem telha e nem mndolras proxlmna pnrtlciP-açilo os Sr•. Lobo do Sou1.a, Porolr.\ lle 
na distancia de meia e uma legua, como tom Brltl'l, BeiJo, Silva 'favare1, Ah•tH Brnuco, ·Gomes 
Francez. . . · · · tln Fonaeca, l~erroirn tl'l Mello, . Lemos, Mende11 

" 8.• E' verdnde que M ancoradouro do Francaz Vianna, .L_ e•Jo, Fel]ó, Daptlata Perolra_, Onndldo 
nilo . póde. accommotlar-se um11 esqundra do grau do do Dao11, e aom olla os Sra. Almeida Tortw•, 
numero . de embarcações; da mesma . sorte que Mala o MontAiro . de Barros. .. . ·_ . . · 
Jaràguá nii·li póde : accommodar, . e se fóra dt:sto O .Sn. "Pnt.:SIDRNTE · doelarou aberta a seaaiio, e 
ancoradour•l se pôde· accommodar, da mesma fórma lida a . acta da antecedente pelo Sr. secro~tario 
fóra daquelle o póde melhor, e mais abrigado ela Bal'reto, fui approvada 
ponta da .barra de _S • .Migu13l. Um . requeri111ento de Bernardo Peres da Silva, 

« 9.•Tambem é verdade que Jarilguá tem maior .- foi :áte-rceira ctimmissão de fazenda ;com · o. pa
população q~e_Francez ;ma,; _r:., prohib1ção que houve ·recer já · dado pela mesma com missão a . respeito · 
do commercto neste porto, po~ta pelo . ex•gover- ·ao supplícante, (Jue estava adiado·. .. . · ' 
nador Povoas, e a facilidade de contrabandar e , Julgou-se object,. de delibet·ação, e dispensou~se 
extraviar os di reitos nacionaes, · tem concorrido e da impressão para entrar· na ordem dos trabalhos 
chamado ·muita parte rtaquella ·popularít:lade, e o seguinte protecto dillei o1ferecido com. o-parecer · 
qu_ e : se não_ pó. de fa_z_~~r _ n_o F __ rance __ z pela d .. i.flieu_ ld.ad_ e da com missão especiar dos conselhos geraes, sobre : · 
da enti.'uda e sabida na barra ·sem ordem do a representação do conselho· geral da prov-incía ' 
governo. · · · · de Matto;G_rosso . ' · · · 

';õ TOJIO 2 
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590 SESS10 EM 4 DE OUTUBRO DE 1830 
. n A assembléa geral legislativa decreta: 

<< Art. I.o Todas as sentenças dos conselhos de 
guerra a que se proce•Je•·. na. província de Matto· 
Grosso, serã•l execut•1da~.na mtJsma província sem 
dependeneia de confirmação do .conselhv supremo 
militar: sendo porém julgadas em segunda e ul· 
tíma iostancia pela junta de justíç:l, regulando-se 
no que fór applícavel pela lei de 13 de Outubro 
de 1827 . 
. " Art. 2." Ficão revogadas todas aa ordens em 

contrnrío • 
. «Paço. da camaradas 4eputados, 4 de Outubro 
de 1830.-..A. X. deOurvalho.-s. do Rego Bar!'Os, 
-B. B. Soares de· Sou.;a. " · 

Foi approvado o seguinte parecer da commissiio 
especial dos· conselhos geraes: 

cc A eommissão especial do11 conselhos ger~es do3 
província vendo a cópia da neta da seRsão de 9 
de Dezembro de 1829 .do conselho geral de MatLO· 
Grosso, enviando como . representação 1\ mesma 
feita pelo conselheiro José· Joaquim Vieira ao 
conselho, em que accusa a junta da fazenda de 
se ter .instituído · absoluLa na distribuiçiEo das 
rendas nacionaes, consumilidó 200 e tantos contos 
em prej11izo dos e•npregadoK publicas e. militares.; 
a com missão desejando dar. un1 parecer decisivo 
por assim . exigir. a importancia do objecto da 
pepresentaçiio, para acabar àe uma vez com os 
car11uchosos abusos da junta de fazenda, não póde 
portanto assim o ·fazer ·por 'não vir a represen· 
taçiio legalisada com os documentos necessarios : 
satisfazendo-se por ora a pe<ijr por intervenção 
do governo ao·conselho os documentos para sobre 
elles a· camara poder delíberar. 

., Paço da camara dos deputados, 4 de Outubro 
de 1830.-A. X. de Oa.t·valho.-S. do Rego B(l.rros. 
-B. B. Soares de Sou;a. J> · • 

Foi regeitado um requerimento do Sr. Carneiro 
da Cunha, que pedia se. nomeassem dous. membr\)!1 
para a commissiio das contas do commissarlado 
por se n.ão reunirem os outros dous actualmente 
nomeadcs. · , 

Foi ã commissão das contas do ccmmissariado 
um . documento · apresentado. .·pelo Sr. deputado 

· Custodio Dias. · .. . 
Foi approvado o seguinte requerimento: 
« RP.queiro que. esta augusta camara enviando 

á· sociedade .de . medicina tojos os projectoa que 
lhe têm sido apresentados ~ara a organisaçilo das 
escolas medicas, incumba á mesma socledatle de 
formar um plano para este fim, e que apt·esentado 
elle á discussão ver·se unicamente sobre ser 
adaptado ou rt>geitado.-Paula de Ã1'a14fo." 

O Sn. CASTRO ALVAitES foi dispens11do d11 com" 
missão das . contas do commissarlado. 

Foi remetLida ê.. mesa para dar se'\L.parccer a 
seguinte lndicaçlo: 

« Requeire> que esta augusta camara decida se 
é livre a qualquer deputado aceitar ou nito aceitar 
qualquer commiaa.ito 11ara que fôr nomelldo: 2o 
que no caso de nilo ser livre e não ser dispensado 
pe~r m•·tivo juati.flcado, qual o melo .do ser com· 
pellido ao serviço : 3o . que no caao. de não haver 
meio algum . se • haja de nomear membro ou 
membros que substltuilo os diaaiden\es.-G. p, 
Flh•J•eira. » 

ORDEM DO DIA 

Entr.ou em discussão . o parecer adiado. da con· 
missão· de redacção sobre a formula com que 
se devem. enviar ao senado as ·resoluções .. dos 
c. on.selhos g. eraes .. apptovadas .. po.r esta. ·cam. ara: e 
foi .apoiada a. seguinte emenda : · . . . . · ·· · 

a A camara dos depatadqs envia ao senado tal . 
ou tal proposta. do conse)bo de tal. ou tal pro· 
vincia. a qual proposta Coi approvada na con.· · 
formidade da. conslltuição.-Satva. a redacção.- · 
.1. · Lino. » 

A's .11 horas e meia· interrompeu-se esta dls· 
c1:.sdiiO por P.ntrar o miuídtro da justiça, e pa~sou
se a tratar da proposta du governo · sobre as 
relações. 

Continuando a diseuAsiio do artigo additívo, 
depois do segundo, oft'erecido . pela. commissiio 
com as respectiva~ emendas apoiadas, fvrão de 
novo nft'orecidas e obtiverão apoiamento as .s.e· 
s.uíntes emendas ·= . . . ....... ···.··· . 

cc Os dez ministros aerãll timdos por . suas 
nutiguidades. d'entrà os desembargadores que se 
acharem com pnss~;~ e t'Xercicio nas respectivas 
relações, comprcben.1íJos os cbancelleres, e os que 
servirr•m outros lugares nns mesmas casas: nas 
relaçõ.•s .·aonde houver.maior numero continuaráõ 
os míriístros ·excedentes a· perceber "s ordenados 
que. actualmente vencem, ·e P·•doráõ ser empre
gados em .:jualqr1er. outro lURRL' li:l· mâgi:~trntura 
se. o pretenderem, sem prejuízo doi juizeio terri· 
toriaes que presentemente servem. Os magi~tra.dos 
que se acharem. despachados para a relação da 
Bahia, o neila não tiverem tomado posse· ao 
tempo da publicação de:;ta lei, pur não terem 
pod1do apromptar sURil cartas, se lhes dará esta 
e . serão consíi:lerados. como ·desembargadores da 
mesma relação, para o vencimento do ordenado 
e accessos, 

11 As vagas das relações serão preenchidas por 
ministros tirados do numero dos desambugadores 
excedentes por suas antigqiJades. Com· decfaraçiio, 
porém,. de que . os . desembargados das · rlllaÇões 
de Pernambuco e Maranhão entraráõ em concur· 
rencia para o provimento dos lugares que nas 
mesmas vagarem depois de extinct•1s as antij!Ui· 
dades da Bahia com os magistrados terrltoriaes 
que lhes forem. superiores em . predlcamento , 
proferindo estes entre si pela maior antiguidade. 
no servtço.-C!em.mte Pe1•eira. » 

<< Os . de:iembargadores que nilo forem occu• 
pados nesta nova organlsação das relações, B&1·ão 
empregados· nos lugares d& 1• instancia com 
os ordenados que tiverem, e os emolumentos 
<los lugares em que forem empregados. - Yas· 
concellos, » . 

Afinal foi approv'lda a emenda· suppresalva do 
artigo e mala a ami!nda do Sr. Vasconc'eUoil, seftdo 
rejeltllda 11 p:1rte da tm~:nda do Sr. Clemente 
Pereira que nito. pertence aQ modo de contar a 
antiguidade, e prejudicada• todas · as outras 
emendas ao artigo em questilo. 

Entrou em dlscusa~do o seguinte artigo addUivo: 
« O governo . apreaenLarA ao corpo legislativo 

uma lista doa maglttrados. que por ineptos ou 
prevaricadores devilo aer deapedldos. do servloo 
da naçdo, para por um~ re~&ohsçilo da assem· 
blea geral 11e determln:~r o que tõr j1uto. -
Vasconcellos.» 

O Sa. Pa&&lDE:l'CT& por lncommodado deixou 
a seasilo, occupando a. cadeira. o Sr. vlce·pre• 
sldente. . · 

Ao artigo addltlvo do Sr. Vasconcellos forilo 
apoladmt aa seguintes emendas: 

« O.s magistrados poder4õ ser aposentados 
com o ordenado que percebiito por deliberação da 
maioria dos eleitores da província em que ser· 
virem, e não poderi\õ tornar a entrar no serviço 
sem preceder eleição popular •. 

cc Paço da camara, 4 de Outubro de 1880.-. 
E. li'. F,·ança. » 

11 Nas províncias os conselhos geraes e na 
córte a camara municipal, remette1·áõ .e•il todas: 
as sessões á camara dos deputados listas no· 
mioaes dos inngistrados. e m·lis empregados· cujos 
Cactos tiverem escandalisado aos cidadãos, · e 
com approvaçilo da .assembléa,. tlcaráõ suspensos 
de seus empregos. até .·que se justitlquem, e 
entiio recebllráõ, os competentes ordenados. · · 
Owtodio Dias . . » . · .. · 

Tocando a hora .ficou a discllaaio adiada, re• 
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tirou se o ministro, e o Sr. vice. presiclonte deu 
para ordem. do dia 5 do Outubro) : Resolução 
n. 81 do nnno ~assado. l't!rceim discussrio _do 
projecto do ld que extingue a chnnc~llaria·mÓI' 
do imperio. R~solução sobre AS d1ivfdas do 
tribunal supremo de justiçu. Cont1nuaçãll da tiis· 
cusstio da proposta do gov~rno sobre as relat;ões. 

Levnnto_u .. s.e .. a .S.tls~iio· .. ás 2 hurrlS e 10 minutos. 
José da . CosttJ Carvalho, presidente.-Joaquím 
Ma1•cellino dd Brito, to secretario·.- Luí:ç.Fran· 
cisco de_ Paula Cavalcanti. de Albuguergue, 2• 
secretano. _ 

SE!s•i•t eín &í de Outubro 

PRESIDENCIA. DO SR. COSTA. CARVALHO 

'A's df.'Z - horas feita a chamada pP.Io Sr. lo se
cretal'io, faltárão os Srs. Deus e Silva, Pereira 
de B•·ito, Silva Tavart~s, Alves Branco, Lobo de 
Souza, _Mendes :Vianna, Gomes da Fonseca, 
Oliveira Bcllo, Lemos, Ferreira de-Mello,- Ledo, 
Feijó, B••ptista Pereira e Odorico Mendes com 
causa p••rtici pada; e sem e lia o Sr. Moura ; 
estavão presentes 72 Srs. deputados. 

Aberta a. Sessíio o ·Sr; secretario· Luiz Caval
canti leu· ·a acta da antecedente que Coi appro· 
vada. . 

O Sa. 1° SEcRETAlUO de11 conta . do expediente e 
leu um officio do. marquez de Paranaguá, parti· 
cipando e~tar encarregado interinamente da repar
tição dos negocios estl·angeiros~·vaga pela demissão 
dada a Miguel Calmon du Pin e Almeida.-Ficou a 
camara inteirllda •. 

.Ofticio do Sr. José Antonio da Silva Maia, par
ticipundo ter sido ·nomeado. ministro e secretario 
de estado dos negocios do imperio.~Ficou a.·c.amara 
inteirada. 

Ofticio do mesmo Sr., remeUendo os papeis que 
.. estav1io em poder delle como membro da com
. missão de redacçiio.-Ficou _acamara .. inteirada. 

·Um. requerimento do Sr. Oliveira Alvares, 
pedindo bcença para ir a Londres, onde o.cbamão 
negocias de sua familia.-A' commissão de po
deres. 

Requerimento de LourenQo Antonio do Rego, 
solicitan'do novamente que se peça ao mini:;tro 
da. marinha a informação . ha muito exigida 
por esta camua a. r~speito _do sUpJ?lica~ to, para 
que o · mo1·oso mm1stro nao eons;ga espaçar o 
deferimento· da pretençito do supplicante para a 
futura sessão ordinaria. -A' commissiio a que 
estâ 'lft'ecto este· negocio, . .. . .. . . .. 

Rdquerimento de. Lourenço Francisco Marinho 
e Francisco de Paula Pinto, officiaes c.la Ruperin· 
tendencia geral dCis contrabandos solicitando a 
decisão desta camara· a respeito de uma appre· 
hensiio que ftzeriio de 1,-147 pezos hespanhoes a 

. Jorge Luz.-A' commissiio a que está affecto o 
negocio. · 

O Sa. to $&CRE'l'A.RIO leu oo~ seguintes Jlare
eeres , da_ 3.• comm1ssão de fazenda, que forio 
approvados : 

l.o « Antonio Pinto Nogueira, proprietario da 
· galera Gentil Ame.-icana, queixa-se da falta dtt 

pagamento do governo pPlo afretamento da dita 
sua. galera para . o transporte do general em 
chefe e mais ofticiaes do ·exercito do sul. A com· 
mi:!são é da .puecer que se peçiio informações 
ao ·governo. · · · · 

--. · -· · -· -«-Pa'oo da camal'lãos'-deltTita-ctollc-,1'::5~di'Zie~. 'f'Qn.orn:tub-ro 
de 1830.-M. N. Castro'eSi(va.-ManoelAmctral. 
-G. · P~ Fe1•reir,.. » 

2.• «. k·.s.• commissiio de. fazenda·_ examinou· a 
represent;tção ·· da cam·ara da vma· de Barbacena. 
datada. de 30 de Julho .da anno prete•·ito, ... a_ qual' 

• 
expõe o pessimo estado das 'estr.ldaiJ da provfnela 
do MJ.,as, e a falta de meios para provêr a este 
rnnl, pct.líndo que ftque opplicado d~sd'! jl\ para 
es~e fim o pro dueto do subsidio de 100 rs. por 
cada auimal, e de .50 .rs. por cada pessoa, que 
p11g1lo os troyeiros. e vi11j~"tes no r~gistr!l .da 
Parahybuna, llldtcando outr._) · lugar pura o seu· 
receb•m~n to. 

cl A cümmissiio comquant() áéhe Justa a pr11t6ri~ 
t;ão da camara, todavia. lembra qucjâ .existindo 
impresso, debaixo do n. 114, o projacto de lei 
oiferecido . pelo íllustt·e deputado o Sr •. Baptista 
Caetano, que devolve ás camaras a administração, 
arrecadação e applícação dos direitos impostos 
nas pas~agens dos rios e estradas, é de parecer 
que espere por esta medida geral. 

« Paço da cinnnra dos deputados, 5 de Outubro de 
1830.-M. N. Castro e Silva.-Manoel .Amaral.~ 
G. P. Fe1•reÍ1'a.>, 

8• « Florencio Jo_sé Martins Zímblão, pretenda 
ser reinte~rado no . ofticío da provedor do registro 
da caéhoetra da villa do P.araty, que lhe fóra 
dado por alvará de serventia vitalícia datado de 
22 de . Março de 1813, e revalidado pelo subse• 
quanta de 29 de Agosto de 1827, que caducáriio 
com a lei de .. !.!6 de Agosto de 1827. que· extinguio 
semelhantes re~istros. 
. << Este negoctll j•\· tendo &ido examinado. pela. 

com1nissão de justiça civil, cujo parecer foi appro· 
vado em sessão de 81 de Julho de 1829, e con
formand•J·Se a 3• commissão. de fazenda com .a 
1• parte do me~mo parecer, julga que se deve 
indeferir o requerimento do supplio:ante. . . . 

<< Paço da camara do>~ deP.utlldos, 5 de Ontubro 
de 1830. -M. N. Castro e .S1lva.-Manoel Amoral. 
- G. P. Ferreit·a. lÍ 

O Sa. VASCONCELLOS offereceu o seguinte pro·· 
jacto de resolução, que se. mandou imprimir por 
ter .sido julgadJ objecto de deliberaçiio: 
· « A as~embléa geral legislativa resolve: 

<< A•·tigil unico. As sesmarias e posses que fllriio 
comprehendidas na ultima mediç4o. da nacional 
fazenda de Santa Cruz, que se acharam fóra dos 
marcus da medição dos jesuítas de. 1761, per
tencem atJS que as possuião. no dia 25 de Março 
do 18·~4, em que ful jurada .n constituição do 
impc•·io, ou a seus successores univeraaes ou 
singulares. ~ 

cc PaçrJ Ja. camara d.1s deputados, ~ de Outubro 
de 1830.-B. P. de Vasconcello.f,tl · 

O Sa. D&PUTA.Do LJMPO D& ABato pediu aer 
dispensado de .ssaistir 1\s _Reaaõea para ae occupar 
da redacção do codig•• criminal. 

Foi approvado () aeu requerimento. 
O Sa. PastiJI>ltMTB nomeo11 o Sr. Llno Coutinho 

para 11ubatttuir ao Sr. 01\atro Alvares na eommla· 
sito. daa contai dll l!ommlalarlo geral do · exer· 
cito. 

ORDEM DO DIA 

Continuou a di1cussíto do. parecer da com· 
missão de redacção sobre a formula com que devem 
ser remettidas para o senado as propostas dos 
conaelbns j!eraea, . · 

Ficou. adiada por ter che.Jado o ministro da 
justiça, -o q11al Joi introduzido,. e se continuou 
na discusstio . do artigo additivo oft't~recido pelo 
Sr. Vasconcellos ao projecto de lei sc.bre as 
relações. 

0 Sa. LUIZ CAVALCANTI - mandou·. á me'la a 
llegilinte emenda que foi apoiada:. . _- · · 

. overno-podert-quando~. convier .ao serviço 
publico,.aposentar magistrados com ordenlid~- oà. . 
parte delle, conrorm~ .. 'o t~mpo -que . ·llo~v~rem 
servido. Mas sem a .. approvaçao da assemb}éa·geral, · 
nem ~o vag.,_ será· provida; n'em·:tal 'aposentado~ia 
continuara a ter vigo·r por. máis': de·. um·· áiitlo'; 
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findo a IJU&l o ma~i~L,.allo ·SP.râ indcmnisado e SQSFÕ<is dos conselhos gel'lies df• príoVincil\ de que 
restituído ao exerciciv do seu empres•> . ..- Lui;: forem. meml>rc~s, . fl<.:iío isentos dtJ exercei' os em-
Oaval.cantí.ll ·· ·· · · · p1·ogos que tivMem. 

o sn. PAULINO DE .ALnUQUERQUE pediu 0 adia· '' Al't. 2._o Fíciio revogadas as leis e di!! posições 
menta da matería do at·tigo additivo, para ser em contrano. · 
tratado em outra occasião ; sendo apoi .l<lo e di:~· 11 ·.Paço d.a camara dos deputados. 4 de Outubro 
cutído, foi rejeitado. · · de 1830~ ...,- José Oe.zarío de Miranda Ribeiro. 

Vierão depois as seguintes emendas quo farão -A. P. Limpo de Abreu. 11 
apoiadas : · . · · · - Foi approvado. 

1.• u Nesta nova. organisação das ·.relações 0 ~eu mais o .. seguinte -parecer da commiasão de 
gCJvel'no podera aposentar com approvaçiio da poderes sobre a licença p~dída pelo Sr, Oliveira 
assembléa aquelles desemb~&rgadores .que julgar Alv.áre11 : ' ·· · .. · · .. · . ' ·· ·· · · · ·· · 

.:onveniente, aftrn .. d~ bem serem enchidas .some. 1• A'. commissão de poderes foi presente o oJ11cio 
lhantes relações; concedendo-lhes .. o . ordenudo cJ.o Sr. deplltado Oliveira -Alvares, em que expondo 

_ por inteiro ou parte delle, éonforme ais causas por ter urgente necessídaJe de ir a Londres, pede 
que · forem aposentados, _Salva a .redacção. ~ di:{pensa de assisUr ás sessões · da camara; . e é 
José Líno .. » de fJnrecer a commissão que se conceda a licenÇa 

2.a <I O governo não admittirá aos lllgares dás pedida. .. · . · •. 
relações sen1io aquelles magistrados que não c1_ Paço da camara•dos deputados, 6 de Outubro 
tenhiio contra si a opinião publica bem fundada~ de 1880. -E. F. Fr11nça.- J • . M. de Alencar. 1> 
devendo ser aposentad•)S 08 que be·m tiverem Pedindo a palavra o Sr. Paula e Souza, ficou o 
servido com os seus respectivos ordenados, e os parecer adiado : e pedindo o Sr. Ernesto a ur• 
que:forem aposentados por má JJpinião com metade gencia, foi apoiada, e afinal venceu•se.. . 
dos ordenado& que lhes . deveriiio cabe1·, se isso O Sa. PAuL.'- E SouzA .mandou à mesa a seguinte 

. não fosse. - Salva a · redacção. - Paulino de emenda como add}tamento : . . .. . · 
Albuquerque. » · · · .. -· · · · ·· « ·E que para substituil -o seja chamàdo em 

a. a (C (Oomo additamento á emenda do Sr. J~uiz tempo o respectivo supplente. -Paula e Souza. 11 

Cavalcanti.) - Que nas aposentadorias o go· Foi · apoiada. . . · 
verno se 1·egule pela . lei de 16 ·de Dezembro de E entrando em discussão. com o parecer, e posto 
1790. -Castro e Silva. , . . ··á votos, foi npprov••do o parecer e 1\ ·emenda. ' 

Continuando a discussão sobre os artigos e as Passou-se á 1• p~tl·te da ordem do dia, entrando 
em!!ndas, o Sr. Paulino de Albnquerque requereu em discussão o parecer da commissão de redacçiio 
ret1ra•· a sua · emenda que lbe foi · conr.edido. sobre a !ormull\ pela qual dt~vem pa'!sar no se· 

. E julga~do ~ m.ateria discutida, retíro.u-se o mi- nado as propostas dos conselho:~ geraes. 
n!s.tro da ?,ust1ça; e p~sto á v_otap~o . o ~rtigo._~t!: ... <? . SR. PAULA E ·SouzA. mandou á . mesa a se· 
:1t1vo do. r. Vnsconc .. llos, fo1 reJeitado .. tRm.,v ... - ·- glllnte emenda : · 
o.rão reje1tad_as ~s emendas do Sr Fer~e1ra França . cc Que . a fórmula de remessa lileja a mesma que 

Filho, na pnme1ra parte, ficando preJUdJ_eada . na a do senado.-Pau!a. e sou:ta.. » . · · 
segundala~te, a emen~a do Sr. C!'stodlo ~las, Foi apoiada, assim como a seguinte do Sr. 
a do Sr. UIZ Cavalcanti e a do_ Sr. Cast_ro e S1lva; Castro Alvares: 
ficando approvada a do Sr. LIDO Cout.lllbo. . . -. u A assembléa geral legislativa approvand() a· 

- q ·. Sa. PaRSIDENTE deel•trou para ordem do dia proposta do con11elho geral da província de., ..• 
6 óe Outubro. a mesma dada para o .dia 5. i:tecreta.'-Ct:tsh·o Alvares. » 

Lavautou·se a sessão . depois das 2 horas.- Julgado autllcientemente discutido o pnrecer, 
.José da Costa oa,·r;alho, presidente. ;;.. Lui; F1·an- posto á v<> tos !oi rejeitado, . assim tambsm aa 

- cisco . d8 Paula Ca~Jalcanti de Albuque~que, se- emendas dos .Srs. Li no Coutiuho, Paula e Souza 
cretarlo. -Jose Joaguím _Víeita Souto; 40 secre- - e Castro ·alvares. · 

· tario. Entrnndo em .úlseu:~stio o projecto de lei . n •.. 81 

PBESJDENCIA DO SR. COITA OARVALUO 

do anno passado, pe<tio a palnvrl\ o Sr. Gerva~lo 
Pires, e ficou. adiaCio pela chegada do mlnlatro 
da ju:>tiÇ•l ás .ll horas e um quarto, o qual .fol 
introduzido M Cõrma do eatylo e tomou auento. 

Passou-se á dlscuulo do artigo addlUvo do 
reRime11to das relaçõea. . 

Pedio n palavra o Sr; Paula o Souza o olfe· 
A's 10 hora• fez-se a chamndn, e achnriio-ae receu uma emenda do tbeor IIIIRUintu: · 

presentes 70 Sra . . deputado1, faltando com causa · ~~ Salvo com perda de .aua antlguhlade.-Salva 
os Srs. Lobo de Souza, Brito, Bello, Tiburcio, a redacçito.-Paula 11 Sou~a. • 
Marcellino·de Brito, Muniz Barreto, Alve11 Branco, h'ol apoiada. 
Limpo de Abr11u, Ferreit·a de . Mullo, Mendes Na contlnuaçllo da diacuuilo, o Sr. Paula o 
Vianna, Lodo, Feijó, Baptista Pereira, Carneiro da Souza . requer~u 1·e~irar a sua emenda, concedida 
Cunha e Joiio Candido; o se:n ella os Sra. Fer· pela eMnara, offt~reeeu a se~tulnte: ·. .· · 
nandes de Vasconcellos e Candido Baptista. .··.··· «Salvo, n1to contando antiguidade no tempo 

O 
que estiver fóra.da !lUa relaçito.-Poula e Sousa. » 

Sa. P.aESIDENTE d"'clarou aberta a sessão, Foi. apoiada . 
e lida a aeta da antecedente pelo Sr. secretario_ 
Vieira Souto, foi approvada. O Sn . • On·•Rxco MENDES ofi'ereceu a seguinte 

emen<ta: ·- · · · ···· ·· · 
o Sa. SECRETAiuo V.tÉitu. SoU'rv deu conta do (( Em vez d_ as palavras- nem accumul.ará o'-tro 

se~uinte . expediente : .. · Um officío de José Antonio Lisboa; partic:i- algum vencimento -diga·se:- accumulando outro 
pando estar nomeado miniatro e secretario de al~tum ordenado.-_Odorico. » ·· 
estado dos negocios da fazenda._ Ficou a . éa- Foi apoiada. . · 
mar a inteirada.. . __ . · .. . . : . . . ·Continuâudo .:.a ·discussão, requereu o meamo 
. Leu um parecer da commissão de redacção que • deputado retirar a ·sua emenda, Coi concedido . 

. foi approvado. . . . . . . .. o Sa. CosTODl() . n.iÃr oft'ereceu .uma àmenda 
Le11 mais o seguinte })Njecto .pa•·a ir ao senado : su})stitutiva do artigo do theor seguinte: . .· . . 
« A assemblén geral legislativa ·resolve ·: . nOs minjstro11 dRa relações e os juizes . de 
« ~rt. l.o Oa .. empregados . publicas civis, eccl"e· direito que· aceitarem _do F.Overno condecoraoõea, · 

slast1co8 ou militares, emquanto . . assistirem ás . títulos e empregos (\Ue .lbea oão competirem na 
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sua carrolra, porderáõ OS Sf:US lugares.-0. Dias. » 

Foi apoiaria. · -
O Sa. R&BrJuç~s offereceu a seguinte emenda : 
(( En1 lug•u· d·1 ·palavrR- ot·denado- a· palavra 

- vencirnarito.- Rebouça$. , · 
Foi apoiaria. 
O . Sa. PiULtNo DE A.LJ:IU_Q!1ERQ!1E offere_ceu a 

'.!tiguiiitti errierida :· ····.. .. 
r! A' emenda do Sr. C11stodio Dias. supprim!io· 

.. se -as palavras·~ condecorações e títulos.-Pau· 
Uno de Albuquerque." 

Foi · apoia<ta. 
Julgando-se __ suffieientomente discutido o artigo, 

posto á votos foi approv11do, &·llvas as emendas, 
as quaes eut1·ando em . votação pela . ord11m em 
qué foriió . . apresentada~, foriio rejeitadas as dos 
Srs. Páula e Souz'l, .Rebc>uças e C11stodio D1as; 
e foi julgada prejudicada a do Sr. Pa111ino. de 
Albuquerque. _. _ _ .. _ _ _ _ . 

E .. trárão em discussiio os t1·os artigos imp1·es· 
fÍils do Sr. Carneiro Leão. 

O Sa. ODoaico MENDES pedia a palavra e otfa· 
- receu a seguinte emenda :-

« Seja a antiguidade contada desd1- o dia em 
que o cidadiio entrou na magistratura,;_Odorico .» 

Foi apoiada. . 
O Sa. REBOUÇAS oftereceu a sP.gninte emenda : 
« Que a antiguidade seja VArilicada pelo go· 

ve~no conf~rme a ·lei quando fizer as nome;lções ' 
ou promoçoes. . . __ . , 

« Que ao tribunal supremo compita a julgação 
da antiguidade quando dons ou mais ministr<•s 
das relações contenderem a esse respeito.-Snlva 
a .redacç,ào.-Rebouçaa . >> 

Foi apoiada. · 
O Sa. Lmo CouTtNHO _offereceu a seguinte 

emenda: 
« Que .a . antiguidado se contará liesde o pri· 

meiro dia em que o individuo tomou pos~e do 
primeiro lugar de magistratura: aqllelle . porém 
que ·menos antigo . houver . reit•l serviços rele· 
vautes, será remunerado de outra .maneira pelo 
governo; · e aquelle que · tiver ou .· houver de 
servir em lugares perigtlsos ou longínquos dil 
capital, haverã maior ordenado que os outros.,-
J; Lino. ·ll . -

Foi apoiada. 
O Sa. CAiiTao E SILVA otrereceu uma emenda 

ao. ultimo artigo, do· theor seguinte: 
· cc As antiguidades das pessoas que da publicação 

dos codigos em diante entrarem para a magia· 
tratura, etc., o mais como no artigo. 

li Quo as cartas de cone~elbo .e titulo& não . dêm 
preferencia para eontar·se .. a .&ntiguidade.-Ca.ttro 
e SiltxJ. » 

lh•i apoia•la. 
o Sa •. R&:BOUÇA.B oflilfeceu a seguinte emnnda: 
cc Depoisd•lS palavras . do primeiro artigo adiliti-

vo -leia existentes- accrescente-se- exceptu•mdo 
os que _tiverem sido uomeadolS depois de jurada 
a con~tituição do imperio, __ por _ deva r _a antigui· 
dade d~<ates ser ·regulada pelo tempo da posse 
e exercicio.-Salva a redacçào •. ~Rebouças >> -

Foi apoiada. . · · · 
Julgados sumcientemente discutidos os artigos, 

postos á votos, foriio rejeitados. 
Approvarão·se as emendas do Sr. Odorico 

Mendt>s, a 2• parte da do Sr. Castro e Silva, e 
a S• da do Sr. Lino C•lUtinho; e julgariio·se 
prejudicadas na .primeiras · partes deato&s duas 
emendas 11 rejeitada a S• do Sr. Lino. Al• emenda 
do Sr. Rebouças foi .rejeihda e a 2• prejudi
cada. 

.o ~~. Pall:SlDBNTE deu pa1·a ordem do _dia 7 
de Outubro: Resoluollo . n. · 81 . do anno passado. 
S• discussão do J!roJecto de lei que e:dingue a 

· çl!anceUaria-mõr ilo 1mperio. !lesorução sobre .as 

duvi·las do l~ibunal s~-premo ·de justiça; 3• dis
cussão da proposta do goveruo que reorg,misa 
o thesouro puolieo, com as emendas venc1das, e. 
ju•.1t1u1lente as olferecidas pelo Sr, Antonio Fer•. 
reira França; e a resolução n. 210 que om 
substituição desta proposta oft'ereceu o Sr. Hol· 
!anda Cavalcanti. . · 

Lev•\ntou-se a sossão âs 2 horas.- José da Coatn. · 
Cal-valho, presidente. - Joaquim . Marcellíno di! 
Brito, lo seérutario.-Baptista C11e_timo de Almeida, · 
4• secretario. 

Sessa\o elll 7 de Outubro 

PRBSIDENCJA. DO 88. COSTA CARVALHO 

A's 10 horas procedeu-se á chamada, e -acbá
rão·se· presentes 70 Srs. deputadus, faltando rom 
causa - 08 Srs. Lobo, · p.,reira tle Brito, Bello, 
Tibu1·cio, Lino, Alves Branco, L impo, Gomes .da 
Fonseca, .Mendes Vianna, Ledo, Feijó, Baplista 

_ Pereira . e Deos e Silva ; ·e sem ella 08 Srs. Corrêa 
. de Albuquerque, Veiga e Fernandes de Vaseon- · 
eellos. . - . · 

O Sa. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e 
sendo lida a ucta . da antecedente pelo Sr. sacre~ · 
tario Baptista Caetano, foi approvada. 

N:io havendo expe<tiente o Sr. Marcellino . de 
BriLo leu o seguinte parecer: 

« A commi>~são de f11zenda examinoli o roque· · 
· rimeirto de Lourenço Antonio do Rego, pedindo 
que seja . reteirada .a exigcncia do governo sobre 
informações pedidas por ·esta camara n respeito 
de pretenções do mesmo Rego; e é de parecer que 
sejil deferido como requer. 

(( .Paço da . carnara . dos deputado;~, em .4 de 
· Outubro de t830:-Hollanda Cavalcanti.- Vas· 
·concellos.-D; D. ·e Silva. » ·. -

Foi approvado . · _ . _ .. ·· . · 
· Lerão-~e mais os seguintes requerimentos; 

I .o « Requeiro · se peção ao . governo tabellas 
dos emolumentos que se cobrão · na secretaria de 
estado_ dos negocias do imperio, com declarseilo 
dos .. que se recebiãil antes dn ministerio do Sr. 
Clemente . Pereira; e dos que hoje se recebem, e a 
ordem que autorisou essa dift'c!rença. Outroalm
as tabellas .dos emolumentos da tJecretaria ·de 
estado dos negocios ostrangeíros o do -extlncto 
tribunal do desembargo iio .paço. - Ca1tro e 
Silva. » ·· 

2.o « Reqneiro . que a illustre commlsalo de 
guerra, á vista do omcio do ministro e secretario 
de . estado dos . negocias d" guerra, . sobre o laJ1SO 
dA tempo para u conftrmaçl\o das patentes ilol 
ofllclaes de_ 2• linha e ordenanolls, o da ordem 
do dia transcripLa no document•> junto, a tal res• . 
pAi to · haja de Interpôr o seu · parecer, propondo 

· alguma11 medidaP; se julgar . precisas sobre o 
mesmo objecto.-C(utro e Silva. » 
-· Forão approvados. · 

O Sa. MIRANDA RIBEIRO como membro da coin· 
missão de redacção mandou • mel'l as propostas 
dt)s .conselhos geralis de provincias . que ·tinhão 
sido appr<>vadas e se acha>ão em poder da com· 
missão, visto quo se tinha vencido. que ·fossem 
remettldas ao ·seo:ldo da mesma fôrma por que 
tinhão sido approvadas. 

ORDEM .DO ~DIA 

... Entrou om :discuasilo a resolÜÇio -n. 81 pala 
·qual &e .faz . extenalva ao• annoa de 1828 e 1829 
a · resoluçilo sanccionada pelo decreto de 2 de Ou· 
tubro de 1828, ' qual se of!'erecêr4o as seguintes. 
emendas : . -· . · · 

t.• « Supprimilo se as pnlavl'aft- 1829.- Mello 
I't!at~Qs. '' 
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. 2.a .« Em lugar dos-dividendos dos annos tle 

1828 e 1829-diga~s!l-diviolendo dos annos poste• 
iior~<s no do auno de 1821.-Paulino de Albu
IJUBl"fJUB. » 
. Farão ambas apoiadas, e afinal approvada a 

resoluçiio e a emenda ·do. Sr . Cassiano e 
rejeitada a do Sr. Jo~é !!aulinc .• 
· O Sa. VAsCONCELLOs oft'ereceu o seguinte artigo 
odditivo: . 
. <<Proponho. que se. faça extensiva .aos orpbãos 
c pessoa:~ . miseraveis de todas &1[1 provinciac; do 
imperio, a providencia do artigo antecedente.
Salvr~ a redacção ..... Vasco,cellos. » 

Foi apoiado; e·entrando em discussão forão oft'e
recidas as· seguintes emendas: 

1.• '' Supprimão-se as palavras--e pessoas Dli· 
seraveis.~Paulino de .4.lbuque1•que. ,, 

2.• « O governo fica autorisado a mandar 2:000S 
ás casas de expostos e ho:~pitaes de misericordia, 
onde os houver, e bem igu~lmente dos orphãos e 
J>essoas miserav.eis.-Salva a redncçiio.-Oal'neiro 
da· Cunha. » · 
: 8. • · « Que a mesma quantia em que som mar o 

cambio pela remessa para a· cidade da Bahia, 
se dê. a cada uma das provincias.para ser applí
cada ás casas de . cnridade. e crinção e educação 
dos orpbãos, sendo incumbida ao conselho pre· · 
sidencial a rApartição.-Salva a redacção.'-Fel·· 
reira de Mello. » 

4.• « Que se faça extensiva a disposição da 
presente resolução a todos os collegios de orpbãos 
q_ue tiverem de receber divi.lendos nas mesmas 
cJrcumst·,ncias ao do collegio dos orphãos da cidade · 
da Bahia.-Salva aredacçi\o.-Castro Alva,·es. 11 

Forão todas apoiadas, e com licenÇa da camara 
o Sr. Carneiro da Cunha retirou a sua emenda. 

Procedendo-se á votação f,,rão rejeitados o artigo 
e as· emendas dos Srs. Castro AlvarP.s e Ferreira 
de Mello, ficando prejudicada a do Sr. JoAé Pau
lino; jillgaudo-se finda esta di~cussio e adoptan
do-se a resolução .. 

O Sit. MARCELLINO DE BRITO leu um officio do 
ministro da fazent.t·a p11rticipando que pela uccur
rencia . de urg .. ntes · negocios não podia assistir á 
discussão para a qual tinha sido convidado.
Ficou a camara inteirada, e c<•nsultando o Sr. 
p,residente se deveria ladiar·se a · discusssão .·.da 
pr<•poata, decidia-se pela negativa; 

Entrou dArois em terceira discussão . o pre>jecto 
de. lei· n. 199 que extingue a chancellaria·mór 
do imperio, o qual foi approvado e adaptado, 
julg11ndo-se finda a S• di11cus~ão. e que fosse remet
tido á commi,;são de redacção. 

Pa11sou depois a discutir-se o art. 10 da ràso
lu~iG •·«~recida pelas commissõe& de justiça civi\ 
e · criminal, sobre as duvidas pro{>ostas pelo 
tribunal supremo de justiça ácerca da 1ntelligencia 
da .lei de 18 de Set•·mbro de 1828. 

O Sa. REBouç.u o1fereceu a seguinte emenda: 
u O art. 10 11eja ·assim: -O termo de 10 dias 

fixados para a manifestação. » 
Foi apoh.da, e afinal ficou prej11dicada por se 

ter approvado. o artigo. · 
. Entruu em discussão o . art. 11, ao qual se 

· oft'o;recêrão as sell:uintes emendas:. . 
.1.• c< Ern vez de- perante o juiz ou rlllaçíio

diga·se-perante o juizo ou tribunai.-Rebouças. » 
2.• " Proponho a suppressão da. 2• parte. do 

art. 11, desde a palr.vra- se. a parte, etc.-"Re· 
bo_uças. 11 . .·, 

3.• a. Em vez de julgára- diga-si:!- que julgou. -c. Dias.P · 
4.• « Su_pprimi'l. o·ae as JJ&lav.raa fina. es .-que aó .. • 

mente poderãõ, lltc.-Luu ·Cavalcanti.» 
Proce.lendo-ae • votação C?i approvado o ar

'tlgo, salvas .as emendas, e dt~staat as do Sr. Re· 
bouçaa, - ftcando preju.llcada a .1o Sr. OavalcanU, 
e rejeitada a do Sr. Custodio Dfas. 

· PaRsou-se a discutia·. o ar.t, 12, ao qual o 
Sr; Rebi•Uçils oft'ea·eceu ·a seguinto emenda: 

cc Em vez. de-não será prt>eisa a intimal}:\o ·
díj!'ll·"ll ~ s~rá a intimação por editos de 9 dias. 
-Rebouças. ,, . .. . .. · 

Foi llpoiada e afinal foi approvado o artigo 
e rej~itada a emenda. · 

E.ntrou depoia em discussão o art. 18, ao qual 
o Sr. Rebouças otferec_eu n seguinte. emenda: . 

n Supprimiio·se as palavras - bastando que a 
aiiegaçào seja atteudivel. -Rebouças .. » · . . 

Foi apoiada, c procedendo-se á votaçiio, appro-
vou-se o artigo e rejeitou,se .11.emenda. . 

Forão depoas approvados os arts. 14, 15, 16, 
17, 18, 19 e 20. 

Ao ort. 21 o Sr.· Rebouças oft'ereceu a seguinte 
emenda: 

<c Em .vez de dizer-se"-. aos pa·esident"es das 
relações - diga-se - aos presidentes das relações 
e de qualquer outro tribunal, etc.-Rebuuças. » 

Foi a emenda apoiada e atlnal approvada com 
o artigo. . . · ·. 

O Sa. VALLASQU.ES o1f~receu depois o seguinte 
artiRO additivo: . 

« Na cidade do Rio de · J"aneiro. ou onde existir 
o tribunal supremo, o traslndo dos autos seri 
feito t.lepois Je crmcedida a revista.-Vallastzues. » 

.Foi apoiado e approvado, salva a .redacção. 
Entrando depois em discussão o art. za. foi 

approvado, . e pas~ando-se ao . 23, o. Sr, Paula 
e Souza oft'ereceu a seguinte emenda : 

" A estas sentenças não se admHtem embargos. 
-Salva a redacção. "'-Paula e Sou3'a. » 

Foi apoiada, e procedendo-se· á votação, foi 
rejeitado o artigo e tambem· a emenda. 

O art. 2~ julgou-se prejudicado, pelo. que en
trando em di:~cussão separadamente Oi!. arts. 25, 
26, 27, 28, 29, SIJ, 3l, S·!, SS e 3!, forào todos 
appa·ovados. 

Entr;mdl) em discussão . o .. art. 35, e proce- . 
de11do·se · ·á ·vot.&ção, !oi rejeitada a· 1• parte, 
ficando por is:~o pruju li.cada a 2•. 

A•• art. 36 .·o Sr. Custodio Dias o1fereceu a 
seguinte emenda: .. 

"Diga-se- raltas~ ou omissões esaenciaes.;... 
C. Dias. » · · . . 

Fui apoiada, e afinal approvndo o artigo, salva 
a r .. dacção, .e rejeitada a emenda. 

Entrandu dep .. is em di~cu~são separ~damente 
os arts. 37, 38, 39, 40 .e 41, .farão approvados. 

O Sa . .VIEIRA SuUTo oft'erj3ceu o séguinte artigo 
additivo: · 

« Haverá assentos para os cidadãos que con • 
correrem ás sessõ.la do tribunal. -Salva a re" 
dacçi\o.-Vieira Souto • ,, 

Foi apoiado e •. approvado. 
O. Sa. REB •tJÇAS otrerecé11 depois.· 011tro . artigo 

addativo, concebido nas .íleguintes . palavras: 
« Quando se julgarem revistas interpostas de 

sentEnças proferidas nas juntas de ·justiça cri
. minaes militares, serito mandttdas júlgar por 
outras juntas de justiça e pelo tribuMl"snpremo 
emquantc>. existir. .Na falta das· ditas, _passará 
pelas .relaçõeii.-Salva · a redacção.-Rebouças~ » 

Foi apoiada> e entrando em discussão, o mesmo 
senhor offereeeu a seguinte entenda: 

" .Os ·recursos que . se intllrpuz.,rem de sen· 
tenças proferida~. anteriormentE! nu commissões 
militares, serão julgados pelas relações. ;.;. Re· 
bouc:as. » · 

Foi tambem apoiada. . . . . . .. . . .. . . . . , . 
Dada a hora, o Sr; Presidente declarou para 

ordem do dia seguinte t 1& dia•:ua~fio.do pro)ecto 
de lei n . . 212. 1• discuaaito do projacto de lei 
n. 41. 1• dlscuaailo do projectu du lei n. 211. 
2• daacuaailo do projecto de 1111 n. 189. ll• dll.• 
cu11ailo da. proposta _dn· governo sobre a reur«•· 
nisaça\o do thl!sonro. Na ultima. h(!r11 eleição da 
mesu. 
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Levantou-se a · ses~ão ãs 2 hriras.-José da 

Costa Car~:alho, preaidente.-Joaquím 11-Iarcellino 
de Brito, lo s~cretna·in.-Joaquim Ft;ancisco Alves 
B1·anco Muniz BtWl'eto, 2o secretario. 

Sess6o em 8 de OatuJJ

PRESID&NCL\ DO SR. COSTA CARVALHO 

A's 10. horas e. um quarto tazP.ndo-se a cha_· 
mada, achArão-se presentts 71 .. Srs. deputadns, 
faltaudo _ com partícij)_açiio os SrA•·Lobn de Souza, 
Paulo Albu'luerque, Per .. ira de Brito, BP.lln, S1lva 
Tavare,., Alves Branco, V~íiZa, Limpo, Gome~ da 
i<'onseca, Mirauda Ribeiro, MAndes Vianna, LedtJ, 
Feíjõ, Baptista Pereira e Candido de Deos; e 
sem ella o Sr. Almeida Torres. . 

O SR. Pa&~JDENT& deClarou aberta a sussão, e 
Ji,Ja. a acta da ante:cedente. pelo . Sr .. secretario 
Barreto, fui approvada. 

0 SR. SECRii;TARIO MARCELLINO DE BRITO leu Uln 
ofticio · do ministro d'estttdo da fazenda· partici· 
pando achar-se concluído o inVP.ntario dos doCU" 
mentos da conta· do commissario geral do exer· 
cito pel,'tencente ·aos mezes de Janeiro a Março de 
182tí.- Mandáriio·se receber 11S documentos no 
thesouro.. · 

Foi no Sr. presidente par11 .tomar na devida 
consideração um requerimento de Felix Gonçalves . 
de. Souza que pede o adiantamento de uu1 prr • 
jeclo de lei desta camara. 

Foi approvadu um p,arecer da 3• commissão de 
fuenda pedindo esclarecimentos ao governo sobre 
a moeda falsa •'e· cobre na villa de Pilão arcado 
da província d3 Bahia.. · · · 

Approvou-se 11utro parecer da mesma commissüo 
referindo-se à discussão da proposta do governo 
sobre a organisação do thesoor!l para deferimento 
do requerimento de Joaquim Nunes de. Carvalho 
e Anaeleto Venancio Valdetaro. . . 

Julgou· se. objecto de ·deliberação e foi a im· . 
primir o seguinte projecto do. Sr. Paim. 

« A assembléa ·geral legislativa J'esolve: 
« Art.· l.o Está extincto pela constituição do 

imporio co.· juizo privativo dos moadeirus. 
« Art. 2.o Todos os processos. findos e pendentes 

passaráõ .. por distribuição para os escrivães do 
fóro ordinario. · · · · -· 

« Art. S.• o' escrivão do juizo extincto Sel;'á 
preferido em outr-o officío de· igual lotação. 

« Art. 4. o Ficão derogadas todas· as leis em 
contrario. 

«Paço da camara dos deputados, 8 de. Outubro 
de 1830.-Honorato Jo11.é de Ban·os Paim.» 

Julgou·se objecto de deliberação, e foi a imprimir 
com o respectivo parecer da commissão de pen· . 
sões e or~enados o seguinte projecto : 

« A assembléa geral legisl&.tiva r_esolve : 
« Art. 1.• Ficão approvadas as tenças concedi.dt~s 

' pelo governo até·S de 1\Iaio de 1830, na conformi· 
dada da tarifa do assento do conselho Ultràma· 
rino de 28 -de Março de 1792 e pela fórma decla· 
rada· nessas mesmas ·concessões. · · 

« Art. 2.• Ficão igualmente approvadas as re· 
nunci>lli consentidas pelo governo, até essa mesma 
data em favor· de pessoa~-_ que se achem nas cir• 
cumstancias para esse fim requeridas pelas leis 
exi;;tentes. . • " 

«Art. S,o. D'ora . etn- diante não será. concedida 
maia tença alguma por. serviçcs _milit~res cirdi• 
narios, e. a pretexto do . assento mencionado .no 
lo artlRO· ·· . · 

" Art. o&.cí E' tambem d't•ra ~m diante problblda 
a renuncia d111 referida• tenqat 1 qualquer titulo 
que ·~•· - · - . 

• Art. ~.a Flolo rnogada• todae 11 dlapoalvllee, 
ur4tWII e provl4onala• em oon,rarto. 

« Paço da camara dos lieputados, em 8 dé Outu
bro de 1830.- Evaristo Fe1'1"eira da. Jl'eiga. --Bap· 
tista Caetano de Almeida.'' · 

Julguu·se ubjecto de dHliberaçiio e ficou para 
entrar nu or.lem dos. trabulbos o seguinte projecto 
do Sr. Henriques de R~zende. . -· 

" A assembléa geral legislativa resolve. 
tt-Art; 1.° Fica extincta de direito .a congregação 

dos padr(js da Felippe Nery estabelecida em Per· 
naml:iuco, assim corno o está· de fa3to pela falta 'do 
num&ro dos saco-rdotes que os seus estatutos detar
miniio •. que. hajãu, tanto .p1lra .se .. poder .. formar a 
junta·, como pnra o .regimen .. da ca~a. . · 

«Art. 2,o E~tub,.leeer-se-hão .na mesma província 
duas casas para n'ellas se recolherPm. e educarem 
os orphnos pubres de .cada um. dos doUA sexos. 

a Art. 3. 0 Os bens que pos~uia a ex-congrega
ção dos padres de S. Felippe .Nery, ficão do~sde jà 
destinados para · putrimonio da~ duas . casas dos 
orphiios e_ 11eU11 respectivos ren·limentos para sua 
manutençao. · 

« Art. 4.0 Ao novo !lstubelecimonto dos orpbilos 
passará igu>llmente a administração d11s bens e 
l'endas, de que Ara aoiministradora. a ex·congre· . 
gaçi\n, e que estive.rem sujeitos a encargos pes· 
soaes determinados peloil seus testadores, os quaes 
deão consflrvados. 

« Art. 5. 0 Proceder·S&·ha immedlatanientP. · ao 
invent•ario de todos os bens de' raiz, moveis e 
títulos de renda e divida que· pertenção á ex-con· 
grPgação, os quaes serão lançados em um livro de 
tombo, a cuj•l fim ·o conselho·· da presidencia .. 
nomeará uma commissãn de tres pessoas ldoneas, 
e de probidade; e lhe:~ arbitrarã uma compensação 
pelo trabalho que nisso houverem de ter. 

« Art. 6.~ A eommissão será igualmente incum.' 
bida · de · tomar contas · aos padres que \i verem 
regido a casa desde que uella' faltArão os lndivi-· 
duos para se formar a junta, perante . a · qual 
deverião ser dadas .na· eoforinidade dos estatutos; 

« Art. 7 o A: mes·ma eommissão arrecadará- ·as 
rendas e as recolherá em cofre _do tre·s. ehàves, 
o qual' será depositado. na casa em que estiverem 
os cofres da fazenda nacional, pertencendo a. cada 
um dos membros da: commissão uma chave. · 

«Art. 8.• Logo que se reun11· o· conselho seral' 
da província; .procederá .á nomeação de uma Junta 
composta de cinco membros que serão pessoas 
abastadas e de probidade, n qual será encarre
gada da formatura dos estabelecimentos e da 
administração dos bens, passando·se logo que Cór. 
ereada, para :seu poder tanto o inve·ntario. e 
títulos, com·o o . cofre, ftP.ando desde a nomeação 
da junta extincta .a commissão .inventariante. 

« Art. 9.• O inventario dos bens será apresen
tado com a descripção .das rendas, e. estado do 
cufre ao 'conselho geral da província, logo que fõr 
reunido, o qual remetterã cópia de tudo ao governo 
para ser presente .A Rssemblea. . . 

u Art •. 10. Os ediftcios para residencia dos or· 
phãos de cada um dos sexos serão escolhidos .de. 
preferencia entre as casas . do seu patrilnonio ; 
!Jilando porém não os haja que tenhilo a:~ ::ommo· 
didRdes precisas _ou se lhes não possão fazer; é 
permittido ã janta, com accórdo do conselho geral 
da província permut11r· alguns dnà·bens por outros 
onde se possào fazer os estabel'ecimentiJs, · ou 
mesmo compra·r ediJici!ls para isso com o· dinheiro 
dns rendas. · . · . · · · · · · - .. 
· u Art. 11. O conselho geral da . província far.A 

os regimentos para as duas casas,- os '·quaes 
Jlcaráõ . servindô provisoriamente emquanto · ilili) 

· fót'em Rpprova_dos pelo poder executivo • - · · 
« Art. 12. Logo que· as casas estiverem' prom-:. 

ptas e feitos os regimentos se rio admittido• os 
orpbilos. .. · . .. · . · 

«Art. 18. Nestas casas 11erio tambem· •admlt~ 
tidOI penelonlltal. de ambos· OI :.sexos;· · COÍJtri~· 
bulndo oom ·o que COr determinado· em seus re· 
IIDIID&Oie 
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u Art. 14. A igreja denominada Madre de De.us, 

situada .na . cidade do Recife, será cntrf'gue ao 
ordinario com todas as .suas alfaias e perteuces, 
para que a ponha sob a ndmini.straçã" de um 
sacerdote por e.llll nomea-lo, até que Me lhe dê 
eompl'tente deíltino • . O administrador vencer! pelo 
trab11lbo e desempenho de suas obrigações du
zentos e quare11ta .. mil réis, . ot:~ quaes lhe serão 
pagos pelae a·ondas ·do patrirnonio dos orphi\os. 
A livraria que . era . dos ex-congregados passaré à 
unir-Be à . bibliotheea que && estabelecer em 
Olinda. . .. _ ·· ·· .. . . . . . · ·· ... · -·· _ . . · · 

« Art. 15. A cada um dos >'&cerdotes que têm 
conservado até agora o tabito de congr••gadoit e 
o tiverem obtido na fórma determinada em seus 
eatatati)H, _ ae darão · nnoua\men.to duzentos e .qua
renta· mil réis, J)agos pclus rendas do -patrimonio 
dos orpbiios ; aos leigos, que ·· estiverem nas més
mas oircumstancíal) · e que at>gundo os est••tutos 
gozarem dos . direitos de congregados, sendo se• 
xagenarios, '"'~ darão annualmenle cento ·e 11es~ 
senta mil réis; os leigos, P•lrém, que não eati· 
vere.n nas circumstanc1as dos ant1·ceclentes, serão 
empregados nr.s casas dos orphãos que .lhes 
prestará tudo quanto lhes prestuva " ex·eongre-

. gação. Os noviços . que .' já · forem - conlfregados 
segundo seus eatlttutoa, que tenbiio entrado Bem 
dote e quizerem seguir o estado reUgjoso, _ pro· 
VllPdo seus pais que os · .nio podem manter nos 
estudos, 11erão sustentados · no seminario e pia· 
c:opal de 01\nda até que 1111 _· ordenem satetdotes, 
t. custa das rendas . do patrirnonio dos orpbios: 
aos que tiverem entrado com dote se restituirá 
a parte do ·dote · correspondente aos annos que 
taftar6m para completar ·o tempo, por que era 
dado o dote. · . 

u Art. 16. O goverr.o impetrará bulia de .c:om· 
·mutaçiio elos encargos pios que forem commu· 
taveis, pelo destino a que ano applicados os bens 
a que estavão annexos, cuja designação fica a 
cargo da commissão inventariante. .. . . . . 

« Art. 17. De tudo que se fizer por força destes 
artigos, ·se dará parte á assembléa e ao go· 
-'Ve\'110. . . . . · 

« Paço da . camara do!l -deputado~, 8 de Outubl'O 
de 1830.-Venancío Henriqnes d6 Rezend-e. n 

. ORDEM DO DIA 
Entrou em discussão o artigo additivo elo .Sr. 

Reboucns á resolução sobre as ·duvidas do tri
bunal supremo de justiça, que tinba ficado adiado 
com a emenda do mesmo Sr. deputado, com 
permissio d:l · eamara foi retit&da est" eme11da 
pelo seu autor e a discussão do artigo additivo 
ficou interrompida 1\s lO horas a 50 .minutos por 
entrar o ministro de estado da fazertda.~--

Seguiado·•e o tratar· .da 'proposta dn governo 
sobre a organisaçiio do tbeaouro~ suscitou se 
questllo ae o projecto de resoluçilo n. 210 se 
dlac:utlrla couJun __ c:tamente_ com a proposta. e ._ ven
ceu·ae que ni{o. 

O Sa. PRBIID&NTJ: pó1 em dlacuiallo se are· 
aoluçlo n. ~11> terta profer~tncla para . tratar-se · 
primeiro que " propo11'a e veneet~·•e que nilo. 

A.' uma hora da t11rde retlrou·ae o mlnlatra de 
estado o pa,.ssado~se á nomeaçilo &In meaA furilo 
eleitos p11ra presidente ~ Sr. Oúata OarvHlho com 
õ6 votos, para vlee·prealdt~n~o o Sr. Limpo do 
Abreu oom 40 voto•, para llec:retarlot OI sr ... 
.Marcelino de Brito cum _1)8 vot•ll, Luiz Oaval· 
canti . com 88, . Ferrei ri\ <te Castro c:om M e 
Barreto cont . 84 ; . para _- suppl·~tea ·os -Sr1. M:urla 
-der · Mour" com . 22 e Souto com 21 · :vo\Oa. · · . · : 

Continuando a discuBSilo do artigo ad.tíUvo · 
do Sr. Rebouças, que na presente sessi\o ficara 
interrompida, foi apoiado o rejleitadn o adia· 
mento do artigo addativo, · que afinal foi sppro· 
vado.. na ~- primeira parte, · reg~itadaa as suas 
palavras flnaes; · 

O . SR. !'R&siDENTE -deu para ordam do dia 9 
de Outubro: reaoluçõ»s do couselhn . geral de 
Sergif.e n. 49; do da Bahia dr, 1829, fl•latlva 
á po •cia 11obre os escravos libertos e a(rice.nns; 
do de S. P"drn do Sul us. 29, 51, 72 A B8; 
do dA Santa Uatharina nt1.8 e U; do de Minas 
de 1829, .estabelec.-n.J" casas de corraeção e outra 
n. 20: do de S. Paulo ns. 19 e .84. 

L!"var~tou-sé .1\ M&l'iio depoil'l das 2horas. -
José _da Costa Cal•fjalho, presidente~ -Joaquim 
Marcellino de Brito, lo seeretarlo.--Lui; F1'an. 
cisco de Paula Oavalctuiti de Albuquerque, se· 
çretario. · ·· -· · ··· 

Seulo de 9 de Oatahro.' 

PBESIDKNCL\ DO SR. COBt'A CARVALHO. 

· A~• 10 . horas e 10 minutos feita · a chamada 
· aebarãO·B'l pres11ntes 69 Srz1. daJ>litados, faltando 
com caus1\ 011 Srt\. Lobo, Paula Albuquerque, 
Pereiru de Brito. Bello, · SilV•I Tav;1res, Alves 
Brancó, Limpo de · Abr11u, Gomes .dn Fónsoca, 
Mtmdes -Vianna, F.eijó, Baptista Pereira, . Deus 
e Silva• . e Baptista de Oliveira; e sem parti~ 
ciJlação os Srs. Xavier de Carvalho, Araujo 
Ltma, Henriquea de Rezende, Calmon e Ledo. · · 

0 : Sa. P.REslDltNTE declarou aberta a sessio e 
Jid11 a act_a .da an_ tacedente pelo . Sr; ·secretario-
Luiz Cavalcanti, !oi approvada. _ . 

O· Sa. 1o SecRETA.RJo deu conta de 2 requeri~ 
mantos, um . de Bernardo José da . Cunba Gus
mão a · V.tsconcellos, pedindo a approvaçAo da 
pensão gue lhe foi concediJa pel() governo para
se verificar na pessoa de seu ftlh" Joio Carlos 
da C11oba Gusmão e Vasconcellos: fcJi remettido 
1\ 2• eommiaalio de fazenda; · e outro de Jodo 
Henriques Rangel, n<~tural de Hamburgo, e ora· 
estabelecido ·na cidade de . Porto-Alegre, pedindo 
ser naturalisado .cidadiio brazileiro : remetUdo á 
commissilo de eonstituiçio. · · ·_ · ·. · · .. · 

Findo o expediente decltuou o Sr. lo secretario 
haver . uma decisão da · camara na leldslatura 
passada, . para nos dia a de festa naeíoua[, achun· 
do·se re11nida a nssembléa geral ir uma dt!putaçio 
congratular a S. M.Imperla\; e estando proximo 
o dia. 12, convjndo á camara, o.fticiava ao g,verno 
para saber a hora e lugar em que ha de ser 
recebida a mesma deputação ; e dia, hora e lugar 
em ·que será · tambem. •·ecebida a que . tem de 
lever à aancçiio alguns projectos de _lei: assim 
se resolveu. · · . 

O Sa. la SEcRETA.lllO leu e fc>i app~ondo o 
seguinte :parecer da commiasão de guerra: 

« Manoel Monteiro de Sã, capitão do .batalhão 
n; ·· 74 -de 2• linha da província do Ceará, quei
xando-se de ter sido re!\)rmado por méro arbitrio. 
do ex-com mandante das armas daquella província 
.Conrado . Jacob de Niemeyer, para ass1in t~oder 
conferir o com mando do batalhiio 1\ um paJzano 
aeu favorecido : . pede .a. esta au~usl.a eamara que 
examinando a consulta. do conselho supremo mili· 
tar de 31 de J ulbo de 1829 qae indeferia aa 

' rt~c:lamaçõAa do supplicante e a informação dada 
por aquelle ex·commaudantA das arma~ do Ce11rá, 
oconrra . com . nu1dh\aa llsgls\ativas quo . sanem oa 
mal1111 q11e p11allo . sobre a claaae dos militues 
de 2•Unha. A commlaaAn de guerra é da parecer 
q1411 "e peoilo lnforrna~õea ao IJ·•Verno. ·· .... · 

« · }>aqi• . ela_ .. cama_ t'~t .Jot dlljJIItsdoa_ , 9 de Outubro 
de 18110.-V~ffra . Bottfo. -~(nto · PIU:oto.-cunl&a 
·MuUoJ, ·II 

... ÚIUlBU _·no fJlA 
. . 

Entr&\rlo em cliiO'-IIIn r· ••• \l.nltt P_ rop~•*-•· 
1 , • . Do . CIOPIIl~O l•rt 41 pf~Yl!tlll .te a.r• 
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glpe, creando lugares de juizes de fóra na capital 
e na vílla de Santo Amaro. 

0 Sa ; FERREIRA DE MELLO pedio . O adia· 
mento nté. se tratar do codigo do processo; o 
sendo apotado e diAcuUdo foi approvado. 

2.• Do conselho . geral da província da Bahia 
sobre a policia dos escravos e libertos africanos. 

Foi ·approvada. . . . . · .. · 
. 8.• po conselho geral. da • provlnéia de S. Pedro 

do Rto Gran•ie . do Sol, reduzindo a 80 rs. ao~ 
. conh~ce!lças que percebem os parochos da mesma 

provancta • 
. Foi approvada. ·· · 
4.• · « Do mesmo conselho que erige em freguezia 

a capella de S. Leopoldo. • 
Foi approvada. · . . 
5.• Do mesmo conselho, abolindo o privilegio 

exchtsivo .:de s~rvir de unico pratico da .barra 
do Rio Grande o patrão-mór. do porto; Francisco 
Marques. Lisbôa, sendo livre a praticagem da 
mesll'.a barra para todos os que se quizerem 
occupar daqoelle trabalho, ajustando-se corn os 

. capitães das. embarcações. 
O Ba. CuNHA ·MATTOS pedio o adiamento até 

se tratar da proposta do governo sobre identico 
objecto, e sendo apoiado e discutido não foi appro· 
vado ; e continuando a discussão, foi rejeitsd11 a 
proposta •. 

6.• Do mesmo conselho, érigindo em fregue
zia a capella de Nossa Senhora da Conceição 
do Boquetrão. 

Foi approvada. 
7.• Do mesmo conselho, fixando lregras con· 

ducentes á boa conservação dos gados,.· pasta· 
gens e harmonia entre os proprietarios .das es· 
tancias. 
. Foi approvada. 

O Sa. PRESIDENTE nomeou para a deputação 
que deve ir felicitar a S. 1\{. Imperial no dia 
12 do .ccrrente, os Srs. Araujo Lima, Araujo 
Frnnco, . Toledo, Carneiro . LP.ão, Maciel, Cunha 
Mattos, OliveiraAivarAs, Gf!tulio, Almeida Turres, 
Coelho Netto, Mendes Ribeiro, Ribeiro de Andrada, 
Rebello, Oliveira Coutinho, Bllptista de Oliveira, 
Clemente Pereira, Calmon, Vieira Souto, Miranda 
Ribeiro, Mello Mattos, Ledo, Furnandes da Sil· 
veira, Custodio Dias e Corrêa de Albuquerque. 

O Sn. PRESIDENTE deu pua ordem do dia ·ll 
de Outubro: Contlnuaç!lo da discussão do artigo 
additivo ao projecto do . re~oloção que decide as 
duvidas propostas pelo tribunal suprem.o de jus· 
tiça. Resolução n. 214. ta discussão do pro· 
jacto de lei n. 41. 1• discussã" do projecto 
de lei n. 211. 1• diseus~ão do projecto de lei 
n. 212~ 2• discu,;são do projecto de lei n •. 189. 
8•. discussão da proposta que reorganisa :o the-
souro. . ... 

Levantou-se n sessão depois .das 2 horas .. -
losé da Costa Carvalho,. prasidente.-loaguim 
Marcellino de Brito, lo secretario.-Vicente .Fer· 
reirtJ de Castro, So secretario. 

Sessão em U de Ou~uhro 

PBESIDENCIA DO SR. COST.\. CARVALHO 

.Á.'s io horas. procedeu-se á chamada, e acha· 
rão-se presentes 69 Srs. deputados,, faltantfo .com · 
causa os Srs. Pereira. de Brito; Alves Branco, 
Mendes Vianna, Bello, Fe.ijó, Tiborcio, Ba~pti~ta 
Per~ira, Deos e . S;h•a, Ltmpo de Abreu, Lmo 
Coutinho, Lobo dll Sõuza, Gomos da Fonseca, 
Ledo e Paula. d<l . Albuquerque ; e sem elltl os 
Srs .. Alencar, José Carlus .e Odorico. , 

o s~. PRESIDENTE declarou aberta a· sessão, 
TOMO 2 

e sendo lida a aeta. da antecedente pelo Sr. secre
tario Ferreira de Castro, foi approvada. 

0 SR. SECRETARIO MARCELLI~O DE BRITO leú OS 
se~uintes offit.:los: · . . . . . 

l.o Po ministro dó imperio, remettendo a in• 
f·mnaçiio que exigira do president.e da província 
de Sergipe sopre_o requerimento de Antonio José 
da Silva Travasso ; e mais p~peis que ·aconi· 
panhão uma tal informação.-:-Foi. remettido á · 
eommi!lsãc. de constituição . 

2.o Do mesmo miniiltt•o remeltendo um officio 
do vice-presidente da província da Parahyba do 
Norte, em data de 12 de Maio deste anno, sobrA 
a questão de limites suscitadá . entre algumas 
villaR daquella província, e outras do B.io Grande 
do Norte.-Foi remettido á commissão de esta· 
tistica, a que deve estar atrecto ·este negoc.io. 

S.o Do mesmo ministro l"emettendo um officio 
dll. camara municipal da cidade da Parahyba, em 
que pede decisão de differentes. duvidas que a 
embaraçiio na execução da lei do lo de Outubro 
de 1828.-Fo.i remettido á commissiio e•pecial das 
camara!l municipa~;s • 

4.o. Do mesmo ministro ·em. resposta ao que 
se .· lhe dirigira em data de 9, d.o cot·rente. mez, 
participando que S. M. o Imperador ba por bem 
receber a deputação no . dia 12 pela uma hora 
da tarde no paço da cidade • ..., Ficou a camara 
inteirada. . ,, 

5.o Do ministro da fazenda pedindo a designação 
de dia, e hora para apresentar. uml\ proposta. do 
poder executivo.-Assignou-se o dia 13 do cor· 
rente mez pelas 11 horas do dia. 

Foi remettido á 1• commissão de fazenda um 
requerimento de Francisco Ferreira Guimarães 
Napoles denunciando ·roubos feitos á nação 
pelo escrivão da. casa das obras e paços im· 
periaes. · · 

Julgou-se objecto de deliberação,. e mandou-se 
im. primir o. seguinte projecto de resolução : 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
cc Art .. unico. A disposição do art. 5o da lei 

de lll de Novembro de 1827, relativa aoil ema· 
Jumento~ de uns tantos por cento, .. uoncedidos 
pelo decreto de 18 de Março de 1801, ao. escrivão 
da junta, procurador da corôa e juiz dos feitos 
da fazenda da. província de Minas Geraes, pela 
cobrança das dividas activas dll fazenda publica, 
fica extensiva em todas as províncias do imperio, 
aos emolumentos desta. e~pecie que se cobrão no 
juizo doa d~funtos e ausentes e do . fisco. 

a Paço da camara dos deputados, 30 .de Se· 
tembro de 1830.- G. P. Fel·t·eira. » 

Leu o mesmo Sr. secretario os seguintes re· 
querimentoe .: 

t.o cc Tendo a experiencia já convencido a esta 
augusta camarada impossibilidade de discutirem· 
se artigo .·por artigo, em um numeroso corpo 
conectivo ·.as leis r .. gulamentares que· abrangem 
muitas disposições. recebeudo·se na occasião do 
debate· emendas e sob· emendas: e tendo já em 
consequencia esta augusta . camara em sua sabe· 
doria,· lançado mão de outro meio mais expedito, 
qual o abraçado para 11 discussão do projecto do 
codigo .penal, proposta do thesouro,; etc. ; e 
sendo mais claro que a luz do . meio. dia, .. que 
não é menos importante .a não ser . mais -necessario 
o projecto que organlsnncto o juizo de direito 
commerci•l fixa regras certas. para a decisão dos 
contractos commerciaes, e tendo a . restabelecer 
o . credito mercantil .com as. garantias concedidas 
aos credor.es de boa fé contra as dolosas. banca
rotas, assim como o são os projectos de ,regimento 
dos juizes . de paz e o dos .Jurados: por estes 
motivos. requeiro que o projecto da extincção da 
jnnta do. commer:eio, e organisação ... do. juizo .do 
direito ccmmercial, .. nprc·sentndo. pela commissi!-o 
de ·sete membros.da scssão:ordinllt'ia e· qne 'Já 

. teve 1• discussão, seja remcttido ás com missões 
· 7G 
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'de juAtiça civil o criminal r11nni IAs,. piU'a . no 
tHrr"o de tres_ dia~ ··'""'·elH•rt'lll as em,.nrlllS que S6 
apro·s··iltflr em , e ,,tf,.rec .. rem 1111 que julg"'·•·m 
nec••t<sant~s, para qn" estas entrem tão ~órnllhte 
ern díscnHsã•.•· t·ntendendo-se approvadu:~ os a, tigos 
não ~merlllllrJ .. s. 

« Pacu dn uamar<J dos dflputadQS, 11 de Outubro 
tl•J 1830;-G. P. Ferreil'a.J> 

Foi approvad,, 
2. o I( Sttudo ev.idente a neeesAidllde de aa curar 

qu<mto a·OÍI--8 das IOOPÕRS circulantes-- notas O 
cobre- e principalrnente íiesta ultima jlcn razão 
da continuada intr·uducçi\o da fhlsificada dPntro 
e fóra do irnpP.río; tendo eu j4 upresenta•lo 
nesta augu!ltn camara em coucurso com . outros 
illustres deputados, um projecto a respeito ; e 
não devendo psrd .. r·Sil ternp•l que -aliás é tão 
precioso _ na discussã9 pnrticular de cinco pi'Ojeet.os 
relativos ao mesmo CJIJjecto , requeiro que se 
ponha em .discussão qualquer delles, conside· 
raudo·se o meu como emenda ou que se ponha 
no meu n. 183, e que sejão os outras considerados 
cJmo emendas. 

« Paço da eamara dos deputados, 11 de Outubro 
de 1830 . .-.. G-. P. Ferreira. » 

Entrando em ·. discu;silo foi retirado· pelo seu 
~~~ .· 

S,o. 11 Requeiro que se recommendo ao governo 
remediar o que fez quantl) 1\ sociedade philan· 
tropiea de S. Paulo, visto não ter sido e:xaeto 
o fundamento em que para isso se Cundou.
PauZa e Souza. » 

Foi remettido á commissiio especial . a que está 
aft'ecto este negocio. 

O Sa. CARNEJJ\0 DA CuNHA. requereu entras· 
aem na ordem dos trabalhos da camara tanto o 
projecto de lei sobre ·o dizimo do al~odão, como 
uma . resolução proposta pela 3• commissão áe 
fazenda, pela qual se mandão pagar as ordinarias 
a algumas camaras da provincta da Parahyba. 
. O Sn. P.a&sJDENTE respondeu ·que tomliria em 
consideração o requerimento; 

ORDEMDO DIA 

Entron em discussão a resolução . p1·oposta 
pelas commissões de justiça civil e · crirninal 
sobre as duvidas olferecidas pelo tribunal supremo 
de justiça. 

O Sa. ZEFERINO DOS SAN'l'os olfereceu o se· 
guinte: 

a Artigo additivo. O tribunal tom11rá tambem 
conhecimento das sentença>~ proíel'idas pela junta 
do commercio; as. causas serão envilsdas ás re· 
lações. » 

Senda apoiado, a elle se offereceu as_ seguintes 
emendas: 

1.• a Suppríma-se a 1• parte do artigo, ficando a 
sua doutrtna assim - Das revistr~.s coneediJas 
sollre sentenças do tribunal da junta do commercio, 
mandara\ eo11hecer as relações.-;::alva a redacção. 
- Rebouç.,s., n ... -

2.• u Os arts. Bo e lii da lei de 18 de Setembro 
de 1828 não ..... exceptua sentença alguma dada em 
QUAlquer juizo ou tribunal.- Gl6mente Pereira. » 

Forlio ambas apoiadas, e procedenJo-se á votação 
!oi approvada a emenda d11 Sr. Clemente Pereira, 
e rejeitado o artigo, e a do Sr. Rt~bouças:. jul
gando-se atlr1al tlndn esta di:>cussdo, adoptou·se 
a resolução. . • ·. 

A's 11 horas sendo introduzido o minist1·o da 
fazenda imtrou em 31 .diSCUS>~àO a _proposta do 
governo reduzida . a .· projecto ·de lei snbre a re- · 
orgomisaçito do tbPs.ouro publico, e juntamente as 
emendas impressa;j do Sr. Ferreira França que 
forão apoiadtts: além das quaes farão CJff<~recidas 
as seguintes : . . . .. · . . • 

1.•. «Ao art. l~ do projeclo:- Que se redija 
~elbor, de modo que ll·IUG cloro que o inspectol' 

só faz as vezAs do nreRidente nafluillo que é do 
r•-gunPn do -triliuu-al', .e não ua•tuill<l que é próprio 
~ pri vuti vo do ministro da fazenda. - Paula e 
Sou.:ra. ,, 

2.• « Ont!e se ~ rliz . 15 de Maio- diga·se 8 de 
M11in.-Paúla e Spu;a. ,, 

3.• 11 Ondll ~e diz-nté o .ultimo de Abril-diga-se 
-ultimo de Março.-Paula e Sou;a,,, 

4. a "· O artigo dnul das .emen<la8• Sl\lva .R re• 
dãcção, snbstitu~ He assim : - As disp .. sições da 
presP.nte lei relatívns ao numero, vencim1mtos a 
attribuiçõ~s dos empregados por ella creadt>S, só 
durnrflõ durante o primeiro anno -flrtan.:eiro, 
Slthsoquente á. promulgaçii•> da mesma, . e depois 
serão altHadaR nr1 eunftmm.ias em cafl,, lei do orça~ 
mPntn.atli flt'llHitiva.resnluç•\o.- Paula e Souzc;. 11 

l).a u Quo .enlrA os. objectos de despeza geral.-. 
meneinnA se..,..divída publica.- Paula e Souza. » 

6,a « No . artigo . ant .. riur ao 91 accreseeute-1e 
- o os empt·egat:los de outras l'epartições extinctas 
que vencem ordenado11 -ficando o artígo no mais 
como e~tá.-Paula e Souza. • 

Forão · apoiadas.· 
7.• " No. artigo que se segue ao art. 93 depois 

da palavra -militar- aeereseente-se- emquanto 
existir- para que fique astdm:- Os 11Up1·emos 
tribnnaes- de justiça civil e militar ( emquanto 
existir l e do thosouro, cs ministros, etc.~ Re· 
bouças. ,, . .. ··~-, 

8.• cc No art. 38 depois· da palavra- respon· 
savel-.accrescente·se- pelo desempenho de seus 
deveres, assim como pelo que 6tc.- Rebouças. » 

9.• " No art.- 4l'sã.deelarl! que os emolum.mtos . 
que não podem exceder a 4/1 respeitão .ás buscas .• 
e nio á eserípturaçiio.-Rebouças. 11 . . . • 

10.• (( .No art. 90 s•tpprímão-se as : palllvras- e 
as ·. sAntenças quo nellas se proferirem a favor d'.'s 
justificantes sei'iO sempre appelln.!as f:X·offieJO 
para a relação do distrícto sob pena de nullídade. 
-Reõouç<U 11 

Farão apoiadas. . 
11.• « Ao art. 9'2 em lugar da palavra - mer

éantil,- diga-se - por partidas dobr"daa.-Duarte 
Silva.,, 

12.•. 11 Que se addicíone ao ultimo artigo as 
palavras- os empregados nomeados . em . conse:
quPncia . da presente lei desempenharãõ, etc.-
Hollanda. ,, · 

13.• a Que se supprimiio os artigos que di:t.em 
r11speito 1\ somma do pagamento da divida pu· 
blica.- Hollanda. » 

n.• « Ao art. 91. Aos que tiverem menos de 
25 annos de serviço.-·.Entesto. » 

Fnriio ·11p1liailas. 
15. • « O § So do art. 54 redijn-ee neaim : - . 

In'-peceionar todas as administraçõ~:~s, recebedo· 
rias - e . pagaõorias · das rendas publicas da pro
víncill, a•lvertindo •'S empreg.odos em quem acbl!r 
nE>gligencin ou d~>feito, e dando conta ao pr~>s~
dente da provincía, quando prt<cisarem ser corn~ 
~idos por· meios mais severos. podendo estes em 
conselho suspendel-o~ •. e na cõrte. ao tribunal 
do the,;ouro.-Manoel do Amaral. » 

16.• " Artigo additivo ás disposições ~eraes.
A correspondencia. reciproca_ do tribunal do the
souro. com as diversas thesourarias das provín
cias será. feita pelo intermedio dos presidentes 
das provineias, podendo eiltes fazer as observa
çõ~s que julgt\rem · convenientes~- Manoel do 
Amm·al. " 

17 ,a a No capitulo 4o declare·se- Q11e o thi'!.SOU· 
reir.> geral do the.souro é o thesour<>iro da provin• 
cia do Rio de. Jarieiro.-Munoel doAmarol. n -
· 18.• « O art. 68 .. das emendus depois das pala· 
vras-firulçn idonf'a, -supprima·se o resto, ficando 
as>~im -fiança idonea de. 3 negociantes ou pro· 
prietarios de intPiro .cr .. dilo - debaixo da direc-
çíio, etc.-Mat'loel ào Amaral. ll .· · 

19.• « Suppriura-se o ret~to do art. 92 depois 
da palavra 21 annos.- .'llanoeZ do Amat•al. » 
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FOI'áo tnmbem apoiadas. 
20.° CC 0~ mcmhrnll das theSOUrBI'ÍB!I das prO • 

vincias nslo pntlerllõ ser . membros do conselho 
do govcrn".-.Mnciel, ,,-

21.• « Todas as n •partiçÕAA .por onde se at·re • 
ead:lo ou deepentlam as rendas n~tcionaes, seriio 
todos os ann .. s . inspeccionadas eni todus os ob· 
jectos ·e detalhes de sua ~&drníniHtrnçàn com a mais. 
minuciosa e eHcrupulosa- .. xactidlio. O m"pector é 
responsavel · de toda e qualquot• · omissno, _ por 
ÍSSll irá . ressoalmente pnssar as lnspecçõ~;; 1lO 
menos á · alfandega,- -.Jntendeucia _de . marí_nhfl · o 
.tbesouraria das tropas, podendo escolher para 
as outras quem lhe . parecer, .com as instrucções 
que . achar __ idoneas.-Maciel. » ·· · 

2-:a.• « Do resulta-lo -· destas inRpecções dará · o 
in~pector uma parte circurn;;tanciada ao ministro 
da fazen•ln, e outra igual ao prusidente da pro · 
vlncia.- Maciel. ,, . · · • 

23.• << O _ presidente da prov!ncia na abortura 
das llesaõe~ 11rdinnrias do conselho apre11ent11·rá 
á sua consider~tçlio o resultado dns- inspecc;ões 
que houver recebid9, afim de serem discutidos e 
analysados, . e -de se proceder ás indagaçõ-s qua · 
qualquer conselheiro exigir. O consolhu dará o seu 
parecer o mais . circumstanciado possível, indi· 
cando as _ providencia~ ·que julgar uteis para 
evitar abusos, ou melhorar · a administração; se 
o presidente ou conselheiros· dlfl'erirem _em opi- . 
nião d•l maioria, darão o seu :voto separado que 
será unido ao outro e ambos remettidos ao 
ministro da fazonda ...... MacieZ; 

24•. « Qual<~uer dos .membros da thesouraria 
poderáõ ser chamados. ante o presidente em con• 
se lho, para d.ar verbalmente e por escripto . os 
eselaree1mentos que forem neeessarios ; todos os 
outros empregndos ou indivíduos que arrecadem · 
ou despendilo os dinheiros da nação e quaes-1uer 
outros de nlguma re_partiçllo administrativa, tem
bem poderáõ ser · chamados para responder aos
quea!tos que .lhes forem feit_os _ pelo conselho.-
Mar.ael. » · 

25•. _ u O inspector. apresentará tambom ao. pre
sid~:nte em conselho a receita _e despeza do anuo 
fndo _com os documentos originaes da despeza, 
para o cnnRelho ver e eonhqcer ·se estão devi· 
damente _legalisados, ou o melh••umento qU<:! o 
couselho j••lg•\ dever-se adnptar por maior segu
rança da fazenda nacionAl: dando de tudo parte 
ao mini11tro da fazenda.-Maciel. » 

26•. « Os thesoureiros · durão no fim dt1 cada 
mez uma conta do · estado do cofre á the~ouraria 
da província e ao presidente.-MDcidl. » 

Furão apoiadas. _ _ _ . . 
27•. K Que o art. 79 das émendas se redija 

· segundo o vencido, que comprehende-dias santos 
d11 guarda-e n:io dias santos sómenttl como está 
redigid·•,'-Castro e Silvt~. » 

Fui tambem apoiada. · 
28•. « Os inspectores que- servirem 4 annos em 

uma província . passaráõ p~tra outra de igu•tl 
vencimento, se não lhe pertencer accesso de maior 
utílidade.-Maciel . » 

29•. cc Nestas inspecçõe.J ser_ão ouvidos um. a 
um lodos os empregados da .repartição inspec
ciooada sobre túdo que sé julgar util ou _ neces· 
sario.-Maciel.•• · 

80•. cc Se · algúoi cidadão denunciar em p'lrti~ 
cu lar ou pela .imprensa _ abuso _de admif!if!traçiio 
da· fazend ;t nactonal, o . prestdente ex1~1rá do 
inspector .todos os ·esclarecimentos possaveis, e 
depois . de ouvido_. o fiscal, achando-a attendivel · 
mand11rá _proceder conlr~ os· culpados; dando em 
ambos _os casos parte ao n1inistro da fazenda. · 
-Maciel. » 

lU•. u Todo o empregado que em qualquer. tempo 
· se lhe prove . haver . .faltado á ... verd11de ou de a 

occult11r sendo perguntado. ftcRrá inhibido de 
ex~rcer . qualquet· emprego. do fazenda (nacional. 
-Mt~ciel. ,, 

3'!•. cc O emprPgndo na direeçii•l de alguma 
ailmínistraçilo •le faz .. nila será restrictamente res
ponsavel por t11d>1H ·as omi.csõliS e prevaricações 
de seus llltbalterno~; qu~tn.Jo nlio proceda contra 
eJIP.A na fórma ria lei.-Maciel. ,, 

33•. cc Naqadlas pNvincí•u · AIO que a renda : 
or1linariu não axcador . a lOO:OOOn f11rá o presi· 
dP.nte da prnvinr:i11 ·o· despachn do ·: inBpector e as · ~ 
dP.m·ois obrí~taçõell serão_ desempenhadas pelo con· -
tador;-Madel. 11 

3-t• •. cc Aos presidente11 . das províncias competi
ráõ .ns .·masmas ·attríbuições àold"s ao minístro .. da · 
fazenda ·na cõrte, no que lhes forem compatí
veis. 

« Neste -sentido se redija o cap; 2• · do tit: S•, 
pondo-se em harmonia . o vencido. -Castro e 
Silva. ,, 

Nlin forilo ap·•iadas. 
Dada a hora, e não . se vencendo a prorogaçio 

da sessão que · req11~rêra o Sr. Evar1sto; o Sr. 
presidente declarou para -ordem do dia 18 : Resó· 
lução n. 214. · 1& discussi\o do projecto de lei n. 41. 
-3• discussão do projecto da lei sobre o tributo 
imposto a11 algodão.- Resolução n. · 193. 2• dis
cussão do . projecto de lei n. 189 •. Continuação da 
8• . discussão _da propQsta que reorganisa o the-
·souro. . . 

Levo1ntou-se a sessão áR 2 horas.-José da Cost11 
Carvalho, presidente.- Joaquim Marr.ellino de 
Brito, 1• secretario.- Joaquim Francisco Alves 
Branco Muni; Barreto, 4• secretario. 

PRESIDENCI.\ DO SR. COSTA CARVALHO 

Pnnco ·depois da·s 10 horas fazundo-se a chamada, 
· acbãrio SI! presentes 75 Srs. deputados, faltando 
éom participação os Srs. J~oho de Souza, Pereira 
da .Brito, Bello, Silva Tavares, Alves Branco, 
Limpo, Gnmes da Fonseca, Mendes Vianna, Feijó, 
B•tptista PAre ira e Candíilo .de Deos; e sem ella o 
Sr. Lino Coutinho. 

O Sn. PRESIDENTE declltrou · abert11 a sessão, e 
lida a acta da antecedente · pelo Sr. secretario 
B m·.eto, roi approvada. - · 

O Sa. SECRETARio M:A.acELLINO DE BRITO le11 um 
officio do senador Francisco Carneiro de Campos, 
que participa e:~tar nomeado miuistro e sAcretario 

. de estado dos negocio3 estrangeiros.-Ficou a 
camnra int~>arado' . 

Outro oftlcio do secretario da sociedade de me- . 
dicina de:~ta cOrte, re11pondentlo . gue . a meama .. 
s"ciedade com a brevidade po11sivel se esforçarA 
para currespond~:r quanto e•n si couber ao · hon· 
I'ORo convite que lhe foi dirigido por esta camara. 
.;..Ficou a caroara int"irada . 

Foi approvado. um parecer da commissiio de 
fazenda sobre os arts. 6•, 7• e 8• da proposta 
do governo que revoga o art. 17 da lei de 28 
de Setembro de 1829. . 

Foi t-tmbem approvado o seguinte parecer: 
u A .com missão de f11zenda examinou o . oftlcio 

dll · ministro e secretario de estado. dos negoci•ls 
\!~fazenda de 17 de Maio de 1830, que tr•lDirilitte 
ao conhecimento .da esmara. o : balanço · ge·ral .da 
caixa dtl amortização da, divida naciCioal, &com
punhado das . observaÇões da junta adminiatrativa 
da_· mesma · caixa: e reconbeeenfio do mesmo 
bQlanço a boa flscalisaçiio dos administradorAs da 
caixà; é de parecer que se dê · um tes.ta_munho de 
approvaçào do comportament11 d.os admmts~ra~ores 
da _ caixa da amortização .ds dtvida publtca, rn
zendo-se disso E>xpreilsl\ mençiio DI\ acta da cainarà.; 
e quanto _ás ob~ervaÇões da junta; já se áchão em 
pnrte providenciadas em um -projecto de lei que 
passou desta cau1ara para a ~o sonad~· · : 
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. 11 Pa~o da. enma••n dM dl)putado~ I lllo 01Jtubro 

de· 1830 . ....;.JJotlanàa Cavalcanti.- "Vasconcellos. 
-»u·al'te Silva. ->> • 

FicArão para entrar em B• discussão; dispensllri· 
do-se da impressão; · as emendM redigidas pela 
~ommisstio de fazenda, 11 approvadas na segund~t 
discus&fío 1\ pror.osta do governo sobre a typo· 
gra~Jhía n11cioon • .. · 

Foi a imprimir para entr11r em discussão o 
pMecer da eommíssão especial. nomeada para 
t.xaminar o projfleto ue lei sobra os dizimo::~, off~· 
l'eciclo pelo Sr .. Lobo de. Souza. -

Ficou tidiado-por s•1 pedir a J>alavra, um pâl'ecer 
<la 8• com missão. de.· fazenda sobre <1 re•1Uer1mento 
de .Bernardo Peres da Sílva referindo-se a outro_ 
parecer já dado e adiado sobre o mesmo objecto." 

Ficou adiado porsll·_Pedir a. palavra um parecer 
da . commis:;ão de pimsoes e .ordena<.ios repto v ando 
algumas· pensões. · · 

O Sn. ARA.U.r..J L1lir:A. como orador da deputa((ão 
enviada a S. M. o Imperador em o dia. 12 de 
Outubro, leu a segu:nte oração dirigida ao 
throno: 

« Senhor. A eamara dos deputados, penetrada 
dos sentimentos de jabílo tJ alegria que hoje 
trasb-·tdãD nos corações de. todos os brazileiros, 
envia esta deputação .. ao tbronode V. M. Impe· · 
ríal para expressar as mais cnrdiaes felic:itnçoea 
e renovar os mais sinefilros protestos do amor e 
:respeito que censagra á augusta peuoa de. V. :M; 
Imperial. .· ·: 

Este dia,. aooíversario natalício de V. :M. Im· 
perial, fazendo .palpitar os .e,lrações dos brazi4 
Jeiros ufa nos de obedecerem a um principe gene
roso e magnanimo, aviva~ lhes ~o mesmo tempo Q$ 
me.is d.oces e indeieveis recordações, de quP. haja 
:foi ac:lnmado o primeiro ·imperador do Brazil, 
de que hoje foi aellada a independencía du im· 
perio. O .Brazil, elevado á. eâtE'goria de nação 
llvre e independente, aptecia em sell justo ;valor 
o heroieo sacrificio do prlacípe. que desprtzando 
impulsos tã:o fortea como os da natureza, . soube 
urur (.O glorioso titulo de illustra fundador o aíuda 
mais . exeellente de justo reformador. 

u Sem duvida, senhor, 4 constituiçãl) politiea 
do ímperío, llSSa ba'le Mlida do toda reforma, é 
obra da _sabedoria de V. M. Imperial, ·e !oi por 
V.· M. Imperial gloriosamente proclamada ; e os 
brazíleiros, transmittindoa seus filhos a memoria 
de tão grande Íilito, perpe.tuaráõ de geração em 
geração o. dia »atalicio. de s&u primeiro detens(• r 
perpetuo,· seu· regener&dor. Oi! · céos prolongueul 
a vida de V.. M. •. .Imperial para gloria do throno 
e do ·nome brazileiro. » . 

Ao 'lUtl respondera S. M. o Imperador: « Louvo 
nll~ito os salltirnentos de que a ~mara <!os depu· 
tadoa estli animada. 1> 

Foi recebida esta ·resposta com muito especial 
agrado. 

ORDEM DO DIA 

l?rojeeto de .resolução. n. 214: . · 
« Artigo unico. As sesmarias e pessoas que foriio 

Cl)mprehendida,; · na ultima medição da fazenda 
nacional de Santa Crnz, que se acharem fóra dos 
rnareús da medição ·doa jesuítas de 1761, perten
cem aos que as possuião _no dia 25 de Março·de 
1824, em que foi JUrada a constituição do imperio, 
ou a seus sueeessores universaes ou·síngulare&.ll 

Durante a disenrssão farão · apoiadas as seguin-
tes emendas: · · 

" Att. 1." As se:>marias que forão eompreben· 
dída.a na ultima medição da fazenda nacional de 
San~ Cruz. julgada .pela sentença da •••• freio 
garantidas aos que as po~suião no dia 25 . de 
Março de 1824- em que foi JUrada a constituição do 
imperio, .ou a seus auccessoraa qniversaes ou 
$ingulares. · 

tt Art •. 2." As J)Osses que estiverem nas .tn,;s. 
mas circumstnncías do _nrtígo. lintccedeute · deão 
igualmente garantidas ; e obrigados os pussuído· 
rt!8 a demareal-aa dentro de um anno, e tirar o 
eompet<~nte titulo, não pudendo ter cada uma 
maitJ de um quarto de legua .em quadro ·ou ter· 
reno qne lbe seja equivalente. · . 

cc Art. 3.° Ficão zgualmen&e garantidas á fa· 
z.enda nacional as posses que tinh" dos ·demais 
terrenos comprehendídos .na di'a medição.--
Viei1·a Souto. » .. · · 

« A fazenda nacíílnal de Santa Cruz cómpre
henda . só mente o . terreno legitimam11nte. possuído 
até o dia 25 de Março de 11:124:, em que se jurou 
a .... con~tituiçlio ·do hriperio.- Rebouças. >> , 

<I Ü'-lmO addítamento á emendà do :sr. Rebouças:·· 
-" E os terrenos comprehendídos em sua uttirna 
medição pertencem aos qile os possuião naquelle dito 
dia, ou a seus succassores uníversaes ou singu· 
lares.- Paula e S<IU$'a.. » 

<< E' abusiva, irrita e nnlla a provisão do de· 
sembargo do paço d.e 28 .de Agosto de 1825, qna 
mandou proceder á · nova dem'areaçi'io da fazenda 
dtl Santa Cruz ; tlcando sem e1l'eito algam essa 
nova demarea.;íto, e subsistente a que se acha 
jntgada por sentença d. e 16 de !(aio ele· 1880.
M. N. (]astro e Stlu<5. ,. 

cc. Não . pertence á · r:,zenoia d&. Santa Oruz, os 
-terrenus eom ella eonfinantea, que se achiio fóra 

·dos marcos da medição feita pelos jeauitas em 
1781, e a mesma fazenda não estava de pos11e em 
25 de Março de 18'.U.-. Ole1J!-ente Pereira. » 

11 Art. 1.0 Os terrenos comprehendJdos'na ui. 
tíma medição da ~Zilrtda nacional de Santa Cruz, 
~u.e não.erão possuídos pelo Sr. D. Pedro I . na 
época em que foi jlltada a eonstituiçilo não per
tencem ao mesml) Sr •. D. Pedro 1 •. 

« Art. 2.D Os possuidores. antes da ultima me· 
dição dos terrenos que .forlo julgados. parteneer 
i\. ·mencionada fazenda nacional continuarlõ no 
gozo da pouse dos mesmos terrenos até ulterior • 
deliberação da assembléa gernl. ..... Hollanda Ga· 
llakand. "· ~ 

tr Pertencem ao Sr. · D. Pedro lo e seus sue
cessares unicamente os terrenos . da fazenda de 
Santa Cruz· por eUe possuídos no dia 25 de 
Ml\rço de 18-U. Todos os arais a alises accrescen
tados quer arttcs, qu&r depois da ·ultima medição 
fteão pertencendo a aeus legitimas possuidores.-
Salva a t•edacçi\o.- Ernesto. J) . . 

Foi apoiado . e rejeitado o requerido adiamento 
da resolução. . . 

Aflnal foi approvada a resoluçiio e remettidaa 
as emendas á. eommlssio de redacção, adoptaa· 
do-se assim a reaolução. 

o Sa. s~cl\&T.UUO M.u\Oil:LLtNO nE BatTil leu 
um odicío do . ministro de estado da fazenda, · 
participando não ·comparecer nesta aessilo ·por 
incommodado.- Ficou a carnara inteirllda •. 

O ·sa. PhllSIDENTE deu . para ordem do dia H 
de Outubro de 1830: 1.• discussão do projecto 
de 'lei n. H. 2.• discussão do projecto ·de lei 
sobre o imposto do algodão. 3.• diseuasão da 
proposta do governo sobre a . orctanisação do the· 
souro. :2.• discussão do projeclo de lei n. 189.» 

Levantou-se a sessão pouco depois das 2 boraa. 
7t>sé da Costtz (]a,.JJ~lho, presidente.- Joaguim 
Mar.:!ellino de Brito,, lo secret·uio;- Lu»- Fra.n· 
cisco de Paula Cavalca.nti de. AlqUIJuerque, 2o 
secretario. 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 15:25- Página 1 de 1 

SESSÃO. EM .14 DE· OUTUBRO DK 1830 601 

PRESIDENCIA. DO !iR. COSTA. CA.RVA.LHO 

A's . lO ho~as. feita R chamada; acharão. se- pre
R&ntes 72 Sl"a. d~putados, falt11ndo com. causa os 
Srs. Lc.bo, Pert=ira de Brito, Silva Tavares 
Lif:J.O• Alv~s ,Branco, ~impo, .Gomes. da. Fouseca: 
FelJÓ, Bapt1sta Pereua, Deos e Silva,· Fernan· 
des de · Va~:~concellos e Les~:~c& ; e.sem participação 
os Srs. Mout'it e Conêa de Albuquerque. . 

o. Sa. PRESIDENTE declarou nberta a sessão, . 
e. l_lda a. acta da antec)ldente pelo Sr. secretario 
.Lu1z Cavalcanti, foi app1·ovada. 

O Sa_. lo S~tcaETA.aio leu um . officio do minis· ti:•, du lmJ!eri~ · parLicip~ndo; que S. M. Impe
r~al Jlco~;~ 111te1radu das nomeações do presidente, 
V1ce-pres1dente e secretario~ que devern servir .no 
prese,nte mez,..., Ficou a camara inteirada. 

Fo1 approvado o seguinte pare;:er : 
u A com!f!issão ·.de guerra á vista do .requeri" 

manto do 1l!t1stre deputado o Sr. ca~tro e Silva 
sobre o. lapso de tempo · para confirmação. das 
patentes dos oftlciaes ·de 2• · linha e ordenanças ; 
entende que convém recommenJar ao governo a 
exo:cuçá'? da carta. régia de 5 de Outubro de 1807 
a respe1to dos offic1aes . da mesma linba e or
denanças promovidos antes e depois dessa data ; 
e a do decreto. de 11 de Novembro. de 1822 pelo 
qu~ toca aos officiaes despachados depois desta 
ult!ma . época, edrquanto . se . não tomão medidas 
leg1sl11t1v~s sobre um novo .systema .de promo
ções e expedição das patentes daqudles officiaes. 

« PaçcJ da camara dos deputados, lO de· Ou· 
tubro de 1830.- Cunha Mattos.- Vieil•a Souto 
-Pint11 Peia:oto. ,, • 

o Sa. 0A.STRO .AI.VA.RES párLicipando ter rallecldo 
o Sr. M:&nde:4 V1anna deputado por esta província 
manduu ·á mesa o seguinte requerimento: 

« Proponho que se tome luto ne~ta augusta ca· 
mara por espaço de 8 dias pelfl morte. do Sr. 
João Mendes Vianna, deputado pela província do 
Rio de Jane iro.-Gaatro Alf'area.» 

Ao qual o Sr, Henriques dé Rezende offereceu 
a seguinte emenda : 

cc Proponho como emenda á proposta do Sr. 
Cas.tro .Alvaret~,. que por todo o resto de:~ta extra· 
ord1nar1a se faça na ctiamada memo1 ia do nome do 
Sr. M"ndes .. V1anna.- Bem·iquea de Re.rendB. , 

E sendo apoiada,· foi rernetLida com o requeri· 
manto á commissão de c:onst1tuição. 

Requerendo o Sr. Paula e Souza que se chamasse 
o supplente entrou en1 quE'stão se ao devia. officiar 
ao governo ou á cama1·a municipal e veio á mesa 
o seguinte requerimento : 

" Que s.e officie á camara desta cidade .. para 
officiar-se ao Sr. deputado supplente do. fallecido 
Sr. Joio Mendes. Vianna, para que venha· tomar 
assento nesta camara.-FerrJira F1·ança.11 

O qual foi rejt:itado, yencendo·se que se officiasse 
ao governo. 

ORDEM DO DIA 

Teve 1• e passou para 2a discussão o seguinte 
proj e c to d'3 lei : . · · · 

u A as11embléa geral' decreta: 
11 1.o O filho nRtural do cidadão brazileiro, de 

qualquerclassenucondição que seja,qu~ for reconhe
cid•~.P·•r e~criptura, te:~tamento ou habilitação judl
ciuria na fórma da lei de 22 de. ::;t:tembro . de 1828, 
dC1\ com dirditol a succeder a seus pai:~ comol se do 
legitim~ matrimonio nascêra, e em cuncurrencia 
com os que Vitlrem de u&l posterior matrimonio, 

tt 2.o São compre !tendidos na di:~pusiçJ\,, do artigo 
antecedente os filhos das pessoas ecclesiasticaa 
ou religiosas. . . · . · · 

u 3.• Os. filhos adulterinos e incestuosos, não 
podem ser reeonhecldoa1 maa elles têm dlrolto a 

alimento um~ vez qtte os p~is assim o declaram ou 
q~andu prov~m judiciariamente a sua filiação; taea 
alu~entos, porém, deão uniearnente a cargo do pai 
ass1m decta.-adn. . . · 

'' 4. • A declaração dos filhos adulterinos não tem 
lugar na cCJnsiancía e hannonia do matrimonio. 

" 5.o · S·ío filho~ incestuosos os que vierem de 
copul:\ entre parentas, na linha recta e na collateral 
entre irmãos sómente. 

u 6.° Ficão revogadas, etc.-J. Lino.u · 
. Entrou em 3• discussão o pro.jecto de lei sobre o 
Jm~ .• sto do algodão e carne sece:l ou charque. · 

V1erão á ml·Za as seguint~s emendas: · · 
1.• .cc Esta lei só durará durante o seguinte anno 

financeiro, caso niio. seja novamente conllrmada·. 
-Salva a redacção.-Paula e Souza., 

2.• cc ORal brazileiro só p •gará d'ora em dia.nte · 
o dizimo por exportação, ficando desde já abolido 
todo o imposto qualquer que até agora pagavn. 
-Salva a t•edacçiio.-Castro e Sívla.11 . 

3.• " Que o algodão produzido no Brazil não pa· 
gue mais de 4 ofo no acto da sua exportação para 
tóra do ímperio, naquellas ·províncias aoude. até 
agora paszava . o subsidio de 600 rs. em cada ar-
roba.-HoZZafldtJ .Cavalcanti., · 

4.• u O algodão em todas as províncias. pagará 
sómente o mesmo que paga este genero no Rio de Ja~ 
neiro.-Luíz Caf'alcanti. · , . . 

E sendo todas apoiadas, t.>i apprc>vadl\ a do. Sr. 
Luiz. Cavalcanti prejudicàda a do Sr •. Hollan· 
da Cavalcanti e rejeitadas as dos Srs. Paula e 
Souza e Castro e Silva ; .·e adopt!lndo-se. o projecto 
foi. remeLtido á com missão de redacção com a 
emenda approvada. · . 

Passou-se á 3• discu~são da proposta do .governo 
sobre a reorganisação do tl.esouro com as emendas 
apoiadas na sessão de 11 do corrento. 

Vierão .á meza mais as seguintes emendas: 
cc O art. 105 seja assim :-Os ordenados e quaes

quer Vtlncirnentos dos. empregados publicas, ~i vis, 
fiseaos, litterarios e eclesiaticos, ·serão pagos aos 
quartf.lís depois.Je vencidos. Esta disposição com

.preheude sómente aquAlles ordenados ou venci· 
mentc;s .. que se creá1·ão ou . mel horário de 25 de 
Março de 1824 para cá.-Rebouçru., 

Nlio foi apoiada. 
u 105 • .Que os ordenados·.· dos empregado& · 

sejão pagos mensalmente. Salva a redacção.-
Castro e Silva. . 

" Disposições geraes. O cartorarlo e . os conta
dores passaráõ as certidões .que lhes forem pe 
didas sem precisão de despacho. · · • 

u O thesouriro que não ti ver fiel nomeará nos 
seus impedimentos. uma pessoa de sua confiança 
pnra servir por elle.-Castro e SiZva.» 

· · Forão apoiadas, não o seudD as duas que. se 
segue .. : 

a Os thesoureíros nio.entraráõ em seu exercício 
aem prestarem a fiança da lei e não prestando o 
inspector um adjuut'' nomeará interinamente unia 
pessoa capaz para servir de thesoureiro, com .. ap
provação do presidente da província. 

u Nas províncias aonde não h(luver thesouraria 
geral das tro~as, os Lhesoureiros continuaráõ comll 
até agora a fazer o. pagamento á tropa ; e . o .ins· 
pector continuará tambem, como • até .agora os . 
escrivães de fazenda, a servir de vedor da gente 
de guerra. Nas.p!ovincias onde não houver inten- · 
dencia da marinha, o inspector exercerá suas· 
atLribuiçõlls cta. mesma maneira que a exerciiio os 
escrivii~s de fazsnd:l, sem que por esse exercício e 

:o de vedur recebão vencimento lllgum da fazenda 
ou usem de uniformes milnarea.-Caatro e SihxJ.» 
· O Sa · V A.acoNc&i.Los mandou i mesa · e foi 
apoia•lo o seguinte nrtlgo ·. addltlvo : 

11 Q•1e se p11bliquem pela im(lrenaa oa actoa, 
ordena .·e . oorrespondencla do tbelrluro com aa 
thesourarlaa · e estações pllblloaa.-Va&concdllol, » 

Encerrada a 41scuasi\o, forio approva<&aa .· •• 
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segui'ntes emendas já apoiaclas nas sessões au-
tecPde,.tes: · • 

Do $r . .. Pau.la .e .Souz•\: 
ir Ao art. 13 do projecto .-Que se redija melhor, 
etc .. ÜJide se diz- lã de . Maio, etc. - Oncle se , 
diz- até o ultimo du Abril, etc.- O artigo llnnl 
I! a>< emPndfls; su1va a redncçi'io, substitua-se assirri: 
--Asdit;pol'içõos dapresento lei, etc. n 

Do Sr. Rebouças : 
11 No artrgo qua se segnli ao art. 33, etc.-:-No 

art, _38 dcpr is .da palllvru·-responsuvel; etc . ....; No 
art. 41 . se . declare que os omolu.nr·nt"s, etc. 11 

Seudo rt>jeitada a do mesmo senbür-que pi·in· 
cipiR :-« N•> a1·t. 90, etc. » 

Forão .tambemnpprovadasas seguinteS emendas: 
D•l Sr. Manoel Amnral: 
<~ . O § 8• do nrt• 5-l redija se assim : - Inspeccio~ 

nar, etc;- .Artigo addilivo ós di~p .. siç{;r,s ~eraes. 
~A correspondencia rec .i~roca, etc. ~i) cap. 4.• 
declare-se :-Que o the:;oureiro geral, ~:tc.-0 art. 
~8 das eo1endas, depois das palavras - fiança 
1d<•nes, etc. » 

Do Sr. Maciel: · 
« Emenda addítiva ao art. 68.- Os thesoureh·os, 

etc. » . --
Do. Sr. Ernesto: . · · . . 
« Ao art. 91.-Aos que tiverem menos de 25 

annos, · etc.» . . : · · 
D.> .Sr. Duarte Silva: 
« AQ art. 9'2. Em lugar da palavra- mercantil• 

etc. 1> 

Do Sr. Holland•l~ Cavalcanti : · · 
« 1.• Que . se addicioue, etc. 
Sendo rejeitada a que pr!ncipia.-11 2 . o Que se 

aopprimão etc. » 
Foi .igualmente approv>'idn a do Sr. Maciel; 
• Os membros .das .thesourarias etc. ·» 
Rejeitada a seguinte: 
u . Todas . as . repartiçõ~>s etc. » · 
Prejudicadas as ·seguintes: . · 
a Do resultado destas ínspecções etO:.» 
11 .0 pr~:aidente ãa província .. etc.::» .· -
E Corão approvadas as &Pguintes: 
<< Qual·luer dos membros . etc.» 
u O inspector apresentará etc. >I 
Teve a me~ma sorte o artigo additivo do Sr. 

Vasconcellos: ·. 

ultimamente ele. , ate o ftm . . E a · casa dos fiseaes 
sej11 : tambem vendidu · ua !órma• do art . 6.•:....0do· 
l"ico. " · 

S.·ndo apoindns, f•li approvarJo o artigo até a 

.

p. a. b1vrn- proporá oc.r.lusivtmltmle-; rej~itndu o 
r••IH_o. Aprmv11dn a 1• · parte da emenda do Sr. 
Cnrneir., Leiio ; prPjudicada n 2• piute; rt-i<•itnda 
n 1• P•lrte dt\ emellrta do Sr. OJorico, ficando 
prejudic11da a 2• . o adiada a discussão por dar . 
a .. . boru. - - . · - ·· · : ... . - . : 

O Sa .- PaERID!!:NTE deu para ' lll'dem do ·dia 15 
de Outubl'ó: R>!>IO!uçi\o u.l93. sa discu;são da pro. 
posta do governo sobre a _t.ypographia. S• discnssão · 
da.· propusln do governo sobre n caixa de amor
tisnção. Conlinu>~ciío da 2• discu~;lli\o do projectG 
de .lHi n. · 189. · Resolução n. 215. 

.V •vnntou-se a sessão áa 2 hol'l\s,;;_José da 
Gosta Carvalho, prP.~>identfl.-JotJguim Morcellíno . 
de Bl'ito, 1• secrl:!tario . .;.. Vicente Ferreí1'a de Castro 
e Silva, l:)o secretario. · 

Sessão em t li de Oa&abro . 

Pl\~SlDENCU. DO .SR. COSTÀ CAl\'VALliO 

A's 10 horas, fez.se a chamada, o acharão-se 
present~>l 6S Srs. d··putados, faltando com causa 
os Srs; Pereira de Brito, · ·Alves Branco, Silva 
Tavares, Baptish Ptlreira, Deos & Silva, Feijó, 
Lob.o~ L impo de Abreu, Gomes da Fonseca, 
Lemos, Lessa f! Lédo; e sem t:lla os Srs . . Alen· 
CAr, Reballo, Hollanda, r ... uiz Cavalcanti; Netto, 
Corrêa de Albuquel·que, Araujo Franc•l e Fer· 
nandes de. Va:4cuncellus. -

o s~~.. Pali:SIDENT& declarou aberta a sessão, e 
sendo li•la· a · acta d ,,- antflcede~ate pelo Sr. se· 
cretario Ferreira de Castro, fui approvada co01 

_· algumas · alterações. . . · . 
O SB. SECRETARIO MA.nc&r.t.INO . DB BmTo laú 

os seguintt~s officios: 

a Que se. publiquem pela imprensa etc. · 11 
Foi rejt'tada a do Sr. Castrt> e Silva.-« Dia· 

posições geraes_; O cart··rnrlo e os contadores etc.» 

1. 0 Do ministro d•l imperio, em resposta ao 
officio. que .se lhe dirigira em d.lta da 11 dcate 
UltlZ, pnnicipando que ·s. M. o Imperador ha 

· po1· bem receber a .deputaçit•l ·no dial 16 du · cor• 
rente JnP-11:, -,Alas 10 horas · da manbit, no pago 
da cida.Ja. -F.ieou a camàra int.,iradn • . · . 

· E approvada a seguinte: 
'' O thesoureiro que não tiver fiel etc,» 
Rejeitadas as seguintes•- Que o art. 79 das 

emendas etc. » -
« 105. Que os ordenados ete.• 
Sendo tambem rejeitada a do Sr; Mano&! Ama

ral.-« Snpprima. se o resto do art. !)2 depois da . 
palavra-21 annoe.- ·E adoptou-se a proposta 
e maodc.u-so á commisslio de re:lacçio com ns 
em~>n.tas · approvadas. 

Entrou finalmente em 2• discussão ·o .pr<>jecto 
de lei n, 189, . e forão approvados. os arts. lo 
até 14. . . .. 

Ao art. 15 o Sr. Rebouças manllou á mesa as 
seguintes emenda&: · · . . 

« Sejão supprimidas as palavras- e a que · 
.-ultimsment<l servia, ·_ - .· : 

Se nii.1 passar, accreseente-se a clau~ula-:-queren· 
do.~Rebouças.» · -

E sendo ;.poiadaa, foi approvado o artigo com 
. a 2• emenda, rejeitada e. 1•• . ·.. · 

. Ao art. 16, . vierão á mesa .• as segnintes emen· 
das· · . ' · . . . . - .· 
.. « A. camara u1unicipal ·desta villa perceberâ âs- ·

inesmns rendas ·que Jlercebe a camara da villa 
do Príncipe de que e desannexada ; a_ me!3ma 
camara proporá para alimental-as I)S meios .. que 
jul~t••r convenientes.- Salva a redacçiio.- a. 
~llo » . · . . · . 

« Supprimio-se do artigo as palavras- e a que 

2.o . Dll mesmQ · min111tro, participando ter . 
expedido ordem . para s.er s •pprida a falta do 
Sr. deputado Jouquim d'Olivelrll Alvares pelo 
respectivo supplente.-Ficou a camarn inteirada. 
a.~ D.> ministro da fuzenda, participando - que 

nenburn COnbecimeiJtO hai QO . thesouro nacional 
do objecto ·do requerimento . de Ant•mío ·Pinto No· 
guelra, proprietar&o da ROlf!ra Gentil Âtnltr'ican.à 
qut> acompanhou o olllclo de 6 do. currente; .·que 
~e lhe dirigira e devolvll.-Ficou a camara . intei· 
~~ • . 

4.• Do presidP.nte da provincia da Bahia re· 
mettendo. a cópi11 da parte . da acta do conselho 
do governo, p .. la qual f11z ver que se acha tolhido 
de desempenhar seus deveres por _se não ter ainda 
posto á sua disposição a oitàvá· parte das sobras 
dos re.ndímentM da província; _ pedinio por isso 
provideucias.-Foi remettido a commissão de fa· 
zen da. 

Deu conta ignnlmente de um requerimento do 
cidadão Lourenço Antonio . do· Rego, pe<lindo se 
ordene _ao ministro da -marinha quo. cumpra com o seu dever -apresentando a in-formação ·que :se 
exigira.-Foi · remetti<lo t\ 1• commissilo ao fa· 
zenda; 

Lerão·se os seguintes requerimentos e pare· 
ceres: · ' · 

t.o cr Requeiro que so repita Bo ministro _ da 
fllz~nda o olllcio para mandar a eltigida iuCormaçiio 
do numero de escravos pertencentes l\. nação,. 
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reeommenrlando;sé·lhBI\tie remetta os esclarecimen· 
tos 'lii•J h·•Uver, no th~souro. , 

cc RPqnHiro tumbem: 
cc Lo Que o ministro da fnzenrlá em execução 

-da · lei · de 23 de · Setembro dil1:i29, art. w, que 
não . . prorogue o IJanco, mande a list;& dus pruprios 
nacJonacs. · 

a 2.o Q11e se lho . pergunte q11anto cobre ulti· 
- mamente c<1mprou para ser cui•hadô, · e qu1r ·ne~ 
ce~si~adB h'·via. de . tal ·compra, e do seu preço. 
-Vasconcellos·. ,, · · · - . - ·· ··- ··· ··· 

E _11tr11ndo em, discussão ·o Sr. Carneh·o da C11nha 
offereceu. o.se~liihte aclditr•ment•i: . ·· · 

cc Que o ministro informe sobro os cento c tantos 
· escravos que He . man,Jariio vir dns . fazen.las do 
Píauhy •JUu f .. riio d··•s jesuitas.-Salva a redacção. 
-Cm·neiro da Cunha.. ,, . · · 
. Fui apuiado e afinal approvado com o reque· 

nmento. · 
a R~quPiro se pe'r~tunte ao governo se a ll!í que 

estabeleceu a nova · fórma pRra o JançaoJento e · 
cobrança . da dMima dos predios urbanos . está já 
em execução.~Muni.:r Barreto.,, · 

Foi regeitado. _ 

PA.RECEai!S DE cómnssõÉs 

cc 1.o O capitão M:anoel RI'Jdrigur.s de Al'aujo quei· 
xa-se a esta augusta camarada injnstlça que diz 
lho fizera o correaedor do crime dLl córte e casa, 
Antonio José do · Carvalho Ch11ves, · denegando·lhe 
vista · suspensiva de um seu desp!•tho, em que 
o obritJava a assi~nar . terino de bem viver, a 
requer1meuto de . Joilo Baptista Basto,· com quem 
tem . duvidas sobre umas terras; . e queixando-se 
outro~lm . do que a t11sa da supplicação lhe niio 
désse· provimento ao aggravo que interpoz pela 
dita denegação, pede justiça e proviJencias a tal 
respeito. · 

"· A commis::;ão de justiça criminal,· a quem foi 
presente a queixa que vem de expender, sem se 
fazer car~ro de pronuncillr-se sobre a legalidade 
ou illegolldade do julgado, entende q11e estll 
augu~ta camara . nada . tem a provldeliciar sobre 
um negocio ofl'ecto ao poder judiciario; e por 
isso é de . par~:cer que em termos taes se indefira 
ao anppllcante. 

c1 Paço d" camara doa deputados, 15 de Outubro 
de 1830 • .;_M,S. M. Vallasques.-A. P. Chichorro 
do Gama.» 

Foi approvado. . 
. . 2.o n Fui pr.-sante . ã com missão eapecial 1las 
proposta~ e reprt~sentnçõe.!l do.s conselhos gnraes 
das pr.ovincins, a•-l!lt!lla do da pr••vinc;a do P11rá; 
datada do 25 . do F.,vert~iro . dPste anno, sobre a 
queixa q no ao m~>smo consttlhu fiz,;ra o cida.dào 
Camillo José de Campos, do juieo de · fóra da 

· cidade CBJ•it~tl da pruvincia, pelu 111otivo de haver 
feito lançamento de . deci;ila .em uma roç" ou cha· 
cnriuha, ·:Jue o queixoso possue M .. estl'ada de 
S. José, 'e que se diz · s.~r predio rustico e niio 
urbano, como o que1· entender o juiz, e como 
contra . semelhante f.•cto ha reme<iios ordi
narioa nas Jeis e:tistentes , entende_ .· a c1.1m· 
missão qtie se l)fficie ao governo para . mandar 
responsabilisar . e pór' em execuçãll as . ditas .leis 
contra .·>&s . arbitrariedades . de semelhantes juizes. 
· « Paço .'da camara dos deputados, 11 de Outubro 
de 1880. 7 8 . . do .Rego Bar,·os.-.á. X. de Ca,.~va.
lho.-B •. ·B. ·s; ·de Sou:rn. ,, 

Ficou adiàdo por se _pe~ir a palavra. . • 
S. o Da mesma comrmssao, sobre uma proposta 

do consPlho geral do Pur1\ ; . que foi approvada. 
• . 4. o a A' .com missão es'pecial furão presentts as 

represeutações juntas do consttlbo gertil da · pro
víncia ' do. Pará, a que acumpanh11rl\o dous re
querimt>ritos do>~ cidadãos João P.;relra Madruga 
e Jt11\o .. Aunstacio da Cunha, que se . quelxiio das 
arbitrariudades e inf•·acção de lei praticadas contra 
elles plllo Dr~ Antonio de Barros e Va~coocellos_. 

juiz ·aa fóra dn cnpítal · da mPsnia provinci& : o 
qual tendo. in lefinidt~mente suspnndi•io .o primeiro 
du emprego de advogado e condemnadu em 20 
r.ruzados, lhe !1Pg11ra tod·.~s os meios .de defe.sa ; 
o · ao ·segundo ulérn de· tll\u lhe · def.,rar os seus 
r~querim~:~ntos consArvando-os em seu poder, o 
ameaçando cnm prisão · ao ·seu proc11rador e a 
outras pessoas que os lev••rão, tambem lhe negara 
o recuro~o de nggNV<J em def,.sa de se11 : drrelto~ . -

cc A eommissi\o bem que á vísta .. dos documentos 
note que os queixo~o~ não esgotnrão todos .os 
recursos <}Ue ainda tinhão nas leis exist~ntes, e 

. que . os excessos e arbitrariedades praticadaíl pelo 
dito j11iz de .fóra pareção proeorler .1011is da igno· 
.rancia .. do .que •lo dolo e malícia, é comtudo de 
parecP.r que as meuci<;>nadas representações se 
remettào ao governo para mandar proceder na 
fórma da• lei. · 

« Paco da ·cainara dos doputndos,15 de Outubro 
de 11;30.-B. B; s. de Souza . .:..s, do Rego Bar1•os. 
-A. R . . de Om"Valho. » · 

Foi a~provado~ 
Lerão·se. ns seguintes resoluções redigidas pela 

com missão. de redacção: 
1.• cc A assembléa geral legislativa resolve: . 
a Arti~;o unico. Nem a ordenação do liv. · 4o. 

tit, 93, neni alguma outra lei em vigor: problbe 
gue os filhos de coito damnado sejão instituídos 
herde.iras por seus pais em testamento, não tendo 
estes, herdeiros nPcessarios. . · . . 

cc Paço da camara dos deputados, 15 d11 Outubro 
de 18:30.-H. H; Oal'neiro Lello. -José Cesario de 
·Mil·anda. Ribeiro. u · · . . . · 

Approvou-se . para se mandar ao .senado; 
2. • cc A assembléa ·geral legislativa resolve: 
a Artigo unico. O governo fará recolher ao 

thes•>uro nacional a quantia que se · achar no 
banco, pertencente á ensa dos orphãos da cidade 
d•1 Bahia, proveniente . do que lhe tocou no di
videndo do anno . de 1828 pelas acções que nelle 
tem; e expedirá aa .ordens necessarias á junta 
da fazenda daqu .. lla provlncía para entregar Igual 
quantia aos administradores da mesma· casa. · 

· cc Paço da camara dus deputados, 15 de 011tubro 
de 1Sao.-H. H. Oarneiro Leao • ..:..Josd CestJJ'io dll 
MirandtJ Ribeiro. 11 

Approvou-se ·para mantlnr-se ao senado. 
O Sa. DEPUTADO L&oo particlpou .que _por mo· 

lesto não put.ila . comp11recer por dltts.-l''icou a 
cnmara int~:irada. 

ORDEM DO DIA 

Entrou em di:~cussão o art. lo da resolução 
n. 193, e fui npprovado. . "· 

Entrando ·· dep .• is sepaNdamente os arts. 2o, 
3o e 4° .forào Lumbem approvados ; :s requerando 
o Sr; Paula S•Jur.a qile os artigus desta resuluçito 
se unissem at.'S outros da resolução prorusta pelas 
com missões de ju:~tiça civil e cri mina , e qua já 
estava approvada, assim se decidio ; ·e jul~tando
se aflnlll . 1inda esta di~eussão , adoptóu~sá ' a 
resolução e remetteu-~e á commissão de redacçiio. · 

Entrou depois em d1scussão il art. 17 do·projecto 
de lei n. 189, , .pelo qual ' ftcào extinctos a junta 
da administração .diamantina do Tejuco, e. todos 
os empregos e oflicios publicas. A elle foriio offe· 
recid11s ·as seg11intes em·enda~: .:.. ·. · . 

1.• et Supprima~se o art. 17 • ..:..Ferreira 'de .Mello.» 
2.a · et Q11e o ordenad.J e emolumentos SPjão os 

mesmos que pcl'cobe o letrado da villado Prin· 
cipe, donde s~ uesmembra .o districto da que. se 
crea.-Salva a redacçiio~-llebouças. » . . ·· · · · 

Forão ambas apoiadas, e sendo aflnlll Rppro· 
vada a do Sr. José Bento, ficando · prejudicadas 
a do Sr. Rebouças e. o artigo. . .. ·. • ··.· · 

A's 11 . horas e meia nijo comparecendo o .. . mi
nistro da fazenda · á discussão parll a . qual tinha 
sido convidad•>, entrou em 8• dis~u•si.o a .pro- . 
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posta do gov.erno r~duzida a projecto de lei sobre 
a .typogra·phla nacional. 

Forão offerecidas as seguintes .emendas: 
- 1. • - ~, Suppríma-se todo o art. 4• e suas emendas. 
-Rebouças. » 

2. • u Artigo additivo. Os empregndos, de que 
trnta a presente lei serão de commiasão. -
Maciel; 11. · - -

3.• « O dírector será responsavel pelos erros 
da typogrnpbia que apparecerem n3s leis que se 
imprimirem, fazendo.se a reimprePsiL -ó Eutn:usta; 

--Clemente Pereil•a, » 
4.• '' Ficão isentos de .todo e qualquer serviço 

militar, os .que se 'oceuparem no trabalho das 
typngrapbias. ou seja a nacional ou particuláres. 
- Vasanncellos, )) 

5.• « Sup~rima·se o artigo que manda .. estabc· 
lecer fundição de typos. - .Vasconcellos. 11 

6.• 11 Os impressos seriio .mandados ás - secre
tarias de estado respectiv.1s, para serem remettídos 
ás estnções competentes e ás das eamaras legisla· 
tivas, sem que a ninguem se dêm gratuitamente. · 
- Vasconcellos. ll . 

Foriio todas apoiadas; e· approvadas como de· 
clarariic que o art. 2• se _redi~iRse na confor
midade dn emenda do Sr. Li no Coutinho_. appro
vada na sel<são do dia· 28 de Setembro: A jul
gando-se aftual finJa a 8• discussão, atl,)ptou·se 
o projecto e remetteu-se á com missão· de redncção. 
·O Sa. MARCELLJNO DE BRITo leu depois os se-

guintes officios : . . · · 
-.1.• Do ministro da f11zenda _ part.icipando não 

poder assistir á sessão do . dia de. hoje para que 
tinhasidt~ convidado.-Ficou a c:amara iuteirada. -

2.o Do mesmo ministro, participando que . PO· 
dando já comparecer nesta e~tmara. pedia se lha 
indicasse o dia e bora em que poderia apresentar 
a proposta do poder executivo de que já.. fizera 
aviso. - Assignou-"e o dia . 16 ~elas 11 horas . 
. . Entrou depois em 3• disc:ussao a proposta do 
governo sobre a revogaçiio do art. 17. àa lei. de 
28 de Setembro de 18-29 na conformidade do pa•· 
recer da com missão de fazenda . appl'Ovado em 13 
de Outubro. · 

A ella foriió oft'ereeidas as seguintes emendas : 
1.• « A disposição . do a1·t. 21 da lei de 23 de 

Setembro de 1829, relativa aos dividendos dos 
fundos apurados do banco, é comprehensiva, não 
só do primordial rondo do banco que se tiver apu· 
rado, . como dos lucros accrescidos que i~ualrnente 
se tiverf3m apurado, e que C.Jnjuuctamente formão 
o aetual Cundo capital do mesma banco.- G. P. 
Ferreira. 11 

2.• « Que todos os depositas que se faziiio nos 
banéos e caixas ftliaes, passando para a caixa 
da amortisaçiio sejio na conformidade em que 
tinhão lugar no banco e catxas fUiaes .-Salva 
a redacçiio. --Rebouças. 11 ·. 

S.• a Que na~ províncias. da Ba\)ia e S. Paulo 
os deposttos sejão recolhidos aos cofres munici
paes. - J. Lino. » 

. ·!. • 11 As gratillcaçõés doterminadas sPjiio, não 
mensalmente dildas, mas segundo o trabalho or· 
~ado pPio · governo. - Paula e Souza. D _ . . . • 

·· õ.• '' Que se fixe o praso de um anno (ou o1to 
mezes ou seis mezes), dentro do qual se faça a 
substituição das notas, . com a pena de ftc:arem 
sem valor as que não se apresentarem dentro do 
-praao cuj•) começo será declarado pelo governo. -

·Paula e Sou.za. » 
6. • a Que os depositas seião postos na caixa dl\ 

amortisação, <JUS manejará em sul\ utllMade seus 
valores em fundos _publieos, eonvertendo·os em 
dinheiro ·para· dar -a _seus donos quando forem 
por ell .. s exigidos._ - Paula e Souza. » 

7.• Qlle os valores existeutea no banco e suas 
·c,ix"s se appliquem em compra de notas para 11e 
retirarem da clrculaçilo; abrindo-se contas entre 
o g•)Verno e o banco. - PauU. e Souza. -» 

Forão todas . apoiadas, e depois com UcAnca da 
camara a requerimento de seus· autores fordo .re
tiradas as dos Sra. R~bouças e Gervaslo. 

Procetiendo,se á .votação foi approvada a do 
Sr. Paul~ e Souza na parte que manda recolhgr 
os deposatos á caixa da amortisaÇiio, e rejeitada 
~ 2•. parte, e a do Sr. José Lino, mandando-se á 
commissiio especial- do banco as emenctas classi
ficadas nos . ns. 4•. (io n 'J•, e_ julgando~se .. afinal 
finda a _ga _ discuss_iio,_adoptou-se -o P __ ro_j_ec_to, e _r_ e_ · 
metteu-se .á t:om•uissiio de redacção. · -

Gontinuota depois a discuMão do projeeto n. 189 
sobre o art. 18, ao qual oft'ereceu o Sr. Rebouças 
a seguinte .emenda : . -

11 Diga-se- pena de ser punido em conformidade 
da lei.- suppnmidas as. ultimas palavras do art. 
18, ~ Rebouças. 11 

Pro.cederitlo-se á votação, foi approvado o ar· 
tiJZO e tambem a emenda. 

Entrando em discussito o art. 19 ficou adiado 
pela hora. 

O Sa. PRESIDENTE nomeou para formar. a de· 
putação qne deve amanbã levar leis á sancção 
os Sr~. Ferreira dn Veiga, Corrêa PflcbPco,:Maria 
de Moura, Paes -de Barros, Belizario, He1:riques 
de Razande e Baptista Caetan o. 

Declarou tambam para ordem do.dia seguinte : 
Propo~tas do conselho geral . .ia proviucia do Rio 
Grande de S. Pedro do Sul impressas debaixo 
dos ns. 29, 51, 72 e 83. Dita das de Santa Ca
tharina n. 14 e 8. Dita de Minas Geraes n. 20, 
outra que estabalece casas de correcçito, _e outra 
que fixll as conhi!Cenças. ·Dita de S. Paulo n. 19 
e 84. Dita de Goyaz n. 7 18, 48 e .55. 

TJevantou·Ae a sP.ssiio és 2 horas. - José ãa 
Costa .Car"alho, presidente .-Joaquim Ma1~cellino 
de B1•ito, lo &Pcretario. -Joaquim Fra.ncisco 
Alves Branco Muniz BtJrreto, 4• secretario. 

8essAo em t 8 de Oatabro 

PaESlDENCIA DO SR. COS'l'A, :CARVALHO 

Pouco depois das 10 horas, fazendo-se a chama· 
. da, acharão·s~ presentes 68 Sra. deputados, fal· 
tando _com participação os Sra. Lobo, Pereira de 
Brito, Silva •rav&re~. Linol..Alvea Branco, I.lmpo, 
Gomes da Font~eca, Ledo, b'Sijól B•ptlata Pe;elra 
e <.landido d11 _ DAus: e sem e ta DI Sra. Moura, 
Carneiro da Cunha, Gt~tullo, Araujo L\mo., 
Corrêa de Albuquerque, Mello Mattos. e Andrada. 

O Sa. PRI{.sir•ENTB declarou aberta a sessllo e 
. lida a acta da antflcedente pelo Sr. secretario 
:Barreto, foi npprovada. · 

O Sa. S&ca&TABIO :MAaCELLJNO DE BRITO- leu os 
aeguiutl's 1•fficiua. 

1.o Do mini11tro . de estado . dos negocios do 
imperio participando ter expedido as convenien· 
tes ordens para que o conselho geral da· província 
de S. Paulo fique sciente de ter esta camara re· 
solvido não· ser necessaria a requerida- alteração 
do Si 11 do art. ar; da lei do .1• de Outubro de .1828. 
--E'u:ou a camara inteirada. · · 

2 ... Do mesmo ministro participando, que em 
rMultado de não tet·. esta camara approvado 
algumas resoluções dos conselhos geraes de 
d.iversas provinc1as assim o partieip\\ra aos re!e· 
ndo::~ con~elhos relativamente âs. propostlts sobre 
objectos de sua competenei-1, tenrlo enviado -as • 
outras ás secretarias de estado da justiça, guerra 
e fazPnda, para por allí se expedirem· as mesmas 
P••rtici pações.~F•cou a csmara inteirada. 

S. o Do ministro de estado. da .fazenda pedindo 
que se lhe resLituuo. ante::~ do encer.ratnento' da 

-·auembléa geral os documentos· do commissarilldO 
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geral do exercitll que se estão entrPgando no 
theriouro a um oflicull da secretaria desta camara. 
-Foi á com missão :das contas do commissariado. ,, 
-o MEst.to sn. SEct~ETARto M.\ncEI.Lriio llE BRt'ro 

leu. dois projectos de lei para irem â sancção, e 
o Sr. _ presidente declarou. ser chegada a hora da 
sahir a deputação· para esse. fim, e de facto 
sahiu a mesma deputação. ·· · - · -- ··· ·· ·· 

Foi approvada para se enviar ao senado n 
redacção do.projectode lei extinguindo a chancel; 
larta mór. , . 

Tambcm . se approvou para o mesmo fim a 
redacção da resolução sobre os limites da fazenda 
de Santa .Cruz com emenda .do Sr. Ferreira de 
Mello ao art. 8•, e rejeitada a suppressão do 
mesmo artigo otl'erecida por emenda apoiada do 
Sr. Ernesto França. 

O Sn. 0Donrco como orador da deputaçiio que 
levou n:~ tbrono para serem sanccionndos os de· 
cretos da assembléa geral, declarou que tendo·os 
aQrcscntado na fôrma do e.stylo, rCSJlondeu S. M. 
·o Imperador, que consultará o conselho de estado. 
-Fot recebida esta resposta pela camara com 
muito_ especial agt·ado, 

A's 11 horas e 3 quartos entrou o ministro de 
estado da fazenda, e oftereceu a seguinte pi'Oposta 
do governo: 

PROPOSTA 

u A assembléa geral iegislativa decretn : 
11 Art. 1.o O ministro da fazenda ·fica autorisado 

a crear uma commissão de exame, para ir im· 
mediatamente fechar e liquidar n caixa a cargo 
da legação de L'>ndres. 

« Art. 2.o Será composta de tres membros, um 
dos quaea ser!\ presidente, para regular os tra· 
balbo11, e outro servirA de secretario. 

Art. 3.• O ministro da fazenda darã aos com· 
mluarloa os lnstrucções · que julgar convenientes 
para o prompto, e bom desempenho desta com· 
mlasilo. 

a Art. 4.• Cada um dos commlssarios . vencerA 
menaalmente a gratlficoçilo do 80 llbras sterlinas, 
pagas pela maneira, cambio e 11yste•na que se 
pratlcn com o corpo dlplomatlc'l o consulár do 
imperio : . e além da quantia indicada, se .lhes 
abonaréõ as nacessarlus despezas de expediente, 
e viagens de· Ida e volta. 

u Art. ú.n N:l sessão ordlnnria de 1831, o minis· 
tro da fazenda. apreaont11rã . A. as_aembléa. geral 
todo o resultado que tiver obtido até então, dos 
trabalhos dn commissdo_; e finalmente um relatorio 
geral completo e documentado d_ a ___ di til liquida_ çiio ___ ' 
quando ulLimada fór. 

«Paço, HS de Outubro de 1880.-Jiisé Antonio 
Lisboa.» · 

Retirando-se o ministro foi envlad11 á 1• com· 
mtsão de fazenda. 

Foi ·a imprimir o seguinte projecto de 'lei 
otl'erecido pela commissiio especial nomeada para 
~~flm. · · · · · · 

cc A assembléa geral legislativa decreta : 
u Art. 1.• São propl'iedades da nação todas as 

terras dt-soccupadas no imp~rio; todas aquellas 
que têm sido.'Hlegalmente occupadas; e as sesma
rias concodid11s- antes dosta lei, que houverem 
cabido em commisso. . . . . . 

cc A.rt. 2.• As 'sobreditas terras serão denomi· 
nadas-terras ·nacionaes:-ninguem as occuparà 
sem legttimo ·titulo, pena de' ser expulso e punido, 
como esta\ dlspos.to no artigo do codigo criminal 
contra os que fúrtão~ 
· « Art. s.o As terr11s nacionlla-'J serão concedidas · 
ao11 cidadiic.s brazilairos · pot• aforamentos ; e assim 
·obtidas ficaréõ sondo propriedade dos fl.lreiros com 
as seguintes condições : . . · 

a·h•·Pagarem· d~ Córo annualmente a quantia 
de 10 até 80 réis po1· cada uma braça, que· obti· 

TOKO 2 

verem para cultu;·a, ·o . do 80 ·até 160 p'lr c.1da 
uma das que obtiverem para fundamento -de 
predios urbanos. · 
· cc :!·.• Darem lugar ·á abertura de estradas pu· 
blicas sem indem·nisação, Ralvo o cuso de estrag•i 
de bcmfeitorins, por onde pil~Sat·em a:~ tt~cs 
estradas. 

-cc 3.• Manifestat·em -âs camarai municipaes res· 
pectivas as minas mctallicas ou de poJrns pre· 
ciosas que apparecerem nas terras qua"obtiveriio. 

cc A estas condições ficaráõ sujeitas quaesquar 
successores dos_ primeiros foreiros. · · 

cc Art. 4.• As camaras municipaes serão as 
admini~lradort~s das terras nacionaes nos seus 
respectivos districtos. 

CompetP.·lhes: 
cc 1.• Mandal·as medir. e tJemarctu·, e vigiar 

que não sejão invadida~, requerendo por seus 
procuradores perante as j11stiças. ordinarias a 
expulsão . dos invasores ~;om a pena da lei. 

cc 2.o .C•lncedel-as pot• aforamentos, arbitrando 
entre ·o minim:> e o maximo do fôro marcado 
!lO artig > antecedente a . quantia Q__!lC parecer 
Justa attendendo ·ao valor das producçoes vegetaes 
ou mineraes, e ao rendimento dos predios urbanos 
nos lug1ues que forem aforados. · 

cc 3.• No caso de estt·a~o de bemfeitorias por 
abertura de estradas publicas,· nomear um arbitro 
que com outro nomeado pelo foreiro' avalie o 
damno, ·o . qual será indemnisa.:lo ·pela fazenda 
p'ublica. Discordando os do11s. arbit~os será no~ 
meado pela camarn. respectiva, a aprazimento 
do foreiro; outrl.l que se accorde com um delles. 

ci 4.• No caso do manifesto de que . tratll. n 8• 
condição do artigo ~ntecedente, arb_itrar .maior 
fôro guardando tambem neste aforamento a devida 
atte nção á maior producção e valor -das minas 
manifestadas. Não q11erendo o foreiro sujeitar-se 
ao fóro augmontado, perderá o direito ao valor 
das niinas que neste ·caso serão concedidas ao . 
cidadão brazileiro, que as pretender e assim 
aceitar, preferindo ·se aquelle que na falta de 
foreiro as tiver manifestado. 

cc Art. 5. o A medida das terras nacio.naes será 
encarregada pelas camaras municipaes á pessoa 
para isso mais idonea nos seus respecti.vos dis.· 
trictos, com um piloto pratico e um escrivão, 
tndos .por ella nomeados e juramentados. 

cc Art. a.o O encarregado tJa mediçiio escolherá 
o ajudante da cord••, e os trabalhadores neces· 
sarios ; e todos venC'3l'âõ a gratiOcaçito que lhes 
fôr arbitrada pelas respectivas camatas muni· 
cipaes. 

u Art. 7 ,o As terras nacionaes sct•iio medidas 
em toda . a sua extensilo, e serilo divididas em 
districtos, os quaes comprehendet·éõ c11du um o 
·quadrado dfl tres ·leguas. Cada districto ser!\ 
dividido em 432 sortes, comprehendendo cad11 
uma 250 brnças de largut·a e 750 de comprimento 
ou o. seu equivalentE~, que são 187,500 . braças 
qu<Adt·adas. A medição começará no · dia deter
minado pelas camaras municipaes . por etJitaes 
publicados com a conveniente anticipação para 
conhecimento de .todos os cohereos c · .:om citação 
dos- mesmos. 

« Art. a. a Havendo. uma porção' de- tel'fas na· 
cionaes • sém exterisão para um- districto, será 
dividida em· sortes com a exten.são ·determinada 
no artigo antecedente. •- · . · . . . · · · 

cc Art. 9.o No proce9so da medição que seguirá 
nos rumos as dil·ecções de norte sul, leste oeste, 
se mencionaráõ ch·cumstanciatJ11mente a qu•tli· 
dada .do terreno, e os objectos notaveis que 
uella. se encontrarem, no lugar quo cada um 
occupar, como são, corregos d'agua, seu volu·me 
e direcçilo, l'l.lchndos, p11ntanoa, pedras,· despe· 
nllndelros o. pt\os do coJnsidtlravel gratuleza. Em 
todos ·o~ t'ngulos •lo catJn umt\. das ·.porções de 
tem& desiguaoJas no art. 7• se pvstu1\ ·um m:m·o 
que será de pedra, LulVondo·a. 
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cc Art. 10. Finda. a medição será desenhada 

uma carta topographica com iodicaçãn de todas 
a11 círcumstancias declat•ada)l no artig"O antec"
dentn nos lugares propl'ios de cada.uma. Nella 
serão tambem marcadas as linhns, que devem 
dividir os districtos e sortes, os quaes serão nu· 
mer11dos. · 

'' Art. 11. Tanto o original da medição como 
o da cartl\ topographicB, serão guardados no 
arebivo da camara municipill respectiva; a qual 
mandará ·:extrahir .de ambas as cou~as duas 
cópias, que remetterá allsignadas pelo. seu prd·. 

• si dente e vereadores, uma á administraçJtll pro· 
víncinl da fazenda publica, outra uo thesoureiro 

. nacional. · · ·· · · · · · 
cc Art.· 12.' As despezas da medição serão feitas 

peh administração provincial . da fazenda pu· 
blica, ft vista das cont!ls apresentadae pelas 
cnmaras municipaes: mas estas, á medida que 
forem cobrando 011 fóros dos terrenos medidcs, 
irão indemnisando áquella das ditas despezas. 

a Art. 13. As camat·as munícipaes farão logo 
publicar por editalls lidos e uffixados nos lngares 
mais publicos, que ns terras. nacíonaes estão me
didaaJ, e em tfll dia .(mnrcando termo razoavel 
com attenção ás maiores dtstancias!, se conc:o-· 
deráõ. por aforamentos aos cidadãos brazileiros. 

« Art. U. Aos que requererem uma ou mais 
sortes, ou mesnlo menor numero de braças ás 
camaras, declarando primeiramente por s;,u des
pacho qual. o fóro que lhes arbitrtlo, concede•·áõ 
as terr11s pedidas, tendo replicado os pretenJentes 
declarando que as nceitio com o Jóro arbi· 
~rndo. 

« Art. 15; Na · concurre.ncía de dous ou mais 
pretendentes ·a estes·· aforamentos, serilo atten~ 
üidos· com .prefereucla- os quo forem .' maia J!ro::r.i· 
mos vlsinhos. das terras que se hão de. ·aro,·ar; 
entre estes os que tiverem maior peso defamilla 
e entre estes os que r.,rem menos abastados. 

u Achando-se tódos os J)retendentes em iguaes 
clrcumatanclaa, 1terá preferencla • nquelle, que 
otrerecer maior donativo pecunlarlo, seu do ·para 
este ftm a preferencla posta a lanços entre os 
mesmos pretendentes. 

«.Art. lG. Doa aforamentos . lavrar-ae·ba termo 
em um livro para isu proprio, numerado e 
rubricado pelo presldeu\e ela camara respectiva: 
nelle se declarará o dia, mez e anno cio afora· 
mento, o nome do foreiro, . o numero da sorte ou 
sortes. que se aforárilo, e finalmente a quantia dll 
fóro arbitrado ; e aesignar4o todos os membros 
da camn.ra e o f•lreiro. 

u Art. 17. A. cada termo seguir-se-hão no livro 
algumas folhas. em branco para :1 lançamento 
das notas declarativas dos succesaores, a quem 
forem pnssando os mesmos aforamentos. O theor 
de. taes termos. passado por cet·tidiq e assignado 
pelo presidente da. camara, será o legitimo titlllol 
aa propriedade doa foreiros. . 

.a Art. 18. Haverá outro livro do. mesmo modo 
n_umerado e rubricado, que servirá em. cada um 
anno para . o lançamento dos fóros devidos . e · pa· 
gamonto dos vencidos: na pagina esquerda se 
fará o lançamento dos fóros que se hão de vencer 
no anno corrente, com declaração dos nomes dos 
foreiros, e na pagina opposta a competente·· de&· 
carga logo .que se etrectuar ·o pagamento._·. Uma 

. e outra . cousa rubricará o pr~osidente da camara •. 
· a Art. 19. O producto dos fóros será. empre

gado pelas :reapectívás camaras _, municipaea em 
obras publicas, principalmente estradu~ e J!Ontes, 
nos quinze primeiros annos que se aegutrem á 
medição das terras i ·e passado este tempo en· 
trará . para os .corres da administraçllo provincial 
da fazenda publica, 

« Art. 20. As camaraa municipaea rttaervaráõ 
esn c.1da districto duas porçõea de· terreno, cada 
uma de trea sortes; uma para assento de po· 
vo11çilo e outr·• para servidno das estradas. 

\. 

11 Art. 21 •. No tllrreno destin11do _ para povoaçito . 
mand~tráõ Rlinhar rectamente as ruas, as q11a"s 
se .:rnzarâõ perpen Jl.:ularmente, tenc;l(> .te largura 
seis braça~. ror.uan•lo quartAirõP.s regul"rt:ll, e 
marcar os lugares para 011 ertillciotl e praçaR pu· 
blicas. Não·· se aforará porção. ulglima deste ter· 
reno sem· est•~r marcada. no arruamt~nto. 

cc Art. 22. Dos campos ou mattas que os mO· 
rarlnres de algnns lugares estão na . poRse ·de 
dis!ructar, cmno &P.us logradouro;~, as carr.aras 
reservaráõ para esse 11.m a porção que parecer 
necessuia, destinando .o reshnte para a~seuto 
de alguma·. povoBçào ou·· para cultura, conf,,rme 
acharem mais conveniente ·e arorando-o em .CJD· 
formidade dos. artigos antecedea1tes . 
. · c Art. 28 .. O.i pOSI4eiros qne ao· tempo da pro· 
mulgaçào desta· lei tiverem . occupado terrna 
incult11s e não pertencente!! a sesmarias válidas, 
st>rão conservados no terreno cultivado. 

« Art. 2-t. As camnras n111nicipaes,logo que .. esta 
lei lhes. fór communicada, farão citar por e'ditaHs 
todos os posseir ... s das terras . nacionaes, para 
que._ no praz ... de 60 ciias compnréçiio perante· 
e lias a . declar11r o. terreno. que têm occup11ifo pela 
cultura e requerer a medição do. mesmo. . . 

u Art. 2-'l. A" mesmas camaràs, logo que a 
mediçilo lhes fór requerida, mandaiáõ .proceder 
a ell11 por um juiz arbitro, um escriv:io e um 
piloto, todos por.. ellas nomeados e juramen
tados. 

u Art. 26. O juiz arbitro estimará a extensão 
do terreno · cultivado, ·examinará· e . decidirá as 
questões que occorrerem e julgará a medição 
depois .de Celta, ficando salvo ·o direito de· ter· 
celro, que. se decidirá pelos meios ordinarios no 
juizo competente. · · · . . · ·_ · 

<< Art. 27. O posseiro que dentro dos 60 ciias 
não fizer a ·declaração 'determinada no art. 24, 
paguá durante um anno o duplo do fõro que 
fór arbitrado pelo terreno que .occupar ; e o que 
nilo llzer verlfic•1r a mediçílo dentro de um anno 
perderA o direito que· tem ao mesmo terreno, 
salvo em ambos os casos. o· tempo em que estiver 
legitimamente impedido. · . . 

u ·Art. 28. Os autos da medição servlráõ de 
titulo ao posseiro, o qual 11.cará senhor du 
terras medidas com aa mesmas condições du 
art. 8°. 

« Art. 29." Na• disposições. desta M a respeito 
dos p1.1sseiros entende-se cultivado o terreno de 
mattos em que 1:1e tiver feito pelo menos uma 
plantação, e de cámpos _o q11e fór proporcionado 
aos animaea que o posseiro possuir e nolle ap81· 
centar, ainda que estes vaguem e elle tenha pra· 
Ucado queimas ou outro• actoa poase11orios em 
maior ·extenaito. 

cc ·Art. 30. ·As sesmarias ·concedidas antes dileta 
lei, que estiverem nas clrcumstanciae do art. 1•, 
serão sem embargo disso concedidas exclusiva· 
mente nos sesmeiroa que ae obtiverilo, comtanto 
que· .estes se sujeitem a todas as condições do 
art. a.o . - . . .· .. 

« Art. 31. Aquellas que, tendo .sido medidas, 
nilo tiverem principio de. cultura, flcaráõ validas, 
comtanto que venhão a ter principio <te cultura 
dentro de um anno. As· camaras assign11ràõ aos 
sesmeiros este prazo, além. do qual lambem não 
poderáõ · possuir as · taes . sesmarias . senão com 
todas às condições do mesmo art. 8.0 

<c Art. 82. Aquellas que não forãõ medidas mas 
tiverem principio de ·cultura, tambem flcaráõ 
validas, com tanto que . os .. sesmeiroa ·. as fação 
medir dentro· d11 um anno. 

As . mesmas · camaras lhes asdgnaráõ este prazo · 
e passado elle, . a_em que_ satilfHoílo a· esta• con· 
dlçilo, flcaráü aa taes sesmarias aem atreito, e os 
seameiroa terllo aó ·o direito que eata lei concede 
aos posseiros. · . · ~ ... ,- . · ! · • . 

• Art. 38. Ficilo 11.nalmente- :validas . aquellas 
sea~arlas qué · estiv~r~m::~edidaa e' ·co!D prin· 
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clplo de cultura, llindn que :não csteji'ío c_onllr
madnll e lhes falte a observanein de out1·as 
clausulas com quo as leis anteriores concedião 
sesmarias... . . · 

« Art., 34. Todas as .disposições desta lei . a 
respeito da . validade das sesmaria11 antel'iores a 
ella e direito dos posseiros, con:iideri'io o estado 

. dos terrenos na época da sua promulga.;ão. . .. 
· «Art. 85. Os prazos marcados para a medição 

ou cultura das. mesmas sesmarias, não· cQrrem, 
estando estas impedidas por pleito judicial, com~ 
tanto que sejàQ promovii:los os termos do me'smo 
pleito pelos se8meiros. . . · 

• << Art. 86. Os posseiros .. qae. no acto. da me· 
dição das sesmarias forem encontrndos -nellas, 
tendo entrado .dentro do prazo marcado para a 
medição, ou .duunte o jmpedimento. marcado no 
artigo precedente, serão lançados fóra, pagan· 
do·se·llíea as suas bemfeitorinOJ. O ·mesmo .se 
praticará com os qu.e tiverem .entrado dentro do 
prazo marcado para a cultura das mesmas ses· 
marias. · , . 
· 11 Porém, os que tiverem entrado fóra dos ditos 

prazos ou ·impedimento, ._serão conservados no 
terreno cultivado. · 

11 Art. 37. A nullidade da medição judi!)ial· 
mente feita que nesta lei se exigo par1 a vali· 
dade das sesmarias anteriores a ella, niio 
prejudica a estt3 respeito o direitQ do sesmeiro ; 
só_ o sujeita A revalidação. 

« Art. 38. Ficilo revogadas. todas llS disposições 
em contrario. 

" P••ço da camara dos deputados, 13 d11 Outu
bro do 1880.-Jolé CtJ#at•io de Mit•anda Ribdiro. -J,. Lino Coutinho.-Francbcoàs·Paula e At·a~o.» 

ORDEM DO DIA 

. Foi approvada a 1egulnte reanluçilo do con· 
1elbo ~reral da provincla do Rio Granda dn Sul: 

" Que a capolla dll Nu111 Snnhora da Ounao· 
laçi\n do Serro da Buena, ftllal da· matrl1 de 
S. F•·nnciaco do PaulK, 1eja éle11mernh••ada da IJireja 
matriz e orecta em f•·egulllla CQllll..la com a In· 
vttcnçllo .·do fro~raezia do · No1111 Senhora da · Oun· 
anlaçlo, tendo por llmitea RO nortfl a aerra do11 
Tapei, compretieadendo o1 moradora• da t•ltrada 
nova ne~ta parte; a l01te .o Arroyo du Moreira, 
ao aul OK rloa de S. Grmçalo o Plratinlm ;_ a 
oeate o·. Arroyo daa Pedraa. » 

A reaoluçilo do meamo . conselho, lmprea•a aob 
o n. ~1 foi adiada para quando ae tratar da lol 
geral sobre o numero :das relações. 

Forilo app•·ovadas a a· tres do sobredito conselho 
geral, lmpreaaaa aob o "n •. 72. . 

1.• c A povoaçio d& . fregaezia de Piratinim · 
fica cro~ada vllla com a". denominação de villa 
de Plratinlm, com umi'uiz .ordinario, um tabel· 
lião. do. publico, judlcia e· notas, um escrivão de 
orpMos, que tambe•~" ser~irá. de i~quiridor. 

« Seu dlstricto comprebende os lim1Les dl\ mesma 
fregaezia .o a_ da ~e .C~ng~;~ssti, e da. capel!a .·do 
Cerrito, a parte. do:. d1stricto de B 1gé até Pu·aby, 
sega indo .a coxilh" dtl .. S. SallasLião ·até as pontas 
dà .Camacuam Chico~»:- . . _· . . .. 

2. • u A freguezla. dll s. F.rancisco de Paula fica 
creada . villa com '.a' denoín_inação · .. · de villa . de . 
S. !t'ranci11co. de'· Paula, com juiz ordinario,· dous 
tabellíães do publico~' judicial e notas, ·um es· 
crivão de. órpliãos, e li~ dla.Lribilidor, que poderá 
tambein serv!r de inquiridor. No seu Lermo. com· 
prehende-se o di~ttri'cto .d~ . ,me,ma freguezia,·Bo~ 
queirlo o· serro. da Buena. 

8.• • Artigo uni co. Todoa 01. terrenos dlatri· 
buidos na villa do Rio Grande de S. Pedro, 
dbntro dos limites dus predioa ua·banoa, que não 
tenhiio edltlcios .e que. mediante oa fórmaa,, de 
direito se verifique que têm cahiJo em commu~so 
e por bso sejão julg~&dos devolut~s, silo conce-

didoa á mesma enrr.ara e serilo incorporados aos 
m·•ill ll~ns do conselho. " 

Foriio rejeitadas 111 duas re11oluções do mesmo 
conselho geral, impros_aas . sob o n. 88. 

" Art. 1. 0 O commandante geral de Missões 
fica· autorisado para . promllver e . ·presidir por 
esta vez só mente ás eleições da camara muni· 
cipal. pelo· metltodo prescript•l na lei do ,to de 
Outubro de 1828, segundo a pratica já observada 

. por. seus anteces3ores . nas· eleições para o cor'po 
legislativo a . que alli têm presidido. 

u Art, 2.0 O cidadão mais sullragiado · . para .v e· 
reador servirá o lugar de juiz ordinario, orphilos 
e maíd annRxos, devendo sea· seus impedimentos 
sappridlls pelo que se lhe seguir im,r.edíatameote 
em numero . de . votos . e . deixando .. a presidenci a 
da camara a quem tocar, segundo a ordem dos 
sutfragios. · . 

11 Art. 3,o S. B?rja fica. erigida em freguezía 
oollada com jarisdicçih de vara, compeLindo-lhe 
encornmendar ~~~ parochias, que por esta. silo 
creadas em S •. Luiz Cruz Alta, S. Martinbli, 
S·. · Franci:~co e S. Xavier: os limites de cada 
uma destas partlchias são os que compelem " 
cada um dos diitríctoa respectivos om que se 
crearito as justiças •IA paz, ainda quando não 
aejiln . parocbias ou curatos. 

" Art. 4.o Se ao tempo das eleições não houver 
em todo o te~ritorio de Missõei nenhum vigario 
nem cura, . I) . com mandante geral praticara .. as 
dilil~encial . do art. Go da lei de. to de 011tubro 
de 1M28 acima citad;~; na ·falta do j11iz de paz o 
meamo oommandante geral tomari o juramento 
prescripto no art. 17 da mesma lei e nomear!\ 
um secretar!.,· para ,lavrar a · acta de que trata 
o tll't. 19, o qual aervirt\ na camara, emquanto 
e~ta nilo n•1D1ear outro. · 

a .Art. ú.• Destacar·lle·ha um regimento de 
. cavallarla de linha para S. Borja, para que assim 

po11111to ficar aegurn~ as propriedades, i:los con· 
tlnuos aRialtoa d1\ gAnte bandidll, acoatada nos 
desertos de Rlém do TJruga11y. 

" Art. 6.• O o•l•nmandaute geral de. Mi8sões 
ter•\ BA ~rratlfta••çilea o mai.t V1mtagens compe• 
tontaa a\ IUil l(raduRoilo, oomo ae. commanJaue 
corpo, brlg•1da ou divido em actlvo aervioo d.e 
cAmpanha. 

« Art. 7,o Emquont·' n~·'. houver administra· 
olle• ftKCa!l" o•>•no convém· estabelecer ·em toàa a 
Unha fronteira de$ttl província, llca autorisado 
o commandante geral. d•l Mi:tsões a. fazer arre· 
cadar os direitos d.;. entrada e sabida, bt\ldeaçilo 
e reexportaoilo, determinados nas l11is de 30 de 
A~rosto, 24 e 25 de Setembro de 1828, e mais leis 
e prov!aõe~ . de fazenda, u11os e .oostames da 
província, para o q11e receberá instrucçõiils da 
Junta Ja fazenda. · . . . . . 

11 Art. S.o Os otftciaes de 2• linha d•l diatricto 
de Misdões, ou alli residentes, não aerlo isem· 
tos .do car~o de veread•rres da .. camara maniclpal 
e juizes da paz, á excepçiio til•J sõoiente d~s 
commandante~t da co1·pos~ 

11 Art.· 9.o Estabolecer-se·ha uma escola de · pri· 
moiras letras em · S. Borja, com ordenado de 
.:!00~()00 •. casa e. utensílios necessar.ies .a _custa 
da fazenda. publica. O professor:.podei't\ aer·exa
minado. peràntEi a camara municipal de S. Borja. » 
.. « Qlle · ae ·conceda 1\ ~amara mu.nicipà~ .. da. villa 
do Rio Grande a propnedade de.todos.os terr_enos 
na ilha em rrente d.1quella. viUa, . denominada 
ilha. doa Marinheiros, que· servindo em outro 
tempo de ~logradouro publico; ·.dondli .· se ... tirav4o 
aa lenhas · neceuariaa, eata hoje povoadiaaima de 
chacara1, edlllcad11 · por muitos clJadlloa · da· 
queJJa mearna vllla, tem le,qUim'o . il~ulo . ; de 
propriedade. A meo~ma llba. abran~re. o com.pri· 
manto. do duaa legll·l& e meia .pouco mais uu 
menol. n ' .. :.:·c •.. .-... . ......... ... ·,, 

F.oi. approvada. uegumte .reaol11oilo, ao eonaelbo 
geral da provli1cia. de Santa Càtbafina: ·· · 
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cc Art. 1.• Que se cree uma freguf'lzia com n poclcJrá fazer â sua eu~ta casas de coneeçil:o, 8 

invocação de . rr~gnezin «..oJ S. J .. aquim, .. em o havol'â, qnr.rcndo, B decima parto d·) l'endimento 
Juaar . denominado- os Morl'inhos, fut•·e a arma· liquíil•• pnr 1 sou pngBIII•Hlto. . · . 
çào de Garopnb:l e o mnrro de: l:ilrill, tendo por <e E-ste pruject,o s~::rá· eommur,iead•> ás camaras 
limites .n murgein do .sul do rio ile I~nbn1l o a em cujo term•) se houv,,r de verillcnr, . para 
do .norte do . no Bir&I!Uo!i'a em direeçiio á íttzenda . . (JUil provem corno lhe~ cumpre, e os auxihom, 
de Sebastno •i' A.-vila Nunes. · · · · po.Jendo. 

11 A•·t. 2.o Que os hub1tantes do lngnr designado <c Art. 4.n .. Nn J)orta principAl das casas . de 
pnra a nova frPguezia sórnente gozurãõ . do b~no· correcçito. do ar~. 3• . se atnxará . u•n quadro, ·. em 
ftcio ·desta creac;iio depois do ã sua custa h a~ . que aste1a escnpto o .. nome ou . nomt>s de se tis 
ver.em eonstruid·• a igrejll e cn~a para ovígario.,, fundadores, e terito a denominação do seu ap-

Foí approvadu a seguinte resolução do sobre· pellído. · 
dito conselho: « Art. 5. 0 A administração das casas de cor" 

c< Art. l.• Que sejiio reservadas as parobas, recçiio . será commettid:l a ínspectares empreznrios, 
como as 'sc11marin8 declari'io, o as lucuranas em· e niiu . 08 hnvendo, . aos. qua as camaras ou os 
luga1· das tapm\:lo.tn~. que ui'io ha na pt·ovincia, !uncladílrcs nnmenrem• •. · . 
ficando aseim preen::hido o nnmero das especies . . 11 Art. 6.• O ·numero e o sa!ario -doa subal· 
exigido pela lei. . ternos e ofllciaes qlie . coadjuvàrem o inspector 

« Art. 2.• Quo c.esso tohlment'l o c6rte .de . na direcção das ofticinas e q•ae fação a e8cri
todall 11s madeiras por conta . d11 ilaçii.o ·llm o · pturaçiio da casn, ftcará a arbítrio do mesmo 
lugar da Serraris; excepto pnrém ao o· admi·: 1napector com approvaçào. das camaras, . ou·' doa 
nistrador do córte obtiver faculdade dos . pro- . funJadores, ou serllo por estas designado'~. ·~·::· · : 
prietarío8 dos terrenos . · . 11 Art. 7.• Os trallalho:~ que · se ---executarem 

cc A.rt .. 3.• Que .todas as terras em o rio Itajnhy nest·1s casas serão os maia faeciti, m·as''os ina-
encorporáda~ hoje . aos proprios da .naçiio sejão pec~ores emprez~~:ríos poderl\õ eatabelecer os quo 
consideradas .mattas nacíonaes e que no rio .de mats . lhes eonv1orem, precedendo . licença aas 
Tejucr.s Grandes se reservem tres legua8 de terras camaras ou dos fundadores. '· · 
devolutas !'arao . córte de madeiras para o ser- cc Art. 8. 0 Oa presos serão divididos em di· 
viço dJs araenaes da nação. versas elass&s, segundo ' o sexo, a idade, o grão 

<< Art. <~,.o Que em ns terrenos poasuidos ·!!e não do . crime e n perversidade ·que mostraram, e á 
cort'tráõ pelo córte .. nacional outras qataesquer ma· vista da applícaçdo o dos signaes .de arrependi-
deiras além das mencionadas no art. l.o mento que derem. . · 

cc Art. 5.• Que 'aiotea de se conduzirem as pa- . «Art. 9.o As eamaras das cidades e villas 
robas e )u.:uranas derrubadas em terras possuídas, fixarãõ os sala rios dos . trabalbõs, deduzidas as 
sejílo avisados os proprietarioB · dos terreMs em despezaa que com subs.íatencia e vestuarío dos 
em que E:Xistiiio, para presenciarenl (se q.uizerem) . réos condemnados se tem de fazer. · 
se lhes Coi tirada 11lguma madeira, além di&$ «Art . . 10. Dos . 3alarios livres de despezas 
reservadas. 11 . . pert11ncerl\ . a quinta pute ·ás . casas de cor-

Foi rejeitadn a seguinte resoluçiio do conselho recçâp . . .. .. 
~eral da província de Minas Geraes, primeira do « Art. 11. Os salarios pertenc6ntes aos réos 
1mpresso n . 20: só lh"s serão entrega.e8 quando tiverem cumprido 

11 Art. 1.• As coritas dos testamentos, em que as sentença!! e forem ' soltos~ E tendo tamilia 
ao deixarão legndos pios, que se ni\o eumprh·llo, sem meios ela subsistencia, se lhes dará .·todos os 
não serão julgadas · 1.final sem. que se ajunte aos sabbados de tarde as duas terças partes dos 
autos conbM\mento pelo qual consto haver en· mesmos salarioa. 
trnfto a importancia dos ditos legados nos corres • « Art. 12. O trabalho sará · de onze horas por 
das . camaras, em cujos c;letrictos r~'S§em domi· dia no verão, e doze no inverno.· · ' 
cilinrloa os t,.atadore11 ao tllmpo de ruas mortes. << Art. 13. A comida será abundante; porém 

<c Art. 2.0 Oa j ulzes dns cont111 aerdo obrigndos frngal, ni\o se admittin lo nunca , as bebidHa de 
a participar t\a camaraa dentro cio um mez os !I core~ · rarmentados ou espiritosos. 
legados pios nilo cumprldela, para eataa promo· « Art. 14. Aos preso& não se permittirà jogo 
verem a11 execuçõett con~ra os tealamenteiroa .; algum, uem fumar. : · · ·· ·. · 

r.ena ·ele mult11 iguotl à ·lmpodanela dos .mesmos « Art. ·.· 15; O vestuario dos homens · consistirá 
egados e z;uspensilo do · emprego por seis · me· em quatro camisas; ·· quatro jaquetas e quatro 

.zes. » . . . pantalonas de tecido de algodão grosso, sendo as 
Foril:o aRprovadas n 2• o 8• resolução do im~ mangas· ·. dós braços direito mais curtas. As 

prosso n .. ~ cl.o . canse. lho geral da. ·província de . mullieres terão hmbem quatro c--.misas e quatro 
Minat~ GerMs: vestidos do mesmo _.panno, porém talhadas · d·e 

«< Artigo unico. o~ dias festivos dispensados para · maneira que lhe.s aba:iguem . os seios. · 
o trabalho, nos · .bisprldos do Rio • da Janeiro e « Art.· 16 .. Nos domingos .··e dias ·santos de 
·s. Paulo, síio igualmente e pela mesma fórma guarda ouvíráõ· missa, e . . rezaráõ o terço de 
dispensados em toda a .. Provincia ·de Minas Ge· noite • . · · . · · . · . . · 
raes. ,, « Art. 17. 0:~ presos que · nas . casas de . correc-

. n Artigo unic(). São creadas na villa de Pi· ção commetterem guae.squer faltas ou desattenções 
racàtú do Principe uma endeira do . logica ·e .outra não qualificadas delictos, . J!Oderàõ ser pelos ins
de · rhetorica-. ~om os ·ordenados que .vencem os · pectores recolhidos ení ·prisao ·escura· até '24: horas. 
professores destas · faculdades na prov1ncia . ·de . O. jejum a pão e agua, aolldiio, : e· ·prisão .Mcur•\ 
Minàs Geraes. i> . · · ' · · · · . · . . · . · por .:mais de .2-1 . horas até · 5 di ás · só poderàõ ser 

Foi approvadn a S<'~htte resolução do coniuilho Jmpo!!tns . pelos jui~él\ de paz. · . . · .·· · . 
geral .da provincia de M.inas: ~- · ··. · ·. -· « ·Art. 18. Os d&l\s · de · prisão ·de qne ·trata o 

« Art .. ·J,o Haveri uma casa· de correcção em artigo ·antecedente, ·nito . serlo con\adoa para o 
cada· umn das cinco comarcas desta . província, cumprimento das aentenoaa que tiverem condenl· 
regulnndo-se o 11eu .estabelecimento quanto fór nado os réoH ia .casai ,de correcçilo. 
pot~sivel, pelos princípios expendldos na me_morla 11 Art. 19. Nenhum· condemnado a trabalho 
do M:r. Bentbam no !leU. tratado de legl!llaçilo nQa casas de correcolo poder• dellaa aabtr 
civil.e penal, tom. 3o. · antes de cumpridas aa •entenou,atnda prlltlndo 

((Art. 2.• A ruPnda . publica da me1rná pl'o~ tlançR. 
vincia fúrnecerà as aommae precl111 para a « Art. 20. O lnlpe~tor 1eri\ obrigado 1 dar " 
!undaçilo desta11 caeaa. maior publlolda4e · i ~odo• 01 detalbea do 1111 

«Art. S.• Qualauer parUcular .oú companhia adminll\raoilo. · · · · 
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cc Art. -21. A -cámara da -cidade ou villa em 
que se achar fundada a casa de eorreccão, _(ará 
ou mandarA faz•!r vi11itas incv.rtas p11ra i11teirar·se 
do ~starlo do11 pre~os, nli" só. na parte quA res· 
peitar clitusnra, e castigo dos réns, e. a t•eforma 
d:lS VÍCÍOSOS e Vl\dlos, COIM tl\mbem na parta qne 
respeitar. ao vest11ario, a limpeza e au tratamento 
na saude e enfdrmidade. _ _ 

c• Art. 22. A ninguem se .. poderá negar a 
entrada nas casas áe correeção · em _ horas._· de 
trabalho, e ver os réos rl'cf seu tratamento. 11 · 

Foi . approvado. o seguinte parecer: 
11 A com missão de -Cazenda para interpôr seu 

parecer sobre -ditrerentes objeetos,' E' de parecer 
que se peção ao governo : 1o, a correspondencia 
entre o thasouro publico e_ n eaix>~ de admini!'ltraçl'io 
em Londr1111; 2», escluecimentos subre as leis, 
ordens e 1ntr·ucçõP.s por que se regula a mesma 
caixa de. administração desde a sua creação até 
o presente. 

« Paço da -camara do~ deputadofl, em lô de 
Outubró de 1830·- Vaaco·ncellos;- Hollartda Ca· 
valcanti.- Duarte e Silva. 11 

O Sa. PaBstDENTE obteve· o consentimento da 
camara para dar para ordem do dia a questão-se 
deve ou uão .haver um banco? 

0 Sa, HOLLAND.\ CAVALCANTI pedio que. Se 
tratasse tambem da preferencia entre os projectos 
oft'erecidos ácerca . do meio cil'culante, e ·o_· Sr. 
pre~tdeute respondeu quo e~dia div~rso se tra~ 
tarJa. _ - . _ 

Foi npprovada a seguinte resolução do cllnselho 
g~ral da província de Minas : 

u As conhecenças. são fixadas em 80. réis_ por 
caaa pessoa de confissão iudi:;tinctamente. » 

Foi approvada a seguinte resolução do conselho 
gêral da província de S. Paulo : 

« Art. 1. o Crear-se-hão frp,guezias as capellas 
de S. João do Rio-Claro e de N. S. das DOres de Ta· 
guahy, no districto_ da villa da Constituição; de Ca· 
breúva· e. Indaiatuba no da vllla de Itú; de N. 
S. do Bethlem no de- Jundiahy: no bairro dos 
Silveiras no de. L'>renn ; de Yporanga Dll de 
Apiahy. 

u Art. 2. o O governo marcará a cada uma o 
-competente distrieto. 11 

Foi rejeitada a seguinte resolução do conselho 
geral de ·s. Paulo : 

u Art. 1.o Fica autorisado o governo desta pro· 
vincia para dar por emprestimo, com fiança idonea 
ou bypotheca, a Antonio Tt~rmacllícs a_ quantia 
de 2:000$ em duas ou tres prestações annuaes, 
que serão destinados . á cultura ·da vinha, come~ 
çoda na sua cbacara do TatuaJlé. 

ti Art. 2. o A fazenda nacional será paga da· 
quantia emprestada no prefixo prazo de li annos, 
cont11dos da. data de cada uma . das prestações. 

« Art. S.o Não terá lugnr o prazc> mencionado 
110 art. 2,o, .. quando se verifique qu11 a somma 
emprestada não tem a applicação do art~ Jo ; 
ficando por isso obrigado a fazer irnmediatamente 
pagamento • do. total- emprestimo. » 

O Sa. PRESIDENTE consultou á camara se o 
ministro de estado ·da fazenda deveri.- ser con· 
vidaJo para assistir á di_a~ussãó sobr~ a exis- -
tencia _de um banco. __ DeeJdiU·se .que stm, 
. ·Ordem do dia · 18 ·de Outubro ': Resolução 
do sénado n. 201. Resolução n. 215. ·Discussão 
sobre .a creaçiio de um -J?aneo · naci!JDfiL ··2• dia· 
cusailo do projecto do le1 n •. 189. 

Levantou·ae a aeaslo pouco depois- das 2 horas. 
~ Jo16 dtJ Oolta Carvalllo, presidente. - Joaguim 
Marcemrao de BriCo, 1• 1\ecretarlo.- LNiz Fran· 
"''"o d• PatdtJ Ca.,alCtJrtlf de AlbNgNII'(lNe, 2•. ••· 
oretarlo. 

Sess&o em t S de Oatabro 

PRS:SIDENCIA DO SR. COSTA CARVALHO 

A's 10 horas 'I 10 minutos, ·feita . a. chamada, 
acharlio·se pre~P.ntes 75 Srs, de11utados. faltando 
corn cau<~a os Sr·s. Per11ira de Brito, Silva Ta· 
VBrllS\ -AI VIl:! -Branco, Gt>mes da Fnnseca, L•Jdo, 
F1!ij6, Baptista PerAira, · Deus_ e S1lva; e sem 
participação os Srs. R'lbello, José Paulino e Paula 
Albuquerque. 

O Sa .• PRESIDENTE Jeclarou aberta a sessão, · 
e lida · n acta da antecedente pelo Sr. secretario 
Luiz Cavt~lcanti, · f11i approvada. 
. 0 Sa. SECRETARIO. MARCELLINO DE- BRITO_leu 
dous uffiCÍCl>l. • 

I.o Do mini11tro dos negocias estrangeiros, acom
panhando a pauta dos emolumentos que se J>er
cebP.m na re:~peetiva ·secretaria de estado.- Foi 
J'emettiJo á· 'illcretaria. 

2 o Do ministrol da marinha, dizendo que logo 
que o governo tenha as illustrações necessarias 
transmittirá a esb camara as . informações rela_· 
tivas· á pretançiio ·do negoei•mte Lourenço An· 
tonio do Rego. ~Ficou a camâra inteirada. 

Mandarão-se entregar os _documentos. de Ber·. 
nardino José de .Bitt<mcourt ; e f,i remettido é. 
cómmissito de constituição o requerimonto de An· 
tonio Joa•tuim da Silva, queixando-se do presi· 
dente da província d,l Bahia; e· á com missão de 
instrucção publica o .requerimento de Csrl.os Fre
derico Renne pedindo a creaç.i.o de uma cadeira 
da língua franceza na viíla de S. Salvador dos 
Oa1npos de Goyt•tcaz-es. · . -

Foi julgado objeeto de deliberação, e mandou-se 
imprimir com o preambulo um projecto de· lei 
do Sr. Rebouças, para que se não cunhe mais 
moeda de cobre no Brazil. . -

Foriio_ tambem a ·imprimir as emendas . olfere· 
cidas pelas commls&Õds _reunidas de justiça civil 
e criminal ao· projecto de lei apresentl\do pela 
cornmi~são de fazenda e orçamento sobre a ex· 
tincção .do tribunal da junta do commercio. 

Lerão·st>, e f~>rão approvados os seguintes pa
receres: 

.« Foi . presente -A a• commissã3 ·de fazenda o 
requerimento de Manoel José de Almeida da .CI· 
dade da Bahia, em que pede o pagamento dos 
generos, e dinheiro com que supprira. á junt'l da 
fazenda durante a sua occupação pelas _ tropas 
luzitanas, para o que_ já havia obtido da mesma 
junta despa·:hos para seu pagament!', e que forão 
sustados pela provisão de 27 de Julho de 1824. 

ti A commissilo niio se faz cargo de . provar a 
injustiça. e artimosidade. da pre_tençiio do suppll· 
cante, em querer que se lhe . pague o que. elle 
forneceu ao governo inimigo ; e parece-llie que á 
vista . do d~creto de 1~ de Novembro de 182'2, 
niio tem lugar. a pretenção 'do. supplicante. 

« Paço ·da camara dos deputados, ·15 de Ou· 
tubro de 1880. - G. p, Fe1•rei1'a. - M. N. 
Castro e Silva. - 1\olanoel Ama1•al. »· 

« A' commissão de constituição . foi . presente, 
em consequencia de u.m· ~equerimeJJtll do f?r: de· 
putado Fernandes da ·silve~ra, o oflicio do mm1stro 
do imperio de- 22 de- Julho deste anno · cobl'.indo 
uma informação acompanhada de.dous documentos, 
na qaa_l o preside_n_te: de ·Sergi-pe -e_xpi!ie o-_ 'tr!ste 
estado em que sa acha a santa casa da mJse
ricordia daquella .provinch-; -livros sumid~s !J 
viciados, dinheiros de11encaminhado11, e os prmcl• 
paes cargos da admiaístr•lÇiio servindo unicamente 
p11ra oa que os · occn'pão promoverem- eeu par· 
tlcular Interesse com. prejnizo doa pios doa da· 
qualla roapeltavol laatitulo4o :. a oomminlo las· 
tlma o desRraoado eatado daquolla aaata casa, e 
6 do parooer 1 qno a11 _ reoomm11nde ao aovtrno 
!JUO uma 11 mala vo111 exoito a abaervanola das 
hlll 'tiiO rllllUI&lo oi~ obJoolo 1 fa•ondo \IQiblm 
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legalc'nente pro1Cest~ar OS <J,Ue ti verem tido porte .. ..qualiftC•ldas delietos, poderál'io ser pelos lDape• 
em tão escandalosa diltipldaçiio, dando por ftm ~t!Jres recolhi•Jos em prisilo escura até 24 hora11 • o 
contn do resultado a esta augusta camara. . · JllJUto a plio e agua, solidão e prJsdo escura, por 
. u Paço da camara do>J deputados, 16 de .Outubro mais dtl 24. b~ras até 5 dias, só . poderái) ser nll· . 

éJe 1830.-Ernesto . }!erreira F,·ança . .-.J. M .•.. de postas pelos JUIZil~ de p . .z; . . · .· . 
"Alencar.» . : . . • Art. 18. Os_ dias do prisilo de quotrata o artigo 

Julgou-se objecto . de resolução ll mandou·se · antecedente, nao st~rio cf>nhdos: parn 0 cumpri· 
imprimir o seguinte prCljecto de lei do Sr. Castro menti) das sentenças que tiverem condemnado 08 e Silva: . . . · .. . · .. . .. .. . . . . .. réos ás cas'ls . de correc9ilo. · · ······ :. , 

« A assembléa gerallegisla.Liva decreta: ·· ·. u Art. 19. Nenh11m condemnado a trabalho nas 
u Art. l.o Haverá uma casa de correcçilo em casu de correcçiio poder& . dellas s~thir antes de 

cada uma dAs comarcas do imperío, . noll lugares cumpridas as Rentença!l, ainda prestando fiança. 
em que os conselhos gerBes houverem de designar, « Art. 20. O in:tpector s&rá obrigado a dar a 
regulando-se o seu estabelecimento, quanto !6? Jl!aior pubHcidude a todos os detalhes de sua admi~ 
possível, pelos princípios expendidoa.· na memoriã mstraÇão. · · , 
ile Mt.'. Bentham em o seu tratado de legislação civil u Art. 21. A camarada cidade ou villa em que 
e penal, tom. So. se achar fundada a casa de c:orrecção, fará ou 

"Art. 2.o Afazenda publica da. mesma proviu- mandará fazer visitaR incertas, para_inteirar-se .do 
c:ia fornaeeri\ as sommaa. precisas para a fundaçlio estado dos presos, nilo só na parte que redpeit11r á 
destas casas, ã vista da p~&uta e . oro;ameuto que os clausara e castigo dos . réos e . á reforma doa--viCio· 
mesmos conselhos · gctrae8 apre8entarAõ.. . · ·. 808 e . vadios, como hmbem na parte que respeitar 
·« .Art. S. o Qu~tlquer particular. ou · companhia ao vst>tuario, á limpeza e ao trat!lmento na aauda 

poderá fazer á sua c~~:~ta cnaas de carrecçllo e haverA, ou enf11rmidade. · · · . ' . 
querendo~ a decima parte do rendimento liquido « Art . . ~. A ningaern se poderá negar a entrada · : 
para seu pagamento • . · · · · · nas casas de correcçào em horas do trabalho e 'Ver :; 

« Este projecto serã eommunieado ãs camaras os réos e seu tratamento. . . . · · 
em cujo termo . se houver. de. :verificar, para que a Camara dos deputados, em o to de Setembro 
provem como lhes . cumpre e o auxiliem, podendo. de 1829. » . 

« Art. 4.o Na porta priocipaldas .casas de cor•· o MEsMo Sa. DEPUTADO mandou A meza os se· 
recçio do art. So, s& atflxnrã um quadro em que guintos .projectos de resoluçio: 
esteja escripto o nome ou nomes doa seus funda· N. 1. . " A assembléa ireral legislativa resolve_ : 
dores e terão a dent.~minação do seu appeJJido. A t' · 0 '} · d · 

« Art. 5.oA. ádministração das casas d·! ·correc· « r 1go untco. .s di&lheativos ispensados para 
.çilo serA commettid;\ .a inspectores empresarios, o trabalho no bispado do Rio de Janeiro, são 
e não . os havendo, .. ao~ que 88 camaras . ou os igualmente e pela mesmafórma ein todas as pro· 
fundadores nomearem. , , : vincir.s do imperio.· · . . · · .. · . 

« Art 6.o o numero ,e 0 salario dos subalternos « Paço da camarados deputados, 18 de Outubro 
e offtciaes qlie coadjuvarem o inspeetor na direeçiio de lS'dO.-M · -do .v. Castt'O 6 Síltla •. » · ·. · · 
das offlcinas e quo C11ção a escripturaçio da casa, N~ 2. • "A a=Ísembléa · geral legislativa . do · im· 
fteart\ a nrbítrio do mesmo inspector eotr. appr'l· perio relolov:e :. . . · . · . . .. ·, 
vaçito das camaras ou dos fundadores, ou serão a Anigo ,u_nico.A conhecença annual que os pR• 
·por estas de11iRnados, . . . · rocbo~ recebem pela .. desobriga . quaresma}, ser A 

.. Art. 7,o o .. trabalhos que se executarem nestas em todas as fregueziaa do_ imperio a de 80 rs. 
cas:~s serão. os mais Jaceitl, mas _os inspectore8 • indistini:tameote por cada pessoa de conllssilo, 

. emprezarios poderáõ estabelecer os que mais lhes quer esta seja f~ita nas povoações, fazend11s ou 
con.vierem, precedendo -licença das eamaras, ou na matriz, e só poderá sea· -exigida d&pois · da 
dos fundadores. . . . . . . communhào. 

« Art. 8 o Os presos serão 'divididos . em diversas " .Paço ·la eamara tios deputAdos, 18de Outubro 
c:lasst:s, seRu••llo o saxo. a idade, - o grâ•• d·• crime e de 18i!O. ~ M. elo N. Castro e Siltla. » · 
a pervers1dad~ que mostrarem,~ á :vista da .appli· N. 3. a A' assembléa ger •I leg1stativa . resolVe: 
cação e dos s1go~oes de _Hrrependunento quo dérem. « Art .- J.o O ann••. ftnanceir.. pura ns. contas 

· .u Art.· 9.o As camaras das cid·tdes e villail dxaráõ .. d11s camaras será contado do · lo 'dtl Outubro ao 
os salarios dos t·ràbalhos, -. d~Ju?.idas -as despezas ultimo de Setembro. · . . ' . · · 
que com subsisteneia e vestuario dos réos .. con· · u Art. 2.o A-if camilras devem prompUtlcar as 
clemnados se tem de fazer. . . · ·contas do ao no assim contado a .. tempo de se · 

u .Art. ·to. · Dos aalarios livrei! de ile&!)i!Zas por· . acharem na capital n? 1° de . Dezembro • . 
tencerá a quiot~t parte ãs CAI!aa de cnrreçio. . « Art. JJ.o .A>~ · camuas devem apresentar o 

u Art.U.Os salarios pertencentes ao11 réus RÓ lhes balanço da receita e deapeza; contendo a conta 
-se rio entre~uea quando tiverem cumpriJo as sen· da ro~ceita sele .columnas: a 1•. dasignarã a .con:-
tenças e forem ;soltos. E tendu ramllia& sem meios tribuiçilo ou rend" : 2• a lei ·· ou. ordem·· que a 
de subsist11nela se lhes d!lfl t.odo11 011 11abbadoa de creou. : 8• a deapeza com _a sua · arrecadação : 
tarde na dua11 terças partes dos meamos aalurfoa. 4•sufl .hnportancia arrecadada: 5• quanttl se deixou 

« Art.l2. O trabalho serê. de onze horas por dia de arrllc&•l er : 6• •111al ê a div•da activa, e.u que 
no verilo . e doze no inveruo, . . . . · annos pertence : 7• as ob1ervaçaes que a camara 

« Art • .13. A comidaseri nbundante porém frqal, . hull \'er do f11zer aubre aa meamaa roudae e. lieu 
não se a•lmittindo nunca as bebidas do licores ler· melhoramento. · · · . 
menta4os ou .espirituc.s•••··· . « -Art. 4.o A conta da delpoz'l aonterA ·do 
. . c Art. ·t4 .. Aos .prer.oé .nio s8 ' permittirt\ .jogo Diurno modo . quatl'n c11\umnat1 : a 1• dedariari 
al~eum~· .nem fnmar. . .. ' :, ·. . . . .. . o emprego ou objecto da da~pea .. : 2t. a · lel 011 

a Art,, li>, O veatuario dos . bomeria . consiUrA em o"rdem que a àulorlaoll : S• quanto ftcou reataado : 
·quatro camisal',quatro jaquetaS O:quatro pantalonas . 4• qual é a divida p;ualva, e a que annoe .pj!r&enae. 
de tecido· de .algodão groRao,. sendo as mangas dos - ·· · • Art. 5._u Pctla primeira :vez aeverAõ ,aa camarae 
·braços direitos mais. cur.tas. As .mulheres t&rio remetter aos ·conselhos geraes eóplaa autbentic~11 
tambem quatro camisas e quatr.:~ ve:ilidos do mesmo de quaesque.a·, . 9rd~os . e disP.il&içõea, .legialatlvaa 
panno, porém talhados de maneira .que lhes abri- que . autorisarem a sua rece1ta e deapeza!:- . . . 
guem os seios • ... ,,:. ·, ... . . ·. '· ,_;,_.: . . ; aArt._6.o Ascamaras deveráõ mandar cópia 

«Art. 16. Nos. domingos 8 dias santos de guards dos mahdados . e aecórdios que sutorisio al!l .des-
ouviráõ misaa e rezaráõ o terço de . noite . . .... _. pezas, e a da capital os.J)I'Oprios livros, c minis· 

• Art; 17 • . Os presos qne. nas. casas de correcção tr.•ráõ .aoa eon•elho:1 gerses todos os esclareci· 
commetterem quaesquer faltas . ou desattenções não mantos . que _lhes forem exigidos. 
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« Art. 7;o As cariinra!l que nio cumprirem a 

dispo~içito da pres~nte lei, s11rão multatlaR pelo:1 
conselhos gera~s· na q.uanLía dA 4'JS a 117N, nllo 
p6dl!ndiJ exeedet• a l8H a multa cJe cada verea•inr, 

· cc Est11~ mult'as seriio app\íca.1a,; para as despezas 
das mesmas .camaras multadas e arrecadadas 
polua· ré'sp~"ctivos procuradores. · 

a Paço da. carnRrn dns deput•Ldos, 18 de Outu· . 
bro de '1880. ·-Manoel do Nascimento Castro e 
Silea. , 

N. 4o « finalmente. a A llssembJBa geraHegili· 
lattva do in1perio '·resolve : . .... . ... · .. . . .. ... . 

« Art. 1• Os membros dos conselhns · geraos de 
província rect~beráõ as diariatt e ajudas de custo 

· mat·e·•d&'4 uo art. 2o · da carta de lei de 20 de 
Outubro· de 1828 p<~ra 0:1 membro11 dos conselhos 
dus Jt•>vl!rn .. s ff1111. 'pr(>VÍiu:ias, 

CC Art. 2.• o~ que já tiV•!fem nrdPnados ou 
quaeii•JUer v••nclmllnt••ll dn !az .. nda publica terílo 
a ~pçiio.- M~ do N.· Casta·o e Silva. 11 

Furão todos ·julgados objectos de ·d~liberaçiio, 
mandaudo·Ke · imprnnir o so o 4o, e o Jo e 2• 
dispensados da imp1·essão para entrarem na ordem 
dos trabalhos. - · · · 

ORDEM DO DIA 

Entrou em discussão o art. lo da resolução n. 
201 vinda do senado, e sendo approvado teve 
a mesmà . sorte o ·art. 2o, e adoptadn a resolução, 
!oi re~et.t1da á ·commissilQ de·redacção. 

Passou•11e i discussão·· da resolução n. 215 ; e 
sendo 'approvado ·.o art. lo, salva. a redaeção, :10 

.
art.' 2°' vierio 1\ mesa as seguintes emendas : 

1,• « Todos os J!rocessos ftndos e pendentes 

~
assaráõ por distr~buiçilo para os tabelliiles .do 
udicial e escrivães do !óro ord\narío, conforme 
be.s pertencer. segu.ndo a natureza das causas 

respectivas:- Rebouças. » · . · 
· 2.• « Todos os ,Processos findos e ora pendentes 
passaréõ para o JUizo do domicilio dos réos, pre· 
cedendo áistribuição onde houver. mais de um 
eserivão.-Salva a redacção.~ ]'aim. · » 

. creal' uma com missão afim de immeciiat"mente 
{Achar e liquidar a caill'.a ·a car"o d11 legaçflo de 
Lon·lres, e •JUfl est>& commi~11ão Sllja·· :c:ump11ata 
de trM membrus; .. v.mcendo cad'' um mensalmente 
a gratíficaçllo de 80 lb11. st., alérn dNa n.ecesaa· 
rias d .. speza!l. e .viagf!n~ de Ida e volt·a. ' · · 

cc A. comrni~slio de fazanda, f11zendo · abl'ltracçito 
daa . rf<ft .. xõ !!I .q tte oceorrem sobre o . estado ·da 
adminístraçãfl dessa caixa, ealado de admlnls· 
traçãn que dtJveria ter sido patenteado a esta· 
camara antes ou quando menos a par da mesma 
J>rnpi>StR, reconhece que a medldll 'requeri~& é 
mteiramente .improflcua além de summamente 
de~i'Andio:~a. · .. · . · · 

u E" improfi.mll, porque para !achar a caixa 
· da legação de Lnnctr~s, bastaria a · susp.ensão 
da remessa . de rnwio11 ,para a mesma catxa·, e 
ordPm pRra "eus adrníni:~tradorr:s. entrt!garem aos 
banqu~-tlfO~ de L·•ndrt~s 011 qu_ll estivesse!~~ em 
suas mãos uu dar-lhas o desuno q11e mata c:on· 
viesse aí18 interesse ... nacionaes; e para liquidar 
as contas da DlesmB c:alxa,lienbum melo ha maís 
obvio do q11e uhamar os administradores a esta 
córte. para aqui ajustarem taes contas~ . ' 

a E' summamente despendiosa .porque envolve 
a despeza approximada de 40:00011 annunlmente, 
sem manifesta necessidade. : 

a A' vista- destas. considerações a . commissão 
propüria a rejeição da pro(!o&ta se não atten
desse a que o ministrll· expoe, que desde. o esta~ 
beJecímento da caixa. não se lhe tomárão contas, 
e a que ·pelo .mão estado de .escriptaraçio · do 
thesouro não lhe será possível pôr esta em. dia 
e· examinar ·eoutas de. tantos annos, e que.hilo de 
ser necessariamente complicadas. · · 

· a A com missão. portanto. julgando interessante 
o eonhecimecto da maneira pela qual se têm 
despendidol os dinheiros nacionaes, afim de indem· 
nisar a naoãl) e responsabil1:1ar . os que tiverem 
abusado da confiança· do governo; é ·de parecer 
gue seja a m.esma pro. posta cunvertida em pro· 
jecto de lei, ·com · as seguintes emendas : · 

PROPOSTA 
Sendo apo. iadas, foi approvada n do Sr. Paim, 

e· rejeitada a do Sr. Rebouças ; o art. S• ·foi ap· « A assembléa geral legislativa· decreta: 
provado ; e adaptada a resolução foi á com· 1c Art; 1. o O ministro ·da fazenda ftca nutori-

. missão de redacção a emP.nda aprrovada. sado a crear uma commissão de exame, para rr 
Não . tendo chegado· o ministro. da fazenda que immediatarnente !echar e liquidar a caixa a cargo 

fora convidado para assistir ã .discul!são sc>bre da legação de L'lndres.: · · ·' 
a questão preliminar se se deveria crear ou não « Art; 2.~ Serã composta de tres membros,.um 
um banco nacional, propóz. o Sr. presidente que · dos quaes sert\ -presidente para regular ·os tra· 
se passasse ã continuaçlio d~ 2• discussão do balbos e outru. servi rã de secretlirio.. . · 
proJecto. de lei n. 189; e asstm se resolvendo. a· Art. s.o O ministro da !azenda dará aos 
vierão á mesa as seguintf<s. emendas do nrt. 19. commissarios as instrucções que julg.tr conve· 

1.• « Que .o tempo.do arrendamento não ~seja. nientes para o prompto e bom desempenho desta 
menos de tres annos, nem mais de· seis a jo1zo commissão. • . ·. 
da autoridade encarregada de .arrendar. Que os cc Art. 4.• Cada um dos commissar1os venceri 
arrendamentos sejão feitos em hasta publica.- mensalmente a gratifluação de'SO lbs •. st., pagas 
Paula e Souza. » . . pela maneira, c~mbio ~ systema que se. praUca 

· · . '2. 1 « Que SS SUpprfma a palavra exclusiva• com o CllfPO dipl()matiCO e consular dO lmperio.; 
mente.--,M'ello Mattos •. n e além da quantia indicada' se _lhes ab~narl\õ 

S.•. « O arrendamento seja por tres · annos; as necessarias despezas ·de expediente.~ -y-1agens 
ma~ )óderá renovar-se ao .:mesmo. arrendatarío · de ida· fL volta.· · • · . . . :· . · 
por Igual tempo, sempre que :este o requerar.- « Art. 5.o Na sessão ordinar.ia de 18Slf o mi~ 
Mirm'l'i'a Ribe,ro •. 11 · · • :. ni;;tro da .fazenda apresentará i assemblea geral 

4.•· «. Supprimão-se as palavras- aos cidadãos todo 0 .res11ltado quei tiver· obtido ·até então.dos 
brazileirós exclusivamente.- Ferreira de Mello. 11 trabalhos da eommisaãa,' .e· finalmente 1!-m !el~~ 
· 5. • « O quantitativa geral das datas que devem torio.geral comple~o e documentado da -d.1ta biJ.U.l· 

ser aforadas ficarã sujeito 110 juizo doa conselhos dação, quando ulttmada Cór. » . . . 
do governó attendendo á concurrencill' e nos in· «Emendas aos art~. lo e 2D : · . · . . · 
teresses da fazendà publica.,;... J. Lino~ » « o ministrô ·da fazenda ereará .uma col!l~l.ssão 

Forllo todas apoiadas.: , composta de . tres. membro!! para to111~r .. co!ltt\ 
o Sa. MBLt.o a MA.noa requereu retirar a sua nesta. cõrte á ·ca1xa da legação de Lotlilre.s, ,que 

emenda, e nlllm le decldio, fic•mdo a dlscllllilo desde já. cessarA todas as suas operações.; •. ·.· 
d d I h d d mlnll,ro « Art. ~a.a (0 So da propo1ta.) . .· . 

~~~~ •• ~.rdo:. le .· aunu~c ar a c el•. " o . a Ao art. ol•· da propolta lllbatl~u~~~~ O. ~.~:-. 
A requerimento do Sr. Vaaconcel1o1 foi l.ldo 111.1n1e,:. ·a.• .._ camara do• dtpllt•doa. • no prlo• 

0 1etulnto parecer da oomml11ilo 'da fasenda • · ,. • .a ~r 1 l 1 01ll 
• Frop~ o polia r executivo "" lll\orla~do p~ra clpl~ 4~ ·~,.. na• ~· Ortll um~ GIL m~ •, ~ , ~ 
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Bltssões para examinar o trAbalho da eommissio_ · 
do art. to, e A vista delle proporA as providen· 
c:ias que julgar necesaariaa e a gratídcaçilo de 
seus membros •. · · .· · . · · . 

u ArL 4,o .A eommlesito !arA mensalmente ao . 
governo . um · relatorio do estado de seus trabalhos 
e este o farà publicar lmmediatamente pela hn· 
p~~a • . ··.. . 

u Art. 5.o (0 da proposta.) . . . . . _ .. . 
u Paeo da camara doa deputfldoe, 18 de Outubro 

de 1830. -Hollanda Ga?Jalcanti.-Vaaconcello:t .
Duarte . e Silva • .. 11 

Mandou-se imprimir. o parecer, à propoeta con· 
ve~tida em projecto de lei e as emendas da 
commissio. . . · 

Pouco antes do meio dia fr1i introduzido na 
eala o ministro · Ja fazenda, e. o Sr. presidente 
poz em discuesio a seguinte proposição :-Crear
se·ha ou nio um banco f 

Dando a hora e requerida a prorogsção, deci~ 
dio-sé. amrmativamente o 1lnda a discuaaíio, tendo . 
sabido o ministro da fazenda, venc.;u-!le por 
grando inaioria que nito houvease banco nacional, 
votando. a favor 11 Srs. deputados. · . 

O Sa. Po&IDENTB deu para ordem cio difl 19 
de ·Outubro: Resoluçio da commissilo de pensões 
ãeerca das tenças ·e . pensões. .Resolução Acerca 
das tenças e pensões das viuvas e .orpllios dos 
militares .. Continuação da · 2• diecussilo do pro· 
jecto de lei n. 189. Resoluodo n. 124. 

Levantou-se a .aeulo ta 2 horas e um quarto. 
- Jo1é da CoBta Ca,alho, · presidente.-JotJguím 
Marcellino d8 Brito, to.· secretario.-Vicente Fer• 
~eira de c_astro e Süt:tJ; So secretario. 

PBESlDENCIA DO SR. COiT.A. · CARVALHO 

A's 10. horas e 10 minutos Jlrocedeu·se. A éha· 
mada e achario·ae presentes 61 Sr11. d~utados, 
faltando com causa. os Srs. Gomes da Fonseca, 
Chichorro, .Pereira de Brito. Alves Btanco, · Feijó, 
Tiburcio, Ledo, Baptista Pereira, Deos e Silva 
e Ernnsto: sem ella os Sra. Alencar, Moura, José 
Paulino, Lobo de Souza, Xavier · de Carvalho, 
Hollandll Cavalcanti, Zeferino dos Santos, Oli· 
veira Bello, Corr~a Alb~querquet José Carlos, 
Calmon, Paula Araujo, Vejga, Mendes Ribeiro e 

Pinto Peixoto. · · · · · 
. O Sa. · PaEfiiDEl'ITE declarou aberta a sessilo, 

e sendo lida a aeta da antecedente pelo Sr. se· 
cretario Ferreira .de Castro, foi approvada. 

O Sa. 1 o SECBE.TABIO MAnoELLINO DE BJUT.o leu os 
seguintes o6lcios : .. . · 

J.o Do ministro do . imperio Pllrticipando que 
do preãidente da província de .:Minas Geraes se 
exigirão as com (•e tentes infol'mações sobre o objecto 
da representação do con>telho geral da província 
.de Goyaz, que acompanhou o officio que desta 
camara se lhe dirigira em . data de dois . do mez 
proximo passado. - Ficou a _ eamara inteirada~ . 

2.o Do mesmo ministro partidpando ter remet· 
tido: à camara municipal da villa do Sabari. o · 
requerimento do . tenente-coronel Fraociscó L>pes · 
de Abreu e outrl'&, com ~os mais .papeis relativos 
no vinculo de . Jagua.-á, para proceder ~m con. 
formidade do que à ·~te respeito . resolveu esta . 
eamllra•-Fieou a camara inteirada. · . . . · 

D"u conta. igualmente dos seguintes· · requeri· 
n1entcis : · 

. l.o De Bernardino José de Bittancourt e outros 
. pedindo · deci:~ão de . r6querimentoa que tinhlo feito 

commissito .. para . interpôr quanto ··· an Les o seu 
·parecer, o Sr. presidente respondeu que os sanho· 
rea dn commiasão tlnhito onvído o requerlment.,. 

2. 0 De Manoel Joa_quim Ferrio, fiscal · da fre~ 
guezia do . Enge.abo Velho; pedindo stu· contem· 
plado no . pagamento estabeleeido para os ftscaea 
desta córte. . . - · · · · 

Fo_í .remettido á eommíssio_especial daecamaras . 
m.unacJpaes. ··- ··-· · ··-

PABKCBR .DE COJIJollSBÃO 

u Forão examinados pela commíssão de fazenda 
a repreeentaçio do presidente em conselho da 
província da Bahia, sobre aa eobras das rendna 

· lll"recadadas · naquella pNvinela, . e . a denuncia de 
Franciscu Ferretra Guimarães Napoles, . sobre os 
roubo!' do escrivão da _cnsa das obras e .pa.:,os 
lmpenaes. A commlssi'io é de. parecer que o objecto 
da r~presentaçio .· estl\ ~rovidenciado, e o da de· 
nunc1a deve ser · remetlido ao governo. . 

'' P11ço da camara dos deputados, 18 de 011tubro 
de .18.10. -Hollanda CatJalcanti.-VaBconcellos.-
Duarte e SíltJa. » . , ,,. 

Ficou adiado por se pedir a palavra. · · · ·· 
Os Sas. F.EBBEIRA DE MELLO E CASTRO ALVARES 

requerêrio se pedisse aos .. Sra. deputados Oli· 
verra Alvares e Calmon o cumprimento de su.as 
promessas emquanto ao DiReito de Gordon; e 
respondendo o Sr. Oliveira Alvares, que Bpresen
taraa a traducçlo que jA tinha feito, o Sr. Cunha 
Mattos se ollereceu . para traduzir os lugares que 
o oilo tivessem sido pelo _Sr. · Oliveira . Alvares. 

ORDEM• DO DIA 

Eutrou em diacus~~ ci art; lo da re.Olução 
otrerecida peltt coauni1silo . de pensões e orde~ 
nados approvando as tença• coneedldae pelo 
governo até 8 de Maio de 1830 na conformidade 
da tarifa. . .·· 

Suscitando-se a questio de ordem se o objecto 
em discuseio • devia ser redigido em decreto --ou 
resoluçd. o, venceu-se t~ae o fosse pela segunda, e 
entrando em discuaalo, o Sr. Oaetro e Silva otle· 
receu a sfguinte emenda : . . ·.. · 

«Que se accrescente no fim do nrtigo-constan· 
t.es da listll abaixo.-Salva a redacçilo . .;..oastro e 
Sil?Ja. ».. · . 

Foí apoiada e . aftnal approvada com ·o artigo. 
Findando-se esta voLaçalo, . ·o sr~ Ferreira de 

Mello requereu que se i"terrompesse a ordem do 
trabalho ·para se ler o parecer dl\ coinmisalo 
especial das emendas ao) codig•> criminal, o qual . 
se achava sobre· a meaa. . · . . · 

. Sendo approvado o i·equerlmento leu-se o seguinte 
parecer: . · .. . · · 

u A . commissílo especial encarregada da revisilo 
das emendas ao codlgo erlminal, vem apresentar 
a esta nuguata camara o resultado de seus tra
balhos. Bem quizen ella mais cedo ultimar a 

. aua tarefa como lhe tinha sido ordenado, mas 
não lhe foi possível, apezar de .seus esf.irços; 
querendo corresponder á éonflança ·que se. ·lhe 
prestou,,..ella julgou dever 11mbora . demorar a 
apresentação do lrabalho, uma vez· que o ~rnasse 
melhor. . .. · . · . ·.· . .· ·· . 

«.A eommissilo nio alterou o · meUlodo com q_ue 
estava organieado o eodil(o ; julgou iato ·super1or 
á~ . suas forças, muito mais .em ti.l . breve tempo. 
Ella . limitou-se a escolher entre: as emendas ofte· 
recida~ as que lhe parecêrão oecessariae, bem 
como fazer algumas outru. emendas que igual• 
mente . lhe parecêrão necesaariaa, e . p. erau&üe·•• 
que .. tal qual ella - apre•euc.a JA póde o · codi1o, 

a esta eamara. . . . .· . . . 
· Foi remettido .á commiuito de justiça civil, o 

requerendo o Sr. Custodio Dlaa ae . con:vldaaae ~ 

tiem que ainda imperfeito, . aer multo de aumma 
utilidade publicll. 
. . " Seria muito longo enumerarem-se 01 alteraoliea 

e emenda• · adoptaclaa pela cvmmiaailo i la&o mui&o 
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~:ESSÃO EM . 20 DE ·OUTUBRO DE 1830 · 613 
-mel:bor . ie - diipreheiider • . pela lelturá do codígÓ 
apresentado i llmita·se portanto a commissão a 
notar · quo o systema peual softreu grande alto· 
ração, ou . fosse na qualidade das pena& 9ue quiz 
melhor proporcionar á natureza dos . dehctos, ou 
mesmo em sua quantidade ; em todos os delictoa. 
classificou grãos e só deixou a pena de morte · 
no dellcto de homicid'o com certas circumatancias 
aggravantea e par11 roubar e no de cabeçns de 
insurreição de escravos (de!Ícto em que basempre 
homtci(lios atrozes)' e · ainda nesses. delictoa só_ a -
deixou no grão maximo. Lembrou·sa a commissão _ 
de destacar do codigo t.odas. as disposições rela
tivas . á 'exprc;ssilo .do pensamento deixando·as na. 
lei esptlcial, assim como. fez quanto _á responsa· 
·bilidade ministerial · que --ella ·destacou, tlcando 
·regulada pela lei especial; mas · reftectlndo que 
nenhuma das anteriores commissões que se occu
párão do codlgo lembrou _se disto, sem duvida 

·para que não· ficasse manco o codigo; reftectindo 
- além disto que . a. lei especial t11m .bastantes, de-

feitos, sobretudo · quanto .. ao systema das penas, 
adaptou Jlnalmeote 'a opinião ··de conservarem~se 
no codigo taes disposições e trabalhou ~ara me
lboral·lls, não só evitando o perigo de uma mdevida 
e injusta compltcidade, ·como . apropriando ns penas 
com discernimento. 

« A eommissão finalmente adaptou a suppressão 
do · alguns .delictos e mudou . a · classificação de 
alguns outros; tendo sempre em vista . o que . lhe 
pareceu o melhor. Ella ·não sabe . se satisfará . ao 
voto desta augusta camaro, mas . póde atlirmar 
que muito desejou satiarazer e ·. quo para isto fez 
quanto estava .ao sou aleflnce. - A . P. Limpo 
de Ab,.eu.- F. ele PauZG e Sou;ra.- Lu i.:: Cal'al· 
canti, vencido. » 

Concluída a leitura o Sr. Rebouças mandou á 
mes" o seguinte requerimento : · 

e~r Propoohn qu11 se l~a o projecto do codigo 
e logo ·Se 'ponha á approvllção.-Rebouças. 11 

Entrando em discussão fteou prejudicado por 
se vencer que se procedesse logo á leitura do 
projecto, ·devendo fazer·lie segunda no dia em gue . 
·sobro elle se devesse votar; pelo que o !:Jr. Mar
cellino de · Brito passou · a ler o · proJecto do 
codigo. · • . 

O Sa. PRE&mENTE declarou 'para ortleoi do dia 
.seguinte,: 1.• Discussão so~re !' . esc<>lha de .um 
dos . prOJectos sobre o .. me10 . cueulante, que se 
achão oft'orecidos e impressos, . a saber: . o da 
commisaão. especial, os impressos :sobre ns.l83, 
158. o 190; 2•• Resolução . da .commtasão de pe~
sõea ácerca das tenças e . pensões. S.• R~s.oluçao 
ácerca · das pensões · das vi~vas doa mllt~res. 
4:.• Resolução o •. 124:. 5.• _2• dsscu.ssão do proJecto 
de lei o. 189. . . .. 
Levantou-a~ ·a sessão ás 2 horl!la e tres quarto.s. 

-José .dti Costa Carvalho, pres1dente.-Joaqtnm 
Marcellino de . -Brito, .1• secr~tario.- Joaquim 

· Frt:ani::isco --All'es Branc(i Munu }Jarreto,. 4• se· 
cretario. 

Sesdc» em 20 de OÜ&abro . 

. PBEsm~oiA Do ,aa: ~osTA CARVALHO 

Fazendo-ia ~! chamada á~ 1Ó, horas e um quÍuto, 
- aebirão ·se-présentes .59 Srs • . deputados, faltaJ!dO 
. c~;~m participação .· os • .srs. Paula Barros, Paubno 
de. Albuquerq~~· Araulo Llm.a, Paul. a Alb.u~erque, 
Pereira de Hr1to, SI va Tavares, Alves Branco, 
Soarei da Rooba Gomei da . lo'on1eoa\ MirAnda 
Ribeiro, Lemo1, ' 8ou1a . Ollvalra, ·Leao, · F eU?, 
Baptl1ta . Pereira e Oandldo de Den1 i . 11m. e1 a 
01 Br1. Alencar, Moura, XaYitr .de Oarvalba, 
Corrêa . de Albuquerque, :&'erD1nde1 ela 811Yelra, 
Pln•o Ohlohorro, Andrada; M•ndaa Ribeiro, Mon· 

TOMO la 

teiro de :Barros~ . A.rl\rijo Franco e ':Fernandes de -
Vasconcellos. · 

O SB• PR:&SJD&NTE declarou .aberta ... a .sessão, e 
lida a seta da antecedente pelo Sr. secretarie 
Barreto, foi "I>PI'Ovada. · · . · .· . · . 

Foi .á commt11são . . das camaras munlcipaes uma 
representação da camara. da villa de Piracatú. 

Foi á commissão de poderes o seguinte reque· 
rim6nto : . . . . . . . . , . . 

a Requeiro que por. delíberaçio desta camara se . 
declAre -· valida a eleição de qualquer deputado 
que· tenha sido feita -na conformidade das instruc
ç_ões . de 26 de Março de 1824 e decreto de 29 de 
Julho de 11328, ou pelos eleitores da_· a_ctuallegis
latura, ou pot• outros elegido!! em assembléas 
P!.i!'Jarias, segun.do o entender das camaras mu· 
nJctpaes.-J. Lmo. » . . . · . 

Approvou-se o aeg11inte requerimento: . -, 
"'Requeiro que . se repita ao governo o . ofticio 

em que se lhe pedirão . informações sobre a lm~ 
portancia das u<?tas do_ banco emittidas, pela 
caixa -filial de Mmas, por quem · forão rettradas 
da circnlação .e .á· custa de quem, !!e do governo, 
se· do banco.-Vasconcellos. " .. 

Foi approvado o seguinte reqúerimento : 
« Requeiro que se peça ao governo o inventario 

dos · bens das corporações de mão morta, e ~quaes 
destes têm cabido em cotnmisso i se este mven· 
tario não se acha feito, e qual o obstaculo.-
J; Li no. » · ' · 

O .Sa. BÁPTISTA CAETANO . oft'ereceu o seguinte 
requerhhento : · ·· . · _ . . ·· . . . · . . 

« Requeiro que se. peça ao governo Informações, 
ie _o commaodante do batalhão o •. 11 destacado. 
na província de Minas Geraes, tem 1·ecebido soldoil, 
etapas e fardamentos para ·o estado completo do 
.corpo, ou se- para . ·~ · praças, · que dize~ ter o · 
mesmo corpo • ..;..Baptista Caetano. » 

Foriio apoiadas as seguintes emendns : • 
. 1.• a Que se peção â thesouraria das tropas os 
mappas · relativ~s â tropa de Minas_ desde o anno 
de 1817.-J. Luw. I) .·. . . · . . 

2.• " Acereacente·se-em quanto Importa a etapa 
e fardamento que a junta .da· fazenda tem pago 
ao batalhão n. 11.--Vasconcellos. » 

S. a . o: Que o requerimento seja remettído .com 
urgeocill á commissão de guerra . para que ~s.p~
ciftque quaes oa documentos que se devem; extgtr 
para esclarecimento da _camara.. -. •F61·.re•r.a d6 
Mello.» . . 

Afinal foi approvada a emenda do Sr. Ferreira 
de , Mello e por isso .remetteu-se o .requerim .. eoto 
com R8 emendaS á commiasiio de guerra. . · 

Forão á commiasiio. das contas do commiasariado 
011 documentos. a este respeito chegados proxima· 
mente do thesouro. 

ORDEM DO DIA 

· Í>iscutiodo-s.e a preCerencia para . a · di1cui1Íiilo 
dos· projectos oft'ereci~~~ ácerca do. melo circu
lante, apoiou-se e reJettou·se o _adtameoto para 
irem os projectos ·a umll . comm1ssão -composta 
de seus autore11, e tornando-se A; discusailo da · 
·prefer:eocia, ficou esta adiada pela hora i.· · ' · . 

o sa. PaEiimENTE deu para ·ardem do. dia 2(' 
do . Outubro a mesma quo tinha_-dado para :·es&a 
seliaão . . · · · · . . . .· . · ·. . . · · · 

Levantou-se a sessão ·pouco . deposs ·. ~as · duas 
horas ~ :.... José · d4 posta: Ca~alho, ·pres•deote.
Joaguim Marcelhno de Bt•ato, · ta · secretario • 
L ui; Francisco de Paula Ca"alcantfde .Alóuquer· 
que, secretario. . · .. _ : 
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&14 SESSÃO EM 21 DE OUTUBRO DE t8~0 

Sessio ·em.,~u . de Outubro 

PRESlDIJ:NCIA. DO . SR. COSTA. CA.nVAr-liO 

A's 10 horas fez a chamada, e acharão-se pro· 
sentes 68 Srs. deputndos, faltando com cousaos 
Srs .. Pere.ira .de Brito, Stl va Tavares, Alves 
Br-anco, Gomes da Fonseca, FAijó, Baptista 
PerAira, · Deos e Silva, J. Paulino, Miranda 
Ribeiro, .Lado, Oliveira Alvareil, Vallasques o . 
Lemús e sem participação os .Srs.: Moilrn. Fran~ 
cisco do Rego, Bello, Chichori'O e A1·aujo 'Franco. 
: O Sn. Pn-EsiDENi'E declarou aberta a sessão, 

e lida e. acta da. anteced_ente pelo Sr. secretario 
Luiz Cavalcanti foi.· apprnvada. . 

0 Sn. SECRETARIO MARCELLINO. D:& BRITO deu 
conta dos 11e~uintes officios : 

1.o . Do ministro · dos negocias estrangeiros, 
remettiln..do as informações pedidas sobre a 1•re· 
.tenção. cfo ex-encarregado dos negocias do Brazit 
junto ao governo do P11ragua:v, Antonio Manoel 
Conêa da .Camara .-l!'oi remetlido á 84 comUlíS· 
são de fazenda. · 

2.o Do ministro do ímpe1·io, partícipnndo· ter 
expedido ·ordem á camar.1 municipal destn. cidade 
para remetter a quam competir o diploma de de· 
putado, nfim de se preencher a represéntação 
desta província incompleta pelo fallecimento do 
Sr. deputado João Mendes Vianna.- Ficou a c a· 
mara inteirada. 

S. o Do mesmo· minist1·o, participando· ter o 
inspector da cnpella imperial representado, quo 
para dar contas· no. tbesouro, . a que é respon· 
Bllvel, precisava que se lhe restituíssem os livros 
da receita e despeza do prioste e das despezas 
miudas e diarias da mesu.a capella enviado as 
esta camara.- Mandou-se fazer a remessa dos 
livros sobreditos. 

Foi· remettido á com missão de . poderes o c f· 
fl.cio do Sr. Luiz Augusto May, acompanhandc 
o ·. diploma de deputado por esta província . em 
lugar do. faUeeido :Sr. J .. · M. Vianna. 

O. Sn. MAncELLI~o. DE_ BntTo deu igualmente 
~~= . 

I.o·De. uma representaçãoda camar& da cabeça 
da comarca da Jacobina, queixando·se de pa
garem os habitantes daq uella comarca um enorme 
tributo a titdlo de entradas, como terras de mine· 
ração. e sobre out1·os objectos.- Foi á com missão 
especial das camaras municipaes. 

2.o De um l'equerimento· do negociante Lou
renço Antonio do Rego, pedindo se ordene ao 
minist•·o . da_ marinha que dê os esclarecimetos 
pedidos p.ç>r esta . camara sobre a sua pretenção 
e que igualmente cumpra a lei. mandando· lhe 
passar por certidão o theor da informação que 
deu sobre a mesmn pretenção o procur!ldor da 

·corôa e que lhe fõra denegn_d. a. _A' la comm_ is_ são 
de fazenda á que está affeeto este negocio. 

3.o De um requerimento dos moradores . da 
ilha de _Paquetá, pedindo s_e_ torne livre c_ orno 
d'antes, o c.órte dos páos dos mangues.- A' com· 
missão .de justiça civil. . · 

4.~ Da. par-ticipação. de. molestia do Sr •. de· 
pntado J. Paulino de .Albulqnerque.- Ficou a _ea

··mara inteirada. . . 
· O SR. CuNHA. MAT-:cos mandou á mesa . o so3guinte 

projecto de resolução : 
«A ·assembléa geral legislativa resolve : 
« Art. Lo .Oil officiaes da. 1• linha que ser· 

virem como · .aj11dantes nos corpos da 2•, não 
pocleráõ ter nelles accesso superior ao postq de 
tenei)J;e. .. .. · .. . .. .. · . · 
· << Art-. 2.o ~'icão derogadas quaesquer disposi· 
ções ern contrario." 

« .Paço d•l. camara doEJ deputados, 21 de Outu· 
bro "'ti e 1880 . .._ Cunha :Mattos. » 

Foi julgado objecto de deliberação c dispen·, 

· sado da impressão, ficou para entrar na ordem 
dos trab(llhqs, não tendo sido approvada a urgen· 
cíá pHdilla parn ser logo discutido. ·; 

Foi tambem npprova•1o o sPguinte requerimento: 
u A commissiio encarregada do exame das cori~ 

tas do commissario geral do exercito Albino 
Gomes Guerra, requer S•l ·peça .ao governo· o 
original de nrna representação de Balthazar Pinto 
dos Reis, de que veio. a copia em 4 de Outubr'o 
de 11::!30 ~o.m .os documentos que a acompilnhárão. 
· i< Paço da camnra dos deputados, 21 de Outu

bro . de 1830. - Joaquim Manoel Carneiro da 
Cunha;-- J. Lin&•coutinho. » 

ORDEM DO DIA 

Continuou. a discussão adiada FIObre a prefe
"t•encia dos projectos de lei ãc.erca do meio 
circulante. 

·O sn: ALE:iCA.l\ interrompendo a discussão, 
requereu ao Sr .. presidente nomeasse uín membro 
para a commissão de poderes em lugar do Sr. 
Feijó: e. sendo !'IOmeado o Sr. Paim veio á mesa 
o se~tuinte pBrecer : . . . . . . · 

cc - A com missão de constituição e· poderes vi o 
o diploma do :;r •. Luiz Augusto May, deputado 
supplente por esta província, e que deve. sub
stituir ao proprietario fallecido o Sr. João Mendes 
Vianna, e achanrlo ·legal o dito diploma· é de 
parecer que o Sr. deputado deve tomar _assento. 

<c Paço ·da cam_ar_ a. <los deputados, 21 de Ou
tubro de 1830; - J. U,. de .. Alencal'• -E. F. 
França.. » :J~ 

Foi approvado. ; .
1

, 

E aununciando-se achnr.·se na sala immediata 
o Sr. Luiz Augusto ·May, foi introduzido com 
as formalidades do estylo,· prestou juramento e . 
tomou assento. 

Vo!tando·se á discussão primaria, o Sr. Vas· 
concellos mandou á mesa os seguintes quesitos: 

« t.o Continuará o cunho do cobre tcomtanto 
que não. exceda ·ao. que fõr absolutamente neces· 
sario para algumas despezas miudas, retirando· 

. se J?Orém .. da circulação uma quantia em notas 
igual á nova emissão de cobre ? . . . .. .. 

<< 2.o Convirá alterar a denominação da moed.a 
de ouro e ·prata, dando·se.lhe um valor n()mínal 
igual ao do.· papel, e recebendo-se assim nas 
estações publicas 'l · 

<c 3"o O papel do . banco circulará tambem nas 
províncias do sul ou em todo o imperio.? 

cc 4.o A1mittida a base 3•, em que proporção 
circ·ularà o papel, na de um quarto, de . um terço 
ou de ·metade? · · ... 

<c 5.o Que se concedão _ ãs camaras mtinicipaes 
_ os terrenos chamados. da marinha com o o nus·· 

de darem para o . resgate . do papel, ._ e • cob_re 
metade das rendas dos mesmos terrenos.·.
Vasconcellos. ~>' 

O Sa. PAut.À ·E SouzA requereu o adiame~t~, 
que sendo. apoiado. foi ap{'rovado e remettid_os·os 
quesitos á la e 8• comm1ssão de fazenda. 

Entrou . depois em questão, se o .. adiamento 
approvado comprehendia tambem ·a discussão 
sobre a prefe1·enciados proj ectos ácerca do meio 
circulante ; e assim se decidia. · 

Passando· se a discutir a resolução adiadr. sobre 
as tenças dadas: pelo ·governo;' foi. approvado o 
art. 2o, salva a redacção. · ~ ·· · _ · · . ' 

Ao art. 3o vierão á mesa as seguintes emendas: 
l. • « D'ora em.-diante os mUitares serão pre

miados com as tenças de tarifa, logo que· hajão 
completado 20 -annos de serviço e tenhi\o o posto 
·de majores.-Cunha MattfJS.» · ·· · · 

2. • <c Conservados· os direitos adquiridos antes 
desta lei.-Salva a redacção.-Lui.a-_Cuualéanti.» 

3.• cc Do art. So tire·se..-ordinarloa e.-Ferre1ra 
da· Veiga.-Baptista • Caetano. » · · 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 15:28- Página 1 de 2 

SESSÃO .EM 22 Lm OUTUBitO l>E ,~830: 
-Forão todas apoiadas; e -dando -a hora ficon 

adiada a di~cussão. . 
0. Sa. PRESIDENTE d'eu para _ordem do dia 22 

_de Outubro: Votação sobre o codlgo criminal. 
Resolução da commissão de pensões ácerca das 
tenças e pensões. Resolução acerca das pensões 
dadas ás viuvas dús militares. 2• discuaKi'lo do 
pro jacto de lei n. 93 sobre as loterias. __ Resoluçlto 
n; 12'.1:. ·Resolução n. 166. -

tt t.• ·Os mapp-llil geraes do. batalhão .re~~t.tidos 
1i secrlltaria de est_ado dos negocias da .gaerra. 
e os que forão entr~gues no comm~ndante m'ilí~ar
da província. de Mmas·Geraes, desde .que .o dLto 
hatalhilo entrou na mesma p1·ovincia _até ao.fim de. 
SotembL·o proxim()_passado. : - ·: . . _ ... 

Levantou-se . a ses~ão depois da ri 2 bora11.
José· d,z Costa Carvalho, presidente.- Joaquim 
Marcellino de B,·ito, lo_ secretario,-Vicentd Fdr• 
reira de Castro e Silva, 3o _ secretario. 

" 2.• As t•olações de alteraçqes _das companbtasi 
entregues em at:to _de mostra, durante o mesmo 
perlodo aos Officiaes da. vedoría, sendo a_COÚlPil·:· 
nhadllll de peças justificativas que qualifiquei? o~ 

· lmpodhnento das praças que faltárão. aos d1tos 
aotOII do mustra. 

11 3.• Uma conta ·das despezas ménsaes . .feitas 
pola juntada fazenda com.o oatalhiio, cl!lssificando 
sepat•adamente a importancia nos soldos e gra
tlllcoljões a quantidade, qualidade e valor das 
forragens, etapas, 'fardamentos,. armamentos, equi
pautentos,. utensis, alugueis da casas e quaeoquer 
outros artigos requisitados_e fornecillos_durante o 

SessAo · ein ~~ de Ou1ubro 

PR!tEITilENCIA DO sa·. _COSTA CAUVALUO 

Procadendo.·se á cham'ada á hora do costume 
acharão-se· pre;;:entes 71 Srs. deputados, faltando 
com causa os. Srs. Gomes df\ }.<'onseca, Deus e 
Silva,· ·Ledo, Baptista Pereira, José · Paulln•'• 
Alves 'Branco,_ Silva T11vareil, Feijó,. Peroir.l de 
Brito, Oliveira Alvflres, Moura, Andrada e 1\f',iranda 
Ribeiro;· e sem ella o Sr. Araujo Franco. 

-O· Sa. _-. PRESIDENTE declarou· aberta a sosaiin, 
e .. se_ndo_ Jida a acta da antecedente pelo Sr• secre· 
tario.-Ferrei_ra de Castro, foi approvada. . 

_ Foi remettido á com missão 'especial dos camnras 
municipaes' um :requerimento da camara munlcl· 
pai .da- .villa de Angra dos Reis da ilha Grande, 
pedindo decisão de outro que dirigira a OMtR 
camara, propondCI a necessidade. do augmonto 
de suas rendas. 

Lerão-se os seguintes pareceres de commls· 
sões: -

l.o cc A commissão de fazenda examinou 01 
· livro& da cathedral e imperial capelln, e por~to 

que , .lhe pareça que não _ poucos . abusos ao tOm 
introduzido naquella estação, limita·se a propór 
a_ esta augusta camara que muito convóm rocom• 
mendar uo governo que_ faça tomnr con~aa .Ja 
cathedral na fórma das leis,· devolvondo-se 011 
livros. a quem competir. . _ 
_ cc Paço da camara dos deputados, 21 de Ou· 

tubro de 1830;-.Vasconcellos.-Hollanda Caval· 
canti.-DuartP. Silva. ,, -

Foi approv"ado. · .- -
2.o· «A· COIJ'!missão de justiçl\ eiviln instanclns 

dos supplicantes Bernardino José de BltancOIU't 
e outros, por mai:>. de duas vezes lêm exigiria 
do, governo c.s precisos esclarecimentos llcerca 
d11R terras do Cubatào na: província de S. Oatba· 
rinn que os mesmos dizem tea·.·lbes sido extor· 
quidas _pelo ex-governador · João. __ Vieira To v ar, 
e porque nenhum parecer ella possa dar a tal 
respeito sem que_ se lhe ministrem as informaçl:ie11 
exigidas, _entende· que estes de novo se bajão do 
meSm:l. governo ofticiandO·Se-lhe terminantemente 
nesta conformidade. · 
-« p,,ço _ di-\ camara. dos deputados, 21 de OU· 

tubro de 1800 • ...;H • .T. B. ·Paim.~ A. _P. Limpo 
de Abr'3u·; ,,- ·· · ·· · · · ·- · 
-.Foi appro.vado~ _. _ _.· . 

s.o «A. commissão de guerra satisfazendo ao qua 
lhe -flli determinado .. por .esta: augusta cama1·a 
relativamente ao requerimento, do nobre depu· 
tado ._o - Sr.. Baptista Caetano, ampliado. pelos :tos · 
Srs. ·VIlsconcellos e_ Lino:Coutinho, sobre o exame 
e 'liquidação dos- vencimentos- -e fornecilnentoa 
de· soldos,. etapas, -fardamentos. e_ outros gene roa 
pertencentes au batalhão de caçadores n. ·11 da 
ta linha do exercito, actualmento aquartelado na 
provinola de. Minaa.Gor•IOS: propl:io quo com ut·· 
gencla . ao pcçii•J no govomo. OIS c.I•JCumontotl ao· 
guintes: 

per iodo antecedente.- _ · · _ _ . ·.- -_. - -_ 
" 4.• Uma conta do valor dos f~t·damentos. atra.

zactos I'JUe .se . devião ao ba_talhào antes de éntrar 
nu. província, declarando o numero,. das -.praças 
p11ra quem esse valol' foi_.i·oquisitado ou recebido; 
se ai taes praças se achavão presentes no cor.po,. 
Sll doset tadns ou se. os herdeiros das fallecidas
ccbr!Íríio a importa.ncin das.: que ;lhes_ ,pertencião
ú. vista_ de . seus . titulo:; e· pelo- intermedio . _da'lf. 
nutoridndes legaes. · _ · . _ , _ r_,_. · .· 

" ú,o Relações noú1inaes de todas. as praças que 
ontrát•ào no hospital militar, . declarando·se os 
dll\8 · das ·altas e_- os das baixas no 'lllailm~ .hos~, 
pital. . __ ·.. . -.-- -• , ·'- ... ___ ·. .--.. > 

11- (I, o Cópias .das- ordens .expedída!!,.pel~ gov.érno 
fll\ra a·" província de Minas·Gernes :a respeito dos
v.encime11tos e fornecimentos do .batalhão, _desde 
q uc foi servir na .mesma .província. _ _ _. 

11 7.o As relações .. de alterações das companhias 
do batalhão apresentadas_á: thesournria _geral das, 
La•opn!l da córte e p1·ovincia do Rio _ de Janeiro 
n11 ultima_tnllstra que flqui passou o batalhão, . ; _ 

11 S.o Finalmente_ o mappa do estado do,batalhiio 
entt•egue ao quartel general da córte _no. dia em 
que so_ póz em marcha para a província de Mi_ nas-
GeruoR. _ . _. . . . : 

a Pnço da catnara dos deputl'dos, 21 de OutJibro_ 
de l830,..;.Cunha Mattos.- Viei,·a Souto: • I> 

Folupprovado. · _ . : _ , .. 
4.• « A commissão de gue.rra, em additamento

oo t•equerimento do illtlstre deputado o Sr. Bap.-
tlllta Llaetano, a respeito- dos. vencimentos e for· 
nocimentos _ feitcs na província de 'Minas-Geraes. 
oo batalhão de caçadores n. 11 da -lA: linha do 
extlro!to: entenáe que se- deve -recommendar ao 
govtlrno quil mande .immediatamente -passar- uma 
rll{ol.'lll& revista· de insp_ ecção ao:mesmo batalhão_, 
'cuJ;ul termos seriio remettidos a esta . augusta 
cnm .. ra logo que fór concluída e sem. se esperar 
pela promptiftcaçào d,;s documentos -exigidos pelo 
outro parec.es- da dita_ commissão !'Presenta~o. no 
dia de bOJO. __ - ·- __ -- • . ·. , .•. -. _: 

« PaÇo da camara dos deputados; 21 de Oa
tubro de 1830.-Cunha Mattos .... Vieii'Q -soutb.: » 

Fui opprovndo. -· , , · · :' .. :-~- _: .. , 
5'o " A commissão de constituiçiio•e ,pqderes, .. em 

viilta do> requerimento do . Sr.·T..irio .. na sessão de 
20 do _correnté, para que -se -repute . valida . a 
ololç!io de __ qunlqa1er deptltado: ._!eita na .confor
midade da3 Jnstrucções .de 26 de Março de 1824 
e decreto de 29. de .Julho -de '1828.,oó..pelos elei-. 
toras da. actual legislatura· OJl·,_por.,;óutros; eleitos 
em assembléi:ls primarias,_ segundo o enten~~~~· da!! 
camaraa municipaes: considerando, nos-_ ,motivos 
quo darão lu~ar. a .se_IJ_lelhante l'equerim.e!l_to que 
adtl os acontectmentos praticados .na -prov1ncia·de 
Mln1:111 por causa das eleições do deputado qu,e .deve 
sub&titlllr no Sr. Lncio Soares Teixeira de.Gouvêa, 
n~•l jlódo tit.liJCat· de fllzer pl·estmth· desde j.á a,.esla 
IIUIJUIItll camara a desordem,.oscillnçiio o ambigui
dal!o qno_ os consellleiros dtl ,coróa aconselh"ndo 
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616 SESSÃO EM 22 · o E OUTUBRO DE 1830 
adenagaçil'o de saneção .Á rosolnçlio de .. . de . .. do 
corrente ·· anno da assembléa geral ; lnnçâriio · no 
meio de um l!ovo pacífico· e modera~o que com tanto 
methodo e .c1rcumspecçilo tem sab1do arraigar em 
si o : ~ystema constitucional e que só por isto 
morecJa .ser · tratado com a maior bon !é e maia 
benigna sinceridade. . · · . 

cr A_ com_missão observa mais, que apezar de ser 
a lagtslaçao actnal ácerca de eleições · toda de· 
monstrat.iva· ·de que ·. os . eleitores servem para toda 
uma ~eg1alatura e q_ue pelo conse12uinte são ·os 
propnos para · as ele1ções · de ·que fazem menÇão 
os arts. 2~ e ~3 da ccnstiLuiçlíO, como no caso 

. em questao nao se sabe por que ·fatalidade o · 
governo mandou ._confi':mar e sustentar o arbi~tio . 
do conselbo . pl'es!denctal de Minas, para que se 
procedesse a · eleições ·primarias para ·a eleição · 
·âo novo .deputado ; acontecendo daqui que umas 
cama1·a3 . obedecessem . á legislaçiio existente como 
era .do seu dev~r e o~tras á or:!e.m do governo 
e pelo eonsagumte v1_o-se . na mesma provi nela 
ele1.tores novos e eleltoreg velhos, cooperando 
conJunctamente para uma mesmn eleição. São 
de (acíl intuição os males que de taes eroce
dil!le~tos do governo se . _po~em seguir á tran· 
qutllldade daqueUa prov1nc1a e das mais q_ue 
por ventura aconteça · fazerem ·iguaes eleiçoea 
durante. a presente legislatura, vindo as camaras 
municipaes a obrarem sem uniformidade. e até 
mesmo podendo suceeder choques e competeneias 
entre · os eleitores passaJos e os novamente 
eleitos. • · 

, . « Não póde . a commísaão asseverai-o • . porque 
de certo nenhum documento comprovativo .tem· 
porém seria talvez . deseulpavel .o pensar~se que 
tal procedimento do governo tem por ftm baru
lha': o andamento constitucional, attenuar a paci· 
enc1a dos povos ·com tantas eleiçõea primarias, e 
por ventura ·. f~zer. persuadir a?s incautos que o 
syst~ma constttuclOnal é pezado, e sobremaneira 
detr1men~os~ . á p~pulação . . C~mo quer que seja, 
a . comm1saao nao pó.:le de1xar da assoverar 
que o governo ultrapassou de todo suas. atlri· 
b~ições! q~ando approvou o arbitl'ill das elei· 
çoes prnnar1as; porque, quando não quizesse 
reconhecer que ·a legislação existente era toda 
em contrario,. como o tem sempre entendido . a 
aseembléa geral, ao ·menos . não s& podia dis
pensar c. de julgal·a duvidosa, e em tal caso nii:o 
lhe cumpria intrepretal-a, e sem consultar . a~ 
camaras legislativas, mórmente achando-se ellas 
effectivamenté . em suas .sessões. 

« A' ,vista pois do expandido; sendo de absoluta 
necessidade fixar uma conducta uníformA ás 
!l'lma~as ~unícípaea, e privar os. choques e des· 
tntelbgenctas CJUe se aeabão · de mencionar 

. uma vez que desgraçadamente não foi aanccio: 
!lad~ a re!loluç~o, que deveria ter fludo urna 
mteJra un1!ormzdade a tal respeito, a comrnisaiio 
é de parecer que se diga claramente ao governo : 
1° Que a camara entende, assim como .a assem· 
bléa geral o tem entendido, que a legislação actual 

··. manda fazer as eleições mencionadas · nos arts. 
23 e 43 da constituição pelos eleitores feitos para 
to<3:a a legislatura, e não por outros . novamente 
eleztos. 2.o Que posto a camara julgue indispensavel 
ao s~cego e commodidade dos povos julgar valido 
o . diploma de qualquer deputado eleito com· a 

· mtstura . de votos de eleitoreR · paBsados -e ele i. 
tores ·~ovamente eleitos, comtudo para o ta.turo 
el._!a nao reconhecerá legítimos os_ poderes, se
na.o daquelles d_eputados · .el·e· itos · pelos · eleitores 
para toaa a legislatura; e que . isto · mesmo se 
faça saber ás camaras · municipaes, para seu go· 
.verno e intelligencia. · . · - . · 

'' Paço da .camara dos deputados, 21 de Outubro 
de ~880.-J. M. de Alencar,..;.. H. J . de Barros 
Pa,m.11 

.. VOXOSEPARADO . 
(I o abaixo assignado, membro dü commissão de 

P~deres, ~xaminou a ·indicação do Sr. deputado 
Ltno qoutmbo e ponderando: to, que esta earilat•a 
tem d~reito de declarar sua opinião· e sentimen
tos todas. as veze~ que parecer que! o governo 
tem -. q!Jendo desVlar ou ·emp_ecer os cidadãos 
bra~1lesros na ma~cha constltucional ; . e . que 
mu1to · releva · gue - :ella ·exercite ·este , direito · 
quando se trntl\ do3 grandes interesses nacio
nae!· como quem deve promover o berri geral aa · 
naçao, e . velar na gunrda da constituição. (art~ 15 

· ~ 9°da constituição· do imperio): '2o, que só a esta 
camara compete verificar os poderes de seus 
me!flpros, e por. isso conhecer da validade d~ts -
~letçoes doa me1mos (art. 21) : 8o, Q'le Ibe parece 
mc<!ntestav~l estar em vigor a intedigencia dada 
ás wstrucçoes . de 26 de Março . de 1824, pela · 
resolução de 9 de Agosto· de 1827 ; resolução que 
n~o. creou, nem por sua natureza podia crear 
d1ret~o novo : mas unicamente expoz a inte!li· 
gencu~ que . todos. os ramos do . púder .legislativo 
da vão aquellall instrucções . que nessa parti\. ... ~· 
decreto de 29 de Julho de 1828 não declarou revo· 
g~das; 4°, que não obsta o não Ler sido ·siuíe
ctonada a repetição da · J!lesma l'esoluç!q, que foi 
pela nssembléa geral fetta nesta sessao ' pot·que 
lato em nada altera o direito já exia'tente; é 
entenJído na fórma já uma vez dec:laradl\ por 
todos os ramos do poder legislBtivõ ; devendo 
antes_ suppOr·se .em tal cas!>,· que a falta ds · 
aancrao nnaceu . da .' dEu.neceaatdade de . um n.ovo 
acto .a sem~lbarate respeito ; 5o,: que neste rriesmo 
sent1do to• . tomada e sanccionada. a . resolucão 
que restituía o cidadão Paulo José de Mello ao 
ex:ercicio . do cargo ·. de ·eleitor, pelo tempo . da 
actu~l- legisl•1ta.ra: 6•, finalmente, que ãs camaras 
mume1paes ·pertence . promover as eleições · dos 
membros das camaras legialaLiv. as (a.l·tigo da 
lei) do lo de Outàbro de 1828. . . .. 
. (( E' de parecer que segundo a' boa, e verda

deira intelli~encia . das instrucções de 26 de Março 
de 1824. conttda na citada t·esnlllção . de 9 de Agosto 
de ·1$27, se declare quo é valida a. eleição de 
d~putado orde~ada pero art. 29 . da constituição 
fetta pelos eleitores nomeados para a primeira 
eleição · do qualquer legislalura ; mas . que em · 
qual~ner província ou parta della, em que para 
issll Jâ se tiver procedido A nomeação de novos 
eleitores, compita a estes o fazur 11 referida 
eleição: e que assim .se publiquP e coaununique 
b camaras municipaes. ·· · 

cr Paço da camara dos deputados, 20 de Out11bro 
de 1830.-Ernesto Ferreira França.» 

. Mandou-se imprimir com o parecer, por se 
não _approvar a · urgencia requerida pelo Sr. · 
Bapusta Caetano. · · · · · 

O Sn. LINO CouTINHO fez o seguintê requerimento: 
« Q11e se peção de novo no governo os motivos 

porque se cont.iriun ainda no J'ecr.utaznento. » 
Entrando em discussão vierão á mesa as segllín-

tea emendas. . · . 
1.• << Pergunte-se ao governo. por qae ordem se 

procede ao actual recrutàmento;-Custoliio Dias.» 
~-· « Indico que este requerimento vá à coin

mtssão da constitui~ão pnr1l que ella interponha 
· o seu parecer se convém melhor · encetar a accusa-
çiio. -Fen•eira de Mello. » · · . -

8.• a Proponho ' se dirija ao tbrono uma men~ 
sagem '· expondo circumstancjadamente o mal que. · 
o . .Braz1l soft"re do. recrutamento illegal . que .se 
está:. f•1zendo, e aopplieando . remedio. a ene;-

-Xav1er de Carvalho.» . · 
_Foriio todas apoiadas, e procede11do-ss · ã vota~ 

çao approvou•sa . o . requerimento, rejeitou-se a 
emenda do Sr . . Ferreira de Mello, remettea•se i 
comllli&são de conatitliiçio .a do . Sr. Xavier . de 
Carvalllo, ficando comprehendida . 11• votaoiio · ~ 
d~ . ·Sr. Custodio Dias, · · : · 
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ORDEM DO DIA 

· Propondo-se · á. votação o ·. projecto do codigo 
criminal com uma pequena alteração de redacr,ão 
proposta pela commissão de:s emendas; foi appro~ 
vado . e ado ptado para se remetter ao senai:lo. 

·Entrou depois em discussão o art. 3o da reso· 
loção proposta pela commisdo de pensões e 
ordenados, · sobre as tenças dos · offiCJaes· mili· 
taro!ÍI, . cem as emendas. anteriormente apoiadas, 
aMm das ·quaes o · Sr • . Lino Coutiitho oll'ellllceu 
a sel(uinte,- que tamb~m foi ap<liada: . · ·.· 

<< D'ora em diante não aerã concedida mais 
tença alguma por serviços militares ordinarios, 
salvo aos militares que na data . desta jã csti· 
verem nos postos superioresde rnnjor para cima, 
inclusive.-.T. Lino. » · 
· Procedendo ~se á votaçio, foi approvado o ar· 

tigo, salvas as emendas, e destas a do Sr. Luiz 
· . Cavalcanti, sendo rejeitadas todas . as outras . 

Ao art. 4° fo i oll'erecida pelo Sr. Cunha Mattos 
a seguinte ·emenda, que tambem foi apoiada: 

« A.diante do art • . 4o .-Salvo os. offictaes supe· 
riores . que · não gosão do beneficio da lei de 6 
de Novembro ·de 1827 • ...;.0zmha Mattos. ,, 

Procedendo-se á votação foi approvado o artigo, 
salva a emenda, esta rejeitada, e julgando-se 
finda a discussão, foi a resoluçio rejeitada na 
adopção. . . . 

Entrou ·em · discussão o art. 1• ·da resolução 
offerecida pela 'commissão de justiça civil sobra. 
as duvidas propostas pelo conselho supremo mi· 
Jita~, . áeerca dá intelligencia da · lei de 6 . de 

· Novembro .de 1827, e foi approvado, sliha a 
redacçio. · . . . · 

A'> art; 2° o Sr. Rebouças offereceti a seguinte 
emenda, que foi apoiada: 

a Diga-se-filhos manores.-.Rebouças.» 
Foi approv_ ado o artigo e rPjeitada_· a emenda. 
Ao 'ãrt. 8o o . Sr. · .Lino oft'ereeeu a · seguinte 

emenda que foi apoiada : 
« Diga-se -ao posto em que eft'ectivamente se· 

achar com .decreto;;...Lino. li 
Procedendo·s.e à votaÇão . foi approvado o artigo 

e a . emenda, salva a redacção. 
· Entrando· em discussão o art. 4o, víerão á 

mesa as seguintes' emendas: · · 
1.• « As sobreditas disposições devem compre

hender as vi uvas, mãís, etc. , . dos o16eia~es · que 
não. contarem vinte · annos de serviço, e isto na 
conformidade da lei de Novembro que estabelece 
as reformas, salva a . redacçõo. -José Lino. ,, 

2.• « Proponho que se exprima o art. 4o, -
Rebouças. • · . · · · · 

.Forão ambas· apoiadas o procedendo-se á vo
tação, foi . approvada n do Sr. Li no e _rejeitada .. 
a do Sr. Rebouças & o artigo. 

O · art. 5o foi approvado e entrando em discussão 
o arti ·ao;· forão otrerecidas as seguintes emendas: 

· 1.• ·!'c· Que :as habilitaçõ~>s . sejiio feitas . nas pro· 
vincias perante' o juizo onde correrem as demandas 
c,m a ·nação, e nas mesmas províncias :11e deter~ 
mine o pagamento.-Salva n redacção;-Rebouças JJ 

2.• « .As· habilitações do:1 impet-rrt.ntes serão 
apresentadas nas províncias aos presidentes em 
conselho; e na: cOrte · á ·secretaria de estado dos 
negocio& da guerra, . e por ella se lhes dará 
expediente com · audiencia do procurador da fa
zenda . nacional, bastando para titulo dos · agra. 
ciados a portaria para o ·assentamento na folha 

. respectiva;· ãein · dependencia de consulta do con-. 
seltio supram·o, · ou de 'lualquer · ·.Qutro . tribunal ' 
na cOrt~, . salva a redacçao.-Castro e Silva. » 

S.• a Que as habilitações sejão feitas. perante 
o juizo da ~corOa. d11 província · respectiva e com 
fiança idonea~ para apresentar certidão do the· 
souro da · córte; · em como nio recebe t.ença Oll 
pensão alguma: poderá . o impetrante receber o 
meio · soldo.-Salva a redacçio;-José Lino. » 

forio a~oiadas e afinal approvou-~q o !lrligo, · 

·salvas .· as emendai!, e destas a · :lo · Sr. Li no, 
fic11ndo comprehendida ·na Vlltação a do Sr. Re· 
bouça~, e rejeitou-se a do Sr; Castro e Silva. 

o sa; PAUL.\ :m SouzA'otrereeeu depois o seguinte 
artigo addi ti v o: - · . . · . · 

· « As disposições do artigo . ficão ·extensivas · és 
. vi uvas, etc., dos o16ciaes inferiores refoi:madoa 
.no posto -de alferes, _;P•ula eSou.;a. -.» · . · 

.Foi apoiado e. ap.Provado: julgando-se finda a. 
discussão, adoptou~se . a resoluçao. . . · 

O Sa. PRESIDENTE declarou para ordem · di~ dia· 
seguinte: Proposta do conselho . geral· da : pro- : 
. viucia de S; Paulo, n. 19. Ditas do conselho l{eral 
'da província -de Goyaz, na. 1~1 48, 55 e 7. Ditas 
de· Minas-Geraes ns. 10, 182, l:!t>, 146, 148 e · 149. · 
Resolução oll'erecida pelo Sr .. · Cunha Mattos, 
sobre promoçõés. . · . . ·. · · ·: 

L.evantou-11e a sessão depois das . 2 · horas. -
José da Costa Carvalho, presidente.· - J1.1aquim 
Marcellino de Brito. lo secretario • .;....; Joaquim 
Francisco Alves Branco Muniz Barreto, 4o secre· 
tario. 

SeuAo e• ~8 de Oa&abrÓ . 

PRESlDENCIA DO 8B; COSTA C.\RVALHO 

A.'s 10 horas, feita a chamada, ~chava-se ·na 
casa numero sutllciente do Srs. deputcl,dos,, fa1· 
tand:J com causa participada os Sre; ·. Antonio 
Joaquim de Moura,: José Paulino, Araujo 'Lima;· 
Pereir,l de Brito. · Luiz Cavalcanti, Silva Tavares, · 
Alves Branco, Mello Mattos, Gomes da Fonseca, 
Ribeiro de · Andrada, · Ferreirl\ .de Mello, ·Lemos, 
Feijó, Olív&ira A.lva,·es, Baptista. Pereira, Ernesto, 
Mirand't Ribeiro, Lado, Deos e Silva e Vallas
.ques ;· e sem elln ·os Srs. Bello e Clemente Pe .. 
reira. · 

0 SR• PRESIDENTE declarou aberta a sessão; e 
lida a acta da antecedente pelo Sr. secretario 
Muniz Barreto, foi approvada. · · · 

O 'Sa. lo SECRET.Lato · deu conta do seg11inte 
exrediente : '• . . . . ·. . . 

. ,o De .um o:fJlcio. do Sr. deputRdo Antonio 
Joaquim de Moura, participando que por incom-. 
modado não podia· comparecer na sessão. Ficoll.· 
a camara inteirada.. . . ·· . ... .. · ·. . ... . . 

2. o De outro o:Olcio do Sr. deputado Antonio 
.Fernandes da . Silveira, em que participando o 
mão estado de sua . sande pede .. licença para re-~ 

. ti rar-se.-Foi á cominiàsão de poderes. . · · 
__ . Deu mais conta de um requoriment() . de Lou· 
reriço Antonio do Rego, . pedindo que se , reitere. 
ao . governo . uma recommendação relativamente ao; 
negocio do supplicante . que se acha ,.&trecto : a 
esta ca~ara • ..,. Foi á 1• . con1misilio .· de · fazenda. ; 

O MmsH<> Sa. s:EcaET4BIO leu a •·edacção da 
resolução ·que explica e declara a lei ' de · 18 de 
Setembro de . 1828 .sobre o tribunal supremo- de 

· justiça. · . · c . ·. · •.· . ·. 
a A· assem bléa . geral legislativa resolve ·: . · 
« Ar.t. t.o A le[ de 18 d.e Setembro de 1828 

será cumprida com' as seguintes declaraçÇiea: : · • 
·· « Art. 2. 0 .))even1 ·ser allmittidoa · á matricula 
de que .trata e art. 4° § 8°, não "só o a magia·· 
trados q~e actualmente' · estiverem empregaáos, 
mas tamliem .os ·q11e já tiverem servido alg11m 
lugar • . e estiverem · habilitados para continuar nó: 
serviço, ainda que estejão desempregados.· · · · ·· 

· . ·a Art. S. o Os magistrados . q11e de novo entra:. 
rem no serviço; e • os actuaes que ' fqrem despa-' 
chados . para outros· lugares, · poderáõ . ·ser matri· 

. colados logo . que. apresentem a _sua· cuta, ficando -
obrig>1dos a remetter ao' presidente . do· supremo · 
tribunal a certidã, da sua posse dentro do .prazó 
de seis mel!les os !lUe servirem nas províncias do 
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Rio de Janeirc, S. Paulo, S. Catbárina, Rio 
Gran __ de. do S.ul, .. · Minns,Geraes, .Espírito-Santo .e 
:Bahia, de um anno os que servirem nas pl'O· 
vinciRfi! de Sergipe, AlaJ<ôas, .Pernambuco, Plll'R· 
hyba, Rio Grande do Norle e Goyaz; e de 18 
mezcs os que servirem nas outras províncias. 
. " Aos magistrados que se não matricularem, ou 

que tendo-se matriculado não rcmetterem a cer· 
tidão da posse nos referidos prazos, se não con· 
tará .. a antiguidade .no tempo da mora. 

" Art. 4;o Quando algum magistrado fôt; sus~ 
penso pelo poder moderador na conformidade -do 
art. 1M da constituição,. o ministro e secretario 
de .. estado dos negocias da justiça o participará 
officialmente. ao presidente do tribunal : i_gual 
participação documentad!l-_ fará a relação, e qttnl
quer julgador quando tivet; pronunciado algum 
magistrado, ou contra 11Jle proferid'o. sentença· em 
processo criminal, pa~<sada em julgado para se 
fazerem na sua matricula as devidas notas.· 

<<Art. 5.0 :Nos dous casos de manifesta nullidade 
ou injustiça notaria, 'Póde-se interpôr revista na 
conformidade dCis S)g) 6• e 16 da lei .de 18 . de 
Setembro de 1828, das sentenças proferidns em 
ultima instancia em todos os juizos, ainda pri-
vilegiados. _ . · -

" Art. 6.• De toda~ as sentenças proferidas em 
ultima instancia nos tribunaes ecclesiastíco~< de;· 
pois da dita lei, poder:'se·htl. Interpôr revista 
nos dous referidos casos, apezar de terem passado .. 
os dez. dias, salvo se as matarias julgadas forem 
meramente espirituaes. 

« Art. 7.• Estas e todas ·as outras causns em 
que o· tribunal concedet revista, serão julgadas 
nas relações provinciaes, conforme o .art. 16 da 
citada lei, e o processo tanto para a interposi· 
ção como . para a apresentação ·será o mesmo 
estabelecido nos arts. So e seguintes. 

« Art. 8.o Os dous casos de manifesta nullidadc 
ou injustiça. notClria, só __ · se julgaráõ verificados 
nos precisos termos dn carta, de. lei de 3 de No~ 
veml:iro de 1768-$$ .2 e 3, e quando oceorrerem 
casos taes e tão graves e intrincados que a decisão 
de serem ou não comprehendidos nas disposições 
desta lei se fllça duvidosa no tl"ibunal, · solic\tará 
elle ·as providencias legislativas pelo intermedio 
do governo. 

<« Art. 9.o·A interposiÇão da revista por meio 
da manifestação de que trata o nrt . . 8• . da. refe
rida lei, pôde ser feita por quall}uer procurador, 
ou seja bastante ou ger;•l, ou seja particular dos 
que estiverem aotorisados para o proseguimento 
do feito. na instancia em que se proferir a sen
tença de que a revista se interpuzer 

« Art. 10. O termo de tres dias fixados .para 
a ·manifestação da revista é peremptorio e. im· 
prorogavel sem embargo de qualquer restituiciio; 
todavia os erros commettidos pelos escrivães.dos 
juizos de que se interpuzer a revista, ou pelo se
cretario do tribunal, não· prejudicuáõ as partes 
que tiverem cumprido as disposições legues . 
. 11 Art. 11. No caso de se provarem taes erros 
perRnte o tribunal, deferirá -este o direito das 
partes como se não existissem, salva a· respon
sabilidade dos que os·. tivt:rem Cúmmettido. -.·. . 

11. Art. 1:.!. As revistas que tiverem sido dene
gadas por motivo dos mencionados erros, admit
tiráõ n()vo .conhecimento para se deferir como 
fór justo, com tanto . que .as partes .· tant.o neste 
caso como no art. 6o_ o requeirão na cô.rte e pro
víncia. do Rio de Jàneiro. dentro de ao· dias; de 
um anno nas. províncias de Matto-Grosso, Ceará, 
Piauby; Maranhão e Pará ; e de oito mezes nas 
demah1 . provinein:s, contado':l da publicação dn 
presente . resolução. 

<r Art. 13. 'Se a. parte contra quem se proferi!' · 
sentenia em .ultima instancia morrer antes de fin. 
darem os dez dias, sem ter interposto a revista 
nem ,consentido no julgado, sendo .mondorn no 
lugar do juizo, .ou sabendo-se nelle.do seu fal-

lecimcnto dentro•dos dez dias, passará aos her-
d<:iros o dire.ito de a interpôr; · · .. 

11 Art. 14 .. Os herdeiros neste. caso farão -a 
manifestação dentro de 10 dias dit publicação da 
set1tença, pot· que fórem habilitndos perante o 
juiz. 011 relação,· que julgará a causa principal. 
. "Se a parte qlle !allecer n:io fór moradora no 

lugar, nem nclle se tiver noticia do fallecimento 
dentro -do~ dez dias, . valerá a Interposição da 
~e vista feita .. pelo seu p~oc!lrndor,. e ~c este a não · 
mtarpuzer passará .o. d1re1to de a Interpôr aos. 
herdeiros na fórma acima declarada. ·. . · 

<< Art. 15. A intimaçiio. da manifestação, qaando 
ll· parte· con t•·aria não ·residir·· ou não estiver no 
lugat• do juizo, póde ser feita ilapessoa ao pro
curadot:, nos tel'tnos do art •. 9. 0 

u Se a parto ·tiver sido revel e ni:io estiver no 
lu~ar do juizo e nem tiver constituído procurador 
n:io é precisa a intimação. 

« Art. 16. A excepção posta no art. 9o da lei 
n ro5peito da;; causus crimes, é extenaivn .a favor 
do!; !'éos que tiverem sido sentenci!ldos a!lte.s .da. 
pubhcação della, e niio é ne.:essa.rto que .. os reos 
próvem a impossibilidade que ti verão de interpôr 
a revista das sentenças já cxecutadns, .bastando 
que 11 sua allegação sejs attendivel. · 

« Art .. 17. Nas causas· crimes em· que .não· hou·. 
ver parte accusadora, far·se-ha:·a intimação da 
revista ao promotor da justiça; e far-se·ha. tam· 
bem ao pNcuudor da corôa, soberania c fazenda 
nacional (sem depenclencia. de licença) em todas 
as causas em que elle tiver intervindo co1no autor 
ou réo, assistenta.ou oppqente; e:tanto_ um como 
outro arrazoarãõ em prazo igual ao concedido ás 
partes. 

<<Art. 18. Se depoi-; de feita a manifestação do 
recurso e a intim~ção, fallecer o· procurador de . 
algl!ma das partes antes dtl arrazoar, .ou :p:>r 
molestia, prisão ou outro grave impedimento se 
impossibitar, não sendo a. parte moradora no 
lugar do . juízo, não correráõ os dia:~ que faltarem 
'para o termo senão depois que fõr <:itada para 
constituir novo procurador em prazo razoaveL 

. « Art . .19. Se neste tempo fallecer alguma das 
pat'tes, sendo moradora no lugar do juizo ou 
sabendo se do f111Iecimento dentro do prazo dos 
quinze dias, proceder-se-ha á habilitação dos her.· 
deiros perante ·o juizo da sentença· e . não .. se con· 
.tará no tempo concedido para a apresentação o 
que se consumir na habilitação. 

<< Art. 20. Quando a parte !allecida não fór 
moradora no lugar e se não . tiver . noticia do. 
fallecimento dentro .do dito prazo, não. se poderá 
allegar o falleciment•:. para se invalidarem os 
acto~ .praticados antes de ser sabido. . ·. . 

«< Art. 21. O escrivão continuará a .vista dos 
aut ,g l'ts partes, ao promotor . da . justiça e ao · 
procurador da corôa, soberania e fazenda nacional 

·nos ·casos em que o dever fazer para arrazoarem, 
ficando a 11eu cngo cobral·os irremessivelmente 
logo que . finde o, termo da lei e .. resolução de 31 
de. Agosto de. 1829. 

cc Art. 22. Se ambas a~ partes ou. alguma dcllas 
depois de feita a manifP.staçiio ·. e intimação dei· 
xarem ·cte arrazoat· por escripto, não. se deixarâ 
por esse motivo de conhecer do merecimento !(o 
recurso. . . . . . _ . 

" Art. 23. Dapois de preparados 011 autos com 
ns razões ou sem ellas e .feito o traslado, o 
escrivão os remetterá .ao se~retario . .do tribunal 
pelo correio; pago .o porte. pelo recorrente; e da 

, remessa· ajuntará conhecimento ao traslado. 
15 Art; 2-1. No lugar em que estiver o tribunal 

á remessa ·dos autos se fará independente .de 
traslado, o qual sómente se tirará depois .que 
fór' concedida a l'evista, sendo para esse. fim 
t·emettidos .ao escrivão competente que, ; tirad~ o 
traslado, os rcenvinrà ao .secretaritl do tribunal 
para_· ser~m. remettítlos à relação que o • tribunal · 
tiver destgnado. 
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· « Art. 25. Timto os .nu tos como o -traslado - <c Art. 37, Se ô ráo que fót· absolvidó no tri·~ 

serão sellados á custa do recorrente, niio se bunal tiver prestado fiança pecuni•1ría, será esta 
fazendo .a remessa sem que ·oste tenha -pago o n se~ requerimento levantada por portaria do 
sello e o · porte do correio, e imputando-se· lhe presJrlente. . . . . . . 
11 demora -que .. por .es~a causa houver. O escrivão - <I Art. 38; Nl'i!> _se poderáõ supprir no · t'ri_bunnl 
ser(t res11onsnvel se fizct· a . remessa sem sello as ·faltas e .. onussõas . das Rolemnído.des . _que '·n 
mas não se deixar{l de conhecer 'do recurso. lei exige parn a i11terposição· e · seguimento· das 

'c Art. 26. ·Todas a-s providencias que . fórem t·evistas; . · · · ·· · · - -: 
liecessal'ias para. o e"cl'ivão torilar -0 -termo da . (( Art , ag, Se por . qualquer desastre acontéeido- . 
manífestnção, no caso -.de repugnar e para fnzer o no--correio. se ·perderem os aUtos . remetiidós ao 
traslado e ::i· remessn, ·bem como para todos ·os tribunal; poderá , a parte -com . uma certidão au·-
mais ·aclos e diligencias preparatnrias, serão thenLicrt. do administrador do correio da córte0 
requeridas aos presidentes das relações e tribu~ pela qual conste . o desastre, intél'pór de' novo 0 
naes, ou nos juizes ·de primeira instancia, que recurso na fÓI'"'a . da lei, .. servindo o traslado dos 
tiverem proferido as . sentenças: · . . . .• - . · autos como se Coasem . os . príneipaes. ·• .·_ · 

u Art. 27. Quando a revista fôr intentada pelo « Art. 40. As . custas de que trata o art. 15 da 
procurado•· · da corôa, soberania e fnzenda na- lei, serão c~ntad_as pelo regimento de ·1q de Ou-
cio na\~ 'se procederá do · modo declarado nos ar- tubro de 17o4: felto -para as comarcas de beira-
ligas So ' e seguintes· da lei, serido porém a in ti· mar; ·na parte relativa aos escrivães e tabelliães 

.mação 'feita sómente á' piÍrte vencedora e não a do judicial. . . . . . . .· .. . ·_ . ·. . .. . . .. _· 
vencida, · a . quem· se não darà vista para arra· ·- « Art.- 41. ·Os . emolumentos ' de que - trata o 
zoar;' ' ·. ·· · · · · · · · . · art.. 39 serão contados pelo re~imento de -25 ·de 

«Art. 28. · O tribunal conhecerá dos delictos e Agosto de 1740; .na parte relahva aos escrivães 
erros' de officio, sem · precedencia de queixa. da. e official-mnior do extineto. tribunal do desembargo 
parte oft'endida ou· do . procurador da corôa; e do paço. . · ·. · ·. - ·· . •· . . · ·-
tanto neste caso como quando a queixa fór di• c< Art. 42. As custas e emolumentos assim -re-
rectame_nte npresentndn perante ellEi, o ministro guiados, emquanto se não der novo 1·egimento, 
a. quem tocar . inquirirá testemunhas . e proceder~ serão contados nos autos plllo secretario do trr-

-ásc m·ais · diligencias que são encarregadas aos bunal, e. á sua cobrança se procederá executi· 
juizes territoriaes pelos arts. 21, 22 e 23 da lei ; vamente, quando as partes · se recusarem ao pa-
ou por ,elles se n1andaráõ fazer · segundo a deli- gamento. . . . ·. - . . .· · . . · ' 
beração do tribunal. · · c< Art. 43. No impedimento do -thesoureiro ser-

" Art'. 2!k Os indiciados no caso do art. 20 serão virá por elle uma pessoa idonea, · debaixo de sua 
ouví_dos · por IJi:'dem expedida na · conformidade do particular .· responsabilida•le; e o . secretario ··do 
art. lo da resolução de 31 de · Agosto de 1829, e tribunal será o escrivão de toda a receita·. •e 
tanto neste easo como nodo art. 22se lhes envínráõ despeza. · ·_ · · . · 
~ eópins da queixa com os nomes do acéusn- 'C< Art. 4!. Haverá no ·trlbunal assentos para ·as 
dor e ·das testemunhas. ·. · pessoas que assistirem ás suas sessões, os quaes 

ic Art. 30. 0:~ ·ministros sorteados ·para n pro- o governo fará · collocar no lugar para esse fim 
nuncia · ànfes de proferirem a .sentença poderáõ destinado·. 
mandar proceder a: todes llS diligencias qu_e .. . . i< Ficiio revogadas as 'leis em contrario. 
entenderem ne~essanas ;· em nenhum caso porém « Paço da camara elos deputados, 2'2 de Outubro 
se mandará · proceder :\devassa, . quando não fór -de'1830.-A. P. Limpo de Abreu.-H. A.-0Gt· 
caso della ou ·quando fór · segunda, posto que a neiro LeO.o. » .. 
pimeh·a ·seja nulln. .. ' . . . . . . Foi approvada. · · . . . 

<c Art. 31. Os efi'eitos. da pronuncia declarados Entrou-se na . primeira parte da ordem do .dia, 
no art. 24 da .lei procedem conjunctamente como· que era n segunda resolução do conselho .· geral 
consequencias della, sem dependencia de decla- d.a província de S. Paulo .debaixo .do n. 19.- : 

·ração dos · juízes a quem não é dado arbítrio c< 2.• Senhor.~A. civilisação dos selvagens, . que 
algum a ·este respeito. . · . · vagão nos sertões do nosso piliz, é .·- ao mesmo 

cc Art. 82. Quando houver parte nccusadorn s_erá tempo . recommendada pela religião, pela huma-
a:lmittidà a: addir . ou declarar o libello do pro- nidado e pela política, .e o. mai~t prollcuo . meio 
motor, eomtanto ··que o fa~a no prazo de tres do os cívilisnr é crear nelles . necessidades qae 
dias. · · · _· · . _ _. _ · _ · · •- não podoráõ ·satisfazer senão no . seio da soei e-
. u Art. 33. Se nlguin outro juizo se int•·omettcr dada. Promover commercio com elles, cujo objecto 
no conhecimento dos delictos e erros de officio _ .sejão co usas .de . facil . o reconhecida vantagem; e 
que commetterem as pessoàs .declaradas no art. commodo pnra a viua·á erear essas necessidades, 
164 $ , 2o da constituição, poderá o tríbun:~l_ e ao mesmo tempo acostumai-os· .a· olhar para 
avocar os autos pat·a proceder na fót·ma da lei. . nós como para amigos e bem feitores, outt·o -melo 

« .Art. · 84. Se. ao tempo de dever julgar-se 11· assaz forte .·para os chamar ao gremio da' reltglio 
nalmente o processo criminal niio se acliarem seis e da sociedade. . . · 
juízes livres, . deferir·se-ha o. julgamento para « O conselho geral das ta província· movido por 
outra sessão ; o quando aconteça não os haver estas considerações propoz e appr!Jvou a aegalnte 
entre _ todos os membros do tribunal convocar- resolução, que espora seja por V. H. I. e .Oon· 
se-bii'l por suas antiguidaues _os ministros da re· stituclonalaancclonada e approvada pola aaaemblêa 
!ação da córts, quo forem preclsoa. .·. . geral, vista a lmportancla transcendente da sua 

· . u Esta convocação será · feit•l por o fi! cio do presi- . materln, e o ·pequoolsalmo dia pendi o ·exiglJo . 
. dente do :tribunal dirigido ao da relação. · . . «O conselho geral da. província ·de s~ · Paulo 

«-Art •. 85. Para a execução dns _ seutenças eri· resolve : · · . · ·. · .· ' · 
minaes, ·_ nssim de · condenação, ··como de absol- « ·Artigo _ unlco. : O ··governo ·fica _aotorisa~o · a 
vição, se devel'á juntar á portada do presiden~e, despender lOOS nnnuaes em cadt1• uma _das v1llas 
ordenada pelo s; . 9o do art •. 1• da lei, uma certidão de Itapetininga1 Faxina, Ca~tro· e Garapuava; a1lin 
authentica da sentença passado pelo secre~ario, de estabelecer ulgum genero . de 'commercio ,com 
a que a tllesma portaria explicitamente so .re- os· índios. · ·. , · · .. . ·· .. . :~ . · ._ .. 
fira; · · ' · · · · .. . · ·. · c< Paço do conselho geral de S: Paulo.;: 80.' de 

a' Art. 86. A portaria no caso de sentença con- Dezembro de 18'29.~Manoel'Joaguim de :o~~llaa, 
detn'natorilnert remettidà aos juizes· e nutorida_- presidente.-Diogo, Antoni<t-Feijó, · .secretario: · » 
desaqueni : tcicar a·. sua execução; e no· casd · de ' Foi approvadci. ·, >' .. ·.;· ::,::· ·· ,· ·. \':· . . ~ . 
absolvíÇio ,' .' iie 'entregará á parte_, · quando a · ~e- Depois disto. ·o Sr~ ·to ·_secretario· deu·: ·conta ' 

· querer. -- · · 1.• De um officio dó rili~ístro 'doimperio'rein~t· 
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620 SESSÃO oi~M 23 DE .OUTUBRO DE 1~30 
tendo o decreto pelo qual Sua Magestade houve por 
bem· prorogar anssembléa geral até o dia 30 de 
Novembro do correntl3 anno . ..._Ficou a cumara 
inteirada. 

2.o Do mesmo ministro, r>artícipando que con
stando ao governo ainda que não .. officinlmente, 
ter havidp em. S. Paulo um procedimento desre· 
grndo e illegal, pede se dispense de assistir ás 

- sessões o Sr. deputado Aureliano de Souza e 
Oliveira,. nomeado presidAnte. daquella província· 
afim ·de partir para alli logo que pt>lo governo 
lhe fór determinado. . ·. · . · . 

Suscit. ou· se .a .... · este respeito algu. ma discussão, 
e o Sr. Paula e Souza .mandou á mesa o seguinte 
requerimento: 

cc Que se peção . ao governo os pa1,1eis ou in· 
formações a que s.e. refere ·no seu otJic1o. ~Paula 
e Sou;a.» . .. 

Foi approvado . e resolveu-se que o ofilcio do 
ministro fosse á commissão de constitui~ão. 

Continuou-se na ordem do ·.dia, e entrou em 
discussão a 3• resolução do conselho .geral da 
província de S. Paulo dabaixo do n. 19. 

S.• n ·Senhor.- Sendo a igualdade das medidas 
um dos meios mais etllcazes de f11cilitar as 
transacções commerciaes, de evitar a fraude e o 
engano que resultão da desigualdade dellas , 
como· a . experiencia tem mostrado, provindo. por 
.isso não pequeno detrimento ao povo e ao mesmo 
commercio• ·O conselho geral reconhecendo a 
necessidade de serem reguladas as medidas 
nesta . rrovincia . por um mesmo. padrão ; resolve : 

« Ar • 1.0 As medidas em toda a província 
serão. reguladas· pelo padrio que . serve na capital 
do imperio. 

« Art. 2.o Todas as camaras da província ·flcão 
obrigadas a ter·o dito. padrão, que servirá para 
os aferimentos. · 

« Att. 3.0 As eamaras que niio tiverem o padrão 
determinado no artigo nntecedente, serão punidas 
com n. multa de 50S, pagos por. todos os seus 
membros em partes iguaes. Esta pena serã du· 
plicada nas reincldencias. · 

« Art. 4. o Todos os que usarem de outras 
.. medidas in~ol!eráõ nas penas. estabe. l.ecidas contra 

os que fals1flcao as medidas. 
« Art. 5.o Todos os ... negocios feitos até a pu· 

blicação .. da presente serão realísados conforme 
a antig~ medida do lugar, em que taes negocios 
se ftzerao. 

« Art. 6.o Ficão revogadas todas as disposições 
em contrario. 

« Paço do conselho !Jeral da provincla de 
S. Paulo, 8 de Fevere1ro de 1830.- Manoel 
Joaquim à'Ornella$, presidente.- Manoel Joa· 
guim do Amarat Gurget, secretario. >> 

4.•. « Senhor.~ Sendo e7idente a utilidade que 
tem. resultado de haver-se estabelecido o semi· 
nario da· Gloria, de meninas desamparadas, 
nesta cidade, . onde tem ocbado um IUiflO e. rece· 
bido uma regular educaçilo não pequeno numero 
de jovens desgraçadas, arrancactas á miseria, e 
talvez á corrupçilo e immoralldade; e devendo 
continuar este tito Jlroveitoso estabelecimento ; 
todavia a sua actual dotaçilo annual de 600N, 
hoje mui pequena á vista . do excessivo augmento 
no preço. de todos os generos de primeira ne· 
necessidade não bastando de· presente nem para 
a mais parr·a e mesquinha subsistencia tor
nando-se portanto · precaria ·a · manutllnçã'l do 
estabelecimento. O conselho geral á vista de 
tão. ponderosos motivos, . solicito.· em promover 
tudo o que é de vantagem á. província, e 
coufiado em ·que. v .. M. Imperial· e a assembléa 
geral se dignarãõ attender âs razões expostas ; 
resolve: 
· « Art. l.o Fica elevada a dotação do seminario 

da Gloria a l:~H annuaes. 
« Art. 2.0 A. direetora do. seminario perceberã 

o ordenado .annual de ·153N600 nilo Jncluidos na 
dotação do ark lo. 

cc Paço do const~lho geral de. S. Paulo, 8 de 
Fevereiro de 1830.-Manoel.Toaguim à'Ornellas, 
preside~te.-Manoet Joa(luim ão Amaral G~rgel, 
secretariO. » 
. 5. a cc Senhor. -Tendo-se conhecido o quanto foi 

vantajoso o seminario de Sant'Annn, de meninos 
desvalidos nesta cidade, onde têm recebido n 
instrucção primaria e lições de bons custumes, 
bastantes. meninos, que aliás estariito abando" 
nados á miaeria ··e vícios se este asylo de muni• 
.llcencia publica os nílo abrigasse. Oonhecendo·se 
igualmente ·que este . util estabelecimento deve 
continuar a existir ; mas por outro lado vendo-se 
que a. sua dotação annual de 600$000, ·.é pre· 
sentemeote muito pequena, sendo extraordinarío 
o· crescimento no preço de todos. os gene1·os de 
primeira necessidade. O conselho geral desta 
província certo na approvação de V. M .. Jmperial 
e da assembléa geral, resolve : 

cc Art •. 1.° Fica elevada R dotação do seminarío 
de Sant'Anoa a 1:200S annuaes. 

« Art. 2. 0 .O director perceberá de ordenado 
nnnual 15SU600 não incluiclos . na dotação do 
art; lo. · · 

cc Paço do conselho geral de s. Paulo, 8 de 
Fevereiro de 1S80.~Manoez·Joaquim à'Orn6llas, 
presiden~.-Manoe~ Joapuim do Amí.Jral Gurgel, 
st!cretar1o. » 

6. • cc Senhor.- O conselho geral da província 
de· S. Paulo condoido da sorte dos empregndos 
publicas residentes fóra da capital da província, 
forçados a receberem por intermedio de procu
radores que levão commissão, obrigados a trans· 
portes, e seus riscos, ou a premios de passagem 
i:le dinheiros; ficando assim ainda mBis mesctui· 
nhos os ditos já mui mesquinhos ordenados ; e 
tambem ·considerando que a frlzenda nacional 
lucra as .despezas que vai deixar de fazer em 
conducções de cobre ( q_ue em pouco tempo será 
a moeda .desta província recolhidas as notas do 
banco) tem !'esolvido t1 seguinte, que espera seja 
sanccionàdo por V. M. Imperial. 

.. << O conselho geral da provincla de s. Paulo 
resolve: 

. . « Artigo unico. A junt.- da fazenda publica 
desta província pagarã d'ora em diante · ana em· 
pregados publicos residentes fóra doata capital, 

. nos lugares de suas residencia peloa adminlatra· 
dore& de rendaa naclonnea. 

cc Paço . do conselho · geral da provlncla de 
S. Paulo, 8 de Fevereiro de 1880.-Manoel Joa· 
guim à'Ornelltu, preaidente.-McanOcJl Joaquim 
do Amaral. Gurg11l, aecretarlo. » 

O· Sa •. OA.Nomo ·. BA.t>TIITA. . pedlo o adiamento, 
que sendo apoiado se não venceu allnal : e con· 
tlnuando a dlaouaa!l:o fol approvada a reaoluçlo, 
assim como o · forilo a . 4•, 6• e 6• do meamo 
conaelho, debaixo do dito n.l9. 

DlacutU)·Ie a reaoluçito n. 7 do conselho seral 
da provlncia de Goyaz. ···. .. 

« Nilo havendo no bispa.lo de .Goyaz um regu· 
lamento que marque.· as· oblações, que com o 
titulo de conhecenças os diocesanos por costume 
antiqulesimo otrerecem aos parochos, ·como reco· 
nheolmeoto a seu trabalho ; orlginando"se desta 
falta . dissenções. entre alguns pastores e suas 
ovel~as.; . e sen.do. mister . ·estabelecer um~ justa 
med!an1a, que suva de regra certa para a ex1gencla · 
das referidas conhecenças. · 

.u .. O conselho geral·· da província de· Goyaz 
.resolveu: 

cc ·Art. 1.0 A conhecença anilual que 'os paro· 
chos recebem a titulo de desobrigação· .quaresmnl, 
serã no bispado de Goyaz 80 rs. indistinctamente, 

. para cada pessoa de confissão, . quer esta seja 
feita nas povoações, quer fóra aellaa; e" esta 
quantia só poderá ser exigida . depois da confissão. 
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SESSÃO EM ~5 DE -OUTUBRO DE 1~30- -
• 

a A.rt. lM Ficiio revogadas quaesquer di~posi~ -
ções e costumes em contrario. _ _ 

« Paço do conRelho geral de qoyaz, 27 de 
Janeiro de 1830.-F,·a-ncisco, bi11po de Caetorin, 
prelado de .Goyaz.-Luiz Bartholomeu Marques ,,, 

Foi approvada. 
Entrou em . discussão a resolução n. 18 do 

mesmo conselho. · -
« O conselho - geral --da -província de Goyaz -

resolve: ____ - ____ -- -
· « Artigo unico; Terão a nntul'eY.a de collativas 

as freguezias -que presentemente se achão crea
-das; e -para o futuro se -crearem,- na comarca .de 
S. João das Duas Barras, ficando supprida 
qualquer - falta _ de __ solemnidade que occorresse 

. na crençio das existentes. - -
- « Paço do conselho geral de Goyaz . ...;Francisco; 
bispodeCastorla, prelado de Goyaz.~Lui.t Bar· 
thtilomeu· Marques.» -

Foi rejeitada. _ · 
Dlscutwse a resolução n• 48 do referido con· 

selho. 

Proposta do ccmselho geral da provinci~ de 
- · _ Goya.z · - __ - _ 

«Sendo na comarca de S. João das Duas Barras 
o arraial de Arraias, o ponto que flca no centro 
das povoações pelo que lhes _ oi!erece faeeis e 
promptas eommunicações ; sendo este arraial 
salubre e feeuPdo, -e tendo alguns povos da 
comarca .jâ representado eata eonvenieneia, pe
dindo _que se _ co \locasse em Arrl\las a · cabeça 
della, para se evadirem aa sezões _ e maligriaa, 
que soft'rem nas viagens 'P.ara a villa de S. João 
da Palma, aetual inhosp1ta cabeça da ·comarca, 

. por esta causa ainda . quasí êrma,· não obstante 
a lsençllo de dlzlmos por 10 annos que foi . co·n· 
cedida aos povoadores ; a estando ·o arraial do 
Por'o Real proppsto pelo governo em cabeça 
da eomarcaL sim no .c:entro della; mas não no 
das · _povoaçoes: . • 

" O coPselho geral · da província de Goyaz · re" 
solveu: ·· · 
. 11 Art. 1. o O arraial de Arraias ftca elevado ã 

villa, com a denominação de villa. de Leuch· 
temberg. . • 

11 Art. 2.o Esta villa serã a cabeça da comarca 
do norte e terã a sua- camara e justiça, como 
actualmente a villa da Palma • 

. 11 Art. · S.o F leão nesta · parte · revogados os · 
alvarãs· da creação da comarca e da . villa . da 
Palma e quaesquer disposições em contrario. 

11 P6ço do conaelho geral de Goyaz, ·. '17 de 
Jaueiro de 1&10.-Fratactfco, bispo de Oastoria, 
prelado d«t Goyaz.-Ltfi.or BartholonuJu !t!Grg__ues. 

c Paço da camara doa deputados, em ll de 
Junho de 1880. » · 

o· SR. EVABII'l'Opropoz o adiamento que .sendo 
apoiado, se venceu afinal. ··. . 

O Sa. PaEams:NTB deu para ordem do dia 25 : 
A · resolução . otrerecida pelo Sr. deputado . Cunha 
Mattos, sobre as promoções dos . ajudantes. 2• 
diiCUssiio do . prolecto de lel n. 98 prohibindo 
as lottorias. Resolução n. 124. 2• discussão . do 
projecto de lei n. 189. Proposta do governo sobre 
o . melhoramento da administraçilo · da . armada e -
fázenda naval. . . · · 

Leva&ntou-se . a ·· sessiio âs dua~ horas da tar~e. 
-Jo1é da Costa Carvalho, pres1dente.-.Toagu•m · 
Marcelli'no de Brito, 1° secretario:-.Antonio Ma· 
ricf' .de ·Mourc., secretario supplente. · 

TOKO 2 

Sess4o em ~G . de Oatubro 

PRESIOENCIA. DO SR. COSTA. CARVALHO 

A's 10 horas ·e 10 min•ltos, feita a chamada, 
achariio·lle presente~ 58 Srll; . deputados, faltando 
com participação os Sra. Pernira de Brito, · Silva 
Tavare:4, -Alves Branco. ·Feijó, -Gnme~ , da: Fon- ·· . 
seca, Oliveira Alvare11; Mour11, Paulino do Albu-: 
querque, Ernesto França, Lédo, Ferreira de Mello, 
Miranda Ribeiro, Lemos, Baptista Pereira e Oan
dido -de J>eus -~ sem _ ella ·os Srs. -r~obc• 'de -Souza, 
Xavier de Carvalho; Vasconcellos e ·Carneiro 
Leão. . _ ·· . ·. ·· _ 
·o Sa. P!Ui:-lm&Ni& -declarou .aberta a 11essílo, 

e lida a seta da antecedente pelo Sr; Maria de 
Moura Coi ap_prova!la. . . .. 
· Ficou adiado ate ã lei do orçamento, .um 
pnrecer da commissão de . redacçito sobre o 
projecto de resolução· vindo da camara dos 
senadores, que autoriaa · os presidentes das 
províncias . para poderem nomear até dous ama· 
nuenses para o serviço dos conselhos .· geraes. · . _ 

- Foi A com missão de constituição ·e poderes, . : 
um ofllcio do ministro de · estado . dos negocias ·. ; 

-
do .imperio., que trazendo inclusa um11 seta .do~v--.: 
conselho do governo da província de S. Paulo;:-' ·~ 
àcerca da conte11tação ultimamente havida éntre 
o ·mesmo conselho e o ouvidor da. comarca, 
conclue insistindo no · pedido para ser dis~en· 
sado . desta · camara o Sr. deputado . preside!\ te 
daquella província. . . · · . 

Pouco depois das 11 horas, entrou · o ministro 
de estado da marinha, e passou"se a _ liiscuUr 
n · proposta do governo relativa ã administração 
dos. arsenaes da marinha da eõrte. 

Discutirão·lle . os' arts. 1• e 2• com a emenda 
suppressiva .·da . com missão; · 

" .Art. 1. o O major-general da armada serã 
sempre .eséolbido na classe dos ofllciaes generaes 
da mflsma armada; e terã a inspecção do pes- · 
soal e material da marinha, debaixo das ordens · -

. do respectivo ministro e -seeretnrio de estado 
em cn)O nome. as dará, e semelhantemente o 
seu . ajudante de .. ordens. . ·· 
"Art~ 2.o O mãjor·general terâ um ajudante dA 

. ordens · tirado d'entre os oflleiaes da armndl\ até 
a patente ::de capitão-tenente inclusivamente ; e 
tanto a~• major·general, como ao . seu ajudante 
se .abonaráõ as vantagens de embarcado. 

All.QIOU·se a . seguinte emenda : 
a Haverâ um inspector da marinha que só tenha 

1:000$ de gratificação e um uni co escalar de tres 
remos por oanda e nada . mais.- José ·Lino .. » 

Pedido o adiamento da proposta !oi. apoiado e 
rejeitado. . .. 

Afinal foi approvada .a suppresião, prejudicados 
os artigos da propCista 1• e 2•, e a emenda do 
Sr. Llno. . · ·. · ··· . . . . · . 
· u Art. S.• O inspeetor do arsePal da marinha dll 

cõrto . serã tambem um ofllcial·general da armadn; 
Oontinuarã a perceber os vencimentos que actual· 
mente tem, conforme a ·sua . patente : · habit.ar~ e 
pernoitarâ dentro ·.do mesmo arsenal. » · · 

Forão . apoiadas as. seguintes emendas : • 
«Ao art. So,- O tnspector da · cõrte ..•. » 
« Que se ·redija o artigo de modo que flgue 

excluído o vencimento que se tirou na lei do 
orçamento • .;... Paula-e Souza. » · - · .· ~ 

« Emenda impressa da commissão : 
<< O inspector do . arsenal da mat'inha dn eõrte 

. nãó terá _posto inferior ao de capitão de mar e 
guerra. Continuará . a perceber _os vencimentos 
que actualmente tem, etc. » 
. Afinal foi · approvado o artigo ·com a emenda 
da commissão e a do Sr. Paula e Souza, rejei· 
tada a do Sr. Castro e . Silva. . . . · 

<<Art. 4.o O inspector- terã dois ajudantes de 
menor graduação que seriio tambam ofBciaes .de 

. 79 
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. .marinha, aos quaes. se· abonarãõ os vencimentos _2.o Do ministro do ímperio, participando ter 
de ·'embarcado, e a -mesma, gratiftcaçiio para_ .casas expeàido ordem ao vice ,presidente da provincla 
-que li"té, agora percebiiio. Deverãõ po1·em habitar de S. Paulo par11 fazer cunstar ao· respectivo 
o mais proximo que fõr possível do ai'SHnal, conselho do governo, que esta camara resolveu 
pernoitattdo neste sempre um delles, ·podendo não poder ter lugar a preten.;ão do. mesmo con· 
concorda•: entre si para esse serviço corn b.ene· selho sobre a creação de uma cadeira de língua 
placito do inspector. - brazileira.- Ficou a camara inteirada. 

:!.>. Forão apoiadas as seguintes emendas : 3. 0 Do mesmo mi11istro, p1rtieipando ter 
7. t.c« ;Impressa da C"mrnissão : levado no conhecimento dos conselhos geraes das 
": it O 1nsp"ctor terá deis aj11dantes, o primeiro províncias do S. Paul·• e de. S. Pedro do Rio 

será um capitão de fragatR, o segundo não terá Granlle do Sul, não terem. sidQ. approvadas as 
posto maior que o de. c:~pitiio·tenente, aos quaes pi•opostas dos_ mE>smos eonselhi•S geraM, para se 
se abonarâõ etc.'' · · - empresta•· a Anto•lio Termacsies_ a quantia de 

''Em lugar d,, palavr(l- um - diga,se _,......até. 2:000$000 enm o destino de ser applicada á eul· 
':"'" Ounha Mattos. " tura d11 v·ínha c"mecr~da na sua chacara; para 

c: Os ajudantes do inspeetor ...• '' e e autorisar o com mandante geral das missões a 
Afin·ll foi apvrovado o artigo da propostR com promover e presidir por esta vez sõmente ãs 

a emendad!lcommissão e a do_Sr. Cunha ·Mattos, eleições da ca111ara municipal; e ~arR conce~r á 
rejeitada a - do ·sr. Castro o Silva. camara municipal da villa do Rio Grande, a 

cc Art::5;o_ O lugar de intendente. da marinha da propriedade de todos· os terrenos. da ilhll dano· 
cõrte será exercido . por uto offi<!ial de fazenda minada d<ls marinheiros ..... Ficou a eamara intei· 
com o ordenado de 2:400$ eada.um .anno. " rada, - . 

Forão apoiadas as seguintes·_ emendas: For~o á commissão de poderes os requerimen· 
cr Ao art. 5•. - Os intendentes venceráõ .... " tos dos Srs. Calmon o Vallasques, pedindo· li· 
« Art. 5.0 acerelõcent!!cso- sem nenbum outro cença; o Jo para ir á Europa; e_ o 2° á Bahia. _ 

:i!lteresse por coutn.da fazenda publica ou par· - P.mderando o Sr.- Marcellino de Brito, que 
-ticular.- Cunha Mattos. '' .. .. para remetter ao .senado a proposta -ápprovada 
'."•:_.~ Quando passe. o . art. 5•, proponho que· se do . conselh<i gl'ral da província de- S. Pedro- que 
.'l'll,dija. - Qu!' o ot·denacio será annnalmente mar· erige em f1·eguezia . a capella de S. Leopoldo, era 
'cado na lei do orr;·•mPnto,. sendo por agora. pro· preeíso; convindo a camara fazer alguma. altera· 
visorio. - Paula e Sou.::a. u ção na redacçã<~ : decidiu-se que se enviasse para 

Afinal foi at~Jlr<.vado o artíg•) com as emendas o senado a proposta com ·o preambulo sem alta· 
do Sr. Cunha Mattos. e Paula e Souza, prejudi· ração algumA. 
-cada a.do Sr. Oa~tro e Silva. - - - Ponderou igualmente -o Sr. Marcellino .de 

c1 Art. _13.o Todos os apontadores, porteiro do ar· Brito, que tendo o ministro do imperio ,_enyiado 
senal, e mais. indivíduos que servem na repartição os papeis oftlciaes sobre os aconte~:lmentós-cre S. 
do mesmo arsenal, serão d'ora em diante pro· Paulo, entrava em duvida se. o requerimento do 
postos pelo inspector, .flcaudo to'davia 11 escri· Sr. Paula e Souza approvado na sessão de 28 de 
pturação dos primeiros sujeita. á ftsea\isaçiio do Outubro estava ou não prt.judicado : resolveu--se 
Intendente. " que se officiasse ao governo na ·fórma do mesmo 

Foi approvada. requerimento. _ _ _ _ _ .. · . . 
A discussão do art. 7o ficou adiada pela hora. Foi lida a t'edacção da resolução extinguindo .o 
O Sn. Pa .. siolioN_ TE deu para ordem do dia 26 de_ juizo da.· cnnservatoria dos moedeiros, ·.á qual o 

0 t b R 1 ã ft' d c b Sr. J.uiz Cavalcanti oft'ereceu uma emenda- ao u u ro: eso uç o o e reei a pelo Sr.- un a Mat· art. lo, q_ue fvi apoiada e approvada, devendo 
tos sobre os ajudantes de miliciàs~ 2• discussão 
do projecto de lei n. 93, prohibind'o.-""·as loterias. Re" ser· assim remettida a resolução ao senado •. 

1 - 124 2• d · - ác · t d 1 · Foi approvado o seguinte parecer : 
so uçno n. · . · rscussao 0 proJec 0 - e e• «A commissão de _poderes viu o requerimento 
u. lt:ID. Propost11 do governo ácerca .da caixa de Londres. _ , _ __ _ do Sr. deputado Fernandes da Silveira, em gue 

L t · - · d ·· · d '> 1 representa achar·se novamente atacado de hydro· 
evan ou-se a sossno pouco epots as "' . Joras. pesia, molestia que nadece ha cinco annoa e do 

-José da Cost11 Cal·IMlho, presidente. -Joaquim "' 
Mal·rellino de Brito, 1• secretario. -Luiz.Fran· que se achava melhorado; pedindo portanto.ll· 
cisco de Paula Cavalcanti de .Albuquerque, 2o se· cença · para retirar-se e poder tr.atar de sua 
cretario. saude. A commissilo entende· que se niio ·deve 

negar licença ao Sr. d~oputado, afim de nilo cor· 
rer perigo a suB vida •. 

Seaalo em S8 de Oa&abn 

PRESIDENOl.A._ DO. SR. COSTA. CARVALHO 

A's lO horas fez-se _ a chamada, e acharão-se 
presentes 67 Srs. deputados, faltando com c<~usa, 
os Srs. Moura, . J. Paulino, Pereira de Brito, 
Silva Ta. vares, Neltu, Alves Branco, Fernandes da 
Silveira, Gomes da Fonseca, Ferreira de· Mello, 
Feijó, Baptista Pereira, Deus e Silva,. OHveira 
Alvare.;, Odorico, }'aula Albuquerque e Carneiro 
Leão; e_ sem participação os Srs •. Lllbo, Corrêa 
Albuquerque, Araujo e Almeida e Clemente Pe· 
roira. · 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, e 
lida .. a .. seta da . antecedente pelo- Sr. secretario, 
Luiz Cavalcanti, foi approvada. _ ... _ _ _ _ _ -

O·· Sa; - -SEcRETARio M.U\.cELLlNO D~ -BRITO leu 
os· seguintes o f fiei os·: · · 

l,o Do ministro da fazenda, participando não 
lhe. set· possível nssistir ã d:seus;;ão; para que 
fóra CQnvidado .. - Ficou a camara inteirada. · 

. _cc Paço .da. camara dos deputados, 24 de Outubro --
de 1830.- .T. M. de .tHencllr.- B • .T. B.·Paim. • 

Foi tambem approvado o seguinte requerimento: 
u Requeiro se saiba do governo ·se_ communi· 

cou. A camara municipal do Ouro Preto e ao pre-
s_idente de Minas, a 'decisilo- que esta augusta 
camara tomou sobre a -representaçio da- ·dita 
camara municipal relativa A· aaslgnatura das at
testações que a. mesma. -camara paua aos meatres 
de_ ensino, pois que sendo a resolução· deita ca· 
mara commu.nicada . oo governo:_ em ·,Julho • ·do 
corrente anno, consta que -ainda nio foi ·recebida 
pela.dita camara municipal tal decisilo•'-Maôa 
de Moura.,. · . · ' 

o SR. PRESIDENTE a requerime~todo Sr. Cunha 
Mattos, _ nomeou o .. Sr._ Luiz· Ca\"alcaiiti. pàra 
membro da com missão de estatlstica eíii' lugar ilo 
Sr; -Oliveira Alvares. 
-o sa. .L~o C~uTINHo mandou á mesa os se· 

guintes requerimentos ' : , 
1. • cc Requeiro, que se pergunte ao governo : 

Se .é ver Jade que acabão de chegar dez mil os· 
plngardRs e outras tantas espadas com o com· 
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peterite correiame. 
que . ministro foi ; 
total.- J . Lino; n 

Que sendo ; por ordem -de senri<l lid~ a -neta da anteÚdente pelo Et.;;~_.e:' .. 
qual · o tlrn e o seu -impor!~.. .~retario Ferreira de Castro, foi approv~da,: ; . · 

Foi app.rovado. . 
2.• a Que se pergunte ao governo quanto vence 

o 1• commandante da guarda de honra, e qual a 
leique marca taes vencimentos.- J. Lino. ,, 

~ Foi . rernettido ... á .commisllão de guerra com o 
seguinte addítamento .: . .. ·· ·· . .. 

a Que se peça a cópia do deríreto, pelo qUal o conde 
de Villa N nva de .S. José foi promovidO a coronel 
de .1• linha passando . ds . 2.• - Castro e Silva •. ,, 

3.• a Peço · que.seja rem,;ttído .á commissão de 
constituição o. impresso que nos . foi distribuído 
corno servindo de deCeza ao rnarquez de Barbacena, 
afim de .. que a mesma -commis~ão depois ·de ma· 
duramente o examinar nos . dê o seu parecer, 
iniciundo desde logo a accusnçiio daquelles indi· 
viduos que julgar complicados na delapidação da 
caixa ·de Londres.- J. Líno., · 
"Foi approvado. . 

--4.• F~nalmente . . rc Que se peça ao ·governo a 
cópia· ·da portaria pela qtial mandkrarPpl·ehender 
o . arcebispado da Bahia por haver declarado dia
santo . para aquella província segundo o direito 
archiepücopal . o dia 2 de Julho anniv .. rsario da 
restauração da capital da mesma província.- J. 
Lino.• 

Foi approvado.- Salva n rcdacção. 

ORDEM DO DIA 

O Sn. MA.RCELLINO DE BRITO deu · conta · 'di>s. se· 
guintas 'rPquerirnen"to!!: - · · - · ····.· - · ·, -

t.o De_ Balthaz:ir Pinto dos Reis, pedintlo se 
jv.ntem varios documentos á reprefiP.ntaçiio que 
auterior!fle!_!te __ f,z ~ .. esta . camar& .• ~Foi _rem.~tt!d~---
a c_ommtssao espectal _das contas do . c~~~~~· 
saraado. · . .·· - .-. Í"; , 

2:• De Antonio· Joaquim- da Silva, pedindo s9 
lbe . mnnde. entregar . ..o.s documentos . que unira a 
um seu requerimento • ....:.Mandárão-se entregar oa 
documentos. · -

3.0 Do sargento ;mór director dB colonia de 
Nova:Friburgo, Francisco de Salles Ferreira de .. 
Souza, . pedindo -o . entrega-· de documentos, que 
forno remettit:los _a · esta · camara pela secretaria 
de. estado · dos . negocio. ~ do impe. rio, -~R . ao 
mappa estatístico da colonia.- F~et.tido á 
commissii.> a que estiver alfo~ct~e+aiegocio. 
~"!ão-se depois os seguintes . pâreceres de _com~ 

massoes: . . 
t.o 11 A com missão de poderes vio _0!1 . requeri· 

. mentos dos Srs. deputados . Mignel C •lmon du · · 
P in e Almeida e Manoel .·· dlls Santos. Martins;:, 
Yallasqnes, em quo pedem que est.a cam•1ra oa:~;; 
di~pense de comparecerem ·nas sessões, por "ne(~ 
cessidade que têm, o primeiro .de .ir á Europã:.~·. 
o o se~undo á Bahia; e é de parecer que se lhe ' 
conceda a licença pedida. 

cc Paço da camara dos Aeputado~ . 25 . de Ou· 
Eutrou ern discus~iio a resoluçiio oflerecida tubro de 1830.-J .· M. de Alenca1•.-E. F. Françr~. 

pelo Sr. Cuuba Mattos sobre os ajudantes dos corpos -H. J . B ·Paim.» :- Ficou adiado por se pedir . 
de 2• linhadepoil4 de discutido o lo artigo, não foi a palavra. . 
approvado e regP.itada a resolução. 2.• cc As commissões de ·. justiça criminal e-

Passando-se ·á ·1• discus•i'io da . propo~ta do ~uerra, examinando os requerimentos dos illus-
frOVerno que cria uma commissiio de exame para tres d,.putadi>s . os · Srs. Holla:ida Cavalcanti e 
ar fechar e liquidar a caixa a cargo . da lo,:taçsio de Li no Coutinho, para se fazer clfectiva a respon· 

- Londrea com as emenda:~ da commisl!ão d.e fazent:la, sabilidad'l dos ·mAgistrados e outras autoridades :--
o Sr. Paula' e Souza _reqnerou o· adiamento até o da pr.ovincia do Ceara\ ; 'lJue têm deixado impunes 
dia .18RUinte, e sendo apoiado o discutido, . não os · horro·rosos crimes de _que nesta augusta camara 
foi approvado. - foi arguido Joaquim · PinJ;n . M~deira, . s'upposto co-

O.•nti.nuanJo a dlscusslo, velo á- ma:~a a se- t•onel comm11ndq,_nte' do batalhao n. 7!:! da segunda 
gulnte ementla: linha do ex:er~ói; · te,y, a honro. de olferecer á 

cc Que . a camara nomêe já urna com missão de consideraçiio ~.p· mesma augusta éamara, o se-
trell deputados para ir ao thesouro conbecea• da~ gilíot~ r~atoi:lo.: ·.· .· .. . . • 
contas da caixa de .Londres, dando. até 15 de a J õ-a;qJU -~~o Ma~eira, se~dó proil~nciado 
Novembro um relatono S•Jbre este obJecto, salva em· um · 11u·~1fiarao fetto na c1dade capatal da 
a red~tcçilo.-.AmaJ•al. , . p~ptovi_ncia do Ceará, como perpetrador · de Vltrios 

O me11mo Sr. deput•tdo requel·eu . tambem o- '. -~~ga-os e homicídios, de ter arvorado a bandeira 
adiamento, que depuis de apoiad&l a discutido 'jiórtugueza e de haver entrado na capital da 
foi retlrudo. pelo seu autor, resolvendo-se que a província com .um ·troço de homens. armados, 
emendt\ entras11e com a proposta em discusailo, tudo a pretexl.o de defender os direitos im·pe· 
que ftcou adiada por dar a hora. . . riaes, foi alli preso e remattido á relação de 

·O Sa . . Pa&aJDENT& deu para ordem do dia 27 Pernambuco em Outubro do anno de 1826. Sendo 
de · Outubro: 2• discussão do projecto . de lei o dito summRrio apresentadll na resolução, man~ 
n. 98. Resolução n. 189. c .• ntinuaçiio da dis· dou·se . por accordão passar ordem aos ouvid'Jrea 
cusaão da propostO\ do governo sobre a caix·1 · de d.o Ceará o Crato para procederem ás comps~ -

- Londres, is 11 hora:<, - . tentes devassu; e entretanto foi o mesmo Pinto 
·Levantou-se a sessão ás 2 horas. -José da Madeira soltó. pur alvará de dança llbtido. dt\ 

Costa OartJalho, presideute.-Joaquim Marcellino eitincta mesa do · desembargo . do . paço . em No· 
de Brito, -la sêcretario.-Vicente Fen•eira de Castro ... vembro do . mencionado anno de 1826. · .· · 
e·SiltJíJ, So' secretario; . · · - · « Depois da . soltura -de Pinto Madeira cbàgárão 

-. · a Pernambuco · trss devassas vindãs do Crato,· a 

Se;.lo em •'1 de Outubro 

PIU!iSJDENÓIA. -DO SR. COSTA. CA.kVA.LHO 

. '4.-'s.to ' ·horaS :pro~edeu-se á cbamadl\ e achá~ 
rão-se presentes 75; Srs. d,;putados, faltando . com 
causa .oa : Srs • . Feij6, -1Pereara de. Brito;· Alva-res 
Br;an·co, 'Til:iurcio;! Gomes da Fonseca, . Oliveira 
Alvàru, Baptista Pereira, Deos e .Silva: e Lobo; 
e:. som _ ella os Srs. Honorio, Clemente Pereira 
e .Duarte Silva.. . . .. 

O' Sn. · PaE'>ItiENTE''declai'ou àbt>rta ·n ·aes~iio, .. e . 

saber,' um:~ da morte do padre Carlos José dos ~ 
Santos, . outra das mortes de Francisco ·carlos e 
Francisco Saraiva, e a terceira· em . geral dos 
factos praticados . pelo -referido Madeira na . con· 
tra·revolução do nnno 'de 1824; em nenhuma das 
qua~os foi . eronunciado plllo juiz devassante, nem· 

. 9ela relaçao quando . ahi .forão npresentadaa • 
Acba·se porém o mesmo Madejra .pronunciado 
em uma devassll tirada no Cal1r'bb6 pela morte 

; de Alexandre Carlos, e na querella a .que a dita
"morte deu lugar . E porque a tal. devassl\ . viesse 
por traslado, ordenou a relaçito que o juiz .de-
vassante remettes•e o original, que não havia 
com c,ft'~ito cltP.gado a Pernambuc&l . até o dia 20 

· da . Novembro do 1829, como consta do ·omcio, dl) . 
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conselheiro dJ·•neellrr da mesma relação, remet· u A' vistfldo qne lica eltf\<)Sto as eommisaões são: 
tido. ·ao ministro seeret111'ÍO de estado dos nego· de po.recor ·que Jo:~.quim Pint-1 MaJeira por se 
cios da justiça, com essa mesma data; e é de achar prouuncindo em uma devassl\ de crime de 
presu_ mir que Q dito Pinto Madeira. ainda se não morte, e em confllrmidade da resolução de 10 de 
livrou do crime que lhe foi imputado, pois que Novembro de 1732; alvará de 17. de Dezembro .de 
na folha corrida que apparece, diz o escrivão 1802 ; decreto de 11 de Novembro de 1822, e de 
Campos- Mostre-se preso ou seguro. - Recife, muitas outras ordeus .nunca M legalmente pro· 
11 de. ·Março de 1830. movido ao posto de . tenente ·coron~:~l do batalbãõ 

« Apezar porém da sobredita querella, devassa n. 78 da 2q li_nha da e:!lerc.ita ; que o seu das· 
e pro.nuncia pela morte de Alexandre . Carlos p)cho aO posto de coronel.commandante do mesmo 
mandada fazer 110 julgado de Cabrobó pelo .men· bataihão é. nullo, e. foí alcançado .. obreptícia e 
cionado .Pinte Madeira, sendo I!S.te bomem .capitão subrepticia_ m_ 80. l_e __ du governo ord. lív. 2o tít. 48_ , 
de ordenanças ( as com missões ignorão se. tinha alvará de 29 de Agosto de 1763,. 25 dd .Março de 
ou .não patente confirmada J foi promovido ao 1773 e 1779, quo o cDmmandante militar que lbe 
post~ de . tenente-coronel commandante do batn· de_ u a pnten __ te ou título de ten_ en_ te·co_rone_ 1. par-
lhão n. 78 da 2• linha do ex(>rcito, .por patente ticipou um excesso dejurisdícçàJ pelo qual deve 
do ex·commaudante das armas • da. província do ser. respon~avel assim como os magistrados e 
Ceará Conrado Jacob de Níemeyer, datada de 5 autoridades que até bo.ie têm deixado impunidos 
rte Setemb1·o de 1825, e depois de promovido ao os crimes do mesmo Pinto Madeira, e que final-
posto de coronel com mandante do mesma batalhão mente cumpre recommendar ao governo, que faç" 
por. deer~to de 12 de Outubro de 1827, e ulti· executa1· as lei:~ .... tanto a respeito deste como .dos 
mame.nte encarregado do commando militar dos empregados que ex.cr.derão á sua autoridade, .ou 
distríctos das villas da Crato e Jardím de -que forão. omissos no desempenho dos_ seas deveres. 
foi dispensado· no dia 4 · de Maio do anno cor· . « Paço da camam dos. deputadcs, 24 de Outubro 
rente. do .1880.-,-0unha Mattos.- J. J .. Vieira Souto ...... 

cc As commissões á vista dos- di'C!iineiltosquó · 111. S. M. Vallasques.-.0. S. Mello Matto8., 
servem de base a este relalorio, têm a honra . F.•>i approvado. . · . . •' 
de expór a esta· augusta camara que eínda quando 3°. 11 A com missão de constitui cão e poderes exa· 
não existisse . pronuncia da devassa tirada sobre . minr,u os officios do ministro · do imperio de· 23 
a morte de -Alexandre Carlos; mandada .fazer por e 2,.1 do. corrente, relatando no primeiro haver 
Joaquim Pint~ . Madeir11, o por isso, na fórma chegado · ao governo de SU>\ Magestade a noticia de 
da lei geral, elle como criminoso não . pudesse terem sido praticadas por morador6li' da fSidade 
obter algum despacho, _ bastava • olhar para. o de . S .. · Paulo·. alguns actos desregrados e . cri-
-titulo da promoção ao posto de tenent~·corc.nel, minosos no dia e noite de 5 deste Dfez com per-
-pam se conhecer_ que o mesmo Jl)aquim Piuto turbação da publica trunquíllidade: que o ouvidor 
Madeira não fci tenente·coronfll da direito ; e da comarca proeurára . conhecer JUdicialmente 
que a liUa subsequente prnmoçiio ao p6sta . de daquelles factos como lha cumpria: que a taes · 
coronel sendo fundada em. titnlo falso, é nulla, aetos se Unhíio seguido proce.li~Uentos talllbem 
e de nenhum vigor, e o referido Madeira não desregrados e illegaas da camara municipal e do 
passa de ser quando .muito . capitão de orde· conselho do governo da provinci11, que· extraordi· 
nanças e nunca coronel de 2a linha. do exercito. . nariamente se havião reunido, suseitando.·se con-

. c Para se .mostrar a nullidaue daquella prornoção fiictoll entre ns autoridades, e com moções entre 
ao posto ue tenente·coronel, basta le1· alguns 011 cidadãos que pudarião degenerar em motim 
artigos do alvará do 17 de Dezembro de .. 1802 ou revoha; Q requisitando por isso que o Sr. 
que estabelnceu o melhodo de se Jazerem as pro· - deputado_· Aureliano de Souza e Oliveira seja dis-
P'Jstas dos officiaes superiores da8 corpos da 2• pensado dus sessÕe$ para ir. tomar passe da pre-
linha do exercito. O ex·commnnêJànte das nrmas sidencía daqueUa província para que se ·acha 
do .. Oeará não se achava· autorisado pelo governo nomeado pelo gove~no.; e no segundo d•mdo o. 
a .. fazer semelhantes promoções, .riem·· -o· mesmo mesmo ministro por certos aquelles aconteci-
Pinto Madeira obteve a confirmação do titr&lo mentos á vista do oftlcio do vice·president!' de 
{nullo) do posto de tenente·eoronel, .como se' S. Paulo, e mais documentos que remette, reitera 
mostra pelo oftlclo .do ministro da guerra datàdo a r~>qui:~içãu da dispensa do dito _Sr .. deputado 
de 25 de Agosto do·anno corrente. Ora, se Pinto affirmando persuadir·se o governo que taes actos 
Madeira · não era tenente-coronel da 2• linha, não teriã.> tiuo lugar sa á testa da administraçao 
tambem no dill de boj6 não é, nem pôde ser da província estivesse um presidente i}Ue, cir· 
legitimo eoror:el, e o dacreto da saa promoção a cumspecto · e rdspeitador . da_ constituição e. ins• 
este posto foi alcançado obrepticia e sobreytieia· truido DI\ ···legislação, soubesse conter·se e as mais 
mente, e labora ·em principio falso qua é o autoridades nos limites. das suas attribuições. 
suppór·se. que eRtava legalmente promovido n « .A cam!nissão examinanda os documentos que 
tenente-coronel. O governo portanto ou quiz de acompanhariio o segundo officio do mi»istro. e q~te 
proposito violar a lei, ou foi illudida por Joa· o habilitarão para atlirmar de novo as asserçoes 
quim Pinto Madeira ou pelo ex-eommandante das expendidas no seu primeira otllcio, acha-se na 
armas da província do Ceará, e o . supremo can· precisa necessidade de· lamentar neste momento 
selho militar não cumprio o seu dever deixando a grande diversidade que existe .na maneira de 
de ex.pór e ~onsultar .a.o governo sobre a obr..-pçiio pensar dos ·homens O ministro vio. naquelles do-
do decreto de 12 de Outubro de 1827, sabendo cumentos materia para ftrmar·se na idéa de terem 
ou devendo saber que Pinto Madeira não fôra havidoactoscri:minososnoshabltanteadeS.Panlo; 
confirmado nem tinha patente de tenente·coronel, de ter o ouvidor procedido como lhe cumpria; 
sendo este caso da sua.competencia pela resolução de tern camaltl municipal, e conselho do governo· 
de 10 de Novembro de 1732 que autorisa a an- obrado illegalmente, .via conflictos de jurisdicção 
nnllar tudo quanto é feito contra a lei ; assim entre as autoridades; eommoções entre os eida· 
como sabia que por muitas ordens são os pro· dãos, e fitlttlmente perigo _de motim ou revolta. 
movidos obriRado> a .apresentar_· a ·patente ou · . Ao .. contrario a com missão pela mate ria dos mas-
titulo .da confirmação--do posto antecedonte para mos document..>s vlo que as luminariaa, bandas 
se Jhe. passar. a.· do immediato; afim · de ·não ser do · tnusica, ·_e mala demonatr•uiõea de ·alegria pra-
prt'judicada como eiTectiv.amente o foi a fazenda ticadas pt~los habitantes de S. Paulo pelo derru-
nacional. na falta de pagamento do meio soldo bamRnto do governo tyranno e anti-constitucional 
do posto 'de tenente-coronel, e os otliciaes da da França, 6em lollí{e de serem aetos eriminiJsos 
secretaria d'estado, e supremo conselho militar siio os mesmos pratlc11doa por muitas pessoas 
nos_ seus legítimos emolumentos. . · nesta capital, ·na Bahia e em muitos outroa lu-
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gareil, 'e que· ileveráõ ser imitados por todos os 
amantes da li~erdade, deballt? da formul" do ays
tema monarchtco representattvo ;. que o ouviiior 
da comarc.a classificando estes actos por algaza1·ra 
como se exp•·easa om seu oftlcio, ainda aesi~ 
obrou. arbitraria, anti·constitucil.)nal e até · írnpo· 
liticamente, procedendo a uma devassa em casos 
que alei_ mio marca;_ e por conseguinte foi quem 
lançou o alarme na cidade de S• Paulo pondo 
os animos .. ,dos habitantes .. em . sustos. e 'descoft· 
fianças ; que á vista de tal procedimento do ou
vid_or, -a camara _municipal _procedeu legalmente. 
pondo-se em sessão extraordinaría, para dar parte 
ao governo · da província .. desta infracçio da 
consUtuiçio, como _lhe ..... incumbe a lei . dP. ..... sua 
creaçio lU> art. 58, que o .conselho presidencial 
q.brou como lhe cumpria, reunindo-se extraordi· 
nariamente . para cuidar da tranquillidade publica, 
que finalmente _ nenhum confiicto de jurisdicção 
appareceu entre as autoridades; . pois até o mesmo 
ouvidor obedeceu e satisfez no exigido pelo con· . 
selho, e por conseguinte nen!Juma. commoção, e 
nem perigo A tranquillidade publica se seguia, 

. como aftlrms o vice-presidente no officio á eamara 
municipal. Em uma palavra · parece!! -ao. ministro 
tudo criminoso em S. Paulo ; habitantes, eamara, 
conselho do governo. e só louvavel o .ouvidor 
devassao te de uma algazarra 111. Ao contrario á 
commissão nada pareceu cl'iminoso, nos habitao· 
tes, na camara e no conselho, e só . criminoso e 
illegal o procedimento do ouvidor. E' consequencia 
pois . desta diversidade de pensar entre o ministro 
e a commissão Acerca daquelles acontecimentos 
que · apparecera. a mesma diverriidade_ sobre o re·· 
med!o qua se lhes pretende applicar. O ministro 
cuida que tudo em S~ Paulo está ameaçado de 
perturbação, que a ida do Sr. deputado Aure· 
liano como presidente será o remedio a todo o 

. mal; ao . contrario pen~a. .a commissão _ que alli 
nilo corre perigo a tranquillidade publica, mas -
quan~o algum motivo de perturbação qaja nascerá 
de nao proceder o governo Acerca daquelle ma· 

PRESWENCL\ DO IR, COSTA CUVALBO 

Depois das 10 horas, fazendo-se a chamada, 
acharão -se presentes 72 Srs. deputados, faltando 

·_com participnção _o_s __ Su •... Candldo .de .. Deos,. Moura, 
Paula Albuque~'lue, .Pereira de Brito, Silva Ta· 
:vares, . Alves · ·Branco, Miranda Ribeiro, Gomes 
da Fonseca; Ribeiro de Andrada, Baptista Pe· . 
reira, Olemante Pereira, . Paula e Souza, Paes de 
Barros, Feijó e ·Oliveira Alvares. 

· O Sa. PRESIDENTE declarou nberta a sessão, e 
. a acta da antecedente f<)i : lid:\ e approvada. 

O Sa. ·SEcRETARIO Muc&LLIIIO · DE BRITO leu os 
~eguintes oftlcios: . · 

Do tninistro ·de estado dos negocias do imperio, 
declarando que a re11peito das ultimas noticias 
da cidade de S. Paulo não recebera outros papaia 
offi..:iaes senão os que já remetteu . a esta camara. 
--Ficou a camara mteirada. . · 

· .. Do _mesmo miniatro, _participando .ter expedido 
portaria á cámara muntcipal da cidade de . Cabo· 
Frio em conformidade do que resolveu esta camara 
sobre as aposentadorias e . propinas que. recebe .. 
o respectivo juiz de ·fóra,o..Ficou a camara lotei· ' 
rada. 
· Do mesmo ministro, participando ter expedido 

portaria á cam..,a municipal d'l cidade de Marianna 
em conformidade do que resolveu esta cam_ara 
a respeito · da intelligencia do art. 66 § . 2o da 
lei do · lo de · Outubro de 1828.-Ficou a camara 
i'nteirada. · · . . 

Do mesmo mini11tro, participando ter expedido 
as necessarias ordens ao ·presidente d_a província 
de Minas e á camara municipal da ctdade do 
Ouro-Preto em. conformidade do que resolveu a 
camara doa deputados . sobre . as duvidas . susci
tadas entre o presidente e a camara municipal. 
'-Ficou a camara inteirada. 

Do ministro de estado da fazenda~ -enviando gistrado na !órmn do art. IM da·. constituição. · 
« A' vista pois do expen.iido a commissão julga 

que não se dA na occasiio presente a indispen· 
sabilídade, caso Imprevisto, segurança publica e 
bem. do estado exig1dos no art. 34 da c:mstituic;ão . · 
parn.que a camara. possa determinar que o Sr. 
deputado Aureliano de Souu .e Oliveira seja dis
pensado de suas funeções de deputado para ir 
empreB.ar-se naquella commiasão do governo, como 
requistta o ministro. · · 

.relações doa proprios nacionaea e esclarecimentos 
sobre a compra que. fez o governo de uma quan· 
tidade de chapinhas de cobre para cunhar.-Foi A 
commissilo . de fueoda. ·. . · . ·· . 

ó sa~ DEPOTADO CLEMENTE PE'8EIBA. participou 
por esnr'ipto não poder comparecer As seasõe~ dá 
camara por incommodado de sua saúde.-Ficou 
a camara intelr4da. · . ' . · 

O Sa. SECRETARIO MAacELLINO DB · BatTo -decla-
« Paço da camara doa deputados, 26 de Outubro 

de 1830,,..-J. M. à6 Alencar.-H. J. B. Paim.· 
. -E . . F. FrAnça. » 
· 'Entrando logo e1n discussãu, não obstante ter-ae 

pedido a palavra sobre _ o seu objecto, pela. ur
gencia que se pedio e venceu~ ficou adiado por 
se annunciar a chegada do ministro da fazenda. 

A's 11. horas sendo introduzido na conformidade · 
do regimento o ministro da .fazenda continuou a 
discussão · sobre a ·proposta do governo para a 
creação de. uma commissãrJ · que vã tomar . contas 
ã caixa de Londres ; . e juntamente as emendas 
oft'erecidas pela com missão · de fazenda, . e pelo 
Sr. M•lnoel Amarnl; ·e ficou adiada por dar a hora. 

O Sa. PRESIDENTE declarou pari\ ~ ordem do 
dia 29; l.o Continuação da.· discust~ão do parecer 
da commissão .de constituição sobre os oftlcios do 
ministro do imperio ácerca da província de S; Paulo. 
2.o Segunda dJacuaaão do proJecto de lei n. 98. 8.• 
Rtlsoluc;ilo n. 124:. 4." 2•discussilo do projecto de lei 
n. 189. r •. o Cuntlnuac;ilo da dliCUidliO da propoata 
do ~roverno Acerca da caixa de Londr111. 

Levantou-Re a aeaailo pouco chiP.Oia daa la hora•, 
o..Joll riG Oolta Carotallio, prealilente.-Joaguim 
Murt.,Ui'llll . d• llriio, 1• ··· ~tecretarlo,-Joqulm 
.Franc:isco AliHII Branco MUttu B•rr••o, ,. ae• 
cretarto. 

. rou que .o Sr. deputado Vnllasques desiste do 
requerimento por elle apresentado a esta cawara, 
pec.tindo licença . para. retlrar-se.-Ficoua camara 
Inteirada. · · . • 

Foi A com missão de justiça criminal um raque· 
:rimento de Sergio de Souza Mello. ·. · · . 
·: For A com missão de fazenda um requerimento 
de Lourenço Antonio do Rego. . . . . 

Foi &pprovado o seguinte parecer da commiesiio 
de guerra: . · . . .. 

<< A commissão de guerra vendo o requerimento 
do illustre deputado o Sr. Lino Coutinho, que 
pede se pergunte ao gov.erno quanto vence o 
primeiro commandante da _guarda .de honra, e 
qual a lei que · n1arca taes venciwentos, e vendo 
tambem o l'equerimento. do · nobre deputado . o 
Sr. Castro e . Silva para se pedir .ao governo 
a cópia do decreto, pelo qual o conde de Villa- . 
Nova .de S. José passou do posto de coronel da 
2• linha para outro Igual postp da 1•; . tem .. a. 
honra de expór a eata auguata camara que -nilo · 

. ba ·tnconvenrente em ae raaerem · aqnellaa requl· 
aioi5ea: _todavia a commlaalo laforma 6 oamar~' 
que 01 vonolmon&oa do 111neral oommandanta da 
gnar!Ja de ·_ honra acblln·H marcadoa no decreto 
üe .!lli do Maroo de lS!lt, • .vem a llrt 1r1Ufl· 
caoOoa, anal111d11rMa, forr•11•n a e&1pta oorrll• 
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SESSÃO EM 30 DE. OUTUBRo:·j)É.;~.:.i~830}·;~j';~{:'~ · 

' . _· . . .. :._:·_:- - ~ -<·-·,:._: ' ;' _ .. :.·_:-..:~ ~-~ 

p~ndentes â patente imm.ediata com~"ndanda .d.i~ Jegaçiío cópias . de todos 'os · llvrl:ia e 'll<lcumentoa 
v1zll:o. · . quo .ainda uão ·e'ltistirem no theaouro, ·e os pro-

'' Paço da e~~mara dos deputados, 28 de Outubro . prios livros. o documentos üriglnaes. depor a ·que 
de lSSO; ..;..Cunh~J Mattos,..;...Pinto Peia:oto.;...;. Vieira forem recebidos sem suspensão · da ·tomada ·. da's 
Souto.» · . .· . · . . . . .. . CClntas.-Vasconcellos. » · .. 
. ·Foi · ta in bem approv11do . o seguinte parecer da . Na di~eussão deste arigo additlvo forilo apoiadas 

coinmissiio de justiça -civil: ·. . . · as &f'guwtes emendas' . · 
. ·"O 'coronel Antonio da Silvll Prado, da cidade (( Que .se mandem chamar o·s agentes. da caixa 

de S. Faulo, requer a esta augudta camara•dis, .de L•1ndres que forem aubditos brazileiros 'para 
pensa: 'da•lei · q.'lie · prilhibe a successão dos filhos · da~e!l' contas, e easn nio ,Queirrío 'iir, que sejlío 
a!lulterlnos. para · que se possa . concluir . a legítí, .mett1dos ·. em processo ·.e Julgados · à . revella~--
mação que pretende perante o juiz daquella 'cídade Salva a rerlacçõ.o.-.T. Lino. » 
de uns seus tllbos -havido!! do mulher !.casada; ·(I Ficará • abolida. a ·administração da fazenda 
bem que l_eg~&lm~mte, divorciada, vís~o .ef!tn.~em)à em .Lo-ndres, chamando·~e quanto fintes o1ficial• 
preenchidas todas as formalidade~ quJ a let exr~o. ~on.te · para. esta . cllrte . a. todas as pessoas em 
em CáSOB : taes:" S Cúinmii!SàÓ ·de ju's~iÇa . . éivíl : dJrettn . ObtJg~d!IS a dar contaR de SUa gerenci&, 
onte'n'de· qúe:u~~hum..!l 'dispenRa nes.t~ ca~o. 'é. mistéi',. naquel~a adtmmstrnç~.o; e faze!ldO·se passar. p. ara., 

· porque a lf'gtttmaçno 4os. filhos tlleg1~1mos q~e · o. B. r. az1l com a poss1vel cellendade som • pre)Uizo· 
o· extincto desembargo do paço concedta, e cu]a. ·todos os fundos e eabedaes brazíleiros IA· exis; 
co!lceasiio ·hoje a .lei de ·sua extin.cçiio · incumbe tentes, com ·a unica excepçiio daq11elles fntldoà 
aos julzes·dé primeíra ínstancia, 'devó-coilsiderar.se · que ~o vem fazet•. · ft~ce . para . o anno ·dA 1881 ás ·. 
sempre ~: feita •sem· pi'ejui.zo de 8°1 e assim de.ve despezas ou des<?mbolsoa das ·respectivas <(notas 
escusar-se o requerimento · do 41Upplicante com,o- do empre~Umo britnnnico.-Salva a redae.çã.o.~O ' 
ocioso. :· ' ' . 1 

.. ' · ' ' •• . 
1 

• depntado. L. A. May. » · 
'« Pàço-'· da camara doa: dP.putados, . 20 . de Outu• .: AftnnL foi rejeitado ·o a.rtigo nddÍlivo; assim 

bro"d'e'1830 • ..:...H ."' I;~ B: 1Paim.~..4.. 1 · P ... !-impo · ele ; como as emendas . . . . · . 

~x:~;o;~~,·s~ o · segu~nte ~eq~~riment~: . . . o Sa.' P,sESib!GN'l'f.:.deu pára o~dem' dÓ dia ào <:!-' ' 
11 Que se pergunte.ao minist,ro da guerra qunes · Ou~.u.bro: Contmuaçlio. · da discussão da. proposta. 

siio ·as leiil que o autorisão a mandar ter: exer- do ttov~rno sobr.s a eaix.a. de Londrea. R.-aoluçi\o: 
cicio : de :ájulfantes aos corpos de 2• linha (cómo do conselho ~oral da província de : Gr•yaz n .. oo; , 
se ·; ri••da• proposta approivada · por decreto de 17 do· conselho geral'da .província de Minas DI. 10, . 
do· e~rrímte · me~1 . de Outubt'o) a offieiaes de arti-' 86, 132,146 e 149. no· conselho. geral dll. -pro- .' 
lbaria 'e· CapitiPs·t>ft'eetiVOS'de infant&'rÍS da ltJinba.. VÍDCÍ& d" l:)ergipe creando Unta COntntllàiO D& ' 
E tambem para promover a capitães eft'ectivos, BAhia. Pareceres adiados. . . · . , 
continuando no exercício em quê e;.tavão, tenentes 'L~vantou~se a sas~~o depois da~ .'2 hnr11a.- . 
a'udantes· dos· corpos de .·2a linbll qu. e para eUes .Tose. da Costa . Carvalh<l; . presldente .• -.TOIJquim 

· • Vi · s Ma1·cellinn tid Brito, }o ·. secretario.- Luiz Fran-
foJÕão• ·tirsdos dos .da primeira:-·· e~ra · outo. » ciSco. d. e .. Paula Cavaléanti àe ..tlbU."UWt>UA, ·. 2o .. · 

"Julgou-se' objecto de deliberação e manilou-sé . " ,.-v 
i~prlmir ó ··seguinte projecto de resoluÇão do secretano. 
Sr. ·Gastro.'Silva. · · . · .. 

c1 A assembléa geral · legislativn do .imperio r!F 
sobe: ·· . ' · · · ·· ·: . :. · 

. « Artigo unico. As propostas para officiaes de 
2•• -li'rtba .. seria feitas da :mesma mnneira ·que 
as da ·1•, e · 'pigaráõ,~asaim como os o1ficises das 
ordenanças, os mumos . emolnmentos · que pagão 
ou houverem . !ie· pagar os da . 1~: l~•lb.a; Jn&.s .não 
póderl\õ entrat: 1\0 gus<• e exercício de seus·postos. 
sem primeíJ:O , apresentarem patente de·. confir
maçiio . ou certidão de haver subido pj~r~J .. a im-. 
perial assignlltura.-M;, N.~ ~~t~·o e Sil~a., » 

ORDEM'DO DIA 

Discutindo·lle o parecer da commiRailo de con
.... atltulçilo sobre ·a dl•penaa do Sr. deputado pre· 

aidente' da provi nela de S. Paulo, ·roi apc.lada a 
· aegnlnto emenda: · · · 

a Quo · •e. altere conaentaneamsnts. o . relatorlo. 
do parecer da comml11ilo na parte· reapectlva a\ 
approvação de todo o .procedimento do conaelho 
da .. presidencla.-Rebouça.r. » 
·. A's .11 horaa . in\brrompeu·ae .eata dlseusaito por 
ent~ar.o,miniatro de eatado da fazenda 11 paaaou·IO 
a.discuUr a proposta do·l(overno> ~ubr~ as contaa 
da caixa de .. Londr.es·que ;:ficára adrada na primeira 
diseusaio, ·. : : . , . · , . · . ~ " , . : . . . 

Afinal • venceu-se , que.J a :.proposta · .pas8as8e: .à 
2à · discussão, ·e .. o Sz:. Manoel . Amaral :r.etirou < 
a sua: emenda . que fllra admit~ida em ,~utra:: 
sessão. : ; .. .. ; ., . . .. .. , . , .. . 

. : Approvou~se a ·· urgenciâ . para .ser. immediala ... · 
· mente a segunda discussão :da propo.$ta,.,; e,-em 1 

consequencia foriio rejeitados os :arts. :Lo · e ;2o .r 
da proposta, .e em substituição delles approvou-se ~ 
a respectiva emenda impressa da c.ommiasiio. 

Foi approvado o art . . so . da .proposta.· . 
·Apoiou-se o .seguinte artigo additivo.: .... · 
« .O governo mandaré. ·vir da caixa a cargo da · 

. . 
Sosal••·em 30·de OahiiiN: '· "- · 

:i~·· .· i~;? 
' . ;P~ESII>&:Nct~ ~O 88. COSTA CARVALHO (:: .. ::<'~ 

.Als dPZ hor!'a feita ·a chamada, achãr~·ã,~·~pre~~~ 
sente:t- 68 Sra. · dEtputoldo:~, faltando com ·parti~~--~ 
ci~açiio ,os Srs.: Pacheco Pimentel; Pereirar~te:f:. 
Brrto, Sil va:Tavar~s.-Alves Branco·

1 
. Mello M~ttó!Í'}' •. 

Gomes da Fon~eca, Mirand" Ribeiro·, •cremente:f . 
Perei~a.: }»ael! .Barret?í ·Paula ,· e Souza, - .- ~e_:tj§~ · 
O_Uvetr_!l _Alvare~; ·B.sp~u~ta,. Per,e~ra ·~·.Deus e ·Sllva ·: ·. 
e sem ella os Srs·. ~llbello, · Z'efer.ino; <Almeida . · 
Torres, L_edo ·e Duarte e Silva • . . '.· : .. . .. : : 

0 : Sa. Paeami:N-r& declarou ab~rfa :a ·seasiio, e' 
lida a acta_: da;• alitecedénte pelo Sr . . secretario :. 
Luiz Cavale~&nti !oi ·approvada. . ,: ' .· ·1 ... , '· . 

o sn •. · SKCRKTARIO M.\kCELLINO .. DB , :BiiT(> . dê"ü .. :··· 
cont•1 de Uml\ folicitaçdo da camara mu.nicípál-da :· 
vllla de San~ Maria de BaepondY,~ p.ela cnnvo~ < 
caçilo . extraorl\lnaria da •••embléa. fleral;-1\ece• , ~ 
blda a foliolttAçilo com especial aar~llo, . "i;~,~· 

Fol.remettldo " 1• oomml•alo. de faaencl&' Ó'~ 
requerimento ·de alsuni acclonla&&l êlo ex&laótO : 
:banco· do · Bralil; 1 • · · · ·• • • , : ;.; . ' .- , 

· 'Approv~rlo·ao oa aegulntea . requerlmantol1
: · . • A~ '

. ·u C•1nstan~o·. quo ·entre a vllla de 8. S•,ljallo~) 
dos Campo'B de Goyt•eaaet e . 1 pute orltn,al 'IM ' 
bahia' do ·Rio de·Janelro te :p6de .. brlr uma tlbl41r . · 
ie' ainaa :mêsrno um canal d's . navepolo qq' , .... . 
;cmtem · os trans~ortea ·doa genároi ,.de üq~-: par• , 
putro lugar• com· . _grande · beneftelu· para · n oom• 
m.ercio, e agricultura, ,requeiro que .ae ·reoommendo 
ao. governo. que mande f>~zer·um:l . reeonbeolmento 
do .t .erreno- para se ajuizar. ·sobre 'às vantigena 
ou i~ul?":' .venientes,~. · e·. scibrt~• a· : po·lis~bilidadlf,OU· Im~ . 

. po11s1b1hdado da obra,· e que depots de conoluida · 
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· '':: ·SESSÃO'iJtM' 30 DE )OUTUBRO DE 1830 
.a dillgenciá, rem~tta :~~.l~fô;g~çii~·l camara doa 
St·s. deputados.-Ounha Mattos. 11 . 

1c·Requeiro que se peça ao llOVerno as•memorias 
do desembargador Joaquim. Theotonio Segurado, 
Súbre .a navegação do. rio Tocantins, que existião 
na contadoria geral da 2•. repartição do thesouro 
publico, para que a commissão de estati~tíca as 
tenha em vista quando houver de dar o seu 
pal'ecer .a. respeito da .mudança que propõe. o 
conselho da prnvirici:l de. Goyaz . da cabeça da 
comarca do . norte da villa de. Palma, para a po
. voaçio das Aréas.-Lobo de Sou;a. » 

Foi tambem approvado o seguinte parecer : 
. " A commitlsão flspeciRl dos conselhos de .pro
víncia vendo a repre>~entaçito do conselho geral 
da Bahi•t ele 17 de Maio do presente anno, em 
que mostra s~r desnecess11ria a conservaturia das 

''maLtas em Ilheos, . por isso que pelo ~ 12 do 
'art •. 8° da lei de 15 de Outubro de 1827, é da 
tompetencia dos juizes de .paz e. que dahi póde 
vir . mesmo desintelligencía entre .estas duas juris· 
dicções, é de parecer que . existindo já impressos 
dois projectos na. 125 e 130 .sobre esta mesma 
mataria, nada mais tem do que referir-se a elles. 

a Paço da camara dos deputados, 80 de Outubro 
de 1830.-A. H. de Oarvalho.-J. do Rego Bar
ros. 11 

Sendo adiado, por. se pedir a palavra, o parecer 
da mesma commi!lsão que principia: 

« .A: commil!são especial encarregada de examinar 
as representações dos conselhos geraes de pro· 
vincia, vendo uma do conselho g•lral da B11bia 
de 20 de ;Março do presente anno r.obre as duvidas 
que se apresentárão no mesmo conselho por causa 
do requerimento feito por um dos seus membros 
para que se exigisse da camara ·municipal as 
escusas dos conselheiros que ella tinha escusado, 

· porque lho constava ter li11vido excesso de juris
dicção, visto gue o § So do cap. So das instrucções 
para as éleiÇoes a que se referi! o § 10 do mesmo 
capitulo, sómente tem lugar i mmediataménte ás 

,:;.eleições, quando se tem de expedir 0:1 diplomas, 
:.:?e 'demais qoe sendo presentes as escusas, pela 

., íéllscussio conheceu-se que a -duvida era sobre a 
. :::'intelligencia e modo de execução daquelle art. So 
.:,:das instrucções ; porque uns diziio nio ter havido 
: . • excesso. de jurisdicção da parte da camara, e que 
·';·tiDhiio pelo contrario obrado bem, ainda mesmo 
\Dilo tendo nenhuma jurisdicção, por isso que obe
'-decill<r .ao que o presidente determinára, de que 

.··em outra occasiio se .abstivera de igual proceCli· 
.~; manto por não ter ordens ; e.· outros finalmente, 
.·'que ainda admitlida a obediencia, a camara exce
élêra · dos seus limites, não entendendo a ordem 
do •presidente em confoa·midade com as leis. ·A 
commissão primeiramente niio pôde deixar de 
admirar e ·sentir que. existio ainda homens, e 
homens escolhidos pelo pol'O para velar nos 
seus · interesses, que tenhão uma tão céga 
obediencia aos mandados das autoridades, ainda 
!\Ue sejio · illegaes, e que se· julguem. por isso 
hvres de toda a responsabilidade, esqnecendo·se 
desta sorte da regalia que nos dá o§ lo do art. 179 
da constituição; e emquanto ã duvida, é de parecer 

:: que não se faz precisa nem uma medida legisla
:;~ tiva, por isso que encontra o art .. 8° das instrull-· 
· ·:'~4jões ··tiastante ~laro ;, JIOrque. ~e . outra ma~eira, a 

c+não ser a intelbgencta do senttdo do requeramento, 
.i ·seguir-se-h ia forçosamente, por isso. que o art. lO 
::·.:das· instrucções, que é relativo aos conselheiros, 

.~;referir-se am tudo ao art. 8° em questão, que a 
~'êãma~a . . municipal· poderia dispensar qualquer 
: deputado contra o sentido dado· por esta augusta 

camara ao mesmo artigo por consequencia coutra 
'oa .arts. 10, 11 e 12 do · nosso regimento,. e de 
cujo . direito . não houve ainda a menor dnvida. 
· • Paço da camara dos depntados·, 80 .de Outubro 
de 1880.- ..t. H. de Carvalho • .._J, do Rego 
Baf'f'OI, • 

.TI&IIOI&•IO objeoto de dellberaçiio e mandou-se 

627 
imprimir a seguinte resolução offerecldâ pela 
·commissllo· de jnijtiça civil, em consequencla. do 
requerimento de· João Carneiro ·da Silva 'Rego e 
outro: 

11 A a8sembléa geral legislativa resolve:·· 
« Artigo unico. Os encartes concedidos pelo 

governo daquelles oftlcios cuja p~opriedade .. ou 
se.rventia vitalícia foi adquirida por titulo one
roso, não .-sensa os. agraciados indemnisarem 
áquelles 'que tiverem. interesse em. os ditos, oftlcios 
ou com .o valor dos mesmos, ou com os seus 
respectivos ordenados. · . · . · 

« P>lÇO da camara dos dep11tadoa; 80 de Outu· 
bro de 1880.-H. J, B. Paim.~A. P. Limpo de 
Abreu.·11 · 

A,. requerimento do Sr. Ferreira de Mello, foi 
apoiada e approvada a urgencia para. se discutir 
antes de impresso o parecer adiado da commis· 
são de con11títuiçiio e · poderes, sobre n eleição 
de qRalquer deputado durante a presente legis
latura ; e entrando em discussão . com · o. voto 
separado do Sr. Ernesto, vierito ã mesa as se· 
guintes emenda~ que. rorão apoiadas: 

1.• a Tome·se no .uosso regimento uma resoluçito 
na qual se d6clare qu·e os. eleitores da legislatura 
silo . os que . devem eleger o deputado que sub
stitua ao nomeado ministro de estado; o que fôr 
eleito . antes ·dest~ . declaração seja . feito pela 
camara; mas depois de feita a declaração, não 
se aceita ninguem que não venha eleito em con
formidade dtlla.-Salva a redacção.- Odorico.11 

2.• a Artigo additivo ao regimento interno.
Os eleitores que nomearão os .. d.eputados . desta 
legislatura, são babeis para procederem .. · ã. nova 
eleição durante a legislatura, ·nos. casos do· art. 
29 da constituição~-Luiz Oa1lafcanti.» 

3. • a Adicciona·se ás palavras se declare- as
no regimento da casa. Supprimão-se as palavras 
-e que assim· se publique etc.-HolltJnda Ca-
valcanti. li . 

I. a .« Que. a eleição feita pelos ultimos elei
tores nomeados· por ordem. do ffOVerno, 011 mesmo 
de mistura com os antigos seJa . vãlida, mas que 
se tome assentamento no nosso . regimento,· o 
qua.l declare quo de hoje em diante toda a eleiçilo 
que não fór feita pelos primitivos eleitores da 
legislatura será anlla e de nenhuma fo>rça.-.Toltl 
Lino.11 
.. 5.• « Que se declare mui positivamente .ás 
camaras municipaes, que os eleitores nomeados 
no principio- de cada legislatura, silo .. os .unicos 
proprios para rtualquer afeição que se houver. de 
fazer durante. ella, etc.~Paula d6 Artn.;a. 11 
Re~uerido, apoiado e discutido ·o adiamento, 

decid.to-se que fossem remettidas. ã mesa o Jl&• 
recer, voto separado e emendas, para A vista 
de tudo dar o seu parecer. . . . . 

Achando-se na meaa o oftlcio do aecretario do 
senado, acompanhando as emendas ã lei do oroa• 
mento, o Sr. Lino ·Coutinho requereu que fossem. 
remettidós á l• commissão de fazenda, para daJ: 
sobre . ellas .o seu parecer, o que sendo appro

·vado, .. requereu tambem o c Sr. Vasconcellos, e 
decidio-se que fossem· logo ã commissio . indo- • 
pendente da impressilo e iia approvaçiio d .. acta• 

ORDEM DO DIA 

Entrou em 2•~ discussão o art. ~·.da propoata 
do governo, com a emenda da 1• commissão de 
fazenda, creantfo uma commls&ilo de exame.para 
liquidar a . caixa de Londres, e . depois de dis
cutido Ioi t·ejeitado, .sendo approvada a emenda 
da com missão.. . . ' . · . .. . · 

Passou-se ao . artigo additivó da commissiio, 
que igualmente ·. foi . appi:ovado, assim co:no .o 
art. 50 da pr!lpostn, não sendo. apoiado o . seguinte 
artigo addltivo : • . . .. . . . 

« A mesma commissão,, .que fôr creada ,. ·para 
tomar contas ne1ta ·oór~" li .caixa da leg~ão .. de 
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Londres,' será igualmente · autorísadll ao .exame 
de contas . do con•missario gerAl do exercito Al· · 
bino Gomes - Guerra , perc:ebeudo os mesmos 

-ordenados que lhe forem arl>itrados._ durante s~us 
primitivos trabalbos.-Salva a redacçao.-Carne~ro 
da Cunha.n _ 

Finda a 2• discussão, o Sr. lioilanda _Cavai· 
canti requereu, foi apoiada ~ app!ovada a .ur· 
gencia para entrar em S• d1scussno que, Jlll· 
gando·se concluida, adopt()u-se a proposta .e . foi . 
remettida á co·mmissão de redacçiio . com as 

-emendas approvadaa. 
O SR. Passxn.s:NTE deu para ordem-- do dia .2 

de Novembro: Parecer da ·· commissão de eonsti-

tuiçiio sobre o oftleio do min-istro do · lmperio, 
requerllndo licença para o Sr. deputado · Aure· 
líano ir para a prasidencia de S. Paulo; antes 
de finda a aessiio. Pareceres adiados, e entre 
elles o da . commisaito das camaras municipaes, 
sobre deapezas feitas pela camara do Maranhão. · 
-outro dil commlssiio especial de dízimos, e 
igualmente o da commissio . de constituição sobre 
o oftlcio do vigario geral ácerca do Sr. deputado 
Custodio Dias. . Na .. ultima -hora eleição _da 
mesa. . . 

Levantou-se a seasíto . . ás duas horas;- José 
da Costá · Car,alho, · presiJente.- JIJaquim Mar
celtino de Brito, 1° .secretario,...;.Vicente Ferreira 
de -Castro e Silva, :3• secretario. 
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CAMARA DOS SRS~ DEPUTADOS. 

Sessio em ~ de.· Novemb•o 

PRESIDENCL\ DO SR. COSTA ·CARVALHO 

Pouco depois das·. de..: horas procedeu~se á. 
chamada, e acbarão-sa presentes (i7 Srs. deputa· 
dos, f>lltando com parti~ipação os Srs .. Alvares 
Branco, T1burcio, Pereira. de Brito, "Gomes da 
.Li'onseca,. Feijó, Oliveira Alvares,. Deus e Silva, 
B;>ptista Pereira, (llemente Pereira, Paes e Barros, 
Duarte. Silva, ·P,lula Barros; e sem elln cs Srs. 
Moura, Netto, Ohichorro, Mendes Ribeiro, Aure· 
liano,.Pinlo Peixoto, 1\Iay, Araujo Franco. 

O SR. PaE~IDENTE declarou aberta . a sessão, e 
sendo lida. a acta. da antecedente peloJ Sr. secre· 
tario Ferreira de OasLro, foi approvada. 

0 SR. SECRETARIO MARCELLINO DE BRITO leu OS 
seguintes o:fficios:. 

l.o Do ministro . o secretario de estado dos 
negocies da guerra, -em ·resposta · ao que se lhe 

. dirigira em data de 23 do corrante mez, dando 
esclarecimentos sobre o recrutamento e sobre o 
augmento de força que tiveriio os. balalhõe~ da 
província da Bahia • .:.....Foi remeLtido ás com missões 
ile constituição e guerra com urgeneia. 

2.o Do mesmo mi"nistro em resposta ao nftlclc 
que se lhe dirigira desta camara om data de 11 
do corrente, ·dando informações sobre o req11eri· 
mento do capitão reformad() . do batalhão n.. 74 
de 2• linha, Manool Monteiro de Sá.- Foi re· 
mettido. ·aí commissão de guerra. 
· Leu·se ig11almente os seguintes 1·equerimentos: 
I, o •< Deseiando eu apresentar á augusta cumnra 

dos Srs. deputados n·1 sessão do anDI> ·proximo 
futuro um diccionar.io da legislação militar actual· 
mente em vigor no imperio do Brrozil; e um 
indico chronologico da legislação militar antiga 
e moderna : . ·requeiro que se pt~ça ao governo 
pelas t·eparlições· .da marinha e guerra, que me 
permitta extrahir nas secretarias de estado 6 do 
supremo conselho·. militar alguns aJ>ontnmentos 
dos decretos, resoluções e avisos ~ué não forào im· 
pressas desde o anno de 1808 oté agora, e podem 
servir a . illuminar. os. diversos artigos do diccio
nario ·e do indica· da legislação. -O deputado 
Cunha Màttos. » · · · · · · 

Foi approvado. 
2.o « Requeiro que o decreto do lo de Dezembro 

de . 1822, que ereou a .guarda de honra,· s~ja 
examinado pela illustt·e .commissiio de guerra, e 
interponha seu parecer se-alguns de s.eus artigos, 
como por exemplo, o 5°, 6°, So; 10,. 14, lü e 22 
estão o~ ni\o oppostos ao eyo>temn constitucional 
representativo, e sendo seu voto pelu affirmativa, 
apresentá medidas legislativas em substituição 
desses e, quaesqu~r outros artigos do dito doereLn. 
Oull"O .sim que a mesnla commissão int!n·pouha 

seu parecer se o lo eommandante dease corpo á. 
vista do dito decreto. tem direito a soldos ·a . gra- · 
lificações.-Castro e. Silva. ;, · . . ' 

Entrando em discussão, o Sr. Llno Coutinho · 
otre~ece11 a seguinte emenda additivn, que foi 
apoiada. 

« Que examine ·· t•lrnbem a formula. do jura· · 
mento que prestão ·as diversas tropas brazileiras. 
-J; Lino. » · 

Forào 11mbos · apobldos: 
Fo>i remettido á 1• commissão de fazenda um 

req11erimento do ·cidadão 'Lourenço Antonio do 
R~go, pedindo R e ordene . á illustre com missão de 
fazenda que dê o ·seu. parecer sobre o requeri· 
mento do ;;upplicante. · . · · 

Leu-se tarn6em os seguintes . pareceres : . . · 
1. 0 a A commissão nomeada pl)r esta augusta 

camara para examinar a denuncia. dada por al· 
guns cidadãos ·residentes na cidade de S. Paulo, 
c•mtra o visconde tle Alcantara, ministro e 
secretnrio de Elstndo dos negocios da justiça , 
servindo interinamente na repartição do imperio, 
pelo facto de recuaar li:ença a uma sociedade 
philantropica que se pretendia estabelecer na. 
dita cidade, tend., tlm vista o requerimento feito 
paio Sr. deputado Paula e Souza, .parn que se 
recommende ao governo a conveniencia de refor· .. 
mar a medida pela qual denegou. a mencionada 
licença, vi>to que se most•·ou pelos doc11mentos 
que existem juntos . á denuncia, nio ser exacta 
a inf,,rmação do ·vice presidente da província, 
entretanto que sobre ella assentou o aviso ex-. 
pedido a tal respeito pela secretaria de . es
tado dos negocies do imporio, é d·e parecer qae · 
sa approve o requerimento: do Sr. deputado, 
ofticiapdo-se ·. ao governo na conformidade du 
mesmo. . .. ·· 

.« Paço da eamara dos deputados, em 2 de 
Novembro de 1830. -B. P. de Vasconcellos.
A. P. Limpo de Ab1•eu.-J. Lino·continho. · » 

Foi opprovado. ·.. . ~ 
2.o a A com missão especial dos conselhos. geraes 

de província, examinando a renre~entaçà() . do 
conselho geral do Maranhão de 8 de Fevereil·o 
do presente anno; em que mostra. o estado de· 
ploravel doa cultivadores. de algodão e arroz,· 
quasi unicos generos de commE>rcio .da província, 
que seduzidos pelos· lucros que então . tira vão 
estenderão mais as suas lavouras,·e contJ·actárão' 
para com a praça do commercio divida&· .. avul· 
tadas, que já teriãn sido pagas a não· ser .os 
revezes experimentad••s não· so ·pela ínconstancla 
dos tempos; como peln c!lnc11rrencia nos mercados 
da EuropB do algodão fornecido pulo Egypto e 
Luizinna, e · ultimamente peln~t desorden•f de 

·Portugal' quA têm qua~i' estagnado o c:•mmercio 
do an·oz, e tinalmllnte com a total probiblç•to do 
trafico· da escravattva, vede a esta au~uata 
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camara que minnr.J Hl_ malt!s .. tlessn lnbnriosa 
clàsse conten,Jo po1· al;.:tl nu _sabiu lll•J•Ii•hl no 
modo d.,~ creJores cobrarem 11:1 sua~ dividas por 
meio .de eXdCUÇÕ83, p 11'1\ O que tlpi'I'SCIIIB ai~U· 
mas medidas :- n cbmnli __ s!:l_ito _ Jembr·and<>·se das· 
m·eJidlis já tomadas por est<l augu;ta camara, 
umll sobre a diminuição do grande imposto que 

· softl'ia o algo·hio e que tanto mal já ia c 1usando 
ús rendas naci<maes, e _ outl_·o $Obr;l _o mei.o Jas 
execuçõespara COill as agricnltOI'CS, tem tl.SatiS.· 
fac;iio de já t _a· sido prevenida pela assembléa 
geral, que tão sabiamente prevê e pr.>vê aos 
male3 que pczão sqbr•l a nação; Qntret•·nto .. como 
a segunda medidT aínd:1 n:io. passou. da terceira 
discussão, _1l commi_ssláo lembm a est11 uugusta 
camara pa1·a que finalise a .. di:~cussão do .projecto 
n. 32 vinuo d•l ... senado. . . . ...... _ _ 

11· Paço da camat·a dos deputlldo~, 2 de N ovemb1·o 
de 1830.- S. do R. Bal'J•os ...... B. B. Soa1•es de 
Sou:; a.- A. Xavier de Ca•·valho. n 

Foi _ approva•lO .. 
O Sa. VAscMiCXLLos tend., pedido a palavra 

de"larou. que f<tltando um dos membros da com
mis~ão · de fazenda não poli ia apresentar o parecer · 
desta s.>bre ··ai emendas Jo senado á lei do 
orçamento. pn1· iss:> que t.lnto ellA como o Sr. 
Hollanda CavalcanLi tinhii•> ·divergido em opinião, 
e declarando depois que ello offerecia o _ parecer 
já feito porém nii•> assignado, como ·voto· seu, 
resolven a carnat·a quo se lesse o voto do· Sr. 
Hullanda e do Sr. Vasconcellos. 

Vr..TOS EM SEPARADO 

« Da caml\ r a dos Sas.senadores tornou o proiecto 
do lei", fixando as despezas uo anno -financeiro de 
1831 .·a 1832, com emend·1s da mesma camara sem 
reserva aos objectos de privativa iniciativa· da 
camara dos deputados. Perto de 500 contos de réis 
de impostos, upplicados ao resg.l"te da moeda 
fraca, que. actualmeute nssusta o. imperio, foriio 
iniciados a outras despesas propostas pela c·unara 
dos senadores. Duas mil praças no exercito. de 
terra; quinhenta>~ na trlpolsção das fo.~rças na
vaes. e perto de seiscentas no corpo de . artilharia 
do' marinha . .f,mio iniciadas n~o mesma camara, 
que .·_. niio tem iniciativa sobrd recrutamento. 
Além desse,; objecto:~ solfreráo tamb<:m · alteuções 
importantíssima; dispo::rições de su:nma utilidade 
publica ; e· não rneno10 forà•> interpretadas dis· 
posições constitucionaes em equivoca. intelligencia 
ilas garantias do systema rnonarchico-consLitu
cional-representativü. 

« Atteudendo-:~e ao rigor. ue- pt·incipios, _ taes 
emendas deveríiio ser reJeibdas, e a lei novt\• 
mente propJsta pela cam:1ra dos ddputados ; pois 
niio póde conciliar-se com o mesmo rig·lr do 
princ1pios, a diSP•lSiçiio constitucional de tusão 
da:> camaras, que neste _caso equivale1·ia a .um 
reconhecimento. dado por esta camara- ao. poder 
que se arroga o senado, de iniciar .em objectos 
de privativa iniciativa da camara -dos doputad,Js. 
Cumpre .t·1davla equilibrar a applicaçlio do rigor 
de princípios com a pJsiçli:> política da sociedade, 
para .bem acertarmos . no dest:rmpenho de nossos 
devórcs. A .nov" pr.1posição _da lei ·que deve 
fixar 'as despesas do anno financeiro, exige pro· 
rogação dos trabalhos legi:~lat:-\"os, e n11vas f.Jrças 
para. O'ltrarmos em uma ardua, e .·nptlna~ tri· 
Jhada verêJa : a nossa etlsi~i\o mo1·al, as nossas 
f.;rças-pbisicas permiLtii'IÍO esperanças do utilidade 
publica ?-Exige a hat·monia entL·e as du·1s ca111aras, 
qae constitu'!m a assembléa goJral : a camara dos 
sena:iores, -bem que . possui da de s~.ntimentos 
constitucionnr.s, o.;tará em. posição Je-annuir aos 
princípios rigorvsos de nossas instituiçÕ•lS ? 
u.ua desintelligo>ncia momentan•la eutre a .. , c:lmR· 
raR ~no poderia oc~asiona! gr.,vea males á naçiin ? 
-Exagc uma acqulescencla nos putido:~, quo t~m 

maior, ou_ mo.)ol'irdluenc.ia na dir.ocçiio .. dos .ngen· 
tHs llacio:ta~s, e dus d l publica arlminíst1·açr'io; 
p6de·st cuutar com esKI\ nqr!ies.:encia no rapido 
progresso de nossas livres in~tituicõ~s 'l 

,, A•lmittamos ágora o .assentimento da camara
dos. deputado.i ús emendas da camara dos sena
dores : soguir-so·hia d 1hi, quo os princípios 
cnnstitucionaes perdesse a sua torça? ÜJmo li 
_EUes. nrio furão ainda em vigor, e c:tda vez mais 
forç•\ têm adquirido ; e só agora é que périga o seu 

. adiamento? · Q1iandll pela primoil·a :vez, a nação vê 
uma fixação dtl despezas, pelos _seus l'epresen
tantds; quando os mini~lros do·poder P.Xecntivo 
estão em vespera; de abandonar a presa de 
arbitraria na distribuição. dos dínheims publicas; 
quando 11 nação nutre espe1·anças de vêr occu
pados os empregos P•ll' seus filbos ; quando um 
golpe mortal vai !~rir a alguns fworito!i do pa· 
tronnto; qua:1dJ um·l esperança de ftscalisação 
transluz entre um cahos do prevrHicaçito ; quando, 
emllrn,- uma pedra se ach11va t11lhada para um 
graado monumento, ·que tem de ser. todos os 
annos aperfeiçoaào; -será então que os . promo· 
t·a·es do bem geral da nação tudo arrisquem, 
tlldo snca·ifiquem, ·para tudo • conseguir? Tanta 
seveJ•i,lade não.cabe aos patriotas .de uma nação 
a:lolcscente .•• Nem meno:~ podt:rá fazer vacillnr:o 
passo q110 noi cumpre adiantar, a eqnivoca intel·. 
ligencia que as emendas inculciio S•)bre o art. 
171 da constituição. 

''-Senhores I O art. 17L da constituição só .diz 
respeito ás contribuições directas, _que ·actual· 
mente . entre uós, niio dão. ai nela para o pagamento 
dti jul'u e amortisaçiio dll divida public:l : para 
executar-se uma úisposição que. determinass& 
o J>llgamento dos · impo~t!ls independentemente 
da fixação .nnnual d l despeza, seria necessario 
emendar a co11stituiçiio; o que .nilo se faz por 
emendàs da camara dos senadores na -lei de fixação 
de despezas. Conclua-se pois. a lei. di\ fixaçiil) de 
despezas, a grande lei ;. e diga-se . á camara dos 
senadora~ que suas emendas· forão consentidas 
pela cumara doi dtlputados. _ 

11 Paço da cama•·a 1os deputàdos, 2 de Novembro 
de 18:10.- Hollanda .· Cavalcantl. » 

'' O abaiX•l assign.ldo examinou com atteução 
as emendas que- o senado otrc~recen á lei. que 
mai'C<l as f.JrÇ•IS d11 terra e mar, e fixa a receita 
e as despezai publicas no futuro anno financeiro. 

11 Est11s emenhs .~>xcedem de. sessunta; e sua 
mataria é tão clara, o de natureza tal, que. o 
abaixo assignad•l julga superfluo accompanllal·as 
de observações. E' co·m a mais viva magoa que 
o abaix•> assignado se pro.,uncia contra .não poucas 
dess1s emendas, per:~uadido de: que nllo podem 
ser approvadas sem compNmoLttmento da digni· 
dada desta nugust' camara, e m mifesta offensa 
da constit11ição do imperio. 

<< Sem visívul razão de. utili Jade publica separou 
o senado tla lei d•l o1·çamento a flxaçii'> das forças 
tia t'!lrra e _mar, fo1·mando desta .duas leis dis· 
tínct 1s e separadas: Aos espíritos inquietos com 
O$ des·1gradaveis boatos .te_ recolonisaçiio e ab.so
luLismo parecet·á que o intento é expor á denega· 
çào da sancçõo as le_is que. fixiio, as . fo-rças" .e 
c.;nseguir·se _ assim . a conserv:aoiio de . tropa 
estrangeira no imp•lrio sem licença .da .assembléa 
geral, .e contra o voto dos ·l>razileiro3 amigos· da 
pattio ; desgraçadamente no senado._ lé~ ; ~ssento 
conselheiros da corôa, talvez crnnpart1c1pantE's 
desta, e de outras medidas semelhantes.: . . . 

«I A tão p•)oco ··se n:'io limitou.o senado fixando 
as forças de mar ; . elevou-as a duas. mil praças 
e lli1 corpo de artilharia da marinha con:lentio 
apena~ que e'xistis~em vagu 800 p1·aças, restabe
leceu a lle!lfleza das galeota~, -posto que parti·. 
culares rle S. M. o Imperador, revalidou os con
tJ•actos 1'eito3 com os olficiaes -- estrangeiroa sem 
distincçilo se.1uer, entre os· anteriore:1 c os pos· 
teriores á constituição. 



Camara dos Deputados - Impresso em 0710 1/20 15 15:32- Página 5 de 5 

SESS10 E~l 2 OE NOVJDJBRO tJE 1830 633 
« O abilix·> assignado repete quo emendas taos ·r a.nno priv ed.1 da leLdo or'inmo_oto, e co.nsequen 

nito m~:~recem a honra de refutação. temente quem . sejn u rosoonsavel pelos males• · 
<< Cabe nqui uma rt:tl•Jxiio sobre a conducta de que se. devem seguir. De .ce1'to esta an'lusta 

nossos ministros, no que respeita á economias. I camara não pouará ser taxarla por sua cond11eta 
Admira quo os . nos~os ministro~, quo mais .fl.rme e leal, ·c .. por .. sna. religiosa adhesiio .á . .l€i 
t~!ll apresentado . dezejos de refurmns e econo- fundamentaL-E. P. de Vasconcellos. 
mulS, peção para. as .dcspezasscmpre a11 mesmas Mandaríill·Se imprimir com urgeneia .. 
quantias; a .IJistoria de nossa a.Jministraçiio o Entrou em discussão o parecer adiado da com-

- prova subpjamente. O uct11al ministro . da. ma ri. - mi;sii,, de c..>nstituição. _e poderes . sobre .os.o.llicius .. 
nha encetou . 11ua · ildministraçíio por- catton.Josas · - do ministro do imperio, ó.eere·a dos acontecimentos 
portal' ias . de reCorina~. e pela accusação do com· ultimamente . occorridos . na província de. S. Paulo, 
mandante das gnleotas, suspeito do extravio com .a emenda jil apoiadn•anterionn.::nte off~recida 
dos dinheiros publicas, o . entretanto orça a des- pelo Sr •.. Rebouças: além da qual o Sr •. Paula .. e 

. pe_za das galeotas na . mesma quantia, em que l:iouza . otl'dreeeu a seguinte : · .. _ 
·foi orçada pelos seus nnteci3Bdores em 1828 e .a Que se recommende ao g•>v.erno pela l'epar-
1829, istt~ é, em 1S:l30S400; e é. a ·quántín que tição competente razer metter em processo no 
para ellas consignao senado em · uma de suas --ouvíCJor de S. P~tul.,.-Paula e Souza.:·• :: .. · 
emendas. • F :•i apoiada, · e atina\ approvada com o p.arecer 

a Menos otl'cmsiva; do bom senso são ns cmen- seudo rejeitada a do g,., Rebouças ; 
deiS da lei da fixação . das torçi.s de terra ; posto Entrou depois em diseu~aão o parecer adiado · 
quo fol!sem elevados a doze mil os cabos, : anspe· da com missão de constituição . e. · podere3, sobre 
çadas e soldados: e que se supprimisso.o artigo o requerimento do Sr. deputado Calmon, atJ qual 
que tolhe ao governo o .11buso .do emprego das furão oiterecídas as seguintes t>menda: 
millciaa. Se esta augusta camara eu tendesse cou- L • << Quando seja coneeditl<l a licença, sej11 · 
veniente dar mais uma prova de sua cor•deseen·· chamado o supplente respectivo.·-Paula e Sou~a.-» . . 
dencia com o senado; poderia adoptar esta lei, Foi apoiada. ·. . - . 
separando-a do - orçamento. . . · 2.• u Que _s!l chamem os supplentes quando os 

« Pm~o:as das outras emendas são adoptweis Sra. deputados . pedirem licença sem ser ··.por 
no juizo do abaixo assignado. Parece . que o Impedimento de molestía.- Salva n redacçiio.-
senado se olvidou de que " um povo nãa póde Ca1•neiro da Cunha.» . 
ser impo~ta n obrigação de pagar tributos, que ~ão foi apoiada: approvando~so afinal o pa-
nllo Bl!jão os indispensaveís para manter o e!ltado : · recer e a emenda. · • · . 
como p_ois . conservar .o · cargo Je regedol' da~ Eutrou depois· em discussão o r.areeer da com-· · 
justiças, approvar ·a nomeação dos cousolheir<>sa missão especial das camaras municipaes sobre _o 
dtt fazenda, cujo c1rdenndo supprimio esta augusta officio.do ministro do imperío, óeerca da despeza 
camaro, . continuar os vencimentos d .• ,. memb1·os feita pel•1 camara da .eid>lde d•l · Maranhão com 
do tribunal da . bulia, quando forill supprimídos os festejos que alli se fizcrão por occasiào da 
os dos outros empreg11uos, elevar a despeza da independa:~cia do imperio. (Vide sessão de 2 do 
reparLiç!to dos negJcios estrangeiros a H•J:OOO$ 'l Setembro.) 
CJino elevar a mais · do um milhr\o de cruzados Forão o1ferecídas as seguintes emendas : .. 

· as despezas publicas~ - q•to ·n cama•·a dos depuL·~- L• « .· Recommende··se · .· M governo que . faça 
dos por algumas razões politicRs e de humanída- com . qae os me1nbros da camara munic1pal, que 
do não restringia áil absolutamente neeeuarias, fizerno taes despczas entram para o cofre do 
reserv_ a.n·lo para os Cuturo.>l o.rçamentos economias município com o dinheiro que gastàrão.-S'llva 
mais conaideraveis, e que são . reclam11dns_ pela a redacr;iio.-Odorico.» 
voz geral. . . · . - 2 · E · b"l" · · 

«A emenda ·que mais ravGHa. ó a q· ne manda , • u que ae responsa 1 1so o mtutstro que 
tal despeza 1\pprovuu. ~ J . . Lino. » · . . 

pagnr impostos, ainda iJne nl'io haja lt~i do orça- 3.• " Que se remettilo os papeJs no conselho 
menta .: a camara .dos deputado~ 11e cobriritl de · 1 d · · , 'd d 
ridieu.lo, se a niio rei.eitasse, qua. csquer que f•>ssem gerll a provmcu ·para· prucelltlr em con.orml a e 

• d•t lei. -Salva a reclacçi.'i.a;-Rebouças.» 
na nossas circumstanchs . . E' incri'l"el qull, sane- F<JI'ito toda:~ apoiadas, . e afinal aJ!Provou-sa 0 
cionada d:>utrina diversa nas dulu anteriores parecer com as e•naodas dos Srs. Lino o Re . 
leis do . orçamento, que consagrando-se nellas o bouças, ficando prejudicada a do . Sr. Odorico. 
principio d11 que o'pagainent•J dos impostos de· 
pende do uma lei annual, que autorise sua O Sn. VA!ICONC&Lr.os requ·ereu se: convidasse á 
arrecadaçl'io, se quuira hojo . o cllntr_ario : fõra com missão de .:onstituiçã•> par.1 dar o .seu parec'lr 
.rotrogractor no caminho constituciunal a adopçào sobre 11 defeza imprllua do marquez do · Barbacena,-
de samelhanto : emenda. ao l\U•l o Sr. pNsidente redpondeu, que os mem· 

<< Rejeitadas poí:1 ns emendai, não póJc entrar bros da commisaão tinhiio ouvido o requerimento. 
em .questão que, sendo o . ,project'l de lei . da Procedeu-se .á eleição da mesa; salmão eleitos, 
mais tran~cendeute utilidade, de v'! .seguir-se a p.ua presidente o St•. ·Costa Cur.valbo 'com Sl. 
renniiio das camaras pnr;Lsua · final. ultimação. votos, paru vice-presidente o Sr. Limpo cl'Abreu -: 

« .O .abaixo assignado se ' -per.•uade que o senado com · 50 votos e · para Necretllriol4 os · Srs. 11hrcel· 
tona . já descido _ do -sua anterior opposíçnll n que li no de Bdto com 5S ·· vot•Js, L11iz . Cavalctluti com · 
os ·. membros. do :ambas as ,camara'l: votem pro- . . 49, Muniz B!lrreto ·47, Ferreírl\ Castro 29,Jicaudo 
miscuamente, . e como · se · uma · unica fosse. supplentes os Sra .. Pinto Pêixoto . com 19 .·votos 
Com tudo, não existindo um regimento commum, e . Maria de 1\luur•• com 10. . . · · . 
lembra o abaixo nssigna.do. que muito convirá P11s~ou-se depois a .discutir o pàreeer da com· 
adoptar~ se interinamente o regimento inturno do mbsão de constituição, sobr~ o olficio do vígario · 
senado na parte respectiv•l ás emendas .remettidas geral deste blilpado, e que acompanha um pro· 
por esta cnmara, o :qne ·:nenh11ma diifçrença se cesso de querella - dada· .contra :o,. Sr. -deputado 
foça -·na . votação. entre .:senadores e deputados, · -Cu;;todío -Dias : (vído. sessíio de 2 de -· S!!tembro); 
contaildo·so ·os votos, .e decidindo-se pela maioria ao qual o Sr. Rebouças ofl'erei:eu a seguinte e.inenda· 
dos membros .presentes: ·... · .· • · que foi. apoiada: · · . · · . 

« Nlto :é de ellperarreluctanciadapnrte do senado «.Q11e o processo lião deve continuar.- Salva r 
que bem conhecEi os seus direitos. e QS da naçi\o. a redaeçdo--Rebouças,·» . 
Se <porém. contt·a n geral . ~spect!lçrlo o senado Prooedeudo,se á votação foi approvada . ., prf· 
recusar a . C11siio das dnas camar:1s .em ass9mbléa meira parte do parecer, rejeitllda a segunda, · 
geral, . o Brnzil ·reconhecerá a orige•n de seus julgRndo·se compl·ehendi<lll n·' -·votat;iio · 4 em'!nda 
aolfrimentos, a c~us~ de ftcar ello ~ambom .· es~ do Sr; Rebouças, · · ·-
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63í SESSAO Ertl 3 DE VOVíüHmO DE u;30 
O Sn. PnE~IDE:-I't'g tlmllflrou para ol'tlem do 

dia SCg'lliOt<l: g,.gunt)a di:>CUSSiiO do proje.CÍO ·de 
lei 11. 03. Resoluções n. 12-L SPguudn discussão 
do projecto de lei n. 189. Resolução n. 91. 
. Levnnton-:;e a sessão depois dns úuas horaH.
José da Costa Ccu·valho, presidente. -Joaquim 
Jlla1·cellino de B1•ito, ]o secr<"tario. -Joaquim 
Francisco Alves Branco Muni;: Bal'1'eto, 3o 
secretario. 

Sessão .em .3.de. Novembro 

l'RESIOENCIA. DO SR. COSTA CARVALHO 

Tendo.se feito a chernad11, abriu-sll 'a-sessão 
ás de:~. horas e um quarto, à acharão-se presentes 
69 Srs. deputados, faltando com participação os 
Srs. Paula Barros, Paulino. de Albuquerque, Pe· 
reira de Brito, Bello, Silva Tavares, Netto, 
Fernandes da Silveira, ~ino CoU'tinho, Alves 
Branco, Gomes da Fonseca, Lemos, Clemente 
Pereira, Paes de B<~rros, Feijó, Oliveira Alvares, 
Baptista Pereira, Candhlo de Deus e -Araujo 
Franco. 

Lida a neta . da sessiio antecedente pelo Sr. 
secretario Barret<l, fui approvada. 

.. . Foi - approvada para se enviar·· 110 senado··· a 
redacção das emendas à proposta do governQ, 
creando uma commissão para examinar as con~as 
da caixa de Londres. 

Ficou sob1•e n me~a por um. dia · a red:~cção 
das emendas á proposta do governo sobre a 
organito~açi'io do t]lt!souro. · 

Ficou adiado, por ser yencido um membro da 
commissiio; um parecer ·da 3• conunissiio oi e 
fazenda, sobro o J'equerlmento do •:onselheiro 
Antonio l\lanoPl Corrêa da . C1mara, cx·encarre
gado de negocias desto lmperlo junto ao governo 
do p,,raguay. · · - · · 

Foi 11pprovado um parecer da commissão espa
cial dos conselhos geraes, concernentes . a uma 
re[lresentaçilo do conselhl) geral dnprovincia da 
Bahia, ·sobre o numero o localldndo das llscolas 
de primeiras letras. 

F1cou adiado por ter voto. separado do Sr. 
Castro o Silva um pnrecer da 3• colmmissi'io de 
fazenda, sobre o roquerimemto de Elins Aniceto 
.Martins Vidí~al. • _ 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO. DIA 

Entrou em. 2• discussão o proj.:ctv do lei n. OS 
parn extincçiio .das } .. terias. 

Apoiou-so e rejeitou-,se o Hdiamnnto do pro
jecto; e afinal Cui a(I_Provado o seguinta: 

'' Artigo unico.- Fica_ prohibida a C<lDCORsito 
das loterias.-Piiço da camara, etc. ,, 

-0 Sa. CAR!'iiuno DA CuNHA oft't!receu o seguinte 
artigo additivo,. que não ·obteve apoiamento: 

,,_ Art. 2,o . O governo ficn . autori.f.ado a conceder 
uma _loteria . em cada. provincia a bt:neficio da 

-casa d_?s expostos ou. de misericordia. -' Salva a 
redacçno;-Garneil"o da Cunha. ,, · 

Passou o projecto para 3• discussão, o appro· 
vada a nrgencia entrou logo em 3• discu~são e 
foi adoptado para ir. á com missão de rcdacçiio. 

SEGUNDA PARTE DA.ORDEM DO DIA 

Discutio.se o project<l .Je. resolução n. 12.J. sobre 
n~ ~~·dinarias daa ·camaras municipM~ da pro-
vmcu, da :Parahyba.. · • 

'' Art. · I.n O governo fica nutot·isado parn man· 
dar pagar pela .junta da Cazenda dn Parahyba do 
NC~rte o que so ostivet· devendo ás dilferen tes 
vlllas. do.que!h· · província, dns ordinarias de 
76H600 :1nnuacs q•_te cost•lmavi'i.o pet·cr:bet· em iu-

d'"mnisnçib do rendi ment·>do snbsiclio uns car~bS 
v<•rd~,, · <JUil pass<JU a :;er administr.ido pela 
fuzPnda publica. , 

Foi approvado. 
'' Art. ~.o E na>l mesmas ordinarias continunráõ 

a ser pagas amíil&lmênte pel11 referida jll.rita da 
fazenda, uma vez qne o rendimtlnto do sub:>irlio 
administrado niio fôr inferior á qunta consignada, 
em . cujo caso. só . perceberáõ as. camar_as ·o . total 
rendimento ·líquido. ,, . . .. . . 

Foi approvado com a. seguinte emenda: 
1r. No· lugnr das palavt·as-E nas-ponha-se:_... 

E;sas mesma;;. ordinarias,....,.e _ depois cias palavras 
- junta da fazenda - supprima-se o res.to do 
arti~o.-Lobo deSouza. n . . . . .. . , . 

Não obteve o apoiamento o seguinte artigo 
additivo: 

(( Qiie no pagamento se desconte a terça parte do 
rendimentc• d11s ~:amaras, que por· lei ·são obri

. gadas a recolher á fazenda publica.-Salva a redac· 
çiio.-Çastro e Silva. » 

Foi adoptada a resolução e se mandou á com
missão de redacção. 

. TERCEIRA PARTE DA ORDEM: DO DI;A 

Discutio-se. o .projecto de resolução n. 124:. 
'' Artigo uníco. Fica creada . uma cadeira de 

_ grammatica da Jingua lati••a para.a villa de Co, 
r.itib•l na província d'l S. Paulo, com o ordenado 
de 400$000. na. conformidade do § lO. do ulvará 
de 28 de Juuho de 1759. u 

Foi approvaJo o artigo unico e adaptada a 
re~olução. . 

QUARTA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuon a 2• discussão do projecto de lei 
n. 18\J, para extinguir a administração diaman
tina o.io 'fejuco: 

11 Art~ 19. Concedcr-se-ha nos cidadãos brazi • 
leir•;s exclusiV•lmente a faculdad6. de explorar os 
sobreditos terreno~ por arrendamentos, quo nunca 
serão por menos tempo que t•·r.z annos. ,, 

D'entre as emendas a este artigo apoiadas na 
sessão de 18 de Outub1·o fur•'io retiradas por 
seus autores, com permissão da camara, as emen
dB~ dos Srs. Mello Mattos e Ferreira de Mello. 

Fui mais npoia.Ja. n seguinte emenda: 
« Só 11os terrenos· diamantinos ·serão as ditas 

arrllnd•tdas excl11sívamenle aos brazileiros. O Dll· 
mero d11s <latas em lugares •I e. difficil exploração 
sert\ propnrcionado á dilferença de di~pAndios 
com mnchinas, aqueductos o artefactos neces
sarios para n sn:1 E>xtracçiio.-U depula:lo Custodio 
Dias ... 
. Apoiou.se · e app1'ovou·se o adiamento da 2• 
parte dn emenda do Sr. Paula e SouZ'\ para se 
discutir com o art. 23 do projecto. 

Afinal foi approvado n art. 19 com a primeira 
parto da. emenda do Sr. Paula e Souza, e rejeitadas 
as emendas dos Srs. . Miranda Ribeiro, Li no 
Coutinho e Custódio Dias. 

<c Art. 20. A ninguom se arrendará maio\' ex· · 
t~nsiio d•1 terrenos diamantinos que a de 50 datas 
de 15 braças cada um11, todas em quadro, intei· 
rnndó-se como o permittir a ~uperficie dos ter
renos, e todas em ~eguida, de maneira que se 
t, .. quem e ·succedtio umas ái outras. » 

Foi approvado corn a seguinte emenda: 
" O art; 20 seja r~digido pela maneira seguinte: 

-A ninguem se . arrendará . maior extensão dos 
terrenos diamantinos que a de um quarto de 
legua ení quadro, que equivale a 2,500 datas cada . 
umn de 15 braças em quadro em contiguidade. 
-.i\fi1•anda Ribei1•0. 11 

'' Art. 21. Todo. o producto da exploração dos 
sobredttos. terrenos durante o tP.mpo •lo arren
damento será pr,•priaunde dos nrrondatnríos, com 
n unica obriguçiio de pn~arem estes a. pt·esta'<ão 
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~ESSÃO EM ~ DE NOVHMBRO DE l830 635 
de _160 a 820. réis . annuaes . por cada· umn das 
braças _que o.btiverem. : ·· ···· · 

Forão apoiadas a({ seguintes emendas: 
c< O art. 21 seja J'edigido pela maneira se

guinte: - Todo o producto da exploração dos 
sobreditos terrenos durante o. tempo do· arren
damento serão propriedad o dos arrendatarios, 
com n unica obrigação de paga1·em estes annual• 
mente por cnda uma data de 15 braças em qua• 
dro a. prestação de 500 a lHOOO em moeda m·e· 
tallica.-MirandaRib'!iro. >> 

« O .quantít11tivo do arrendam·ento d_e cada 
braça será annualmente determi•iado . pelo· con· 
selho geral da provincia.-Paüla ·e Soü:a. _.,, · 

Foi apoiado e regeitado. o. adiamento da parte 
do. art. 21, relativa á tlxação do maximo e mi· 
nimo do valor das braças de ·terra. 

Afinal foi approvado ·o art. 21 e rejeitadas as 
emendas.. · 

« Art. 22. Na concurrencia dos pretendentes a 
estes arrendamentos attender-se-hão. com preferen· 
cia os residentes na demarcação : entre estes os 
que tiverem maior pezo. de famma·: e entro estes 
os que forem relativamente menos. abastados. ·As 
duas ultimas circumstancias marcaráõ a preCe· 
rencia entre- os que não tiverem a primeira. » · 
Apo~ou-se a seguinta emenda : 
« Que se supprimão ab palavras - entre estes 

-até -abastados- redigindo-se o mais do ar· 
tigo em harn10nia . ..:. Rebouças. » · 

Tocando a ·hora ficou a mataria ·adiada. 
0 Sn.· PRESIDENTE dt!U para ordem dÓ dia 4 

de Novembro : 1.• O parecer da commissiio es· 
pecial sobre o ultimo cmp•·estimo de 400 lbs. st. 
contrabido em Londres. 2o, pareceres adiados. 

Levantou-se a sossiio pouco depois daR 2 horas. 
-José da Costa Carvalho, presidente. -Joaquim 
Ma1·cellino· de Brito, lo secretario.- Luiz Fran
cisco de Paula Ca,alcanti de .t1lbuqtteJ•que, 2• se· 
cretario. · 

1•RE8IDENCJA DO sn. COSTA CARVALHO 

A's 10 horas fdz·se a chamada, c achárito:se . 
preRentes 7•J Srs. deputadO!:, falt11udn rom causa 
os Sra. Paula Ba1·ros, Pereira rle Brito, Silva 
Tavares, Netto! Alves Branco, Gomes da Fonsec_ a, 
Clomonto Poro ra, Pae11 de· Barros, Feljó, Oll· 
velm Alvare11, Baptista Pereira, Dunrte Silva, Vnl· 
lasques, Doos o Silva: e sem parUcipnçito o Sr. 
Hollnnda Cavalcanti. · · · 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a . sessito, o 
lld11. a Kcta da antecedente . pelo Sr. sG!cretarlo 
Luiz Cavalcanti, foi npprovada ; nito obstante a 
reflexão feita pelo Sr. Miranda Ribeiro. 

~
o Sn. SECRETARIO MARCELLINO DE BRITO leu o 

fficio do ministro e secretario de estado dos no
gocios da justiça, respondendo não constar na 

· . respectiva secret~ia ter-se expedido port.\ria ai-
• guma, reprehendendo o arcebispo da Bahia por 
• haver declarado dia . santo para aquella província 
~~-o. dia 2 de Jnlho, annivcrsar. io.. ua restauração da 

capital da dita província.·- Remettido á secre-
taria. . . · 

andarão· se entregar os . documentos pedidos 
por Jorge Fernando, francez de nação. 

Mandou-se imprimir, ficando adiado, por se 
pedir a palnvt·a, ·o seguinte parecer : 

<< A 1• e 3• commissao de fazenda, a quem forão 
presentes os di vertlos projectus sobre. o melhora· 
mento das moedas circulantes, oft'erecidos por 
alguns dos Srs. deputados, aHm de_ apresentar, 
depois delles refundidos_, um que _ correspondesse 

1 

ú. expectaçito publica, e aos. pntrioticos senti· . 
mentos desta augusta camara, te~ a franqueza 

de declarar que, comquanto não considere irre· 
mediavel em these o mal que afD.ige á nação, 
todavia dependendo qualquer medida, de que. a 
commissão lançasse miio, de novos sacrificíos da 
parte da nação e de uma fiel execução da parte 
do governo ; observando por outro lado que os 
factos. rcceutemente a.pparecidos da compra de. 
chapinhas de cobre para cunhar moeda, quando 
em geral tanto se clamava contra esta medida, 
e :esta :augusta. camara já ·unha eliminado a sua · 
receita e despeza na lei do .orçamento; e arma· 
mento vindo. de Londres, qu~mdo a nação des· 
cançava no ·regaço da paz ; do emprestimo de 

· 400,000 lbs. st. para fins íllegaes : da conservação 
de alguns empt·egadoa, e ·despacho de outros, 
conhecidamE-nte inimigos · do· systema constitu· 
cional jurado, e sobretudo. á desconfhnça geral 
da · existencia ·de um mioisterio secreto,· além de · 
ostensivo e constitucional, tem despertado sobre· 
maneira a desconfiança dos povos sobre o actual 
ministerio, ella não se anima. a propór medida 
alguma nas actuaes circumstancias, tendente a 
exigir novos sacrlficios ·da. nação com. o· receio 
de que elles sejiio por ·má direcção desviados 
:loa seus verdadeiros fins, ou convertidos em 
damno dos mesmos· povos e de suas· garantias. 
Se os factos mio justifteão este receio, a com
missão se persuade que pelo m11nos nunca será 
tachada de ter ·concorrido directa ou indirecta· 
-mente para sobrecarregar os seus constituintes 
de impostos que além de atacarem a sua subsis" 
tencia bsjão de ·nutrir as dissipações do governo 
OU possão COII Verter-se em dnmno de SUaS Jiber• 
dades. 

" Paço da camara dos deputados, 4 de No· 
vembro de 1830 .. - G. P. Ferrei1•a. - Vascon
cellos.- M. N. Casb•o .e Silva. 

Foi rejeitado o seguinte requerimento : 
« . .Requeiro que se remetta. á com missão res· 

poctiva, para que dê com urgencia o seu dictame 
à portaria da JUnta da fazenda de Pernambuco, . 
mnndando estender aos contractos de troca e per· 
muta a lei .da siza sobre os contractos de compra 
a venda para que se faç11 etiectiva a responsa" 
bllldnde .... a quem compete. - Hem·iques àe Be· 
.a-ende. ,, 

O Sn. LINO uouTJNHO mandou á mesa, e roi 
remettido á commissão de justiça criminal o re
querimento de· José de Barros Bernardes, quei• 
xt~ndo·se de eshr proso t\ nove mezes sem culpa 
rormnda. 

O. MESMO. Sa. DEPUTADO requereu, e decidiu-se 
quo ae repetisse a ordem, exigindo do ministro 
da guerra Informações Hobre as espingarda$ . e 
espadas que, se diz, chagarão de Inglaterra por 
conta do nosso governo. ._ · . · .. 
A~provou·sa o seguinte parecer : . · 
a J! oi visto pela commissllo das camaras muni· 

cipnes o requerimento do cidadão Manoel Joaguim 
Ferrão, fiscal da freguezia do Engenho-Velho 
desta cidade, no qual expõe que julgando-se com 
direito a uma gratificação pa~a pelas rendas do -
consElho desta .. capital, em vista do art. 87 da 
lei do la de Outubro de 1828, que manda dar 
essa gratificação aos fiscaes das capitaes das pro
vincins, dependente da npprovação dos conselhos 
geraes ou do governo, sendo na córte, requerera 
a di.ta gratificação á camnra municipal, a qual 
entendendo que a freguezia do Engenho Velho está 
fõra do que propriamente se chama. capital, recusou 
deferir no supplicante, remette_ndo-o para a decisão 

·do corpo legislativo, que fixe -.a verdadeira intel
ligencia a este ·respeito. A commissão en~ende 
não ser necassario acto algum do corpo legislativo 
para o presente caso porquanto julga que a rre· 
guezia _do Engenho-Velho está dentro da capital, 
e fôrma hoje uma parte della assaz populosa, e 
tant•) quo os . sons. predios p11gão a decima dos 
predios urbanos; e por _consequencia, nttendendo 
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que o supplicnnte tem o ·.mesmo direito que os 
mais tlt~caes da. capital, .é de .. par.ecer .que .se 
remctta seu requenmento 110. governo, para que 
este faça cumprir ácerca do supplicante. o que 
está disposto no citado art. Sí lia ·lei de Outubro 
dO 1828. 

« Paço da camnra dos deputndos, aos 3 ·de 
Novembro de1S30.-'-AUI"elíano de Sou.::a e Oliveira 
Coutínho.-Antonío Ma1•ía de Mout•a.,, 

Ficou adiado com o voto scparndo do Sr. Castro 
e Silva, o parecer da. 3• commissilo de fazenda, 
sobre. o requerimento de Francisco Antomo SotL· 
rcs, não s•e vencendo n impressão requeridn do 
mesmo parecer. e .. voto separado. . . . . _ -

Approvou se a redacção da proposta do governo 
que reorganisa o tribunal __ do thesouro, e que 
tinha ficado sobre ·a mesa . na ~essão antecedente, 
afim .de .. -sc .. remettAr . ao -senado n. mesma pro· 
posta com as emendas approvadas. 

O Sn. LrNo CovTr~no mandou á mesa ó se· 
guinte requerimento: 

« Quo se. remetta á commissão de constituiçüo 
· o impresso junto, quo denuncia os muitos . cri· 

me11 do presidente iio Pará, .José Felix. Percim 
de B11rgos,. u fim de n•JS dar um. parecer a_ r.!s· 
pP.ito.,.;..Lino Coutinho. ,, 

Forão ofl'erecidas e apoiadas _as seguintes 
emendas: . 

I.• « Remetta.se o impresso ao governo, pe· 
diodo-se ínformacões sobre os factotl nelle con· 
tidos.-Et'nesto. 11 

2.• « Reque,j,ro quo se peção informações ao 
g-overno sobre os factos apontado~ . no impresso 

· junto, praticados pelo presidente José Felix Pe· 
reira de Burgos.-Fernandes de Vasconcellos. " 

Afinal foi approtoado o requerimento e rt!met
tido com as emendas 1\ conunissiio de. consti· 
tuiçilo. 

ORDEM DO DIA 

Entrou em dlscusailo o parecer da commlssiio 
encarregada· d_ e ex11mlnar ra negociação do. ultimo 
em presUmo de 400,000 llb -. st., · rnalla~ado na 
praça de J~ondres, ao qual o Sr. Vasconcellos 
offereoeu a seguinte emenda: 

" Q11e se declnre nullo o empreatlmo do 400,000 
lib. at., ulLimamente contrahido om T.cndres. :
. Vascotlcellos. » 

Sendo apoiada, ficou .!l dlseusallo adiaM por. 
dar a hora. 

O Sn. PREIIJDENTE deu para ordem. do dia ú 
de Novembro: Dlscusailo daH emendas do 
senadt• ao · projncto do _lei quo fixa as. despczas 
e. receita do futuro anno fl.nn.ncelro. Parecer 
dn commisailo especial sobro o. emprcslimo das 
400,000 llb. st. Pareceres adiados. 

Levanton·Ro. _I\ sessão depoi11 das .. 2 horas.~ 
José da Costa Carvalho, presidente.- Joaquim 
Ma1•cellino de Brito, 1• secretario.-.Vicente Fer· 
reira de Castro Silva, -la secretario. 

Sessão em &; de No'\"embl'o 

PR~~~IDENCIA DO SR' COSTA CARVALHO 

A'slO horas procedeu-se á chamada, e acha· 
rão-se presentes 77 Srs. deputados, faltando com 
eau!la ·os . Srs. Alves Branco, Pereira.. de. Brito, 
Tiburcio, Feijó, . . Gomes dt\ .. Fonseca, .. Baptista 

· ·Pereirn, Caudido de Deos, Oliveira Alvares e 
Paula Barros. , 

O. SR; PRESIDENTE declarou aberta a sessito, . 
·e· sendo-lida a actll do antecedente. pelo Sr. secrc· 
tario Ferreir•L de Castro, foi oppro;ada. 

0 Sn. SECRETARIO MARCELLINO DE BRITO leu CS 
se~uintes offi1ios: 

1.• Do ministro da fazenda, participando a 
sua nomeação.-Ficou a comnra ínteiracl!l. 

2. 0 Do ministro da justiça, remettendo um 
dos autograpbos do decreto·· da· assembléa geral 
legislativa, para que os escrivães dos j11izes de. 
paz das freguezias ou. capellns fóra .das cidades 
IJU villas possão sel·vir de tabelliães de notas 
nos seus respectivos· districtos; e .. cumulativa· 
inente com os do termo : e participando que 
S. M. o. Impe•·ador consente no· referido decreto. 
-Ficou a camarfl inteirada e _ mandou-se o 
autograpbo para o arebivo. 

a.o Do mesmo -ministro, remettendo lLauto. 
grapho do decreto da assembléa geral legislativa, 
sobre a extincçiio da provedoria dos defuntos e 
ausentes, e participando que S. M. o Impe· 
rador nellc consente.-Fíctou a camara inteirada 
c mandou-se o autographt! para o nrchivo. 

Remettlll\•se á commiasiio de petições um 
requerimento do. ministro e mais irmãos da 
veneravol o•·dcJrn terceira de S. Francisco ·da 
villa do. Santos. 

Leu-se e approvou-se o seg11ínte parecer: 
w A commissãú de guArra, para dar o seu pa

recer sobre o requerimento do illustre deputado 
o Sr. Castro Silva, relativo á guarda de honra 
e hmbem sobro o requerimento. do nobre ·depu· 
tado o Sr. Lino Coutinho, propõe· que se peção 
no governo pela repnrliçilo da guerra, cópias 
authéntica'l dos formulados dos dous juramentos 
dA fideli•lade e de bem servir que prastiio .os 
officiaes e soldados das tropas do imperio, quer 
naturaes, quer estrangeiros, qunn!lo se alistao 
ou ;;i'[(J promovidos :_ e que no numero _das cópi_as 
SPjiio comprehendidos os formularias dos dous 
juramento" do fidelidade c bem servir que pres· 
Li'lo os omciaes e soldados da g11arda de honra. 

11 ·Paço dn camara dos dep11tados, 3 de Novembro 
de 1830.-Cunha Mattos.-Pinto Peia;oto.-Vieira 
Souto. " 

ORDEM DO. DIA 

···Declarando o Sr .. presidente que entravAo niit 
discusHito a,. emendas olJ'erecidas pelo senado li lei 
do orçamento,o Sr.Lino Coutinho requereu que pri· 
meiramente se tratasse da approvação ou regolçilo 
daquellas em que se propõe a deslocação das 
leis que . flxiio us forças de terra o mar; e en
trando em discussão o ·requerimento decidlo·se 
afinal que se approvavão . e tambem que começasse 
pela que fixa us forças de terra, como reqne
rOra o Sr. Ftlt·reira- de Mello: pelo qud entrou 
em discussito a eme'lda.· colloeada. no art. to_ e 
.que snbstitne o art • .,1 dalei. 

Continuando a discussão até áe 2 horas, niio 
se venceu a prorognçiio requerida pelo Sr. J..uiz 
C:~valcanti. 

O SR. PRESIDENTE declarou para ordem do dia 
seguinte a mesma do dia de ltoje. 

Levantou-se a sessão.-José da Costa Cw·valho, 
presidente.--Joaguim Marcellino de Bt•i(o, lo se
cretario. - Joaguim Francisco AlvBS Bl"at~co 
ll-luni: Ba1•reto,. 3° secretario. 

Ses Ao em 8 de Novembro 

PRESIDENCU ·DO SR. COSTA CARVALH•> 

· A's ·lo heras fez.se a cbamada e acbf&rlio·se 
presentes 76 Sra. deputados, faltando com causa 
os Srs. Paula Barros, Pereira ·de Brito,· Silva 
l'avares, Alves Brnnc '• Gomes da Fonseca, Paes 
de Barrns, Feijó, Oliveira Alvares, B~ptista Pe· 
rtlira c O.Jos c Sil\'11. 
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O. Sn. PRESIDENTE declarou. nbertn n sessão,. e 

lídn a actã dn antecedente pelo Sr. secretario 
Muniz Bnrreto, foi appl'ovada. 

O Sa. SECRETARIO :M:ARCELLINO DE Br.rro leu os 
seguintes .. officios: 
. 1.• Do ministro do imperio, respondendo qutl 
Já em 213 do Outubro se tinha concedido pet·· 
missão de subsistir e desempenhar os louvaveis 
fins a ·quo se pro. punha a.sociedade philantr()pica 
estabelecida na cidade do· S. Paulo, revol%ando a 
ordem que -negára áquella permissão. - FillOU · a 
cnmara inteiradn. 
- 2.• Do secretal'io do senado, participando· que 
o senado tendo de dirigir · á sancção . imperial 
all%umas .1·esoluções dos. conselhos· .- gera&s .. de 
difl'eronteiJ províncias, julga convenieute substi~ 
tuir as palavras que lhes servem de introducção 
-Resolução do .conselho • geral da Jlrovincia de~ 
approvada pela camara dos deputados-p~1· e;tas 
outras-A ns;;e'mbléa geral legislativa do imperio 
do Brazil, sobre resolução do conselho geral da pl'O· 
vincia de -Resolve-'- pedindo-se ·lhe communique 
se esta camara consente na proposta substituição. 
-A' commissão. de l'Odacção. 

-- · 3.• Do mesmo secretario, pa.rticipando que o 
senado ndoptou e· vai dirigir ã · sancçíio a reso.
lução sobre. os processos de appellações.-Ficou 
a camal'll inteirada. · 

•.l.• Do ministro da guerrã, dando a.s infor
mações exigida~ sobre o armamento chegado de 
Inglllterra por conta do nosflo governo.-Remettido 
ás tres .commissões de constituição, .·guerra e 
fazenda. · 

Foi . á commissão de pensões o requerimento 
de D. Luiza Marcollina Mathildes Caetano da 
Silva. 

ORDEM DO DIA 

Continuando n discuaail:o adiada dn emendn do 
senado ao paragrapho 1• do nrt. 3l do projocto 
de lei do orçamento nt\ parto om quo fixa Rlt 
Corças de terrll, depolll . do tliscutlda rol .nppi'O·. 
vada, assim como a omondm mo pnragrapflo l)o 
do mesmo artigo, quo pasaou " aor. art. J,o 

Foi igualmnnto approvada " 11mondm dl.l aonndo 
mo art. 82, que flc•1u aondo art. 2•. 

A emenda ao art. 33 quo. pa111ou a ao r art. 3°, 
foi. approvnda. 

Tevtl a mesma sorte a emenda no art. 3 L quo 
ftcou sendo art. 4a, · 

Pas&arilo a SOl' Ó e 6 OR nrts. Só O 3(}, 
A omendl& ao artigo -37 que ficou sendo Art. 7°. 

fol approvada, assim como a da •. uppreaailo do 
· art. 38. 

Foi approvada a emenda ao art. 39, ·quo passou 
a se_r llrt. e•. .. . . . . 

O art. 40 passou a ser art •. 9•. 
Approvou·se a emenda ao. art. 41, que ficou 

sendo_ art .. 10. . ·_ · · 
Passou a ser art; .11 o art. 42, npprovando•se 

a emenda de· suppressão do art .. 43.. · 
F.orão igualmente approvados os artigos addi· 

tivos .do senado 12 ·e 13. . 
ConclU:ida • a discussão. _e adoptada a·. lei foi re· 

mettida •. com as emendas · apprúvadas á commissão 
de. redacçào para se 'dirigir á saricção. 

Entrou· em discussão a ·emenda do ·senado ao 
art; 17 do projecto de lei ·do orçamento na parte' 
em que fixa as forças de mar; e·sendo approvada; 
passou a ser art. 1• o • dito. art; 17. 

Forilo igualmente · approvadas depois de diacu· 
tidas separadnmente as emendas aos arts. 18, 19, 
20,' 21, 22 ·e 23, que passa1·ão a . ser 2, 3, 4, 5, 
6 e;.7. • , . . · 

Passarão igualmente a ser arts. 8 e 9. os arts. 24: 
e 25, approvando-se a emenda ·de suppreasão c.lo 
art. 26. . 

TOMO !·I 

O art. 27 pnssou a •ser art. li), sendo approvada 
a emenda-dtl snppreasão do art. 28 da lei. · 

Approvarão-se tambem os artigos audilivos do 
senado 11 ll 12. . .· . : 

Finda a çliscussão 13 adoptada alei fojremettida 
com as emendas approvadas á com missão de. re
dacção para se envinr á sancção. 

O Sn. YAscoNcEr.Los interromp'endo a disc11ssão, 
mandouá mesa o seguinte requerimento: 

<< .Req 11eiro que de novo se ·peça ao ·ministro· 
da marinha a lista dos officiaes estrangeiros ao 
serv_iço da nossa armada 2 corpo de artllha1·ia da: 
·!lJannha, com a declaraçao dos que estão engn· 
Jados, e por que tempo.-Vasconcellos. » · 

. Pedi o de~ois que se aacrescentnssc no seu requo
rJmento-1<1!. quaes os officiae-JSobre que ha duvida · 
ss são estrangeiros ou nacionaos, e os motivo~· 
dôsta duvida. >> 

O Sn._EnNESTO off~reéeu o seguinte additamento 
que foi apoiado: 

" E cópias de seus ajustes e assentament'ó de 
praças. >> . . . 

Afinal foi approvado o requerimento com os 
additamentos. 

. .Voltando-se á discussão das emendas·do senado 
ao . projçcto de lei que fixa as despezas e receita, 
o Sr. Lmo Coutinho requereu, e decidio·se que 
se lessem para conhecimento dog ouvintes. os ar· 
tigos approvados por est11 camara, e as emendas 
do senatlo a elles relc1tivas: o sendo lido pelo 
Sr. secretario Marcellino de Bl'ito o g) 1• do art. 1•, 
e a ~;~manda a ello rel11tiva, foi. o11~a approvada. 

Foi rejeitada a emenda ao § 8° cto moamo 
art. 1•. · . 

As. emendas. aos §§ ú~ e 6o, e a do auppre11do 
do ~ 4ã do mesmo artigo . forllo approvacfaa. . 

O.§ 4(} passou a aor 4ó, seguindo assim a nu• 
moraç•lo. 

Appi'OVOU·IIO a omonda ao § (}7 quo pa1aou a 
801' ou • . 

'l'evo a moama aorto a emenda ao ll! 08 'que 
ficou •ondo t•7. 

l•'ol Lambem approvada a emenda ao§ 101 quo 
vem a. aer 100. 

A emenda c.Jo aupP.ro~.no do nrt. 2o da lei foi 
approvada, aondo ·rejeitada a do aupproaailo doa 
art~. :J o ·i. . . · , 
.l~ol "l'flrovada a oínenda no § 3• do art. 12, 

o rojflitailll. a emenda RO mfllmll paragrapho re•. 
&ativa no 11rocut•ador da corOa. 

Tamllom foi rojoltada a emenda ao AI 4• do· 
meamo art. 12. , · 

Approvou·se o § ú0 ndditlvo do senado, sendo, 
rejeitada a emondl\ ao §. üo da lei, quo passa a, 
801' ua. 

Forilo rejeita•Jos os paragraphos .addiLivos do, 
senado 9 e S. . , . , 

As emendas aos s;g; lll e 87 do mesmo art. 12 
da lei furão approvadas. · · . . . . 

Approvariio·se igualmente. as emendas aos arts •. 
13 e 14 da lei. . . . .. . . • --_ . 

Dando a hora, _o Sr. president.e declarou -para 
ordem do dia.S de Novembro a mesma de ·hoje.; 

Levantou-se a sessão ás 2 horas~-José da Costa. 
Carvalho, presidente. -Joaquim Ma1•cellino de' 
Brito, 1• secrtttario.-Vicente·.Ferreira de. Castro 
Sil·va, 4• secretario. · 

8essdo em 8 de Novembro 

PRESIDENCIA DO IR •. COSTA: CARVALHO 

Tendo-se feito a cllamada, abrio·B8 a 88Siil0' •• 
10 hol'as e um quarto, e- acharilo·se• presentes 
71. S1·s. deputados, faltando oom :partlclpaçilo',OS 
Sra. Paula Barroa, .Paullno do AlbUIJU&rqtle; Pe•' 
reit·a de BritC', Fortunn, Sll vn l'àvarcs, · ·Alves. sr · · 
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Bronco; Gomes ·da Fonseca, Mendes Ribeiro, 
Paes de Barros, Feij6, Oliveira Alvares, B1ptista 
Pereira, Candido de De os ; e sem ella os Srs. Al
meida Torres e Fernandes de Vasconcellos. 

Lida a acta da sessão an t~cedente pelo Sr. se• 
cretario Ferreira · de Castt·o, foi approvada. 

Ficou a camara inteirada . de. um officio do mi· 
nistro de estado da marinha dirigido ao Sr. lo 
secretario·_··_ desta ·· camara, participando ter dado 
as providencias, para . que · se _ possão extrabir do 
archivo . ·da ·sua . secretaria de · estado .os ··aponta· 
mantos a bem da conclusão dos trabalhos de que 
·trata o oftl.cio dirigido por. ordem desta eamara 
em 5 de Novembro corrente. 

Foi ·ã 8• com missão de · fazenda um requeri
mento do conselheiro Antonio Manoel Corrêa da 
Camara. -

Julgou-se conforme para se enviar á sancçíio 
imperial a redacção do decreto da assembléa 
geral, que fixa as forças de terra para o anno 
financeiro do 1o do Julho de 1881 a 80 de Junho 
de 1832, e outro que fixa as rorçns de mar para o· 
sobredito anno financeiro. 

Foi approvado para se enviat· ao senado a 
redacção dns emendas desta camara a proposta 
do governo sobre a Lypographia nacional. 

Foi approvado o seguinte . ·parecer : 
cc As _ commissões reunidas de constituição, . fa- . 

zenda e guerra. para darem . o seu . parecer sobre 
o officio do ministro da guerra relativamente 
aos armamentos, equipamentos e fardamentos 

_ chegados de Inglaterra por eneommenda do go
verno ; precisa que so exijll:o do mesmo ministro 
com a maior bt·evldade possivP.l os esclareci
mentos seguintes na sua totalidade ou. é. medida 
quo se . forem . promptillcando. 

cc }.o As cópias das representações ultimamente 
feitas . ao governo pela junta da fazenda do arsenal 
ou pelo commandanto das armas da córte, sobre 
a necessidade dos armamentos, equipa01entos • e 
fardamentos para os corpos do exercito, ou parn 
os armazena e que derilo motivo â encommenda 
vinda · de Inglaterra. . . 

«: 2. o Um mappn . dos armam entoa c oquipamen- 
tos de _todas a11 classes, gue para .o aerviço do 
exero.:lto ·têm sido comJ>rados nesta córto, _ nas 
províncias ou fóra -do Brazll deade o principio 
do anno do 1822 até agora, declarando as -som
ma~ em gue lmportâri\o, 

cc a. o Um mappq doa armamentos o equipamen
tos das tropas óas tres armas existentes nos depo· 
sitos desta capital, e nos dos provincial; decla
rando as suas qualidades c o estado em que se 
ac.biio. -· · . · 

cc 4. 0 Um mappa da quantidade, qualidade e 
estado -dos armamento_& . e equipamentos, que 
actualmente existem. e_m serviço nas arrecadações 
dos corp91 do exercito. 

u 5.o Uma relação dos armamentos e eqllipa
mentos, que pela junta de fazenda do arsenal do 
exercito, 011 pot· outras repartições .têm .sido en
viados para as . províncias do imperio desde o 
principio do anno de 18'1...2 até agora. 

a ·6.o Finalmente uma relação dos armamentos 
e equipamentos que .têm sido distribidos a cada 
um dos corpos de ta linha. nesta córte durante o 
período acima notado. . 

« Paço da camara dos deputados, 8 de No• 
vembro, de 1880.- Cunho Mattos.- Pinto Pei
ccoto_- Vieit•a Souto.'- Paim.- Et·nesto França. 
-Vasconcellos. 

ORDEM DO DIÀ · 

Diseuasiio das emendas do senado á lei do or• 
çamento. ConUnuou a discussão do art. 12 addi
tivo, que tinha ficado adiado da sesa:lo antece
·dente e concluio-se a discussão de todos as emendas 
é. sobredita lei. 

Ficnrão approvadas as seguintes emendas : 

« Art. 12 ad(.Útivo;-Fica applicada --a quantia · 
de _ 4:000HOOO em cada · um Cios bispados, . para 
repa!'os e . paramentos das paroehias pobres, que 
serão entreg!leS aos respectivos bispos, sommando 
tudo aG:OOOHOOO. n · ·· · - · -

cc No art. H, que era o 29 da loi geral os ~~ 6, 
9 e 11. 

cc No art. lG que era 4J, ~§:a, !>, 11 e 45. 
• 1c No. art. 17 que era 45; · ~- 18 additivo ·depois 

do 17. . . 
cc No art; 25, quE!' era 53 silpprimiio·se ~s palavras 

'- e de seus ·_ regulamentos. 
cc Supptessão do árt. 60 da loi. 
Forão rejeitad&.s as se_~Juintes emendas : 
cc Art. 13. que era lo da lei. 
«Art. 14, que era29 dalei,§ 14 additivo. 
cc Art. 17; quó era 45 da lei~ ó. ··· 
« Arr. 27, que era 55, ~~ 1 e 8. 
« Art. al, q11e er-a 59. 
u Art. a2, que era 61. 
cc Art. 53, que era 6i. 
« Art •. 36, que era 6õ. 
cc Art; 44, additivo depois 72. 
cc Art. 45, que era 7i!. » 
O Sa. MuNIZ BARRETO ofl'ereceu o seguinte re-

. querimento. . . . .. 
C( Requeiro se submetta . á discussão da camara 

· as seguintes proposições: . . -_ · 
« 1. • Se o proj e e to de lei que fixa a receita 

e despeza para o anno financeiro de 1881 a ·1832 · é 
vantajoso, não . obstante _terem sido rejeitadas al
gumas das .emendas a elle oft'erecidas pelo senado 'l 

cc 2.a Se a cama•·a dos deputados deve requerer 
ao senado a reuniiio das duas camaras lia confor
midade do art. Gl da constituição ? 

« · 3. • Se os trea . membros da · deputação serão 
eleitos por escrutinio llecreto á pluralidade dos 
votos? · 

cc Paço da camara dos deputados, 8 de Novem-
bro de 1830.- Muni-3 Dar,•eto. » · 

O Sn. FERREIRA DA VEtoA. otrereceu tambem os 
aegulntos rt~querimentoa, · -· 
· cc Roqueiro, ques e decida na augusta camara, se 

ó vantajoso o projecto da lei do .orçamento, 
quo velo do senado com _ emendas, das _ quaes . al-
gumas nilo for1\o npprovadas? . . . 

cc Poço : tn,. quo lfl requeira a reunlilo de duas 
cilm1uas por uma depulaçito do tres membros e 
na conformidade do art. 61 da constituição. 

,, 2•, que a · nomeaçilo dos membros da deputa
oito seja feita na carnBra por escrutínio secreto.
Ferreil·a ela Veiga. » 

Discutirio·se conjunctamente os sobreditos re· 
querimentos, o . afinal se resc.lverão pela aOlrma
Uva .os quesitos constantes do . requerimento do 
Sr. Muniz Barreto, ficando comprehendid.>s na 
votação os r(j!querimentos do Sr. Ferreira da Veiga. 

Passou a camara a eleger por esenitinic secreto 
os tres membros da commissão constante do ao 
quesito do requerimento . do Sr. Muniz Barreto, 
e sahirão nomeados os Srs~ Lino Coutinho (lom 
48 · votos, Vasconcellos com 48 voto·s, Limpo 
de Abreu com 44 votos. _ - . · . .- . 

Começou-se · a discutir-se e· · ficou adiado pela 
hora o seguinte requerimento do Sr. Vasconcellos. 

«. Requeiro se -fixe o · di a de amanhã ás 11. horas 
para ir a deputaQiio ao senado.» . . 

Foi a imprimir com urgencia o projecto do co~ 
digo do proces11o criminal apresimta!lo pela com-
missão respectiva. . 
·· O Sa. PRE31DENTB deu para ordem do dia 9 
de Novembro de 1830 : Continuação da discussão 
da materia adiada;- Parecer _· da commissilo ea
pecial sobro o empreatimo de _ 400,000 llbrail. 
Discuasllo do projecto de . lei vindo do senado 
sobre a execuç:io. do art. 47, g; 1° da constituiçilo 
com as emendas n. 158. 

Levantou-se a sessão depois das duas horas. 
.;_José da. Oost" OaJ•valho> presidente.- Joaguim 
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MaJ•cellíuo de Bdto, 1• secretario.- Luí: F?'Ml
cisco de Paula Cavalcanti .de · Albl,Í!]~.<it!JUe, 2• 
secretario. 

SelilsAo em O ·de Nt~vembro 

PnESJDENCIA DO SR. COSTA CARVALUO 

A'slO horas rrocedéu ee á ·. Cbainada~ . e acha" 
rão-se presentes .· 72 Srs . . deputados. faltando 
com · causa os Srs. Alve!l Branco, Pereira de 
Brito, Tiburcio, Gomes da·Fonseca,Feíjó,Olíveira 
Alvares, Baptista Pereira, Deos e Silvo, Duarte 
Silva .; e sem ella : os Srs. Clemente Pereira, Mon
teiro de Barros e Fernandes de Vusc~". ncellos. 

o Sa. PRESIDENTE declarou aoerlif a·. sessão, e . 
sendo lida a acta da antecedente pelo Sr; se
cretario Luiz Cavalcanti, foi approvada. 

O Sa. MAnCELLlNO DE BnlTJ leu os seguintes 
officios; 

1.• Do ·secretario do senado . participando ter 
aquella camara adaptado, e que vai remetter á 
11aneçiio .imperial ·a resolução remettídrl por esta 
camara declarando niio ser probibido que os filhos 
de coito damnado sejão por seus país institui.:los 
herdeiros, não tendo estes herdf:iros necessarios. 
-Ficou a camara inteirada. 

2. 0 Do mesmo Recretario remettendo a emenda 
approvada pelo . senado ao projecto de · lei que 

· extingue. o commissariado geral do exereito.-Dis- · 
pensou-se ·a impressão da · emenda, e que entrasse 
logo em discussão. · · · .. 

Ficou sobre a mesa para se unir no parecer 
que já deu a 1• · commissiio de fazenda a um 
requerimento de Francisco Ferreira Guimarães 
Napoles; 

Leu-n a seguinte declaração ele voto: 
. Declaramos que votámos contra todas as emen· 
das feitas .pelo senado à lei do or.;amento para se· 
parar as da dx:ação das forças de mnt• e terra, 
e mais alterações ao que a este respeito foi desta 
augusta . camara. -

« Paço dll camara . dos deputados, 8 do Novembro 
do 1880.- Ribeiro de .Andl·ada . .;_Vieira Sou(o. -
Ern11sto Fer1•eira, Fran~a~- AntonitJ de Castr•1 
.Alva,.es.- .Antonio Jos~ do .Amti,•al.- Berna.,.do · 
Lobo de Souza.-Sebastiífo do Reg" Barros. 11 

Entrou em discussão :o requerimento oft'erecido 
na sessão de hontem pelo Sr. Vasconcellos, de
signando o . dia e hora em que deve partir a 
deputação desta camara que vai requel'er a exe
cução do art . . 61 da constituição, au qual se 
oft'erecerão õs ·seguintes emendr.s : 

l,a « Que a deputação parta quanto antes para 
o senado a desempenhar a commissiio de que se 
acha encarregada; sendo .· auto risada para fazer 
tudo quanto fór conducente â effectiva execução 
do artigo 61 da con11tituiçiio.- Muni; Barreto. 

2.• 11 Q11e esta autorisaçl'io ou diploma seja con· 
cabida nas seguintes palavras : -A camara dos 

·deputados não tenào podido prestar o seu con
sentimento a algumas das emendas · o1ferecidas 
pelo senado ao projecto .de lei sobre a · fixação das 
des~e~as .e. recett.•\ em o ano o financeiro de .1831 
a 1882 resolveu em sessão du dia 8 .do corrente 
mez, depois de ter julgado o projecto vàntajôso : 
lo, que por uma deputaçito de tres membros se 
requereste ao senndo a reuniilo daa duas camarns 
na conformidade do art. 61 : 2°, que os deputados 
Bera11rdo P4relra de Vaaconcelloa, Joaé LIDo Cou· 
tlnbo e Antonio P~tullno Limpo de Abreu, eleltoa 
por uta camara para formar a de(lutaoão fo1aem 
autorl~adol para filaer tudo quanto fór conduoerito 

· 1\ efrecUva execuollo ·do mencionado 11rt. 61 da 
conatltuloílo.- Muni.l Barre&o, • 

S.• ,. Quo so . participe ao sllnmlo quu . amanhl\ 
UI! 11 JIUI'88 a CIUIIDrll tem resolvhJ.o nJBill.tOr UUIB 

. ' ; 

deputação afim de se executar o art. 61 da con· 
stltuição.- Salva a redacção. 
· · if Quo n ·deputação) nom1111d'a seja convertida em 
com missão ad h.oc, para dar logo o seu parecer 
sobro o objecto.-Salva a redacção.-Paulino de 
Albuquerque. " · · . · · 

Forão apoi~das .em todas as suas partes, · e 
procedendo·se á votação foi rejeitado o . requeri· 
mento do Sr. Vasconcellos : approvada a emenda 
do .. Sr. deputado Muniz Barreto nà 1• . parte 
sómurite: ficando prejudicada·· a do Sr. Paulino 
de Albuqüerque na 1a parte, e rejeitaã:a na 2•. 

Coocluida a votação o Sr. presidente convidou 
.os membros da deputação para executarem a 
· COIJlmissão de que se · achaviio e!lcarregados, .pelo 
que .. sahirão da easa ás 11 horas e .meia. 

. Entrou depois em discussão a emenda vinda do se~ 
nado ao art . . 3• do projf!cto de lei que extingue o eom· 
missaríado geral do exercito : sendo approvada fo[ 
remettida á commissão de redacção com o pro-
jacto. ·· . 

Requerendo depois o deputado Muniz Barreto, 
que o Sr. presidente convidasse aos cidadãos que 
se achavão no salão para occuparem as galerias, 
e que a commissiio respectiva dés.se o seu parecer 
sobre um requerimento em que se pede . o aug
monto destas.: o .Sr. Odorico, como emenda·, re
quereu que na sessão seguinte se não permittisse 
a ·entrada para o salão,. porém que na de hoje 
não se fize11se semelhante convite . . · . ; 

Procedendo-se á · .votação foi rejeitado ·o · reque· 
rimento e approvada a emenda do Sr. Odor1co. 
· Entrou depois . em discussão o parecer da eom

miàsiio especial sobre o emprestimo :das 400.,000 
lb3. st. com a emenda do Sr; Vasconcellos apoiadl\ 
em sessão do dia 4 do corrente, e ·~omo á 1 
hora chegassem os membr.:ls da deputação, inter· · 
rompeu-se . a discussão por ter pedido a palavra 

O Sr. Vasco:noellos:-A deputaçiio logo que 
chegou M ·paço do senado foi introduzida por uma 

. deputação do 6 Srs. senadores, e tomar> do assento 
á direita do presidente como orádot li o seguinte :, 

11 .Augustos e dignissimos senhores represen
tant~s da nação. 

11 Acamara dos deputados não tendo approvado 
algumas das emendas qne ·esta augustà cainara 
oft'ereceu á lei q11e fixa as despezas publicas e 
orça a receita para o . anno llnaneeiro de. 1881 a 
1832, nos incumbia de . requerer em seu nome a 
reunião .das duas . eamaras na fôrma do a~:t. 61 
da constituição politica do · imperio. 

-c A camara dos deputados anclosa '{'ela ulti· 
mação . desta lei, que . tem julg~tdo vanta)ola e que 
é da essencia do governo · repre!entativo, espera 
que o senado · accederá com urgencla . á aua pre· 
tenç_ão e· para esse fim se submette ao regimento 
interno destfl augnata camara. . . . · · 

a Paço do senndo, . em 9 de Novembro de 1880. 
· ~Bernardo Pe1•eirea " de Vasconcellos.- Antonio 
Paulino ·Limpo de A breu.- José Li no Coutinho. ·» 

E sendo posto · este requerimento em diacussilo 
me foi permittido declarar ao sent.do, que submet
tendo-se ao regimento .· interno . do .· · senado, aio 
era da intenção desta augusta camars approvar 
mais que a parte · do reguuento relativa u. dis~ 
cussões o votações, e nunca o regimento commum 
que a legislatura passad" rejeitara . . 

Depois de. alguma discllasão sobre o requeri· 
mento retirou-se a deputação .com as mesmas 
formalidades. . · . · 

Seja·me permittido · communlear a esta au~uita 
càmara o .bom aeolbimenlo . que ,a .comm1aaiio 
recebeu do povo que lhe dava repetido• vivas, 
bem como A aa"emblêa geral, A · conltltulçlo, ao . 
imperador con•tltucional e ao art. GJ d'l con1tl· 
tulolo ; chegando ultimamente ao ponto» de tirar 
o me11mo JlQVn a a1rrulllltllll, nao con•entlndo q11u 
OI niOIIIbi'OII 11.. depnt"QãO IQ lpOUIOQ\ q<!QIQ 
1 ntentl\rilo, · · · 
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E3Lfl expJSÍ•,,ito J'~•lii iÍ rro que seja tl'nnscripta 

na 41cta o que se ueclaJ··c qtHl u cam_n,·a a ouvio 
com . especial .agrado ,·- - . 

Coucluit.la est1 tlxposiç1:io, o Sr. presidente de
clarou que era recebida com especial agrado a 
exposição no parta que dizia respeito ao compor· 
lamento do povo. 

Continuou a discussão . do parecer da commíssão 
especínl sobr() o cmprestimo das 400,000 lbs. st . 
e .propondo o Sr. Castro Alvarc:s o adiamento da 
discussão até á conclusrio da _l!li do orçamento, 
foi nquclle apCJí~tdo e approvado. 

O Sn. PnESI.DaN'rE declarou para ordem do dia 
segui11t_o: . Parec~r ~obro . os liizimos . . Discussão 
do pro)ecto de le1 vmdo- do senado sobr.e a exe~ 

.-cuçiio do · art. 47, ~ to d_a constit11ição, com as 
emendas n. •· 58.Disc_ussãq dq _projecto de lei ácerea 
das camaras munic1paes. Pareceres. adiados. · 

Levantou;se a sessão ás 2 horas. -José da 
Costa Cm·valho, presiJente . ...:..Joaquim M a1·cellino 
de B1•ito, lo secretario. - Joaquim Francisco 
Alves B1~anco }l[uníz Ban~eto, lJo secretario. 

PRESlDENClA DO SR. COSTA CARVALUO 

A's 10 horas fez-se a ·chanúida, e liéllãriio:se 
presentes 75 Srs. deputados, . faltando .co in causa 
os Srs. Pereira de Brito, Silva Tuvat•es, C·dmon, 
Lino, A\ves J;Jranco,_. Gomes da Fonseca, Feijó, 

· Oliveira Alvares, Bapttsta Pereira e Deos e .Silva; 
e sem participaçiío o Sr: .Ledo. 

O Sn. P.aE•InE:NTS: declarou aberta a sessão 
e lida a ac~a da antécedente pelo St. sectetario 
.Muniz Barreto, foi approvada. · 

· A requerimento do 8r. Vasconcellos; o Sr. pre~ 
sidente nomeou o·Sr. Hmpo de Abreu para membro 
da 1• commissão de fazenda . etn lugat· do Sr. Hol· 
landa Cavalcanti. 

O Sn. SEC1l.ET41UO MARCii:LLINO . DE BarTo -leu 
tres .:>tlicios do secretario do senado. 

l.o Acompanha!ldo as emendas approvadas . á 
resolução do conselho geral da província do Piauhy, 
approvada por esta . camara. creando uma junta 
de . justiça na . mesma provincia.-Dispensarüo-se 
da impressão as emendas, e ficárão para entrar na 
ordem dos trabalhos. 

2.o Acompanhando as emendas approvndas pelo 
senado ao projecto de lei desta camara que autorisa 
a junta administrativa da caixa da amortisação 
a empregar nll . compra de . apoUcas ·de. divide. 
publica certos capitaes.-Mandarão-se imprimir as 
emendas. . .. . 

3.o Solicitando uma relação das emendas feitas 
pelo senado ao projecto de lei do orçamento, e 
que Jorão . rejeitadas por esta .camnra; visto que 
o . senado julga. indispeusave\ obter del\as conhe· 
.:imento para poder tratar sobre a reunião propoat~. 
-A' · 1• .. com missão de fazenda. · · 

· F9i remeltido . ti commissão de CO\\SU~uiçi\.) o 
requerimento . de :Eduardo d'Evald; em · que pedt 
ser naturali :;ado cidadão brazileiro. 

Ficou adia:lo o seguinte p1u·ecer: . · 
« As com missões . de constituição ·.e gUer1·a, ha

vendo examinado o offi.cio do ministro e secretario 
de estado dos .. negocios da guerra; . re1r.ettido ã 
esta augusta camara com data de SO de Outubro 

.
proximo passado, e serv:indo de resposta ao que 
lhe fôra dirigido por ordem da mesma camara 

. no· dia 23 do dito. mez, relativo ao recrutamento que 
estava c ainda está abElrto e_ar diversas províncias 
do imperio, o sobre o augmento do nume1·o de 
pracns dos batalhões de . caçadores da província 
i:la . Bahin: tem a honra. de oll"orecer as seguintes . 
observaçõus. .. ·· · 

u Perguntnntl•) esta nugusta Cf\ln:li"B no ministro' 
dn A'••errn , quo mot.iyost~ve ().governo par:• mandar 
l"ecrutar'/ Respondi! que Car~() (I.S reiteradas repre.
sentaçôJs daH primeiras autoridades de varias 
províncias sob1·e o desfalque em que se aehavão 
os respectivos . corpos . d.e la linha em consequencia 
das baixas concedidas aos volt4ntarios e recru~ 
tados que tinhãf') completado o tempo nurcado 
pela l~i; deserções, morte, ete., e que era forçoso 
preenche10. ~fim d.e nlliviar .os milicianos que nas 
dita~ províncias esta vão .por tal motivo . fazendo 
o serviço . índispensavel .d!\ gu1u·nição; sendo aUm 
disso evidente · que para conservar-se a torQa 
effecqva de .. 1• linha .que o governo julgou iudis" 
pe_nsave_ !, _e que o. extrao __ rd_i.na_l·í_o abati_ men_to que 
esta força tem a.inda · de soft"rer pelas alterações 
a.pontadas , ·mesmo tendo-se em vista. a futura 
e _P.resumível .fixnção rias forÇas, necessariamente 
ex_ 1gião a continuação do recrutamento que na 
maior partll das províncias para onde elle se 
t>tdcnou, tem sido mais diminuto e lento. Con· 
tinúa d.izendo que as ultimas ordens para o recru· 
tamento são as que cunstão do extracto que apre· 
senta, a saber:-Em 11 de. Março deste anno para 
.se completar o corpo_ do ·policia do Maranbão, 
q!lando fosse necessarJO:--:-:-Em 21 de Novembro de· 
1829 para . recrutar no Piauby 200 homens para 
o lo regiment() de c avaliaria do exercito :-Em 12 
de Setembro do mesmo anno . para se el~;var o-

.. batalhão n. 22 (do Ceará i ao seu estado completo: 
-Em 9 de Novemb1·o do dito anno para elevar 
o batalhã9 n. 21 CRio Grande do Norte) ao seu 
estado coinpleto:~Em 13 de 011tubro do dito anno 

. para .. completar em Pernambuco. o lo batalhão 
dtl caçadores (dll cõrte):-Em 21 de_ Outubro do 
mesmo anno pa1·a elevar o batalhíio n. 16 ao estado 
completo na P.rovincia das Alagóas :-Em .27 de 

. Out:;bro do d1to anno para ele~ar os corpos da 
guarnição da província da B:1hin a 480 bayonetas: 
-Em 2-! de Outllbro do mesmo a!lno para elevar o 
batalhão n. 12 · da província do Espirito~Santô 

. ao ~eu estado completo:-Em 17 de Abril do anno 
· eonente para recrutar (niio se · f!x>l o numero 
de praças) para o .batalhãp n. '7 da província 
de S. Paulo :...;...Finalmente no dia 21 de Novembro 
de .1829 para completar o batalhão n.ll na pro· 
vincia de Minas Geraes. · . 

cc Informou m:~is o ministro da guerra; qae pelo 
· mappa . por elle apresentajo á ·assembléa geral 
com o seu relatorio na sessão actual se mostra 
haverem sido recrutados nó anrlo proximo pas
sado 724 homens e terem-se alistado voluntaria
mente 359 praças, ao mesmo passo que durante 
esse período ti verão baixa 1,297 · voluntarios, por 
acabarem o se:u tempo e 491 homens por inca
-pa<te\\, que Í<ltiio refotmt\do~ lU e exelll\.los 180: 
desertãr1to 1,3G3 e falleceriio 809; não lhe sendo 
posei vel apresentilr . o augmento o a . diminuição 
que tem líavido na força d11runte .o anno corrente, 
por não terem chegado ali respectivas informações 
que . já exigi o em officio circular do 80 de Agosto, 
de que junta. .a cópia.-Que consta terem mar
cha•Jo do Piauby pnra . a cõrte por via da Bal1ia 
no dia 11 de Agosto deste anno 186 re'crutas, 
entre os quaes h.a alguns voluntarlos; -que (nas 
Alagõas 'bem poucos são os recrutados ;-que para 
a ~ahia se . mandou em . 17 de Abril deste anno 
o f>o batalhão de 1• linha pari\ fazer parte da 
guarnição da província~ medida indispensavel (diz 
o ministro) afim de ser elevada a sua força a 
1, 200 hol'rtens disponíveis e em eonsequencia isen .. 
ta1·em-se os milicianos do serviço continuo e 
pesado quo fazião; .· .visto que · as· ordens para 
o recrutamento . erão de necessidado lentamente 
levadas a eft"tli to o que se . verifica pelo diminuto 
numero de indivíduos .. reàutados que por officio 
do commandante · das armas de 9 do corrente 
Oo.tttbro consta ter havido . na dita provincia.
Que em S. Paulo nenhum eft"eito tiverão as ordens 
para recrutamen~, eru consequencia · da rt>pr·e~ 
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sentação que fizerão o vice-presidente, o que tem zileiros, . o dissipar as . rendas nacionaes n~ : inis.:. 
dado motivo a não se ter concedido baixas a tentação de um, exercito numeroso, inutil e em 
89 praças Vllluntarlas do 7• battolhüo de 1• linha tudo desproporcionado á:~ nossas ch·cumstanclas 
que completárão .o seu: tempo, como informou o p'oliticns · e pecuniarías. . ... . · , 
com mandante · das armas interino da província 11 Que -os reerutamentos a que o governo tem 
em oftlcio do 1•.· de Outubro pr,,xímo passado ~ mandado proceder, conservão os povoil-em alarme 
-'Que em Minas tambcm não tiverão foft'eito as constante, prova·so das mesmas informações do 
ditas ordens, por se ter determina1lo em 12. de ministro da ~uerra quando diz que, apezar · das 
Fevereiro deste anno, qu·f ·o,ll• batalhão se aug- ordens expedidas, o recrutamento tem sido .. muito 

· mentasso com praças volul'ltarias.·-"Emfim· .que em ·. ·Jento"tl achou opposiçiio da· . parte ··de · um vice- :: 
Pernambuco· necessariamente havia de cessar o · presidente. A . lentidão do recrutamento · a que 
recrutamento · logo que se retirou para ll córte a Ilude o ministro, significa : a fa(fa daa...pesscaa 
o 1• batalbílo do caçadores que ahi se achava. que se achavão . am.;uçadas; e a Impugnação do 
· u Taes siio os razões e os motivos porque . os vice-presidente · inculca o estado de devastação 
ministros da guerra julgáriio. indí11peosavel mnn- humana que tem 111l'rido .a província de S. Paulo·. 
dar proceder a um forte . recrutamento, na maio····. . A· .cutra . razão : apontatJa pelo . ministro, a saber ; . 
parte das províncias do imperio, sem se lem' as representações de diveraas .autoridades, para 
brarem de que as suas deliberações ntncsviio se augmentarem as forças, de nenhum modo 
face a face a constituição política do mesmo irn- abona . ou póde servir de desculpa ao arbítrio 
perio; conservaviio c.s povos em um perpetuo de r.ecrutar sem decreto da assembléa geral ini· 
alarme attenta a arbitrariedade . nté · boje seguida . cindo . nesta augusta camara. · . , · . . : 
no methodo de recrutnr, e sujeito vão a nação a u l<'malmente, que o. recrutamento suJeitava a 
despezas extraordlnarius com uma força com que naçiio a despezas .extraordinarias, prova-se pela 
não podia, nem por modG algum lhe era ne- letra dos avisos dos ministros, quando ordená· 
cessaria · no .. estado de profunda paz em que se rão · que no tempo de proCunda . paz · reconbecida 
achava. . · pelo goveruo fossem levad.os quasi todos os corpos 

u Para 11e mostt·ar que as ordens expedidas ao seu estado completo. .. .. . 
para o recrutamento ntaciio face a face a con- u As commissõas dizem - quasi todos -por · 
stituição, basta ler o § 2• do art. 36 della. O terem unicamente á vista o extracto apresentado 
governo não só .tomou ainiciativa na decretação pelo ministro, e por ignorarem se anteriormente 
ao recrutamento, mas tombem verificou o mesmo as. orJens apontadas, se expedirão outras para 

.racrutamento, .lato é, iniciou 6 impoz efft:ctivl· se recrutar para os corp()il não indicados uaq_uelle 
mente um tributo de sangue dos povos, tributo extracto; As commissõe5 divisão no procedldl'ento 
para que oito se achava autorisado e · pará que dos ministros, se não projectos occultos de.bos-
n3o havia n1otlvo de conveniencia n:tcional. E tilidade, .ao oienos uma ·aberração voluntaria 
ainda quando o governo · se .propuzesse escudar- das leis de economia de ·fazenda e . dos princlpios 
se com o art. 146 ·da constituição, e com elle constítucionaes que felizmente nos regem. · · 
fundamentar . a supposta justiça das medidas u A' vista do que fica exposto, as commisaões 
tomadas, nem por isso deixava Je merecer a desempenhando Oil seus deveres para com o _povo 
mais severa censura; poi11 que eUe e não a ·do Brazil, e desejando que o governo não con· 
camara dos Sts. deputados teve a culpa de niio ·unue a exhorbitar da esphera de suas attribui-
passar a lei dr• .fixação · das forças · terrestres do ções · legaes ; são de Jlarec!lr que os ministros . 
imperio no anno ultimo, · fixação que tt~rnav.\ da guerra o Sr. José Clemente e conde .do Rio 
absolutamente desne.cess:trlo qualquer recruta- Pardo, commettêrão uma infracçiio dâ conatitulçãó 
monto, - em cvnsequeni:ia da reducçno dos 22,400 mandando recrutar para o exercito sem. decre-
officiaes inferiore.s e so>ldad_os pedidos pelo govemo tação da adqembléa geral. Que .o recrutamento a 
n 14,000, que lhe conced1a a camara dos Sra. que ellcs procedêrão, .. deve ser suspenso ·co.Dio 
deputados. O artigo constitucional em questi!o desneccssario e Hlegal. Que os . d ito>s ministrps, 
deverA ser interpretado por um modo diverso como infractores . da· .constituição, merecem ser 
da intelligencia .que lhe deu o. governo. Os mi.· denunciados, como · ell'ecttvamente o são a esta 
nistros em caso nenhum têm o direíf.o de recrutar: ·augusta camara, · e que a .ella cumpre nomear a 
se algumafl circumstBncífls politicns occorrem commissão especial para os accusar. . . · · ·. : 
.durante · o encerramento ·da assembléa geral, que . « Paço da camara dos deputados, em S. de 
obriguem o governo. a : augmentar ·as fo1·ças, não Novembro de 1830,- Raymimdo Jos~ da · Cunha 
é por meio de recrutamento, mas sim chamando Mattos.-J. M. de Alencar.-: José .MariaPinto 

·ao serviço a 2• linha das províncias invadidas Peixoto.- E1•nesto Ferreira França.- H. J .' B. 
ou ameaçadas, emquanto .a assembléa geral se .Paim.~JoséJoaquim V€eir.2 Souto. ,, 
não reune, e não decreta o accresciino do possoal · E procedendo-se á nomeação . ·da commisaiio 
do exercito por .via de ·levas legaes ou por outro especial para examinar a · denuncia no mesmo 
modo. Ora, a assembléa . . geral esteve reunida parecer dada contra o ex-ministro · da guerra ·o 
até o dia S de . Setembro de 1829, ·e o · ministro l:lr. ·José Clemente Pereira, e contra o• actual 
da guerra o Sr. _ Clemente Pereira expedi o aviso conde do Rio Pardo, sahiriio eleitos os Srs. V as-
para· se recr.utar; datado de .12 do mesmo mez', concellos com 18 vot•ls. Limpo com 17 e' Paula 
1sto . é, nove . dias .depois· do · e'ricerramento, e e Suuza com 15. . : .. · · . : · · ·. . 
continuou dabi em.diante a ·expedir novas ordena·: De-:idio-se . a requerimento do Sr. Vasco'neellos, 
as11lm como o octual ministro da guérra .sabendo quo se repetisse a ordem que exigi o do governo 
que a aaaembléa geral se reunia no dia 8 de Mai.o informações sobre o numero de . escravos da naÇio; 
deato anno, o tendo elle mesmo de pro pôr, como e so.bre as notrts emittidas na provi1lcla ·de Mina11 
propo1 uma reduci;AO · do officiaes Inferiores e Geraes. · · · · . · · · · . · · · · :. ·. · 
10ldadoa, reducçilo que tornava ocioso qualquer ORDEM. DO ·DIA · 
recrutamento forçado, tambom . expedia orden~ 
para ae recrutar, datadall do 17 de Abril do anno 
t:orrente, la Lo 6, lb dlaa antea. da abertura da ai• 
aembléa geral. E1Le1 factoa pr(IVado• como dolo 
pelas proprlaa lnCormaçllea do mlnlalro actual da 
repartlçio da guerra, moatrilo exubuan\emen\e 
que nem elle, · nem aeua anteceKaorea qul1arilo 
cumprir os dous supracitado• artlgoa da con•tl· 
tuição e que se propunhiio a seu bel·prazer 

· dispór d~s ~eSI!OIIB ·o fortun"s dos cldadiloa bra· 

Entrou em discussão o pr..reeer da commissio 
especital dos dizimas, e .vierão á mesa as seguin· 
te• emendas, que forão apoiadas: . ' .. ··:-

1. • « E tambem doa presidentes em oonselbo. 
-A1•aufo Lima. 11 · .· · 

2.• " Quanllo se diz-ora aobrB o moclo, eto.,
dlga•lo- e aobre o moclo de aer c:lln IIUbltltuldo 
por outro lmpoato dlrocL•,.I fJIID rcunll ..... Mano11e 
AmaJ'IJI, lf 
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a. a cc Quando se diz- prosidento em conselho 

- a~crescente-se- ou'\'indo os cidadtios instruídos 
e zelosos, e _sendo estas ínfoJI"mações enviadas . 
até a proxima sessão.~Macíel. ;, · · · 

4.• cc Caso se adapte a emen.ia do Sr. Amnrnl, 
proponho que se supprima n6lla o te1·mo-dírecto 
-quo está unido a- imposto . ..-Paula e Souza.n 

Afinal foi approvada a 1• parte ·elo parecer ; 
a emenda do S•·· Araujo Lima, sendo rejeit<ldns 
as dos . Srs. Manoel Amaral e Maciel, ficando 
prejudícao.la a do Sr. P11ula e Souza. . . . .. . . ... 

O Sn. PaRsu)ENTE deu para . ordem do dia 1l 
de Novembro: Parecer da 1• e 3a com missão de 
fazenda sobre os projectos ácrrca da . moeda 
circulante. Discussão do projecto de lei .vindo 
do senado sobre a ·execução do. art. 47 SI to 
da . constítuíçiio com as emendas n .. . 58 . .Dis
.cussõ.o da . resolução ácerca das camaras .mullí...; 
ciEaes. 

Levantou-se a sessão pouco depois dns duas 
horas. -José do Costa CaMJalh.O, presídente.
.Toaquim Ma.J;.cellino de Brito, lo secretarío.
Vícente Fer1·eira de Cast,•o. e. Sil-ca, 4o secretario. 

Sessão em t t de NoTembró 

PRESIOENCIA. DI} SR. COSTA CARVALHO 

Polico depois das dez horAs f"zendo-se a cha· 
mada,. acharão-se presantes 75 Srs. deputados, 
faltando com parLic.ipação os Sr~. Araujo J.,ima, 
Pereira de Brito, Silva Tavares, Corrêa de AI· 
'buquerque', Calmon, Alves Branco, Gomes da 
Fonseca, Feíjó, Olívaira Alvares, Baptista Po3reíra 
e Candido de_ Deus. . • 

Lida a acta da l'.ntecedente pelo Sr. secretario 
Ferreira de Castro, foi approvada. 

0 . SR. ·, SECRETAIUO MAHCELLINO DJC BRITO leu 
dous officios do ministro de estado dos negocios 
do im~erio. 

l.o Participando . ter expedido a compettonte 
ordem por ser substituído pelo resl!ectivo sup· 
plente o Sr. deputado Calmon, a quem est_a ca· 
mara concedeu licença ...... Ficou a camara in· . 
teirads. 

2.o Participando estar S. M:. o Imperador 
inteirado da nome11ção da mesn, que deve servir 
nest~ camara Este. corrente mez.-' Ficou a camara 
inteirada. 

Forão á commissiio .ie petições· dous requeri
mentos, um de. José Li no de Moura e outro de 
Joaquim Theodoro da Roz1. 

Foriio approvadns pari\ . serem enviadas ao 
senado. as seguintes redacções : 

Da . resolução . autori~ando ao governo. para 
mandar pagar as ordinarias das cnmaras muni· 
clpaes da pruvincía _da Parabyba. 

Da resolução creando uma cadeirn de. gramma· 
tica latina na villa da Coritiba. . . . 

Do projecto de. lei prohibindo as_ loterias. 
Approvou-se para 1r á sancçiio imperial a 

redacção ·do decreto da assemblé-i. gera\ que ex· 
tingue o commissario geral do exercito. 

.Farão approvados os seguintes ·pareéeres: 
u A commissão especial do banco vem parti· 

cipar á esta augusta camara, que está susJlensa 
ba um mez. pouco mais ou menos a liquiilação 
das contas do governo com ., banco por faltar 
um membN . da commissão do governo~ . . .. 

u A commissão propõe que _se recommende ao 
governo,.· que nomêe . um .membro que .falta ~ 
dita commissão do governo, e que faça accelerar 

·os seus trabalhos. . .· . 
« Paço .. da camara dos _deputados, n de Novem· 

b[O .de 1830.-Berna,•ào Pereira do! Vasconcellos. 
-G. P. Ferreira.,; 

cc A commis_siio especial cncarregadado ·exame 

di!R contas do cornrnissnrio geral do exercito á 
vi~t'l do requerimento do Sr. deputndo Cu~todio 
Dias,· e documento!! q11e acomp\\nhã.rão iiobre a 
dimínulçiio do pezo da ração do pão foi'Oecido ao 
batalhão rte fuzileiros da 1• _linha: depois de bem 
attcntnr sobre este negocio reconhece: 1•, que o 
commissario-geral Albino Gomos Guerra. roubnva á· 
cada praça o pezo de !J onças de pão, o qual de· 
vendo ser de libra e meia ou 24 onças de pezo, s6 
tinha 15, como consta do) attestado do proprío com
mandante daquelle ·batalhão ; 2", que tení.lo torne· 
eido Gregorio J'osé Teixeira até o mez de Setembro. 
as rações de pão· o1 60 e a 75 réis, contractara 
o dítll commi:~sario dolosamente com o mesmo 
aquellas racõos para os mezes de Outubro, No· 
vcmbro e Dezembro a 80 e a 190 réis, sr·m 
care~tia manifesta do tal genero ~· 8• finalmente 
que semelhento contracto com a. data de 23 dil 
Setembro de 18:29 é simulado e ardiloso, portanto 
se ellejã exist!Rse .o governo faria expressa ex· , 
cepção deste gen ero, como fez ·com a c~rne verde 

' quanJo .pot· decreto seu de .14. de. Novembro do 
mesmo anno dando por extincto o commissariado 
mandou arrematar em hasta publica todo o for· 
necímen to a seu cargo, o o mesmo teria concluído 
c:om as instrucções de 29 de D&zembro do ministro 
da j!'uerra o ·conde do Rio Pardo, que mandou 
igualmente arrematar todo o fornecimento ~ ex· 
cepção da carne verde, sem dar uma unica palavra 
úcer~a das rações de_ pão. concluindo-se daqui 
que, ou o commíssario gerul atraú;oára o seu 
governo, oecultando o que . bavia contractado 
ácerca das referidas rações de pã•>, ou o que é 
mais verídico, que o dítu .· cont!'acto fora ardilosa· 
mente atranjado por clle, e. com antedata ·para 
se escapar á responsabilidade, quando soube 
que alguem r.equeria por certidão a cópia do se11 
theor : nestas círcumstancias · julga a commissão 
que sojão remettidos todos os documentos com 
este parecer ao governo, para immediatamente 
mandar proceder pelos meios legaes contra o 
commissario geral Albino Gomes Guerra, e mais 
pessoas complicadas n•J mencionado roubo e 
armadilha, daudo . parte de tudo. a esta augusta 
camara. para seu pleno. conhecimento. 

" Paço d:l ca ••. ara .dos deputados, 11 de Novem· 
bro de 1830.-José Lino. Coutinh.o. ~Joaquim 
Manoel Carneiro dfl Cunha.)) . ~ 

u A commissi'io especial encarregado do .exame . 
das contas do. commíssariado gàol do.~ exercito 
á vista. dll requerimento do Sr, deputado José 
Custodio Dias, pedindo que esta eommissão. exa· 
minasHe, se o eommissario gera.l Albino Gomes 
Guerm tem dado 11~ contas relativns ás sommas 
que tem recebido desde .1817 até 1826 para for· 
necimento .da divisão auxiliadora portugueza, 
bem. como dos subsídios que recebeu para os 
colonos .suissos da Nova Friburgo, comprehen
dend() igualmente as contas do que recebeu, pari'. • 
os colonos irlandezes, sobre .o que já esta camara 
pedia informaÇões ao gn:veruo a requei'Ímento 
âo mesmo . Sr. deputado em 1829 ; a com missão 
é de parecer q11e se recommende ao governo o 
prompto e ·legal exame das referidas contas e que 
no caso. de não . existirem ainda no thesouro, 
onde em conformidade do decreto de 22 de Ja. 
neiro de 1820 as contas do commissariado devem 
ser entregues mensalmimte, para serem examinadas 
o governo proceda _como· determina a lei contra 
o. commissario, .. fazendo inventariar os .livros ·e 
documentos . existentes no sobredito commissa· · 
riado., afim de evitar que· de novo se fabriquem 
outros c:locume.n.tns.._, como já tem succedido em 
prejuízo da fazenda publica, quando dev.ião ter 
ontrado no tlaasouro hn 10 ·. an·nos para ahi . se 
terem processado na .. 'conformidade da lei do que .. 
dará o g_overno intorm_ t\ÇÕe. 8 (\ est. a aug_ us_ta_· camara~ · ..•. j 
e do qualquer procedimento;. que tl)mat ácer~ 
deste importante objocto. 

cr Psço da cnm·tra dus d·)puta.lol!, 10 de No· 
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vembro .. del830.-Joaguim Manoel Cameiro.da Voto.do deputado Ama1•aZ, memlJI•oda8• r.om-
Cunha. -José T-ino Coutinho. ,, míssao de fazenda reunida i:tl• sobre a círculaçllo 

<< Lourenço Antonio do Regi) representa a esta monetaria · · 
augusta camara, que desde Agosto dllmora o «Reclamando as actuaes clrcumstancias·do Bra-
mínístro <la marinha marquez. de .. Paranaguá os zíl providencias da parte do cor11o legíslatívu, 
9!JC1arecimentos que .s!!. lhe exigirão para o defe- que IJlelhorem o estBdo depreciado. em gue se 
r1mento . de. uma pel1çao do supplicante, em que acha a circulação. monetana; e convencido eu 
pede indemnísação ao thesouro pelo aprezamento de quo se na presente sessão se não tomarem algu-
cie uma embarcação sua. A commissão .reconhece mas . .. medidas a .semelhante respeito, .as dimcul-
a justiÇa com que o supplicante sé queixa do dades cresceráõ, e por conseguinte meiores e in· ·· 
marquez de Paranaguá pala demora das informa- fali! v eis s~ruo . os sacrificios. que para o . fnturo . 
ções, e é de parecer que de novo se lhe otlicie. serao prec1sos fazerem·se ; e vendo por outra 

« Paço da camara dos deputados,. 10 .. de No· parte quanto é necessaria a circumspecçio dos 
vembro.-Vasconcellos.-Limpo de Ab1·eu.>> · meios que conc,.,rrão sem mnito risco para o me· 

lhoramentQ da crise actual, .os quaes apoiac:tos em · 
ORDEM DO DIA · exemplos de outras nações. em circnmstanclas 

.qualli identicas possão assegurar· o_ pretendido 
melhoramento, muito príncípalments. qnando o 
governo tem abusado da confiança nacional, ·e 
quando o corpo legislativo tem de ser reunido 
mui proximamente, cujo ictervallo será suftlcíente . 
para esclarecimento dos atreitos das medidas pro
vísorias que se tomarem, para .então .fazerem;se 
sacrilieios taes que a nação tire as convenientes 
vantag~ns; ·por isso sou de opinião que se adopte 

0 parecer das commissões 1• e 3a dA fazenda ' 
ãcerca .do meio circulante· entrou em discussão 
que foi interrompida pelo .Sr. Vasconcellos, que 
pedindo a palavra com urgencia, leu o. seguinte 
parecer: 

« A commlssão de orçamento tendo examinado 
o o1llcio do lo secretario do senado, em que por 
ordem da_ sua camara !!O licita da .. dos deputados 
as emendas, que tendo sido o:trerecidas . pelo 
senado á lei que fixa as despezas, e orça a 
receita para o anno .financeiro de 1881 a 1832, 
farão . rejeitadus por esta camara, entende . que 
tal exigencia não tem lugar;. porque sómen.te a 
assemllléa geral é qus póde . intervir a respeito 
dellas ; .e que portanto a ~emessa s6mente deve 
verificar· se, quando . o senado tiver designado 
o dia para a reunião das. dnas camaras na fórmá 
do art. 61 da constituição. . 

« Portanto a .com missão é de parecor gue nesta 
conformidade se responda ao. mencionado officio. 

.A commissão aproveita esta occasião para propõr 
á esta augusta camara . que mande· imprimir as 
emendas que forio rejeitadas J.ara serem .com 
anticipação distribuídas pelos membros da assem· 
bléa geral. 

<< Paço da camara dos deputados,. H de No· 
vembro de 1830.-..4 •. P. Limpo de . .A.breu.-B. 
P. de Vasconceílos.-Diogo Duar:te Silva.» 

Approvada a urgencía díscutio·se este parecer, 
a que farão apoiadas as seguintes emendas: 

(( Que se diga que ·as. emendas, depois de im· 
pressas, serão remettidas ao Exm. Presidente do 
senado para que este marcando o dia da. reunião 

. as dê para a ordem do día.-Salva a redação. 
-Alencm·. » . . . . . 

u Que se responda ao senado que as emendas 
pedidas em seu ofiicio, remettidas ao presidente 
do senado como . presidente da assembléa ge1·al, 
e que se proceda nessa conformidade.- Paulino 
de Albuquerque.)) 

« Em lugar dns palavras - quando o senado 
tiver. designado o dia-diga· se-logo que se- tiver 
designado, o dia. -Paula de Araujo.»· ' 

O Sa. ALENCAR com permissão da e:~mara retirou 
a sua emenda; e ·postO' á votos o . parecer da 
eommissão foi ·approvado com a· emenda do Sr. 
Paula Araujo, ficando prejudicada .a do Sr. Paulino 
de Albuquerque; · . . .· 

A requerimento do 'Sr. Vasoc;ncellos, decidia a 
camara que o olliclo sobr.e o objecto do sobredito 
parecer fosse dirigido ao senado immediatamente 
e sem 0dependeneia· da approvação desta -acta·. 
· Tornou·se á discussão do· parecer . das com· 
missões 1• e S• de fazenda áce1·ca do meio circulante 

Foi apoiada a ·seguinte emenda: , · 
ti Que se remetta·. de. novel ás· com missões de 

fazenda ·este manifesto,· afim de que ellea apre· 
1eiltem a eeta camara urn juizo poaiUvo icctrca 
doa' m11ioa- circolanl.ea ou mesmo pQra nol ofterectr 
um;-Salva a redaco«o.-Jollf Llt1o. 11 

O Sn. MANOii:L vo AllARAr.. ollercce!l o •oauln&a 
voto aepurado : 

o segumte :. · 
<< A assembléa geral decreta: 
<< · l. o Fica extincto . o ·cunho do cobre ·em todo 

o imperio, e o ·governo debaixo da maior· res· 
ponsabilidade tomará. as medidas necessarias para 
obstar n lntroducção de tal moeda do estrangeiro 
e o fabrico da dita falsa. 

a 2. 0 Todos os empregados publicos do 'Rio de 
Janeiro receberáõ seus ordenados em paP.el do 
banco .:om o accrescimo ·de 10. o{ o, e os da Bahia 
com o de 5 ojo'; os' prets da tropa e miudezas 
serão pagos em cobre, e pllra o qne,. o governo 
fica autorisado a descontar pelo aglo do dia a 
somma decretada. · • 

(( 3. o o governo tomari as providencias neces~ 
sarins. para que quando· o· corpo legislativo ache 
conven-iente recunhar a actnal moeiia de ·cobre, 
todas as províncias estejão aufficientemente mon
tadas . a este respeito. 

· . .. « 4. 0 .O governo fica autoriaado a contrahir 
dentro do imperio . um· ·emprestimo de 8,000:00011 
nominaes em notas. do bancO, daudo apolil}es da 
dívida f11ndada pela maneira designada na carta 
de lei. de 15 de Novembro de 1827, cuja venda 
serâ feita em lotes e como melhor convier. 

«5.0 A' proporção que o emprestimo se con· 
trahir, serão carimbadas ·as ditas ·notas, ficando 
inutílisadas e guardadas no atchivo da caixa da 
amortização, .·e • a importancia serli.logo acreditada 
á divida do banco, fazendo·se constar á adminis· 
tração respectiva. . . . ... 

a 6. 0 Esta .operação será feita· na presença de 
dois. dep11tados e um senador, por nomeação de 
suas· respectivas camarail. . · ·•. · 

«, 7.o Ficão creados e applicados para:a:·antor., 
tização e juros do. dito emprestimo os rendtmentos 
abaixo, que serão entregues á eaixa· da .'aü1orti-
zação._. · · ·_.·.· .· · ., .... ··.- · 

« § Lo·_ Um por C(!nto do valor das fazendàs, qlie 
entrarem · nas alrandegas por equivalente do 
sello. . . · · · · · ·· · · . ".' : · ·.·• 

« §.2. 0 Uin~quarto por. cento 'de armaz~nagem, 
sobre os valol'es. de quaesquer · volumes ,que. en-
tt·arem nas 'ditas· alfande'gas: · : . . . ·. ' ' ' 
·. a § 3.oA metade: do· fõro ·das : mar~nbas, 'cnja 

'adm1nistração · f\ca a cargo das. eainaras. tnUnic:i
paes, as quaes Jlcar.áõ'-çom a outra· ·m.etade pàra 
as suas despezas: · · · · . · .. · · .·. · . " ·"· 

« 8. 0 As ced1llaa emittidaa ·na Bahia em ~·con• 
formldade da reaoluoilo de 27 de Novembro: .de 
11:1~, 1er11o reUradaa na aomma. do 200S, · parte 
de maior quantia que o111to . no· cotra ·· u . dUa 
provi nela . de acore1almo cta1 · undaa do corrente 
unnn, o urill) carlmbatlll 1 8111r4a!SAI. . 

cc \),A Ot Vll\111 PIIIQ4QI IRa OOAIICJIIIDOll do 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 15:35 - Página 1 de 1 

SESSÃO EM· 12· JJE NOVEMBRO DE 183~ 
resgate do cobre falso na · dita província. ex[s. 
tentes em mãos · dos particulares, serão consoH; 
dados na fórma -da lei pelo valor do. praça, e cuja 
operação pertence á sua caixa filí.il. 

<< 10. O ministro da fa:tenda· nos primeiros dias 
do mez de Maio proximo futuro, dará á ctuna_r_a 
dos -deputados um ·· telatorio ·clr.:umstanciil-lo do 
resultado destas medidas, com as observações que 
convenientes · forem. . 

« Paço da camara dos deputados,_ Jl de NQvem~ 
bro de 1830 :--Manoel :.rrma1·a·z. ;, 

Ficou adiseus_sno · adiada pela. hora. 
O Sa. PRESIDENTE Mu para ·ordem do dh _·12 

do N_ovembro de .1830 :Continuação da discussão 
do parecer das duas commíssões de fazenda sobre 
o meio circulante._ Discussão do projecto de lei 

• vindo do senado sobre a ex~cllçào do art• 47, 
~ 1° da . constituição, com as .emendas n. 58. 
Discussão da resolução ácerca das camnrns rnu· 
nícipaes. Discussão do -projecto de lei que extingue 
a junta do commercio. . · . 

Levantou-se a sessão depois das 2 horas.-José · 
da Costa .Carvalho, presiâente.-Joaquim Mar· 
cc~llino à6 BJ'ito, 1°. secretario.- Luiz Francisco 
de~ Paula Cavalcanti de .A!buquergue, 2o secre· 
tario. 

Sessão .em ~ 2 de 'l'Wovemllro 

PRESIDENClA. DO Sito Ce-:ITA. CA.RVA.LHO 

A'A ·· 10 horas procedeu-se 1\ chamada e acha~ 
rio-se presentes 73 ·srs • . deputados, faltando coai 
causa os Sra. Pereira de ·Brito, Silva .T~ovares; 
Calmon, Lino Coutinho, Alves Branco, Gom~a 
da. Fonseca, Feij6, Oliveira Alvares, Baptista 
~ereira e Deoa e Silva; e sem ella os Srs. Oli· 
velra Bello, Corrêa de Albuquerque e Clemente 
Pereira. · .. · 

O Sa. Pa&SIDJI:NTE declarou aberta a ses~ão, 
e sendo lida a · acta da antecedente pelo Sr. se· 
cretario Luiz Cavalcanti, foi approvada~ 

· O Sa. MAacELLINo DE BarTo leu os ·seguintes 
officios: . 

1. 0 Do· secretario do · senado participando que 
aquella camara adoptoú · e vai remetter á sancção 
imperial o projeeto de lei que extingue a chan· 
cellaria·mór do imperio, e soperintendencia dos 
novos direitos, · e a · resolução ·que · designa os 
terrenos . que ficão · cotnJ:rehendidos na fl\zenda · 
nacional de Santa Cru:t.~Ficou a . camara intei-
n~ . . . . 

2. 0 Do ministro do imperio ·_ em resposta ao 
officio que se lhe dirigira em data de 5 do cor·. 
rente mez remettendo os papeis concernentes á.s 
despezasfeitas pela cnrnara (la .cidade do Maranhão 
·com as festas do. recoi!hecimento dn independencia 
dp imperio, dando .. porte de que se remettêrão os 
sobreditos papeis ao conselho geral da província 
afim . de que este . possa proceder a tal respnito na 
confõrmida.de da lei, · corno resolvêra esta cámara. 

· ;..:.Ficou a carnára inteirada. · . · 
3. 0 Do mesmo ministro, e1n resposta ao . que se 

lhe "dirigira em data de .. 6 do corrente, partici •. 
pando ter. expedido' ord~m á camara municipal 

--des,ta _ ca~utal para. que ,emquanto a. pr:e_tençi\ode 
Manoel 'Joaquim · Ferrão, fiscal · da freguezia do 
Engenho Velho, cumpra · o que se .acha ,disposto 
no ·art: 87 da lei d.o 1• .:le Outubro de 1828.~Ficou 
a ·camnra . inteira_da. · .· .. · _. · 

4. 0 Do .mesmo ministro em resposta a.o officio 
que Re lhe dirigira em data do lo de· Setembro 
do· corrente anno, particiQando · ter·se expedido 
portaria á camara municipal' da ·vma da Altiandra 
para·ser empossado do cargo de juiz de paz da 
frt'guezia da Taquartl o. individuo que pua elle 

foi legalmen to eleito, executando' se a lei a tal 
rcspeito.,_F.icou a; carnnra -inteirada. 

-Remetteu-se á eommissi\ó de guerra um reque: 
rimento dos emp1·egados do commissariado do 

· exercito pedindo que todos os que se acharem 
ll:'galmente nomeados continuem a vencer ·seus · 
ordenados até que sejão empregados em outros 
repartições. . ·. 

Foi remettida ás commissões de justiça civil e 
estatística . um o. -representação ._· dos habitantes da 
villa .do Urubúde Cima pedindo que a carnara 
e mais .. autoridades daquella · villa · para . aUi rec 
gressern sendo· transCendas do arra1al . das Ma,; 
caúbas. . · ·. · · 

Forão remettidos a. cornmlssi\o · de constituiÇão 
e poderes os . r.equerimentos dos . Srs. ·deputados 
José Li no e Paula · Araujo, . em que pedem licençta 
para se retirarem. · . 

_Continuou· a dbcussão do parecer da 1• e 3• 
commissões de fazenda sobre os diversos projectos 
offerecidos nesta casa Acerca do melhoramento das 
mQedas ·circulantes, adiBdo da · sessão antecedente 
com a emenda do Sr. José Lino. 

Sendo apoiado o adiamento da discussão . roro· 
posto pelo Sr. Evarísto até que houvesse de· _ 
cisão sobre a lei do orçamento, ·e pondo-se ã 
votação ficou esta empatada · e por isso adiada a 
(}uestão do adiamento. 

Entrnu depoh em discussão . o projecto de lei 
vindo do senado -sobra a execução do art. 47 § .lo 
da constituição do imperio com as emendas ofi'e· 
recid11s . pela commissão de , justiç~ criminal, e 
começou a diseussão pelo · aTt. 1• -. do projecto 
com os ,llUatro substitutivos otrere.cidos pela com· 
missão; · · · 

Forão <ift';,recidas as seguintes einendas: · 
· 1~• « :supprimão-se do .art. 4• dus emendas as 
palavras-durante . o . período da legislatura. 
Rebouças. » · . · · ·. · · 

2.• « Ao art. 4.0 Em lugar. de ...;. quando algum 
deputado commetter . delicto ~ diga·se- quando se 
conhecer dos delictos de ·qualquer deputado. -
Fer1·ei1·a lia Veiga. ». . 

Forão ambas apoiadas, e procedendo·se á .VO· 
tação depois de ter sido retiradl\ pelo Sr. Re
bouças com permissão .ia. camara a emenda por 
e\le otrerecido.: foi . regeita.do o 11rtigo do projecto 
o approvados os da ·com missão· · e a emenda. · 

Apprcvou-se igu~\ment'l . o · ar~. 2o do projecto 
com · a · emenda da cornmissiio ; e passando a di~ 
cutir o art. 3o do projecto com todos os outros 
a elle otrerecidoa pela commissão. o Sr. Limpo . 
oft'ereceu a seguinte . emenda, que foi apoiada: 

« Ao numero S• do art. 11. em lugar das pa· 
lavras-em que pela lei tem lugl\r a prisão- .. 
diga-se - em que a lei não· ·admittir fiança. - · 
Limpo tle Ab1·eu. » . • · . ·· 

Procedendo-se i .vot!lção foi rejeitado o · _artigo 
do projecto, approvarão-se 03 substitutivos da 
com missão e a emenda do Sr. Limpo; e tarnbem 
a suppressão . do · art. 4o como ·_ propunha ·a eom· 
missão : .julgando-se finJa a 2• discussão e que 
P_ assasse. para a 3•,_ . pelo que . se_ ,remet-~eu _ com 
as emendas approvadas .á . mesma comm1ssão. 

Passando-se a ·. discutir a resolução . ácerca das 
camnras 'municípaes approvou-s!i. o 1• . artigo; _e 
entrando :depois em discussão o art. 2• _o1ferece
rão-se· as . seguintes emendas: · . . . ·. · , 

.1.• .«-Ao art. 2.o -,_ Em vez : de --se .- dizer-As 
camaras . immediàtarnente . que .tive~em .. receb!do · 
as actas.,... diga-se: -As camaras tendo recebido 
as actas.-Rebouças. » . .· .. · ... · . . . 

2.• « Se o presidente depois. de recolhidas ~odaa 
as cedulas, de que . trata o artigo 7o da .lei, pre.vír 
que a eleição • não poder!\ concluir-se . naquelle 
dia, propor!\. á assembléa um presidente, _es~ru· 
l.adqres e secretarioa para outra mesa, os quaea 

· depois de a~provadoa por acclamaoão da asa em~ 
blén, tornarêõ seus . assentos. Por esta mesa pas· 
sar(~ metade das cedulas, com . as ·quaos le pra~ 
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ticará simultaneamente- a . mesma operação do 
exame e· apuração; e a relação nominal que desta 
resultar, depois de verificada, se apresentará na 
mesa prínci pal JlRI'I\ . se1• incluída nu mesma neta, 
e .. esta será ass1gnada. por uns e outros 111esnríos. 
Isto mesmo se poderá fazer em terceíl'a mesa. 
- Oast,·o e Silva. » 

3.• c« Se assim mesmo não estiver acabada a 
eleição ao sol posto, se seguirá o determinado 
no --~-1° do cap. 9' das instr;Jcções de .2G_ de ~1arço 
de f821:;-Gastl·o e.·Síl·oa; '' 

4." " Nas f;·eguezias em ··quo pela sua · graride 
distancia ou população fõr Inconveniente fazor-se 
a eleição em uma só assembléa parochial a cn.mara 
designará quantas forem necessarias, comtanto 
que a nenhuma dellas . correspondiio manos do 
100 fogos nem mais de 500. Tambom design:-m\ 
igrejas em que se devão reunir estas asMmblóas 
e quaes as runs ou lugares que a cada uma 
pertenção. Estas designações senio lanvndns pelo 
secretario . da. camnra no livro das eleições e 
annunciadas ·por editaes.-Salva a redacção; -
Castro e Silva. " 

Procedendo-se á votação,· appt·ovarão-se o nrLigo 
e a emen.:.la .do Sr. ·Rebouças: rejeitou-se a 1• e 
4• do St·. Castro e Silva, ficando p1·ejudicada a 3.• 
· Entrando em discussão o àrt. 3o foi adiado. por 

dar a hora. 
O Sa. PRESIDENTE declarou para ordem . do dia 

seguinte; Propostas do conselho geral de 1\'Iinaa 
Geraes ns. 148, 146, 132, 86, 10 e 149. Ditas 
de Goyaz. n. 55. Ditas .de Sergipe n. 52. .· . 

Levantou-se a sessão ás . 2 .horas . ..,... José da 
Costa -C"arvalho, presidente.-Joaquim M.arceztino 
da Brito, to secretario.-.Toaquim Francisco AZ· 

. ves B1•anco Muni.a- Ba1•reto, So secretario. 

SessAo em t 3 ·de Novembro 

PRESIDENCIA·DO SB, COSTA CARVALHO 

pl'etencle ser. naturalisado .. cidadão ~rnzileirn, o 
apresenta uma justíticaçuo em que mo.str•l. rp10 h(t _ 
mais do 7 aunos móra nn B.1hia com bo111 osta· 
belecimento de neg•)CÍO, e ano mmca P•!g·>ll (JI\1 

armas co.ntrn n inl!epenrlancia do imporiu ; jnn· 
tando C•lrLidão da juramento da .constitulr;iio _: a 
Cr)mmíssã·l) ó de parecer quo o suppllc!\llt•J o~pOI'tJ 
pela lei d•3 nntura\ís:1ção. 

cr P>IÇO. da cnmara dos dopntad.)S, l:l dct ;'l:nvom· 
bro de 1830. --E. F'. F'nmç~ • ..,.. .T. M .•. ... Jlt: 
AtencM. » ·· · 

Forão igttalmcnt.J npprovadôs os douss·'HllluL•JH 
requel'imentos : . . · 

Lo cc Requeiro que na occnsiiio. lio Jlrl pHiil' os· 
cl<ll'ecímentos, ou informações nos .:nn;nlli•>~ ~e· 
racs das provinchs sobre_ n mcllt•ll' . .fúrrnn oil:l 
arlministrnção, e nrn)cndaçii<l ile dizimns 011 Hnll!!tl• 
tnição deste imposto por outro menns _l:{t'll't<Hlfl, 
se. envie aos mesml'ls conselhos o pnij••ct,) ptH' 
mim oft'p,reciJo, c o parecer da íllt\:.Lt·o. commisstio 
sobre o mesmo.- SalVt\ a rcdncçíio. - l'.o/Jo rl;; 
Sou:m. 11 

2.• u. R•Jrtueil·o qun se devolv.1 ao tho.;OIII'·~ pt~ · 
blico o nfficio da junta da fazenda ri<\ .pl'uvtncla 
ela P.trnhyba. tio Norte, datado de 2;:i rlc Agosto 
de 1829, ácerca. dit cre.açiio de um'\ mnsn. li? c~n· 
sula.lo na cielade cnpttal da mesmt\ provmctn, 
afim ele que o . ministro c· secre.tario. tl•l . c~tndo 
respectivo dê sobro cllo :u -provtdenctnR quo lho 
competirem.-Salva a redacç:io.-Lobo tll.l So1t:q. ,, . 

O Sa. SECRETARlO MARCELLlNO DE BP:tTo de· 
clarou que estando promiJtOs alguns prOJ~ctos t!o 
lei para subirem á sancçiio, er_3 nocessnrto pcdt.r 
dia e hora para aquelle fim. 

O Sn. FERREIRA. FRA.NÇ.\ mandou i~ mesn a se· 
guinte . indicação : 

c« .A.· fixação das forças não carece de snncçiio. 
- Fel'l'eira França. n 

Foi remettida á com missão de constitniçi1o, 
decidindo-se· que se · officiasso ao governo na 
fórma sobredita. 

ORDÉM DO DIA Dez minutos depois das ·lO horas procedeu-se 
á . chamada, o achariio-so presentes 73 Srs. depu· ... ·Et'tl'aT,~to -~.n_l clt'scnssão sepat·ndnmonLil, o.r .. r,in 
tedos, f1lltando com causa os Srs. Pet·eir~t de • " 1 Brito, Silva Tavares, Calmon.. Lino, Alves . approvadas diffe1·entes propostao~,.~io c,wHalhn J;Ol'll 
Branco, Gomes da Fonseca, Feijó, Oliveira Al· da provin•:ia de Minas Ge1·acs, ilupt·o~s!!~ drlmix.o 
vares, Baptista Pereira, .e Deus o Silva; e sem dol.~·c:~a~d.J 1lm_a ·escola do - pl'lmol!'n& lrllJ'n;~ 
participação os Srs. Moura, Manoel Amual e para meninas no Rl't'aial do 'l'cjnco. 
Clemente Pereira. '>a. Crean.lo uma escola de prlmuh•ns letras 

O Sa. PRESIDENTE declarou aberta a sessão e pa~~ meninos no arraial .do S. CtHllRno. 
lida a acta . da antecedente pelo Sr. secretario a.ra Creando uma asco la .. do prlmoirnH lolm~ 
Muniz Barreto, foi approvada. · . par11 meninos no nnaial do ~laltoslnho•. 

Ma'ndaríio·se entregar· os doc~.tmonto3 ped1dos 4.a Creando uma escola llo printolrl\'~ iotrn," 
por D. Joanna Jacintha Pereira de Vasconcellos. para. meninos no .arraial Je S. JoHó 1lo Chnpotu. 

Foi remettido á commissão de podert!s o re- 5.a c1·e:u'ldo umn escol11 de p•·_im~h't\S letras 
querímento do ' Sr. Farreil'a -de Mello. pedindo para meninos ·no arraial da. L1gu 1 :snntu. 

·Jícença. para se recolher· á _su\ casa,. afilll de 6.a Oreando uma escola do prim,oh·ns l?l.t•ns 
tratar dt\ sua saude. para meninos na cnpcUa do Taco11ropui1 uo Cun~. 

Approvarão·se os dous seguintes parece~es : 7.a Ot·enndo intel'inamenta escolM do prlmot· 
« .l,o A ·commissiio de' poderes viu ·o oftl.cto, em ras letras nos nrrniacs. do Da~fJrnbor1uo, AI'OXá~. 

que o Sr. deputado Lino Coutinho expondo seu Oarambandélln, Alegres e Bunly. . 
estado de doença e ·a- necessidade de.partir para s. a Creando. uma escola . para men1nn~ na , a Bahia, pede 11ara esse'-fim licença.; accrescen- vma de Barbacena, e outra _tambam pnrn mon_lnn~J 
tando que talvez ·só--tenha· de ausentar-se; n~s no art'aial 'do Rio Novo, te1·mo d.\ m~srnn \'tlln: 
ultimos ttias do mez :·viu tambem-a.commtsi!ao 9:a.Creando umn esqola·para memnoll n•l a1· 

. outro . oftl.cio do S1· • .deputado Paula d9 Araujn, raial rJe Antonio Pereira .. · . . . . 
em • que expondo a. necessidade de pa~tir para 1\ Entrem· depois em discussão n. · prupoata. elo 
Babia, · pede licença, a_ccres~:entando. •.suahnenta mesmo conselho geml so!J n, SG, d<!~anncxandol 
que. tal partida provavelmente sõ .se verificará n.oa do arcebispado da . B!\hlll; e dos · b1spndt1s de 
ultimos dias do mez, vindo ass1m a faltnr mu1to G:~ az e Pernambuco, para· ficarem p~rtencendo 
poúcos dias de _sessão:. a commiss.ão_é de parecer aÓ Ybispndo de M1ninnna; ns rr,·~~e.z.tn:> qno. ·se 
que se eoncedao as .l,eençss -ped1das. · achi'io dentro do~> limit~s da prov1nc.:'l rlc .Z11m.us 

«Paço' da camara dos de_ P_ utadoe, em-18 de Geraes, e que pertencem no~ sotn·odttus mcebld· 
Novembro de'1880.- E. F. França.- .T. M. ·pado e bispados. 
ds . .4-leticai•. » o sn.. En~Es-ro requereu o n!lllllM!It('l, I'JilO !\1\ 
:2,o « A'' .commlaailo de conaUtuloilo fol ~resente _ apoiRdo, di_sculido 0 1·ejo>ltndo; ._o conLlnnnn,lo u 

um· omcio do· ministro do· lmperlo, Mbr n!l'? um· d;scu;stL•l da p_1.,111ostll, foi taml.J~m l'l',iul L1•ln. 
requerimento do itallauo David Dit .Benadll, quo H'l 

TOMO 2 
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Passou-se a discutir a proposta do mesmo con

selho geral impressa so~ n. _ 132, marc~n.do a 
maneira · pela qual se verlf!ca· a rcsponsab1l1dade 
dos juizes de pa~ nn província de Minas Geraes. 

o sn. CASTRO E SILVA requereu o adiamento 
ue foi apoiado e approvado .at.é que se trate da 

~iscussão da resolução -ácerca das camaras mu
nicipaes. 

D1scutiu-se depois a proposta do mesmo con
selho· geral impressa sob n.. 146! .mttrcando o 
tempo em. que as camaras mumc1paes devem 
apromptar as suas ,contas para poderem ser _exa
minadas pelo sobredito conselho geral de M10as. 

O Sa>CASTRO E SILVA pP.dio. o adiamento que 
foi apoiado, discutido e rejeitado, e afinal appro· 
vada a proposta. · . . . • .. . · 

Foi rejeitada depois de discutí4a ~ pro.postado 
conselho · geral da mesma provmc1a, 1mpres~a 
debaixo do n. 148, que tornava da competenc1a 
dos juizes de paz fazer os inventarias nos seus 
districtos, avaliar os bens, nomear tutores e cura· 
dores etc. . . • 

A'pprovou-se, depois de apo1ado, d1scutJdo, e 
rejeJtado o ndlamento requerido pelo Sr.IIenriques 
de Rezende,n proposta_do conselho, geral da so~ 
bredita provhiáa . de Mmas Geraes. 1m pressa sob. 
n. 149, que torna nulla e abusiva nas disposi· 
ções. designadas na mesma proposta a. pastoral · 
do bispo de Marianna, datada de 28 de, Out~b!o 
-de· 1828 que suspendeu ent parte a d1spos1çao 
geral do' decreto de Novembro de 1827, e do con
cilio de Trento sessão 24:, cap. lo de ~·e(orma· 

tio;:;ão igualmente n pprovaélas, depois de entrarem . 
em discussão separadamente, as seguíntes -pro· 
postas do conselho geral da província de Goyaz, 
·1mpressas sob n. 55, . . ... 

1.• Creaudó na cidade de Goyaz uma. c11.dem1. 
de pbilosophia racionnl e t!Joral. 

2.• Creando aulas de ensino mutuo nos ar
raiaes de . . Trabiras, Atraii\e~ e Natividade, ~ 
de ensino individual nos. arra1aes. de Cavalcanti, 
FlOres, Carmo.e Carolina, e na villa de. S. João 
da Palma ; e de ensino mutuo para meninas 
uma escola. no ... arraial da Natividade; transfe- · 
rindo-se para S"" José de ';l'ocantins o professor de 
ensino individual do amnal de Trahnas, e para 
Porto Imperial o do ·arraial . de. Natividade. 

3.• Creando uma aula de grammatica latina 
no arraial de Natividade. 

4.a Pr.ra nos juizos tanto civis, como ecclesias
tlcos da província de Goyaz . se cobrarem os 
emolumentos pelo regimento dado em 1754. para 
as províncias marítimas. 

5.• Marcando o tempo em que as camaras 
municipaes devem promptificar. as suas contas 
para se acharem na capital da província de Goyaz 
no to do Dazembro de c&da anno. 

Entrou finalmente em discussão e· f.:~i rejeitada 
a proposta do . conselho geral da província de 
Sergipe d'EI·Rei impressa sob n. 52, creando na 
cidade da Bahia nma commissão .de fazenda, 
inteiramente dependente da junta da fazenda ·da 
mesma província de Sergipe d'El-Rei. · _ 

O Sa. PRESIDENTE deu para .ordem do dia 
ló de Novembro de t830: Ducussão da resolução 
sobre as camaras mnnicipaes: Discussão . do pro~ 
jacto · de lei _que . extingue o tribunal da junta 
do commerc1o, 

Levantou-se a . sessão ás 2 botas.- José da 
CosttJ Carvalho, presidP,nte.- Joaquim Marc_el
lino de Brito, to secretario. -Vicente Ferrewa 
ele Castro. SU-va; 4;o . secretario. ' 

Sessão em t:; 4c Novembro 

PRESIDENCfA DO liR. COSTA. CA.RVALUO 

Depois das dez horas, fazendo-se a chamada, 
acharão-se presentes· 69 Srs. deputados, faltando 
com particiJ>ação os Srs. Paula de Albuquerque, 
Pereira de Brito, Silva Tavares, Fernandes da 
Sitveira, Calmon, . A.lvee Branco, Gomes da Fon~ 
seca, Ledo, Feijõ, Oliveira. Alvare~, . Baptista 
Pereira, Candido de Deos ; e sem ella os . Srs. 
Xavier de Carvalho,· Côrr~a de. Albuquerq1le, An· 
drada, Miranda Riboiro e Fer.na,ndes_de Vascon-
cellos. ·· ····· · · 

O Sa. PRESIDENTE declarou aberta ·a sessão, e 
lida a acta da antecedente pelo ·sr. secretario 
ll'erreira .. de. Castro, . foi. approvada. 

0 Sa SECRE'l'ARfo MÁRCELLINO DE BRITO leu 
um offi..:io"do ministro de estado da fazenda en
viando a esta catnara os esclarecimentos pedidos 
por officios de 17 de Junho sobre as contas 
correntes dos diversos titulas com que se lan
çà.rão as transacções com o banco : de 25 do 
mesm.o a respeito da fabrica de ferro do morro ... 
de· Gaspar Soares : de 6 de ·Julho sobre dizimo 
de madeiras nn comarca de Paranag11á: de 9 de 
Agosto sobre os .. balancetes das províncias da 
Bahia, Pernambuco e Maranhão : de t9 de Agosto 

· sobre os termos ·das emissões de apollces de 
fundos publicas : de 2 de Setembro ·sobre ll reela·
mação de Manoel dos Passos Co1·rêa : e de · 25 
de Outubro sob1·e a remessa original de uma 
repreilentação de Balthazar Pinto dos .Reis.- Foi 
ás commissões respectivas, · · 

Foriio à commissão de poderes · tres ·requeri·. 
mantos dos Srs. deputados Lemos, .Mello Mattos 
e Lobo de ·Souza, que pedem licen~a para se 
retirarem. 

Foi ao. Sr. deputado d __ irector um requerimento 
do tachygrapbo Manoel Cypriano de Freitas • 

.· Foi á commissão de petíções um requerimento 
de Venancio José .Machado. 

Mandou se unir ao respectivo . parecer· adiado 
um requerimento do .. conselheiro Antonio Manoel 
Corrêa da Camara. 

l<'oi approvada para .se enviar ao senado a 
redaccão do projecto d~ lei que diminue os im
postos de. exportação do algodão e do cllarque. 

Foi tambem approvado para se enviar ao senado 
a redacção da resolução sobre a intelligencia da 
lei de 6 dd Novembro de 1827 em favor das 
viuvas e orphãos dos otllcia.es milit.ares. 

Foi approvado o seguinte . parecer : 
cc A commissão de constituição vio o otllcio do 

Sr •. deputl\do José Bento Leite Ferreira de Melto, 
em que pede licença para retirar-se por se achar 
molesto e precisar cuidllr da sua saude, e a 
commissã.o é. de parecer que se lhe conceda a 
licença que pede. · . . ._ . . . . 

« Paço . da. camara dos deputados, t4 de No
vembro de 1830.-J. M. de .A.Zencar~-E. F. 
F1·ança.- H. J. B. Paim. » . 

Foi approvado o seguinte requerimento: 
« Requeiro que se procure . ao governo, se já · 

mandou sustar o illegal recrutamento a que elle. 
havia mandado proceder, e se ainda . niio, . que 
mande desde já sustar em todas as provincias. 
-José Líno. » 

o SR .. SECRET.UU:o MARcELLINO DE BRITo leu um 
officio do secretario do senado, designando o dia 17 
do corrente pelas tO horns da manliii para se ·veri· 

··ficar .. a ·reunião requerida por .esta camara. na 
fórma do art .. _ 61. da constituição por motivo das 
emendas ao projecto . de lei que fixa as despezas 

. publicas, e orça a receita para o anno financeiro 
de 1_831 a t832. ~Mand_ ou-_se responder .. ao_ se_na_d_ o 
que esta camara concorda no dia marcado. 

A requerimento do Sr. lo aecretarlo resolveu 
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a .c~mara que !ornasse ao senado o projecto 
or1gmal da :lixaçno . e orçamento com as emendas. 

Julgou-se objecto de deliberação, e foi mandado 
á mesa um pro·J··e. cto d .. o ..... re.r~ .. im ... e.nto cCimmum offe
recido pelo. Sr. Castro e Silva. 

O SB.. SÉ:cnETARIO MABcELLINO DE BaiTO leu 
mais dous ·· ofticios do ministro de· estado do ím
perio. 

1.• Participando ter expedido as ordens para 
os. conselhos provinciaes enviarem os esclareci
mentos pedidos por esta camara sobre a materia 
dos dízimos.- F1cou a camara inteirada. 

2• 0 " Participando que s, M. o Imperador no 
dia 16. do corrente mez ·· pelas lO horas e meia 
no paço da cidade recebe a deputação . a que se 
refere o ofticio de 13 do corrente, dirigido de ordem 
desta camara.- Ficou a camara inteirada. 

Foi á commissão de guerra a seguinte indicação: 
. « Requeiro que se recommende .ao governo que 
mande: pOr em pratica em todas. as províncias a 
portaria expedida pelo ministerio da guerra para 
a provincin de Goyaz em data de 24 .de Setembro 
de 1829, ordenando : - 1. o Que os milicianos só 
sejão mandados reunir em parada geral no dia 
12 de Outubro.-2.• Que não sejão obrigados a 
concorrer todos os domingos á capital· para exer
cício, nem se exija delles que· vão á ·missa em 
acto de fórina.-3.• Que não sejão compellidos a 
acompanhar procissõe~ a requerimento de irman
dades contra sua vontada.-Odoríco Mendes. n 

Foi approvado o seguinte requerimento : 
« Requeiro que a illustre commissão especial 

das camaras municipaes, á vista dos prOJCCtos 
impressos ns. 105, 114, 132. (que é uma proposta 
do conselho geral d!l . província de Minas), 136, 
147, 188, 20! e 217, haja de extrahir delles os 
artigos que julgar. adoptaveis para se unit·em ao 
projecto das camaras ora em diacussão.-Castro 
e SilvtJ. » 
· Na approvação do sobredito requerimento jul
gou-se comprehendido o adiamento do projecto 
de resolução sob ré as camaras . municipaes que 
vinha para ordem do dia desta sessão. 

ORDEM DO DIA 

O projacto de lei para extincção da junta . do 
commercio. foi approvado em segunda discussão 
com todas as emendas impressas das com missões 
reunidas de justiça civil e criminal, e assim emen
dando-se, venceu-se que passasse o projecto á 
8• discussão. 

:PARECERES· ADIA. DOS 

·Foi approvado um parecer dn 3• com missão de 
fazunda subre um requerimento do conselheiro 
Antonio Manoel Corrêa da Camara. (Vid. sessão 
de 2 de Novembro.) 

· Discutia-se um parecer da 3a commissão de 
. fazenda ácerca do requerimento de Bernardo Peres 
da Silva. 

Approvou-se a seguinte emenda : 
« Que o governo mande pagar o que pert.encer · 

a estes homens, como propriedade particular se· 
questrada que na ·fôrma . dos tratados deva ser 
restitilida.-Lino Coutinho. » 

Adnnl ficando prejudicada a en1enda do Sr. Lino, 
foi approvado· na primeira· parte e rejeitado na 
segunda, outro parecer da mesma commissão de 
fazenda. relativo ao requerimento .do mesmo. (Vid. 
sessão. do lo. e 13 de Outubro.) 

Entrou em discussão o .parecer adiado da S• · 
commissão de. fazenda. sobre o.·. requerimento de 
Elias.·.Anieeto· Martins Vidigal. 

, Foi ·.apoiado e rejeitado· o adiamento para se 
pedirem·· esclarecimentos ao governo. 

Tornando á discussão a mataria do parecer, 
ficou · es~a adiada pela hora. 

O SR. PaEstoEN'l'E nomeou para a. deputaçil:o, 
que tem de levar decretos á sancção imperial os 
Srs. Rebouças. Paula Barros, Paulino ãe Albu
querque, Zeferino dos Santos, Pinto Chichorro, 
Fernandes de Vnsconceltos e Henriques de lte· 
zende. ·· · · · 

0 SR. PRESIDENTE deu para ordem do dia 16 
de Novembro Emendas do senado ao projec:to 
de. lei .que .autor.isa. a . Clli.Xa de amortísação a 
empregar em compra de apolices os éapitaes exce~ 
dentes ... l• discussão. do projecto de lei n. 107. 
2• discussão do projecto de lei n; 16. Sa · dis
cussão do . projecto de leio, 153. 

Levantou•se a sessão depois -das 2 horas. -
José da .Costa ca,•valho, presidente. -Joaquim 
Marcellíno de.Bríto; 1• secretario.- Luiz Fran
cisco de Paula .Cava.lcanti de A.lbuguerque, 2• se-
cretario. · 

Sessão em f 8 de Novembro 

.. PnESIDENCIA DO SB. COSTA CARVALHO 

A's 10 horas procedendo-se á chamada, acharão
se presentes 6! 8rs. deputados, faltando· com causa 
os Sra. Pereira de Brito, Tibureio, Alves Branco, 
Feijó, Oliveira Alvares, Baptista Pereira,· Deus e · 
Silva, Araujo Lima, Almeida.· e Albuquerque, Lino 
Coutinho, Calmon, Gomes· da Fonseca, Andrada, 

· Araujo Franco, Fernandes de· Vasconcellos; e sem 
ella os Srs. Alencar, :Moura, Bello, Almeida Torres, 
Ledo, Clemente Pereira e Monteiro de Barros. 

O Sa. PRESIDENTE declarou aberta a sessão, 
e sendo lida a acta da antecedente pelo Sr. se~ 
cretario Luiz Cavalcanti, foi approvada. 

O Sa. MAacELLINO DE BRITO leu os seguintes 
projectos, quo ião ser remettidos .a sancção im
perial: lo fixando as Corças. de terra·; 2• fixando 
as. forças de mar ; 3• extinguindo o co.mmissariado 
geral do exercito. 

Como faltasse um. dos rnembros da deputação 
que ia levat• as leis á sancção: o Sr. presidente 
nomeou o Sr. Paim, e.ás lO horas e 25 minutos 
sahio a deputação. .. . . ' 

Leu igualmente o mesmo Sr; secretario os se-
guintes ofticios: ·. · 

1.• Do .ministro do imperio em resposta ao 
officio gue desta camara se lho. dirigira em data 
de 10 do .corrente mez, em que se lhe participava 
a. l'el!loluçiio desta camara ácerca da representação 
do conselho geral .da província da Bahia sobre 
o estabelecimento de escolas de primeiras letras, an. 
nunciando .que a dita representação foi t•emettida 
sem portaria ao conselho geral afim de cumprir 
a mencionada resolução. -Ficou. a camara in· 
teirada. 

" 2;o Do ministro da fazenda, participando que 
jà se achava nomêado o membro que falt~&va. á 
commissiio liquidadora do banco por parte do go
verno, quando recebera o o:fficio que desta camara 
se lhe dirigira em data de 13 do corrente. -
Ficou a· cnmara inteirada. 

3.• Do mesmo ministro, . participando que 
quando as com missões liquidadoras do Banco de
l'em as informações que se lhe exigirão ácerca 
das notas emittidas pela c11ixa filial da província 
de Minas, a!! .enviará como se lhe exigia em ofticio 
de Udo corrente.-Ficou a camra inteirada. 

« 4.• Do Sr. deputado·. Araujo Franco, parti· 
cipando que por molestia niio . podia comparecer 
á sessão de lloje. » 

Ficou a camara inteirada. . 
Foi remettido á .commissão de petições. um re

querimento do capitão.múr Gabriel Alves Carneiro 
e outr•JS,. . . 

MandarilO··Se entregar os documentOs, qu.e José 
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:Joaquiin Aln:s Lcile liul11t unido 1\ t'dn seu re· 
qilcrimento ~pr~'scntado a esta cam::u';l. 

o Sn. n~nOUQAS declarou quo tendo sido )'_eco· 
llida n (lcputnçõo quo foi levar as leis ti sancção, 
" lido dlo a formula quapresereva n constituição, 
:;. M. Imprll·inl respondera que ouvi riu o cons_l)lbo 
d•l estudo. 

F(li :-eccbid,l n resposta com muito especial 
agn\do, 

.Jnlgon·~(J objeclo ue ddiberação, e lllªlldou,sa 
imprimir n sPgLtínte J'I?SOlução: 

" A nssoml>Ióa gornl legislativa Jo imper.io re. 
solve: 

« :\I'Ug•) unico, O rPgime.nto de lO de Outubro 
ile 1'75-1 clri.lo na justi.;as das províncias maritimae, 
Jicn extensivo ás pl'flvincius ccntraes,tanto no fóro 
civil como ecclcsiustico.-,- M. N. Castro e Silva; n 

Lerão M os seguintes pareceres: 
« :;ergio do Souza Melln, jniz de fÕI'a, que foi 

d<t villn do c,,mpos de Goylncnzes, queixa-se a 
esta augusta cnmara pelo facto ele ter sido sus
penso pelo govern•l do exercício do referido lugar 
por dect·eto Jo lo de Julho de 1828, a que taxa 
de iníquo e criminoso, nccrescentando, I}U!i o 
mesrun go)Yí!tJ~ tiver.1 o dcsp~;jo do sahit• _ clle _ 
mc..;mo -rl campo, -tornanlo o estylo e a lingua,:tem 
d:l canalha, pnra cobrir n suppl1cantc de· insultos 
e improperios na proposta apresentada pelo minis
tro ela f1lZ•.mJa eru · Julho de --1829, e que tolhe .. e 
emhar:!ça- uc;intem;:nte r.s rncios de sna defesa, 
estorvando o a:1dnmento do pl'Ocesso que m1m•:i.ara 
formar-lhe e que. corre ante o poderjudiciario, e· 
ultimamente p,~de a esta augusta cnmara: lo que 
Jaça --re~tituit· ·o suppliclinle .á pvsse do seu em
prego, indemnisnndo-o de t·1dos os prejuízo~ cau
,;ao.los : 2• que obrigue o g•JVerno a dP.sdizer·se 
das falsidades com que impudentemente o calum· 
niara; <1• r1ue dé ;\S providenci01s neces,;arins 'JlàTa 
<JU•1 o supplicante possa justificar-se, e ser julgado 
por juizes independentes, e não suspeitos como o 
!$Üé• todos os da uomeação __ d() _governo .. , .. _ 

" A. ·commíssào poupa-se a analyse deste reque
dmento cujus cxpressõ.:s tmnscreve, por isso que 
Hllc se refere: ao impresso . quo o supplicante fez 
distribuir _pelos membros . desta . aug11sta camara, 
cada· um dos· quúes j(~ terá · á vista delle _feito o 
juizo do procedimento do governo, e avaliado 
como d,~ve · ser, :1 c•mducta do supplicante . na 
qualidado de_ empregado. publico, e c, inerecimento 
da sua defesa, e é do parecer qua a prctenção dol 
mesmo supplicante seja indeferida. 

'' Paço da camara dos deputados, em 16 de 
1:\ovembro de 1830.-A. P. Limz;o de Abreu.-H . 
. 7. JJ. Paim. " 

l•'icou a·liado por se pedir . a p:1lavra. 
<l Determinando a lo~i do 23 de 8etembro de 1829, 

<JU•l ns notas .<lo banco .em circulação sejiio sub•. 
::;tiluidas por outras de no\'0 paJrã•i, procede esta 
opert\çii:o muito lentamente, pois quE! até o .. pre• 
sente não montão em 3,000:000,~ as notas assim 
subslituidnª. E ciJnvindo muito accelerar a meu
cioll!lda subslituiçàc>, a cornmissão especial do 
banco enten<l\l que. emquanto sa não ·adoptão 
milJidas legislativas se recommende ao governo 
que faça troc;_at· _as notas. actualrnente em circu· 
la~iio, que receber em pagamento pelas de novo pa.· 
driio, o só com .est-ls _ fazer os seus pagamentos 
nesta córte. E porque póde acontecer ·que não 
hnj•\ notas de. igual · val<'l. ás quo se procura 
trocat·, tendo-se. assign9odo maít>r numero de notas 
de grande valor,· que as actualmente em circulação, 
parece á coro missão qne para nbstar a quaesquer 
embanv;os provenientes_ da f 1lta ·de trocos, ta.m
:Dem s_e re.commeude. no J~ove"ruo_a observancia do 
art. fio_ da .citada lei de 23 de Setembr<'. 

<lPa•;o da .camaradas deputado.~ •. 16 de NCivembro 
Jo IS;)(.)·'-B. P. de Va.sconcel.los..--G. P. Fe1·· 
reira.·" 

Foi approv.at1o~ 

<< A commissão do p~dere.> vio o requerimento 
do Sr. _ deputado João. Antonio de Lemos, em 
que rxpondo o máo estado da sua saude, pede 
licença para retirar-se à sua província, adm de· 
poder cuidar do aeu re~tabelecimento, e é de 
parecer que. se _lhe co.nce.da. a . licença- pedida. 

« Pa<;o da camara dos deputados, 15 de . No
vembr·o de 1830.-J. M. de Alenca1·.-E. F. 
França.'' 

Foi approvaJo. . 
<< A commissão de poderes vio ootfici·J em que 

o Sr. dt!putado Be1·nard•>Lobo de Souza,. pede 
H_c_e __ nç __ n __ ·_par_ a retirar·se pa_ ra a_ - su_ a P_ r_ o vi_ ncía por 
mati vo de motestia; . a com missão· é de pa1·eeer · 
que so c:oncedn a licença pedida. 

u Paço da camara dos . deputados, 15 de. Nó· 
vembro de 1830.-E. F. F1·ança • ..,..H. J. B. Paim. 
-J. M .• _de Alenca1·. '' · . 

Foi approvado. 
«A commissão de poderes vio o requerimento 

do Sr. deputo.d9 Cassí.o.no Esperidião de Mello 
e. 1\laltos,. em que expondo a necessidade de re• 
tirar-se á sua província, pedo. ·licença a esta 
augusta eamara pelo tempo dos ultimas seis dias 
das sessões, aft:n de não perder a opportuna occa· 
siiio. de uma com moda ernbarcação que sahe a 20 
do corrente, e a commissão é ue parecer que se 
não deve negar a licença pedlda, mõrmente attenta 
a circumstnncía de ser por tã•J poucos dias. 

<c Paço da camara dos deputados,l5 de Novem· 
bro deJ830.-J. M. de.Alenca1·.-E. F. França.'' 

Fvi approvado. 
Leu·>Je e approvou-se para ser remettída ao 

senado a proposta do governo, convertida em 
pt·njecto de lei sabre a revogaçiill da art. 17 ·da 
lei de 23 de Setembro de 1829 .com as emendas 
approvadaa· por esta·camara. 

Entrarão em discussão ns emendas approvadas 
p~1o senado ao. projecto da leí, que autorisa a 
caixa de amortisação da divida pnblica 11. em-. 
pregar em compra de apolices da mesma divida 
os capitaes excHdentes aos -pagamentos dos juws 
e annuidades dos semestres. 

No art. 1° omittão-se 4S ultimas palavras - e 
poderã tambem vender as apollces que comprar. 
- O art. 2° redija-se pela maneira seguinte- Os 
lucros doi! juros. das npolices compradas serio 
applicadas á amortisação annual do capital fun· 
dado pela lei de 15 de Novembro de 1827. -
Farão ambas rejeitadas. 

Entrando em primeira discussão o· projecto de 
lei pelo qual se mandão crear na cidade da 
Patahybs' as cadeiras de ensino, o br. Carneiro 
da Cunha otrereceu a seguinte entenda: 

<c E111 lugat· de - decreta • ...,. diga-se ..,..resolve • ..,.. 
Carneiro da Cunh<J.II-Fui apoiada e approvada. 

u Art. 1.° Crear-se·bão na cidade da Paraby:ba, 
·tred ctldeíras: 1•, do rhetorica, geographia e his
teria; 2•, de pbilosophia, 3• de francez.» 

O Sn. AuRELIANO otrereceu a seguinte emenda: 
« Em htgar de -philosopbia- iiiga-se -philo

sophia racional e moral.-Auretiano.» - Sendo 
apoiada, f\)i depois approvnd<i . _com o. artigo• 

" Art. f'.o O governo fica autorisado a nomear 
os lentes, que terão de ordenado 500fl.» 

Forão ofi'erecidas. as seguintes émendas: 
t.a << Oi! professores de rhetorica, geographia 

e historio, e o de philosophía racionaJ ·e moral, 
terão de ordenado 600S e o de franeez 5008.-
0dorico. >> - · . 

2.• << Os !entes d~ts duas primeiras cadeiras 
tenhão 800$ .cada um, e o de francez 4008, sup
primid(,l G mais do artigo.-Rebouças.» . . · 

3 a « O. presidente em conselho proveri ás 
·cadeiras ct·eadas e marcari os .ordenados na con; 
formidade .da lei de Nov~mbro de 1827, no que 
fôr applicavel. Salva a redacção.-Lobc. dd Souza.» . 

4.• <C O presidente em conselho ·.marcará. o· or· 
denado que julgar necessari().- Henriques ·de 
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Re.zende.»-Forão todas apoiadas, e procédendo·se á 
votação, forão reprovadas com o artigo as flmendas 
dos Srs; Odorico e Rebouças, approvada- a -do 
Sr. Lobo, e comprehendiáa na votação a do 
S•·. Rezende. · 

<< Art. S.o Crear·se·hão quatro cadeiras de gram
matica latina nas villas do Brejo d'Arêa, Cam
pina Grande, Mamanguape e Souz_ a do Rio do 
Peixe,. com. o ordenado de 400$. 

Offerecerão·se as seguintes emendas: 
l;a ·cc Art. So, - que paasa a ·sor -2.° Creilr se-.hão 

quatro cadeiras de grammatica latina nas villas 
do Brejo d' Arêa, Campina Grand_ e, Maman_guape 
e Souza, do Rio do Peixe. 

« Art. 2o será So.=Henriques de Rezende;)) 
2.• « Em· lugar . do art. 3°, que ·se . crie uma 

cadeira de economia política . na capital da pro
víncia; a qual será provida· na conformidade do 
art. 2o.-Rebouças.ll .... _ . .. . • . 

Sendo apoiadas, forão afinal rejeitadas com o 
artigo. -· _ _ -

4.• « O · presidente da provincir. mandará pro
ceder ao exame da lei.-Foi rejeitado. 

<<-Art. 6.o .Em todas ss villas e povoações da 
provir.cia serão providas _de mestres as_ cadeiras 
ile primeiras - letrns com o ordenado de 20011. a 

- ' 400$, segundo o ex<~me que fizerem os mestres. 11 

-Foi rejeitado e julgando·se fiuda a discussão, 
adoptou-se a resoluçi\o. 

Entrou em 2• discussão o project•• de lei n .16, 
pelo !lual ns causas crimes, · cíveis, ecclesiasticas 
e mihtares da Jlrovincia das Alagôas, desde as 
suas estremas . do sul . terão recur11oe para a re
lação e tribunaes da provjncia .de Pernambuco. 

Ao art. to oft'ereceu a seguinte emenda, que 
foi a_poiada: 

« Supprima-se ·o termo -ecclesiasticas.-Paula 
Sou-1a.-Foi approvado e tambem o artigo." 

O art. 2o foi approvado, assim como o seguinte 
requerimento: 

cc Finda a discnssão, requeiro que seja este 
projecto reduzido a resolução e não a decreto.
Pauta Sou:a.11-Julgou-se por isso tlnda a dis

- cu~são e adoptou-se n resolução. 
Entrou em 2• discussão o· projecto do lei offe· 

reei do pela commissno de marinha e. guerra, 
que. c-xtinguo · a_s intondencias de marinha e 
arsenaes desta repartição, em diversas provin~ 
elas. · · · · '· 

.Ao art.lo forão offerecídas as seguintes emendas: 
1.• « Supprima,se a palavra -ceará.-.... Castro · 

e Silva .• ll . ... _ _ .. _ 

2.a « Accrescente-se ....;.Pará.-Maciel. ,, 
S,a cc Que se redija . de modo. que sE> declare, 

quaes os pontos em· que flcão subsistindo. inten· 
dencias da marinha, accrescentando-se que flciio 
extinctas todas as mais onde_ as houverem. Que 
só fique a do Rio de Janeiro.-Paula e Souia,,, 
-Foriig todas apoiadas e a discussão adiada pela 
h~a. · · -

o Sn. PUESIDENTE declarou para orolem do dia 
d'' 1• sessão, depois da reunião . da assembléa 
geral: Resolução n. 221. Resolução sobre a moeda 
de ouro . e prata existente no banco. Continuação 
da 2• discussão. do projecto de lei n. 153. 2~ 
discussão do projecto de lei que isenta os na· 
vios brazileiros da obrigação de- levarem .ca
pellães e ciJ·urgiões. 8• discussão .do projecto 
ae lei. que extingue a junta do commercio. 2• 
discussão do projecto de lei .n. 189. 

Levantou.se a sessão ás 2 bores;....;.rosé _da. Costa. 
Oal·va,ho, presidente. - .Toa'luim Mar_ç_~llino de 
Brito, lo secretario.-.Toaqu&m FranCiSCO Alves 
BrancG Muni; Ba1-reto, 3° secretario. 
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FUZÃO DAS CAlVIARAS 

l!i!lessa\o em t 'f de l'WoveiDIIro 

· i>RESiDENCÍA Do sa: BISPO CAl'ELLÃO·HÓR 

Reunidos os Srs. deputados e senadores pelas 
10 horas e 5 minutosda .manhii na sala dns sessões 
do senado, fe!·Be a chamada e acharão-se presentes 
37 Srs. senadores e 75 Srs. deputados immediatn· 
mente disse: 

o Sr. Prcsldent.o:-Está for.mnda. a assem
bléa geral legislativa do imperio do Brazil : temos 
presentes muito mais de 51 . Srs. deputados e 
tambem mais de 26 Srs. ·senadores. 

o Sr; FerrelraFrança:-Sr. presidente, 
eu não sei se é da constituição que se contem 
separados os deputados e senadores. Aqui somos 

.. todos iguaes. 
O S1t' . . PREsmEN>tii::-Já. annunciei que estava 

formad<t a assembléa geral a qual se eompõe.de 
duas camaras: camara ·de deputados e camara de 
senadores. As listas . por onda se fez a chamada 
contém separadamente oa nomes dos senadores 
e deputados e nessa conf<>t-midade se .procedeu. · 

o Sa. FERREmA. FRANÇA.:-Não era neceRsaria a 
separação dos nomes na chamada, bastava que 
estivesse presente metade e mais um dos membros 
de . que são compostas as _duas camaras; para 

. termos aasembléa geral. . . .· .. · . · 
o S:r. Mts:rquez .de Caravellas:-Sr. 

presidente. Não estou por aquella doutrina. Bas
tará contar . indeterminadamente o numero tanto 
de deputados como de ·senadores ·? Entendo que 
não. O que é assembléa geral? São as duas cama· 
ras : ·(apoiado) logo, não havendo duas camaras 
não ha assembléa geral. Supponhamos, que con· 
tando-se promiscuamente, aehão-se aqui reunidos 
mais membros do que os . strictamente precisos, 
quando cada uma das camaras 'contribue com o 
numero que marca. a constituição e que a camara 
dos .senadores só tenha incompleto o numero 26, 
pois o excesso Córa preenchido pelo numero maior 
aa camara dos . Sra. deputados: poderia-se dizer 
que .exislia ·a camnra do:~ senadores ?·Certamente 
nio . .. Uma vez que niio I!Xiste qualquer das cama
ras, nilo ox!Mte assembléa gerai; porque a coneti· 
tuiçilo ·.·diz exprHssamente:-cr A assembléa geral 
complle·le de duas camaras: camara de . deputndos 
e camara do senadores ou senado.~Portanto ·pa~
rece que a reflexi\o que se ofiereceu.não vem a pro
poslto. 
. o llir . . Paula o Soti.za:-Como não existe 

indicaçilo algumll, julgo que ns reflexões que se 
fizeriio nilo sio· matena de debate; é um- negocio 
terminado. · 

.... O Sa .. F&RREIM F~çÁ.i---Poço a palavra. (01·-
àemdo dia; Ordem do dia.) .. . 

. . . 0Sa~Pa&S1DENTE:-Estl aberta · 8 sessão, passe· 
mos á ordem do dia. 

O Sa. FERREIRA FaANÇA:-Quando eu entrnva 
J~ara aqui dísserão-me t\ porta que ~edisse para 

entrar tombem o povo: ãil !aço pois este requeri· 
menta; 

O Sa. PnEsiDF.NTE:~O nosso regimento não 
admitte povo.nesta sana. o objecto de que tem de 
occupar-se a. assembléa geral é a · discussão das 
emendas feitas pelo senado que não forão appro· 
vadas pela camara ·dCJs Srs •. de puLados, ao projecto 
de lei do orçamento para o annv financeiro de 1831 
a 1832, começnndo-se por esta emenda : 

1.• cc § 3.o Depoie da palavra-eirurgica~aecres
cente-se-e secretaria do registro geral das .mercês 
-supprimindo o o1·dcnado do escrivão e o aluguel . 
da casa .-E em lugar de l9:431B080, .. díga.se ... •; · 
20:381BOBO. 

o Sr. Llno coutinbo:-Sr. presidente. 
seria bom que o Sr. secretario less~ o artigo sobre 
o qual.se fez a emenda, para que todos nós conhe
çamos 11. sua . mat.eria. Pela simples e · destacada 
leitura da emenda nada se pódc deduzir. · ' 

O Sk. 2oSMRETARio leu o~ l•do nrt· lo conce· 
bido nestes termos: . 

cc § 3.• Com a chancellaria-mõr do io:perio, aca
demia das bellas-artes e academia medico·cirurgica 
19:4316080.» 

Concluída a leitura, pedio a palavra e disse : 
. o Sr. Rebouç;u:-Supprime-se por el!ta 
emenda · o ordenado do escrivão da .. secretaria do · 

· registro geral das mercês e o alugael da casa, mas 
pretende-se ao mesmo tempo que os escreventes 
deste escrivão sejão pagos pelas rendas nacionaes, 

· a emenda não póde 11er . admittid11 ; ·porque, se o 
escrivão · não deve ser pago pela nação, está claro 
que os seus escreventes não devem tambom ser 
pagos por ella, aliás resultaria deste acto dn as· 
sembléa. um gravame, que seria tiranlco para o 
povo • . 

A constituição manda que . o podtr legislativo 
fixe annualmente as despezas publicas : ora, o 
ordenado dos escreventes do escrivão desta secre• .. 

- taria não é despeza publica; logo, não se pôde 
destinar dinheiro al~tum pnra . o seu pagamento. 
Sei que a · constituição, quando trata dos direitos 
civis e políticos dos cidadãos brazileiroa, diz:
" ninguem será isento . de contribuir para as des
pezas iio estado em proporção dos se1111 haveres»;
porém se não póde · ser considerada tal esta dea
peza, como ha de . o cidad~o brazileiro ssr cons· 

· trangido a .concorrer por mando noslo para ella '1 
Nunca. Tahez haja quem diga que se a nação não 
fizer esta dest:eza, entiio os escrevAntes deixaráõ 
de ser empregados publicas e flcarAõ dependentes 
do arbítrio do escrivão, o qual, sendo nomeado 
pela nação obterá sobre elles a vantagem de um 
emprego vitalicio. E' certo que talvez assim se 
diga,mas.nesse easo'tambem se poderá responder 
.que os escreventes ig11almente de_vem ser vitalicioa 
por(\ue são creados pelo . mesmo poder que creou o 
escr1vão o que se. este tem direito de continuar no 
mesmo exercício tambem aquelles o . têm, .. porque 
um não é mais previlegiado ao que os outros e nem 

. a lei os ditrerença. Portanto a emenda não póde 
passar, pPlo principio . que se adaptou a respeito . 
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do ordenado do eSC!:_iV'ão e aluguel. da casa; bem 
como .nenhuma t·nzao pôde haver para .determi· 
nar-se uma cousa a respeito do escrivão e outrn 
a respeito dos escreventes·, .onerando-se a naljão 
por uma despeza originada por interesses de parti~ 
cu lares. 

o. SI.". Visconde dn A.lcantaru.:-Sr. 
presidente, quando se fez .a emenda . ao~ go aug
mentando- so assim as despezas fixadas pé la lei 
do orçamento para o ·ministerio . do .imperio teve· 
se em vista .. a justiça, que pugna a fav~r dos 
empregados na ~ecretaria .. do ·reGistro geral das 
mercês, . que ex1stem com. exerr·Icio .das funcçõtls 
de seus empregos. Nós sabemos que a secretaria · 
das mercê. s __ . foi crenda nesta capitn.l._por uma lei 
e · os . seus .· empregados igualmente. Esta .lei não 
revogCiu .o alvará de 77, que anteriormente havia 
dado ~egim.ento a essa classe de empregados. 
Se . po1s CX1ste esta secretaria creada por lei · 
se existem . seus . officiaes creados · e estabelecido~ 
D!! CQnformidade da lei ; · se as suas disposições 
nao . estão. ·nlteradas ; se qualq!ler que pr~tende 
ser agraciado deve;. em .certos ca_sos apresentar 
uma · cerLidão · desta secretaria por onde ·mostre 
que não t~m · _ sido ~emunerado d~s seus serviços; 
se grande _numero de mercês nao ·póde ser pro· 
1icuo sem 1r a esta secretaria receceber·a verba · 
de que · fic'aráõ · alli · registradas .; ·se. o governo 

. finalmente~ para . exercer ·as suas attribuições: 
recompensando os serviços preswdos ao estado . 
não póde dispensar o exame deste registro, aontl~ 
se achão lançádos todos os . ULulas d11s .mercês 
pol"_ ello feita. s:. como é po's.sivel que assim ·se pre
tenda a~abar com esta repartição I Por outro lado 
os ofdc1~es da. sec~elaria das mercês que ·rorllo 
e~~bel'lcJdos por le1, uma .vez que estilo n<) exer
Ctcto . dos seus empregos devem ter Oij vencimentos 
co~peten~es _: o ordenado do escrivão. é certo que 
foi suppr1m1do, mas é porque elle já tinha ven· 
cimentos por ·outra ·repartição • . A.índa maia um 
argumento. Se em todas as .leis de extincções 
de ·tribunaes 1l assemblêa gt~ral tem .adaptado o 
systema de conservar aosempreg11dos 0:1 respectl· 
vos ordenados emquanto não forem providos em 
outros lugares, com dobrada razão deveráõ ser 
couaervados os .offlciaes da Solcretarla das me1·cês 
que ainda estão servindo nella • .. 

o senado, quanto a mim, procedeu em regra ; 
e nilo é possível que os Srs. .deputados, dea· 
attendendo an direito de11tes emproglldoJJ, deixem 
de adaptar uma emenda que ó fundada em prin· 
ci(!iOI de eterna justiça. 

Sr. Presidente, o senado fez ai economias moia· 
re~ . que podia fazer; tirou o ordenado ao oscrlvtlo 
por 1110 que este · offtolal jl\ gozava de outro 
vencimento; supprlmlo a deapeza da casa, porque 
nlo eatava decr11tado que a naolo a fizesse: mas 
tirar aos outroa empregt~doa .. que exerci tio ofllcios . 
creadoa legalmente, aqulllo quelbes pertence, não 
é. posalvel. Qualquer iioa .Sra. deputados conhece 
mnlto bem o que se deve és leis, e o que se deve 
A justiça e é · equidade ; e creio que . não hão de 
querer que se proceda agora de modo diverso. do 
que ae tem procedido em casos semelbantes. As 

. medidas que pelaalela da asaembléa geral se· têm 
toma.Jo a respeito de outros empregados, _devem 
igualmente 11er applicaveis a estes; · •· . · . 

o sr. Llllo ·ooutlnho:-Não duvido do 
esplrito do· senado, e acredito, que as suaa inten
ções sejão de .fazer as maiores . economias: mas 

·nós aqui não devemos fallar nem· em . senado .. nem 
em camnra de deputados, _ pois votamos. promis· 
cuamente, como se não houvesse .emenda ·de uma 
parte nem· rejeição da .o11tra: por· conseq.uencia · 
não fnllarei para os Srs. senadores como o·. 1ilustre 

, membro. fallou para os Srs. deputados. . . . . 
o sa. VISCONDE DE A.LcANrÀw.; ( interrompen· 

do,o) : -Tem razão o _illustre membro foi engano 
meu. - · · · ·· 

. . . 

o ·sa. LINo Co~r11mo: _;. Nestll àrtigo uni 
parece, que ha uma doutrina santa e justa, o 
que não descubro na emenda, em que os cida· 
dãos brazi~eir~s são multados para pagar, e o 
que é ma1s s1~gular, para pagar a quem não os 
serve, nem .J1!u1to n!"~ pou~o ; a quem niio lhes 
prosLf\ a mtntma ut1hdaâe ; Isto produz um desar· 
rasoamento rematado. ·se a nação pagasse a ·um 
homem, que com o seu serviço prestasse alguma 
utilidade, .bem ; maa pagar . a um homem só 
para e_ne se ·· locupleta. r, e_· pattar.·lhe sobretudo 
á. cus_ta ~o povo brazileiro, seria . uma inj~V~tiça . 
do pr1meuo lote. 

Vamos a . s:~her; .. gue . .lucro dá ·essa secre
taria á .. nação brazile1ra 'I Menos ·do que · zero. 
Nunca vi quo; provi~sse dahi um só real para o 
thesouro publico. D•z·se que é necessaria ·para 
fazerem-se mercês, registrarem-se as mercês, ·· co
nhecer-se. das me .rcê~ etc. etc. etc. Mas perg-anto 
eu: não ftca subsistindo esta repartição ? O 
'}Ue diz -indirectall!ent<J a . doutri_na deste artigo, 
em que. de propoa1to, e com pleno conhecimento 
se não quiz autorisar o ini'niotro do imperio a 
despender quantia alguma, das que . havia orÇado 
para a secrétaria do. registro geràl das mercês, 
e nem ao menos .se . fez dellas mençiio 'I Diz: o 
homem que percebe todos os . emolumentos dessa 
estação, (que não são peq_u&nos) ·. deve p.!_~a_ r aos 
empregados, que trabnlhao para elle. lía . nada 
ma1s justo .do que fazer; . com que .um homem, 
que de~fruta .em s~nto ocio uma renda de dez . a 
doze 1011 cruzados, e que . nilo dá o valor . de 
ciuco réis par;\ o tbesouro.· nacional, pague a esses 
empregados e fi<tllfl então -com o rest"o '/ o. esen
vio nio tem . nenhum · trabalho, são os outros 
oftlciaeat, que f>&Zem tudo ; e ha de a nàção pagar· 
lhes, entretanto .· que elle percebe todos . osinte~ . 
resses '1 De certo que.não . é. possível, .só com .o 
fito de lo.cupletar ,.um homem · inutil, pngar " 
quem o s1rva á custa .da nação • . · .Mas· <lisse-se, 
!oi creado por . uma lei, e que não podemos des· 
tt:uir, o que exaste em· virtude .de uma lei, .que 
a1nda n4o . foi revogada. Optimo raciocínio 1 
Pois uma lei não é derogAda por outra ? Embora 
esta não seja u~a lei destinada positivamente a 
esse flm, todavta é uma lei; por con::~equencia 
por ella pudemos não só .abolir. o que Já estA 
creado, mas tambem cr.ear de novo tudo aquillo, 
que nos parecer conveniente. Demais, se este 
escrivão tem ord~nado por lei, e . todavia . se lha 
tirou ; porque não . se poderá tirar aos . outros 
empregados 'l T·'rão estes maiores privilegias, do 
que aquelle ? Deixar a uns aquillo mesmo,. que . 
se não deixa a outros, seria o cumulo da lncohe
rencia. Além lle . que, '' chefe dessa· estação que 
percebe todos os emolumentos, póde muito bem 
appUc~r parte .· para esses, que trabalhilo · em . 
beneflc1o delle unicamonte. Anlrn como · oa ·
escrivites pagilo aoa escreventes dos seus cartó· 
rios, assim tambem o deve ft~:~er esse escrivão. 
Fique embora com · os .. grossos rendimentos que 
estli. .comendo com as mãos nna ilhargas: o quo 
nós nio queremos, é que a n~ilo ai:~da em cima 
lhe dê mais .. dlnheiro. · · . · . . -.. 

Tenho mostrado que esta repartioio~ bem 
que seja creada por uma lei, póde ser abolida 
por .uma -()utra ; e que é uma contradiçio ma· 
nUeata ·. proceder de um modo a respeito . do escri ~ 
vilo, e de outro a respeito doa ofticiaes: se todos 
forio ~reados por lei, então a justiça. seja feita 
igualmente . por todos. , · . , . . · . . 

Tambem se ~vançou que pretendemos' acàbar 
com a secretana das mercês. Quem· é que pre· 
tende acabar com ella 'l Pois porque nós' dis· 
semos, que o chefe dessa repartição deve pagar 
aos seus. empregados, segue-se que 'pretendemos 
que . ella se acabe 'l Não .ha tal; continúe .muito 
embora. _o . que nós fazemos é cercear em ·.muito 
pequena parte os pingues rendimetos do. chefe 
dessa reparliçito: em 'VeZ de lucrar , c Vinte mil 
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cruzados, ou não sei quanto, de renda, ·fique lu· ter por base a lei que .a cre<>u, que ·lhe serve 
crl,\ndo de.z ou doze conforme o -que restar depois de tlocumento e de -prova; -tomar a c<inséquencia 
de feitas as despezas, com que injustamente se pelo princípio é conf11ndir oa termoa. O escri· 
tentava . sobracarregnr a nação, ja tanto sobre- vão da repartição das· mercê3, vendo que sem 
carregada. Creio que deve passar a doutrina da elh ser extinctl se deixarão no . orçamento os 
lei ,do . orçamento . nesta ... [!arte por .. ser justa, o empregados sem ordenado, requereu que _em tal 
mu1to JUsta. caso, d11vendo elle pagar·lhes, Ibe fosse outorgado 

o Sr. u.obouQa• :-0 honrado membro que o direito de os nomear; e com etreito nomear 
defendeu a lacuna, concluía o seu discurso refo· o estado os empregados, e obrigar . um cldad.ão 
rindo -a .bis to ria da secretaria das mercês; e süii~ a· pagar•lbe .&. anornaliil, de que se niio póde dar 
tentando a sua conservação mas nós. aqui não cau:Ja, a niio ·ser . o mando .• tirar a um empre-
ventilamos - se · e lia . deve existir, ou · 11ão •' -a gado o direito . de ser considerado tal, depois do 
questão é ·muito diversa. Trat:l·Se agora de exercício de vinte . anniM,, ~ esbulhal-o da espo· 
saber, em . primeiro lugar, -se - a nação deve rança "fundada . de . adqumr outro emprego na 
pagar a empregados particulares: e em segundo extincção do seu, . conforme o systema, que a 
lugar, se. concedido que a nnçiio não deve ·pa- assembléa : tem seguido com os outros emprega- · 
gar a empregados particulares, como já se altendeii dos, é offend11r, ·· por . uma excepçílo odiosa, (li• 
na expressão -desta emenda, pôde est.abelecer·se rei tos ndquiridos : ma3 deixar a decisão no silen • 
aqui uma excepçiio em contrario, c applicada a cio, é dar lugnr ã queixajustificnda em continente. 
circumstancias .da mesma natureza. Qaanto ã Ouço agora, que o escrivão deve . pagar ao3 
primeira questão; para . sustentar-se a obrigação empregados, como os tabelliães e ·escrivães _P,ngio 
do pagamento, l!eria necessnrío negar-se o prin· a seus escreventes, não sei aonda estaiaident1dade. 
cipio consagrado pela constituição, de que a nem mesmo a . analogia; aquelles nunca · forio 
nação brazileira não tem obrigação de concorrer ernp·regados publieus, nem nomeado• pelo ga-
para pagar a empregado!! . partí~ulares : se o escri· verno, e se querem igualar uns e outros, assim se 
vão nilo obstante ser empregado creado por uma declare, que é o que quer o chefe da repartiçã.,. · 
lei especial, aqui ftc!l sem ter ordenado; como E quem em tal caso poderá neg,lr·lho o direit.o de 
podem os .seus escreventes, em virtude dá mesRJa .nomear nquelles a qnem paga? . Declare-se que 
creaçiio, lograr melhores vantagens, . sendo pagos sendo ostes . cidadãos .. empregados. publicos nté 
pelo estado ? Em circumstancias · · tdenticas os aqui, deixão agora de o ser ; mas não · se obscu• 
.commodos, e os incommodos devem tocar a todos reça, . quo com esta determinação . ftciio elles 
s~m distincciio ; de outra sórte veriamoa desnp- t.xpollados da esperança bem f:Jndada, que 
parecer á face .da Jti; . a justa lgu!lldllde, que tinbiio, como aervidoa·es .da nação; na incum· 
e na· promette -e assegura. · Para sustentar em bencla, de qua os encarregou ; mas níio se preten· 
toda . a plenitude a doutrina da emenda, talvez da por um:& subtracçiio estabelecer direito no.vo 
seria necessario, que se negasse á aaaemblén estranho a · t.:~das as regras, qual o de nomear 
gernl o poder que tem, de supprimir não só os um e pagar outro, que . nem no menos é ouvidor 
empregos publicos, ·. como os seus ordenados, e o ar. Marquoz de ooravel.lf\• .:-Sr. 
enlão adm1tth··se ao abrigo desse absurdo, que presidente, tem-se combatido a emenda, porque 
o es~rivio e escrevente11, dll que !aliamos devlllo se tem julgado, que os empregados . da seere· 
contmuar a aer pagos pela ·nação; mas da mesma - tnria das mercês nio •siio empregados publieos: 

-- emenda ao deduz, que nem ao escrivilo compete parece· me porém que ellos sao tanto como eu 
semelhante direito. ·E' necessario pois, que o sou, ou como . qllalquer, que exerce ·um emprego 
artigo não . fique contraditorío, e que · tambem legalmente ereado, e de exerclclo nacional. 
nó~ o sejamos. Se acaso .Je dissesse, que ficava 0• empregados daqueUa repartição estão em um 
conservaiio o ordenado do escrivão e a despeza serviço .orden11do por lei, um . serviço, de que· a 
do aluguer daa casas; então ninda ae poderiilo nação tira proveito, serviço que se · não produz 
conservar os ordenados dos escreventes : porém a renda para a .nação, evita que ella pague mais 
suppress~o ·mencionada . nm emenda, ronao taci· do que deve p:gar: e isto é de grande utilidade. 
tarnente o aluguel das cas11s a cargo do escri· Qualquer homem que requer uma mercê, alie• 
vilo, igualmente o encarrega de todas as outrns gando o direito que lhe cunfere a constituição A 
despezas : providencia esta que tanto mais é remuneraçilo de seus serviços, nilo. poderia repe~ 
justa, quanto é certo tambem, que elle só colhe tir o mesmo requerimento ainda depois de ter 
dnlli todos os lucro11 e .interesses. sido jã remunerado? E niio será conveniente, 

O Sn. F.li:R&EI& . FnANQA em um breve discurso não será . do interease da · naçilo o poder conhe· 
· mostrou, que a consUtuiçilo só reconhecia o cer-se com certeza, se aquellea aerv1ços jã forio 
. privilegio, que fôr easenclal, e inteiramente ligados - recompensados, ou nio! Disso · nio tira ella· uti· 

n cargos por utilidade . publica. e nilo o privi· lidada? Nilo é um serviÇo e bom . ltlrvlço, que 
leglo pessoal, que f6ra dado ao escrivão da se lhe faz? E'. Entiio, como se . pretende que 
secretaria das mercês, e que actuálmente estnva esses empregados nilo silo reconlieoidos como 
abolido pela mesma cons~ituiçio. · emp~egados publ_icos? Disse-se: aio empregados 

0 Sr. :aoclrJauc• do carvalho :-Véei particulares, assun como os escreventes de um 
se posso trazer . a . questão . ao seu verdadeiro tabelliito, ou escrivão judicial. . . 
estado~ · A secretaria das mercês .. foi. áeada por Não ·confundamos -eousae que silo differentes. 
lei; e por ella estabelecidos os ordenados · aos Se acaso se desse isto · com uma empresa e ·se 
seus . empregados. Propoz-se a · extincçiio dessa dissesse ao . es·criviio' do ·registro das mercês • 
repartição ; não passou a lei ; e então no orça. vós tereis estes e aque\les' emolumentos, . mas 
_memto .supprimuão-se ·· os ordenados. ·Não é a despeza correrã por vossa conta; ·vós ·paga-
lugar proprio de tratar ·· da violencia, . com .que reis 'áquelle11, que forem precisos para o desem• 

· por. este. modo. indirecto. se pretencto . obrigar . a penho do . serviço, de que estais encarregado : 
uma camara, que preste o · seu · ossenso áquíilo então estava muito bem; mas se isto não se 
_mesmo, .. que jã livremente rf.cusou. Nunca · serei - - .acha estabelecido, não devemos agora aqui dizer 
de voto, que o orçamento sirva ]>ara . creor e que pague o escrivão aos otllci3es, e muito menos 
extinguir empregos, aliãs tudo fica sujeito a arbi· que e um privilegio. · 
trios de umn lei. Aisto não é preciso respondel', bastáva:re1l11ctir, 

9 orçamento é o balanço da receita e despeza que para se ,verificar privilegio, cumpria fazer 
legaes; é a conta do credito e do debito ; e certo que todo o chefe. de . uma repartição que .lhe 
mercantilmente fallando, o deve e ha. de haver : retribue com pingues emolumentos, esti por lei 
cada. uma verbo. . dl\ . receita, ou da despeza deve obrigado a pagar a~s otllciaes, que com ell" servem; 
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. - pois . todo o privilegio é uma excepçii~ da lei 

geral. Além d1sto, o que eu vej<>, é que a lei tal 
qual se acha não póde pnssa•· ~em 11ma emenda, 
11orque o que . diz a lc1 ·no art. _1• g\ 3•. (Leu). 

-Eliminou daqui tudo quanto . pertencia ao registJ·o 
geral das me1:cês : por consequencin, daqui con· 
cluo eu, que se fosse · o escrivão diria aos o1Hciaes ; 
-pndE:m-se ir embora que não tenho dinheiro 
para pagar-lhes:-pois eu não vejo B(\Ui decla· 
ra~o •. · !}Uo .o eser!viio pagu& !lOS ómeJaeH, e é 
prJnc1p1o reconhecido, que aqu1llo que a lei não 
üetermina, qúal __ póde' deixar de ·o _ fazer. Ha 
tambem outra . razão ; pois eu hei dlt pagar da 
minha algibeira um serviço determinado, e não 
hei de poder despedir aquelles a quem fór incum· 
bido esse serviço, quando o .não· desempenhem a 
meu contento 'l E' pois uma contradicçio dizer-se 
que nito são empregados publieos, e ao mesmo 
tempo aftlrm~r-se . que o _.· escrivão nio os póde 
despedir. . · - · ·· • · 
- Não lhe se_rá dado fazer que reverta para si, o 
que ha. de dar .aos escrivães, despedindo-os e 
desempenhando: por -· suas mãos o· tr11balho, que 
elles · fazião 't De certo :- e crefo que ·ninguem lhe 
pod!!ra\ contestar este . direito. - . · · - ' 
- Bastara\· quanto· ao escrivão do registrei geral 
das mercêla: passarei agora a fazer · -outra pon
deraÇão . que deve _ te•· applieaçiio · a outros artigos 
desta le1. - · · · · · · ·· 

Eu sou de opinião, J>OSto que -- esta lei' -do or· 
çame.nto . seja a :mais VJ_tul de todas (apoiados), 
que - não · devem_os · apez••r _disso ir · aecuinulando 
nella arLígos que constituem talvez 4, 5, 8, 10 
0!1 20 disposições~ que pertene·erião a leis espe~ 

· c1aes, pois cc.nsiJero nessa marchf\ grandes em· 
baraços. · · · · .. • · 

Primeiramente quandô se trata ·de um artigo 
que vem conrundiilo com. outros, sobretudo sendo 
estes em gtande numero, · a attençilo de cada um 
dos legillladores n_ão_ póde · com .. especialidade · 

· firmar-se muito s'>bre a Justiça ou inJustiça, con
:venieneia ou inconvenleiJcla que nelf111 ha, como 
cumpria fazer· se; ·pois <IDO 'aRalm -a ' aLtençilo ae 
enfraquece repartl'do pelo todo, ·e por .objectoa 
que não sito homogeneos. O rlaco ·menor · <JUe 
nisto ha, nós o vemos agora verificado: ni!o leva 
o ·nrtlgo as precisas elausulaR, fica manco, e . por 
eonsequencla defeltuoaa a lei, uma _vez que nAo . 
aeja . approvada a . emenda~ _ · - · 

Indispenaavel era declarar que _o escrlvilo ficava 
·sujeito a paRar os ordenados aos omclaee, e 
que podlf\ nomeai-os, _ mas é o que se nito- fer.. 
Além dluo semelhante pratica, ou para me 
exprimir . com mala proprledad.,, · semelhante In· 
novaoilo Iria _ de certo modo prender e Urar a 
liberdade ao poder moderador, que aendo, um 
ramo e11senclal do poder leglala&lvo .devhumlttlr 
o seu . voto, ou approvaçilo · com tanta_ ladepen· 
de nela -como qual!luer das duas camaras. . _. 
. Se o poder moderador tlveaso. a attrlbulolio de 

nilo approvar _em . uml\ lei um ou mala artigos, 
e _ pflla . simples sancç_i'io · doa outros , ella pudesse 
ter vigor; bem, nio- hav.ia.lnconvenlento .; .mas 
a ína . a~tfib!lloilo. nif! , ~P~ .·à ,tanto, _deve appr~ . 
v,ar : ou. rejeJtar· .o . todo; .elle nito : emenda, ·Lem 
um :voto ._ explícito~ sóbre .,,o c·omplexo :. da lei ; .e 
não sobre as diversaa; ·pártes que. a corisUtuem: . 
do-nde ):'esutta; ·.qüà ,multas . vezes ;.elle deixará 
de ·sllncci_oiuir uma_: lei, ;,a~iãs boa,,, só. ,por que 
não ~pprôv"" UDÍ ~r~ig()_ dell~·; 11 . O!:!tr;as;.;,&Chtln, 
do ::!'. lei . . urg~ute ,a sa~c~iPil.aF~ • ,deJxon~o, , t_alvez 
p:as.aa.r _artigos ci\le, r~p-~o:ye ; . ~ ,neate, .. caa'!> , prQ· . 
eede_,c_om .,coacçio . poJs .s_anec_ionou s,m.a _ hberda~ . 
f:neq~:.~ever~a te_r. n.o ._· exereici~ .. -de_ ~o . ·~~~a 
' ·' ·poçrtanto _· isto ·é·.: co'ntra o_i(prl~c~plj),i. _: ·.d~. -~~li~·. 
·atitlliçilo, ·e 'por 'esse motivo ,parece-me gue;JAmals 
ct.nvt'rfa' 'que na' lél'' do' ·orçamenfi:)''se 'lnélulsiém 
artigos, para os . quaes -cumpriria legislar ·com 
muita especialidade. · 

. roiCo 2 

.. ·. -ConcbÜndo pois o meu discurso, digo, q";e os 
offieiaes da secretaria das mercê~ são :empregados 
publicoy, e como toes creio, que. devem . ser pagos 
pela nação, pois que . Carão ereados por ella e 
exercitao o filei os de que.· elln pe~:eebe utilidade. 
Demais, niio estando declarado na lei. é muito 
p_rovavel que elle os despedir,~. dizendo, ou _quo 
niio tem precisão de todos, ou . mesmo de .ne-
nbum. .. . ... · ... ·. _ . - _. _- _ . . .. - __ · 
· Emftm não acho bom,,. nem -approvo que venha 

uma disposição desta naturez\ . inserta na · lei do 
orçamento, quando só póde ser admittida em uma 
lei particular. · , - . ' 

o Sr. Ferrolra Franoa :-(Pronunciou 
· um _ b,·e~e discu1•so . que nll.o (oi colhido pelo 

tachyg1•apho.) _ · 
o . Sr.<A.lJDoJda o A.lbuquorq~e!:..:..Esta 

questão p~reee-me muito-simples; e 8,11 estimava 
que ella Já se acabasse~ . (Apoiados.) Toda _ ella 
reduz-se a saber se os omeia:es da -secretaria -c das 
mcrcê_.s devem ser pagos peJa· ·ni\Çiio ; e á. isso 
j nstamente O que eu assento . QUO.. não deve SUC• 
ceder. Es~es · otHciaes não trabalhão de grnçá, as 
partes -pagão-lhes tudo _o que ·_elles f11zem; logo, 
é _·desses pagamentos . que elles devem · tira~ os 
seus interesses, mas· n~nea _ ' d•lil cofres da _ nação 
que nada tê·m com isso. · · · ·_ _ . _· · · . · · - · 

Portllnto sou de opinião 'que tÚdcr quanta · se 
tem dito a respeito' do.s otfteiaes da _ secre.taria das 
mereês niio vem a proposito para' aqui:: e ·demàis, 
se o escrivão toma . este negocio sobre- si·,- claro 
está que alie é quem lhes deve pllgar e nito a 
nacão. · -- · · · · ·· ·· · · 
. . Este é o meu votei. 

O Sr. Erne•to :...iSr. presidente; eu 'fallarei . 
muito pouco, pol.s _ sobre p objecto ·em. q•lestito 
já se_. tem emittido . fortissimos argumentos, e beln 
pouco restar.i nccrescentar: to_earei pois unica
menLe nas ràzões que se expanderão para favoreéer 
a ·approvaç,lo da emenda •.. - - . · . . _- ·- · -

.· Obaervou-se em primeiro lugar que o escrivão· 
da aecretarla das _ mercês fóra -creado : pó r · uma 
lei, e que se · lhe não devia tirar o beneficio·· qúe 
dessa lei lhe reeultava :',:disse. se ém segundo 
lugar que oa offieiaos daquella ·aeeretnria ·ou : es~ 
creventea daquelle - escrivão;• da mesma •fórma 
tlnbito um vencimento mareado .. por lei; -e ·aecres· 
centou-se quo no .caso· de enlf:nder-se que ·o chlife 
da repartlç4o devia pagar .aos outros empregados~' 
ent1lo deveria . ~ambem ficar ao seu arbilrio ·:a 
nomeação, e por conse(juencia a ·demissão . doa 
reft~rldos empreRados. Estes . raeioclnios não me 
parecem muit.J fortes. . . : · ' · , 
.· E' verdade que o escrivão ·da -' secretal'ia das 

mercês tem a propriedade desse otJicio por~ lei ; 
mns qual é a proprledado maia. antiga> . é a ·- delle
nu " dos industriosos que .pa'gão os fmpostoa·?
Perguntarel: ae esses inilustriosos -que do:.- lructo 
do seu trabalho · appliciio' parte para .pagamento 
desses impostos, não qui~erem _continuar a_ pagar, 
o ' que bnvemos de fazer.?.·- E11 . pela . minha parte
como 'repl'esentante ;dllqÚ~lles,·_. cujo -;fructó:;,-de 
trabalho- á a mais • .sa•!~a : ~~ todas :.as .. proprie
dades;, ..francaf!1ente · d.•go, que :não se :vote, _um 
Eó .. reâl. ·de dcspeza .. par~_ ,; pag~r. ,. a,_ .semelhantes . 
empregados • . ,_. , - , · . -._ - ' r• · :o: ('., ;. :· 
, Quanto a, 'dizêr-'!!_c..:que;nd êâso.:,.de julgar,:se: que 

o ... chefe . da t•eparLJçag .. d~v,e _-faz~ r; t~da~: as, -cies~ , 
pe_zas, _deve _elle taml).em. ,_a., ~eu , ~rbJtr_to:nom~&r · :PS; 
ernp~eg~~Cl~: -- ~-u . respondQ,. -,. q~e. ; _ ,se'!l--- ~llVI,dl! ··. : á, 
primeira ·v•sta p6d_e> p~recer., essa; med1da. razoavel, 
!J!&a . r_~~t;tindo-so ~!'!~ , P.llusadamente _ eon.he~s•~ . 
o .co_atrar1o. .·:- .-.-_, __ ;;1 - .r. :; .-,;, ··. _, .-_-·.: _.-, ,_;,:.~ 1 , ,- . __ 

.. O . governo contractou ,4_~r _ ufll:Orde.nado,,,a :: eue: 
escrfyão-.o e : .. o s~ua, ~BCJ:I!;v.e~t~a ,para-,,.recelJer 
d.e.lle!J .. c,l!_rtos.- ,se~y_içp&;, _ s~~:: ;com.t!olcl<t,.;1~i~Pillar 

. a.; a_uraçao, ãosse. _, cpnlrac~o ': nem;;.80 . rp~).var . .. do, 
dlre1to de lhe pór termo : · agora ileclara a na-
ção pelo .. orgilo dos seus · representantes; que 

. 83 . 
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:;;~J: quer que continue esse contracto como 
d'antes, e. ,que não quer pagar aos escreventes 
•cousa alguma:; 'pois o.· pagamento delles deverá 
:sahir dos· interesses que percebe o escrivão. O 
•que • se segue. dahi? Esta desfeito o contracto, 
•e ·se nllo faz conta ao escrivão prose~uir á vist•a 
do· novo onus, largue, que não f11ltará quem 
·queira; · 

Disse um honrado membrô () St·. marquez de 
Oaravellas, ·•· que' se nós na lei do orçamento 
inseríssemos alguns artigos que não .fossem 
agrad11vais ·ao podet' moderador., o .colloeal'ia• 
mos na précisiio de todavia. sanecional-as, pois 
sendo· a· lei ·do· orçamento a mais ... vital entre 
as . do systemn constitucional, ·a sua approvaçiio 
necessariamente . produziria .. a daquelles .. artigos 
a~~a~alvez reprovasse,. quando não fizessem parte 

. Convenho ma opinião do honrado membro ; o 
,que .disse é exáctissímo não o nego. Mas tambem 
·.se nós fizer-mos em leis separadas a distribuição 
.desses artigos," e "ellas .,não forem sant:cionadas, 
teremos. o desprazor _da não _vermos realisar-sa 
~quillo mesmo 'queju~gji,mos uiil. Cumpre .pois 
confessar que ~se.· da, ,um. lado se otferecem in
convenientes, do~· oútro não . deixão tambem de 
o:ller~cer'·se. E ·qual' serk melhor nesta alterna
~iva·; que a. ~ação i ,pgr: ,s.eus rE'presentantes faça 
passar na let do orçamento, o que lhe·. parece 
-:vantajoso, ainda mesmo, c~m repugnancia do poder 
mqderador;. 011• que .este lhe J:.!Ossa. negar a SU'l 
appro~ação quandoisto lhe seJa apresentado em 
leis divididas ? .. · , . · . • , . . · 
· ·Creio_ que a deéisão é., muito clara: portanto eu 
votei' a contiriúo a votar contra a emenda. 

o .Sr. LuJz Oa.~al.ca·:a.u : -A questão 
não;eonsista.,.e~;-... sab~r, se deve-se. pagar aos 
offictaes da .secretaria .das mercês, mas Qim 
em'., decidir se· passa a. emenda do senado ou Dão.· · : .. · ·· · · 
·:· ·Peia: lei; do ·orçamento não . se· pàgl\ ao. secre· 
tario daquella repartitJiio, ·mas eonservão-se os 
respectivos offieiaes:, ora se :elle fôr obrigado a 
pagar-lhes,. a lei ... não póde então ;negar-lhe • o 
direito .de :nomear:·:a quem quizer: Quem paga é 
quem nomêa: . os. empre8ados, .nomeados pela 
nação são. pagos · pela:,natJao,. estll é a pratica ; 
logo; esses empregados·.sendo pagos pelo escrivito, 
deverâõ ser nomeados .por elle •. 
, ,se esta lei· obrigasse· o secretario a conseryar 

QS officiaes já nomeados, nada teria. elle que 
oppôr-lhe, devia obedecer-lhe ; porém a lei não 
manda iaao expressamente ; e por conseguencla se 
ella passar. ta1 q.ual foi. approvada pela camara 
electiva, não entra em duvida que o . secretario 
lca com direito de , nomear. posto que possa 
«Jespedir. Eu .nilo.quero com isto dizer;- nem que 
se aeve approvar a. ·emenda, nem gue ae deve 
rejeitar, o que amrmo .é que ae não passar a 
emenda. do senado os oftlciaes estio indirectamente 
despedidos. 
· Nio se pense que. eu procuro defender o 'di· 

rei to · destes· oftlciaes, ·, • procuro . sim apresentar a 
questão nos .seus_, ' verdadeirO!' . termos, ·. pois . é. 
evidente e cumpre qtae'-se d1ga em. 'abono' da· 
verdade ·e dos princípios da justiça; que·~agando· 
lbea: -o · -seeretario, •pertence-llíe,'" como en Já. disse,· 
o direito de poder nomear a quem quizer; · ·• -·. · 
~· P~nderou-se que não· devemos inserir· nesta lei 

artigoFbeterogeneoil, _. a6 ·: aftm de elles obterem' 
approvaçiio~ Eu &óu· do mesmo voto~ pois. ieco: 
nheço, ·e· ·nem póde entrar em duvida ·gue'sen'do 
esta, lei"· uma lei _de necessida·de 'que o poder 
moderador· deve · com · Jlreferencia sanccionàr , 
segue-se que se nella IDBtlrir·_ mos artigos ·que 
lhe ·sejio estranhos, virá o poder moderador 
'a· ficar. privado do livre exerctcro das auàs"attrf· 
buições,. pois serA forçado a approvar elaes ·.nec
~~·- art1gos, que ta~ve1 rejeitaria se lhe fo~~em 

npresentados em outras quaesqaer leis de. menos 
urgenci~a. 

Niio dig~atnos, como acabo11 de 'dizer um honrado 
membro, que a. nação faz ~ lei e ,g_ue o poder 
moderador é obrigado a sancc10nal-a. E' neeessario 
conservar.· sempre em lambança. o . que diz a 
constituição: cc Os representantes da naçiio bra· 

· zileira são o imperador e a assembléa geral. » 
Se _postergarmos os seus. preceitos os resultados 
serao pessímos, e em vez de liberdade só encon· 
traremos despotissmo. · 

Tambem se ponderou que os privi\oRios pos· 
soaes estavão abolidos pela constitUitJão; mas 
no presente caso . niio vejo que se - Ll'ate da 
pr!vitegios des~a. natureza, sim dos qne estão liga· 
dos aos cargos; e se a este respeito póde existir 
atg11ma duvida será melhor esclarecel·a rocor· 
rendo à . mesma . constitnição , do que proceder 
aeceleradamenta e. sem exama. · 

o s .... O unha :Ma.tto• :-Sr. presidente, 
não posso conformar-me com a opinião emíttida 
pelo illustl'e djjputado, que disse que se os. em
pregado3 dns secretarias deixarem, de .ter ordena· 

. dos pagos pela natJão, ,póde pol-os no meio da 
rua o , escrivão da secretaria das mercês. En 
entendo que não. . · 

Ha muitas leis sobre. esses. empregados, e. lem· 
bra-me, Sr. presidente, que quando sé augmentárão 
em dív~rsas. províncias .os. empregados . das suas 
secretarias; declarou-se tambem por um de.creto 
ou carta regia, que taes empregados não tivessem 
vencimento alczum por ~nta. da.naçiio, e por isso 
apenas reéebiao os emolumento3 que .lhes e rio 
dados nas mesmas secretarias. Comtudo elles erão 
empregado's , de natureza vitalieia como todos os 
outros; .com a unica diilerença de serem propostos· 
pelos seeret'11ríos aos go\"ernadores e capitães 
generaes, que depois os propuuhão.ao governo, o 
qual flnalmente.approvava ou deixava .de approvar 
essas propostas. · · . · 

Por eonsequeneia estes ofilciaes da secretaria 
das · !percês, , ainda ·.quando sejiio privados dos 
seus ~rdenados, o que me. parece muito justo, 
devem . ser conser.vados nos seus empregos por· 
que não só têm direito. adquirido a elles, mas 
pertencem-lhos d_e. propriedade,. emquanto por. 
uma lei positiva· não fór ordenado o contrario. 
Os emolumentos qu_e percebe o secretario .das 
mercês são tão pingues e· avultados que • chegão 
para o. secretario, e chegão mui· amplamente para 
poder dar uma quantia não pequena a todos 
estes oftlciaes. . . · 

Po~:tanto .eu vot•l para que. elles não tenhão 
vencimento pago á. custa àa nação; sustente-se 
pelos rendimentos que está desfructando a mãos 
lavadas o secretario das mercês. . , . 

o, Sr. Erneno :-O honrado membro que 
antecedeo, parece nil:o. haver comprebendido bem 
o meu discnrso: · Elle pensou que a minha opinião 
era, que· as Jeis não ilependiilo · ·da sancçilo : na· 
turalmente -exprimi-me muito mal, .pois que assim 
se npreciário as minhas palavras. • 
· As · leis· dependem da sa.ncção, nem · _eu que 

nssim o entendo· poderia jámais avançar o con~ 
trario:> o qu_e ·dei a entender.foi 9ue aproveitas~ 
semos a lel da fixação ... da rec_elta e despeza 
publica· para nel\a addicionarmos · .· os · . ártigos 
que nos parecessem interessantes, afim de serem 
por esse modo indefecti'vamente sanccionados 'l 
Pois maior mal resultaria· de ftcar · a assem
bléa privada de . fazer passar 'o que é . bom, 
do que de se · approvarem artigos vantajosos, 
que talvez o poder moderador reprovaria se acaso 
os .:eservassemos para os collocar em outros leis. 
'.Bis o que eu del a entender, e que nilo healto 

em repetir , pois bem que multo reapeite o 
p·oaer moderailor, nem por lato o conciltuo eom · 
melhorei deaej o• .. e· lntençiles do que a · anembléa 
geral. · · 
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deilte ordenado .. Esse mesmo dé!'lllmbargador não · 
póde tKmbem ser· privad•> sem offenl! 1 . •la lr:i · do 
outro ordenado, que.percel>a como procurador da 
coróa, porque está no exercício. do emprego,. que 
nads tem de commum ·com a sua aposentadoria. 
Demnis provarei ; que a emenda niio só deve 
passar .por princípios .de justiça Cúmo tenho' 
mostrado, mas por princípios de ·conveniencia. e 
de economia. · 

Se por ventura privassemos esse desembargador 
do ordenado que· tem como aposentado, ddxaria 
de existir . &J>osentadoria, e. elle .. segundo' a lei 
set·ia admittido. no supa·emo tribunal de justiça, 
como membro .do mee~mo tribunal, s com venci- · 
mentos muito superiores aos que goza estando 
aposentado. . . 
· Aqui temos pois palpavelmente demonstrado, que 

a adopcão da emenda além de ser justa, é tambem 
conveniente e. economica. · · 

o Sr. castro e suva :- A' aposéntadoria 
do desembargador do paço foi·lbe concedida em 
consequeucia da lei que abolio o tribunal :de que · 
elle et·a membro ; e a ordenado, que por ~ue 
titulo recebe de nenbum modo lhe pôde ser 
tirado, é uma acquisloio a que tem direito pelos 
s&us serviços, e sobretudo porque a lei as:lim o 
manda O exercício em ·que está o. tJrocurador da 
córOa, nenhuma relação tem. com aposentadoria. 
são causas muitos diversas e .os interesses; que 
produzem podem· sem ·inconveniente recabir no 
mesmo individuo. Quando se discutia esta· ma·· 
teria- na camara-da que sou mADibro, votei"c:ontra· 
semelhante suppressão, c conservando a mesma 
opinião, . votarei .. agora .pela emenda que e3tá 'em 
harmonia com a. lei. · · 

<isr,l\larquoz d.e cara:vellcu :,;_ Esta 
emenda é de justiça'-por:ser fundada na lei. A 
lei o.·. apllSil!Jtou 'C9m o., Sf3U ordenado_. 'Essa. lei, é~ 
a que abollo a mesa ilo desembargo do paço, a 
qual diz, que os· membros do .t•eferido tribunal, . 
gue .não ·forem promovidos ao supremo· tribunal de 
Justiça, fleão aposentados com o ordenado que 
pei'cebião, e com:·aa·honras dll· novo· tribunal. 

Ora, o desembárgador· do ,paço, de que tl'atamos 
era· eifectivo : e- fui elle . promovido ao supremo 
tri'bunàl 'l Não :"logo 'está claro, que por essa lei 
devia ser aposentado com o ordénado qne per
cebia no desembargo do paço. Nem sediga, que 
'POr ser aJ!oáentado 'não deve . servir outro emprego. 
Essa razao valeria se acaso · elle fosse aposentado 
por idade; ou molestill, más elle foi aposentado, 
porque não foi. prou:o:vido. E' quanto basta na 
conformldade da .lei, que nio prescrevia. para se 
dar a·. refórma. nem o .excesso. da idade, ·mem a 
falta de. saúde : portanto, estando no caso· da 
lei, não sei como se lhe possa tirar. Muito mão 
exemplo sea·ia . irmos atacando assim . pouco e 
pouco 1\ propriedade: quando a proprleddae é o 
bem furiilament!\l da . sociedadP, e quando noa 
governos .livres convém . q-ue . pari\ ella .as olhe 
com todo o respeito. Nestà11. termos eu voto que 
passe a emenda, .que ha fundada em . lei. 

A constituição não . nos deu autoridade para 
estnrmcs atacando direitos que são. pea11oaes, e 
que devem estar a coberto de toda a sorte de 
violenaia com a .garantia pessoal da segurança 
do, cidadão. · · · 

o Sr. Cunha MattOs :-Sr. .presidente, 
defendendo .a emenda, .. combato a injustiça que 
se procura praticar para com o procurador da· 
corOa •. O: procuradov da. corôa foi aposentado : . 
mas nlto é este acto fundado em ·. as regras : da 
justiça? E: logo esse .. desembargador' deve con· 
servar . a· saa . aposentado ri~, e . póde ao, mesmo 
tempo servir de 'procuràdoi' da coroa, e · accuniular . 
o competente ·ord·enado' •..... · · . • ... ·. · . . . . 

Sr. presidente, n6s ve'níos que os militares refor·. 
Ulados pódem ser.adiliittidos a e~ercer qualquer em· 

prego publico sem por iaso pcrdo•·em o soldo da sua 
ref.,rma. Esct·ia ju~to !JUO o pea·dedscm quando en
trassem em algum outro exercício 'I Certamentebilo. 
As reformai ou aposentadorias siio conseqnencla de 
um contrncto anterior. t.acíta ou expnssamente 
celebrado entre a nnção e o empregoldo : são a 
remuneração. de serviços já prel!tados, e que 
não têm o menor nexo com aquelles que de novo . 
se prestarem : e .tanto se ·conheceu . a justiça 
deste· principio à respeito dos militares que todos 
os membros do corpo legislativo pertencentes a 
essa classe,· e que se · achão rP.formados, accu· 
mulão .aos vencimentos das suas reformas todos 
os outt·os vencimento:; que. por ti tu los diversos 
lhes pertencem. . .· . · ·.· · 

A justiça neste caso, Sr .. presidente,.está tanto 
· para u•n lado conio para outro : e se· ha justiça 
para os militare11, deve haver . tambem justiça 
para as outras classes. Este desembargador 
acha· se apose·ntudo, ·e pela mesn:a razão. que o· 
official militar que está reformado vence ·o seu 
soldo, e qualquer ordenado que se lhe conceda, 
este desembargador lla de vencer lambem a· sua 
aposentadoria com. quaesquer outras . vantagens 
que lbe sejão .concedida'!. Esta .é a minha opl'~. 
níiio •. · . . ·.. . ·· ·. .· 

En approvo a em·enda do senado ; é muitCJ 
just'l. o fundada . em razão ; e como eu entendo 
que os cidadãos ~são· .iguaes .. áos _olb'os da )ei, 
não posso convir. em que. se. pratique ·de uma· 
fôrma a respeito dos .militares,· e de outra fôrma 
a respeito dos outros. empa·egados,' ·' 

() .sr~ t:.tno coutl~h(,:- Sr. presidente, 
eu faço tenção de votar pela emenda do. senado, 
mas não pelas razões; que alguns. illustrei, ora· 
élores produzirão.· E' ~õmente pelo principio; de 
conveniencia que cu votarei a favc1r da ·emenda; 
pois · vej11 que,. com a . sua.·· suppres~ito a:. naç~o 
não lucra· nada. Se o emprego de procurador . · 
da corôa sa ba de dar a outro que ha de gnnhar 
o mesmo ordenado, nesse .caso .conserve~se .o que 
jã está', pois talvez pt·óc.eda com. ·mais sentido 
neste ne~tocio, e saiba. melhor do seu· oJJlcio. Por 
estas razões é que eu voto pela ,emenda e rião 
por outros motivos. · . · · .. . 
. Disse um. illustre membr.> que a 'emenda· se 
devia ad~>ptar por princípios . de justiça, ·e que. 
se nós fossemos at>1car a propriedade, transtor
nava·se. á ordem publica. Pois, .Sr. presidente, 
querando nós a justiça, bavemoil querer trans
tornar a ordem p11blica 'l A. lei do supremo ~rí
buoal de justiça mandou que os.desembargador~s 
do paço, que nio fossem- promovidos ficassem 
aposenLa!los; porém. pergunto eu; se . esse P.ode.r 
que a lea deu no ·governo era. um poder dism~. 
cionario que o · nutorisasse a aposentar homens 
vigorosos, homens perftlitos em estado de poder 
servir? Pois ftcava ao arbltrio do governo apo- . 
sentar um homem bem sadio que estava no des
embar~ro do paço, e nio promovei-o? Para tanto 
nilo ·quereria )6maha a naçilo autorlsar o governo, 
pois ·seria a~&nco lonar.o p1·ejulzo de homena capa· 
zes de servir. 

A liberdade que a lei facultou no soverno foi 
para apoaentar aquellea que nilo eatav4o capa1e1 
aa soffrer o grande traballio do lupa·emo tribunal, 
mas não para 1\latribuir. apoaentaJorfaa a aeu 
bel" prazer, Segue·se pois, .ao menoa aaalm o de· 

. ve IÍIOS piamente acreditar que todos OI deaem• 
bargadores ·do paço gue não forio próínovldoa no 
su·premo tribunal de justiça; achavio,se em estado 
de. não 'poder prestar esse serviço; 'Talvez multas 
pessoas farão· umá idéa desvnntajosa do governo 
a este respeilo ; talvez· eu· pense do mesmo modo, 
á Vista de algumas· cousas_que sef'e IJUe desgra~ . 
Çadaniente . nãc 'lh'é fazem' muita:"honi;a neste. 
assumpto: ·. Portanto, ·se os ;que fo1·ão. aposeotâc:tos 
ti verão a ·aposentadoria em .. razão de· nio 'éstarem '.· · 
capazes de e~tfar no ·!Jervivo do,''sup~emo .~ril:!llnal;·· ·: 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 15:41 - Página 8 de 14 

SESSÂO EM. i? _D~ NQYE~IBRO DE 1~30 657 
a consequencia que dahi se tira, vem a ser que, 
o desem).>.nrgador. do paço que actualmeute exerce ·. 
o. lugar de proeura~or da eoróa não foi promo~ . 
v1do ao suprem.o tr1bunal, por9.ue . o considerilo 
doente, vellío IJ incapaz de serv1r nelle. _ _ _ · 

A.rg11montou·se · tambem com os militares ro· 
formados; mas permitta-me o ill.nstre orad,,r que 
eu lhe pergunte Re· os militares rer.,rmados entrio 
em e1Iectívídade? Püderáõ entrar por nbuso por 
meio de um acto illegal que não . Sllrve para 

-exemplo. _ Por C?':'sequencia não tem. paridade .a 
reforma. dos }mhtares · CC?m · a. apo~entadoria de 
que se · trat~; e quando t1 v esse era para determ i· 
nar a votaçao contra e não a favo•·· Votll pols pda 

· emenda do senado em razão da eonnniencia 
como .já díss·e, mas ·nunca porque ella ataque o 
direito de propriedade que não reconheço ne ,te 
caso o1Iendido nem por sombras. 

o s~. Bor:"os:- D11a11 questões envolve · a 
emenda ; u~a . . de . economia, outra de jnsLiça. 
Quanto 1\ pnmeua qnestão . de econnmía já' em · 
grande parte estou prevenido pelo n.obre ·membro 
da assembléa geral que . acabou de fallar. Se o 
actual pr<lcurador da coróa ·de . facto não servir, 
ha de dar.ae a _ outro o orden11do desse emprego : 

· Iog?, o que a'· naÇão poup_a na mudanÇ" 'l Nada : 
é tarar a Pedr.o para . dar a Paulo.. ·portanto, se . 
não . se. n:elhora causa alguma, e .se deve conti· 
nuar a · existir um procurador da corôa com. arde· 
nado, não ba inconveniente. em . que seja o 
actual. · · . · · · ·. 

Quanto ,(segunda:· queàtã~, á. de justiÇa, . en" 
tendo_ que· ae"elle . esta nu exer.cicio. de procurador 
da coróa, necessariamente ha de perceber o .• seu 
orden11do. A." lei do orçamento uno é feita -para 
d~mi_ttir,- em pregados ; o . governo, fez essa nomea~ 
çao . ao . abrigo .. de . uma lei, • e . tem a · aasembléa· 
jurísdicção para. emendar um tal acto do governo ? 
De .corto não .tem; o que a assembléa podiaf~zer 
era eliminar ésaa despeza, (apoiado), e. corrigir 
assim . as .arbi.ti'ariedadell do governo : mas se 
fizesse nes,te, eáao, 'pratica_Tia uma injustiça . ma· 
nitest11, p'órque :s·emellllirité 'despeza é . do numero 
daquellaa que . estão marcadas por lei e·das quaea 
não s11 póde prescindir, embora revertão a .favor 
de um o_u de óutro individuo hão. de fazer-se · 
em todo o caso·- . . . 

Portanto> para não tomar o tempo á assem· 
bléa geral, reP.etindo. o ·mesmo que ji'L se. tem 
expendido, concluirei que niio havendo interes~e · 
de conveniencia em dar -a outro o ordenado que 
percebe o actuàl . procurador .da eorô~, o havendo 
1nj ustiÇa :nolnífesla . em tirar a ·este o orden_ado 
de um .·· emprego ·que estll exercitando, .deve passar 
a emenàa. .. ~ , . _. . . 
o s. PauÚno de Souza disse que votavl\ 

pela emenda do . senado, porque 11. nação mada 
interessava na· mudança do actual pr.ocuradur da 
corôa; .e mesmo .rpor acreditar que elle bem des
empenhava o seu emprego~ manifestando afinal 
que . esta discussão não -teria lugar, se o govel·no ' 

. foue mais circumspecto o cumprisse . melhor • o 
seu . . dever, .. não : nomeando para procurador . da 
corôa o mesmo desembargador-do paço · que · havia 
aposentado .. em :: rnziio-"de o julgar ' inhabilitado 
por .velhice, moléstias ou algllm-· outro motivo, 
para .. ter exlircici~ no supremo tribunal de justiça; 

o •r. ou~b.a uâttoii:·...:.Direi s6liiente 
duaa palavras. Todos rêcoilllecem _ a ,verdade ·do 
que acabou de ·expender o . nob1·e orador; todos 
roaonhecem que o soverno procedeu ll!.uito . mal: 
quando apo11nto11 este empregad~ p!J.bhco; e.nio 
110~10\& para o· \rlb11nal •aupremo. · . ·. · __ .. . · 

Qua11t11 "o illua\re membro .. que jlllgo!l · ~l)ão 
llavar · •nntoala no quo eu disse a re~pe1to • da 
11la111 m. h~tr, aom o P"•en&e caso, eu penao ·de 
cUver110 mullp1 1 orelo . aom bastante razilo •. que 
tl• 114141~1 aqaloala. llro~&vora a Deoa qlle nó• _pu-

. .. . . .. .. ... . 

. dossemos f~Azdr que 118:1Ím niio Í<lsse, para então 
riscar da immensa lista doi! re(ormado·s homens 
que, bem capazes são de estar· nas nossas· ' fl~· 
leiras l . ·.· · · . ·· · · · .' · 

o s~ • . J.\t:arque·.: do oára:voua•: - .Sr.': 
preaidente, eu levanto-me porque vi argu!do : o· 
principio que tinha adoptado .para deCeza . da 
emenda. Eu disse que . defendià esta · emenda pelo 
principio de justiça, e um ilLustre membro "díSSII 
9ue ntio ua pelo principio que eu havia adoptado, . 
•~to_ é, pelo principio de ju11li'ia , mas pelo 
de conveniencía que elle votava a lavor da emenda. 
Não é isto o mesmo que dizer, nada vale . o ar
gu'!lento fund.,do na JUitíça, se não quando · se 
combina com a conveniencia 1 Muito mo lison· 
geio por haver seguido uma . vereda diversa .da · 
que segui o o Ulustre membro; para mim a justiça 
é tudo ; a conveniencia por si s6 considero-a ,de 
ne.nbum peso, e apenas admissivel para reforçar 
o · argumento. 

Di:iae ser de juetiçn, pois sempre reconheci por 
justos aquelles actos que estão em conformidade: 
com a lei. A. lei é expressa, e a mesma consti· 
tuição quando trat!L do supremo tribunal de jus
tiça, manda que na sua organisação · elle seja. -
compoetq dos ministros· dos tribunaes que se 
houverem -de nbolir. e, dos juizes .letrados tirados 
das rAiações por suas. antiguidades. _.· . . · . ,_· 

Eis aqui o poder diserícionario dado ao governo l 
Pergunt·~reí agora: a m'3sa •. do deaembargo do paço·' 
foi abolida ou .. não? Foi. Podião. caber todos oa ·, 
!leu~ desem!>argadores. ,no sup_remo .tribunal . de : . 

. Jil:>tlça '1 Nao •. Supponhamos mesmo. que cabião: ; 
nem por isso se segue que tenha · havido .,erro. 
,da .. parte . do governo ; . clle achou. mais conve-.: 
niente tirar alguns das relações, · e praticou asaim~ • 
porque a .lei c ·a eonsti~uíçli<t o. autorisaviio ll!lra· · 
fazel-o. Que mais h a -a . .dizer a . este respe1to ? ·: 
Se nlio_ houvasse essll conveniencia que lembrou 
o illustre _membro, seria um absurdo recusar a . 
emenda sendo ella nliáa justa, como flct1 demons· . 
trado. ·. · . . · . · •· .· 

o governo obrou no presente caso com mUita _. 
eirc11mspecção ; . nito conferi o ao procurador ' dil 
cor~a ? lugar de membro do S!tpremo . _tribunal . 
de_ Jll8tlça, porqae o reputasse mcapaz de . . pre:.. 
enchei-o, . mas porque o .lugar do ' procurador da 
corõ- é de , muito. trabalho e este se tornaria . 
maia pesado, e talvez .com detrimento do aenioo c 
unido ao do tribunal supremo.· Além disto a lei . 
da organisaçã3 do tribunal supremo .• determina -
que os seas membros não . poasio ter outro · 
emprego; nlem do de se.nador ou deputado ;. por···. 
consequenc;ia, ·se fosse : promovido -largava' o higar· 
de · procurador da . corôa ; e . querendo ··o ·governo · 
cons_erval-o neste importnnte cargo. pela expe· . 
riencía . que tinha da maneira distincta com · que~-· 
elle .o tem desempenhado., não o -promoveu~ mas 
aposentou-o . . porque _,a .conformidade da lei podia .. 
ser aposentado com o .seu ordenado por .intefro. 
E' portanto o principio de justiça a razão cabal 
que deve firmar a fazenda. .. , , 

o Sr. ,Llno o.ou~tinho:-. Pedi a palavra 
para responder ao ·11lustre membro, porque: elle . 
tirou do meu discurso uma fals~A conclusão. Eu · 
não ava_ nce._i que ·.fosse· .contr_a _a _ju_. atiça;·_ o_ :.que- _: 
era de conveuiencia, .e -não · pelas· outras ·'ràZõea· 

. com ·que a : lla.vião '. sustentailo, · ·entre;:a!J quaea . 
_figurava tam_bem a ·do · principio :do juitiça • . ·. · ·' 

Sr. presidente _não se pó.de _diie'r que a · corive~· . 
niencia est~ja ~m _E()nt~&:~.icíç!io' . ·co~.: :a: jliátlça: . 
por_conven1en!l•a nao ·s.e_··entende _·sómente o : di~ ... .
nheuo e _os d1versoa bens . mundanos ; por · con~.: :
veniencia entende~ se :· tam,bem . o · que é . justO,_, 
santo e rasoayel ; deste · m"ódo estt\. claro .que .: 
ap_provagdo eu o que . e_r~ dl! coJ;~yenillncia .. não. ~
~e1~av:--por essa ca~u. de _appro:var oq~e . .Jo_~ll·'· 

eJ:;oi~alHaw ·prose~llío o uiqst:ra· -aiê~b~~· eii~ ~; '~ 
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tentando que so. tinha dado ao govemo ·o · arbltrio 
de fazer as nom(!aç~es par!' o supremo tribunal. 
a seu bel-prazer : ror ma•s força que o illustre 
membro empregue . em . sustenta\' essa doutrina, 
não podeL'á ser acreditada. Qufmdo a naçiio con
fiou ao JXOVerno . o .. direito de fazer esta nomeação, 
foi ·na · · hypothese 'de quo o· governo nomearia 
todos aquellQS que pelo seu estado de snude, 
conhecimentos e mais requisitos indispensaveis, 
estivessem habilitadrJS parn bem servir ; e aposen· 
taria tão sómente aquelles que julgasse inbabeis 
por velhice, . doenças ou. quaesquer .. outras cír· 
cum&tancias; . . . . · • · 

Eis aqui a linguagem tacita, que a nação teve · 
para com o governo a · respeí to das . nomeações 
psra o supremo . tribunal ; . mas . não lhe deu o 
arbítrio ~isc•·ícionario que o m·esmc governo põz 
em pratica. ·· 

O Sr. Henrique• de Rezende:- Le
vanto-me unicamente para um esclarecimento. Eu 
estava }lersuadido que a ·lei queria que o procu
ra.dor da ·cC?róa tosse _pre.cisamente . membro .do ·. 

. supremo tr•bllnal de JUStlça : porém ccmo não 
. é .. ssim mandarei uma emenda. 

o Sr. Verauelro:- Jomo · ~u tive nma 
opinião . singular, apartando-me dÓ pensar de 
cada uma das camaras, devo . expór as razões 
em que me fundei, e as que hoje ·me movem a 
conformar-me com a opinião do senado. 

Existia no . mesmo inc.lividuo uína accumulaçiio · 
repugnante de dous empregos: ·desembargador 
da casa da supplicação a que era . annexo o de 
procurador da. corôa e desembargador do · paço. 
,Uma accumulaçdo tão abusiva só podia ter lugar 
durante o · governo arbitraria com o seu syatema 
de_ ac~umulações, . que · tanto damno nos causou 
e devu~o cessar . no governo c<>nstítucional ;. cum· 
prindo . por isso · que . este negocio entrasse na 
ordem legal desde o ~nomento em que lie extinguia 
o desembargo do paço. Não · póde . entrar em 
duvida que, procurador da . corôa seja carg'l 
lnherente a desembargador -da casa . da suppli
cação, á vista da lei da sua creação e do decreto 
que augmentou os ordenados da mesma casa. 

Quando o governo cumprio a lei da. extincção 
do desembargo do paço, era do seu dever emendar 
aquelle abuso, passando este desembargador do 
paço para o supremo tribunal de ju_stiça . e fa· · 
2:endo . cessar · as suas funcções · de pt·ocürador 
da corôa .ou reformando-o plenamente, quando o· 
n~o considerasse idoneo para . continu•lr no ser• 
V!ÇOj porém o gov.:.rno .com màníCeato. contra~ 
d1cçao e abuso de poder, ' ·reformoti·o em seu ·· 
emprego e continuou-lhe a • etrectividada do outro. · 
Para corrigir pelo modo possível ' este · abuso que · 
n cot•po legislativo não deve · approvar, ' propuz 
que ficasse suspenso o ·ordenado . da ·reforma . de ·· 
desembargador, emqua'!to_ d~trasse o· 'eX:ercicío de 
pNcurador . da corch,• .Jato é,· de ·desembargador· 
aa supplicação. . . . ... ' -; '. . . :. . .. 

~iio me . sen~o .--porém , .hoje .permittido . . votar 
por aqu,ella .. oplniã.o que.- o:: senado_ rejeitou, . e ·. 
tendo . n escolher entre . as , .duas opiniões das, 
eac:.aras ad~pto . a . d•.•. senadp,_. que respeita a . 
ap.ose~tador1a feita confo.rme a disposição da lei ·. 
e ~em a~l{m~nt.? de despezas,. ainda que .poderiiio 
ter s1do. dimJnu:daa se ·. houvesse . maia .econo'mia 
na _execução da meama leL .. · .. · . .. ·. . . . 
· Julgando-se · sufficienteinente .discuiiilia' eiita· Dia· · 
teria; ·propóz-se a . emenda, i votação; ·e., ficou. 
approvada_. . ·. ·· · · 

.5• EMENDA 

à § 6~, que ·ara o 5u da lei.-Depois dli .. pala-· 
"!a~ capella, díga-se: lucluidn a corigrua . :do 

· ~1spo capellão-m6r, e o vencimento de 1:6008'-do 
. u~spector da capelln. E em lugar de . 46:333S!l:J4; 

dtga··se:-

5.• Pw•ag1·apho · que deu motivo d . emenda . « ~ · 5.• Com a &1\nta igrejfl cath.edral e impe~ 
rial capclla 56:333H334. · · 

cc Deduz-se a quantia de 666BC66 correspon-
den to a quatro mezes da congrua, do · bispo 
cnpellão-mor por ser membro dó corpo legislativo· 
e suppríme·se o vencimento do ·l:OOOROOO ao ina: 
pector da capella.11 · 

Então o Sr. presiJente convidou ao Sr. vice· 
presidente para ·o. snbsti~uir · rra · cndeh·a da pre· · · 
sidencia, o que se verificou . immediatamente. 

Declarou .depoi:; . disto o Sr. presidente, que · 
estava em disCilSSilo sómente a .. 1• pal'te da 
emeuda, quo. trata da · cougrua do· Sr. bispo 
capellão-mór. · 

o Sr . .. Ca.ssla.no: -N11 camara dos depu· 
tados .fui · eu . o primeiro .que . propuz a suspensão 
da quantia corres_pondente aos quatro m~>zes da 
congrua dn . Sr. bispo capellão-mór;- f11ndado na 
regra geral que .veda aos ·empregados publié:os 

. o · perceber ao mesmo t&mpo ordenado · de mais 
de um emprego, · assiin como ·no art. 82· da 
constituição que · iohibe ao deputadó · oil senador, 
emqu'lnto· durareOJ as suas funcções o exercício 
de qualquer emprego, excepto o de . conselheiro 
de estado e ministro de estailo: porém reftectindo 
melhor e consultando a .lei sobre . ·os snblddios . . 
do eorpo legislativo, não hesito ·em reformar a·: 
minha opinião. · . · . · ., : . ·. ~ 

A · emenda prop~>sta l'elo sanado . está muitO 
conforme com . ás princ1pios· de. justiça; porque 
á lei diz:-No tempo das. sessões legislativas· ' 
ficão cessando sómente os vencimentos ·e orde'" 
nados ·· de empregos ·e · oftlcios -tne'se nãc · podem · 
exercn conjunctamente .durante ·as mesma& sessões~ .. 

Emquanto poiit me não provarem que·aa 'func~ · - · 
ções apiscopaes são incompativeJs " COm · as de · 

· senadllr, devo ncreditar que não · ·existe ineom- · 
patibílidade al~uma · :entre .ellas.! : P,rh1éipalínl!nt~ 
por ver que o Sr;. bispo Cl\pellao-mór ·nunca fo1 :: 
substituído ·e. tem sempre exercitado 'cumulativa-. ' 
menta umas e outra o; · funcçõea .. ' ·' '' ~ : · ·: · ' · · · 
Portant~ é do meu .de.ver;'e: ·c~~('J)a_rticularida'de .. 

por ter s1do o autor · dfl emenda· da' càmnra · dos : 
deputado's,. mauífestar 'á assembléa' 'geral à 'minha' ''. 
opmiiio, e . ex pender às motivos qu·e ·. tenho·· e q'ue' · 
julgo rundamentndos no ' bom ·aenso1'e ' na · j11stiçà 
para . votsr pela emenda· -do senado,'• a . 'despeito' · 
~·' minha propria emenda que ·não considero · 
JUSta. . · · ,.-

0 Sr. Al -ve• uranoo:'-Eu penso de diverso ., 
modo. e tenho ·de votar contra a· emenda · do · 
Benado, · apezar de que os prin'cipios em que me 
firmo aejào . os. mesmos que · produzia o·· nobre 
membro. que aeabo11 de ·. fallar~ , . . ' !' . ' · ; · · · · 
· Limitando~me a argumentar com n mesma lei 
que o nobre . . membro citou; . forçoso é . que · eu· ... 
tire uma .conclúsão inteiramente . opposta á · sua; , 
Diz,. o .art. 2• da Jei (L~kE&te .artigo permitte · 
que o. s_enador ou· dep11tado , possa.-.accumular . 
durante as, sessões. t<:>doa os . empregos· que não : 
fórem ,incompatíveis? -Creio . que .não. ' . . · . •·. L 

Parn• conhecer . o · espírito • de ·qualquer , lei . é · ·· 
preciso-liã•l . desconhe!!er. o espieito· da . constituição. , .: 
Quaes· siio .os . empregos que: o ;.deputado :OU· &e· ., 
nndor . ' póde .exercer con]llOctamente;, .seg11ndo •. o ·" 
espírito, . e .. ainda mesmo .. aegund{l .. . a . ·lett:a da · 
eonstitução? São dous·,: unicam~·nté do11s: · o de . 
conselheiro de estado o o· de .miniitro de estado.· : 
E 'como se esta determinaçio li :'lo · fosse balltante , 
PXpressa, diz 'ainda . mais ·a ' COnBtithiçãO: . que . O. ,' 
e:cercicio· de qualquer outro eínpr~go césàa Jnte·: : 
rmamente. emquanlo durarem · as , funcçõca de 
deputado ou de senador. A' . vis~a pois deàtee , 
pnncjpios 'de. summa evidencra, concluo tiú.o não .. 
posso ·deixar de· votar colitra a emen'da 'q11e eiltli : 

· en~c:;~s~:~oh orro~ ~~-~ ~·é.~F·a·:: ~al~~~;i ' pilr~,;;; 
chamar a attenção da assembléa geral sobre _o 
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art. 82 . da con~tituição que passo a ier. (Leu.) P<lr 
e~t8 artigo é 1ndub1tavRI que qem o exercício de 
b1~po nem o_ de capellão·mór são compatíveis 
.com as funcçoe11 d., senaJor. 

Pela mesma lei de 25 de Set~mbro de 1829, 
eu deduz() o . contrario do que pretendeu deduzir 
.o illustre, membr~ q}le tallou em . favor da emenda, 
porque . a conshtuu;ão não admitte . o exercício 
de bispo ou de capellão·mór, . e consente unica
mente os de (ministro de estado e · conselheiro 

. de estado. . . · . · :. _ . . 
o sr; ve.:.jl:uotro::.:.. :Eu -encaro a questão 

do mesmo modo . que os dous illustres membros 
que acabarão 'de fallar; nem posso admittir que 
tendo de uma parte a constituição, .8 : de outra 
parte o facto . se prefira este, e se despre:z;e 
aquella. . . . · 
·A constituição diz mui expressamente que não 

se pó~~ accumular emprego algum, exercendo as 
funccoes · de deputado ou de senador e~tcepto o 
emprego de ministro de estado ou · conselheiro 
de estado: esta excepçíio muito especial e muito 
clara fõrma· a· regra contraria 8 exclue todos os 
outros empreg()&. .. . · 
. Allega ·um·, illustre membro, . que nós verr.os 
que a accumulac;ão .existe de facto, porque o 
exercieicf de >bispo e tambem o de capellão-mór 
contiliuão como d'antes e não passàriio ainda a · 
outro: porém se a constitúição âiz que não pôde 
haver eilsa accumulação, o allegado nada :vale ; 
é argumentar, com abusos contra a constituição 
e querer guo ós abusos prevaleção .. contra a 
expressa · dl.dposíção della. · · · · 

.Haverá quéin duvide que o episcopado .seja 
um emprego?.·. Parece~me ~ue não. Haverá ;quem 

. possa& negar que a capellauia·mór s.;ja um em· 
prego? Creio. que não. Logo, se uma · e outra 
cousa .são emptegos, está decidido que s~ . não 
podem ·accumular, porqutl a constituição diz que 
só se possão· exercer conjunctamente os: .dous 
de ministro dá estado e de conselheiro de estado. 

Deixarei de parte a quest.iio canonica porque· 
não pertence . para aqui;. reclamo só B letra da 
const1taição: .e ,não. se podendo . á vista della 
accumulat os. empregos de que . tratamos, nilo se 
póde tambem ·vencer ,os seus ordenados. 
. Voto por isso contra a emenda. . . . 
o Sr. cÜ.•todlo Dla•:-sr; presidente, eu 

sustento ·e sustentarei sempre . a constituição ; 
mas poderemos nós por algum principio StlS· 
pender um · emprego · que é vit<Jlíc1o? Não; nem 
permittn Deus· que esta assembléa jámáis o faça. 

Contiriue a ser bisp" e capellão.mór, que nin· 
guem lhe . póde embaraçar esse. exercício; porém 
não vença ordenado uo ·tempo das sessões porque 
a lei o · prohibe. E .que se ~mporta o respeitavel . 
prelado com esse m1sernvel1nteresse I O . empregco 
ecclesiastico · .é · muito · superior a semeiJ!antes 
bagatellas: ·eu sei que e\le faz · muito bom uso 
de. todos os . seus rendimentos: porém nós re· 
presentantes t!a ~ação n.ão podemos, .· àpezar disso, 
consentir em· utna de!fpeza qu& é reprovada pela 
constituição. :- ' .·.. . . . ' . " 
-.()si-. . pdilsJa:Uo:-Sr. presidente, foi com· 

batido .com .a· C()nstHui(;iiO, . e eu não lançarei mão 
de outra àrina .: para . defender-me e repellir .o 
ata~ue • . _ ,., .. , : , ... ... _, .· •·· ... . ~·· 

. D1ssa o 'illu(itre membro . . que impugnou pri· 
meiro á' minha opinião • que '' a .. lei ' deve·se 
entender segundo. o . espírito da constituição. 
:. Eu l13io . ~9rém na . constit~iÇilo : . qu!l ,é [só 

COPStitUçionat O qil~ diZ respeitO •aos h~~tes e 
attribuiçõt:s respectivas . dos . poderes pollt1cos e 
indiv~duaes dos cidadãos, e que .tudo o que não 
é constitucional póde ser alterado •.. Desta . fórma 

' não . sei. que embaraço porsa haver para .não se : 
interpretarem ·as leis ·que a constituição · per
mitte . fazer seg11ndo a sua propria letra, . logo 

quo esta .não. va·i de encontro com os prfllcipi~~ 
con~titucioriaes que acabai ~ de expór. . . .· . 

Disse outro nobre membro da assembléa geral, 
que temos de um lado a constituição e de. outro 
o facto : moe eu não citei um simples tacto• citei 
uma lei, a de 25 de .Setembro .de 1829 que estti · 
em pleno vigor e . na devida observ;\ncia. Es't.a 

·lei é muito clara e não é preciso recorrer . ao seu 
espi.rito para ter applicaqão. . . . - . 

D1z o artigo constitucional que se tem.nqui citado: 
J leu o a1•tigo 32.) Mas, .,Pergunto eu, tem ces· 
sado o exercício do Sr.. bispo capellão·mór? Não. 
Logo se elle não cessoll, o seu . ordenado . não 
deve tambem cessar. .. . ' 

Ea não teuho contemplações com pessoa algulru(: 
voto . pola emenda do senado, porq 11e me . parece 
j f!.Sta, eontorme ã . lei e aos princ1pios constitu· 
CIODSeS.- . . . 

o Sr. :M:arquez c e oara.vella.•:-Antes 
de entrar. nesta questão, cumpre que fixemos bem 
a significação das palavras d'l constituição quando 
diz que. cesse .todo o emprego; porqne se nós 
não entrarmos bem.na sua intelligencia, . contun~ 
diremos tudo e iremos de muito . boa . fé contra 
o que ella realmente quer . e ordena. · . . · 

Qual é~ Sr. presidente~ o objecto da constitui• 
qão? E' declarar . os direitos civis . e . políticos 
dos cidadãos, e ·determinar . a maneira por que 
elles hão· d.e . ser · el!'ectivamente garantidos: é a 
regra. para o governo . tomado este na- sua mais 

· ampla aceepção. Pergunto eu, a coostituiçlo trata 
aqui doa direitos do · episcopado que são- mera• 
mente espiritn!\es'l Certamente que nio. O fim 
da religião . é muito distincto ·do da nação; 
aquelle é espiritual· e éeleste, este é . ao todo 
temporal. · . · · 

Portanto, quando diz .à con!ltituiçio ;,_ ceisem. 
todos os empregos.;.. deve~se ·entender . que . tana· · 
dos empregos civis e politlcos ·e não do emprego 
de prelado ·de uma · diocese, emprego que · é 
e~sencitt~mente espiritual. O poder que exerce o 
b1spo, ·11mitado s6mente ao esplritnBl, vem · de 
Deus e não da naçllo;....;.zn quo vo1 Spi,·itua Sanctu1 
possuit . EpiiCOIJOI -regere . Ecclea&am . J)Bi ..;.. e . ile 
este · poder não vem da naçio, . n nilo ·é .uma 
delegoçilo della, como:o plderã suspender a con• 
stitalçilo? · · · · · . · 

O Sr. bis(lo câpellio-mõr, estand~ .. no exercício 
de .senador jt\ma1s deixou de reger a sua igreja, 
nem eu creio que . em . rigor canonico, · estando 
elle na sua diflcese, podia deixar · de exercer aa 
Cuncções episcopaes. Se Rll pretende que comméttera 
um abuso~ · porque estava suspenso, então . de· 
vemos . concluir gue · forio nullos todos os . a c tos 
por elle praticados; e teremos o absnrdo de . um · 
poder temporal accumular o que fol obra do poder' 
espiritual, . sendo qualquer destes · dois poiferes. 
dislinctos o . Ind-ependentes um do outro ~ - - NIO . 
contandamos os cousas _diversas:. o bispo como· 
cidadão, é subdito e membro da · naçilo ; . goza 
das regalias · que e lia .. ·lbe te in ·.· concedido ; . silo 
estas e os seus · direitos· políticos :que lhe poiiem 
ser suspensos.; ·mas nio · o que é estrictameJ)te 
do poder . episcopal • que é toélo ' espiritual, e de 
que cortamente não tratou . IL constituiçioi· :por 
ser um objecto q·uo lhe é absolutamente·a heio~ 

Disse·se, a nação é : quem lhe -paga: .é. verdade, 
mas· tem a "nnçio· obrigaoiio. de sustentar .e man· 
ter o. bispo o todos os minilitros ,da igreja? Tem.; 

.·porque. a religião .é necessaria·ao : bomem,}1orque 
o conforta na adversidade e lhe oft'erece ·no fu_, .. 
turo um thezouro immenso de; bens, e . é tanto 
utiL ao. estado • como .a . guarda .nvançadn d11 lei.; 
o homem dev.~ manter o.:sacerdocio, :porque qual~ - . 
quer .está obrigado a manter a . sociedade · de:que 
é membro, e estar •· mantença . que .. :dantert. se-Jazia 
por oft'erllndas dos fiéis hoje •e feita .pelocgo-verno 
em congraas, . e- em outras partes por.'. cer.ta .con• 
trihuiçllo no prode~cto :flUi terras, . como o ~dizimo. . .· , 
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Porém essa congrua que lhe presta o governo 
não· é um honorario pelo 11erviço prestado ao 
estado, como aos empregados publicos civis ou 
políticos, são os alimentos que nós todos pres.;. 
tamos aos ministros da religião que professamos 
e estes .alimentos já mais podem · s~r suspensos, 
bem como o não póde ser o exercício das ·suas 
funcções. . 
· Estando pois demonstrado que os empregos que 
.a constituição manda· suspender são os meramente 
civis e· políticos, em que niio entrao as funcções 
episcopaes, é da ·maior evidencia .. gue devê lrtlr 
conservada no Sr. 'bispo capellão·mór a sua con-

. j:(rua no tempo de seu exercício dê ·senador. 
Por tanto valo , pela emenda. 
·O. Sr. Pauta o Souza.: -Estão . e~ cÜs

eussão as duas partes da , emenda ou uma só? 
O Sa. PaESIDESTE: -E' só a que diz respeito 

ao Sr .. bispo capelliio·mór .. 
O Sa. ·PAULA E SouzA: - Párece·me que· seria 

mais conveniente que -entrassem ambas em dis· 
cussão, para ganharmos tempo, e votar·se afinal 
separadamen~e sobre. cada uma dellas. 

O Sa. P.nE'õiDENTE · declarou que a discussão 
continuava ·sobre a emenda em geral. 
'o Sr. Pnuuno .de Alb~quorque: -A 

discussão comprehende agora dous. objectos, que 
são, · a congrua do Sr. bispo C:lpsllão·mór e ·O 
vencimento· do inspector da. impet·ial. capella. 
Estou firmemente persuadido que a emenda na 
parte l'elativa ã c:ongrutl do. Sr. bispo capelliio. 
mór é inadmissível, não porque eu me conforme 
em generalidade_· com as razões que se tem pro
duzido para. esse fim, . mas porque entre ellas 
algumas ha de muito peso, e que estão muito 
concordes com a minha. opinião. 
. Uoi dos membros desta augusta assembléa 
disse que as funcções episcopaes não podem ser 
accumuladas e designou como abuso a pratica 
em· contrario. Eu não penso .assim. Enten..to que 
as íuncções episc11paes .podem ser accumulalfas, 
como de facto o têm sido; mas entendo tambem 
que eas•l accumulação não póde · a justo titulo 
ser considerada accumul9çiio de emprego e opposta 
aos dictames da constituição na mais ligeira parte; 
pois que o Exm. bispo tem um exercício espi~ 
ritual, que esta róra do alcance da mesma cuns· 
títuição. Quanto porém á eonl:(rua, a questão 
muda muito de face e o resultado é absoluta· 
mente contrario; porque ordenado e congrua 
para mim são synonimos, e pela· constituição não 
se póde accumular ordenados,· excepto . os que 
ella marca e são os de conselheiro de estado e 
de minístto de estado. 

A respeito da emenda do vencimeniO do ins
pector da capella, digo que não me decido a 
votar contra ella; pois bem que não fórmo uma 
idéa exacta do que. seja esse inspector, penso 
co ui tudo que havendo capella imperial· é neees
sario haver uma pessoa . encarregada da sua di· 
recção e a quem . se pague· ·para desempenhai' 
esse trabalho. Deste modo· acho que ·o ordenado 
~o inspector não deve ser eliminado. 

o Sr. VJsconde de Cayrú: - St•. pie· 
sidente. A importaneia do. direitô eanonico eccle· 
siastico, que se. envol7e no objecto em dis.:ussão, 
impõe-me o dever . de propugnar pela- integri· 
dade da congrua . do Exm ... bispo diocesano, se
nador do .imperio, presidente desta · assembléa, 
conformando-me á emenda que o senado. o1fa· 
·reeeu á lei do. orçamento, em que se supprímio 
a parto do mesma congrun,. correspondente. ar,s 
mezes de sessão. do corpo ·legislativo. Os mem·: 
broa desta· assemb\éa que têm sustentado :a de· 
cisão -desta· lei, têm allegado a constituição que 
não admitte .accumulaçio de empregos nas ca• · 
maros, excepto da ministros e conselheiros de 

estqdo, . e que manda cessar o exercício e orde· 
natlo de qualquer emprego durante. a sessão. 

.Sr. presidente~ eu re_speito _a constituição como 
v1rgem pura ; . e .. por . 1sso nao · posso .concordar 
com esta opinião em observaneia da mesma cons· 
tituiçiio ; visto que ella declarou ser a religião 
catholica apostolica romana a religião do imperio. 
Entendo. em consequencia que esta disposição da 
nossa lo1fundamental virtual, . e necessariamente 
prescreveu á JlSSembléa geral .1\ obrigação rle 
inteira observancia. do direito canonico, derivada 
da noRsa jurada religião e ensinado pela santa 
sé de'Roma. A opin1ão do~ membros oppoentes 
funda·se em que a constituiçio comprehendeu 
todos os empregos, não isentou algum nem fez 
distincção entre empregos civis ·e ecclesiasticos. 
Em contrari.o, .digo, qu. e jámRis se·a.Lpellidou em· 
pret:to'· o oftlcio pastoral dos bispos · O episcopado 
é do. instituto divino e niio de creação de poder 
temporal. O nosso Salvador estabeleceu a. sua 
especin\ constituição, quando diaso ~Edificarei a 
minha Igreja- declarando ao príncipe dos apos
to~os .ser o Pedra sobre que er!gia o sagrado 
edJ.IlCIO, a que prométteu t•erpe_tuidade, que ainda 
continúa .ha ma1s de dezoito seculo_s,, não obstante 
se terem destruido os mais fortes · imperios do 
oriente e·. occidente; o que . é eviilenté signal da 
especialíssima .protecção da Províde'ncia· á cadeira 
de.S. Pedro. · ·· 
.. O mesmo nosso · Salvado"r tainbem inimediata· 

mente nomeou os aposto los pastores· do rebanho 
.-christão. Os bispos actuaes são seus· legítimos 

successores e l'epresentantes na bierarchia eecle· 
siastica. que é separada das dignidades e· cor
porações civis, bem que devão lealdade e snb· 
missão ao governo seculat•. . . 

Por novo direito canonico e indulto pontiflclo 
os sobe•·anos . catholi~os ora têm· a regalia · da 
nomeação dos bispos e a . nossa co·nstitulção de.· 
clarou ser isso uma das prerognUvas· do P-Oder 
P.xecutivo, tacitament-e confirmando a posse aesse 
direito de nomeação. Ella . comtodo não alterou 
nem era possível alterar a essencia do episco• 
pado, cuja existencia e dignidade deriva . da 
ordenação sagrada depois . da confirmação da no.: 
meação pelo· supremo pastor da Igreja. P11r isso 
os bispos nomeados . não tirão carta· de officio 
que deva pa11sar pela chancellaria • do imperlo, 
n~m. pagão 'pela graça ... da nomeação imperinl 
d1re1tos velhos ou novos, nem prestão o jura· 
menta de todos os empregados. do. estado; mas 
pura e simplesmente tirão pela curia romana 
uma bulla pontilicia, em que são declarados -
Bispos pela. meréê de Deus e da santa sé apos
tolica. - Por isso sempre foi de estylo dar-se 
à paga que o bispo percebe do tbesouro, o nome 
uiio · de . ordenado mas de. c_ongrua, como espe·· 
eial contribuição alimentaria para decente .sus
tentação do prelado. Esta nomenclatura persiátio 
depois da constituição do imperio •. · 

O nosso Salvador tambem declarou - Digno é 
o .operaria de sua mercede. -A quantia da con· 
grua acha-se designada pelas leis e ordens pre· 
existentes. O . calholico povo .brazUeiro quer 
sem duvida· que . ella seja sempre integral e 
int~cta. Pela abertura .das sessões dÓ·corp.>legis· 
lattvo e . assistencia do Exm. bispo::diocesano no 
senado não ficou ·-sé vacante no bis11ado .·nem se· 
fez necessario coadjuctor .. para ri :aC:lmioistraçio 
da diocese. E' notorio que· elle tem exercid·> as 
suas funcções episco_paea ao tempo das ses_sões, 
por si ou pelo seu vigario ge.ral ·a.· quem paga 
o honorario. Não pndendo, pois estando presente 

, ,na cõrte cessar o· exercício da mitra, é-lhe inaú
ferivel a integridade . do . congrua, · que 'n n origem 
provém da collecta d.:.s. dízimos ecclesiasticos, 
que depois farão . seeularisados ·por. concordatas 
com a Sou ta Sé. ·. · . · . . · · ·' ' · · ·. ' · 

Não ·ins:sto· neste direito pela hriportRnela pe· 
cuniaria (que não é tenue) maa pela lnviolablll• 
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dad~ dos pri~cipios- do noss? _syatemn canonico. 
Onv1 contradizer estes princ1p1os, dizendo -se que 
se deveHsem valer não convinha . que os bi~pns 
fossem . membros do co1·po legislativo. Mas isso 
não tem fqnJamento. ua constituição e é contra 
o senso da naçno brazileira e .jaizo .. llo seu su· 
premo chefe e primeiro· representaríte. 

En me regosijaria ~e visse no senado muitos 
prelados diocesKnos, como se vê na Inglaterra 
na camara lllls. pares, que têm banco dos bispos 
e . onde o arce~i~po precede aos duques. Se ostes 
não. tém subs1d1~ _no thesour'? gozão de grandes 
red1t_os pelos . d1z1~os autonzados . pela igreja 
anghcana. · Emfim, Jámais cOTJfundil'er o episco
pad_o com emprego civil: isso seria igualat cousas 
desJguaes. · 

o Sr. Verguelro: -um·nobre orador sus
tentou que não havia preferido o facto á cons
tituição, porque não . apoiãra a sua opinião no 
facto; mas na lei que expressamente determina 
se pos~a . accu~ular o . ordenado dos emP.regos 
compatJve1s. E_ verdade que, Regando a lei c1taila, 
todas ·as vezes.que se. pôde accumular o exercício 
de um emJ)re(tO tambeín se pôde aecumular o seu 
ordenad~: mas a léi não. d-eflnio quaes os em
pregos de que se pôde accumular o exercício. 
E onde devemos nós. procurar essa definição? 
Não póde . haver uma fonte melhor do que R 
constituição: ·nella estúescripto que não sé pôde 
acc11mular exercício de emprego algum, excepto 
de ministro ou conselheiro de. estado: esta ex
cepção -firma a regra em contrario; logo não se · 
podendo accum.ular- o ex~rcicio~ de outro-empregoJ .. 
e contra ·. a le1 que se accqmule o ordenado. 
Mas o i!Justre orador argumentou que o Ex:m. 
bispo capellão·mõr estava no exercício· dos seus 
.empregos;· concluindo daqui ·o direito. de accu• 
mular o ordenado. 

Contra esta_ asserção disse eu o ainda sustanto 
que o iUustre orador preferio o facto à lai ; 
pois._ que a 'lei não autorisa· a aecumul11ção do 
ordenado nos casos em que . a constituição pro
bibe a accumulação d:1 emprego e em . nada deve 
ser tido o facto •la effectiva accumutacão do 
emprego ·em ;manifesta contravenção da consti~ 
tuição •. Procura-se. desviai'._ a disposição da cons
tituição, dizendo que ella ·trata só de objectos 
polltícos. e nilo doa relrgiosos." A. apparencia de 
!orça que se possa encontrar neste argumento 
deaapparece t\ vista da constituição, que decla
rando a reli~ião catholica religião do estado, fez 
della um obJecto politico. E como pôde a nação 
fazer despeza com uu1 objecto que .nilo pertença á 
sua associação 'l Demais os ministros catholicos 
entre nós exercem tambem poderes temporaes e·a 
constituição delega· ao poder executivo o poder 
de. nomear _os bispos. Não· pôde pois entro1r em 
dttvi4a que o. episcopado catholico seja entre nós 
um ~mprego ._po1itico ou t:ocial. Objecta-se mais, 
que nós não- podemos suspender ns. ·funcções do 
episcopado. Concordo nisso, mas oito tiro a. mesma· 

. conse_q~encia; .' porque ella . oito se _contém . no 
principio. -.• · ·· -•- . · .. 

Já no- meu primeiro discurso, prevend~ objec~ 
ç~es desta .n11.tureza, .. declarei que. não, entrava 
em questões_ canonicas, por não .pértencerem ao 
caio; .agora ,po'rém . tenbo necessidade. de expli· 
car-me •.. Nós :não. podemos . suspender ó EXm. 
tiispo do . exéréiêio do episcopado para que exerça 
as !uncções: de._· senador; mas somos .obrigados 
a díz'er- cioin a 'con'stít~tiçiio,.que não pOde exercer 
ao . mesmo clempo umas e o.utras . funcções.: .. Reco
nhecido . ~st.e , P}incipio, os . que slistentão . que o 
Exm •. b1spo nao pôde ser privado, nem .prl'var-se 
do .exerclcio ,'do .episcopado, .bão de necessariil..· 
Jilénte, concluir que não .pôde .ser _senador." Em 
minha.-;ppiniiló, ain'da qlie,_.ell!f ,não._ -~eixe de 
ser bispo por. ser. senador, não pôde exercer ao 
meam·o ·tempo .o episcopado e a seuator1.a~- coino'. 
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acontece a todos os oÚtros empr,egados não ex
ceptuRdos; e. ainda . quando a este respeito se 
me. offerecasse alguma duvida, e11. deixaria esta 
queatiio. á conscíeneia do Exm. bispo, limítan-
do·me a d.izer com a constituição, que não pôde. 
accumular o exercício; e com a lei que não pôde 
accumular o . ordenado .. 

Accrescentareí que· a rnzito deita disposição está 
de. nccordo com a letra da constituição: não se 

. qu11. que o legislador se distrahisse das suas altas 
tímc<;ões, fazendo a uniea exccpção. dos ministros 
e dos conoelheiros de estado em razão dos escla· 
recimentos: que . podem· dar no corpo legislativo 
estando em dia com . os negocias que n'elle. se 
tratão, . . . . _ · . . . . . . 

Sobre a outra emenda. só tenho a dizet que 
a cap_ella imperial teve inspector desde ,a. sua 
crtlaçno, mas sem ordenado: o .ordenado tai·lhe 
dado pelo governo depois de jurada a constitniçilo, 
e po1· consequencia, quando não tinha poderes 
para . o dar, por _pertencer. essa attribu1çilo ao 
corpo legislativo. Tambem niio vejo razão alguma 
para que eu e· tenh~ ol'denado, quando .em nenlilima 
outra . cathedral havendo o. mesmo amprego niio 
lia tal ordena'do. · · · . . 

'Vót·J portanto contra anibas as emenda3. · 
O SI'. Oustodlo Dlas:-Muíto me regosijo 

pelo zelo . que encontro nos illnstres . senailores 
n respeito da religião catholica; nem menos era de 
esperar de um corpo tão respeitavel: eu bonro-me 
de· profel.'lsar os mesmos sentimentos . e protesto 
que nunca. terei outros. .- . · . . . . . · 

,Não me- agradoll poréan .. uma proposição que 
escutei. e que .. tende_· .á nada menos.· do que .a 
confundir. o que é .tem.poralcom que é espiritual~ 
Não avancemos tanto; .vamos ·só. até onde podem 
chegar as nossas . forças: podtres sem limites 
a ninguem são. concedidos sobre. a terra, e sõ 
pertencem á Divinâade. . . . . . . 

A constituiljão do imperio f<>i. feita ctuanto . era 
possível para· nos. reuuir temporalmente: :ella res· 
peitQo a independencia das instituições religiosas 

, e politicas; os homens. neste baixo· mundo só 
devehl. reconhecer um .poder temporal; Pingue_ m 
será feliz se atacar a religiiio, que sendo ·de 
instituição Divina,. em .· nada se deve .alterar 
por artificio .humano. Portanto, que relação tem 
a pratica espirituld com a temporal? Qneremos 
suppOr a aguia de duas cabeças? .Nunca •. Nilo 
vamos submetter o. poder · espiritual ao poder 
temporal: onde Deos manda, calla-se o homem. 
A. religião verdadeira niio é instituição terrena, 
ella existe desde antes dos seculos e ha de.durar 
ainda além delles. 

Qae temos nós com a paga: do Exm •. prelado? 
Elle recebeu de graça. o poíler, :de graça -0' :ba 
de exercer. Divinos siio os -seus títulos · e sul\ 
missão ; se os al11gar a preço dos bens tempo· 
raes sotrrerá o .sen pr&dominio.- Sei bem qlle .é 
necessario estabelecer ordenados 1lzos . aos . di'· 
rectores .espirituaea, porque cess:1ndo o· interesse 
daquelles, · cessou de.· ordiuario 'o ·fervor -·destes; 
mu nem. por. isso. a constituição. pôde prescrev:er 
regras além doslimiles,. onde chega o seu _poder 
temporal. Nilo .sé te'ma, rejeitando a, emenda do 
seriado, offendér os princit~ios. ·de justiça, .. ou lesar 
os legítimos interesses do E.it1n: bispo capellão-inõr, 
porque .lhe resta neste: ~aso _o . direito da opção 
entre a congrna·de bispo e O RUbs.idio·dé SODàiJor~ 
Eu pela. minha· part:e ·vo_to . af~itamentEi . contra ·a 
emenda: assim como tambem voto contrà·o·l:OOOfl 
conc~dido ··ao -inspectq(,:.da . cnpelra_: ·.é· eatouc 'P~~
suad1do que .ainda ass1m· não deixará de'ser bem 
inspeéclonada,- não · de·. grãç~& porque jl\1 'se tem 
reconhecido· que os : pi ngoá ''do _cêra . são,. muito : 
bastantes ·p1rá·satiafaÇãoi·desse. trabalho; ·' .' :;: -· · 

o : .s;;.. ,:â.e~~~.;a.•':·~·sl' .. ,pré8Í;d~1ii«i~.::e-s)~ 
questão. tem; sido ,aummamente bem. trataia.-pelóà 
Benhore., ·que,;hnpúgllio: a ,e~en4ào: e ~u,:ae·.l?!l• 

. . . e~.,.: .. 
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vontade teria cedido da palavra se roesemos desde 
já proceder . á votação ; mas como outros senhores 

· que seguem a opinião contraria, tambem pre~ 
tendem fallar não deixarei de motivar ·o meu 
voto. 

Arinun_ciou um . illuo~tre membro, .que a consti
tuição ·não tratava senão de cousns met·amente 
políticas, e que . o art. 32 da mesma . constituição 
não se podia entender applicavel ao presente caso, 
Parece-me pouco · .exacto -dizer-se que a - constí· 
tuição só trata de cousas politicas: mas' quando 
assim . acontecesse, . necessario seria -confessar . que 
essas · cousas políticas tinhiio demasiada magni" 
tude e . comprehensão no seu circulo objectos· 
absolutamente estranhos, pois eu vejo gue o art. 5•, 
·além ds tr~tar sobre asdi.ll'~rentes religiões; pres
creveu mutto clara e posiuvamente -que · a reli- · 
gião catholica apostolicia romana contiriuarã a ser 
a religi~o _do imperio: o que de certo não · s~i 
comc"'se . p_ossa classificar n" ordem das co usas 
p_ollticas. ·E: .Uf!l f>Lcto ínliegavel que el}tre as prin
ctpaes · aLtnbutções do · puder exeeuttvo, a con
stituição tem marcado a de notnear bispos e prover · 
os ben .. _fie!~~ ecelesissticos, e daquise segue que 
a constttu11;;ao comprebende · todas essas matarias 
de que o nobre orador ' quer (fue ella ·não trate. 
Tambem se .nrguio que .a constituição no art. 32 
fa)lava. unicamente ~os · empregos , eivis; mas eu 
nno ve~o .tal: ella d1z- qualquer emprego -isto 
é o ma1s amplo que se póde dar. Se a constituição 
não . q~i~esse abranger a - generalidade, ·ena se. 
expruntrta . dg outro · ntodo e não .farja a excepção 
que vem no mesmo artigo; fóra da qual nenhuma 
outra ha que seja admissivel. Q11erendo porém 
conceder o que não é possível que &·constituição 
deixasse de comprehender ·sob a -denominação de 
emprego .a dignidade · epheopal, .De$Se -caso não 
terta tambem . lugar incluir-se a .sua despeza na 
lei do orçamento, pois . é . evidente que nella .só 
se admittem as despezas . do · estado. Portanto· 
o argumento fandado nestes : princípios é muito 
contri\pro~ucente e o · honrado membro que delle 
se aproveatou, não procedeu •com grande acerto 
em - abono da- causa que defende. Mas, _ pondo 
tudo isto · de parte o emprego de bispo é um 
emprego do. estado, e por esse motivo lhe está 
consignada . a competenLe congrua,- a qual porc!m 
niio póde ser accumulada ao subsidio de sena
dor porque a eonstituiçã.> reprova todn a especie 
de accumulações aos membros do corpo legis
lativo, . exceptuamdo apenas ·a de ministro de 
estado e conselheiro âe estado. Nãú se trata 
agora de .saber . se o Sr. bispo cap&llão-mór deve 
exercer . s_tmultaneamen_ te as .. funcções epi•copaes 
senatortas, o que se quer. saber é se póde aceu-. 
mul~r. ~s interesses de umas e outras, e . essa 
posstbll•dade é que eu.sempre negllrei, argumenLa-se 
com o faeto do exercieio . slmultaneo dessas di·. 
versas funcções; mas. de que vale um . :facto, · 
·um verdadeiro nbuso contra a .expressa deter· 
minaçilo da constituição:?:Eu só.a .. respeito e fun
dado nella voto deeididamente contra a emenda. 
·, O Sr. ForroJra ' Frân9a:-Eu não sei de 
clireito. cononico, portant!> p_êÇo'licen9à pa!a fallar 
como entendo · e .1ndependente desse d1re1to, por-
qlle tambem assim hei de. v~tar. . _ _ _ ' 

. F!lllárei t>ri~eiro do art •. 82: niio· :vejo àqui onde. 
· elle . :~ça di_Stll!cção de emprego~,.e só noto as .duas 

excepÇões de mm1stro e conaelhetro de estado · logo 
o_ emprego. de bispo Mha,se: comprebei'Jdido · nô, ar· 
t1go, e. por conseguencia, flcando -fóra da exeepção, 
e!ltá claro que nao . se pMe ser bispo · e ser senador 
ao . m_esnt_o tempo, .como Já disse uro ·dos illustres 
oradores.; :~rém . se quizere~ que-isto scüintenda 
pelo contrario, então _será preciso que . ó . bispo 
tenha· um• sub•tituto. para fazer . · as ' suas' vezes 
ao: menos durante as horaa ·da seaslo, pois ·de 
·certo ·nilo poder!\· eatar tentado ao ·meamo tempo 
na camara _ e na Igreja. Maa a que vem eatas 

. . 
duv'i!\as I O Sr. bispo não npprovílu esta con'st\tul· 

·- çiio 'I Appro.vou. Dizem alguns senhores, que não se 
podin incluir o episcopado na doutrina do artigo, 
por ser um cargo religioso: mas se a consthulçi'io 
assim o quiz, não ha argumentos que valhilo contra 
isso. Demais, os senhores todol não· approvarão 
estn constituição? O Sr. bispo e o mesmo popa niio 
n approvariio? (Apoiados.) Sim, senhores, todos 
a spprovarão o summo pontífice deu.lhe n sua 
tacita approvação mandando para cá o seu . ministro 
e as suas bulias ; eu creio que sim, creio que 

· isto · é a pura -verdade. Senhores; sujá disse . que 
. nada . entendo de direito cononico,- mas parece-me 
.. que os melhores canonistas não · poderáõ sustentar 
rom verdade que o Sr. bispo exerce um emprego 
que não se acha eomprebendido naquelles de que 
trata . o art. 82 da · constituição. F aliarei . agora 
sobre conveniencia que se . quer . encontÇI;'r n·a 
excepo;ãu que faz o mesmo artigo .· a . respetto dos 
mintstros e conselheiros de estado. . · . · 

Senhores, _ a constituição foi feita pelo . ~n.selho 
de estado, e o seu .. voto .não deixa de _ ~~er suspeito . 
nesta parte; pOÍS certo é CJU8 todos 08 seus-membrOS 
Sã() .tambam . membros do . sanado, e _ãlétri do. in te· 
r esse que lhes resulta da · aceumulaçlio, gozão. por 
essa fórma de duplicada influencia. na organissção 
das leis. pois Cl'lncorrem jlara ellas . nio SÓ como 
senadores, _.mas como eonsa:.lheiros .juntos ao , po_der .. 
moderador~ _-lsto ·. não . me parece de gran'de ·conve
_niencia, apesar .de tudo . quanto dígão esses. aenho-, 
res, que assim o entendem. Outro tanto succede a 
respeito .dos ministros de estado .. quando . áccu· 
mulão as funcçõea de membros . do córpo l~gi~Jlativo. 
En peço perdilo da . minha. franqueza, _mas devo 
dizer .a verdade; · por .maia que , m.e .. pregue~, 
nunca poderei _acreditar -~ue ; haja eonyenieríeia 
_em semelhante pratiea. Stm, _ senhores, .digio , e · 
p~nsem o que _quizerem, .. eu estou . flr01e . em que 

·nao _é.convaniente que um deputado aceite o lugar 
de ministro • . ·. .. . . . . _ . · 

Sr. presidente, não se póde servir ao mesmo 
tempo á dons senhores; não .se póde ser pro· 
curador do povo, e ser membro do .governo ; os 
interesses de um . dos. dous hão de padecer por 
força mais ou . menos: · porém a constituiçiio assim 
o .determina, é nosso dever obedecer-lhe. Parec.erA 
talvez que eu quero concluir . de tudo o. que 
tenho ;di to, que não se .deve pagar . a .congrua do 
Sr. btspo nos mezea. da s_es~ iio : não .. senhores, 
eu . sou de voto que se Jbe pague, -. porque . não 
póde . ser ,privado . della emquant() . fOr bispo~ , . A 
mesma constituição é, quem melhor, que todos 
os outros argumentos resolve este negocio,. ella 

.- exige para ser s~:~nador BOOS .de' rendimento annual 
por . bens, .industria, commercio . ou.- empregos": se 
nós fossemos _privar o Sr. bispo de parte dá.sua 
congrua, iriam os destruir ,.esse requisito. indis· 
pensavel e ,o poríamos de peior. cundicÇilo .dõ que 
aquelles. que têm o ,féôdimento por bens, indll&tria 
ou . :commercio~ pois . sendo assim· o · Sr. · bispo 
vinha á" ficar com o subsidio sem esse. rendimento 
e os outros coai ambas as éousaá; A lei .de · 
2f.l de Setembro de 1829. é que . podemos dizer, 
que não foi boa: resente-se da fr~úeza propria 
de. tod_as as concepções humanns: q11edámos fazer 
uma · mesa,· pu;~:emos mi•l a Clbra, e sabio :uma 
cousa muito divern: mns como: havia 'riecessi· 
dad4f da . mesa, fomos usando della' como' ' tal. 
Se o Sr. bispo quizer · Sé"r ,súbstitliidó por outro 
póde-o fazer •.•. . (Interrupç4o.) Eu estou f111la_ndo 

- familiarmente: não digo nadá de maK (~póiado.) 
Assim como se dá substitu'to: aos ·vigarioã;·tam· 
Se póde dAr aos bispOS: mas se elle puder fazer 
tudo ao mesmo tempo que ·o faça: ninguém melhor 
do qne :.eUe p6de conhecer ai iuas forças e es.é:utnr 
a voz da ·sua conaeie'ncia; Creio_ que maia custa 
a entender a . contd.ltuto4o como a · éntêndeu · o 
Sr. marquez de Oaravéllai, do · que iiela''. t6rma 
que eu a leio. · _ . · · · ' ·_ • · · 

Quanto ao lnapector _da. capella,- jl-está moa· · 
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trado .que niio tem lugar dar-se-lhe ordenado a eneontrar disposições que nio ent.rem no objeeto 
o _~se : titúlo; Já: disse, se ni'io agrado peço perdão. político do-governo de ·uma naçio, e ·por. CObS8• 

o &r; Htn•quez de ,Otn•a.vel.lail· : -Sr. ·q1zeacia combatiJo o prJncfpJo ,que eu .tiDha esta· 
presidente, continúa a lnRiilteilcia · de se olhar belecido. ·· ' • ' : : · · · · · ·• • ·' >-
sómente para . a letra da constituição, desprezan- Quanto ·. 1\ nomeaçio · d~s bispos, • todÓs-:.uÓs 
do-se· · o ·seu esplrito; pois só porque a conilti· sabemos qut: ; e lia • na primitiva Igreja e mesmo 
tuiçilo n_ão faz mais outra exeepçilo qué a dos . • em alguns seculosposteríores, era teita por eleição 
·conselhe•~os de estado e ministros de estado, do clero e ·povo; - e --deixando de referir , as varias 
basta só 1sto : para se negr.r ao Sr. bispo. capel~ causas que contribuirão ·Pilra ., que /asse. prh:ntiva 
liio-mór a sua congrua no tempo das .. sessões dos soberanos, porque , algumas . :não P'JdeiD. ·ter 
fazendo-se comprehendidas na regra geral dã' applicação entre nós, só me servirei da razio , e 
suspensãC? _do ~xeJCiicio dos empregos as f_uncções ~onveoieneía política :de se .dBr ao imJ>era:Jor·eómo 
do sau l_lll~tsteno past~ral? Ea Já disse que tendo chefe da nação ·e supremo vigilante da.segurança 

· a_ constJtUJção . p~r obJecto manter os . dírei.tos .dos e tranquillidade do estado, a · escolha e norneaçilo 
etliadãos, organtaando para isso um governo que de"uma per:~onagem ·de tanta considera,io quanto 
melhor a sustente, def .. nda e faça etlectivamente é poderosa· nos :• anitnos ·dos .· povos · a in.fluencia · 
respeitar, tratava sómente . de empregos civis e dl\ . religião, · para · que ·· tão grande poder ·· seja 
políticos, que en_trão-- na· ·organisa~ão ou fazem sómente .dep?sitado ;· ·nas . mãos de . pessoa .. que 
pa~te do . governo constituído, não. dos· da igreja, mereça ·a bem fundada "' corlfiar~ça : de que · delle 
C!JJO. gover_no.sendo por sua nature~ .e. fim muito não ·abusará, . ·perturbando ·a .trlinquillidade ,da 
dtstmcto .Jo do estado, . não póilo este ter :~elle naçll~ oa :mesmo e.n:1,_ detrí"'eo.to.da.igreja l,fe. qaem 
outl'a . in~e~encia que não seja a de inspecção " : 1mpe~ador . como membr~ omf.li:J. póderoso ile,la 
pa_ rn_. cohtbJr abusos que perturbem a tranquilli- tambem é · protecto.;.,. Porém, desta nomeaçitó . em 
ilade . publica · ou otrend4o os direitos dos cidadãos. que uit.o._·entra ,mais. qÜe e. idéa política . da pro• 
A isto n~o _se tem respondido e quer 811 prescindir te(:i;ã•:J dà religião __ e , deCénu do estado, próvém 
do_ . direito_ pu_ blic_ 0 eccleeiastico, q_u.ando_ • po_r_ ·. ell'e por ventura .a :autoi'ídl\de. ou _ a jnrisdicção epis· 
se póde vir. no conhecimento da natureza do eopal? Nio . por ,ce,:t;,; ~ A jurisdicção e.'n'utorfdade 
regimen :!)ccleshlstico e das funcções .puramente de .reger a,igrej_a nio)~' é.ommettida ~o bispo péla 
episcopaes, para as não contundirmos com as do nomeação; elle. recebe , os seus poderes ,pela ordem 
estado. que se lhe .contere na sàa: sagração, e. só_. éritlo 

Para set• bem patente . 'a confusão em que é que eu~: é .r~alment,eJóitit.ul~o DO . episcóp,ãdo. 
laboriio os Hlustres pr:~Jopínantes; bastará re1lectír Portanto, ainda ,que ·.o bispo seja nomeado pelo 
que · 0 ·direito de suspender 0 exercício de um impérador jámài:~ ·ae~ P.6d.~ ·co·nsí~erar ,o - ~p~ilcopa~o 
·emprego · não póde provir, em ultimo resultado como_.~m ca~go; ou e!Jlp.;ego cíVll _OU :P.I>llttco;.cuJo . 
··da amtlyae~ senão · de ·. quem 0 creou por :autori- · eurctc&o po~~a ~e r _suspeo~o . pel~ pode~: ,.te.:n . . poral 
dade propna ou delegada ; . mas se 0 : episcoi>ado Q.D8 o_ ni\o mst•tui() .pu : creou,_ pots a sua fl18ti· 
é de instituição divina, como póde a conlltitulção tuição e, a · ,sua .a11toridade· vêm: ·s6' de · Deos. 
suspender as soas tuncções '!Logo, c:Zaro est4, que Provado . que. o . seu .exercício . não pôde ' iier ;sua· 
os . empregos <le que trata a constituição ·aio penso •. . ,-pr~vado tambem ea~ · que · se ~lb~· nio 
sórrien~e os · instituídos · por ella, .· 011 por leis p6de tlfar . a · congru~ . destinada . para a à_ua · màn~ 
subeistentes, ou que para 0 futuro haja da fazer .ten~a. A col)~rua. nã;, se lhe da eomo ·hoilorarío 
0 e 0 leg· lati · · -_do exerclcio de : alRilm . Cllrgo :ou autoridade. tem· 
. ·.. Qfp IS VO, .. · · . . poral de. que . gozi~ OB biS pÓS por UIÍiiL. regalia 

Tomado ' em · um .sentido tilo .amplo como se conferida pelo poder temporal; ellea.· têm ''direito 
tem tomado o arLigo da constitulçio, deveríamos a elln como mlnistrós .'da ,Jgriija, . pelo, .exercício 
a8irmar que cessava tambem o exercício dt!'qual· daj!l~isdicçio e mat11 ,,po_deres aíplrituaea; é :um 
quer occupaoito, por exemJ)Iu, o de tutor ou cura" dl~etto. firmado na regra _do . mesmo ,evailgelhQ-
dor ·. e até . mesmo o de admioi~traçio de quaes· . D•gnus B&t mercenariu1. tnBl'ceda 1w-aquelle que 
quer bens, ainda quando . não fossem do estado. a lta d 11 d · · · J.. t· ·..-
Fixemos poill bem as nossas . idéas e conhecere· serve 0 • . r e e_ eve Vtver. .. 0 an •go .es· 
·moi lo~o que a cons•itui"io_· nilo . podia mandar tamento dizia-NOfl. alhgabis . oa bot:i •· tl-ilurl&nti. 

• v -se .qualquer . sociedade .de.ve .ser mantida . pelos 
suspen er aa funcções doa bispoa, que por sua m~mbros que. a formilo, claro eJJ~ que nós· devemos 
natureza aio _alheias do seu objecLo. · . . sustan&ar os ministros . da .Igreja .de que somos 

Disse porám um illustra membro, que a mesma membros. -Nos. primeiros tempo:~ . :da. igr~j'a ' ellea 
eonatitulçilo combate o Jorincipio de que s6 trata arito sustentados por o1ferendas ; · depois · se ·está
de causas civis e politicas, porqus se as.iJlmlóra .beleoeu o dizimo .;·.aonde .,este está. em. vigor. não 
não trataria da religião, declarando qual era a entra no b11djet a . despeza : da .mantenó&:-da :.reli
do ·.estado; não daria ·ao imperador a nomeação glilo, porque os. seus mesmos .ministros recebem 
dos bispos, nem as congruas destes e dos ·mais dos contribuintes .. esse rendimento qúa Jhei, esti 
ministros da · igreja entrariilo no orçamento das consignado. . . . . . .• . . .. · • ._ . . . . . . . . 

: despezas da ·naçlo. Nito me será di8icil demonstrar Nos .· ~stados7Uoidos , ~~bem' nãoJ6r:~a artigo 
que todos esses artigos. indicados não estão fóm do budJet es.:ta despeza, porque .. nilo . baveãao 
da linha do objeeto politico da constituição. Se _atérel_ig_ião domi~ante, c~da um pagã· 4~~e~tt!m"ilte 
o illustre preopinante . nos artigos . que indicou . ao~. ~_}nu~tros do eul~o .. o P.recis_o : pa~.c }~lan_ter a 
mostrasse que a constituiçio s_e. havia ingerido rehg1ao:. que . profesaa. ,Ent~e ,n_ós aeve ·c e~tràrno 
no goveniô interno da igreja, algum arsumenLo orçamento _geral ,das . despezas . do estado;, :porque 
·com elles podia formar; mas · nio havendo a !lio ; sen((o ,~ ' to.tali~ad( .aos:_ d~m~~- .ilPP.licilaa i 
cón~titaição · ~ei!o m_ais -_dq (JilB pro&e~er especial· J~reJa, , ll..'i~.~as89. deste ou de qualque.Loutrri'i'en
mente a rehg1~o: catbo~tca apostohea . rc>mann, . d•mento . que. :o p~vo 1·ecebe . par!l,, aa :despezas 
declarando-a reltg•io -do 1mper1o~ J?Or ser aquella geraes do esta~o..! entr~ tam~em a , P,a~te. que fórma 
que s~mp~e · proCeBIIIirio .os brazdetros; conce~er . as nossas oblaçoes. ~elo: ,que . ~emoustr:ad~ ·estA, 
a· · QlaJs .·: ampla .tolerancJI\ ás ·outras 'proflssoes · que po_ ato que a ~ co_ nstttu•_ção., tratasse da :reli'gião. 
diVersaSI 'sem' qu·e todavia lhes permittlSBe ·culto -:da nomeaÇão dOS · SeUS :miniatrOS0 e :entrem :·no 

. p1Jblico,_ ;PC)_.r .evit_ ar·o_.s __ .lão peq_ uen ___ o_s·ia_ aoaV1 __ e_nl~_ ates ~udjet aa .. desp_ eziJs. Aiu_ :,s __ ua __ _ s::c __ · __ o, rig_ r11 __ u~:.:_ ,:11~_ t_ lld. o 
que • disso· .t·esllltarJio em ·· um··povo · ·ainda ·nilo 1sto nenhnma dlspoaiçlio ha que .não, .seJa pomica 
'acostumado a ver oiitro · culto· diverso da _sua a do objecto principal da c-oiistituiçãó. ,. _ · ... , 

· prot1ssilo'f' ftnalman.te ~ar a maior ' gàra11t1a ·: da ·· .O!ltro ·· illus~re· : p,réop_lilant( ·qu.tz- ''d!!diíziJ·· ,. da 
liberdade de . ~onsc•encta·• . assegu~~ndo •expllc•.t·l· 'd~at1~llç~() · !lllO · ~eu , fiz ent~;.e _ ~ :o· m!!!i~tf!:r.io 'ec!llil· 
me11te •. ·<J.uo· nm_gu_ em. · s_erà . P_ er~es~•íi~ . po_ r_ ·.·mo .. t1vo _s1. ~s~Lco e _os, eml)reg_ os ·~e quo· ·trata·_ a·c~11,a~itui9io, 
de rehgLio ; uilo ·set coiJlO em . tuao ',ISto se possão ·que por · IBSO o' bfsp'o · nio '~deveri• "ler1 •1fáàélô.l' • 

. · · · -. . .. .. · •· .. . :·. · , · · ·- ·· ._,_ -· -.- ·· : .. . . ... : :-·_;'., -...... ~ . -:.t.. -· ::r ·:..r :·~ -- i . : · . : - · · .. , , .~ · :;~ .. .;.;: 
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Para se demonstrar que esta conclusile não é 
bem tirada, bastará re1lc!cLir que o exercício de 
um mlnisterio, posto que alheio . do· governo 
político, não tira á pessoa· que o exerce a qua
lidade de cidadito e subdit() do imperio : ora, se 
o bispo é cidadão, se está no gozo dos seus 
direitos políticos e tem · as qualidade.'! que a 
constituição exij~e para s.er senador, porque o não 
será sendo eleito pelo povo o. nomeado pelo 
imperador? A igreja forma uma associaçilo diversa 
da do estado, porque os seus fins sil() diversos, mas 
estas . associações ·não são oppostas. umas.· ás 
outras, antes mutuamente so auxilião; os tnembros 
da igreja, os. seus mesmos ministros nito deixiio 
de ser cidadãos subditos do imperio. Portanto, 
senhores, claro e~tá por todas . estas Mnsidera
ções 9ue deve passar a emenda que conserva ao 
Sr. b1spo capellão·mór n sua congrua no tempo 
em que clle exerce as funcções d.e senador. 
. o. Sr. :s: .. ulz C~valcantl :-:-A questilo tem 
Jt\ Sido mu1to debatida e está dec1d1da pela consti~ 
tuiçilo que não admitte accumulação de emprego 
com as funcções de deputRdo ou seriador. Não 
me compete pois fazer distineções que a eonsti· 
tuiçãc. não fez; e se os canones-dão. direito a um 
bispo de não largar a . sua · diocese, os~ c11nones 
·todavia nio lhe podem dar ordenado. Eu pedi 
porém R p&Javra para combater um principio 
que se emittio nestR casa. Se a tribuna dt\ direito 
a um representante da nação para dizer o que 
lhe parc!ce, . a meama tribuna me dá direito a 
responder de igual maneira. · 

Disse um nobre membro que não se pôde servir 
a dois ... senhores, sendo ao mesmo tempo repre· 
sentante da nação e ministro de estado. Mas 

· seri isto servir·· a ·dois . senhores .'l O fim de todos 
os poderes políticos é a segurança e felicidade 
da nação, e se um governo deixar de attender a 
esse .11m. esse governo deve ir abaixo; Oomo 
pois· se póde tmtender que sarvir. no poder exe
cutivo nio é· servir a naçlo? Por ven.tura nilo 
seremos ·nós tambem. governantes fazendo aa 
leis 'l Quer o illustre orador que um deputado 
ou senador. niio nceite o cargo de ministro d'e 
estado. E' sem duvidl& mais honroao o lugar de 
representante da nação do que o de mlnbstro de 
estado, e mala importante uma eamara Jeglsla
tim do que um ministro; mas ser!\ tambem maia 
importante ·o cargu de·um deputado· do que o de 
um ministro de estado 'l A. conatituiçilo deu mala 
consideração ao deputado do que aos outros em· 
pregados . public:os, determinando· que ces~e In te• 
rinamente o emprego durante .as funcçõealegls· 
!ativas; osaim deixei eu a magistratura. para vir 
a esta.· assembléa, por ser o cargo de dep~utado 
mais importante quo o de magistrado. Ma'il a 
mesma constituição determinando que o deputado 
deixe vag., o seu lugar na camara •quando fór 
nomeado ministro de estado, deu mais conslde· 
ração ao cargo de ministro fazendo cessar o 
menos. importante. . · · 

Entre as nações eonstitueionaes ·são· as assem· 
bléas legislativas · as escolas doa mini:itros de 
estado,- e o escolhed•>r dos ministros, tirando•os 
de entre os eldtos da nação,· vai maia .de accordo 
com os sentimentos . nacionaes. Se porém um 
representante da nação não devesse aceitar o 
cargo de· ministro de estado; . e o tão. ficaria esse 
cargo competindo a· pessoas menos · capazes e 
teríamos menos· razãCF de nos queixarmos da 
falta· de ·bons ministros.· (Suuurro r&as galerias, 
e o orador, volt.rr&do·se· para ellas, ctmtinuou 
dizendo)·:· Não lhes· agrada, .agrada-me n. mim 
que é quanto basta. · · 

O Sa •. RoDRIGU&s DÉ CARVALHO.:- Sr. P-resl· 
dente, por bem da ordem : ni\o temos que faUar 
para !6ra. deste recln't_o; aó nós somos. os ouvintes 
e ~ó. para n~s. é f!Ue ae dirigem os_. discursos. 

O Stt· .i.u~ ÇA.VA.t.~'J:Í::- Se deaa~rada a al~U· 

mas pessoas qtlil se deixe o lugar· de doputado 
para .ser . ministr,,. do csta.to •. cu não me im1•orta 
com isso, e persisto na minha opinião da·mesma 
fórma. · · 

O Sa. PaJUIDENTE :- Está. d•1da a hora, e alguns 
senhores têm pedido· a pala~ra. 

O Sa. PAULA. E SouzA. :-Podia-se adiar n dls· 
cussão, pois eu não & julgo finda • 

. · O Sa. MAY :-Para votar cedo a palavra. 
O Sn. PRESIDENTE declaro~ que estava adiada 

a discussão e designou. para a ·ordem do dia a 
continuação da mesma materia. . 

Levant?u·se a sessão lógo depois das dua• horas 
da tarde.. . . 

Sessão em t 8 de Novembro 

PREBlDKNCIA. DO SR. DISPO CAPELLÃO·IlÕR 

A's ·10 horas e G minut.ls fez-se a. chamada, 
e acharãll·Se presentes 38 Su. senadores e 76 
Srs. deputados. · · • 

Declarou entiio o• Sr. presidente .aberta a 
sessio, e lida a acta da anterior, foi approv'ada. 

ORDEM DO DIA 

Continuou a discussiio adiada pela bora '·~I\ 
sessão precedenttl das eme·1das feitas pelo senado 
que nil.o · forão approvada:~ pela. camara . dos 
Sra. dep11tados, ao projecto de lei ·do ·órçament.o 
par11 o anno financeiro de 1831 a 1832, come· 
çando·se pela seguinte: 

Ô,l EMENDA 

« § 7;o Ad.iitlvo com os gu~atro deputados da 
extlncta bulia da cruzada desempregados, e que 
têm tido tltulos vitallcloa. 1:400$000. 

Tendo . obtido a palavra, disse. 
o Sr. Borae•:- Sr. presidente·, quando 

velo a lei do orçamento para. o ·senado, cuidei 
logo om cut.elar todas as quantlaa d. esignadai 
nos arLigos das deapezRs com as das tabellas. 
que apresentarão os ministros ; e. não encon
trado entre as diversas addiçõea da mesma lei 
quantia alguma applicada para os empregados 
do tribunal extlncLo da bulia da cruzada, suppuz, 
qlle houv~aae escapado o pedido. qlle o minastro 
da justiça havia feito para este tlm, por nio 
poder pe&:suadir-me que. I& camara dos Srs. depu· 
tados quazesse Caz~r um~ ab:!Olllta suppressão 
dass1s despezas, pois que seria proceder de 
encontro á lei que as authorisava. Em taes 
circumstancias, partl rep.uar a "falta· da lei .de 
orçamento ne:~ta parte julguei conveniente a 
emenda .addit.iva, que faz.objecto da. •iiscussito. 
. F~rei algumas reflexões para demonstrar · · a 
JUStiça da emenda .. Diz. a carta. de lei q11e exLin· 
~11io o tribunal da bulla da cruzad11. u Art. 
·>·CI Todos os el!lpr~gados vi~alicius. no. tribunal 
da bu_!la, que nao taverem outr~ .emprego conti~ 
nuart\o a vencer_ os, seus. ordenados, .emqU:anto 
o governo. os nao empregar em. qllalquer serviço 
~ara que forem . aptos . » Esta é a regr:\ que 

· tmhamos a segutr , par:\ deliberar com acerto, 
restava saber se no tribunal da bulia havia 
algum empregado vi.talicio qua nãol tive·sse.· outro 
emprego, e se . acbasse. por conae~Julincia habill· 
~do P.ar~ gour do ltenellulo da lei ; então ·fiz 
uma . md1cação para pedir-se· ao . ministro . da 
JustlçR info1·maçdo sobre estd. obJ•lcto: o. ministro 
Informou, quo oa deputados· da. blllla tinhito 
todos . serventia vitallcia, e esta vão munidos dós 
res~ectiyos alvarãas; e q~e 91 outros cm·~regados~ 
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apezar de não . terem nomeação imperial, e sim 
do commissario, erilo igualmente vitalícios. -

Deauttendendo á 2• pnrte da informação, não 
tive a menor duvida em ·que se concedesse o 
quantitativo correspondenb á despeza dos quatro 
deputados; não em attenç1io ·a elles, mas em respeito _ 
1\l.;i que manda conservar os orden &dos daquelles 
que tiverem servintia vitalícia. P<1dar6. agora 
argumentar-as dizendo que desses . quatro depu. 
tados alguns são frades, que ·não . carecem de 

_ soccorroiJ do gov~rno: convenhl) , quand•l se disctt· 
· tíu a lei que abolia o tribunal; a minha opinião 

foi essa; eu manifestei enti\o muito positivament~ 
que aquelles homens deixavão de eatsu. lig!'dos 
com o governo, uma vez que se ext1ugu1a o 
tribunal de que erão mAmbros, porém a minha · 
opinião não produziu eft'oito, o flll fai vencido 
amda que não fosse convencido. E de que póde 
valer agora I'S3e argumento, agora q•tA uma .lei 
decidiu a -questão pelo contrsuio I E' tarde ; 

. entlio .o argamento poderia valer tudo, hoje nada 
·pôde valer, -porquo a -lei o torna inutil. 
. Talvez se allegue. que não tievem ser eonside· 
radoa empregados vitalícios aquellos que forem 
nomandos pelo commíssario, poréin a emr.nda 
não trata dellos, unicamente compreh;;ndo.:: os 
quatro deput!l.fos que por to-dfls os títulos estilo 
ao abrigo da lei n que- nii•>: podem sem injnstiça 
manifesta, ser privados dos _vencimentos que a 

. lei · lhe~ ·· tem assegurado. , 
E11 lembro à assembléa geral1 que o sy$tema 

·do governo representativo· q11e temos adaptado, 
é . o uníco que põJe ·convir a uma nação eivill· 

·sada, (apc.ic:J:io)~ mas 11e os seus netos desmere· 
-eerem a estiina . da . nação , se doixarem tle 
harmonizar-se com elln e não mantiverem ao 
nível das überdades . patriaa todas as garantias · 
e . direitos dos cidadãos, entio de nada J)restarl\, 
porque a· · nnção _não o abraço11 só . pelo . nome 
que · olle tem, mas pala regularidnde que o dlriga 
pela justiça e boa fé que silo de\les iusepa~ 
raveis, pelo aeertu 11 permBnencia das deliberações 
doa seus repreaentanteH. - . . · 

o Sr. Olutro e ll!lllTà: -Sr. presidente, 
esse~t orJenades doa deput,•doa da bulia sila 
conhecidos por uma lei que foi · !elb pola assem· 
bléa geral, e devem neces1arJament~ ser lncluldoa 
no orçamento. Nas mesmas c\rcumstoochll julgo 
que estão os ordenados de to<l(JII oa outros ampro
Jl&doa .-da meama bulia, porque to doa ello_l\ l61n 
o carater de empregado• vltallclo11. Esta r ... i . a 
minha opinião . n~ coroara de qlle aou mombro, 
e ainda nilo OllVL. razllo algllma que me faça · 
variar, della. . 

Oa titlllos · desaea empregados embora.· aejllo 
asslgnadoa pelo commlasarlo da bulla ; como eBitt 
acto rol praticado em ._. conf11rmldade com a lei, 

· nada tem de d~ofeltuoso; e por e111t motivo n«o 
deixão de aer vltalicios da me11ma · fórma que •> 
ail_o os deputados .... 

o sr·. ou~uaq; Ma'tto•:-:-Sr. presidente, 
foi uma lei da assembléa geral .. que . concedeu 
aos. empregado vitalicios do extincto tribunal da 
baila OS seUCJ ordenados e ·nada aiais é preeiso 
para lhes serem· con~ervados. · · · ·· 

·Vainoa ao regimento d~- bulla :; não _obst'lnte 
ser 6ll_a concedida de se1s em se1s annos; com 
tudo os · seus empregado:~ . erão sempre vit_alicios. 
Os Sra. que são de opinii'l ·contraria, . queirão 
ler _esse · regimento, e lá . encontruráõ lügo nos 
primeiros artigo:~ que .. toolos os empregados da 

· buUa são · de nutureza : vitlilicia. Eu ot'eio, que 
fol sobre estes mesmos · principias do regimento 
da -bulla, que __ se buscou a lei de 20 de Setembro 
de 1828, para detenriinor, que . taes empregados 
.vencesaem os Reua ordenados, até que o governo 
08 empregasse .dA MVO ·.em OUtro quidquer ser
ViQ_O P_ ara ~que f()SSem aptos. 

![)r. ~reSLdento, O ~overno tem mqi~S ll)eios 

d~ emj)regar ess~Js homens; se forern _ecclosiàsiícos 
nao falta . qr1e lhell -dar. a fazer; e se . não forem 
ec!lleslasticos Lambem ha. de haver . multo em __ que 
seJiio empregados; mas emquanto nito tíverem 
Olltro de11tino, devem contin11ar a perceber os seus 
or.tenados, porque a - lei assim o di~poz. O regi~ 
mento da bulia é uma . daquellas clisposições 
que. foriio conflrma~ns por leis, c que valem com~ 
taes. ·!'liio se faz JUStl~a alguma · se · tirarmos . a 
ess'>d empregatlos os vencimentos' que .elles têm . .. 

· . o Sr. PauUno elo oAlbuquor~~e : -
Sl'. presidente, não estan·do eu em conlormidade 
com os princípios que expendeu oHlustro rr.embro 
desta augusta ,- assern~léa, que · primeiro . . fallou 
sobre a matena conlroverlida, estou resolvido .a 
votar conlr~ o arligo addítívo, _ porque .assim -o 
entendo, e Julgo do meu dever. ._ . . _ 

Se ~ Oll)enda ~Ao · fosse _opposta a uma ~i aposição 
constitucional, 1sto é a Igualdade de d1reitos que 
tem todo o cidadão perante a .lei ; se acaso com
preherJdesse a ti) dos _ o• . empregados da . bulla 
eu votaria pela sua admissão ; mas· como ·eua' 
excluo a to tios aquelles que não . são deputados, 
e vai estabelecer uma distincçào odiosa e injuata, 
hei . de votar contra el\,\, 

Nenhum dos empregados da bulia tem maiores 
privilegias, Ao qile · os outros: o favor qne lhes 
concede a let de 20 de Set6mbro~ é applicavel 
a .todos sejlio ' 011 não sejão: deputados. Eu nilo 
encontro alli eesa dilferença que · a nmendR . qaer 
fazer. Os empregauoa .da · bulia ainda · que não 
fossem deputados; só · podião ser privados dos · 
seus · empregos por -meio de um processo que 
os declarasse .. crlmlnoaos, e · por .conaequencia 
tombem erão vitalicio8. · 

Tem-se porém citado um' re_~timento que valia 
como lei ; IJ)as se o senado nllo Jllltcou conveniente 
antorlsar os despezaa doa ·empregadoi da bulla, 
como quer conaorvar oa ordenados doa deputados 
d_ella? lito é contradictodo. 

Nunca darei o meu voto para tlrmar. a dealgual· 
dado de dirllltos entre cldad4Qa, qae dovem gozar 
dellea com igualdade. . . . .• . · . 

Maito emoora n emenda do aenndo 1lxe · unicà· 
mente urna quantia .pua pag.\r ao• qaaLI'O do pu· 
tadoa, o mi!llstr., competentoJ JlÓde e deve 1em 
depandencla !la aut·lriaaoilo da lol do orçamento 
m,,ndar pllgar a todu oa ompregadoa da blllln, p'lia 
a lei do orçamentu nlto tira o direito " qllem o 
tem, e nilo revoga lol alguma. . 

Demal11 01 · mlnl1tro• podem pedir credito• aup· 
p\ementare1 para · e1ta11 e Olltraa deapezaa, visto. 
eatarem autori~ado1 para (azarem toJaa~ as des· 
pezaa occurroMea, guo 1110 !undaJae em lei, · 
ainda me:~mo qlle nilu e1tejllo contempladas na. 
lel do) orol\ment,. 
. Pun .. nto 11e existo _lei conaerve·•e o ordenado 

·a .tadoa eaaea empreg rdo1, -e rejelte•se a emenda 
do senlldo, qull conalderou só parte . delles quando 
devia considerar a todolj . • 

o Sr. Cu•lolllo DLa•:-Sr. presidente, eu 
B<>U .tiio exacto observado_r. da ig11~ldade perante 
a Je~, c_o~o todo e qu_alqu~,. cidadão -que professar 
a let d~ VI na_, .· e por . 1sso não posso querer . que 
esta le1 a:1s1m . como. outra . quatquer0 sirva para 
favorecer o absolutismo. · . . · 

Já . !le . disse pllr muitas vazes 'que temos de 
refo t·mar empregos, e ·que estes deviio ser . te·m· 
porarios: e como se procura A~tora fo1zer vitalicloA 
estes _deputados da bulia? Terfimos de ver o 
Brazil gemer _sem . clescanço debáixo · do· peso da 
tributos para sustentar mandões ·acobertados com 

. o manto . da religião? Deveremos sem utilidade 
conser.var _e fazer vitalíCios empregas tempora
rios; firmados em uma _grao'l mercénaria- que 
niio tem existencla, uma vez. qüe nilo 1e reallse 
a sua attribuiçito 7 .E ha de neste. caso ·prealatir 
o elfeito extiDC~O de toda a éausa''! De nenhum 
moc:to : é IUil assumpto que JA"' fludou de · todo. 
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P1·escindnmos ainda dos fins bom sabidos em 

que se fundia o dinheiro dao~ bulias, isto é, 
'festas,· carruagens, . etc. Cessarão todas essas 
cousns ; e a que titulo hão . de continuar a ter 
ordenado os deputados da bulia l E para esse fim 
ha do 11e extorquir o dinheiro da algibeira do 
povo f Faça-se executar á risca a lei que abolio 
esse tribunal, e. nãú se pague contra o disposto 
'na mesma lei, a homens que já têm outros em
pregos, e que não devem· ser aqui comten•plados,. 
Desses deputados dizem que tlous sãu conegos. 
estes pois já tem meios seguros de·. subsistcncia, 
e se tiverem certas condescendencias obterão dos 
mandões quanto quizerem. 

Quaes ·serão as reformas se condescendermos 
com todas essas leis do . depotismo? . Se todos 
forem tão condescendentes como eu, ·sem duvida 
serão reformadas muitas cousas, e feitas muito 
uteis reducções: · se. o contrario succeder e eu 
fó•·· vencido pela maioria, cederei sim, porém 
a minha opinião h a de .ficar em pé. E' tão clara 

·a injustiça de se dar dinheirc> a quem niio tra
b~olha, que jã me. pesa de ter pedido a palavra 
·para fallar sobre esta mateda •. Em~meu conceito 
·a emenda · não deve passar .. e eu declaro.·me 
contra ella. 

o Sr. :Borae•:-Sr. presidente, o primeiro 
orador que me combateu, disse que votava contra 
a emenda eu, presença da collstituiçiio, -porque 
esta. garantia· a igualdada.de direitos dos cidadãos, 
igualdade que se . achava oft'endida pela emenda. 

A arguiçiin feita pelo nobre orador niio é . bem 
fundada, e nem .ao menos -se póde cbr.mar exacta 
a sua applicação. Pois os di1ferentes empregados 
da . bulla estão nas. mes~nas circumstancias, · que 
os dep.utados que têm um" serventia vitallcia, 
authenticada p~los .títulos da sua nomeação f Nm· 
,guem o dirà. Isto .é logica nova, ó bermeneutica 
muito singular f Guardas da alfandega cão. tombem 
empregados, como os. do tribunal· ua· bulia, que 
se abolio, e portanto .sojito considerad~Js vita
lícios. 

Não .esperava ouvir neata caaa semelhante pro· 
po11ição ; -·nunca pensei que se quize11se Igualar 
cousas desiguaes ~ara depois lhes conferir Igual· 
dade de direitos. Diz a lei sobre a esLincçt\o do 
tribunal da· bulla.- que ns emp••egados, que tlvo .. 
rem .serventia vitalicia, continuaróó a p~rcober OK 
seus ordenadosa o senado querendo obedocer n 
determinação dessa lei, inclulo na . emenda os 
guntro deputado~, os quaos tiuhi'io uma nnmeaçilo 
1mperial por decreto ou alvar,, e deixou de 
fóra os outros empregados,que erito da nomeação do 
commiflsarin,e nrio podiilo sua·consilltrados vitaliclos, 
E .-:orno se pro,,ura ··agora igualar uns e outros, 

- -quando n sua posição ó tão di1ferente I B oldado 
empenho; é um impossível ; é querer como jà 
disse igualar couaas .deai"uaes. Veio dP.pois o 
mesmo senhor com a•·gumentos de equidnde, e 

: disse ; havemos de conservar a estes ordenalios, 
e não os havemos de con:~ervar aos outros.! Sem 
duvida; assim ha de aconteeet·: o argumento · 
era bom para quando se abolio o tribunal mas 

. não para · agora (Apoiado.) -
Não tratarei de responder ao que disso o nobre 

orador quo me precedeu, porque só contrariou 
a emenda argumentando com abusos introduzidos 
no estabeltcimento da .h.ullu, e que eu reconheço 
verdadeiros em toda a sua extensão. · ' 

No meu primeiro discurso fiz.· v e•· que in9 pro
nunciei,. quando se discutia a lei da extincção 
do tribunal da bulia, contra a conservação .d& 
taes orden·ados e que fui sim veucido, .mas. não 
convencido: e. por. que causa. não se admitt.irão 
então esses mesmos argumentos, que. hoje se 

. quer que prevnleção? Agora é . tarde? agora ·só 

.,resta cumprir aquillo quo a ·t~i u1arca, e que é 
'.um. acto nosso. Se .um empregado não tiver con
· fian~a no que nõs fazemo::~, -em que . ba ele • elle 

on~ão confiar? Se nós· nlo respeitarmos o resul
tado das nossas deliberações quem ha de res· 
poital-o 'l. . · · • · ·. · 

Nós ~t·. presidente, .nós devemos ser os pri· 
meiros em dar o exemplo do. respeito,· e de 
obediencía às leis, do contrario nunca: serão 
obedecidas nem J"espeitadas. Não respondo a 
alguns·outros 11rgumentos banaes, e.não m·irecem 
resposta. A lei concedeu a permuneneia de ordc· 
nados inclnidos na emend.1; voto p'>rtanto a favor 
della. 

O Sr. ounha. l\lat.to•- Sr. presidente, 
procurarei responder aos honrados membros da 
assembléa geral; que combaterão a minha.opinião 
Disse·se que ba injustiça em se conceder· a estes 
quatro emp1·egados .. dabullu os vencimentos, que 
lhes competem porque não a concederão aos outros 
que estão em iguaes circumstauciss. 

O Sr .. Josó Ignacio Borges já demons.tl·ou a 
di1fllronça, que. ha entre elles.:· mas "dado que 
não bajtl. essa . dift'erença; o que . tem is~o I 
Apprúvemos eates e para o anno se ":tppro
varáõ os· outros,. :Se . assim fór de jnstif{a. Se 
elles se cousiderarem lesados· em seus dh·eitos, 
requeiriio ao· governo .e se o governo lhes não 
fizer jusliça, requeirão á assembléa geral que 
justiç;t lbes ba dd se·r feita. Ainda uinguem re
quereu á cumar•l dos Sra. senadores ou il.camara 
dos Sr. deputados . que fosse desattendid.o. 

Sr. presidente, Deos nos livre que a~ . nossas 
leis seJiio obra de um momento e que apresentem 
o cunho da precipitação em vez do cunho da 
prudencia A. o da injustiça em lugar do dll equi· 
dnde. Nenhuma razno ha para embaraçar agora 
a continuação dns ordenados destes 4; empreg'••dos, 
bem· quo fique espaçada a decisilo .dos outros. 
Disse um dos illustres oradores que ·na lei. . do 
orçuaaento nilo se· derogão leis: a lei .do orça
mento é como qualquer outril, e nenhuma ha. que 
seja mala apropriada para dar cabo dos abusos 
quo foa·migtlo por toda a parte . e em todas .a• 
noa1a1 repartições ; ella é. por ail&lm . dizer a 
unica propri" pam esse . fim .. p.ela. multiplicidade 
dos. obJectoa qu•l comprebeude e por ser n gue 
diminue, conaena ou engrandece todas ns de~· 
pezu1 a anual!& do estado; é della que se .deve 
esperar a cxtlrpaçit•• de todas es~as . plantas pa
rasyt;caa, quo . au nutrem da subatancia da grande 
arvoa·e da nnr;do. Deoa nos livre que passasse 
essa doutriua da maneira · que roi nqui enun· 
ciada. Tambem se tallou no escandalo de ban· 
quE.tes, carmagens, etc., . mas tudo ·Isso . acabou 
e e11cuaado é rullarmos no que. já. não existe. 
E111 concluslln eu voto que se .deve conservar o 
ordt!nado desses 4 empregados, e se algum. delles 

_tiver .outros vencimentos, para o anno lhe ajus-
taremos a conta. · · 

o S;r. Pauuno de Albuque·r.ql1e: -· 
Sr. presidente,. a acrimonia com que· o Sr. se· 
nador. que pl'imeiro quiz sustentar .o .. artigo, 
respondeu para .combatel' uma pessoa que está 
iào distante delle, foi muito clara para·deixar de 
ser notada. O Sr. seuador querendo refutar. os 
princfpios em que ·fundei. o meu discurso, disse 
que não esperava ouvir ne3ta casa taes ·r:1zões, 
nem ter de as combàter. Eu pelo contrario, 
Sr. presidente, espero ouvir tudo quanto· re
pugna á razão, porque conheço os homens e sei 
de quauto elles são. capazes. Vamos adiante, ·eu 
sustentei o artigo que· està em discussão,que
rendo porém que elle comprehendesse a toaos 
os empregados da bulia . que fossem vitaUcios, 
pr•r ser essa n disposição da lei que aervio•·de 
tundamentú ao mesmo·· artigo ; ngora sustento 
ainda o mesmo ·e nilo posao deixar de dizer que 
o artigo é parcial' e que é· injustll por supprimir 
os ordenados a uma parte· 'dll ci.tadiios que :têm 
o mesmo ciireito que· os outros ··a quem são 
conservados. Eu não podia comprehe.~~~r , o :!JlO· 
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tivo porque a t'orçiio desses empregados mais 
fraca· e mais ne.:essitada não pudesse· ter a mesma 
justiça da outra porção mais forte e mais abas· 
tada: porém um uobre orador quiz ter a bondacio 
de esclarecer-me, dizecl.!o quo estes tinhão um 
diploma assignado pelo chefe do poder executivo 
e que os outros nilo gozaviin dessa honra. Assim 
serll, não o duvido, mas de certo não é a 
assignatura do diploma que constitue a qualidade 

· vítalicin. dos empregados. Seja qual.f6r a .mão. 
que tenha .drm11do os títulos com que servem· os 
empregado3 da bulia, se o praticou legalmente, 
esses empregados· são · tão vitalícios \'omo . os 
deputados das juntas de fazen.:la, -os quaes to· 
davia têm o seu titulo unicamente assignado 
por. aquello que os preside. Não é pela natu· 
reza do diploma que os empregados da. bulla 
sito vitalícios, mas sim em virtude da lei, que 
os creou. Nada pois · tendo ouvido que faça 
variar a minha opinião nestB materin, insisto 
em :votar contra . o artigo additivo. porque não 
devo appfQvar que entre .membros da mesma 
rtjparUçiio. haja ordenado. para uns o parà ou-
tros nãll. · 

o SI'. Re~ende: -Sr .. presidente,· no meu 
c~nceito a e~enáa. não . de_ve passar : para mim 
sao cousa.a 1g~aes as asstgnaturas dos· diplomn!l 
desses empreg!l.!_los ; toiJas e lias ·são. validas. uma 
vez que · ser.vu1.o com ellas e nunca lhes · foi 
motivo ·de . estorvo a. sua dift'erença, A lei. que 
ubollo o. tribunal da bulia. diz que continuari•Õ 
a :vencer . os seus ordenados ·todos os empregados 
que ;não tiverem outro emprego ; mas niio obstante 
essa expressa determinação_ da lei, cànsta· .. me 
que um dPsses deputados tem de vencimentos 
perto de 2:000S, .que outro, . que era o padre
me:~tre S. Paiu, já morre11 : e . que outro é um 
religioso portuguez. . Como é isto i Pois ba d9 
continuar a·.· pagar·se a esta gente? De nenhum 
modo. ·Eu nilo quero saber se a lei é boa ou 
má, o que quero é. que ella se. cumpra, 11 para 
cumprir nrio deve passar a emenda, pois . em 
parte alguma da lei. vejo que .se mande pagar 
ordenados a defuntos, a estrangeiros, ou a quem 
tem outros empregos. 

O Sr. Marquo:.; do . CornvolliU : -
Sr. presidente, eu. pouco direi, porque bem dls· 
ctttlda estâ a mat•;ria quanto â justiça da emenda. 
Levantci·me sómente para mostrar a incolierenclll 
de uma concluatlo que se deduzio de um p1·in, 
cipio alias verdadeit·o. Diz·'st>, a concesailo da 
bull11 da cruzada é For seis a1100S. Logo 11 du
ração do . tribunal noo póde exced·~r a esse prazo. 
Verdade é que a concessão do bulia:' é. por tela 
annos, ignoro porém qual seja o .motivo desta 
limitação, pois .no11 ulUmoq tempos os dinheiros 
que della provinhilo, tinbio. uma npplicaoão 
permanente: talvez procedeBSro Isto .do estylo da 
curía rerriana,. m·as .dahi não se conclue que n 
tribunal deva durar sõmimte por seis annos. O 
tribu~al · tinha n. seu cargo a. administração e 
a anecadaÇão da· fdzenda da _bullo: ora. todos 
os negoeios · do ·seu expediente não .• podião estar 
concluídos dentro. de . tão crii'to prazo, forçosa
mente devia elle ter'uma duração mais ampla, 
sobretudo competindo-lhe tambem o poder Judi· 
ciario nas matarias de · sua · competencia. Nós 
sabemos o tempo que se· consome em .too1ar 
cc:mtas e. quanto dura entre nós qualquer pleito, 
ainda quando se procede .executivamente ; a chi· 
cima- tem . sempre entrada . franca no nosso fôro 
para barulhar e. etei:nisar qualquer causa; este 
mal, . que é muito· antigo e que· por iufelicidadll 
nossa ·ainda subsiste, não· devia escapar . á 
attençlio do leRislador, para nilo limitar a exia· 

· tenóla do tribunal, nilo ao :tempo de seis. annos, 
porque era isso impossível,. mKs nem mesmo. a 
outro qualquer prazo. por . incalcnlavel, · suppoatos 
oa abusos do. fôro, que se não havíão ainda 

. , I 
aCI11ltela<!_o, nom em tal se me/li tava. na. época 
da creaçao desta junta. · Estas 'considerações de 
mera conjectura passão n realidade se lançarmos 
os olhos para o regimento deste tribuna.!, de 10 
de Maio de 163i, que estava· em vigór, quando 
foi est.il jnnt:\ abolida: 110 paragrapho 4 se. con· 
fere aos seus mí11istros ou deputados, o cargo 
vitalício nas palavras- tanto que os ministros 
da cruzada uma vez . forem providos de seus 
_ officios não poderáõ mais ser tirados delles- e 
tanto ·lhes segurava . o· seu provimento, que nem 
sequer podido· ser suspensos pelo cornmissario 
geral ; pois não obstante o poder que este tinha 
de suspender e oespedir a. qualquer outt·o em· 
pregado, com" · o secretario, o thesoureiro e 
mais. officifles, . apenas·· podia representar ao rei 
e· delle esperar providencias quando achasse 
qualquer . deputado . incurao em ommissões, . ou 
mesmo prevaricação. Se pois .são vitalícios os 
deputados da junta, cessa o argumento, porque 
·se lhe tirava- a continuação do vencimento dos 
seus ordenados, · gue lhes· segurou . a lei da 
abolição do tribunal. Eu -não .sei se Pedro ou -
Paulo, que foi deputado, exerce actualmwte outro 
empre11o. de que . tem ·ordenado, e donde tJra 
suftlciente e mesmo pingue rendimento para & 
sua mantença. A isto acautelou .a lei citada de 
20 de Setembro .Je. 1828, no paragrapho 5~ dando 
a continuaçfió dos ordenados sómente aos ern· 
pregados vitalícios que não .tiverem outro em· 
prego, emquanto não for~m empreg .. doa pelo 
governo em qualquer serv1go para quo forem 
aptos. E'. esta a regra, por • ella se deve. regular 
o governo: o se por ventura. mandar continuar 
este ordenado a quem tinha· outro, ou tiver 
obtido .nova occuJ)acllo, a nós aó compete tomar 
conta~ e f•1zer efrectiva a responsabilidade do 
mini11tro, que não aeguio a regra. ~ue lhe deu a 
lei. N!Io entra nas vistas do legislador a lndl· 
vidualidade ou enaoa particulares, m6t•mflnte 
havendo dado provld&nclaa geraoas o leglallador 
é 11empre imparcial, e por laao . quando leglala, 
com<t . eetamo11 agora · fazendo, · olha para oa 
objeetos em abatractn, na aua genaralldade, o 
\OIZO quo de ata ae . arredn muito •n•riaaa a au~& 
lrtdRpendenola: os caeos parLicularos o daalndl· 
vldnaçõea pertencem ao poder t~xeautlvo. Nóa 
11omoa homena; nilo oatamu" portanto llvt·e•. de 
11armoa lnftuldoa . pllr conlllderaçõaa ptutlcularea, 
aomo1 lnviolaveis o rulo temoa qu11m reaponda 
por nõa: nito 11111lm o podllr exooullvo, cujoa 
mlnlatroa jl'unala 110 podem evadir da rtapOIIII• 
bllldade quo J>obre ellea peNa, alndn quando ao 
qut>lrllu cobrir aom o manto Imperial. . · 

Dlz·tA t11mbem que ba lnjuatloa na 'dealgualdado 
de empre~tlldOII vltallcloa o ni\o vUalicloa: roa· 
ponderei a lato : 1°, que eata dlatJncç4o vem da 

. lei e nfto ao trata oRora de R reformar ; 2°, quo 
essa injustloa nascida da de$lgualdade com que 
silo contempladas as duas classes de empregadoa, 
deve desapparecer; u~a. vez que pondere~oa que 
os empregados amov1veas nenhuma garantia legal 
tinhão de. goiJarem perpetuame~te .esse&· • orde. 
nados . que percebião ; ·de· necesaadade. eljes. deviio 
procurar outros meios para estabelecerem uma 
subsistencia segura •. pois os do emprego .sendo 
precarios, niio lhes acona~lb~v~ a pr~denc1a que 
nelles descanças~em. Os. vttal&c!os porem .tlrmados 
na lei e contando com· ella tmhao uma . fiança 
infallivel~ e ·a. mais firme· :base- sobre qúe podião 
com a. maior segura,nça regular:as auaa~de~p~zas. 
· A garantia q•i.•! devemos á se~urança mday1d~al 

n'um governo livre não pero11tte que com :o lU· 
tui.to de ref\}rmar .abalemoR. assim a confiança .que 
devem todos ter .na'lei •. Reformem:ae .embora os 
lugares inuteis, mas de modo que nilo:~ae f:aoa.a 
deMgraca dos reCormados que o bem pu~lico pro· 
hibe •. A economia . que: resulta: de .. auppresi\9-e~ ,de 
despeza, r.omo está repartidA pelo. t.oao dn 11ocle• 
dade, é· nada, por que n~da avulta i m!\B é baa· 
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tante . pnra . produzir clamores dos infelize!l . que 
uma . semelhante inedid~t ·repentinamente vai sub· 
mergír na indigencia. Não .se entenda que eu · 

· me opponho a reformas, ou que não attendo para 
o estado desgraçado das nossas finanças, eu quero 
as refnrmas, porém quero tambem que nellas se 
proceda muito . cnutelosamento, .. o em todo o ca•o 
11em quebra das garantia~ dos cidadiíos. Sem a 
emenda do senado os rteputados d:1 jnnta da bulia 
receberlito grave otrensa na srgurança que ·com 
todo o fundamento tinhiio na ... nAtureza do seu 
emprego;·.·~ · na lei de 20 de Setembro de 1828. 

Porlanto •voto~. pela emenda. 
o Sr. Lino Oou1:1nbo :-Senhores, eu 

niio tenbo tençilo de votar contra uma lei escripta, 
e creio que jAmais membro algum do poder lo· 
gialativo quererá votar contra as suas proprias 
obras : nestes ·termos eu estava decidido n sua· 
·tentar a doutrina da lEi que abolio o tribunal 
tia junta . da bulia da cruzada, na .parte appli· 
cavei A emenda, com todas aquellas circumstan· · 
ciaa que . a mesma lei marca, e vem a 11er que 
se . conservnsse os ordenados doa empreg•ldos que · 
tivessem títulos .vitalícios, uma vez que ni'l:o per· 
cebessem outro algum ordenado, estãva p9ia ft1·me 
ne11ta resolução, porém A vista . de alRuna dis
cursos que se têm aqui . pronuu~iado, julguei do 
meu dever pedir a palavra para procurar o mo· 
tivo porque o senado tinha posto uma emenda 
restrfctiva, abrangendo ~ómente guatro deputados 
desse exUncto trlbunal I .. E' verdade que jA disse 
um illnstrA senador, que elle não se embarAça 
com lndlvldualidades, nem P.rocura agora saber 
se Pedro, Paul.>, Sancho ou Martinho que erilo 
deputado&, . exercem actualmente out1·o emprego ; 
e qne só dava attenÇlio ao art. 5° da lei que.ex· 
tlnguio o . tribunal, e .. que manda conservar · os 
ordenados . ao11 seus empregados vitaUclos : mas 
rerdoe·me o nobre senador, eala emenda telta. 
pelo senado trata un.icamentll de quatro lodlvlduoa, 
e pkrece-me que se o senado queria emendar na 
conformidade. da lei citada, o deveria fazer sup· 
pr!mlndo o artigo da lei do orçamenta, e nilo 
fazendo e11a emenda que manifestamente se acha 
em contradicçiio com .o disposto naquelle art. 5o, 
a que 11e deaattendeu, querendo attender.se eni 
demasia ; pois em tal caso ficaria regulando om 
todo· o seu vigor o mesmo art. ún, quo manda 
conservar 011 ordenados áquellcs empregados que 
tivessem .tltuloa vltalicioa, e que nlio pe1·cebessem 
um outro ordenado · por diversa repartlçãl'l. Mas 
nilo 11upprimir o artigo do . orçamento e por uma 
emenda, fallando só em . quatro lndividuns; como 
se póde dizer que é emenda geral 'l E' emenda 
particular, e muito parLicular em favot de quatro 
in.dividuoa chamados deputados do extlndo tri
bunal da junta da bulla · dn cruzada. 

Eu desejava, Sr. presidente, perguntar ao senado _ 
que motivo · teve · elle para rnzer Pelec:çito desses 
quatro individuoll I .Como soube o. senado que 
elles Unhào ti.tulos vitalícios I. Cumo houve C<l· 

. nhecimento de que elles niio ganhão nenhum 
ordenado por outra estação I Eis a unica pergunta 
Qn~ eu queria fazer ; porque se me respondessem . 
fomos informados quo esses individuas têm ti· 
tulos .. · vi talicios, . €< . · niio percebem outro . . algum 
ord_enado, ~u então per({untaria mais _; pois nesse 
extmcto tribunal não-existem outros ~mprPg•ldoa 
que tenhão títulos vitalicjos 'l Emquanto puis o 
senado não manifestar as razões q ueteve para fali ar 
em · quatro indivíduos com , exclu~ão .de outros, 
eu niio · püsso em minha consciencia votar por esta 
emenda. . . . 

Depois ·disto, quando ouço um illuRtre mem· 
bro da assembléa geral dizer que esses individuo& 
estão e•,ntemplados com oa seus vencimentos em 
opp• -sição á l.;i, porque tnmbem oa percebem por 
outras repartições : quando ouço . dizer .que um 
delles. jt\ morreu, e por consequencia estt\ riacado 

da lista civil ; que outro é um . frade estrangeiro 
quo obede~ia a superiores . estrangeiros; .· e por 

· consequencta nli.o pó de gozar nenllum · emprego 
publictl brazileíro : não sei, não sei como se possa 
votar pela emenda. 

Eu não bositaria . ern dar-lhe a minha apprÓ· 
v ação, se .e lia fosse concebida · segundo a . lei 
que póz fim ao tribunnl da bulll\ i mas quando . 
observo. todai estas cousss que se têm ·dito; 
9u~n~o vrjo que n em~nda falta, só em ·quatro 
J.ndi.Vld.uoR, eu, .St·. presidente, veJo-me· na neces· ·· 
eidade de . da•· o . meu voto contra ella .. De facto, · 
sendo .. dous conegos os doua deputados que restilo. 
(visto que . um é morto . e o outro estrangeiro), 
segue·ae · que ·nenhum pag~mento resta a fazer-se· . 
lhes a pretaxto de serem deputados da b!!lla1 
porque o morto nada pôde receber, .o frade ea· . 
trangeiro, porque nem babil era para ser deputildo : 
do ~xtincto · . lribun~al, e o~ doua conegos, porque 
a Jea só manda pagar aos que niio tiverem outro 
emprego. · .. 
. Em_9uanto pois eu niio souber o contrario ~ a 

respeito destes quatro indivíduos, hei .de vott&r 
c~ntra R eme!Jda do ;~enado, pqrque ella, torno.a · 
dszer, só sena rasoavet · se supprimi:ise ·o artigo 
do. orçamento que velo da camara dos deputados, 
e. di:;sess~ fica supprlmido o artigo, porque. sub· 
stste a le1 quo . manda conservar os ordanados a 
t<?do~ os empregados da bulia ·que tl.verem ti~ulos · 
v_ttallclos, uma vez que não percebâo out·ros ven· . 
cnnentos por diversa repal'tiçilo; Feito isto, es· . 
cusado era fallor nesses qut~tro . indivíduos,· ~ e · 
preatar ê eownda e<~ae oar&~cter de particula.ridade 
que a lei. nilo reconhece; e" que eu .hei de tieinpre . 
oppôr·me. · · · · · 

Nilo e1 tr<l na quea'tilo de saber se a bulia ·. foi. 
concedida pllr seis ou por mala annoa. Tal bu\la 
nunca exi11Uo entre nós: era un1 engano que se 
!azia ao povo brazlleiro, como jé. em outra oecaeiilo 
eu disse, com fc.~lbas ds papel pardo e com lo· 
t.rlnhas que nada vnlilo : nilo existia semelhante 
bulla; a bulha foi exp_edida com a condi.çlo de 
dar-ao (1. Santa Sé OO:OOOS ou 80 mil crusados, e 
11\ vinha declarado quu nilo. teda efl'elto, emqu.\ut.o 
nllo foRse recebido e11ae dinheiro, o qual em ver• 
da(le nunca . tendo Ido para Roma; nada porlanto 
v.alia a bulia, porque não era bulia, mn1 bulia 
quo 110 fazia . ao povo; para lhe extorquir os aoua 
vintena, e dar-lhes uma applicaçilo lncomP.etente, 
e ao totlu nlhei11 da primiUva liiRtitulçilo. Emüm, 
!alo jn esti\ acubado, graça11 A lei de 28, e nada 
temos que providenciar soba·e materia de todo 
extlncta. . . . . .. . . . . 

Accreaco nlnda . que alei mandnva pagar aos 
empreRados da bulia pe!os rendimentos da _mesma, . 
e acabat.los como .e11tlto eetea rendimentos, donde 
é que se ba de tirar o d!nbelro T Do corre nacional I 

·Para que ? Para pagar a homens que nos nnda~ilo 
enganando com folhas -de papel pnrdo, e dizendo 
ao povo que ganhava grandes !ndulgencias, quando 
não existia semelhante . colisa .'1 Niio, senhores·; ·· o 
dinheiro da naçã~, a meu ver, deve·&e dar a ·quem . 
bem serve á nação, e não a zangões que só vivem 
á · custa do trabalho alheio. · · · ·· -

Este é o meu voto. · · . . 
.. 0. Sr. Ai:~nclda. . ., Albuquerque::-Neste 
proJecto . de orçamento . que veio . da c amara . dos 
deputados . para . o senado .· niio se fez· mençilo. 
r.lguma das despezos da bulla ; não houve artigo 
algum que t'allasse nisto ; . e nem ao . menos . se 
supprim. irão ea.aas. deapezas como se tez a respei. to . 
de outras muitas. ·Por consequencia o pro)ecto 

· do orçamento foi absolutamente omi&$o a eete 
respeito, e nilo podia assim de fórma al!Íuma 
ter luga1· a medida aconselha. da pelo nobre. me.mbro 
da .· aaaembléa .geral que tallou ultimamente, 
porque. ella .aaaentava sobra uma hypo&JJeae 
inexacta, dando · como existente . um artigo que de 
facto niio exi<ttia. · · · : , , .:. · 
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EstRndo persuadido que o silencio da camarn 
dos deputados neste assumpto não podia ter orí· 
gem na intenção, de que não se fizesse uma des· 
peza .autorisada. por lei, pois era suppc'Jr que se 
qaeriiio cousas contradictorías e injustós, o IJUB 
eu não -devia acreditar de nenhum modo; inclinei· 
me a julgar que· a camara dos deputados ()dei· 
xasse de parte por ver que a lei do orçamento 
e r~ ·reit11 para o nnno financeiro . de lBSl· r1- 1S32, 
e que havia tempo su111ciente .para ~:m meio se 
poder. tratar com mais facílídarie, e mesmo de· 
rogar a lei que lhe Ma relativa, e dar-lhe um 
outro expediente. Neitas . circumstancias quando 
vi que no senado se tratava de · Jncluir·esta ma· 
teria na lei do orçamento por meio de um par· 
cíal artigo additivo, feito em favor de·-quatro in· 
dividuos, pronunciei-me desde logo ·contra elle, 
pois nt'io posso _achar justiça para se contempla· 
rem quatro, ·e excl11ir·se o reato. · 

.Disse-se que aquelles tinhi'io títulos vltallcios 
e os .outros· niio. · Pof:'l· a clrcumshncia 'de serem 
amoviveis destruo· .n quálidade · de serem os seus 
títulos vitalícios? _ Dc1 ce·a·to não. O regimento da 
cbancellaria expressamente àeclara q11e todas es 
vezes que um · olficio .não rõr provido por tempo 
c·erto se reputa vítalicio, ou inda que sõ dure 
seis mezes. 

Se na lei do. thesouro publico do Rio de Janeiro 
se ordena, posto que os o111cios. sejão trlennaes 
e . de serventia vi~allcia· o poderem ser amovi veia, 
como . se_ argumenta· dizendo ·que por serem vi· 
talicios . esses empregados da bulia, .não podem 
ser · hinçados ... fóra? · Pódem ; uma .vez que oito 
cumprio com os .seus deveres, e muito princi· 
palmente quando ha razão para crer, que s(i erão 
vitullcios pelo regimento da bulla; o que todavia 
não ·amrmo• porque ainda não me dei ao ~r~balho 
de o ler, nem ·cte certo agora me dare1. Por 
consequencia eu não considero no artigo additivo do 
senado mais do que uma parcialidade, e uma parcla· 
lidRde que não se deva admittir por maneira· ne
nhuma. 0.:~ c~pitães.generaes davilo antigamente pa• 
tentes até ao posto :de tenente-coronel; entretanto 
es11as patentes erão tão vállo!as como quaesquer ou· 
tras firmadas pelo punho regio ; e a razão era porque 
a lei· davR aos . capitães·generaes a autorisação 
necessaria para· assim o prattcarem, o que prova 
que a naturi!Z8: vitallcia dos empregos em nada 
estA pendente da natureza tlns assignataras dos 
diplomas pelos qnses são elles concedidos. 

A' vista pob dl) quanto fica dito sustento quo 
o artigo. additivo é parcial e parcialissimo. Fique 
suspensa · a decisão . deste negocio : . a as$embléa 
abre·se a 3 de Maio, e até 8 de Setembro ha· muito 
t-Jmpo para . tratar ~etre com vagar. 

· Voto contra o· artago~- . 
O s...:. Bo.:-U:es :-A unica COUIIa com que se 

embaraçn um. dos membros da asseml,lléa_ gerai 
que- combateu a emenda; !oi . com. procurar s11ber, 
o motivo porque o senad·o· adaptou; mas e.u · c'1;1ido 
que o allus~re. membro' esteve fõrtl_ deste recmto 
no _acto da discussão;· ou· _não entendeu bem· o· 
meu' discurso~ · 

Perguntou porque· ~otfvo. se· riiio tinha. auppri~ 
mid"o ~ artigo do orgamento sobre a bulia; a isto 
jál!e lhe re:~ponde~,.,tiuet~l art!go não veiu .no o.r· 
çamento, o. que a camara, elect1va nada .alh.hav•a 
dito a esse respeito. Trâtarei . pois de responder 
unica·mentti sobre· a emenda· do senado. 

Eu· já dla1e- que quando· 1e tratou da fazer e1ta 
emenda 1e pedirilo lnformaçõea ao mlniltro,. por 
ser a unida autoridade a quem 111. podilo pedir, 
e · qa&e ae achava babllltad" para·· •• poder dar. o mlnlatro lnrormoq, apre~tn&ando uma relaolo 
nominal de todoa.oaena_pr•Kidoa daaae·exUno&oirl· 
banal. ooar eapeoUioaqao·. do• qae erlo- noraeMoe 
pelO' governo,, .e doe que trilo- aomtldOIJ)tlo oana·· 
uii .. arlO< pral;. e amo,lftll• por elle; Foi aobrt 

~~o 2 

eet·a i nformaç~o. que o senado reguto1t' · a emên~â. · 
Vendo o aEmado. que além do comniiasarío geral· 
e do juiz executor, havião seis dli,P.Utádos 'nb· 
mea•los por· .decreto·· com serventia· Vltalfcio, e· ·15 ' 
differentes empregados nomeados pelo commissario 
geral, e al)loviveis por. elle, .disti!lguio, e'c:lí8tin·;. 
guio com JUstiça, porque não pod1a Igualar uns 
aos outros. Nenhuns· dado:1 m1l's do que· estes 
po_ dia procurar_ o_ senado p_ara __ Pr_oceder c_. o_m_ · ~ce_ r_~o. 
em sua daliberaÇilo, que eu flrmemente cre1o ser 
fundada na justiça e na lei. . · 

Disse•ae que houve . particularidade em não se 
conceder a· todos aquelles . empregados o mesmo 
que se tinha concoliido a quatro deputados, e 
ainda· outro nobre orador con!!rrno11 es3a asseroio,· 
ajuntanrlo que a emenda era parcial, porque dos,
deputados nella ·incluídos um era conego, outro 
estrangeiro e outro já fallecido, 

Qaeira o n<>bre orador dar-se a pena de exa· 
minar o orçamento, aptesentado· pelo mlniatro da· 
justiça, e entilo conhecerá que alám do conegiJ
havla. cinco , deputal!o~; que o senrado excluio· 
destes o .morto; . e. deixoll unicamente. aquelles: 
guatro que erão os que estavão na craveira .da' 
lei por niio .terem outro . emp_rego do governo, . e 
possuírem o l'equisíto. de empregados vltali_oro_ a. , 
Em t11es círcumstanciaa o senado .julgou e: eu 
tambem asalm_. o jalgo que nilo podia Igualar uns 
ao11 outr.oa, porqú.e uns e ·outros erlo por 1ua 
natureza desiguaea. .. . . _ _ _ . . · 

O exomplo .que se· lrouse do que praticado oa 
CO\pitiea·generaea .no expedia_ nt6. d" c_ ertu paten_ __te a : 
mflit11rea; nilo_· serve ·. para asora~ · e seria a6· 
bom para :quando se discutio a lel .que abolio· o 
tribunal. dl\ · bulia, A. presente ~uestio deve datar' 
o seu principio dessa lei. de 1828 pan. ci,. e os: 
f11ctos anteriorea de sorte alguma -lhe podem 
servir de apolo. Q11er·se notar que. dos . q:uatra 
depuhdos que o senado escolheu,. ha- .nm que 
dizem· ser estrangeiro • pJis bem. se assim fOr •. 
o ministro que . o · exchJa; Por ventora o senado é 
tribunal de inquirição para fazer _et&e e:xamB"'t 
Não. . .. _ . 

Quando o. minletro bOilV'Br de realianr esse pl· 
gameato, elle &erA cuidado. de· dizer,. deues quacro· 
deputados a quem se· deu a· continuação dosa&UI· 
vencimentos~ um nio deve precedel~os, porque oão. 
é cidadão brazilelro : e ee o mlni•tra fizer' o' 
contrario', elle será cbamado A responsabflidade, 

Assim creio que estão desfeita~- todas as du• 
vidas, e que a emenda deve ser approvad11, 

ó sr. ocloríco Meneio• :~ Sr~ presfdente,,, 
poslo que sej11. ver_dade que as leis B!D geraldevem 
ser. feitas sem se altender. aoa ind1vlduos, . com'. 
tudo. c_riM. que •_es!e_· p~in_ c_i'pio_. n«~_ -.f,a_"P_l \ltcav_el_ 
quando se trata da le1 do orçarnent(). N~I.~a,S!'!: 
autorisão' as despezas, e.po~ isso d·eve exan:tl~,a,r·s.e_. 
com quem essas d'espezas !J8 .passD:o;~,f~z~.J; ,;t:tn!!ll~ 
parte niio SI)U pois da opfn ulo de· um. do,s aeouore,s, 
que f aliarão· nesta ma-teria' em -aenttdo· c~nt !•r'lo.; 
Todavia eu voto-pela emenda do· sen-ado,- porque 
me parece ·mala justa' do. que sé': decidl6> ~a c~~
mara electiva·, e porquo Jêi· o •enhor (\U&·a~aboll' 

·.·de •assentar'se,·.mostrolf que :o· conego tmh~ · stdo: 
exdurdO'; . que a· morte .·tambem o ·fõrar, ·· e- qll'e' 
resta vão portanto só quatro.~ > '· . · ·. · .· · 

Disse.:se é• verdaa'e~ que·aesiJeà. quât~o,·l-~~·~efll, 
estrangeiro : ·mas· tamoem me~ cons~a. q\le· .DilO.. ~; 
é, e sim um fa·adearrabida1 que_. -~~o_.·v_ .ol~ou n_u_ nc ___ &-_, 
a Portugal, quo hoje nta .aeculc~~laa'cfo, e· qu~, 
ji 11e aobava aqlii ln'tea d'a lndepelfdertct.-~ e ·por-, 
tanto não é e•tran1elr(). Nilo' _d_a~cu~ro ,Poia,. razlc:
pua 111 votar coucra eaca ,dllpera. , E 1~111-. 
porque· pen4'e .. · exac_ ti•_ al_m•m_ eate· --il~ .. Jel

1
. que,, ,ex·_ 

thllfliiD o · trlb11nat clR btalll', e· da l!L !!lO. JJQ'I' 
devamo• apartar·· com'O bam·'dlllll' lhn uo'l'l'l'lo 

rer:::.'.:tt:• .pr~l> 4~'" retk,b~l~ . ~e IL&tiiVIl
~;; 
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quando . tratar de objectos desta. natureza; e ha- não _ temos _. regimento~ Se_ o temos, eomo é .. que a 
vendo _ alguma - - ~azão __ aínda. que não -muito .clara, pretexto :de fazer · exphcaçoes _se vat Callando • qua-. 
é·máiti prudente o votar-se que se pague ao .em· tro vezes. · 
pregado, do que votar-se que nada se lhe dê. osa. PttESIDENT&:-Nesta ultima eu não tinh3 

o' s:l.'. :Lino Coutinho:-:-0 illustrc senil· . dado n palavrà, . _ . . _ _ _ . 
dor -que me quíz combater, disse quo o senado o Sa. ALMEIDA. E ALBUQUERQUE :.,:.Eu di~J~e que 
foi n1uito bem Informado, quando produzio esta este artigfl additívo que consignou quantias para . 
emenda que eu chamei particular, c outro íllustre · se pagnr só a quatro indivíduos, e!'a .Pflrcí!ll, ·_e 
senador tratou d_e pai·c:al ,_c accr_escento11 qu~ ainda agora o repito. Para que cu o Julgasse ·Justo 
tinha em -vista .uma relaçao nummal dos em· e niio parcial seria. necessario que con~ervasse 
p1egados da bulia, apresentada _pelo governo ou igualdade nas suas disposições. _ Pois dos empre, 
3eu ·agente . o .ministro de estndo, sobre a qual gados da bulia, que pas_são.de uma duzia,. quatro 
o· senado havia regulado · a emenda. Aqui_ tenh_o só mente deveráõ -- co.nservar _cs seus ordenados _ e 
essa· relação ;. mas pergunto eu ao illustre . se~ ficarem os outros privadc:.s dl)sses beneficios? Por-
nador, onde se '.eneonlra aqui a especifrcação, que que motivo .'l ,E'., di;~:em . al!f_uns senhores, por9ue 
mostra :se esses empregados têm ou não têm ·outr.o os -quatro .tém títulos vitnhcios e os outros n!lo; 
emprego; ·para •assim se. rec~nhecli!r quaes são pôde ser -que seja assim, ,m,ns 1 eu yej~ que a le1 da 
aquelles que segundo a le1 estao aptos par11 con· creação d~>sse tribunal cons1dera_V_1tabcJOS todos os 
tinuarem :a perceber .os _ seus . vecimentos? Nesta títulos · dos seus . empregados, e .até me persuado 
relação virã- isso declarado? Não; elh. é sómente que esta foi a ~ntormaç~ô. ~o ministro c_ompetente_ .• 
nominal e desgraçadamente quasi todo o quadro . - Diz-se que sao amov1ve1s, convenho:. m~~ por 
dois deputados· .é eompostode frades, isto é, -de . serem .amoviveis não 'deixão de ser V1tahc1os e 
homens ,que morrerão para o sechlo; mas vamos vic~-versa·: ·estou tão c'erto .disso, ,que o mesmo 
adiante. commii!sario·geral pódilll!er pns~o no meio da rua 

· Aqur ,não se-.declara se esses indivíduos, assim se 'elle prevaricasse no seu ortic10. . 
mesmo frades, ganhlio dinheiro· por ~utra estação . Emftm- a presente questão é de fact~ en~o per· 
publíca, e preciso era que o senado b!es_se a cer: tence ao corpo.legisl•Jtivo. q corpo legislatiVO_ de· 
teza do contrario, _porque na couformJda~e . da le1 signa .simplesmente o dinhen" para as despezas, e 
a· condição de · não gozar-de outro vencJmE!nto é ao ministro da repa~tição íncu~l~e _desp!lnder e.!!te 
iildíspensavel para poder continuar-se a perceber dinheiro _nJI conformidade da lei r Sao po1s Cunccoes 
o. ordenado ·da bulia. Logo a -emenda não se fundou m·uito' dístinctas e por isso mesmo_ se to_rnava _n~-
na lei; pois · que se ignorava se esses homens ga· cessaria que no a.cto .de -designar essa despeza nao -
nhavão , ou não ordenado por · outra repartição ; se obrass_e com párciali_dade, _P_orque a_ acçii_o do 
l)or eonsequencia. está em pé a minha. proposição. , ministro não podia . melhorar nessa. p~r~e _a. do 
Mas disse o nobre .orador, approvemos a emenda,. · corpo legislativo • . Por tot{os estes mot1vos !ln.t_endo 
porque , _o, governo devendo cumprir: a lei que não_. que a _emenda niio é justa e_ ~omo !lousas_ InJUstas 
foi derrogada e vendo que elles · ganbão por outra · não. devem sahir.desta casa, e1s aqat arazao porque 
repartição não lhes dara eese.ordenado: e se elles eu votó' contra ella. . . . · ' · 
argumentarem. nesse caso com a lei do orçamento .o Sr.-.Yisconde.de Alcantara:--.Eu en~ 
e .disserem, esta lei manda que vós me deis o orde~ _ tro na ma teria, senhores; que se off'erece ao exame 
nado r . e vós ministro de estado deveis cumpril-a I · da _ assembléa: geral, para que cada u~ de . seus 
. Disse o illustre senador que se· o 'ministro fal· . membros ·possa ficar cabalmente ; instruldo:della. 

tasse ao seu dever seria chamado á responsabili· · A-lei .que extinguia 0 tribunal da bulia cons1d~rou 
dade: tudo isto é muito bom ; mns já vio o illustre dois objectos para que: os eml?rega'!_os nessa rapar
senador verificar-se a responsabilidade · em · algum·· tiçiio.tivessem direito á -cor.tinuaçao de seu~.orde· 
dos nossos ministr.os '1 •Ja vi o que algum 'desses nados: .ambos pois devemos-encarar. , Co~s1d~r,ou 
ministros de estado que .tem· consumido_ milhões e > primeiro-que os seus provimentos fossem VJtallclos 
milhõeói á nação brazileira pa~tasse .cinco réis da e, em . s~gundo lugar, que não , tivessem outr'?s 
s.ua . algibeira ? como ? donde ?· .todos elles são vencimentos pagos .pela nação ••. Em~conseq.uenc•a 
pobres como eu, por- assim dizP.r; não têm· onde dessa leio_ governo _fez 0 orçamento e ~t~end~n~o 
calão, e como hiio de pagar li I Mas issq são cou· ás -suas disposiçõss, unicam~ntl!. alh : ,l~dmtttw 
sas que não vem para aqui. Senhores, o_ que aquelles · empr~gados que_ não tmhao.,:ve_nctmentoa 
devemos fazer ó o que faz ,o bóin meéii'co, que . ppl'., 01Jtra parte.• ~onsiderando po!ém! ei!J . tbesa, -
procura precaver que os bomens nõo adoeçiio, que todos os oific1aes da b\1\la e~ao v~tahc1o~ ,na 
po~que depois de ndoecerem tudo são~diffic:al=ades conformidade dn lei da .creação _deste t~1bunal. . 
para se conseguir :a cura: olhemos po1s mutto .para · · Assim proclldeu_ 0 govern«?, e as~im e~tendeu 
que não segaste o dinheiro da nação, por'lue depois cumprir 0 _ seu dever, . como _llel _ executor· da _lei. 
de sahir do cofre e passar a mãos alheu•s, bem- .. Um _dos. membi.'OS da assembléa notou, que de~se 
aventurado aqu~l~e que o possue. . · ·· t~ibunal' viessem contemplados no orçamento fetto 
·.o sr,. :a.or.iea:-0 .. nobre membro da .assem· pelo guverno só cinco . deputados, sendp elles seiil 

bléa acaba de dizer. que o senado fundamentou. a. ou 'oitu· mas . se · 0 examinar co111 .attençã~, . ver!\ 
suá • emenda sobre :uma simples relação . onde só que 0 Jries-ino ~riilcípal de~uta_ · do~commissllrlo_ geral 
encontra homens; . não é as~im : o senado . pedio . da b'ulla não fai contemplaclo, porque tem ou_~ros 
informações ao ministro e . este. informou; circums· _ vencimentos como monsenhor da· ea.pella impenal; 
tanciada1J1ente e declarou ao senado que aquelles verã que outro 'deputa4o · tainb,e'm '.não ·fo~ ·contem-
deputados não tinhãó outro algum .emprea.> ·do go· plaao por ser conego da .mesm11 capella de on~e 
ve.r!'lo por.onde percebessem orde!!ados. Foi. sol5re 'percebe vi!riciméntos ; . dahi. pois co~nece.rá ':11~ n 
~st~s .bases · e não sobre as que ctta :o a obre mom· . razão que teve 0 governo para·niio : '!l:lutr s.e1s . ou . 
bro _da assembléa .. ·que o senado firmou a -emenda. oito, mas · shn qu.ati'o. · :r:oclos. possu1ao a -c1rcum-
~ão é de suppõr' que o _ ministro altera~se a .verdade stancia de terem t1tulos v1talic•os, mas faltava-lhes . 
mas s.e assim acontecesse, o que· hav1a de fazer o a ou~ra quo é a de não·teretn ·diversós vel!_cimentos. 

:senado? Arvorar-se em tribunal de. exame e pro· o senado niio estando na mesma -persuasao em1 que 
ceder· a uma ' Inquirição 'l Julgo que ninguem ,, estav11 0 governo que considerou vUaiiciCIS a todos 
dirà. O ,11en11do empregou ·todos. os meios ao . seu 08 empregados. da , bulia, , por, isso fez · diff'erença 
alcance, para conduzir· se com· acerto, .e fez a entre aquelles que erllo. da nomeaoão do :gov:e1:no. e 
em_encla em .cônfor'mraáde com a'lei. . ·__ ._ , · 01 outr01, que·.erilo nomeados ,.pelo comm1ssar1~ 
· o Mr • .A.lmold~ o Albuq~erq'uo: -An· geral, ·e dahi ·provelo inclalr,., unicamente. :os, Rl'l• · 
&11. de tudo preciao saber uma couaa : 'emoa ou meiroa na ;aua emen,da; ez.cluinclo todavia aque os 
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qúe gozayão de outros. vo·ncimentos, nssim como Artigo 11 que ·se refere a emenda : · 
uin que havia !sllecido;· cc Art. 15. E' . fixada a . cl,espeza · do· ministerio 

Aqui verá o illuHtro membro da as,;ombléa· geral . Jos negocies estrangeiros em 120:000$, q11e serão 
quo o senado entendendo a lei da maneira que dispendidos da · maneiN seguinte : · · · . · ' . · 
1l~a dito, não obrou particularmente~ A outra oh- · a § 1.~ C,.m a secretaria de eRtndo dos negocios 
jecção que fez • o ílluiitre ·orador, funda-se em ostr~tngeiros, . seu. expediente · & __ desp~zas ·extraor· 
dízer·se que um dos quatro deputados er!4 eslran· dinarías 2l:OOONOOO. .· . · · • · 
geiro e sujeito a superior estrangeiro; mas per; cc _§ 2.o c,1m as. com missões de lega!iõas em 
mltta-me o nobre orador que eu nffirme o contrario. p11ízes estrangdros 99:000HOOO. » . · 
Nós · todos sabemos que o por.tuguez que ftcou ' '0 sr. - Forl"~tr'-' da -Vota-a. :-.De todàa 
D<> Braznna época da independencia, é tiio bom quantas em_ e_ nd_ as foriio pos __ tas pelo_. __ se_ nado _ á .IeL 
cid&düo comonós somos: essefrada jbrou a cons· do orçamento, _- e g11e não estão em relação com 
tituio;ão, era empregado publico, estava -entre_ nós os MS:>os_ prínciptos, nenhuma me· parece mais 
entre nós continuou a viver ; e portanto é cidaçlão absurda 8 qúe mais facilmente deva cahir, do que 
brazile.ira e _não ~óde deixar de gozar de todos os ellta .que diz respeito ao augmento de despezas 
dlreitoR e regalias que lho dá a -constituição, a sua do inínisterio . dos negocios estrangeiros, para 
justiça f11ndad8' na lei e nunca assembll\a geral o as quaes . tendo . sido. · IJ_larcad11 pola cama~a .dos 
póde esbulhar dos-direitos . que ello te in · adquirido Srs; deputados · a quant111 de .120:000H, a emenda 
por justos títulos. Nestes termos entendo que a votl\ . 11 quantia . de 140:4006. . _· ·_ · . · · . . · . . ·.· 
emenda do senado é justa' e digna de_ approvuçiio; . _ Considera'çõés de economia · publica,· eandidera~ 

Julgando-se a ma teria sufficientemente debatíd:l _ !iÕes de_ polítiCa dev~m move~ a · asse!Dbltla .ger.al ._á 
foi proposta a emenda á vcitaçiio.-e fico·u àpprovada·. votar cont1·a. a emenda: ·com11dera!iões de·econom1a 

Tendo a discutir-se a 7a emenda, 'convidon o publica por qt1e nós dev:emos lembrar que não 
Sr. ·presidente ao' Sr. vice-presidente para o sub• são só ·120:0006, os qne .forão concedidos, pois 
stituir na cadeira. da. presidencia: o que se veritleou á vista _da baixa do · cambio que · infelizmente 
imme•Jíatamente.; · · continúa, talvez . :1vtlltem na época de se despen~ 

Passou-sll então a discutir a 78 emenda: _ . - . derem a mais: de SQO. ou -w<>:Of>Od ~. ,Ma!l.~não, é 
cc ~ B.o Additivo. Com a casa pertencente .A essa a razão princip~l que n?s .;deve .mor11r . a 

mitra dest':l bispado que por contracto foi cedida rejeitar a emen4a; .a · r~zao ~J'JOC!P&! .é para, _res7 para accrescimo da cade1a desta cidade 800$000,» tringir .·as .uoss,as relaçoes . dtplqm.~tJcas ,com os 
o s~; VJsco:ncJ.e do Alco.ntor_a:-Talvcz governos europ~os, ~om _gov"rnol! .a que, SOD}O,!I 

será conveniente c.xplicar ll assemblé~o .. motivo · estranhos em relaçoes ,de semelhante: natllrez_a • . 
desta despeza, para que votl'l com conhecimento de Sabemos JJ!Uíto bem quõAebaixo·:· ;~e~té. pre_t~:s;t'q 
causa sobro a emenda . feita pe!o senado e. não se tem dispendldo muit.o _de r~os~l?~. )lmhen:()~ 
approvnda. pela camara dos Srs. deputados. r9m a . unica vantagem ,, de. s~ co_n~~g~•r to.r1;1ar 

O R io de Janeiro · te'ndo ftcado sem c•1deia depois mais dura a .nossa. .- ,eserav1dao, e .tntr . .Jduztr . . a 
da vinda d'El-Rei o Sr. D. João VI; talvez com bem desordem' nas nossas .. ti'nanças; exéeptU:iui!fo isto, 
pouca civilidade se lançou mão. de parte ~e um para narla nuiú tem servido eilses . n~ssos ~e~~_c!os 
ediftcio pertence11te á mitra para se lhe d11r . este diplomaticos. . . . . . , ~ , . . . 
destino, poiíto que occupa~o estivesse pela prisão se . ncaso os dinheiros que. tem<:s .. destinadO 
ecclesiastica • . Com o volver do~ tempos tendo .ac- . para· t 11es fins houvessem sido __ meno11 mal . em~ 
cr.;scido o numero dos presos foi _uecessario pregados, talvez aindi\ não• nos .movessemos a 
augmentar a. càdêa;. e o bispo capelliio:mór _como fazer mais .alguma conces~tão; porém- todos. os 
administrador dos bens da mitra, do muito .bom · - precedentes nos acouselhão o.cootrario ; :além :dísso 
grado conveio em entregar para essa fim- o resto devemos considerar ., que . sendo nós: .-um , .estado 
do ediftcio ao. governo, 1icnndo este obrigado n que 11gora cou1eça, ·não é justo que encetemos : a 
pagar-lhe a som ma ·annuaL de 8008 para aluguel nossa cure ira com· .estrepito grandt', nem de:vemo_s 
d6 casas . de um· capellão que diz missa aos preso~, ter pejo de ccinleiisal' que somos pequenos: . possu1, 
do cartorio ecclesiastico e . de outrns. para . res1·_ mos é verdade, immensos . elementos de-grandeza, 
de_ ncia. do viga rio . geral: pois por tudo se acha_va mas por ora ainda -não' somos ,· o _que o .destino 

· a cargo da mesma mit1·a, e pela cessão daquelle nos p1·om~tte: portanto querermos .apresentar.-nos 
ediftcio aonde tudo eslava· reunido, se , ~ia pre~ .com fausto :emparelhandll. na E11ropa .cGm aquelle~ 
cisado a dar em outro lugar. . ~overnos, que ·estão em situações mu~ ditreren tos 

.Em : todos os tempos tem havido exemplos das nossas, seria de.certo grande,.e 1mperdoav.l!l 
desta especie de · contrac:tos celebrados pelo . go- fatuidade. _ 1 
verno, e sempl'e · que lança m~o de edif!cios Siio ·essas e outras 'desvàirfl.das pretençõe~ q~e 
particulareS para empreg;lr em Objectos publico,;_ t . : nos torniio ridículos;· i) . a que- de\'emos· att~ibutr 
paga,lhcs o. JUSto valor do seu .preço . ou -do seu em 'g•·ande parte 0 - potico .ou ·nenbu_m :caso· :·que 
rendimento cnnfarme .têm sido comprados . ou fazem de -aós. os outros governos; ·po1s • matruiilos 
nlugados. Ainda l1oje. está: o governo paga•~do o a · fundo. das 'nossas circumstancilia,- eonh,eeenda 
aluguel de. uma ·caqa que ,serve de. secretaria de muito' melhor que · nós a · erra~a '. : contiuct'a · ·- ~ do 
estado doa negoelos da marinha, e o.· mljsmo te_!l'l nosso governo, e as _qualidade~ :daquel,les :qu~ _.d~ 
rei to a rospolto da outras muitas que tah:ez nao ordinario - são prerondos pat•n o ·rep~eae~tar, · so 
fossem de uma utilidade tà<' evidente, como ·descobrem em todos . esses desp'acllos : e : ostenta• 
aq_!lella que 11erve de cadé1. . . ·· · . ·: çõea ·diplómaticas, :u!Da furça-tri_s.te :. e:'m'iaerave~ 

P•1r consequencla parece·mo que a emenda otre- quo ·nos cobro ·.de l'tdlculo. •. · ., _. ,, . _ 
reclda pelo aenado deve aer approvada pela as· As sommas : enormes que $e t~m· 'eslload~ :~por 
semblêa geral. · . easo lado, . bem ·. longe · de . produz1re01 " o . mm1mo 

·n.ando-so assim esta m~ateria - J!Or dl•cutidll resultado interessante, sõ têm se~vido 'para c_ausar 
sufficientemonte, . propóz·ae a emeníia â votaçilo, prcjulzo â11 nos:4as 1luanças e · fortiftc~r •a ·: ~scra:·. 
e foi igualmente appt•ovada. vidl\o da duas nações, a nosa!' e a : por.t~gueza., 

·.Tornou então o Sr. biapo capellilo·mór a Se ao menoa ea.~aa deapezas t•veasem 8100, ll~rll 
occupar a cadeira da ·presldoncia, e aeguio·•.s n · dar a liberdade ao~ - noaaoa. aa_cendentes ;·_·' de· 
discussão da emenda 8•. · · certo ni\o deplorarlamoa todo&' oa sacrltlclos ·que 

· ·: ll Art: 13: QU.e . ero\ o 15. ·'da lei, em· lugar . do temoa telto : ma~ e1tamoa r,erauadl..to• que' ni'io 
120:ooosoooo~digà·se-140:400$000·. No_§_l~. :do aervirilo aenllo para algema ·o• e dobrar·lbes -a 

. mesmo artigo, em ·lugar de 21:000a- d1ga-se- eacravldilo. · · . · _.· . ' '·· 
00 000 · E -R · 2 1 a de on 00011 · · · Po1·tngnl· o~Lii em f11rro•• 11 . em terru porque 

25:0 R • no .Jll ·-
0 

em - og T · · -~": -· 11 ~ · a" noaaaa_· ro\a~õe11 · dlploullltllllla foriQ ·cllrlalclll dí_g•l·se -l15:400flOOO,,;· ' · · · · " ~ 
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com tal inlmbílidade que nós mesmos · nos fizAmos 
seus oppressores, .. e tudo forão male.s e prrju_izos 
que eausamo_s ·a . essa nação, e. por maior des
gra~a . com sacritlcio da nossa bolsa, porque ll 
nação brazileira em nenhum sentido f11i poupada . . 
Dirão que . nós . vamos ·a·estringir _ali . nossas relações 
com os estados americanos; mas devemos lem
brar-nos quo restringind , como noR . cumpro, .as 
nossas relações. c.om &s potencias europilas, mu1to 
pouco_ nos á mister para as entr.eter ... com ,os 
estados americónos. - . . . . 

Lancemos as vistlls sobre os . Eilados· Unidos~ 
sqbre 'essa nação 'que está para nós como dez 
-para um; os seus agentes na Europa não and:io 
em ricas bi!rlindà~, ·· mas . nem . por isso são trB

-t~~OS com menos respeito, ·nem elle .e menos 
co~áid~ravel po~ _sujls rel~çõei ~iplomaticas. ~ A 
diplomacia amer1cana ·é suJ generts; tem · vencado a diplómácia eurcipea pela ll~a si~plicidade, por 
suas luzes, e . n~o por estrepato das _carr1Ja~ens: 
nio é o estrepito das . carruagens que 'p{lde 1~põr 
111!. J11lÇÕeá -illust~adó~i ellas c~J1hece1Jl .· o rid1culo 
de no~sa PQIJipa. . . · 

Portanto voto pelos 120:000$ que t.inba decret:ldo 
a camara dos deputados, e se fosse _ possível :vo· 

· tari!' por menos. 
o Sr. 0a1rno1ro cio CBD1PO•: _..Esta 

eménda -que concede 20:000$ mais para n repar
tiçio dos negoelos estrangeiros, . tinha sido appro
vnda na 1• discussilo pefo senado. Entrando eu 
depois neste · ramo ·da adminiitraçio, a . sustentei 
n~· 2• diseuàsit'o; e portanto devo apresentar A 
eoilsideraçilo da assembléa geral as razões em · que 
~~ri~ei · ~q~J:cl!á ·minha ~ustentaçio~ · . 

T1ve em vasta príme1ro aquelle que se havia 
despendido nesta repartição em tempos llnterio_rea, 
e particulnrme•i'te o -· que se havia votado em 
1828; vi que no anno de 1828 se tinha · votado 
um credito supplementar só pora certas despezas 
de 1827 na quantia de J9A:OOOS, que pela lei de 
8 de. Outubro de 1828 se havia · determinado para 

· o annc> -do 1829 140:000.9; que a quantia em que 
.l meu anteeeaaor tinha orçado a deapeza para 
esta· repartição no primeiro semestre . de 1880 era 
de 185:8308-100; que o orçamento do anno flnan· 
eeiro d& 1830 a 1831 era de 285:1001800 ; que o _ 
meu antect-ssor ftnalmente -tinha · t~ft'erecido o 
presente orçamento de ISôl a 1882 .ua quonlia 
ae 161:500$800: a menor a que elle se podia 
reduzir, como estava persuadido. 

· Julguei eu portanto f& viata destes precedentes, 
que a quantia só de 120:00011 era mui ·diminuta 
para · fazer ·convenientemente · o serviço, e. para 
sustentar a dignidade do imperlo. Ell protesto 
perante a assembléa geral, que- entro para · este 
ramo da administraçllo conduzido pelos mes~noa _ 
-priucipiós . _que sempre me tem a1rigído, um 
grande respeito, e uma &xacta obediencia a\a leia, 
prh1eípalmente . a\ lei fundamental ; e tendo eu de 
executar . esta parte da lei do orçamento debaixo 
!le minha reseonsabilidade, assento que .devo para 
lllSO ser habalitado. · .. . 

· Apezar do desfavor com que. a opposiçio olha 
em geral ao governo; apezar do desfavor eom· 
que particularmente é olhada. e(lta . repartição, por 
isso _ que é de relações externas, po~ iaao q_ue ae 
diz que é a repartição por onde se tem diss1pado 
grandes cabedaes da nação, persuado-me que 
estas eQnsiderações geraes n.ao P.o~ein n1l!JC& 
induzir a &S$embléa geral • -vot11r . contra ~qu1llo 
que (óf strietam~>nte necesaario para se · poder 
fazer o serviço publico, e manter , a laonra na-

·cional • .. • · . . 
Além . deatas . considernções gcraes ~u · aualisei 

em Sf!I(Undo lugar, e agoc:a tornarei B analisar 
os dif!'erentes documentei!! de que· se .com.põe :. o 
orçamento oft'erecldo por · meu _antecessor. Ne~t". 
orvamento se determlnlo mu1taa deapezas qlie 
IÜ ~ndliJlODIIYOil. , O que a auombléa seral de 

nCIIhuni modo p~de supprimir ; taos sito os ardo· 
nndo_.i de .offic.iaes ... de secretaria o- _do ministro
despoz,ls do expediente, despezos eventuoes, de 

· expreRsos e ajudas de cuBtü ; dcspozai feitas com 
as .commis~õcs mixtas ingleza o 6razileil·a neste 
pa1z e na serra da Leóa, e-- despezas feitas com 
a commissão_ mixta brnzileírn. e portugueza. Todas 
estas sommas, . ainda sem fallar nns da~ com
missões. míxtas importavio em 31 :150$800 : ora, 

_neste prJmelro paragrapho do art. ·lã da lei do 
orçameuto não . vejo senão 2l:OOOS, concedidos 
para ~ase fim . 'remoa po.-tanto supprimido desta 
despcza 10:1508800. E serA possivel.gue com essa 
~uantia se eossa fllzer !) serviço daquelles ob~ 
Jec~o:~ q!Je sao marcados no dito orçamento, oft'e
reeldo 'l . Pareca·me que não. Esta · emenda dos : 
20:00~11 vem qua~to á metade a ser por eoriee• 
q. uencaa necessar1a, porque a - suppressão feita 
nos 10:000$ viria a recahír já . sobre 'despezas 
ordi!ljlrlas que estão neste mesmo orçamento 
bem expressas, a não pódem excusar· se .. já sobre 
as ·eventuaes . com ·que seinpre se ·.· deve contar c 

par:\ expressos, ajudas de custo . do ' ida e ·. Tolta, 
e para propinas de tratados, para o que só .se 

. dio 6:000SOOO. Com · semdlbante quantia bem se 
vê que não póde fazer·se todo esse serviço. 
Segun_do · O . estylo aebão ~se jA vencidas algumas 
qunnt1as e nilo pequenas; po~que no caso de 
BJ1e'!OS·..\ya·es pagar aos nossos negociadores as 
pr:opmas pelo tratado de convenção preliminar 
foata com essa republica, devem-se pagar tambem 
aos generaes Guldo e . Baleares que assignériio 
por parte della~ e nada · menos importiio· do que 
8:000/1 em brilhantes. Aqui tomos · nós que só 
para esta . parte não chegilo, jA os 6:00011 ·votados 
pel11. comara electiva. Depois 'temos mais, como 
JA _d1ase, Rs eommisaões _míxtlla que · sio estabe~ 

. Jc~Jdas por . tratados com as nações · estrail-
gearas·. · . · ·· 

A assembléa geral n!o póde dispensar o gci· 
verno de cumprir pontualmente as condições dos 
tratados existentes . Edas commissões estio ·em . 
actual serviço ; a commiuito inglezs e · brazileíra 
está trabalhnndo .todos os dias, o julgando as 
causas · de contrabimdo do commerclo Ulicito da 
escravatura : o eommilsilo mista brazilelra ií 
portnguezo . estA trabalhando tambom todos os 
ili!'s, e a lmportancia das de3p~zaa destà eom
masailo monta a 8 .·ou 9:000S qul' forilo aqui nbso
lut'lm.ente eliminados no orça·mento. Além de que, 
conforme a convençilo secreta add!'cional ao 'tra
tado da nossa inolependencla, hilverA necessidade 
de crear ·uma segunda commissã_o mlx ta que ·ráça 
alguma despezo ; e é de notar . que ·nesta com~ 
mlsailo mixta brazíleira ora existente, os no~sos 
dous · commissarios nã.o percebe111 actualmente_ 
emolnmanto algum ; e isto -nio· sei se deva _Rer 
sempre nasim, quando o obrigar os cidad'ãoa· a · trn.· 
balhar sem remuneração é ·contra os principlos · 
de justion, e talvez mesmo cPntra os mteresseà 
da naçio : note~se que os eomüliasarios porta~ 
guezes · percebem . pingues gr11tiflcações · quo · pelo 
cambio montilo a · oito ou nove mil cruzados ; 
que os que se oft'erecem gratuitamente nem seín
P."B terão as melhores 'intenções e . umn eonducta 
Jllibada ; e que cnnstl\ vagamente aléni disto que 
algnns' desses membros da 'i:ommlssão' lilixta 
forão jA aollicitados para· franquearem em sua 
inteireza de caracter. E' clnro qtie a lei -do' 
orçamento niio foi ccncebída exactamente, quando 
despregou · despezas .legaes· oriundaa de tratados 
que constituem uma .lei · publica · do estado. ' e 
necessariamente para · ellas se de\'em: vot•.lr quan· 
til.s . equivalentes. . : _ · . ·. ·. " . 

Eis-aqui pois mais uma base .sobre que alsentà á 
defeza . da emeqda .pela . qual pugno, . e que só 
iiJ!porto em ~ais 20:Q()()S' (lo quG a camara ele·, 
ct1va fixou : .aatQ é a emenda que levou .o orça
mento'" da despez~ dn répartiçlo doa ·· uegocioa 
estrangeiros á aquella mesma QUOJltia que foi. 
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~alculada pela assembléa geral no anno de .1828 
em .que se votárão 140:000HOOO. . . · · ·.· ·· 

O senado observou que as circumstancias niio 
tinhão mudado de maneirn. que a diplomacia e o 
corpo consular houvessem de otferecer para menos 
grande nlteraçõo, antes pelo contrario a· nossa 
posição e a marcha do mundo . eivílisado nos 
conduziiio a collocar e1npregados em muitas 
partes em que até ag<>l'a os não tínhamos. A camara 
dos senadores foi· nisto de . nccórdo ·com os vetos 
exprimidos na camara electiva, que muitas vezes 
censurou, que só tivessemos agentes na Europa, 
e não os .. tivesse mos .. nos ditl'erente& .pontos 
da Amcrica ; · por consequencia dnqui tambem 
resultiio de6pezas addicionaes, e.tal plano nunca 
póde ser menor do que o que se tinha em vista 
em 1828. · 

Analisemos este segundo elemento, quero dizer, ·· 
as legações para as quaes se votou outra verba 
que é a de 99:000HOOO. A respeitl) desta verba 
me parece que ha um de do11s planos a seguir; 
o para q)lal<Juer delles se .·poder sustentar est,l 
verba é muito diminuta. O . primeiro vem a ser 
o. do estabelecimento actual diplomatico·c\m!lulnr, 
acerescentando·lhe sómente alguns outros agentes 
nos dift'erentes pontos da America. Ora só para 
sustentar -as cinco legaçõ.es,. que temos em Ingla
terra, França, Russ1a, Roma. e Austria, serão 
precisos 73 contos e tanto, e para as dos Eitados· 
Unidos SO:OOOR i o que resta pois para os mais 
estabelecimentos tanto diplomaticos como consu
lares f O segundo plano seria o de . reformar . e 
alterar. o · actual estabelecimento. Quando po1·ém 
se queira adaptar llSte segundo plano . (para o 
qual eu iria ·de bõa vontade), e· quo se .reforme 
absolutamente c:. systema de ·diplomacia, conten
tando-nos, como d1sse um illustre membro da 
assembléa geral, de .figurar o que somos na rea· 
lidnde, e não sustentar uma. pompa vã"e ridicula 
no uwndo civllisado, que. em vez de nos engran· 
decer nos conf11ndo ; quando se queira ser cohe· 
rente, digo, com estes princíJ>ios, e se hajn de 
concordar nesta base em geral, jalgo todavia qun 
esta reforma, assim como todas, trtuia coms1go 
no principio despezas addicionaes, e que para 
isso mesmo esta verba é limitada. Eu mandei 
calcular com quanto poderia. manter· se o plano 
de reforma redazindo as legações da 2• ordem um 
todos os pontos da Europa, onde nós as tínhamos 
até agora, a legações de 3• ordem, isto é a 
simples encarregados dê negocios, e · collocando 
alil\s consules geraes em outros lugares iá.da 
Europa, ·já dn America i c o resultado foi cal· 
cular·se a despeza em perto de 90:,000R ; .por con ~ 
seguinte· o que ·resta para as mu1tas &Judas de 
custo que necessariamente se devem dar, querendo· 
se lançar mio desta reforma? Note, se que 
fazendo·se ·a reforma bavemos ·considera·r que 
muitos dos empregados actuaes tendo de regressar, 
nílo· bio de vir sem vencimento, e ao mesmo 
tempo que aos que vão. substituil-us se lhes 
adianta uma ajuda de custo de metade do seu 
ordenado,. o que é 4espeza puramen_te addicional, 
e que não' diz respe1to ao outro adiantamento de 
p~rte ·dos mesmos ordenados, v. g_. de um ou 
mais quarteis, o qual estli em prahca. segan~o 
o ·aystema de· s~c:retaria, aflm de que possao 
commodamente estabelecer suas casas,. e fazer 
as primeiras. delipez~s. . . . 

Resumindo ·as · m111has 1déas d1go que na 
prhrieira parte do orçall!ento· proposto ~ndo:se 
calculado ·as desrezas ordmarias e extraordmar1as 
em 31:000$, cerceariio·se eni lO:OO!>S ; cet:ce~rão·se 
absolutamente. despezas necessar!as e. md1spen· 
SI\ veia- até dessas ·com missões m1xtas ·sobre que 
temos tratados a cumprir. Quanto a esta 2• 
verba das dUferentlls legaçõe11 em ditlerentea pontos 
da Europa e da America. não se deu para ·laao o 
necel8ario, qualqaer que seja o plano que se 
queira adoptar. · · 

A' vista p 1is do q11e tenho· expendíJo, vejo que · 
nilo é compatível fazer-se o serviço publico .sem 
um credito supplementar; ou sem tomar'B.e JIÍ o 
arbítrio da emendtl , porq11e repito, no anno 
financeiro ·de 3! a 32 não póde gilstar·sa menos 
do que se v<>tnva pat·a o anno de 1828, por isso 
que as nossas circumstancias e relações ~ não 
têm diminuído, antes ao contrario crescem·; nem 
me pardco quo deve haver menos . vigilancia e 

· meuos circumspecção na escolha dos empregados 
dipl•Jmaticos, convindo muito que tenhão honra 
e saber para sustentarem os direitos e a dignidade 
da nação. O mundo todo, como nós . sabemos, 
está em movimento ; trata-se dos grandes interesses 
da sociedade civil, e nós ainda que peq11anos 
por hora não devemos ser . estranhos ao gove~no 
humano. . . . . . . .. · 

Para contar pois com hom·~ns, que possão 
d.ignamente servil·, é PJ:ec. iso, nao digo dar-Jbes 
ordenados para manter· essa pompa , :vã, e futil 
de. qtJe se (allou, ma.a o que .seja rnistcr. pai'& 
sua üec.mte sastentação. E póde·se ·dizer,. que 
um homem com quatro, . 011 ainda oito conto.s .. de 
réis, .vá ostentar pompas na capital da Inglaterra, 
da França, ou em qualquer. outra capital. da 
E11ropa ? Seguramente não : os ordenados, ou 
gratiflençõe11 que nós damos são até mesquinhos, 
são . apenas .0:1 q11e as . nosaas estreita11 circum·• 
stancias permittem dar, .e; por consequencia os 
argumant•>S do .nobre .orador,, q•1e me precedeu, 
procederião muito bem. s.e acaso.· nós .. dessemos 
para essa pomj)a; mas .com os. ten11ea .ordena
dos dosno . .;sos empregados já da 2• ordem, já.da 3•, 
ou encarregados .de . negocies, . co :no. é , possível 
dizer, que possa te1· lugar scmelh 111te oateotação 1 
Qualquer d'esses. pmJ»regados das nnções .estranh~s 
agui tem muito ma1:1, e nem. por isso ostentao 
esse grande l.uxo. Portanto me parece, que.a assem· 
bléa geral, só pelai i:lbdervaçõas geraes otl'erecida_s 
pelo nobre. orador, não deve 1·ecazar-se ã eVl· 
liencia,. do que tenho eJ~pendido ; . parcelas legaes 
furão·· umas absolutamente . cerceadas, outras 
diminuídas de uma m'lneira que se não. póde 
explicar. . . .· . . . 

Não . é·. comprehensivel, .QLlo todo1. a. despeza 
extraordinaria sejll redusida a seis contos de réis:· 
isto é positivamente quer11r fazer parar a marcha 
doste mínisterio, ou en'tão eomo já disse, r~<sul· 
tará a nec11ssidade do creJito supplemeutar; 
mas estvu no principio que é· · m.elho~:jã preve~ 
nir·se esta fallia, do que depo1s · preencbel··a ; 
pa1·a que não pareça· que o ministro foi iinpro
Tidente, porqu11 vai .pedir dinheiro á as.àembléa. 
depois de approvada a .lei do orçamento, protesto 
desde já que se não passar a ·emenda eu hei d6 
ou pedir o credito, . úll reduzir ainda os ··tenuell 
vencimentos dos empregados, ou · sahir ·ihlal· 
mente deste difficil, e penoso. lugàr .. do· mini~~ 
teria · ·.,. · · ' · 

o. sr. Auinr•~J :.-T~Íl~!l .. l:lastâ.n.te _ sentiPient~ 
de nilo ter pediilo .anteriormente .a. palavra. para 
fallar contra,. ou a . favor ~e a~g~~a outra ern~nda, 
afim de não ver· me na prec1sno de . o. fa20er; pala 

. primeira vez, que· me ac~o reU:rií~o ein ã.s11em.b!é~ 
ge1·al, combateniio o flloll Jllu~tr~: m.est~e .e am1g() 
o Sr.· Carneiro de.C tmpos . no . mtento de· provar 
que à somma. de.' 12Q c:o!l~os 4e ~éis é:,f!iumcie~te 
para . ma'1ter a digmdjl~e ,e:tterna, da:.1,1aoão.. , , 
~ Eu àstive . na ;Eur9P:\. "'em,, ~~~~r.l!~tas. c~rtes ,e 
convenci-me dttrant~ a, m.a!lhll ,vaag~un,. ,q.Jle; a .cf:l~ .. 
plnmaéia · br.azileira ... era .. abs~l11tame~te,. mutll. 
Em, França residi tres anno·s; -e ·o que obsea.:v~~ 
nli de nossos empregado~ .dlplomatico!l.l , Obse.r· 
vei,· que elles .nada maas .. !azlilo, do que m~ndar 

. para u.m .ou outro perlodico. traducçilea doa dil• 
cursos de Sua Magestade na 11bertura e encer· 
rnmento da• aeasClól da •••embléa ~ral, e an• 
nanclo• da llthographh' dl\ · Flllra li'lumlnenaa, 
qaando n~o 10 ontre~inMo om l11~11rlr nlllllvro• 
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da espionagem de Pal'iz o que muito bem lhes 
parecia !\cerca · dest.e, • ou . 1laque!lll _br~zileil·~, . qne . 
niio estava -nilli ·suas boas .graças. E1s aqui a que 
se limitavão em geral . os serviços da nos:;a 

. prestante diplomacia; . . . . . , 
Eu vi que um · empregado ·aqui despachado com . 

dol'.e . contos - de· ·· réis . para ir para a Russia, 
durante nove mczeil . de estada . em Pariz só se 
entreteve em . passear ern ~randes .curruagens, e 
em dar tantos jantares, . . seu1 se _lhe importar 

. -eousa alguma ··com a Ru~sia, aonde nunc·• foi. 
E como se poderá ver sem grande espanto qne 
na série .· da 'I . depezns . se . nos apresen.Lem não 
pequenas para . a .. legação da R11ssia .. 'I 'raes des· 
·pezas são escusadas, são inuteis. 

}lassemos para a Inglaterra, talvez a · unica 
parte da Enropa, aonde seja .. neccssario conser
var um ministro diplomatíco ; ma:'! P.m qne tinha. 
.i\ empregar-se este 11\ÍIIi~tro D>l Inglaterra 1 Até 
agora .tratava ·otos negocios da caixa de lo'Jndres, 
bem bons ·. no>goei11s, e daqni pu r diante, <• que 
ha de f,azer? Olhe-s,:, para · essas contas ·aprll· 
sentadas pelo ministro da fazenda, . on .Je· se acha 
despendido com >1 leç:ação de L-mdrea oito mil o.· 
'tantas libra:'! ' sterlína·a· · q1te no ·cambio acLul 
montão · para mais de:-uoventa contos. E hão 
·de continuar estes desperdícios . de dinheh·os ? 
De n~::nhuma sorti', de.vemos ncabar com . elles 
por uma vez. Quanto damos nós aos nossos nu via
dos naeõrto ·de Londres ·7 Doze .contos di! réis; E 
quanto recebem os enviados dos Estados-Unidos em 
Londres? Sete contos de l'éis. ·Eis aqui t~mos 
úma ditrerenc;a de ' cinco contos: e . nãu ·pôde o 
illustre ·membro da nssembléa gP.ral, ministro das 
re1nções estrangeira!\ applicar e!llla dift'erAnça,' :a 
com - ·vantagem,- para n .diplomaeh dos Estados
Unidos 1 Póde muito bem. · · · · 
. . o ·mustre orador queira attllll~er que na lei do 
orçamento a despr.za que ha a fazer~!lo com as com· 
missões de .legaçõe" e:n paiula· estrangeiros, . niio 
monta a cem ·conLosde reis, e que .por conseguinte 
restão mais de vinte contos para ser~m appl:cn vela 
ás outras despezas. Senhores. os EtitaJos,Unidos 
despendem lbs . . 47,000 com. tnda a sua diplomacia, 
e nós de~penliemos perto de lbs 30,000: ha uma 
grande dl!sigualllatiP.; e o Brazil nlio póde entrar 
em parallelo .:om ·os Estadn!!·Unidos. · 

O&r. Vusoouoellos :-Fui oru parte pre~ 
venido pelo illustre orador, que acabll de sentar·se. 
Vota contra a emenda, pois parece·mll, . que o 
serviço do ministerio dos · ne~tocios estrangeiroil 
pódo ser cabalmente desempenhadli .com os 120 
eetntos de réis · concedidos, . e mesmo com quantia 
ainda .menor; laão. he~titllndo em dizer, que lalvez 
h••.uvesse prodiijalidade em não se adoptlr a 
dis:>osiçiio da M do orçameuto de 1827, que · 
consignou llO contos de réis para esse fim. 
As despesas desta repartição . podem dividh·-se 
em trez classes: adminlstrati_va, . commissões .·e 
leg••ções. -Administrativa coínprehende duas ·sortes 
de- despezas ; ordinarias e. extraordinarias. Não 
fallarei agora no pessoal da administração, post() 
qu.e esteja persuadidt', que se fazem -&li maior.es 
despezas, do .' que ··as necessarias ; isto ·é · tendo 
maior. numero · de empregados, como: por exem· 
pló sete officiaes de &6cretari 1 em lugar :de · 
quatro, ' que serião sufficientes : · esta :lei porém 
já tem ' prevenido toda a continuação da:·abulio, 
que ·se queira eommetter · a este · respeito. Para 
que · quatro cúrreios · ·na secretaria t ·Tanto 'ha_ 
nella que fazer! Papel, penas, tinta e.tc. · .2:800$. 
A· que fim " tanta . despeza; quanJo o expediente 
é tão . pequeno? · Estou .c•Jnvencido, que o mais 
que se podia consignar para as despezas ordina
rias da· secretaria dos nf'gocios estrangeiros seriiio 
18 contos de ·réis. · · · · ' 

Vaino8 '1\s despesas e~traordinarias : ·· consis· 
tem estas em express'ls ; ajudas <lo custa evan· 

tu~e .; de ida, ou regresso. : pa·esentcs de tratados 
. etc. l'o.l' .. quanto a .e:tpressos, julgo Rer despesà, 

que po.lerá occorre!' uma vez ·na vida, pois não 
vejo necessidade de os empregar, a · não · ser por 
satin(azP.I' o apetite de desperdiçar o dinhoiro da 
naç1io. Qu~tuto a indllmnisações de idas e voltas, 
é. d<Jspeza, que se põ.le muito bem reduzir, uma 
vez . que .o ministerio não .continuo no diverti· 
mento .ie . fazer ·peregrinar os nossos o.liploma:tas. 
Que necessidade . tem o -:M:arquez . de Taubaté, 

.assim con1o o Marquez de Uezende, de andarem 
em um motu continuo de Londres para a Austria, 
e da Austria para . Londres 'l Para que estas pere
grinações? Porq11e . não . deixiio a esses, homen·s 
gozar em paz os b.ons Ol'denados, que.perceb«m, 
filhos . da prodigalidade: do nosso governo 'L As 

. quantias concedidas . são de . sobra para fazer 
face . ás dtlspesas necessarias ; mas uma vez que 
níio se reduziio as inuteis, não podemos admi
l'ar·Jiu&, · que cem con.tos de · · rl\is, . o~ . aínd,a 
muito mais, não . cheguem para. a repartrção . d o_s 
estrangeiros. Sr. - Pl;"esidente, . nós . ao!"os. ~men
canos; pot·que não bavem.os .de ter a samphcadade, 
gne os.caracterisa;porque havemos,im itarda. Europa 
só ,. us abu;10s? . . Para que; e porque este:~ pre· 
sentes? . Que utilidade · uos . tem vindo de>~ses ta·a
to~os 'l Até se allegou ·com · o de Bueno,; Ayres: 
se algum dia .a assenibléa geral puder ·verificar 
a responsabilidade . dos ministros, .de certo .os q~e 
assignaJão esi<e tratado infame; de.vem ser os pn
mtliros que tenhão de sotfrer t'Jdll. o rigor da lei. 
Que desproposito, . que ve.rgonha de tratados I 
F'or cou11equencia acabemo~ com taes pres.entes, 
niio ·se. consigne cousa ·alguma para elles : se n~o 
se 1lzarem mai:> tratados sea·á um grande beneficao 
para o Brazil: prouvér<l a De:us,_ que nós pudes· 
seo1os acabar · tambem .·com quasa _ todos os qu.e 
esliio ·feitos! Seguem-se as ,despezas com as. com, 
missões mixtas : essns commissoes estão a tludar·; 
o pnzo assigualado para a e:dir1cçiio . do. com· 
tnll l'cio da escravatura · est.4 concluído ; por con:" 
sequencia sernelhaute . despeza . . póde ' orçar-se, 
q11ando muito, em um ou dous contos de réis: 
o que porém se faz . preciso ó qu~ o governo . não 
durma a e;;te respeit·>; .que I'XCite· os _membro.& 
d•.-S:illS. commissõ 1s a trabalharem, e nao .·faça . o 
mesmo, que tem feito com . a . . do . baa1eo, na otual 
eiltav1io ba ur.1 .. mez .. suspensos _os. trabalhos, 
porque elle -não . tinha · nomeado um men1bro, 
que 11 devia inteiraa·:. Não tl·atarei mai!> d~ . coa.!_l· 
missões ; gaste-se embora . eom . e_llas; : mas nao 
se ga:~te mais do , que fór, strJcramente .- neces· 
snrio. . .. ·. ·. , . .·. ... _, .. ~ 

.Passarei agora .a -eicamin~r. ~s despezns cof!l ·as . 
legações .. e consulados : . . ·pruneuameule :· permttta· 
se:me obsP,rvar, que . os .· .nossos m~nistros têm 
de seu mo tu. proprío . seguido o ga~ac!_OiiO .: costur_ne 
de augmentar .o .ordenado das legaçoed,. e _asstm 
o pl'llticariio a respeito .desde Ingh•terra, .. Fr~nça, 
R•assia, Roma., .: etc. ; . desconheço a. nutondade 
com. que o f11zem, . mas o cel'to é, que .todas . as 
legações tiverão augo1ento _de . or4enad~s; e ne!D 
se .. diga,· que P.óde . vreven1r-se esta ··· •!•crepaçao 
attendenalo-se a differança ;da ' moeda, - porque 
todos esses. _Srs. empl'egados .de legações. :são 
entes privilegiados, que recebem . os seus. orde~ 
nados .. em moeda · fort.e :, .por . consequ.encaa . fo1 
talvez o patrpaaato, quem _-llies ·fez .. a.concl!_ssi\o_de 
todos ·esses accre~cimos ; 1déa. es.ta,· que~.nao deJX:a 
de f·•rtificar alguiMs: oútras sobre a desnece_asid.~de 
do tantos .diplomatas .na ., .Europa. Porque mot1vo 
se , conserva ;um enviado -extraordinario AL mil,liB· _ 
lro plenip.>tenciari'> ,em Roma .vencendo 9:600S f 
Não quero .que .se . deixe de ter lá .um procurador 
pal'a tratar ue algum requerimento, ou. preten
ção, que. nos possa Mnvir; mos tenba:s$ se~ 
uma tal despeza. Eu nilo· sei · o que possa in1lu1r 
a bem dns .• nossos destinos .. um diplomJJta. ua 
côrte .de Ro'ma, · assim <:<hl.o.· ou~ros em Napoles, 
Russia, Auslria, Françn, Inglaterra e nté em 
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Portugal, que · jà . figura na ~ista . das· nações, 

- aonde . · devem· ·.permanecel' legaçõe• · brazileiras. 
.Estou porém persuadid.J Sr .. pre~:~idente, que .o 

nosso governo diminuirá agora o numero de tall· 
tas; : o tão inute. ís legações ; eu enteudo;····qu. e.elle. 
conhece· .bem a sua posiçiio,· e a posiçiio. da En- __ 
ropa, pois não . se póde duvidar, que lhe coube a 
ventura de fazer na Amodca a vanguuda· da · 
santa allíança. (Apoiado). . · . . 

.Por esse motivo . tem .. o nosso .governolevado a 
uação-ás .bordas da · sepultura.; por ·esse ·mo~ivo 
nunca ' descontínuou elle de mandar diplom~tas a 
toda!! essas · cõrtes . para lhe enviarem . os plall'l>~ . 
tenebrosos, .. que . nella se trama vão atlm .de serem 
postos ·em . . execução: ·mas , f'llízmente acaba . a 
nação . franceza de · salvar a liberdade do ·mundo 
civilisado; (apoiado),. e de anniquilar . . por uma 
vez todos . esses planos exec1·andos. · .· .· 

.Ora, .perdendo a santa .alliança o seu podea· 
executivo : não · se .faz necessnrio, ·que continuem 
a . existir os ·nossos . diplomatas na Earopa ·: devem ; 
voltar· 'para o . Brazíl, . · é 'é muito: natural que . o 
governo ·.desenganado da · louca prctenção de .es- · 
cravizal-o, haja ·de . conf<.~rmar-se de .boa mente a: 
a doptar: essa. medida. Assim h a de diminuir-se 
muito semeloante despez a, _que eu creio ·ser .tanto 
mais·::v•mtajoso .que em minha ·opinião · sempre 
tive ·como_ ··nociva, ou pelo m,.nos como inutil. 
Des:le 1827 clam.o: conh·a a diplomacia, · e 'posto . 
que i\ minha opinião .seja : ta:<uda do paradoxo, 
espero que ~ o, tempo mo .fará .justiça. Não reco- · 
nhec;,o_!·utilidade :.alguma em. diplomacia : em vez 
de; conciljur . a . paz . da sociadade é · a fonte das : 
contestações e : d'as gue1·r•lS; t~>do o seu empenho 
é. emmaranhar os: .. negocios . . :aftm · de fazer-se 
valer. nas: cõr.t.es aonde. reside. 
. ·:A riltnha diplomacia é de .outra especie ; . consiste · 
ella unicamente ,em · razer exee~tar com pontuali
dade •.a: constituição do.· í~>.perio ; em recolher sem 
distincção todos .oa estrangeiros que se unem ao 
Brazih · em .não fazer como até ao: presente, que 
se tem recebido com os braçus abertos os estran· 
geiros, . mas · só o~. estraugeiros inimigos do Brazil, 
inimigos das liberdades . . puLlícas, .· ad:nittindo-os . 
nas · ftleha~. ·.dos· nos~os defensores, e nas princí
paes . repartiçõea:< .. do ·estado,. ao mesmo tempo.: 
que · ae .desprll&ãO,!:,deportiio-se, e preseguem-se . 
os · estran~teiros capazes de· pugnar .com honra pe- · 
las .··. Jib'er.dades · publicas, e pelos. interesses da 
nossa , patrin; : -lsto uão . são ficções,. ,siio ·puras 
verdades: .de .tudo; Isto . ha exemplos em nossa 
bistoria. Per:1uado-me .pois, que .. é pela obse~vancia 
da . constituição. que o Brazil póde _ser felrz.; ·que 
pela ' .obser.vanc!a .da· constitu.- içii. o .·quo s~riin atra· 
hído·s .. estrangetros ao . Bra:~;ll, eetrangearos, que . 
mereção, a nossa estimação, e que nos sejão pro· 
veltosos. ·. Eil pe1·suadireL .·ao povo para que · 
resista em massa . contra toda .a invasão quo hou- . 
ver : em dâmno :'das , suus .liberdades, e de seus 
direitos, e:. tambem. para.· derribar as cabeças qua 
ainda· tentarem ·. sujettal-o ' á escravidão, são estas 
as doutrinas,- .que · se de:vem pregar, (apoiado), 
e" para as .Pr.eg:~r . não : se ·precisão. emb. aixadores, 
nem·. legnções·: de 1•, ou . de 2• ·ordem : ~as emflm 
dê·se ,·aljtuma . cousa.: ao governo, que 'ahmente os . 
seus preJuízos; empreguo :um, ou (lousdiplomatils, 
porém , .. com .. menores •Ordenados •. · . · : _ · · 
:·.0 illustre membro, , a quem combato; , d1sse,. que 

um.!diplc.mala na capital da Inglaterra,; d~ :França, 
ou : em :qualquer.: outra .da Europa · .. nao• .. podia 
sustentar !pompas, com· quatro contos .de réis, ou · 
ainda· corn.-oitO: :. ' é: .então o .. orçamento que nos. 
engaila .; -:.porque .:nelle se con~igna ! para o minis
tro etn Londres ·doze; para o ministro na Russia doze 
contos, :,, e~c.i ;.;'por,, . conseqnencia o· ... orçament~ é 
o :culpado :de. nos ·P.ersuadirmos ' .dellss . terem · pm· 
gue_s ordenados . .. Em. conclusilo, ::cqncedamos : '16, 
OU• rl8:000ROOO pa1·a aadmi~Mraçito -; 2 ou··S para 
as: comm_lssi5ea:mixtaa :· 96;· oll98 para. as :le(lações 1 ' 
mu _ diga-lia como· ae ba ~e raaer esta deapeza I .... • 

.. 
N·iiO se pôde fazer .. •. Qaerem que se recorra a um 

. credito , supplementar!. .. Não ' saí, nem desejo -
saber : com o • meu voto .. negatl vo· conte. o :mustre; 
membro, e póde . ficar cetto/·: que tambem· hei de' 
promover a .. accusnção de qu11lqner. ··ministro ! >'que · 
gastar. mais do qae lhe estA. marcado nallei.do :orça• · 
menta. ; declarando desde. já que ' niio .me •importa ! · 
qae .essa l'epartição não ·tenhameios, ~om que• de··· 
sempenhe· oa serviços do •costume; : Qu:andoassim· 
aconteça · tanto me\h .. r . para o.· Brazil : então riilo' 
se pagará mais ao padre . Amaró~ para insultar ~ o·. 
c"rpo legislativo; não - haverá,dinheiro })ara·man- · 
dar-se limpar n ·lixo das . cadeias da · Europa, :e 
apresentar asssJsinos e ladrões ·armados de bayone
tns nns nossas ·praias ; faltarão meios para se 
continuar n infamar-nos com: tratados. Por um 
delles · se !oi .. receber .. • de · um rei :. estrimgeil'o a : 
sobe~ania, .quando já se Li.nha reconhecido; quando 
residaa· na · nal(ito, ( apoJado ,) 0 e qae · todos •. os 
poderes pt)liticos erão delegações ·. desta . . Ultinla• 
menta por .um o.utro, .sujei.l.arão•se os . cidadãos 
brazlléir.os , a tr.ibunaes, e a leis íflglezas.: a . tanto 
tem chegado, o,crime .e . traição dos n.ossos minis-
troR. (Apoiad.o). • . · . . .. . . ,. 1 • • • : , 

Desejava .·· que me apontassem o beneficio <tue 
nos : tem. :feito esta:,. repartição : estrangejra. :, Per.~ .. 
·gunto; já ·se , r.econbP.ceu . ll .bandeira que .acaba· 
de . salvar .a liberdade. e, a .civilisação.? Niio.: sem 
orde,m do_s directores . da . Europa · não ·Se farê. ., tal 
reccuhecime.llto .. Tem-se. promovido•. a .. · ci.vilisação, 
como. se .podía ,•.promover ? . •. Não; · é , tudo ,,pelo . 
contrario .: . mandão~.so , .vir .. missionarios. ·.italianos; 
e empregiio·se c..utros muitos,meios. para . àtrazal-a. 

_os, njales todos, · q~e , têm: .;vindo ao, ,Brazil; pro
cedem , co.m : especialidade;:< des_ta .: repartição.; dos 
estrangeiros, .porque . · clla , não ,;emprega .. senão 
inimigos do Brazil, homens, ineptos, ;negMiantes: 
falidos, e outros de ,igual, jaez. Recentemente ouvi 
contar, , que se .. nomeara .nmhomem incapacissimo 
para :consul de. -B~enos~.Ayras" e: logo _disseriio 
que foi o·mínistro actualquem fez esta , nomeação: · 
sendo. isto assim, . p.~rece . que ·sEI . . quer: continuar· 
no moamo. trilbo de .desacenos ;. e· ~·. esta . a vereda, 
que .· convém .· ao Bi'azil? ,Não .:. dizem mesmo. .que 
até . se ; prpmove a · reunião ,.da pro:vinciaCisplr.tana 
ao .. Brazil ..• Ainda ,nio . ,estão saciado:~ .os. nossos . 
minis.ti'OS de fazer. derram.ar o,, sangue ,brazil~iró I 
Ainda querem. outto .. fõro !le. discordia' J : Qlie .. des
gra!fa I Não quero qoiltinuar, :: á :vista do · que tenho 
dito, . nã? po~so . d.eixar . de ,vutt~r .cont~a ~·. e111enda. 

.o SI.", Fe'l'retra. · da ::v.'e.lsa.. :- E~ · não 
fallaria ·se acaso a~guns: stmhores, . qu&. supponbo 
de · opinião c·ontraria não ... houvessem . pedido 1 , a 
palavra, ·e . como · não desistissem ·della '·eu respon
ilerei nalgumas duvidas:apresentadas .: pelo . nobre 
orador, que .• é . ministro. O: illustre ... membl'o. disse 
que generalidades .não pro!avão .• · que nos remet
tessemos . ao que é · especaal ; -, sera esse .. o. -meu· 
ponto. . . .. . . . .· .. •· .. · : .·, · . . ' .. . ·. 

Direi com. tudo primeiro, qual o, pensamento· 
tolerante. que honve na ·quaotia·co·ncedída, ' ou ·na 
votação dn camara dos . deputadós, e 'que ·o ·sr. · 
ministro ; não~ abrangeu. , . ou .. lliio quiz. -·-otferecer:• no 
seu .. discurso : ·: este pensamento .. •é, ., que nos ,. res· 
tringissemos .com , as . tes.tas corõadas da, Earopa, 
e que abraçassem os.· nossos irmãos ,,. americanos 
::om . relaçõe.s . mais. e.streitaq; .niio :·.pomp'osas,. mas 
cordeae.s ,e frequentes. , .. ·.< ; .. :· :<;.,· . .•. :. ,, , ., ... ,. . . ,; .. 

·Eis· o , pensamen~ que : presidia á ·V<•tação da 
camara' -dos dep;1tados; •e derivando daqui; • diz o 
Sr. ministro,- quanto- nos ·será, '~iftici}: deixar . •de 
pagar· e;;;ses .. presentes, ' :.que " são ' iguaes •pelos 
tratados,• e . quanto·· no3 · se ré.·- custoso ·.· reduzir ,-'o · 
ordenado a . dillerentes ·diplomatas . 'qne ' temos-• na 
Euro~a; , e "estreitar ·as· rebç.ões clcom·c a A:merica; 
etc.! :Pois.:bem, . ·do·: excaaio': das· :qaantias(~appli• 
cadas··;:para a Europa · ·.deapenda-:com ··a"• novas 
relações; · .qnaoto mais que ' ·temos :a ··notar •que 
aa ·rolat.õea•cliplomatioat com .:a !E11ropa· .ao pela 
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maior parte dcsnoeessarlas e nio me farei cargo 
de entrar nesse detalhe, porque cabalmente fui 

· prevenido pelo nobre orador que me prec:edeu: 
direi sómcnte quo nóK apresentamos ao . mundo . 
o r idículo de termos enviados em · Dinamarca e 
mesmo na Russla, nessa potencia colossAl, que 
rienhumll sympatbia tP.m com o nosso · poiz; 
emftm, pnra d1zer tudo, até houve um enviado 
do Brazíl ·. em Meekl.;mburgo. Eu julga que bae
tará termos enviados em duas potenc1as da 
America,. e na Europa, ern Frlluça e Inglaterra. 
Se acaso nossos diplomatas são mandados para 
vigiar o jogo .· da politica européa, essas duas 
cOrtes podem . ministrar ·lhes_ os dados sutlicientes, 
bem que . eu não tenha receio ·algum de todos 
os seus . poderes. Esses . governos existem pela 
maior parte em opposiçào ao governo que temos 
adoptado: nós niio· derivamos nossas instituiçõea 
d>l aristocracia 4a Inglaterra nem do absolutismo 
da Russia. · 

Disse-se que nós temos a fazer tntados; Ainda 
haverá tratados, tratados que · 'no11 têm coberto 
de vergonha? Ainda se. projecta lazer mais tra
bdoa, cc.onhecendo nó i gual é a . nossa . posição 

. política, e q•1e nilo podiUDOI fazer tratados que 
nos aejão uteis? Nilo queremo11 ter utilidades 
com o prejuízo alheio, basta que tenbamos :a : 
desgraç" ·de dizer ·que estamos ligados· com esses · 
tratados fgnomini!Hos e que · pagal!semos aos 
nossos diplomatas para 1101 prenderem com in
dignas cai!êas, tanto sobre a administraÇilo como 
Bvbre a .· politica, infringindo até artigos consti
tueionaes · e eomattendo QUtroa abuso:t do· poder. 

Disse o illuetre orad,r ministro que a quantia 
orçada · de 21:0008 nlo · era suftlciente: mas a base 
que· tomou a camara · do>.s deputndoa . Coi o ·orça
mento dos annos nnteriores ; e por julgar que 
devíamos re"trlnglr nol6as relações diplom~tticas 
e· introduzir economhts em todas as repartições, 
conveià'que era maia que suffieiente esta quantia 
para continul\r ·a ndminiatraçi'io na marcha mo· 
desta em que ·cumpre caminhar .. Quanto á quantia 
de 99:0008, em que .· se julgão· supprimidas · as 
despezas que sito necessarias para as commissões 
mixtas, · creio que se laborl\ em um erro m~ni· 
fe!ltO, porque essa quantia de 99:000$ se · ·con
signou para commissões, relaçõés diplomaticas, 
etc., e assim a eamara dos deputados não deixou · 
-de · attender -à esses · tratados·. existentes. · 

Senhores, os ultimas acontecimentos da Fr:mça 
vão mudar a politlca da EuroJ•Il e de todo · o 
mundo, e· é mais uma raziio para podermos 
simplillcar .. nossas relações . diplomaticas ; e se 
algaom, (não digo qae isto acouteça) tem . con· 
fiança na política . da . Europa, · se julga que 
devemos. assentar . relações diplomaticas, . seja 
entüo com casa nação, onde as córes nacionaes' 
triumphão restauradas e têm por ' unica ancora a 
liberdade dos povos. Sendo . assim, escusado é . 
conservar nas outra~ partes da Europa . relações 
secre.tas de uma política eatranha á nosaa. ,.Voto 
p0is contt:a a emenda.. · " 

O Sr . . Oarnelro . d.o Can1pos:-Não ouvi 
senão· as mesmos generalidades ·e frequentes as ~ 

· persões . ao governo : eu sympathiso· com os 
Jllustres membros .da aasemoléa geral nos'. senti· · 
mantos .constitnclonaes; s.o11 amigo das 'liberdades 
publicai! . e· assaz tenho disso ·· dado testemunhos; 
nesta parte, por_tanto, não discordamo~, porém 
nisto· mesmo ha alguma exageração, e nós•· sa· 
hemos que os illustres membros da opposiçüo; 
costumão· por via de regra · apresentar o governo 
debaixo de uma face louco vantajosa e m11ito 

_diversa daquella -que a verd~deira. . · :. . · 
Se nós ouvirmos os · membro• da oppoaloão ·da-: 

Inglaterr~ dizia jl. Voltaire no seu tempo, aasen·· 
tuemoa que no dia~· aeRnlnte serão dlilaolvid'u 
as. camara>~ do parlamento .e a naçlo uby•mada; : 
ma8; deve.~l)•· .da&· tol!o o cluoon·\O aos. excessos, 

provenientes do calor da discussão. .Tenho Ó\1· 
vido c6rsurar grandemente o go.verno e attri· 
buir,lbe/ vistaa sinistras e planos· criminosos; 
todavia, durante o eouco · tempo · quo . sirvo, não . 
vejo que os' meus· dlustres collegas sejiio ani

_mados de. out1·os sentimentos senao do da maior 
obediencia â constituição e As leis, ou que te· 
nhão em vista outra co·usa senão o· promovAr e 
solidar a prosperidade da nação ; parece-me, 
P!•is, que essas . carapaçns - não nos quadrão, e, 
se . exist.iriio taes planos · tenebrosos e tacs in· 
fracções de leis, qae •erião talvez .. em ·épocas 
remota~. pois não estou ao facto .disso.; os que 
nelles se .envolvbão ou as commettêrãu, estão 

·debaixo da espaila da assembléa geral. Eu estou 
disposto a faz~r todas as rerormas, e verdadei
ramente já alguns passos tenho' dado .para entrar 
no campo das economias, e nelle continuarei de 
muito bom graáa, porque nataralrilente sou . 
inimigo · das superfluidades e amo · a ·parcímonia 
e a moderação. · Não · obstante, assento. que: ·a 
emenda deve passar: · não basta dizer .que . te· 
nhamos sómente agentes · .em duas ·· partes ·da 
Europa, na França e na Inglaterra; as nossas 
relaçoes. com a Europa são :mnitas, e . não . só 
pelo principio da reciprocidade como pelo nosso 
mesmo interedse devemos tel-as tambem. em outros 
lugares: nós tiramos. dalli quaai todos os nossos 
supprimentos, e . posto que .· eatejamos . no . conti~ 
nente americano, . á -excepção . das . nações · linli~ 
tropbes,· as outras por muito tempo offereceráõ 
menos necessiJade de Cqp"esponden~ia diplo-
·matiea. · ' · · · · · · . . 

Não · se . mostt·à · pois com evidenciá . que · ·a 
assernbléa geral :tenha providenciado, . no C:ISO 
que deixe pauar a emenda· a esta pàrte.da adml< 
nistraçlio e serviço publico', necessario n.lS actuaes 
circumstancias; muito mais quando .. além· das 
precisas legações da Europa. devem haver. agentes 
em varios pontos da America. · · 

Disse outro . nobre orador qae o seu , voLo· era 
que nlio houvesse diplomacia · algum à: adoptan~ 
do·se esse principio, e uma· vez que a ass.embléa 
gtlral pelas · s11a<J leia aa;im 'o determine s· proa-, 
crava a diplomacia, entio o ministro :se· con
tentará com ' qualquer •orçamento, · · mas · essa. 
opinião é muito singular para< ·merecer uma, 
resposta positiva . .. ·Na associação polfti·ca' .nio se 
pôde prescindir da scienciS.: · ·experimental, 1ióa 
devemos seguir o exemplo das outràs nações,. 
que têm · caminhado ·na . carreira da . civilisaçio: 
são os · noss.os pharóes e · ... devemos . lembrar-nos 
que não ha naçàoJ iUastrada que se . queir.a re.
duzir a ·esse systema da .China ao da .. antiga 
Taurida, Oll de algum oútro refugio . das ,.nações~ 

O imperio do . Brazil não ba. i!e adoptár· os 
singulares principias que a.ioptou· o Dr. Francia 
no J?araguay; estou persuadido '· que .havemos 
seguu autes a ; vereda que têm trilhado as outras · 
nações. curtas. Nós: temos: necessidade : de · sermos 
repre!entados no · mundo · eívilisado, . porque . o 
nosso sólo é ·muito . extenso e .. fecundo ;. · nosso·. 
eommorció agora estreito e licanbado, ha de ~ em 

· bre~e tempo estender-se a todas as •. nações,- : e 
quantas .. outrtts . relações niio · nascem-.um.a vez 
plantadas · as relações mercl\utis? PoTque· ; não·. 
havemus pois . ter agentes nacionaes .que .. poasão, 
alli snstentar todos . os direitos e a .. dignidade da 
naçiio? Não vejo . razão alguma: a expériencia 
tem mostrado que ·se nós eliminarmos a diplo
macia, .se tivermos simples coilsules noa .. t~ontolr 
da America ·e~ . Europa mercantil, ' nosso• d1reitoa: 
e interesses muitas vezes · serão mal: sustentados. 
. Ainda ha : pouco•, tempo . tivemos um· . exem~lo: 

o Posso -consul da· Cisplatina-, ; -;hoje· .. reputilica: · 
do Uruguay, feJ:'reclamações· a reapeito·dos,ai:tos· 
do · congrea~o , que . ·atac&vão- a noaaa. : conven-eio· 
preliminar :·:.·fol·lhe·-reRpoadido ·que set .>lll.e\ ;.rav,y. 
resposta' por. .slmpleat urbanidaa9í 'IJlK·· que' àlleo 

- ,nito esta~a·; · MIW1'1887.1o pa.r• -- faze.r: l't!Cl•ç"a1 
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daquella . ordem : · por . consequ·encia devemos ter 
consules, .mas que sejõo. ao mesmo tempo encar· 
regados interinamente de negocias. · 

Disse eu que, para pagar toleravelmente· aos 
encar,regados interinos, o menor ordenado que. 
se poderia dar nuncr. seria menos · de . 6S ou· 
2:200S . em alguns lugares de menor carestia; 
mas daqui . não .se poderáõ seguir grandes des· 

_ perdicios, porque é dar apenas o necessarJo:; e 
ile certo. os nossos empregados sendo pagos por 
este modo, não .. se demoraráõ multo em Paris 
nem rodarâõ em ricas cnrruagens sem irem. para 

_os seus lugares.. . Se .·o nobre orador . asshu os 
vio e com l2:000S, são . peccados velhos, porque 
cada um que os eommetteu terá de. responder, e 
nada tem. isso cona o novo plano de adminitJ~ 
'ração em . que apenas se hão de sustentar. e 
com alguma diminuição .. nos ·vencimentos, as tres 
legações de . 2• ordem, nu . enviados nas .. tres 
cOrtes principaes de Paris, Londres e Rom·a, ou 
então .ha . de reduzir-se tudo. a encarregados de 
negocius e alguns que. sejão· conjunctamente 
consules e encarregados nos Jlnizes. mais iinpor· 
tanteà em· com_mercio. Portanto, com· a .nova 
reforma sem duvida hão de cessar essas ]Jer~J
grinações eseandalosas de que se têm que1xado 
os illustres · oradores. . . . .. 

· apP.licar a sobra do uma 'verba .. p·lra·· outra ai.nda· 
muato urgente despeza : ·é for~osa obrigação: que. 
cad~> um · despcnda como. está . assentado pela lei 
do orçamento. Este principio . ferrao, posto que 
foi aqui combatido-como era de razão, e combatido 

· com argume11tos · firmados em artigos expressos: 
da constituiçilo, todavia creio gue passou.: A 
camara. dos Srs; deputados foi marcando ·aos· 
diversos ministros cada uma . das verbas, como 
o comprador de . casa .pobre ( apoiado :; porém 
contra a· constituiçilo e contrá o uso de todas as 
nações civilisadas. Estes elementos silo bases para 
se foa·marem .os· calculas da despeza provnvel; 
porém as bases podem falhar. Supponliamos que
existem 400S, s.obras de um objecto qualquer de 
despeza, e que faltiio 400S.para outrá consignação: 
por ventura o ministro que t~ela constituição tem 
o direito de decretar a .appbcação das differentes• 
som mas já votadas· aos grandes r& mos da publica 

Tambem se. disse que já está providenciado 
neste orçamento_ pelo que toca ás commissões 
mixtas: ·eu ·só vejo aqui 99:000$, .de que são 
absorvidos .. com .a despeza ordinaria. das. princi·: 
paes legações,- conforme tenho u.posto, 80 e tantos 
contos .de réi.s; .e otrereço· á. con!lideraçi'ioda.·as· _. 
sembléa geral que para se fazer qualquer·J·efórma 
é necessario pagar ordenados. aos, empregados 
qúe . hão de :voltar para o Brnzil, . por. se ,·não 
poderem conservar. nos lu'gares que ora têm ; 
aj ndas de custo. aos empregac!os . que conforme a 
mesma reforma forem 'collocados .nos diJferenteo~ 
pontos, por conseguinte .flciio absorvidoR os 99:000K; 

. administração, uilo·. ba de providenciar. ao que 
falta em um ramo sobrando' em outro '1 Todos 
dirão que sim. Pelo exemplo. das com missões: 
mixtas se v~ que tnl inLBrpretação da constituição' 
é muito nbsurda, ·não· obstante. o voto da camara: 
dos Srs. deputados gue.muito tesJ>eito .. nos merece, 
mas· que. não á infallivel. Está demonstrado que 
os· 140:000$ são precisos para. manutenção das; 
despezas desta repartição, .aliás .ficarâõ sem. pro
vídenci~ despezas que necessariamente se devem 
fazer, e ainda havendo .. sobras de oU:lra verba •. · 

Disse um nobre .. orador, !aliando das propinas 
dos .uatados, pois nós qui!reníos ter ml&ís· tra· 
tados 'l Respondo :·e quemc·lhe : fallvu. em. ,.novoli_ 
tratados,. que se hif~> ,de faze.r '1.-Eu. &O fallel na, 
convenção preliminar com Buenos-.Ayres _gue jA;· 

e talvez que esta quantia não cbeblle para ~em 
pôr o plan~ em execução : . e como então se . diz 
que . estl províde:n.:iada. a.despeza das ·com missões. 
mixtas? Nilo.ha na verdade uma proposição r.~ais 
contraria A. evidencia da lei do orçamento. Ella 
diz - co1n .commissões em J>aizes estrangeiros~ -
Ora, .. isto . quererá. dizer, com as com missões. mixtas 
desta côrte, e .da serra. Leóa 'l Não •. A camara 
doa Sr.;, •. deputados. portanto sem,_razão. alguma· 
cerceia despezas necessariás e· filhas dos tratados 
feitos.. . .. . . • . . . . 

Disse o nobre orador, o commereio da escra· 
vatu.ra já acabou, ; por isso ncabou o principal 
trabalho. e pouco, tempo duraráõ essas eommissões: 
mas o nobre. _ OJ'ador.· por ventura consultou ... as. 
condições dos tr.atados para.· amrmnr que esta vão 
acabadas. essas .eommissões mixtas? De .certo não :. 
pois que . pnlo eon,tl:ario dos. tratados:.evidente" 
mente, .se mostra . que alies .niio têm acabado, e 
que:devem .trabali1ar ainda15 annos. Logo, não 
concluem . os argumentos, o. n assembléa geral . 
não sustentarA a decisão-dos. Srs~ deputados no. 
cerceament(l clessas. despezas · necessarins, o de 
q11e se não pôde. prescindir, salvo se acaso se 
assenta, que. é preciso,qUe·.Se aparte. ·o.governo 
de modo que elle desampare a adminis_traçiio; 
m.a.s.: então assento tombem .que. sec"niio.obra com 
sincer:idade e com zelo nacionnl. .Eu jul~o que o 
governo é . um dos poderes .da. constituição do: 
illl perio, e : mõla . essencial em toda . a. organisação 
poUtica·.: portanto os .que. somos. zelosos, Jlelo 
cumprimento da constitUição,. devemos .. ajudai-o, 
e nJi:o fazer parar a .sua. marcha, .. muito, mais 
quando já se; tem.demonstrad.o que tem intenÇões 
sinceras,· que·. está prompto-.a. caminhar; na::estradn 
constitucional. e no. plnno. das;sauda:ve1a reformas. 
· Tor.nat~do,ás cômulissões.mixtaa, digo,. que ainda 

qúando, lias .legàções.ttobl'asse, alguma cousa,:nada 
par:a :e:l_las: se . podia.. conv.erter, . P,Otque nes'a. ·lei. 

.. a.o-: orçamentç; aec disse,.que -o;. m1nlstro nito·póde 
'.rOYO 2 ·- ... . .... 

se. f11z, e de que se devem .as ·propinàll •. E~ ver;,; 
dade ·. que quando 'BB. qu.izesse -demonstrar, qu& 
ainda. se podião . fâzer óovos. tratados, ·•· smllciente 
era lembrar que essa attribuição pertence pri-
vativamente no poder executivó ; devendo. só ein 
um caso, isto é, nr>, de troca. on cessão de ter• .. 
ritorio, ser confirmados .pela· assembléa geral;. 
suffieiente era lembrar que tendo-se feito tratados 
com todas as nações commereiantes .e clvilisadas, 
parece que. uma ou outra que. estivesse de .fora~· 
algum direito tinha para tambom os fazer,- e: não. 
ficar de peior condição-, .tanto ella, e<omo .amesm~ 
nàção. brazilelra. que ganha om tratar á todos· 

. com igualdade; . . . · 
Falia-se na Russia, e diz-se que. temo&. nós 

com a Ruesia? Sustento . que temos muí.to~ 0' 
mundo depois. da invenção e progresso da nav.egação, 
depois da grande- e~ttensao que tem tomado o 
commercio, ·não. se méde eó pelos calculo&· de 
distancl3 : os homens communiciio-se. lloje· de·, 
uma a outra extr.emidade ·da terra. com ·toda. .. a 
facilidade:- o consumo da Russia é' muitó~ cóil· 
sideravel, porque o seu território ·.é vastissi'ioo~.e 
já c.onta uma. popula-ção numerosn, . e P<!r .iiJSO · 

. devemos 'entt·eter. relações com ella •. 'A R!iBIJia 
não tem colonias.- precisa porta~to · .. ~e .. assué~r,_ · 
algodão, café; c~cãu. e . ot~tros mu!tos ·g!lneros _que 
nós temos,; assJm como nós p_recasaJDOS das suas 
lonas, dos. sens brins, cordoallia, pixe''e iilcatriló : 
com isto nã_p. quero .dizer gue·. s&->façà com .ella 
já algtiril tratado, . porém Jato- bem· mostra,. qileí 
algum se p'oderia, fazer, e com.: .vantageui< mutua.' 
e .reciproca. A Suecia tam·bem entretem·comnosco·· 
um commercio. vantajoso.para·ambas as uações,.•éi 
talvez mais para a. nossa, além- de .estar:.a· cõde· 

-ligada . com . relações • .de· -parentesco, e todavia .o: 
governo .não tem acced1dG á . :pretençio: de . um~ 
tratado ou convenção por:el-la proposto •. o ·governó: 
conhece que não :é impoi!Si:vel·fazer tratados:yan-: 
tajosos, uma <-oiez, quo .elles'; sejiio balieadoiJi na~ 
justiça: e. verdadeira: .. r:eçiprocidade :• 'unia ve •. que -
se suarde· nelles: a. .dignldad~: e•: C) decor~:d.o;im-~ 
peno~, V.t~rdad.e ,é_·. que e~ las· nações. doseJitorfazer: 
tratados, .íundad_as· no·. pdncipió. de~ não-:de'V'er:eni 
ellas :ficai!' de peioi~ -Cl•ndiçiio, e~.págando;tnaior·os 

. 86 
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direitos do que pagão. 'as outras. nações; e posto 
se. lhes diga que a .assembléa ~eral já tem pro-· 
videnciado, . estabelecendo · dire1tos 1gaaes para 
todos e que assim se tornão desnecessarios os 
t;ratados ; alias respondem e insistem , que a lei· 
igaalou só os direitos de importação, porém não 
igualou. os de carruagem, tonelada, etc. N'ão 
obstante o governo, querendo • marchar com a opi· 
nião das camaras, não se tem prestado áqnellas 
. ra?.ões. e·.se tem reeuE~ado á celebr11ção de qualquer 
tratado. Por isso disse eu que não veio nada a 
proposito a idéa dos novos tratados, que ninguem 
uqui' tinha avançado, pois só se· falia v a das pro
J!inas do tratado ou convenção de Buenos-Ayres. 
Se e;.ta convenção p1•eliminar foi · bOI\ ou má .. 
pertence justiflcal·a a quem n assignou:. mas 
pergunto eu ; tal qual ella é devo a nação cumprir 
cada um de . seus artigos, ou niio? .Pr.ecisamente 
que sim. Esse tratado ou convenção preliminar 
de paz .qud se fez com .a. republica, foi celebrado 
em tempo em que havia aquelle costume de pro
pinas, e parece-me que se não -.póde agora der
rogar .repentinamente um tal uzo assim estabe
lecido .. e conser.vado entre todas. as nações civi· 
)isadas.Se Baeoos~Ayres pagar a chamalla propina 
áquelles que por nossa parte assignarão esse 
tratado, não deveremos nóa .. tambem paglll" 'l Não 
sei em que se funda o nobre orndor, nem qual 
será n razão plausível que possa apresentar para 
que nós níio correspondamos. · Eis·aqui temos, em 
que se fundava o ·plano da .defesa da emenda : 
a q.uant. ia des. t.es S:OOOS .é. despeza even.tu. al,. p orérn' 
é ao mesmo tempo despel!;rl fixa do tratado que 
já· está ·.feito, · e ·a que a nação tal vez não possa 
r~cus11r-se. segundo o costume das ·nacões civi
hsadâs • . Tentio . destruido todos os argumentos, 
tanto ·sobre a despeza das propinas dos trata.:tos 
como sobre. as das com missões mixtas, que gra
tuitamente se suppõe · acabad:ts. Calculando-se 
8:000R para as primeiras e . ajuntando dez. para 
despezaR das. commissões mixtas ·.que não forão 
cont&ínplndas D!> orçamento, vê-se que ·só estas 
duas despezas .elevão a emenda até 18:000$; que 
resta .. pois -para . o complemento do orçamento 'l 
2: OOOS para despezas extraordinarias. E será 
possível que .com esses 2:000$ e · o pouco .mais 
Já votad<> se possa oecorrer ás ajudas de custo 
e gratificações; muito .. mais quando· os nobres 
membros da assembléa geral querein, que o 
ministro. ·reforme .a repartição o que motiva 
muitas .despezas extraordinarias? Parece-me que 
não : cumpre aos. nobrds oradores que impugnão 
a emenda, demonstrar o contrario; o que gr.ande 
satisfação me dará porque sinseramente desejo 
fazer todas ·as economias possíveis. · · 

o. Sr. Ounno 1\:J'o:tto•: -Sr. pl'esidente, 
havendo-me constanteniente · declarado contra. a 
existencia . do exercito de diplomatas . brazileiros. 
espalhados pelo antigo mundo ; eu devo apresentar 
a esta augusta assembléa · geral. as minhas ópi·. 
niõe.s ·expandidas . na outra. camara, se~nindo 
quanto fór possível, o discurso e opiniões em1Uidas 
Jlelo · illustre membro que acaba de fallar. 

S. r ... presidente, qu:ll é. o .. quartel general da 
política ·do ·mundo ·no dia de hoje? Londres. 
Quaes são os. seus podtos avançados 'l Um, dous 
011 .mais em todos os mares •. Nós . vemos. que o 
Baltico está fechado pela ilha de Heligoland ; o 
ruar·.do ·norte pelas fortalezas do Canal ; o Adriático 
e mar .. Egeo e todo o mediterraneo pela ilha de 
Malta,· ilh'as Jonias e Gibraltar; as costas do 
Drazil .estão ·observadas pelas. ilhas de Santa 
Helena :e.: ,Ascenção ; Africa pela Gorea, serra 
Leoa '.e ilha: de Fernando· pj ; ·a India pelo cabo 
da· Boa Esperança, ilha · Mauricia e 1mmensas 
possessões. do seu imperio . oriental, que já toca 
com .·a China; o·s. Estados-Unidos por Haurax e 
Berimudas: o golfo do Mexi co · pela Jamllica; a 
Oolumbia e Guianás pela . ilha ,da 'l'rindíul~; 

finalmente. o mar Pacifico· pela; nova Hollanda li 
ilha .de Otalisty:· por conseguinte. não ha um s6 
ponto do globo que não esteja fechado, e obser• 
vado pelos · postos avançados. da. Inglaterra.· de 
maneira que é absolutamente impossível, q~&e o 

· se11 gabinete desconheça e ignore todos os planos, 
e projoctos de operações intentadas ou executadas 
em qualquer canto do universo. 

E teremos nós medo que a Russia . P,Onha em . 
movimento contra o· imperio do Braz1l, e sem 
consentimento .da Inglaterra as immensas hordas 
de cosacos dos · samoyedas dos ostinkos, e .dos 
tartaros da Siberia? Teremos medo. que .os aus· 
triacoa ponhão em mo·vimento, e-passem o estreito 
da Gibraltar com as nuvens. dos esclavonios, dos 
groatas, dos hungaros, dos bohemios, dos mo· 
ravíos 'l Tdremos medo que aPrassia envie aos 
brazileiros .. as suns immensas falanges . das pro· 
"lincias do Rheno; Jos . estados de .Bran:leburgll 
e da · Pcllonia? Teremos .·tambem medo Que da 
França possão s11hir exerci tos· contra o Brazíl, 
sem que a Inglaterra se ache informada e muito 
alerta sobre as suas. pretenções? Não, Sr. presi· 
dente, a Inglaterra pela sua posição geographica 
no velho ·mundo, e palas posições de suas for· 
taleza3 ·.no mundo . ·novo sflbe . de tudo quanto . se 
passa mais occulto · nos gabinetes de. todos os 
monarchas,. e estados do universo. 

O Sr. ministro diz, que ainda nos · são ne· 
cessarios algans .· tr11tados ? . Que·· beneficio tem 
recabido-·o Brazildos tratados, que' se têm -feito 
até agora? Confesso que -ainda não vi nenhum; 
entendo na minha consiencla·, . que o unico tratado 
quo faz honra aos nossos negÓcJadorés. brazileiros, 
foLaquelle que se . fez eom ·:os Estados· Unidos 
da America: .. este foi o unico estabelecido sobr11 
bases constitucionaes i tódos ffs. outros :divergirão 
deste . principio · cardial comprometterão a honra, 
a gloria, a dignidade,· os interesses -e (.até· mes· 
mo· a · independencia dos cidadãos brnzileiros. 
{.ápoitJdos). · 
-Disse um illustre membro que tem.havido exage. 

. raçio nos discursos .de alguns illustres ,oradores. 
Sr. presidente, eu declaro que ainda' não ouvi uma 
accosação falsa contra os ministros, o que ob· 
servo .é, que se tem occulta•lo muit<ls cousas 
bem vergonhosas (apoiado), ou seja. por n. iio. haver. 
grande vontllde'.de· fallar; ou seJa por outro .mo· 
tivo de. convAniencia 011 política· partieular •. Sr; 
presidente, lou.vores Mjio dadllB á , ·aasembléa 
geral pelas maneiras decentes, com que se tem 
portado nesta dis!lussão. Ella ba de razer honra 
a assemblêa geral : ·a historia dirá com ~Jrande 
ufania aos povos brazileiros, que na primeira 
reunião para> discussões deste augusto ··congresso 
.do ·ímperio do. ·Brazil. a decencia, ·com que ·se 
portarão os· Srs .. deputados e senadores. 

Mas continuou o illustre. membro da assembléa 
geral dizendo, que pretende entrar na vereda das 
economias: Que terrível . eonflssilo; que terrível 
censura· dos .ministros passados! Sê o illustre 
membro quer agora entrar na carreira. das eco• 
nomias, mostra que até hoje se trilhou a. estrada 
das dissipações: tal é a cc.nclusão que se deve 
tirar .dos princípios emlttidos pelo illustre mem~ 
bro. (Apouzdo.) .. . · · 

Tambem .disse que a riqueiza do sólo · brazileiro 
é muito gl'ande, e pc.r isso devemos .ter muitas 
relações. diplomaticas. Sr •. presidente, todos nós 
reconhecemos .a riqueza do .sólo brazileiro' mas 

· vemos nós por ventúra .qae noesos generós. sejão 
·exportados P•lla · fóra do imperio em na~ios bra-· 
zileiros excepto pouca cousa, que vai para · Môn· 
tevidéo e Baenos Ayres? (Apoiado.) · · · 

Nós temos immensos ·ganhos, temos immensos 
postos, não falta industria' não faltão mes111o · 
capitães ; todavia graças . aos · nossos tratados, 
graças .aos nossos· negociadores. diplomaticos, os 
estrangeiros, só os·.estrangeiroa• se aproveitão doa 
beneficios dos fretamentos, · e aio C!l' que tlriio · 
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os ·~als nultaJos interesses das riqueizas . do 
BrazJI, O nosso governo rio proposito tem agri· 
lhoado os. recursos . do . Brozil, os estrangeiros ·· 
tirão .tod~a n~ ·vanLagens, e nós . a ·maior parte 
dos preju•z.os• _ ni~guem' . poderá Dllgar' esla ' ver~ 
dade: (apoaa4o) DIDguem póde desc\lnheeer que os . 
tratados produzirão . um abatimento não pequeno 
ua alma . dos nossos cúmmercíantes. {Apoiado.) 

0.! nncionaes ~?lhão ,Para. os estrangeiros .e di• 
zem-lhes,, yós so1s m.n1s fehzes ·. que nós, vós. não 
estaes· SUJeitos a recrutamentos, não estaes suJeítos 

. .a c!>ntrlbuições on~rosns; não estaes etpotltos ·a 
arb1tratiedades dos nossos ministros, a<> . mesmo 
pass<>. que. os cidadãos do imperio . estamos sobre
carregados de tributos, estamos sobrecarregados 
de contribuições e estamos sujeitos aós . recruta
mentos~ ·e por · cumulo de desgrAça fomos pelos 
noss,•s ·ministros ·. entregues aos . severos . juí~es 
dos tribnnaes de Inglstera.· (Apoiado.) . . . · .. ·.· 
: Sr. ~residente, · os· . ·favores deverão estar da 
p~trte . aos ei~adiios brazílei r os : mas . desgraçada- ' 
mente 116 ·_os· males . são nossos, ·o os . beneficios 
formão · .a partilha 'dos. estrangeiros. · · · · . . · · .. . · ·. 

Disse · mais' o illustre m!lmbro, qúé ell~· se. tem 
proposto _a 1 1;1m novo.< plano de ndmins~ra·ção : . 
quando se d~z _novo piano · devemo11 · entender.,. 
que é . . um pla_n_ o de cconomr_a_; .e .po_r._ c·o. n_s_e·g.uín. te 
os 120:00011' vo.tados pel<1 camara ·. dos .Sra. depu~ 
tados silo suflicientes para s_e montar essa·nova· 
JI!Bcbfna _ou administração diplomatica': .. J,llsse . plá~·. 
no deve ser ·conforme ás · nece,;sidades do' Bra~il . 
e ·niio um 'plano· gigantesco de.Juxo · e àpparato 
es~r'?ndo11o; ·tal qual tém: ·:sido . . adoptadó pelos 
mlDJBtrOB J~a~S~dOs. . . . " ' ' ' , , ; > ' '.: . . 
'Eu · faç~ ·Just1ça ao -honrado m·embro,. respe1to 

ta1ito os .. _seua ' talen_tos,:· como · seu · · patr~otismo: e, 
cons~ituc.i:nialidad~, · espero . que o . se~,& . pla~o · seja 
fundRdo nas .. sohdas bases . das .· eeonom1as, . e 
conforme as circumstnneias aettiaes das. rendas 
da nação. · ··· · · . . .· · - · . . : .· ' . 

·Senhores, não tenhamos_ legiões de diplomatas; 
.,_ara ·que servem; e para que nos têm servido? 
Talvez p~r.a · ·couilas · oeeu\tas; para : myàterios d~· 
uma pobtJea : tenebrosa. Eu· fa!lo ·· ~ em· cousus 
occulta~ ·por. · haver' eseapàdo · ao · nobre "'membro 
uma · palavra;' e\18- Jállou'' em 'cllmmissão secreta 
eis aqui_ o ·que nos 'te'mo's:Nada de ri~gociós . oeéúl~· 
toa; na.ta:· de negocias ·secretos; porqu'e· infeliz·' 
mente todas ás .. negociações oeeultas, que _até 
hoje têm bavido forão. em gravíssimo detriment() 
do .. povo brazileíro. {Apoiado.) . · : _· ... : . : · ·· .. . · 

,. Tambem · se ·.disio que , no caso. de se não vota~ 
rem os·'t40·000S, · pode h_aver desor~raniliação - da 
maehina ·social: Que ouço, senhores I . Póde desor~. 
ganisar~se a maehina ··soeiâl do Bra·zn ·po_r 'não 
se ·· darem 20:000$ : ao·. Sr • . niinistr~ · ·dos.' negocias 
estràngeirosl' : TàG rraea é à nossa. machina soei ,1 
que se · destrua ·por não ' se· dar ao· ·g~v_erno -uma 
quantia tão irislgnlflcante I ' Nesse caso : :a machina 
social' 'do· ·Brazll· estâ · inenos · se'guri{ do' que" ,este 
edi'flcio, •qiie. "se ' ac_ b_a ·. sU:st. e_ntado por e_ se_ o_ r_a __ ·s; 
e pontaletes· 'de .· madeil'a . . sr; presidente;·: à . ma· 
eblna_. 'social··. põde .· desorganisar-se, por não. rü~ 
tarém;· 20:000~ niaa por se votarem. mala · do que 
20:0001 éUa< póde '.desorganisar-se por. outros lnu
teis ' priticll)ioa; por·. se ·haverem consumido muitos 
·milhares de contos do •·.éia .. em objectos con· 
trario8; e 'perigosos . • : ~em entendida l!ber~ad_ e 
do · povo -brazUeiro.· (Ap~iado.) · .: · · ·. . · · . . : : , 
·• .Tilmb,em : se disse que a ·camara dos · dep~tadoa 
deve· ajudar . 9 . governo. E' pouco; . Sr.' presl.de~t~, 
O q!Je 'a .camara d()S depu~a.dos tem feito. f!ID."aUXJllU 

,do gqverno? Não appr~v~u ·.ella o .. aug~ento das 
\forÇas · terrestres? ·· Não "approvou -o augmento das 
•fórças navaés'l ' Não.augmentou ó fU:ri<to·· das dfis· 
pezas .. da· aihninlstração ·:c:oni . inuitoiJ céntos de' 
co ritos . dtf'' .réJs 'I Para·· gue,, se .. iuer.epa ,;~~si~ . ·a 

. camarn ··dos· ·Sra. ·· deputaíios, : chamanao·, o od1oso 
sob~e seus , membros?N.ãó;' ~·•a. i:amai'n ~ dos· ~~pu· 
ta dos q UC· ·.tem . dP.Sacreditndo . O frOVernoj -. é. O 

governo mearrlo ' que. se tefu desaereditado;·,é eue· 
qne .se tem apresentado falto do .aetívidRde, falto 
de ondrgla,. falto de capacidade. (apoiado)'; e per·· 
mitta·se·me .dizer, falto de zelo, fBlto de ·. patrlo~: 

tisg:,~~ '1f:ia~~b encaminh~das · as c~tisas · :dd 
B1·azil? Tem havido vigor na administração?' ·· 
Tem·se feito justiça. aos povos 'l Tem;se procurado1 
que a nação seja, se não . forte; ao menos bem 
governada? Não, Sr. presidente, os bràzileiros 

. nem são . felizes~ ·nem os minislros têm ·chamado: 
sobre as suas cabeças as bençilos .do i::éo. · ... · , , 

Não se digl\ que .. a camara dos deputados .()\i 
os membros da assembléa geral não querem. apofa.: 
o govér.no •: T.odos n'ós queremos apoiar o governo 
com o~ ,nosso.s votos;. que~em<is : npoiíil·o . ~o~ ,~~s 
nossos . braços, com. os nossos · corações, com o 
nosso sangue (a-poiados) ; mas queremos apoiar. 
u1n governo .. justo, vigoroso, .,energieo. e co.óst;i~ 
. tuciorúll. . . (Apoiaílos.} Mns; senhores, .· estarã ·. ~ 
nosso;· governo . nestas. ,:C:ircu~staneias . '! .. De ,, certo 
não ; não conhecemos todos. nós a . sua, inf11me 
p_olitca , tenebr_oá~, ,'a: 'match_ a tort~o. aa -_qú~ . ~~~~ 
s~>guido • . marcha. esta .que .. nos,tem, lev:ado atê á'l. 

bo§~~s p~~siSÍ~~~~i·~!o·!~se~~lé~ _·geral:. d6'seja ; ~~~.1 
tentar o . _ gove~:no, mas . ·eua ·quer .:um · g~vérno· · 
justo e constitu:tonal, ·um ' governo· gui(não~Ulilda 
os povos;· (Apoiado.) A camara dOs 'deputados 
tem · sido justa r ·eUa não ·quer a anarcbfa· (àpoitldo)·,
el\a · não quer a ·. desordem (apoiado); · l!lla qner f1 
BrazU eonstitué:ional ' 'íiipoiado); :eua quei"-~nstF 

. t,Jtição nada mais, ·constituição•'nada ·menos : (apoiil• 
do); isto. é- o: q_ue a _camara- dos,deputados,deseja, 
is,to é o: ci'lie a naçãoAe~eja-, isto . . é. o que pre-. 
tende .. a assem\:iléa . Jera\.; . mas ;para ,(lu&. to~aa 
estas e;ousas . se - coiui~gãô, . nãó ba neeessida~e:,de se 
eonserv:ar as ·Phalanges de diplomatas .brazileiroa 
que .por. màneira . alguma ·têm contribuído . para 
prosperidade do Jmperío.. . · •.. . ; . . · . ·. 

Eu, Sr ~ .presidente. volo pelos .120:0008 .enpre-. 
. sento a. íninba opioião;: _a .- reapeito .do, numero de 
nossos::dipl~matas~ : . Devemos. conservar., um mi· 
nistro muito hRbil,em Londres, centro da. política 
do, :níilndo· ciyilisa.do. desde a _Siberia até.á ,China; 
JÜ\ França .. deve: existir outro ministro igua.\mente 
babil . e eheí!) de .. zelo ,e . patriotismo, visto ; que 
pelos· nltim os. acontecimentos . desse ' grande ·paiz 
podeirJos considerai-o como ·um dos mais fortes 
ba:luártes .dás libeJ:dades publica~. ,; E' daquellds 
dois :pontos donde se observão e vigiil•>,os 'ncon•. 
técimentos · Polití~os :do mundo. ·: -De >Pa~is .· : J.á 
dcsapparecêrio os Pobgnacs, . os. Peyronnets, .. Con~ 
feos· do ·absolutismo, . dos golpes de . estadQ;e dos 
elnbs secretos,. . . : . . . · .. . . . :, . , . -~ · 

Em. Roina :deven-•. os ter tim 'lxiiniatro em ,aca~ 
. ta manto ··e . obaeqtiío·, ao pai .· comanim · dos· ·.deis 
catbolfCoS . romanos; . mas. ease . .iniDilltro -deve ser 
verdadeira~ente apostoli~, • , eilt~anlio , ás i:Utrig~s~ 
um homem que po_r suas v~r_tudes .sitva de :exemplo 
e édlflcio .á . curia rC?IXl•f!ia .• Est~s s_ilo .os,:mrníatroa 
g_ue .eu julgo · neces~arl~s e. JD~fSp~n~v-~fa ,na . 
Europa . .. · · · · ·. · . . · · . .. ., .. · 

Na AuaLria, Rusala, . .Pruaaia, .. P.aizea~Baboi~ 
Napoles, · suecJa ·e l)Jnama~éa nio::ba. n~~e,uldade 
de ministros, bastão agentés conau.larea, e quando 
se St,lpponha que : taee, ~lnletroil_. :tKo 'ln~l•p:ensa~ 
vela. f!li ·Iem~rarei ~ue mande.IJl .. CliP-loma(!ia.para 
a ;Grecl~, . . q<ins.tant•n()pla, Egypto, TuDI~.~Afse.l, 
Tnp<!li . ~ - · MarrC)~Os,. o,n~e . elo · t'l~.;llt~ia: como .na 
Russ1a, Austrts,: .etc. : .. .. _ .. · . . .. , .... 1 ••••• , • • • , 

- Na ·Amoriêà convém ·entreter mala iQt~rnaa ·reta~ 
· ções .dip,lóm.atieas; d~ :que .côm,, os ~ab~nãteà)ú~.o.~ 
p.éos, ,que.' __ se·ln· p. r_e ~e. m.ostr. A~o _._h_ . C)~tH , lkll ~_ ._o_ . u __ ~çlqa_._ • 
ao gove~no constl~IJ.ClODJll• ,. OollJ_o, ~ .. M-11 2 .r~-~~(),8 
p_arte d~ ~m p,qyC), que_ st.cªama , ~~IJ~IC!l~o.. ;~~~C) 
o· BrazJl'·-ê .. uma grande- porção .ao .,todo chamo.do 

~ ·. fr~~~e:m~n:~·:Brc.fj~~o~ ; :2ou~ót~r~~~[:~~~t: 
do que tem sido alé ngora. Não nos eõvolVàiPolf 
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em negocios estranhos t\ nOssa patrio, niio nos 
mettamos a dar leíil o. nações estranhas que se 
acbão stlparodas das nossas praias pela v!l~tn 
ma&sll· do o~eenno; n~o sigamos a a~t1ga pol1t1ca 
tenebrosa· que tem s1do cl\usa da rumr1 do nosso 
thesouro e nos tem compromettido em potencias 
remotas. · . · . . .. . . . 

Eu niio. direi que imitemoa a política. cluneza 
nem a do Paraguay. A China desfavoravel ás 
embaixadas e .ás propostas de tratado com os 
inglezes, nem por isso deixa de. ex:iltít com muito 
i!xplendor, ainda apezor do seu. barbato. despo-
tismo patriarcbaL · ·. . . 

Sr. presidente, nossos portos estão abertos a 
todo o mundo; fujamos porém de relações diplo· 
rnaticas com essas potenctas cbllmadas .baluarte da 
santa. alliança, que melhor deve ser intitulada 
alliança in!ernal, instrumento sacrílego da marte 
da liberdade dos · povot~. Estejamos de accordo 
com a Inglaterra, França e Roma por intermedio 
de ministros hatieic;, patrioticos o honrados, ap
proximemo·ROS cordialmente para os governos 
americanos, e sobretudo, Sr. presidente, abrace
mo-nos 'com a consLituição política do imperio, 
ella será o nosso norte, ella. ·será .a .estrella. bri· 
lhante que nos conduza ao .sagrado templo Lia 
lib.erdade constitucional. 

o·&l". vucondede Oa.y~ú:-Sr, presi
dente, talvez conviesse. que eu guardasse o si~ 
lencio depois . que o. ministro de estado. dos 
negocios estrangeiros, etc •. (Segue o resto da falla 
como estA nos Diarios Fluminenses ns. 127 e 
128 de 27·e 29 .de Novembro· do corrente anuo.) 

o Sr. Pa.ul.u. e·s·ouza :-Procurarei não 
desviar-me da ·questão, apezar de. ter sido neces· 
sario haver della algum de::~vio, pois par11 conhecer 
se devemos votar pela emenda que concede mais 
20:000$ para as . despezas da repartição dos ne
gocio& estrangeiros, tornava-se· indispensavel 
no momento · da discussão passar em · . resenha 
o pensamento dos Sra. de·putados, guando appro
viri'ío o artigo, e o do.senado quando o emendou, 
par'l .assim distinguir tudo o que ha a favor e 
tudo o que ha contra earta ma teria&, ·o reconhecer 
o que convém adoptár, se o pensam·ento do senado, 
sd o da camara dos deputados. Eu. mesmo pre
tendia ·nilo desviar-me dessa marcha e Jiassar até 
em· resenha a conducta do governo a1lm de se 
poder · &J;lreciar melhor esta questio, . como já 
havia fe1to quando ella se discutio na camara 
dos deputados : porém tendo sido actualmenta 
antecipado por alguns senhoru. não direi senão 
aquellas cousaa que me parece estarem no amago 
da queati!o, 

Trata-se de resolver so deve .dar·ao 140:0008 ou 
120:000N. Pelo que disse o Sr. mlnl11tro da repar
tição entendo que alie julga . que 140:000N si'' 
suftlclentea . para fazer face a todas . aa despezas, 
e compromette·se a satlafazel:aa com eaaa quantia: 
por consequencla a sua oplnlilo .e a doa aeuborea 
que votilo pela emenda e11tão de accordo, em 
gue ctada essa quau&ia se deaempenhilo oa mesmoa 
fina. . 
· Conalderemos agora a dlfl'er~>nça .· que vai de 
1i0:0008 a J.IO:QOOI, pnra ve~ se com esta dlfJ'erenoA, 
gue é de 20:000S ae poderá fazer o que quer o 
Sr •. minlatro. Primeiro tratarei daa commlaai5ea 
ml1\a1, O Sr. ministro entende. que nilo eatA 
autorlaado a ·fazer deapeza. · alguma com . eataa 
commlaaõea, logo, 3' evidente, que ainda quando 
se lhe concedilo os 20:000ti' que pede, nem por 
isso se ha,bilitava para preeucher .os. seus fins, 
porque ellea na mator parte unicamente poderii\\l 
ser applicaveis. para as co111missões de legações em 
paizes estrangeiros, e se u Sr. ministro· suppõe 
que possa passar o artigo .. additivo englobando 
a despeza, ilevo dizer·lbe que nio passa; porque 
na camara dos deputados teve grande · maioria 
conLra. · 

Direi dn passagem quo não sei como o Sr. mi· 
nislro quer quo n~xercicio das com missões ·mixta11;·· 
estabelecidas . por motivo do .commercio íllicito 
dos escravos, hajll de durar ainda lõ annos; 
essas commissões devem durar sómonte emquaoto 
!orem mister, e seria. um nbsurdo tomar-lhes 
tempo certo de duração, quando o tratado u não 
designa. 

Vejamos agora se os ··· 20:0008 preenchem as 
intenções do ::)r. ministro a respeito das lega

-çõAs .. Quanto tem · um minist.ro nosso na Ingla
terra ? Tem 30,000 cruzados, em França tem 
24,000. 

O Sn. CARNEIRO .DE. CAMPOs :-Tem mais. 
O Sa •. PAULA. E SouzA. :-Eu. fallo segundo as 

informações.· que· derão. os. ·ministros, não posso 
adivinhar. . . . . 

Sr. presidente, o mínisterio tém mostrodo uma 
ignorancia completa. da marcha consutucional i 
o ministerio não merece confiança, porque quando. 
tomou o leme d•Js negocio& não fez um.manífesto 
da· sua. Cutura oondueta, . e do .nosso estado po· 
liLi.co para se não pensar que a administração 
pretendia continuar · na. mesma seria tle prova-. 
rícações . de seus. antecessores,, de ministerios 
execraveis como ·os passadus têm sido. . .. 

O novo necessa.riam.ente ha de participar da 
mesma execração, em quanto não, fizer esse ·ma
niCestu: não digo. que o deva Cazer, mas. que.b:l: · 
de participar da execração . doa ·anteriores, eor
quanto o não fizer :.-o.ilhtstre·orador enumerando 
então as quantias pedidaa pàra.div;ersaslegações, 
as~im com!> as red!!cções · de qu.e .e.rilo suseepti· 
vea, sem Jnconvenle.nte algum as mesmns.quau· 
tias: p11Saou ·a calcular arithmeticamente.a dift'e· 
rança que result$~ e continuou diZímdo:-Se o 
Sr~ ministro julga que com mais 20:000$ póde 
sntisfazer as despezas da suà repartição, eu tenho. 
provado que com menos.· 20:0008 póde Cazer as 
mesmas despezas. Bom seria que o Sr. ministro 
me re:;pondesse. com razões, com franqueza, com 
lealdade, e não · com risotas, que . são tanto mais 
ridiculas, quando partem. dos agentes do governo, 
(Apoiados.) Se os senhores, qne pensão o contrario 
tivessem ·observado como nas tamaras de outras 
nações se comportão !)s agentes do govêroo, não 
apresentariiio aqui· essas maneiras, indecentes. 

Digito os Sra. membros. da assembléá' geral. 
,que ·em Fránça assistirão.· ás discussões, como S8 
portava oss8 . ministro Villélle, c1omó· combatia os. 
seus antagonistas, não com as armas. ridículas 
de rlsotaa, mas á fõrça de raciocínios, e de.argu
mentos, bem ~ue fosse muito hostil ás liberdades 
publicas, quahdade esta que eu julgo não existir 
nos Srs, ministros actuaes. . .. . . · 

Muito convinha que um ministro, que dlz querer 
marchar . conatitucLonalmeute ·apresentasse á 11· 
aembléa uma expoaiçilo dos no1tsoa negoclos : e 
quando julgasse que não era conveniente f&~el·a 
publica, que ·a flzasfie . em sessão .· seeretll i . ela a 
conducta que é propria de todo· o ministro. que 
deseja merecer a . confiança dos repreaentaotea da 
naçilo. ( ..tpoiado.r. l Mos. é isto o q,ue os no11oa 
mlnlatroa nunca.. dzerilo, porque. tambell\ nun"a 
f.s~1:~rito. e atar· em .. · nm governo reprea~nt.atlvo de: 

Eis· aqui uma das razões .. principaes .que . tem 
conduzido os nossos min.istros. a nuuca se im· 
portarem com as camaras :. porém uma .vez que 
o actual minlsterio ·quer conduzir-se na, dírecçlio 
da oplnlio publiéa, e segundo 9 systema das nos
sas instituições, uma vez· que deseja merecer. a 
eonllança nacional, .deve :tambem .aer . .franco., ser 
leal, e. abandoilar por uma ,vez .OS caminhos ter-

' tu~aos :Ue uma politic.a -infame, q!le; ~ão· pó,dé 
de1xar . de comprometter. os. nossos mat.s ,caros 
interesses, e:de arruhiar os · seus. autores e. ·se-. 
qua.zes desta· linguagem .. · · , 

Q11em usa combater· a peito desêoberto os ac·Lo s; 
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illegaes do ministerio não quer a sua deiilocaçiio, 
co~o disse o Sr. ministro dos negocias estran
getros; combater com franqueza e· com verdade 
os membros da ndmínistração, não é querer a 
desorganisação do goverdo. (Apoiado.~.) Uma cou~a 
é o governo e outra muito diversa siio os membros 
da administração ; o governo não pôde existir 
sem o poder executivo. Este poder reconhecido 
pela constituição, <>Ste poder sem o qual não ha 
nenhum governo, nem ba razão nenhuma, é ob· 

· jecto que merece muito respeito, e que r,ão póde 
confundir-se com os membros da administração, 

Sr. presidente, .não quero tomar mais temJ>o, 
. e concluirei dizendo .ao Sr. ministro, que eu de· 

monstrei por calculos arithmeticos que ainda com· 
menos dinheiro do que ó concedido, . Sll podem 
fazer todas .as despezas da sua repartição ; se 
julga ·que os meus calculos são errados, se en
tende que .não são. exf\ctos os meus argumentos, 
combata-os com calculos, e .. com argumentos;. e 
niio . queira fazer uso das armas do. ridículo, e é 
necessario qqe os . membros ~da administração 
saibão te.r forças e talentos de melhor natureza, 
para mostrarem a nullidade eJ desvio das opiniões 
dos seqs oppositores ; é assim que se consegue 
estabelecer " verdadeira marcha da . liberdadtl. 
(Apo!tJdos.) Da liberdade com '?rdP.m; porque não 
ha liberdade sem ordem. (Apoaaélos.) .· ·· 

O tempo. da liberdade· chegou,- .chegou o tempo 
do seu reinado, e eu me felicito de existir nesta 
época •. 

Ficott . adiada a discussão por haver· dado. a 
hora, e terem pedido a palavra alguns Sra. mem · 
broa da assemblé.a geral. · 

O S.a •. P.aESIDENTB declarou.· para a ordem do 
dia a continuação da discussão, que acablva de 
adiar•se. . 

Levantou-se a sessão logo dep.'is das · 2 horas 
da tard~. · 

SossAu eai t 9 de ·Novembro 

PRBSIDlllNCfA. DO SR. IIISPO CAPELLXO·IlÓR 

A's lO boras faz-se a chamado\ e acharilo·se 
presentes 36 ~ra. aenaJoroa e 76 Srs. deputndoa. 

O Sa. PusroBNTI!l declarou aburt1 a sessfto e 
lida a acta da antecedente, foi approv11Ja. 

ORDEM DO DIA 

Continuou a dlecáesllo adiada pela hora na aaR· 
eil:o anterior da 8• emenda poela pelo aenado e nllo 
approvada pela camara doe Sre. deputadot, ao 
prujecto.de lei do orçamento para o anno tlnancelro 
Cle 1881 a 1882. 

Tendo obtido a palavra,. dleee: 
o 81". OQI'DeJro de Oe&mpo•:-Eu Unha 

pedido a palavra para fazer breve• expllcuções, 
aftm de .destruir algun11 equlvocoa e enganlls que 
tlnbilo occorrldo na dlacu.;iilo : e em aegtmdo lugar 
para responder AI lnculpaçõoe Celtas ao governo e 
mesmo a mim. 

A pl'lmeira inexactldilo ou engano que occorrcu 
nesta discussilo, foi a respeito iJas commissões e 
r.olou esta .,POL' m.uito ~rnpo, · s.~stentando·~e que 
as commissoes m1xtas Jl 11ão ex•stião e nssam . não 
sà podia votar qua'f\~1!-':alguma para ell_as: a dis• 
cussãofoi lovada a mutto alto gráo e muato caloro·. 
samente debatida. Um dos nobres membros. disse 
que no authographo não se_ fazia menç'ão dellas; 
e então está acabada a questão, se a . mente da as-

'sembléa geral é; que se entendiiio ~eel!lrada!l por. 
esta primeira parte do §. 2a as commrsso~s m•xtas, 
que estão trabalhando. Qqtro disse que eu estava 
ens.anado, .Jior~qo çom .eü'eiio esta_s coQltniSiiÇies 414 

escravatura tinl!i.io ex.pirado com o trafico da mesma 
escrava.Lura; e quando t:u notei que parGcia haver. 
manifesta contradicçiio em suppor-se que um tri· 
bunal que tinha de julgar os factos de contrabando 
de esemvos, cessasse desde já começando elles 
agora a apparecer; apontou·se que na legislação 
havia lugar.que me couvencia .. do engano; .mas eu 
estou persuadido que o nobre orador que me com-
bateu, é que estava enganado. · 

A convenção. do abolí~ão da escravatura foi feita 
em 1826 e uess.a occasião. não se poz limite ·algum 
na duração das com missões: entre as transacções 

·anteriores havia o artigo sepnrado. que apresento: 
(leu) ora, este artigo soparado assim como a . con· 
venção addicioual e mais. estipula~ões anteriores 
forão apt>rovadas pelo tratado de aboiição da es· 
cravatura, que é o tratado de 23 de Novembro 
onde diz: (leu.). P·>rtanto está claro que tendo-se 
ftlito o tratado ultimo pelo qual se approvão todos 
os artigos desse tratado ou·>convenção anterior e 
suas concessões adJieionaes e est.ando estabelecido 
n~:llas que taes commissões dqrassem por mais de 
guinze annos, quando outra causa se não estipu-. 
las3e, era . preciso que a camara dos deputaclos 
contús;;e com a existencia dest:ls com missões,.· e 
portanto, que houvesse uma verba para as suas. 
ilespezás. . 

Esta ver'ba, SUtitent3i eu, que a .e.ntender-se que 
se ach:1va já incluída na quantia dos 99 contos. 
a despt-za urgente ·de perto de 10 ~:ontQs que tanto 
importão ás commissões ·mixtas, tanto brtlZíleira e 
ingleza, como .brazileira e portuguezajá creada.: 
além destas accrescentei que havia necessidade de 
se crear .uma outr.l con1missilo mixta em. virtude 
dl\ convenÇ"ão Ílec'l'eta qúe ·se 'ajqntou ao tratado 
relativo á. nossa independencia. Esta min_h11 pro· 
posição talvez por não. a~r bem entendida, .é qu.e 
foi combaticla, dizendo-se Q!le eu tinha ann. unciado 
.uma CO>mmissãu secreta.· Eu não. tratei. 'de com
missão secreta, mas sim. de .convenção secreta, . e 
que. já está publica. Esta convenção no ar.t. So,_ 
manda que se·crie urna commissão para 11e liqui
dar a dellpeza da coaducçãô das tropas, f<tc.; assim 
ct·e•uído·ae osta cotnmissãó, tem de proporcionar~se 
alguma gralíflcaçãn aos seus membro:~. O mesmo 

· dig., daquellas uutras commissões mixtas brazileira 
e ingleza ebrazileira e portugueZI\ que tratão de 
liquidações; porque seria muito extranho.nt~gar-se· 
lhe.:~ uma gratificação, Corçando os seus emprega~ 
do:t a um trabalho a:~siduo sem alguma compen· 
saçilo. Os bomon11 em geral nãó_gostiio dti trabalhar 
de gro1ça: nós sabemos' que os membros portuguezes 
da comanl:~ailo mista bazileira e purtugueza, vencem 
pelo cambio actual sete contós de réis, e .os nossos 
couaa nenhuma. E'ltá demonstrado· portanto. que 
o orol\meuto nilo tem providenciado .bem e que 
t! uma varba multo importante a das commiseões 

. mhtta~, e nom sei qne fundamento podia ter. o meu 
antece11or para dlzur que acabavito. 

O outro equivoco quo correu f~o~l o de dizer. um 
nobre orador quo ou podia t·mto como os meus ao· 
tecea:~ore11 e que tendo eu manifestado á camara 
desejoa de que el6ta parte do governo .a meu cargo 
entrasso na vl:l economica e eonstltuclonal, flcova 
aaalm om manifesta. eontradicoilo. . . . . · 

Parece;me que em todos os tempos. tenho moa~ 
trad~ bons· desejos de iltllisar ã causa publica e 
que elles devem ser acreditados .... P.eloi meus 
constantes esf1.1rços para bem servf.r., e. amor ao 
nosso paiz, e ás nossas instituições. é que me!'eci 
sempre ser contemplado n~ .carreira da ·.repreaen· 
tação nacional; eu fui pela minha. provtnci.a: o. 
primeiro deputado e o primeiro senador em. numero, 
ele votos, com o .que muitô me glorio_ e. glorial:ei 
sempre •. Não haJa portflnto medo·de que e11 ~enha. 
prevaricar .. no ministerio e dissipar. o. dinheiro ·da 
nação, como agui se. tem imputado aos, .meua 
antecessores. Eu dissé que havia engano ·IQâni· 
festó cta parte do nob1·e ot·adl.lr, . em avançar .·que 
eu "tinha pedid1.1 ~anto como ellea; . <> ~ell· anto-
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cessar, (n1io !aliarei dos anteriores que ainda 

. pedirão mais), pedio 171 contos que .lho toríio_ no-:
gados; e concddendo-se-lhe só 120 contos, ~lle 
sustentou então nesta casa com todo o afinco : a 
nece11sidade deste augmento, e 1\isso roi condjuvado 
por outro membro que havjn sido ministro _na 
mesma repo1rtiçiio: logo esRa grando contradicçiio 
qun o nobru orador pretende ter encontrado não 
Existe. 
_ Outra parte . da . discussiio foi uma -proposição 

que sa avançou muito injuriosa JlO governo, e 
vem a ser .: . que o .governo actual tratava · .de 
intrigar a província Cisplatina para a fazer tornar 
outra vez . no . gremio ... da reunião . do . imporia .: 
esta proposição tão . destituída de .. fundamento 
parece ··- que . não exigia resposta , _e -que só -tendia 
a increpar o governo ; eu ainda nno revolvi .·o 
cartorio ; não ... pude ainda ver· todos os papeis 
da mesma secretaria, nem me era possível fllzar 
o exame de . todos oa seus ne~ocios em tão pouco 
tempo; mas · eslou persuadido do contrario, e. 
não sei como se possa avançar uma tal propo
'Siç~o, principalmente querido o _nobre oradot• que 
ass1m procedeu · conhece . muito bem · que a guer:ra 
!oi tão · desastrosa que seria impossível conceber 
que se queira desafiar uma outra igualmente 
fatal, e que semelhante plano niio .convém ao 
gove1·no de sorte nenhuma. Como é que . .;e póde 
combinar essa .proposição com. a outra; de que 
o governo escolh11u para là. mandar um homem 
inepto e de todo in rapaz ? Pois ·o governo · tra· 
tando de aliciar · a Cisplatina havia mandar-lho 
um b_omPm . que para ·nada foKse npto? .· Não se 
pôde .:onciliar ·isto. Nest~s termos a propusição 
que aqui foi enunciuda tanto na .imputação da 
pretenção do governo, como na parte da nomeação 
acbo-a de.sti~uida de fundamento. . · · 

Quanto o esta . ultima . parte da nomeação, devo 
declarar que a mesma consciencia nada me argua 
e . nella descanço. Havia n demissão pedida, e dada 
ao actual cpn11ul daqueUa r_i!_publica : era portanto 
necessario nomear out1·o. Um unico candidato se 
apresentou ; este. homem filho do Brazil, tinhn-so 
dado a . conbec_er por alguns opusculos sobre 
materia philologica, e uão tendo cu. nenhuma 
informação desravoravel quanto aos seus costumes 
Jlem tambem havendo quem lhe disputasse a sua 
pretenção, paa·ec:e•me que devia nron:e11l-o, ta::to 
mais que a nomeação era . de simpleR consnl, e _ 
com 600H de vencimento. Dllpols de feita a no
meação appareceu um outro.- pre\llndf'r.ta nascido 
em Portug•al, e •1ue . tinha tido o llePgrnça do 
passar .por uin processá em . mut~rla grave cri· .. 
mlJ!al, posto que · ficasse absolvido : para ex· . 
clu1r · o primeiro nomeado . se oft'ereceu o11to . a 
servir dt~ graça ; tal c:irc:umstancla ainda .· mais 
me faz desconfiar e nilo attendi ao sou roqu•·ri· 
mento: concluo que o govea·no nilo e11tt& envol· 
vldo neasa Intriga tenebrosa, que n1lo meroce 
esta calumnia, assim como ndo merece censura 
pela nomeaçilo do consul à vista dos dados ex~ 
pendidos. -·· · 
· Plllo que respeita a outros enganos que occor· 

réri'io, eu ouvi a um nobre anemuro dize1· tambem 
que eu tinha feito inculpações graves aos meus 
ante·ceasores, uma vez que disse que. eu queria 
entrar ·na . carreira das economias : . eu não ó 
entendi assim, ne111' cuido que culpei os ministros 
meus _antecessores nesta parte; como expõz o nobre 
membro da assembléa geral o Sr. visconde ·de 
Cayrú. Nós principiamos ainda ba muito pouco 
tempo, e não. é. de admirar que se tenbão com· 
mettido alguns erros. As legações . de que tra· 
tamos sãl; pelo maior numero do tempo de El-Rei 
o Sa·. D. João VI, e é mesmo és vezes ben1 · difticil 
o fazer supprimir abusos em um momento. Eu 
antevejo muitos sérios inconvenientes · se fõr · ne· 
cessario reduzir já todas essns legações a legações 
de S• _ordem ; pr-eciso seria fazer nomeações para 
os p:uzes em qu<J queremos ter sómento encar· 

regados de .. negocios, e fazer ratil'ar os actuaes, 
p.or.q.u" actualmente riiio hão de quel'er descer . 

Já eu disse que todas estas reformas trazião 
despezas addiciona~s ; estes empregados que 
estivessem nas legações de segunda ordem, tendo 
de . voltat· .ao . Brazil h no de vencer os -seus-orde
nados até que cheguem ; os que forem substí
tuil-os têm dt~ r·eceber mais a .·mais, além dos 
ordenados que lhes adinnllio, a ajuda de custo ; 
e!~ aqui porque eu disse que não achava sutil• 
ctenta o Mçamento mesmo em caso de reforma. 
porque esta · não póde ser · repentinn, . nem ·ell 
assim a julgava conforme com o nctual plano •. 
As legações de 2• ordem consumindo quasi toda 
esta somma, pouco ou .nada restava para esta· 
belecer ·as legações de 3• .oa·dem ou dos consulados, 
e aquella verba . de · 99:000$ · era p:>t·tanto muito 
dinunota. .· · 
· Um nobre membro discutindo estn· parte nos 
or~tumentos, e querendo só · restringir·se . n,uitu 
fielmente aos termos ·da questão aritbmetics, 
afa8tando~se dos discursos vagos que se Jazião 
em geral ; ' tinllll rP.duzido os RBUS àrgumentos' á 
combinação das cifras das di.fferentes . qu·anLios 
do orçnmento, ·nessa occnsiiio me pareceu que . o 
nobre membro da assembléa geral estava em um 
engano manifesto . porque apontava só os orde~ 
no dos dos chefes das legacães e não os dos outros 
empregados e mais despezus do expediente, fal
tando-lhe deste modo ainda muito para caleular. 
com certeza. _ · 

Entiio talvez · oecorrêu involuntariamentti· o riso 
a meus labias. do que muito se od'endeu o !\ollre 
orador: ar.ho porém que não houve motivo para 
tanta suscepUbilidade. O nobre orador ba ·de 
saber que_ os parlamentares de todo o mundo 1.êm 
o tlireito de d11r slgnaes de approvnçdo ou de 
reprovação das oplnli5es que nas cntnaraa se 
emittem : qnem lê a hietorla do tempo a cada 
passo vê iaio noa dlarlos e perlodicoa, onde 
apparocem os debates _porlamontares. J,á vêm 
notados não só os sorrl~o11, pequenos sussurros 
e outros signaes . mod~radoa, mas até . grandes 
rumores e completos tnterrupçi5eP. · 

Podtm\ púr-se um artfgQ no regimento que tolha 
o aottar•Re um so•·riso ; mas por ora ainda o niio 
ba,. e mesmo l!eria isso imposslvC:l; seria reduzir 
estas caaas aonde se tr•titu ••s grandes intere:isea 
da uuç!\•>, o quo . so devem tratar com. toda a 
fr,•nqu,•za o cl•l.~a!Clgo, aos termos das caPa~ tristes 
do>~ lnqulaidorP~, . uu hs- esc .. }as dos aurdo.i a· 
mudoK do nbbade Sicard, ou de l'Epée. Assim 
rP.clomo . quo ~teu um membro desta · assembléo, 
que poderei sempre do meu lugar, .:ou1tanto que 
nuncA inter.romp_a n -nlnguem · poadtivamente, dar . 
oatas uomonstraçi5ea, e quanto mais que eu 
nenhuma palavra nossa oocadi!lo proferi. Nestes 
corpos parlamentares, além disto, até se permittem 
pal!&vrns dest·~cadas, para que vão desfuer nlgu· 
mas proposições sinistros do discurso dos oradores; 
eu tenho visto ·isto praticf\do pelos grandes ora· 
dores de ambas ·as camaras de Frauça ·e ·.de 
Inglaterra: assim ní'ío merecia eu a censura ci\le 
me foi feita ; d.;fendí-me, e todo o homem gosa 
desse direito. (Apoiados) ; sou ministro, e querer· 
se-ha exigir de mim a • abnegação da dignidade_ 
e o abatimento ·? Jà didse . que entrei para . o· 
ministerio com os mesmos sentimento:~que :sempre 
me animarão: os meus princípios são bem conhe- ' 

. cidos, e não aoft'ro cori1parações ·com·os ministros 
francezes que trabirão · seus .. deveres; toda a vez· 
que me fõr preciso humilhar, deixarei de ser 

·· nainistrO~---'-T-enho---ftrmesa ·de caracter bastante · 
para arrostar o . mesma morte ; jl\ m·e tenho visto 
em circ:umslancias muito tristes, mas niio variei 
de caracter, fui sempre o · mesmo homem, .todos 
sabem, como membro do _govern<' e como legis· 
lador. eu defenderei o sy3tema e o posto de honra · 
·até á ultima hora. (Apoiadr,.} · · 

'Finalmente nsscnto que· o nobre membro q,ue 
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se deu por oft'endido. nesta parte, não esteve Se'lliio 
em. um ·engano, pois ao contrario não interpre-, 
tar1a de um. tal modo os mesmas demon~trações 
ti'io comedidas· como ellas forão : é uma pessoa 
muito respeít~vel e a quem tributo muita vene· 
ração pelos seus · til lentos e serviços patrioticos; 
foi meu collega. desde o principio da ínstítuu;ão 
do nosso . systema parlam4!ntar, . e tem sempre 
crescido em reputação e boa f>1m11, creio que na 
tranquillidade de sua· conscieneia ello mesmo mo 
fará justiça. (Apoiado.) 

o sr. L1no ootútnb.o: ·_:.Sr. presidente, 
eu farei em mi.m. o que couber para ser breve 
nest~ negocio qtte já se neha não pouco debatido ; . 
poret mesmo tC!do o esforço para ser brando, afim' 
de que não Ele art'ipiem algun!l senhores de ou
vidos mats . delica•los e para que se não diga 
que se julgava estar vfndo as inthmmadas lavas 
do Vesuvio; bem que não seín de admirat· que 
o _Vesuvín lance de si lavas inflammndas, quando 
o· velho Etm\ na Sicília que já se snppunha 
extíncto, acaba de infiarnmar-se de novo, e tem 
vomitado do· seu seio muito mais assombrosas 
lavas ; deixemos porém hyperboles · e. entremos 
na· mataria. 

Trata-se aqui de resolver se deve dar- se mais 
20:000$ para a repartição dos negoeios estrageiros ; 
esta é a questão : a camara dos depatados já 
assentou· que a quantia de 120:000n era sufticiente 
para to1as as despezas dessa repartição ; o senado 
poréin julgou que era pr_ eciso consignar mais 
20:000SOOO. . . . . -. . ' . 

Um ''dos senadores que é hóje ministro .'dessa 
repartição .tem sustentado o accr.escimo dos 20:0008, 
outros sustentão. o contr.riii.;c;~isto é, que 120:000$ 
chegf.o ·para occorrer a todas . as despezas., e eu 
tenho a honra de me a\í$ta'r no numero dos que 
são deste· ultimo voto. Expoz o nobre ministro 
que o· dinheiro ·consignado era muito pou~o •. e 
pretendeu· demonstrai-o,. tratando em primeiro 
lugar da despeza extraordinaria em que quer 
incluir ·os presentes de tratados·. · . ·. 
· Maldito systema de tratados I · Quaes siio pois 

. os tratados que se devem pagar com presentes? Fal· 
lou-seem um celebrado com arepublicadeBuenos
Ayres, que mais ·cedo ou ma:is tRrde terá. d'3 
pagl\r-se; parece-me· isto querer ádiantar obra 
para a loja, poi:<~ eu çrelo que aquelln repnblica 
não estll. de muito bom humor para desfazer-se 
de oito contos do réis, até mesmo ·porque lhe 
falta dinheiro, portanto a quantia que se pede a 
esse pretexto, ê pnra flcat• de reserv~& por nito 
poder ter ainda applicaçiio alguma. Poder1\ dizer 
talvez o. nobre mmístro: nilo foz mal conceder 
jã a8sa dinheiro, po1rque 80 não &ll pagar jl\ ·o 
presente sunrda·se para qunndo fOr mister Cazel·o: 
porém. isso vnleria o mesmo que foz o homem -
prodigo, qu11 deseja ter. dinheiro para saUt~fazoL' 
as suas f11ntasias, sem nada lho . impo1•tar os 
meios de obtel·o. 

Disse-se hontem que restão ainda alguns tra· 
tados_ a. fazer; e ainda· que se farito nyais tra· . 
tados; como os que até agora se têm' ft~tto, que 
são todos em descredito do Brazil? Disse-se 
que nãó se tinhiio -feito ainda tratados com a 
Suecia e com. a· Russia, e que estas duas nações 
não devii'io ficar de peior condiciio do que as 
outras. Eu de certo nunca esperei ouvir tal ; pois 
porque se têm feito tratados vergonhosos e pre
JUdiciaes com algumas nações, segue,se que 
devemos continuar n fazel-os com o ·resto. das 
que faltão? Parece-me que a conclusão deve ser 

· · · pelo contrario, e nunca mais fazer tratados: prol~ 
. seguir como d'ontes seria· um absurdo,. seria. o 

mesmo que estabelecer que a peste que grassou 
em. Barcelona, . Os diz e Gibraltar devia ser aspa· 
lhada por todo o mundo .P~ra nugmentar a sua 
prosperidade. . · · · 

Que mais tratados podarA querer o nobre mi· 

nistro? .Não temos já uma lei que permitte a 
todas as .. naçõe~ . commerciar livremente com· o· 
Brazit '1 Se ha quem preter1da mais franquezas, 
mais líberdades, é só com vistas de nos atL•ai· 
çoar. O celebro principio de reciprocidade é, e 
tem sido sempt•e contra nós: examinemos o lucro. 
que dahi teremos. Nós não temos um só navio· 
no Tamisa, quando na Bahia, no Rio de Ja· 
neir•>, e em to>dos os portos dl) imperio to:n 
subido as nossas. ag\las . corn o peso dos navios 
da Inglaterra; · outr.) tanto qu•tSt se póde dizer 
n. respeito da)':rança n de m1ís alg_umas poteneiaR 
estrangeiras. :.A''fiio basta que o. Brnzil esteja á 
borda da. septtl..ura, .. querem dar-lhe. mnis alguns 
empurrões pnra melhor o poderem ellterrar 'de 
todo. (Apoiado.) ·. 

D1z-se qne os homens da opposição costumio. 
de ordinari<J ser pouco favoraveis em delinear o 
quadro> do governo, que gostiio de apresentar 
debaixo do aspect•J menos vantajoso ; não é tanto 
assim apns11r de. tndo quanto Voltaire. possa ter 
dito: a primeira vez qtlll tivemo:; as ameaças de 
um futuro desastroso. foi na falia do tbrono 
dentro desta casa. (apoiado) : foi ella quem nos 
aununciou que -·o Brazíl· se achava ás bordas da 
sepulturR. (apoiado) e que um desastroso futuro' 
nos ameaç~tva. (Aopiado.) . . 

Os membro3 da · opposiçiio ainda não tlnbão 
avançado tanto, Sr. presidente : a opposiçiio é 
necessaria, é ella indispensavel no nosso tyiJ· 
tema da -governo, e talvez seja o unico e mais 
eftlcaz remedío para. qne elle prospere e frutl· 
tique, sobre t·do no . presente eKtado de cousas. 
em que nós estamos vendo tanto desvario; tanta 
prevaricação e tanta desordllm. -Se nós vamos 
assim,· havendo opposiçiio, onde estariamos sem 
ella? De cert() não á borda . mas no centro da 
sepulturu. (Apoiado.) Se tal não é ninda a noasa 
sorte devemos esse beneficio á._ mesma pequena 
opposição que tem havido no espaço de cinco 
annos. Pretende-se que o partido da opposlçlo, 
porque tem força moral, deve apoiar o governo e 
não cansural-o; .· m!ls eu. digo neste casa que o 
partido da. opposlçiio faz· o oftlclo do bom pai do 
família, que nilo só reprebende os dlhos, mas 
atl! os castiga para seu bem quando alies se 
desviilo. da honr11aa conducta . que lhes eatl\ pres· 
cripta, por consequencia . o pa1·tldo da opposlçlo 
cumpre. o seu dovor . om censurar o governo . o 
11m oppor-so a todos oa seus actos de tnjuatlc;a. 

Creio ta r demonstrado quo nilo é . preclilo dar 
dinheiro n\gu·n para t~reaentes do trata.doa, 
nsslm como q!lo 01 membro• da oppo1lçilo lon~re 
de serem pl·ojulllclaos ao gQverno e ao Brazil, têm. 
sempre trabalhado r.nra a aua follcld3de. 

Dluo o nobN m nla~tro que era. pr80lso dl· 
nhsiro para na commlsaõell mlxta1. N4o vejo 
motivo algum legitimo que nos obrigue a manter 
ssmolhantos commis11õo:~o O que tem o tratado 
!sito com el·rel D. Jodo VI para nos reger hoje 'l 
Allegon-ae que houve depota Ull\'. tratado que 
mandava conservar por ·la annos R commlssilo 
mixta ingleza .s_ brazileira, esse tratado • é a 
abolição do ccmmercío da escravatura,· e nelle 
não deparo ·. com ·artigo algum que mande con• 
servar essa commissiio. . . · · 

O nobre· ministro bem sabe que a lei· que 
governa é sempre a ultima e nunca as anteriores; 
logo se no ultimo tratado nada se prescreve a 
respeito de tal · com missão, parB. que· se quer 
conservai-a prrvaleeendo-se para isso das dispo· 
sições de trataJos mais antigos que já não têm· 
vigor algum? Para que é pro.curat: mai-:1 este 
gravame? Ainda se· achará. pouco 1m porem .o a 
inglezes pena de morte aos nosaos cidadãos 'l 
Felizmente pela constituição não é permittido·que 
essa pena se execute sem que a sentença que a 
pt·omu_Jga tenha subido ao conhecimento do. poder 
moder~dor; de outra sorte todos os· brazUelroa 
poderião ser enforcados ao arbltrlo dos. inglezes. 
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Eis aqui pnra que nos téin servido os tratados. 

De~ais como é. que .o. minist.ro dos negocies 
estrangeiros ha de poder conservar .semelhantes 
comnlissões mixtas? Não sei que tenhamos na 
Serra Leoa brazileiros alguns em commissões: 
quererá o Sr. ministro. actual continuar a sus· 
tentar estrangeiros uaquelle paiz, como se elles 
fossem brazileiros ? Não o creio; mas ar~umen· 
ta-se dizendo que é preciso fazer essa despeza 
porqu_e_·póde oceort'Er._algum- negocio-- soLre_con· 
trabando . de escravos: pois -·bem, proponha o 
Sr. ministro .um projecto de lei -para remediar 
esse mal; porém não _ queira su~tentar cousas 
que a lei não _·autorisa. __ _ ..• - - _ . _ 

·Passemos · agora á de~pesa da diploD'acia: 
houve a .. mania n'outro tempo o parece, me. q_ue 
ainda agora, de querer inundar a Europa com a 
diplomacia · brazileira; e até eu já disse na 
camara dos deputados, que muito me admirava 
de não se . terem lembrado . de mandar um em· 
baixador nosso para a cõrte . de Constantinopla• 
talvez que con1 o tempo assim venha a acontecer. 
Eu ,01ão sei que interesse nos _ provém desta 
manta e de tanto luxo diplon•atico. Não quero 
que os nossos diplomatas vão·•para os seus-des· 

__ tinos com cs pés descalços,· á maneira dos ant!gos 
apostolos, como aqui se disse: nada de extremos; 
não quero os .pés na lama, nem os quero tambem 
em . douradas berlindas á custa do dinheiro da 
nação. Estar um brazileiro coberto de suor e 
vergan~o . de trabalho para alimentar o fausto 
desmedido de um !tomem ocioso, não tem de modo 
alg~m _principio por onde se compadeça· eom a 
razao· nem com a humanidade.- Não fique a· Eu· 
ropa sesn diplomatas brazileiros mas tenha-os 
sómen~e nas córtes principaes. 

Já d1sse quo tinba lido. em um diccionario 
francoz que embaixador niio era mais do que 
um simples espião de farda dourada. Que outra 
cousa foi ou é ainda o visconde de Itabaiana, 
que_ intrometteodo-se nos negocies das _outras 
naçoes fez protestos contra o governo . portuguez 
e que de mais anda passeando á custa da nação 
e talvez vá passar o_ carnaval em Veneza, como 
faziilo alguns antigos reis, sem se importar nada 
com oaS ordenanças do govei'Do, que por trez 
Yezes o tem mandado recolher, mas sempre de· 
balJe, porque não lhe tem . obedecido! 

Deixarei ·agora a diplomacia da Europa p_o.ra 
tratar da diplomacia da America do Norte. Em· 
quanto aquella tem merecido todas as attenções 
d.o nosso gov11rno, esta tem estado n'um quasi 
perfeito esquecimento •.. Aindn recentemente acaba 
de tl!r lU,gar um facto bem vergonhoso para o 
Braz1!. Esso homem que tinha roubado ao bnnco, 
que esteve refu'giado naquelle paiz e que o 
governo .depois despachou par•l aHÍ como seu 
agente, acaba de cornmettcr um dos mala n e· 
fandos attentados ; elle acaba de fugir de lé, trs· 
zendo roubada uma mulher casada, como referem 
todas as gazetas. Deste calibre são quasi todos 
os _homens que ·o nosso govel'DO manda para nos 
representar é. Cace das outras nações;· · homeus 
que PO! sua conducta immoral e pelos seus cri· 
mes, sao. conhecidos de todos. · . - ·-. . -

O nosso governo. Sr. presidente, parece· sentir 
um terror. panico só ern ouvir pronunciar o nome 
de republicas; parece não querer negocio&. com 

_ ellas. e ter medo, de que o empestem .corno .so 
acnso_ o governo deva' ser um unico. para todo 
o mundo. Não é assim; todos os governos são 
bons: nações ha _aonde não se póde ndmittir a 

_ monarchia·; outras aonde não e .. admissivel o 
•systema republicano:· outras aonde não póde ter 
lugar o systema represE<ntntivo ·; e- outl·as final· 
mente, que necessitão de uma fôrma particular 
de governo ; mas daqui não se segue que o mesmo 
que não convém o. umas, deixe de ser conve· 
nionte ús outras: o.que não soft"re duvida é que 
as Jlações .não ·podem ser. governadas todas p~lo 

mesmo modo. Nós estamos rodeados de governos 
liberaes, é neeessarlo ·que o nosso seja Igualmente 
liberal. Nós não podemos ser felizes emquanto o 
governo não assentar francamente que o Brazil 
pertence .á America o níio á Europa, e que os 

-brazileiros pertencem ao Brazil unicamente. Desen· 
gane-se o governo se . elle quer que prosperemos 
seja moral, soja virtuúSO : tenho repetido muitas 
vezes que o mão pai faz o_ má o_ filho,_ o má o mestre 
máos ·discípulos · e o máo go1verno mãos subdítos. 
ConsoJo,me de ver á testa da repartição dos nego· 
cios-.estrangeiros () ininistro · actuUI, porque como 
elle foi · sem~re mtlito economico dos bens, tam· 
bem ha de set· economico dos bens da nação. 
Sendo porém assim, Colmo eu espero e como tem 
promettido o_ Sr. rninistr_ o, não s_ ei porque razão_ 
pede elle a mesma quantia que pedirão. os seus 
antecessores, qu11ndo nenhuma idéa tinhão de 
rtlformas, quando só se tratava de ver lul{ares 
para os afilhados: isto_ é contradictorio. Po1s os 

·antecessores do Sr. ministro consumirão 140:0()0$ 
em desordens e em depravações financeiras, . e 
precisa s·e agora igual quantia, agora que'se pro· 
met.te seguir a carreira das economias e reform~s.l 
!=<to é ineomprehensivel, salvo se as __ reformas 
e economias promettidas são da na.tureza da~ que 
se fizeriio na mesa da rainha, aonde depots de 
muitos calculo& e projectos veio tudo_ a parar 
ua . reducção de um frango asRado ; mas se ellas 
hãll de ser outras, se hão de ser justas, sinceras 
e efficazes, então desneeessario se torna ·o aug· 
mento dos 20:000H sobre ·os 120 já _1loncedidos. 
Querendo o nobre ministro,. essa quantia não. só 
ch~garé, mas t•llvez que sobre;. · . • - . 

Ha quatro correios, parece·me que dois serão 
bastantes: a despeza do expediente; isto é, papel, 
pennas e tinta pôde muito bem reduzir-se a menos; 
as communicações naturalmente hão de ter di· 
minuido .·depois da revolução. ifran~eza; a respeito 
dos officiaes jã se disse _·que erão · muitos, e 
quunto ás despezas diplomaticas_ podem ficar pela 
metade. . 

Esquecia-me _Callar das ajudas de custo eon• 
cedidas ao nosso esquadrão dA diplomatas; já 

-um meu bonrado amigo pondera que era grande 
injustiça. fazer .andar tanta gente a peregrina~ 
por pait.es extra_nhos ; dei sem descan __ car esses 
homens; niio se f11ça como o anno . passado f!e 
f~::z; Houva um homem que em menos de se1s 
m<:zes, teve trez nomeações de presidente, e recebell 
outras tantas 11judas de custo. Seja o Sr •. mi· 
niaLro _ o_ que nos aflanção as suas promes:>as, 
o seu caracter e a sua boa vontade, e· fique 
cerLo que com o dinheiro votado ha de poder. sup· 
prir !r·ancam11nte a todas na despezas ilec.essariaa. 

o lilr. May:-Parecia·me que a mataria estava 
esgotada, mas ainda se debate e com razão, 
porque ainda ba .muito que dizer •.• 

Os senhores, que defendem n ·emendo, estão em 
uma méra questão al·ithmetica de- 20:000$, sem os 
quaes diz o_ Sr. ministro que não pôde .satisfazer 
ás despezas da sua repartição: os honrados mem· 
bros que combatem a emenda do seoadt?, fuodão,se 
na questão política, que consta da desconfiança e!D 
que todos nós estamos da direcção que ·no R1o 
de Janeiro se tem constantemente dado á nossa 
diploulo&cia. 

Uns. dizem, e o Sr. ministro tambem, que a 
quantia orçada é pouca; e o Sr. ministro_ ac· 
crescenta; que R não se votar _ a quantia que 
pede, se verá obrigado a pedir sua demissão. 

- outl·os _ dizem que a quantia é bastante ·e· .que 
para a sua applicação desejariilo dar couaa ne• 
nhuma. 

Eu devo confessar, Sr. presidente, que aou 
desta ultima opinlilo ernquanto se· uilo remediar 
nosso mal. que já lá :vem detraz. . · 

HontE:m o meu digno amigo. o Sr. Paula e 
Souza, desenvolveu uma verdade ttll·qualdevemoa 
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todos convir, e sem. a qual é impo11sivel que 
ne_m o actual .Sr •.. ministro, nem pessoa alguma 
possa desempenhar causa nlguma em termos. 
O Sr. Paula e Sou2:a disse que sem um novo 
mat:~i.festo e um novo trilho era impossível sahirmos 
da. confusão . em· .que .. nos vemos. Eu entendo, 
Sr •. presideute, e supponho que o nieu ·nobre 
amigo ·entendeu por este manifesto, um inven
tario ou resenha das nossas cousa.s passadas, 
e não um manifesto político externo, qu3 alterasse 
o j!Stado, os principio\'! da nossa .fixação politiea: 
'!lem .o meu· nobre amigo podia querer_ inculcar 
1sto. E quem p•derá duvidar que sem este inven
tario o•J manif~sto do Sr. Puula ... e Snuza será 
il~possivel casar o governo. com a nação, -afim 
de se pode_r começar a reconhecer os nos>~os males 
e atacar em frente o peso dos inter4>sses estran- -
·geiro~ que tanto gravitão sobre o Brazíl, já á 
vista. dos trstatlos e da intelligencia que se tem 
dado á sua f'lleLnra, já em virtude da supini· 
da.Je de todos os antec&ssores do .Sr. mini~tro. 
Se eu tivera visto os Srs. míni~tros antecessores 
de 8. Ex.·. (não fallo de · S. Ex~ . que entrou no 
minlsterio jtí depois da instollaçãu . da presento 
sessão legislativ". e não tem tido tempo p11ra 

· conhecer sua posição) apresentar ao corpo legis· 
lativo os· elementos do. nosso presente e do nosso 
faturo, ácerca da infeliz intelligeneía. que sempre 
aqui se de a ao § 8 do. art .. 1()-2 da. constituiçao; 
eu até folgaria muito em trabalhar para lhes 
fazer . vor que· ainda hn .um remedio aos males 
destss tratados, que trazem ·o Brazil enr•1scado 
comsigo mesmo e que .con3titnem os brazileir_os 
não·. só ft:udatarios dos estrangeiros, como até 
divididos· do seu governo, quo t~m ob~tinada· 
mente defendido o direito da legitimidade dest6S 
lratad:~s, sem attender ás demonstrac;ões paten· 
teadas da ~ua nullidade á vista do ~ 8 do .art. lG-2 . 
da constitoiçiio do impelia. 

Os meus di~tnos amigos qne combatem a emenola 
do senado, • dizem que estes. tratados . siio todos 
Dlá03 e ruinosos para o Brazil: os dignos membros, -
especialmente. O Sr. visconde de Cayrú, diz qae 
estes tratados erão necessarios para o explendor do 
Jmperio. Eu digo, Sr. presidente,. que nem são 
maos, nem· erão . necessarios; mas sim· que são 
todos nullo3 por terem sido .. celebrados contra a 
letra e o sentido do § 8 do art. 102 da· con· 
stituição; por não haverem sido levados ao coahe· 
cimento do corpo legislativo entre a conclusão 
e. a ratificação, como manda a constituição. Nin· 
guem no principio quiz dar valor á opposição 
gue eu fiz ha quasi .4 annos (em 1827) a lega· 
lidade destes tratados: . na camara a que tenho 
a honra de pertencer foi tratad11 a minlia coacçii~ 
moral por demenc_ia. (Risadas.) 

-o Sa. LINo CouTINHo:-Apoiado. 
· o Sa. M~T:--Mas hoje qu'3 a providencia quiz 
que ea tivesse a honra de pertancer a esta augusta 
asseinbléa, é. chegado o momento de . eu ~eela1·ar 
solemnemente que todos os trataJo3 são nullos, 
porque não houve consulta do corpo legislativo 
entre a conclusão e a .ràtillcação, como manda o .· § 8 do art. 102 ; e ainda mais assim porque 
as cireumstancias da factura de:;tes tratados, in· 
volvendo pontos constitucinnaes, niio só permit· 
t\i'to consulta como a exigião, tanto mais quanto 
esta consulta não vedava a ratificação, e era 
reservada pela constituição como fieira aos.mesmos 
trat·1dos, como bem. se collige no· Si 14 do mesmo 
àré. 102, que trata dos breves pontificlos e letl'as 
apostolícas: e. s•Jbr~ .. isto, 'Sr presidlinte, estou 
habilitado a respontler a qualquer opposiçi•> que 
se me pnaaa fazer, pois. estudei. bem a materla 
(agid olhava o orador pcira o Sr. Mart.lm Fron• 
cl,co, qud havfca pedido a pala1:ra.) · 

Se o íilr. mlniatro tiveaae ao menoa dado a en· 
tender por uma tangente delicada que o governo 
eatava·se preparnndo pcu·a eata vigorosa . o nilo 

TOMO 2 

ordína1·ia tat·era, eu êstou . convencitlo que não 
só lhe' votariiio _es~es 20:000$' que pll'à: pouco 
servem,.mas até vmte centenas de contos; mas não 
se manifestando ldéaalguma nova Acerca. do reco· 
nhecimento· da_· ?ossa. situação, .e. não_ passando 
a . nossa admm1straç11o do rarnarão do. nosso 
systema actual, é impossível que esta • aasembléa 
possa annuir decentemente a qualquer accres~ 
-cimo de despeza para. manutenção. de· um. sys· 
tema viciado de relaçõ~s e intercurso externo, e 
de mais a mais opposto á constituição. · ·.. . . · 

Domais, estes 20:000$ remediaráõ a nona posi
ção? Não, de certo, nt~m mesmo a poderáõ peiorar; 
mas o C[Ue é qne se segue daqui?. O .. que se segne, 
é que se dave . combater o pr1ne1pío de ga~tar 
um só vintem para apoiar nem mesmo indi· 
rectamente a má intelligencia dada .. constante-

. mente á corrstituição. na parte relativa ao11 tra· 
tados com irritação e com prejuízo do Brazíl. 

Fallou·se .. na despeza com a commlssão mixta, 
nada disto me convPnce; estas despezas são nnllai, 
p~is que· os tratados qua as creiio são" nullos. 
Mas aâmittindo-sA o principio de vida nova, ou 
resenha do Sr: Paula e Souza, então sim, Sr. 
presidente;· .fa_cil rios será levantar cabeça. ·De 
outra fórma nem estes mesmos 20:000$, nem _ou· 
tra· qualqaer. som ma poderá ser votada com 
approvação do Brazil. Noventa milcontoa se 
tem estragado á nação, e . mais . ella terA de.· con· 
sumir emquanto se não identificar com ella o seu 
govei'Do, portanto, não siio os 20:0008 o: object.o 
da opposição á emenda, ~a.s sim· a direc_ção que 
se tem dado á nossa pollt1ca externa. . ·· 

1'eni·se· dito nesta augusta assembléa que .. se 
não devem·~ fazer inais tratados; eu, sr; presi· 
dente, não me confurmo com. esta opinião. Pel~ 
contrario, eu qutzera ·que o Sr. ministro propu· 
zesse e. entabolasse quanto ante:~ um tratado qual· 
quer com algumas das nações, qne ainda niio 
teur tratados comnosco, óu mesmo a renovação de 
tratado com algnma nação . mab atilada das· que 
tém . trata1lo já celebrado ; e que este novo tra· 
tado, partindo de. princípios maia eguitaveis, fosse 
levado ao corpo legislativo . entre .a conclusão e 
a rectiftcaçiio, na fórma· do § So art •. 102 da 
const1tuição, para termos uni . preéedente para 
fallarmos cinceramente ás naçõ~s ·com· qüem já 
temos tratados ní'io só· feitos ·anti-constitucional· 
mente, mas. até com Jesiio enorme ; .. e para istó, 
Sr. presidente,- dever-se·hia· fazer ,um sa.:rificio:, 
e. até mesmo conco;ssões valiosas,. mas razoavels. 
Os tratados que ha a f>~zer parecsriio , hontem 
assombrar alguns honrados membros: a mim não 
me · assombrarão ; assim o Sr •. alinistr.> queira; 
e para trabalhar preliminariamente daqui até á 
futura sessão, palil persuadir a todos_ que tudo 
quanto se tem feito em tratados está nullo. ·(Mui· 

- tos apoiados.) . . · . · . ·. : . · 
E como .o Sr. m,inistro disse hontem gue-não 

convinbão episodios nesta· discussão, eu só accres· 
centarei que n111ito desejaria que o Sr. •. ministro 
.nos dissesse:-não vos assn!lteis, ·senho~es, O(llll 
esses novos tratados por f11zer-; já :se ... reconhece 
a posição da nação com o qa'3 já-. se. fez .em .op· 
posição á nossa constituição, e val:se .. já procarar 
remediar o mal á_ vis.ta do § .Bo .. do art. ,102. 

o Sr. VJ.soonde do Oa7r* :-Pareceu 
hontem assustar-se.· com o discurso . longo e . so
noro de um illustre membro, que expendeu sobre 
os· males presentes e futuros- do. Brazil-em vir
tude destes tratados, e pareceu apoiar a lembrança 
'do Sr. mir.iatro, quando e~te disse que -não 
convinha enfraqueeer·nos, apresentando ·destavo:. 
r~tvelmente algnus ·doa noaaos agentes ··lA JIOr 
fóra. '. ·. --' •, ,.. · 

Eu pela mlnh'l parte, Sr. preildente, nllo vejo 
motivo para 1101. aftliglrrnos com a pln&urâ' doa 
no11o11 malea, e doa seu• autoras ; pelo contrario, 
asaonto. quo dat Maaaa conteataçlSet, e 'deelam"· 

S7 
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ções não pôde haver máo resultado; p~ior seria 
il-as so1frendo em .silencio, ou olhando uns para 

-os- outi·os, e para isto, . se V. Ex. me permittir 
contarei uma anedoi:ta que vem bem para o .caso. 
Dlsserão algumas vozes como pôde contar. · 

Embarcou um frade velho de Bar-:ellona pa~:a · 
Alicante, a peditorio esmolas, e levava Cl'msigo um 
se·u do ri ato; apenas embarcados, eis que se Je. 
vanta uma grande borrasca; começa o capitão .e a 
tipolação do navio a trabalhar ferrando panno, ar· 
reaildo 'panno, e tomando as suas precauções . coar · 
a ~ritaria, e alaridos do costume; fervia . o pão o 
ch1cote ·df' cabo, e . tambem as ims>recações e des~ 
composturas do costume. O padre mestre que 
ouve o motim . no convez, . mandou o seu donatô · 
á bocca da escotilha a vêr O que ia lá pOI' cima ; 
eis. volta o donato ·Jogo e diz: -padre mestre, 
estamos perdldos, os · homens desconjurão-se, e 
espa.nciio·se, e está" trabalhando muito, e caçandó · 
tudo,..;_Ah I meu filho responde o padre . mesLre, 
.paciencia, louvemos nós a Deos; bom . é que assim 
fação; emquanto trabalharem o navio, bem vamos 
nós·, e chegaremos a salvo; e Deos nos livre que 
'elles iismore.çiio, e se ponhão a resar ou a pedir 
misericordia e .perdão uns aos ·OUti'OS, . pois que 
então de certo iremos todos a pique. . .· .· 

A'j>plicó pois o cnso, Sr. presidente, e não vejo 
que nos .possa vir mal das nossas opiniões, .e 
até mesmo da · nossa, irritação pelas nossns . ro~ 
marias passadas. ,. e dos nossos e. s. rorços. r. ara as 
fázer parar; e . quanto a eates 20:00011,. ~em julgo 
bom, nem máo, nem mesmo, necessano . o can· 
çasso que temos . com .·. isso. . · 

Faça o l;jr • . m.ini11tro causas sérias ;-,.trabalhe e 
prepare:se para trabalhar p1na a sessão, , e ver4 
.que se lhe cóncoderaLnlegremente todo o justo 
excesso de. despeza, que elle tiver feito, se , elle 
ou· seu succes·sor se souberem haver para vindicar. 
a~ reclamações, e entabolar as· negociações pre· 
cJsas_ para renovar a maior parte das-. noss!ls 
relaçoes externas, em .vez de se occupar com esses 
20:000/1, . e qué não passão .de sé um pirígo de 
cêra. no sentido ·ariUimetico, posto que impossível 
de: cpnceder~se ·pelo lado politico. americano, : de· 
baixo · do qual ' devemos considerai-o ; até poi:que 
estes 20:000/1 nadB são . para o encarte das nossas 
reln'ções n.a America, e só parecem destinados para 
as despezas que já existiiio na nossa .diplnmacia 
ua Europa; quánlio .o Sr. D'tinistro apreseutasse 
devidamente .as suas precisões diplomaticas DI& 
America, e _as nomeações feitas, então até esta 
emepda do . senado seria insufficicnte ; · .torno n . 
dizer, trabalhe .-se .e Caça-se tudo em termos, .e 
não haverá duvida · nenhuma. · ·· . . · . · 
· Sobre nomeações diplomaticas nada direi, nem 
é aqui lugar; mas como .se tem fallado nisto. 
observarei .que as nomeuções feitas têm dado ~eu 
desgosto ao governo, e que até uma em narticular ·· 
foi muito desairosa, e . como tal foi -reconhee.ida 
no fim pelo mesmo · ministerio ; mas dinto nilo 
tem culpa ··o Sr. ministro actual. 

Não tomarei mais tempo á augusta assembléa, 
e remetterei dizendo que o primeiro grande .tra
bal.ho é . pensar bem 'no · que ha a,· fazer; o:pri· 
m_e1ro pensamento no quadro polit1co é. o pa1 dos 
outros _pensamentos ; e o que · se · ha de · fazer 
tarde com · eusto, .é melhor razel·o cedo ;·a primE'ira 
grande cousa é casarmo· nos todos, nação· e: go· · 
_verno, governo e nação; sem -este consorcio ou . 
caslimento, estaremos 'Sempre desgraçados,, e . a 
massa dos interesses · estrangeiros .apinhados· so· 
bre .nós nunca nos -deixarão dar um passo ; porque 
nós, Sr. presidente, no . Brazil .só .temos · venia 

.: para nos insultarmos e irritarmos uns aos outros;· 
-a . massa . dos ,;interesses estrangeiros · apinhados 

· nos gritão:-alto ló.l não queremos saber. -das 
'VO&aas. couaas internas, .nem dos. 'Vossos ab_so ~ 
lutiamos, nem carbonarismoa. . . .. · .. , 

Ide pela fôrma que .· tendes . Ido ; désenbai, .e 
cumpri vo11sos tratados; que iato só é o que no_s 

, . 

importa, e de facto é verdade quo vamos gemendo 
e peioa·ando debaixo do . peso desses , interesses 
externos; peso que . só. poderá allíviar~se quando 
nó~ todos nos easllrmóa sinceramente uns com . os 
outros, e todos com o Brazil . debaixo de principitlS 
de vida nova; e quando digo vida nova p~ço ao 
não entenda manifesto ·externo político novo ; pois 
este já .fizemos ha oito annoa, e não .conviria . 
alterarmos princípios para não assentar o ·olho 
de observação dos .estrangeiros sobre nós. 
Resta~me, Sr. presidente,. fazer uma pequena 

observação ácerca de uma pt•oposição, que escapoll 
antP.s. de hontem 17 do corrente ao digno Sr. mar· 
quez de . Caravellas, ácerca da nocessidolde que 
esta assembléa tinha. de fazer essa lei do orça· 
manto de maneira que .o poder ·moderador a pu· 
desse sanccionar. · · · . · . . . . 

Sr. presidente, perdóe,;me o digno membro, esta 
·proposição encontra-se com a coustitllição, os po• 
deret1 da constituição devem julgar omtre si livre· 
mente; e livres de respeitos alheios da consti· 
tuição. . .· · .· . . . .· . 

A .asseinbléa faz a lei como · entenJe, o poder 
moderador sanccion:l ou neg'\ como entande, nada 
de . prisões, e demais eu estou hoje habilitado 
mais do que ha dias estava, para asseverar que 
o poder moderador foi unicamente talhado ·pela 
constituição como um cobertor. ou manto ~ue 
só deve cobrir a augusta pessoa de S.· M. o Im· 
perador, e mais nioguem; .e todos aquelles .con· 
selheiros que têm julgado poder repartir . este 
manto puxando~o sobre si, · têm-se enganado _mi· 
seravelmente ; .porque · o que aconteceu, .e está 
acontecendo, é que com esta ·manobra .têm ·.os 
conselheiros feito -sentir a S. M • . o Imperador o 
frio · que lhe ·resultá de terem puxado Robre ei- este 
imperial ·cobertor, . obrlgBndo. o imperador ·agora 
a 'não consentir que ninguem procure salvar-se 

. á sombra da impecabilidaíie, . e da · irresponsabi~ 
!idade, que são privativas da sua augusta pessoa, 
e demais ninRuem; nem tão pouco a empre11ar 
manobras · · prejudiciaes ·á sua imperial reputaçao, 
que .são de mais:a mais . oppostas á letra da con· 
stituiçio, 

Mettamos pois~ .Sr. prel!idente,. miios .á nossa 
obra do nosso consorcio, ·e: eu convido respeito· 
samente o digno Sr. ministro dos negocias es· 
trangeiros, cuja probidade . e . mais qualidades . 
pessoaes muito rE'speJtll; psra encetar esta ta~e.!a 
em ·que acaba de fallar árerca da nossa . postçao 
lamenlavel, debaixo . ·lo peso dos interesses exter· 
nos; afim de que para · o annu e á vista de algum 
novo tratado mais clJnforrne · aos interesses do 
Brazil e conforme tambem com § 8o do ârt. 102 
da constitulçr\o . se possa começ11r . ·a veri.llctar o 
que h a tant JS annos tenho dito · n respeito da. 
nossa feição sublime nacional sobre todos oa 
trntados nullos ; e caaemo-noa todoa quanto antea. 
ou .acabemos o divorcio em que temoa vh•ldo, e 
rejeitemos a emenda do · aenado, que nito vem para 
o caso, na. cer~eza : que a. asaembléa. do Brazll 
votará alegremente · qualquer grande aomma para 
se tr11balhar em regra e verificar a nulllaade 
dos tratados feitos até .· agora em oppoaiçilo i 
doutrina da constituiçiio. . · · 

V'ot? contra a omdnda do senado;_ . . 
o sr. o unlia. · MÓ. tto• : -Sr • . P.residelite, 

um illustre membro desta assembléa disse que 
Unba direito .a defender~se .contra .08 ataquei! q_ue 
lhe erão . feito11 ;. eu tenho o . . mesmo · .di~e.ito ; 
Aqui Corão atacadas 1\S .· minhas. opiniões .dll um 

· modo bastante. acre; di'Sse-se que;eu era. um vo,lcão, 
que e11 tinha vomi.t>ldo. lavasnbrasadoras e,,po_UC() 
faltou .... dessa Sl\nta alliauça. ,Sr. prestdente, 
as minhas .lavas · niio hão de- ser assol•ldprlijl • . 

Tam bem .. se . . di. ss.e .q. u. e, ·n.ós. tTatam_. os de ,in,ci:e_pa~ 
o governo e nunca de . o defender. N,io é asti1.m; 
nem eu nem . ~el,l_l,lum doa senhores que estA ne~;ta. 
ca~a dir4 q~e . se .tenha censurado .o governo. por 
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ter propagado a vacclna, por apprnvar esila sacie· 
dada rle S. Paulo, e por alguns ontroa objectos de 
semelhante natureza. Ainda ninguem o atacou por 
isso, mas sim pela introducçi\o d~ tropas estran· 
geíras 011 Brazil, peh. compra de armamentos, etc., 
etc. S<!bre estes e· 1guaes procedimentos é que 
assP.ntao as nossas censuras :-
.Eu disse hont~m que nó., 'tínhamos sido muito 

logrados! e ninda assim não disse todas as ver
dades, amda a~sím abafei em parte os sentímP.ntos 
do meu corl!çno. Por agora nada .mais direi e 
limito-me a. po~derar que está demonstradr1_ a 
nenhuma. necessidade da conservação. desses se· 
nhores diplomatas na· Europa, e a convenieneia 
d11 eonservaoão delles na · America. 

O Sr. Lutz Oa-va:n:antl :-Eu na camara 
dos deputados votei c.mtra esta emend11 e continúo 
lfvotar cont.ra .e lia, não pela -economia de 20:000R, 
mas para l1m1tar n orbita desta repartição, .que 
tem causado compromettim11ntos á nação, seguindo 
um systema sómente europêo~ Quando a co.nducta 
pratica.· do governo desmentir o passado, seguindo 
u~ systema qu!l seja. mais americano, então: lhe 
poiieremos cons1gnar maior . som ma· ou mesmo um 
credito. supplementar. 

_Aqui se disse hontem que os ministros passa
dos_ desdénhárão as camaras, .e o mesmo Sr. mi
ní!Jt~o dos negocios estrangeiros declarou que o 
m_JnJstro · actual. quer seguit nova marcha. Cer
tamente o Sr. ministro começa jã sua. conduct!l, 
procurando. defender·se nesta .casa, o que é uma 
prova de. não desprezar.a assembléa. 

Disse tambem um Sr. deputado, que os mem
b:.-os desta assemblé•t, que defendem o governo, 
têm mais .obrigação de respeitar a opposição do 
que. de conduzir·se vice-versa. Eu· não estou 
por isso; en~endo ao contrario que não ha dif· 
ferença. de deputado a deputado, todos somos 
iguaes . e cada um tem direito ll dt>fender as 
opiniões que entender; a opposição é necessaria, 
mas tambem a. def6za do governo é n~>cesssria. 
Eu na legislatura passaola fui mais ordinariamente 
de .opposu;ão ao governo, e sómente o defendi nas 
pouca!f vezes que lhe achei razão; entretnnto não 
vi que os ·meus direitos mudassem de· um para 
outro.· dia na razão das· opiniões que ·sustentava, 
como aqui se procurou . dar a entender. 
· Disse o mesmo· Sr. deputado.que o Sr. ministro 
avançára que o combater , oA. mini~tros era des· 
organisar •. O que disse o Sr. nlinistro . foi que 
se .consignassemos · para ·um!\ repartição muito 
me_•IOS do que. o absolutamente necessario para as 
despezas della, seria isto desorganisar; e certa
mente o seria, mqs ·não estamos nesse caso. O 
Sr. deputado, porém, torceu o sentido das palavras · 
do Sr. ministro; a tanto não está autorisàda a 
opposição, que deve sim argumentar em fórma e 
não torcer os argumentos. , · · 

Diz mais o Sr •. deputado • que· os novos minis· 
troil, para obterem a confiança desta assemblé.a, 
devido ter falto um manifesto de sua· conducta 
futura, e que a falta deste, . mostra em. tafjs mi_· 
ntatro1 t~ruorancla completa' dós· seus deverés."Sa 
tl\1 manlft.11to apparecease, diria o_ ~r •. ~inistro, 
e ·com ra1lo-de palavras estamos fartos, que• 
remo• obrat.-Se o Sr. ministro· dos ·negocias 
eatrauretroa &em a coniJança · da mail)rj.a dast11' 
aaaembléa (apoÚido), e quer· antea aervrr bem .do 
qu11· oatentar dl•ao, a 1111 conducta o mostrar4. 
Oomo· pois o Sr. aeputado é tilo conhecedor da 
ignoa·nncla, eu felicito a el1a aaaembldA por· ter 
no· seu selo um membro tl\o aablo. (dpo,ado,) 

O ·mesmo Sr. deputado no dia .r, deate mez_ 
disse que nlo coniJava 11011 novo• mlnl1tro•1 no 
dia· seguinte declarou que ao oomrarlo nenhuma 
desconllança- tinba eoatra 01 novo• mlnl•tra111 11 
bontem . disse que . a 1hnplea faUa do lndloadn 
manifestf) transmltte aoa novoa minl•tra• "'"'"' 
crabilidade do minlsterlo paa11adu. 'l'III'UI JlDII 411 
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aprender do. Sr. deputado a sua sabedoria e não 
a sua versatilidade. 

o Sr. Paulo. e Souza. :-Lam~nto ter de 
toma1· aindà algam templ> á assembléa ·geral. 
quando reconheço que. um ·dia de demora nessa 

· lei é de g1·avc prejuízo para a naÇão, mas vejo-me 
f,>rca•lQ a su~tentar. a queatão principale a fazer 
~:~lgumas oxplicaçõeR das quaes nio posso .di4pon

. sar·me em razão do meu dever, ofileio e dignidade ; 
procurarei todavia ser breve. . . . .. . . . 

Aquestão tem descido até. ao teneno immundo 
daiJ persooolidades, · e tem-se quasi abandonado
a parte que ~lla ofierece de interesse .e. que . só' 
deve occupar as_ nossas intenções; isto é, , se 
120:000$. chegão ou. não para as despezas da 
repartição dos negocias estrangeiros. . . 

Eu já pretendi . mostrar-. ~:~ue era excessivo . o 
numero dos empregados dip.~omaticos na _Eurora, 
e ni'i.o só digo que é excessivo, .. mas inuti e· 
~rrejudici.at em. mais .de um sentido. (Apoiado,) 
Eu já disse que sufilciente era· conservar só 5 
encanegados, e , quf3 tirando uma quota. p!lrte do 

·ordenado. de cada· um delles ;Se podia. preencher 
a quantia. dos 20:000H que p11de o Sr. ministro,. 
sem que talvez fosse preciso tocar nos venci· 
mAntos dos outros empregados. , . " . . . . 

Eu /allo com._ o orçamento apresentado pelo 
miuisterio, diant~ · dos olhos, _ nelle -. 8'l .'. pedé. para 
o , ,en.víado, extraordina.rio na. Inglaterra .. 30,000 
cruzados, tirem-se 10,000 ; para o _de . França . pe-. · 

. dem-se.25,000, tfrem·se _15,000; e de&te .ínodo aqni 
temosjá lO..OOOS. e o:~ outros· 10:0008 q~e faltão 
podem·se· muito beni tirar. doa de Roma·; Russia 
e :Austria;, principalm'ente · i1enhuma. necessidade, 
havendo' ~e conservarém diplomatf\8 nelisas .duas" 
ultimas naÇões. , · . _. . , , .. _. ·: . · ,. 

Quanto_ ás commissões .m.ixt'aá e. presentes de 
trata~os.~ .•• Além_ de. que d~tvi~o muito. que se 
tação· ·mais tratados ; não obstante se eu soubesse 
que· se f~zí_a um para nnnullar. todos os que estão 
feitos v_ o_ ta __ ria não_· __ só_. __ P elos_ 20:000R, mas a_ind_a_ 
para que se dessem 400:000$000. , · 

Dio?se-nos o. Sr. •.. ministro que· a~. commissões 
mixtas sobre o. commercio da escravatura devem 
continuar ainda por. al~m .·tempo em raiãó' .de 
alguma," liquidações Q\le: ha, a· fazer ; quero· pois. 
conceder q\Je durem um .anno mais, , e sendo 
assim, -par_ece·me que dando-se. 8:000S serão bas· 
tanta~, ,mesmo .no. caso de aturarem até Julho_ de 
1832.... Tenho portanto . ter~ i nado o. que diz 
respeito. ao objecto essencial da discussão; ,res· 
tava-me. só lazer algumas. observações sobre as 
expressões de que tanto se otrendeu o Sr. ministro 
e outro Sr. deputado ; porém corno já .. tratei da 
mataria principal, creio que posso dispensar~me 
desta segunda tarefa. Hontein mesmo quando ftz 
o meli . discuráo expressei. o bom·. conceito que 
formava ·d•> Sr.: ministro·; más esse bom ·conceito 
não me inhibe ·como· deputado de combater_ as. 
razões p0r ello apresentadas. Se houve: .algum: 
excesso nas miuba_s · expr.essões, :é ',Jiec:essario 
aLtribuil-o ao ·calor da discussão, ·e ·de 'nenüum 
modo. a outra; cousa~ · Toliavia ·julgo-' que o,_regi• 
mento .desta:casa- não dá.direitoi&·interroiOper'a 
~~rr:mq:~i~!!~o J~!~~;~~~~:s:~~r,Ia~ç~r._o ,ri~,ic~l~_ 

o sr. _ Va•oonoetl.Ó~j.;.;.:. Díret' ··semprtf al~ · 
gumá ·1cousa ·. air!da que :-pouco< g · ·s~; _oli~il!~ró .. 
julgou coml)ater .. os,"a_ rgu~en_fos, ,qu_. e ',~e )he' fazJao~_
declamando · ace~bamente _' contr~ 'o. ;syst'e01a · ifa :: 

f ãi_ . ' : . • .. '· ' ' • •" . • .. 
. op*~8 çB~~zil riunca.:liojl.ve. n~nF'sys~!Da~~ '.tiem 
pat·tldo· de'opposfçio r apen_a_IJ'.11m !),u_.:_._~lltro _ IJi_~m_,· .~_· • 

· bro da a11embléa tem cen·surad·o . ISoladamente · • 
o• orrot' do. govArno. ,Silo ·os ~srs .... ~.in_lstros quo 
&bm· 1empre tido por'· cost\l~le· Sllsten~•l_r;_se ·e 
Ih• fender· ao, rallan1l•l em oppos1ção. e, attrlbunido· 
1t_1111_wla quanto_ J1a de mão~'Nl_o.·proceaérêi bcs88' 
II!R~Ic\o 1 lt:nnbranct.>' porém ao Sr. inioiitro ''que 
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eu em nadA calumniol, e que tudo quanto) disse 
são ·.verdades. 

Eu já hontem fiz vêr que a quantia concedida 
chega ·e sobra · ·para 118 despezas necesaarias. 
Todos os ministros proeur'io oeeultar os seus 
actos, . mas com particularidade os . da repartição 
dos nPgocios estrangeiros •. ·Ainda. ha . _pouco se 
nos apresentou .urn . relator1o que · JRcluu1 · qu~atro 
folhas de papel, e não continha uma ·só idéa. 
Esta .é a marcha . .. 

Diz·~e que está . em uso .. darem -se presentes de 
tratados; pois bem, o.cabemos . com esse uso. o 
qunl tem s1do o incentivo para se fazerem . muitos · 
.tratados, que de certo não Sll terino feito se não . 
·houvessem · tae:J pr~>santes. A uístencia de uma 
commissiio na SerrA·Leõa não é uma · calumnia; é · 
.um facto, e a ínutilidllde desta comrnídsilo está 
proYada. O senh11r diz que niio póde fazer a 
ilespeza com 120:000S, e só cr.m 1-!0:000$. Pois 
se hão de augmentar•se !.!O:OOOS que é toda a 
ditrerença, faça-se uma teducção dessa. quantia, e 
tuflo ficará em ordem 

Estou, Sr. presidente~ com . os ouvidos · Mnçados 
de escutar .boas palavras; de hoje em diante .ser4o 
tudo . reformas ·e economias, e. a . dar . credito 
ás expressões do Sr . . ministro, vamos para .a 
idade de ouro. ete.: ·mae ·O ·que E-u por ora veJo 
de real, ê que o ·Sr. miniat1o pede o mesmo ou 
mais do que seus anttocessores : portanto .as boas 
palavras desacompanhadas de obras niio me fazem 
Jmpreslio alguma. · .· . · · 

Disse tambem o lir. ministro que sem razio . 
era arguido o . governo de projeetar a reuoliiQ dll. . 
Cisplatina; porem confessa desde logo, que ainda 
não teve tempo de ex~tminar todos o.s .papeis da · 
sua secretaria: ·pois examine-os, e talvez se ar
rependa da · ligeireza .. com que ·· fallou. 

A ·respeito ilt> consul ultimamente despachado 
di111e . ·o nobre ministro, que tiverR muito boas 
iuforinaçõea, pois recommenoio-lhe · que omcie 
sobre clle ao ministro da ·policia, e talvez saberá 
o ·que ignora : disse. mais, que tachando-se esse 
homem de inepto; so accusava ao mesmo tempo 
o governo de ter em vistas a reunlilo da Clspla• 
tina rara onde o havia despachado, o que n«o era 
crive , sim é crivel, porque sempre que se 
urdem taea tramas, por fortuna olo · Brazil . em· 
preg?io-se nellaa homens pessimoa, despidos de 
talentos assim como de virtudes; e seniio vej11·se 
o que se fez quando se · pretendeu proclam:•r o 
absolutismo no Brazll. Que qualidade de gente 
se empregou para eaae flm ? A escoria da 11ocie· 
dade, os mafs vis de todos os homens. !Apoia· 
do.t.) 

Muito tgrfa . ainda a dizer, mas attendendo a 
que J' . 11io hoje 19 do mez, e que devemos 
adlanuu esta lei para subir qul\nto antes 4 sane· 
çilo, por lsao não contlnúo~ D•sejo porém, . que 
se · e:~ tenda que eu nilo . calumnio ; qufl apontei 
factos, e que o Brazll · teria sido muito venturoso, 
se .est.a reJ;Jartiçijo dos n.;~gocloa e$traogeiros nunca 
tivesse extstido. · · 

o Sr. Rlbelro de A~adrada :-Senhoras, 
bem ,que a mataria esteja .quasi esg<ltada, ·dai 
toda-íia. que eu para ella; contribua com o meu · 
contingente, e dest'arte satiaCaça aos . deveres ·de 
fiel mandatario da . naçio. 

Eu nio tirarei a aufficiencia dos meios al'pli· 
eados :para as desp9Zas dos negocíos estrange~ros, 
da COm(lataÇilO COm Nl deapez&S do COrpO dip}O• 
matico doa outros estados, porq.ue cada governo 

... . tem suas . peculiaridades, seus pontos de . . vista, 
·: seus interesaes; e suas .. fllculdadea disponiveis; . 

diveFsas e particulares;-:- ·· -· · · · . · 
Igualmente nilo descerei a calculos . aritbmeticos 

para demoastral·o: lo, porque estes aeabio de 
ser otrdrecidos com toda a · exactidio por um de 
meus honrados collegaa; 2•, porqu11 q:1ando esta 
mate ria f()í destruida na camara . dos .deputados 

. '· . . 

em prósença do ·. predece.;sor ..to act~a1 · Exm. ~i • 
nístro dns rcl.:r,ões eAtrangeil·as, demun.;trou·se 
sem replica que .120:0008 .erno maia . que suftl
cientos. suprimindo na Europa nlgumas das nossas 
lego,ções maniCestamente superfluat~, reunindo dl
versas. que sem motivo ao menfJB plau>~lvel se 
achavão separados. o finalmente pus~ando algu~ 
mas de 1• a 2• e 8• ordem ou em outros . termos, 
reduzindo os seus bonorill'ios. 

A' vista disto eu · passarei em silencio o que 
já sa tem expandido, e forcejarei sóme.nte por 
convnncer·vos ·da neeessidad11 de. · minorar seme
lhantes de&pdzas com .nrgumentos ou objeceões, 
que . serviráõ · de resposta .ás reilexõas · emittidas 
por don:t · IIQbre:~ · sena.dot·es, e um delles ministro, . 
como fito de sustentariJm a emenda. insustentavel 
do senado, 

Antes porém de entrar na . materia, permltta·se· 
me· uma breve digressão . : · . . ·• . 

Parece .que o ouviofo delicado .de um nobre 
senador oiftlnoleu-se· pefos ittaquea feitos f& 11anta 
alliança por alguns dos oradores que me . prece· 
derilo : · com efl'eito admira tanta susceptibilidade 
ou ·tanta prudeneí4. · Ac11sa ·o nobrs senador ·iJÚe 
é tio versado . na ·Iitteratura ingleza . e . franceza; 
está olvidado dos ardentes .o fervidos discursos 
pronunciados nas. tribunas des-4as . duas nações 
contra a santa, · dtsao mal, contra a tenebrosa .e · 
inf.,rnal allíança f -· · 

. Que resguardos ou respelt·'8 podem, ou de.vetn 
osperar de nós · governos, ·que assentárilo de 
firmar seu · poder sobre ·a de~graça · de s~us · go·. 
V'lrnados? G<lvernoa que POI' aua tyrannia forçl\rno 
ao desterro lmmenaidadA de seus . aubdtLos, . e ·que 
ainda fazem . p11esoar pelo mundo o ll)erito, . e a 
virtude at~&viadoa .com os. trapos da · nudez e da 
miaeri" ? Nenhuns ; porque de certo faltaríamos 
ao senLimento naturill da piedade, ae deixassemos 
de eat!gmatisar taes governo•& com · a nossa cen
sura, e de os ap'lntar ·As geraçõ'ls .futurall como 
os garroteadores da h umidade, e os. rel.ardadores 
da civiliaaçio e prosperidad" do mundo. -

Esqueceu·ae além diah o nobre senador · do 
modo por que o rnarqnez de J ... aft:lronais lnsul· . 
tando na trtbuna dos pares de França ao governo 
brazileiro por occasião da questão das prezas '! 
Nem ainda se .lembrou doa:virlll.entos sarcasmos 
com que Brow11ham .pulverisava o nosso governo, 
das gralia& -'ttaLt~rias, e do sal picante e mordente 
com que Caoning o votava ao escarneo ·e mofa · 
dns galerias inglezai por occRa~iAc, do· . nosso · 
tratado de .·reconhecimento . f .TraLrado quo serA 
um . monument.:> eterno de opprobrio e de vergonha· 
par.1 o nome brazileiro, trata lo q11e calcava aos 
péa o principio o_ . . mais ·lrrefragavel do- dJrtito 
daa gentes, porque .a acçào ds .um govurno sobre 
oa sous sullditos nlo se eatende além do se11 
territorio; . tratado o.nde a vil paixilo de vinganoa,. 
bem que esteril e irnpoteute se . descobre. a cada 
passo, e até vai reilplrar além .o.tos mares ; ·tratado 
Jloalmente em que os nossos oeg,ociadores pre• : 
tenderio denegar mesmo .ao . infeliz brazileiro: 
uina . porção de ttlrreno em que • pudesse deacan· 
çar aeu corpo vergado sob o. pezo. de infortuniol 
e dAsgraças. . . . . . . . 

E11. pergunLaria agtlra ao nobre senador, . á vista 
Jo . que acabo de e:xpender ;· . . nilo nos seria .licito 
~agar aos outros . governos na mesma moeJa f 
8emelbantes ataques ,uão '. são desejos do . bem . 
g~ral, ou no ·menos uin direito de represalla ? . . 
Niuguem . o nel(ad; porg11e es&a é. a marcha, ou 
por dlze.r melhor a vid.a agita la, ma$ energlca 
ilos corpos deliberantes, e . pretender o contrario 
é uet·er transformar·noa em e~pectrtls ou.ani.mali 
paflãnti ãõ . aceno ·. de u~ aenhor. . .·. . . . 

Senhores, o .amor . da humllnidade arraatou.me 
para .. Longe da queatllo ; deaclllpal·me, eu . entro ·, J' na mrtteria. · · · -. . . . '. , . 

Que quer dizer. um corpo diplomatico t Uma , 
collecção de espiões . .,olitic;os ou uma .poliei;' : · 
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bordada·. Vós tínheis uma espionagem .interna : 
para conservar um triste equilíbrio, vó~ creaetee 
uina exterior; este nomll só ouve-se com desgosto, 
e h a um 'motivo. de mais para minorar o numero 
de tses espi:ts. Erão porém os diplomaticos que 
tínheis na Europa espiões externos? · 

Ouvi alguns dos meua collegas que eitiverão 
na Europa ·pelo mesmo tempo que eu; e elles 
vns dirão quo .a sua occupação cifrava-se em 

· fazc.r expulsar do . paíz em · qu~ se achaviio, C>S 
seus considadãos como culpados ·de crimes polí
ticos, e em denunciar . ao .c governos.· europeos 
outros como revolucionarios. Erão revolucionaríos. 
grande Deus! Brazileiros amigos da independencia 
e da constituição jurada! Brazileiros que queriào 

. um milhão de vezes a morte nntl!s do que viver 
·am FÓ dia encravos I Se vós eahis do círculo de 

· tão vergonhosa tarefa, entRo elles não erl\o mais 
do que compradores. de alguns barcos, de alguns 
generos ou mereadórias, ou·em outras palavras, 
homens encarregados do desperdício das ·nossas 
rendas. · · · 

Como não ·pt·eteudo !11zer a satira das medidas 
tomadas. ·nesla parte da administração pot· todos 
óac nossos. governos, que se succederão, eu vos 
direi que a amplitude dadfl á nossa diplomacia · 
DI\ .Europa ·foi uma desgraçada imitação do ca
runcho, que minava a · velha cõrte, com quem 

·estivemos infelizmente reunidos por tanto temp'.l ; 
e que "as ·baixas e vis occopações a que nos 
suometiamos; nascião da nnllidade das essenciaes, 
porque ~aparados. por um· -vasto. mar 11ítuados em 
outro hemisph~>rio, e verdadeira potP.ncia ameri
cana, somos intei_ramente estranhos aos interesses 
e ·idéas, que dominão a velha Europ:l. · 

Todavia,' di11se ·um nobre senador, . é mister 
conservai-a· por honra: e para esse .fim lembrou 
o hora l'honneur d~ Francisco I depois da ba
talhll de· Pavia; SPnhores, . todos snbem ·as. des
graças que- desfecharão sobt·e a França t~elos 
loucos projectos do fazer conrJniAta!l 11a Italia, 
que tiverio Francisco I. Luiz XII e Carlos ·Vlli. 

·Agora eu ptlrguntaria, querer-se-ha .da mesma 
sorte conservar .na Europa uma diplomacia su-

. perftna com o fito- de nella adquirir uma porção 
iie terra -longínqua, inutil. e que se não póde 
conservar? Não nos é sufil.cieJ1te a lição dolo
rosa, e .funesta· dessa guerra do Sul emprehlln· 
dida perfidamente ignorante, e cobardemente feita 
e concluída com desdouro, e vergonha eterna do 
noine brazileiro ? 

Senhnres, a verdadeira honra de um govGrno 
na organisação de ·suas administrações,· con::~it~te -
no necessario, e está. subordinado aos seus meios 
disponíveis. Accrescentou.-se ainda, que a conser
vação da. dignMade, e respeito de.vido ao imperio, 
re·qu,•riio a conservação· da nos~a actual diplomacia 
na Europa. E eu perguntaria aos que pensão 
desta maneira, lls agentes d:' dilacerada Hespanha 
e do. deserto. Port••gal inundão a Eur•1pa inteira ; 
que resptlitô consegnem 'lara o paiz que repre
sentão 't Nenhum,' porque são objectos ou de 
piedade, ou de despreso~ ' . 

·. Senhores, a ·verdadeira dignidade de :um go· 
verno consiste em governar os . povos segundo as 
leis, em os coi1servar unidos, e promover sua proa· 
paridade e -liberdade legal. ·Trilhe o ·nollso esta 
verêda o elle serà digno; e· respeitado- po~; todo 
o mundo civilisado. !nsistío ainda o mesmo- nobre 
senador, que devlamos conservar os diplomatas, 
qus actualmen'te temos na Europa por aUençlio. 
e respeito à velha c!vilísaoão europea, -~~para
servirem como de c1u1aes que nol-a haJao de 
transmittir. Eu· quero suppôr .a ·Europa tod>l 
igualmente adiantada--êlfl· ·luzes. ·o .que é falBtli 

· pergunto, niio bastara\õ poucos parª cn~seg!Jir-se 
um tal fim ? Ddmais, · estudemo!> !l h•storta da 
diplomacia de todos os povos,. e· nós ·veremos 
que em vez della ser o vehiculo dos c~nhecim_en· 
tos das nações _maia· adiantadas, é pelo contrario 

o can:ll das intrigas IJecl'ctas, das· miserias e dos 
nadas. que occupilo as cõrtes. · . · 

8.enhores, ·os bons e~criptos em _todos os ramos 
de conhecimentos humanos· e o roçamento, e 
cornmunicaçl'io dos pov11s entre si, são o verdadeiro 

· vehiculo das .luze&. O Exm. minist•·o .daa,relai;ões 
I.'Btrangeíras SUStentott. que OS ai:tuaeS.· :a~~titeS 
nos er•i.O necessarios, ao menos como se·ntineUas 
encarregadas de nos inteiraa•em _· d•• movim_ento 

• geral, .. que par11ce .. agitar a Europa. Está ·bem··; 
permiLtamos este luxo am diplomacia; contente· 
mos essa curiosidade, bem queinutil a americanos. 

Ha na Europa pontos elevados · donde se . pôde 
. deserobrir e .suber .tudo : · estes _pontos são Paris e 

Londres; conservai nelles.dous agentes ; e p'edi 
ao . Geni•l, gue outr'ora guiou o autor · das 
ruínas do Pulmyra rasgne a venda . que lhes en" 
cobre a vista, para que possa aventnr ·a:-~ diversas 
idéas, paixões· e. interesses, de cujo choque re· 
sulta o. movimento. que se anhell•• prP.scrutar : 
satisfeita est-1 cu•·iosidade, que mister ha de tantos 
agentes superftuos em outros· pontos nullos ·da 
Europa? · · · · · 

Disse finalmente ·o· mesmo Exm. · ministr.:~ : qlle 
os 120:000$000 dado~; á sua repartição· não chega~ 
vão, por quanto haviiio estadus, que insistião· em: 
fazer tratados· comnoseo, o que prP.suppunha pro• 
pinas, ou presentes; ·não lembrados nesta· pa .. te 
do or.;amento ._da despeza. . . ._ - _ 

Ao que respondo, que se ba estados, quà. dese
jão tnes ·tratados, é porque . dellos tír1i0 O IÍVÜl~· 
tado lucro, e nós conhecendo ci pr-ejuízo, . do qlle 
Sij in!ere que por nenhum modo os devem1n !a1.er. 
São de commercio 'l Ainda peiores, querecipro~ 
cidade. póde haver ent~e um pnvo commerciante e 
outro, cujo commercio é de simples c~botagem:: 
entre 11m povo sujeito a um regimen resLrictivo· 
o outro .que góza de toda a latitude, franqueza, 

. e líberdad!l· commercial : entre povos quo p11gão 
direitos de entrada de suas -mercad<>ris'l ·Ne
nhnma; como pois· se quer continu:1r no erro de 
iguaes tratados ?Senl\ot·es, tratados de commer
cio, são tratados segundo a engenhosa lembrança 
de um. viçoso portuguez ; · não os. façamos ; dei· 
xaremos de pagar propina"~, ou presentes aos 
agentes dos. outros eo~tados o a somma consl· 
gnada á repartição dos nego.:ios estrangeiros será 
mais '.}Ue sufticiente. . . · · · · 

Voto pois contra a ~monda& do senado. 
o SI', :X.Qvlor de 01.\l"VQ.lho :- Oomo 

tenho tambem de votar contra a emenda do senado, 
preci~o é qu&. se expenda os motivos que· me 
conduze111. a faz~l-o. Primeiramente en voto pelo 
orçamento d11 cam1ua. doa deputados flm que já 
votei, . porque estou convencido de que elle chega 
para a despeza n que é applicado. Em segund'o 

· lugar. eu reconheço, <!,UI! a nação brazileira livre, 
e independente é sem cootestaçli•l nennama dona .e· 
senhora· da casa; ella . tem toda. a disposição 
activa dos seus negocias, .e póde dizer aos seus 
administradores, eu ·não dou pnra. tal despeza· 
mais qne tal quantia; e se elles insistem, pôde· 
retorquir-lhes, . eu u~o quero dar mais._ . · , 

Estas são as razoes, .porque voto contra a 
emeuda do sanado.. · . .. 

o Sr. Vl11oo:nde do Oa.yrú. ·,_ Sr• pr&• 
sidunte, opponho;me .-a tud·>· quantó se tem dito de · 
extranho ao objecto em discu,;são ;. esta se deveria· 
restringir ao ponto controversoo.:...se·corivém; ou não·: 
conceder os 20:400SOOO- que c senndo votou ·.por' 
supplemento á llli do"orçnmento para complemeritô' 
das nos;;as legações na: Europn e :A:mericai1 'Nad:,:· 
me resta ·a dizer sobre este ponto, porque· à' mf· · 

-n-istl:o- dos -.negocias estrangeiros satisfez· caNal~'· 
mente ás objecções eeonomicas dos oradóresdis~ 
sidentes. Mas não' pósso deixar de responder aõs; 
que se oppuserão ã protestaçio, que bontem· fiz· 
nesta a.ssembléa· geral cputra ·.os • impolíticos ata-· 
ques no g1Jverno1 ao corpo dipl·miati~o3,á santa·· 
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allíançà ã velha Eu,.opa, aos .nossos tr11tados, no . partições da secr~tal'i~ de e11tado, co .. rMa o acco~do 
commercio e!ltr:lOgeiro até louvnnrlo-so o systerna . da c1unaa·a do:<~ deputados que sustenta as . l~>gacõss 
do im·perio da China que niio admít.te est•·angHíros. brazileiras,e só coarcta as suas despeza3 al20:000S •. 
Mencionarão-se não sei a qne propnsito, os re- Melhor seria que · o i Ilustre orador em·pregasso 
cantes succe11sos da cabida dynasLia da Fmnça. seus talentr.s em melhor causa. 
Admirou-me quo tanto se .. escar;deccsse . e requin·_ Sr . . pl'esidente, dP.sado•·ei · qnand<> · ouvi tantos 
tilli~e ninda mai:<~ o Sr_. -~ai· tini F1•ancisco fali ando oppr11brio>~ á. santa alHança .; não sou censor das 
com bastante eloqut>nc1a, mas .com pouca sabAdQ· potencias; niio . serd o fiscal. que se in titula -em 
rin : elle, não contente de sustent:1r a varios Sl's. Roma o diabolissimo f'Ota que faz . capituladas 
deputados, que c.a.r.ect.f1riz.artio C? _corpo diplnmatico contra venoravei::~.- Todo o mund•> sabe que .a santtJ 
por..;...· colle~io -- dtl . · espiões, :até qualificou a santa alliança · foi uma confddenu;ão das maioral! po· 
alliança de infernal santa alliança., ga,·,·oteado,·a teneias do continente da Europa, para derribar 
da. liberdade àos po·oos; e tachou a velha Europa o colosso do d"spotismo . militar do aborto revo· 
como inimiga das luzes . do seculo, o .opposta á lucionario . da França, e . que .foi ostensivamente 
perCectibili!.lade do espírito humano · pelos inveters.· destinado . a sustentar a paz geral q11e _ tem . con..; 
dos prAjuisos de suas antigualhaR. tinua•lo a quinZ'l annos; A França .foi a que mais 

Sr. presidente, . tantll bulha por 20:000SOOO no participou dos bPneflcios dessa alliança e paz, . 
imperio do Brazil !.lslo .. mortifica-me por extremo. pelo est••belecimento de sua .. monarchia constitu· 
Lembra· me a anecdota de um professor da França, ci•mal . que em- breve se elevou em força ·política 
que, em preludio de suns. lições da . moral re- n pauto de emprehender e concluir com esplandida 
commendava . a reg1·a ..... d'ubord la. politesse. · .vietoria o. extel'minio da horrida potencia barba- . 

Em boa comp•whia jámais se . tolenio muledicen- rescn qua .escravisava a humanid>lde. ~r. - de 
cias contra auzentes e indef>lZOS.; e muito · mais Pradt, :ex-arcebispo de Malines que é . boa auto· 
contra o .. governo • . Portanto renovo n ·pr .. testaçito ridnde _no Brazil, em _uma das .suas obras , sus-
contra as invectivas de vagas generalidades ás tentia a bondáde do fim da .santa. allianca .. EUa· 
pessoas e poteneias que se tem desluzido, e vili· '1Jno se oppõz ao syBtema .eonslitucional da ~rança, 
pendiado nns falias de alguns oradores ne$ta de .Hollanda, de Wirtemberg, .est·•belecido !·sobre 

_augusta assembléa: contrariarei as principacs baseól justas, e nem . ainda á cons.tituição·d~ Hes.~ 
de que me recordar. panba, senão quando . _em 1831 se mo'strou -.ser-

Sr . Presidente, não àpprovo.na administração, feroz dem•)eraeia • . Ella não .só não se oJ)póz i 
o_que tem sido objecto de geral censura; mal' já nossa constituição : liberal: . mas, logo .,que .. El-.Rei 
disse, · e repito, que estamos illl aprendisagem · D .. . Joiio ·Vl conveio por mediação ·i:le.lngl:lterra, 
da governança do estadil e systema constitucioual. no tratado da independencia d_o . imperio, os -. :so~ : 
Era . natural e talvez inevitavel, que . os udminis" beranos de Austria e Prussia recnnhe.ceriio a mesma . 
tradores cahissem em . ,graves . erros . o causassem indepen.lencia e enviarão á cór~e do Brazil seus 
grandes males ao .nascente . imperio. Mas con- ministros, e . . sollicitarão tratados., de: · CC)mmercio." 
vém: advertir, .que sobr~veio .lguerra infeliz, bem · com a corôa imp•·rial. . . . . . . ..... _,.. . 
que ditada pelo ultrage notor1o á honra nacional; O governo . da · RllS~ia . se mostrou •· por algum 
sobreveio a necessidade de emprestimos que ac- tempo esquivo : mas o acLual imp_erador seguio 
c_umularão com excesso a divic.la publica; sobre- o exemplo dos mais S.ib~ranos. E' certo que -o 
veio o enor.me cambio, pbenomeno nunca visto· nos governo de Iuglaterra, desde o princípio da .liga, 
aunaes do Brazil, e1feito não só da urgencia .de declarou q_ue não: era parte do tratado dell11·; mas 
sustentar o credito publico na satisr~ção ponctusl não menos declaro11 que .approyllva os prin•:ipios 
dos juros de nos~.os empenhos em Londres, mas em que. se fundou. O governo ínglez é. potencia 
tambem. dó estado perturbado das relaçõ~s rner· mari,tima de política singular, que quer por assim 
cantis nos . mercados geraes. Temos porém agora dizer, estar sempre ao. l!.l-rgo para consultar a seus 

_ministerio de coufiança nacional; que será mais intere11ses eonf,,rme as eireumstancias. Já o cantor 
attento As o acessarias refórmas o economias .. em da Eneidà descreveu. os britões ·: pela sua situação 
sua.a repartições. · insular .como totalmente separados .do mundo. 

As rendas do imperio estão em progresso: em Et penitus toto di..,1sos orbe britannos. .· 
nenhuma parte se vêem symptomas de retrograda- Portanto, Sr. presidente, niio me intrometto·a 
ção d1> nosso principal ramo · de riqueza, a agricul· julgar dos .planos dos soberanos da santa allianÇa; 
tura: Vê-se especialmente na côrte, não obstante . jámais direi que tiverão sinistros desiguioa, como 
o desapreciado meio circulante, ,aprazível acena • .lhe têm imputttdo escriptores Je espirito de par· 
de activldade e edificação, peli\ qual já emparelha tidu-: considero·a- eomo liga- de - potencias .que 
o Rio de Janeiro ·ás maiores cidades d'Ameriea. devemos respeit~Jr, e nunca provocar com bal~õea 
Não ha pois razão para· tantas · declamatorias · no corpo legislativo. O ·grande homem da Amerc~ca, . 
iucrepações de abusos, de desperdicivs e infor- Franklin, -.que · ensinou tirar o .raio da atmospker;' 
tuniow. · e.n sceptro á tyrannia, notou como pr11dente regra . 

O principio vital da lib&rdade do commercio, nao ha inimtgo pe~queno. . . · . 
e · indu>~tria e da constituiçiio do ·· imperio, · tem Sr • . presidente, agoniei·me . ouvindo. as conLum~~ 
hnmensa força propulsiva para vencer obstaeulos lia" · dos que desdenhão :a velha Europa -;. po1a · 
á : nossa prosperidade, uma vez que tenhamos · a ella devemos o ser e saber. Nella ha .mve• 
confiança no governo e no chefe supremo· do im· tarados . prejuízos dos povos e. governqs :i. mas · é 
perio, o mais interessado .na sua estabilidade e não . menos certo que na Allemanha, prmcipal-
esplendor. mente .nos estados da .Prussia e ,Austri•l, é -mui 

Jámais posso convir .no dicterio de injuria pu· con:~pieua a ULteratura, . industria . . e moralidade. 
bliea :que diplow.llcia . é espitmagem. Por venturn, - Desfjo que . todos. os estados teuhão a -,mel~or . 
queremos que o . Brazil se ponüa fóra da lei das fôrma de · governo :compatlvel .col!l , as ~~as ; e1r-. 
nações ? .Tem havido, e podem baver diplnmntas cumstancias ; mas é da sabed~rJa pollLJ,ca não 
:rnaehiavelicos e iusidiosos; mas é iníquo o absurJo precipitar as .épocas das reformns,, .e . nem. todos 
atacar in globo ao corpo diplomatico com lugares os paizes são iguàlmente susceptíveis de systema 
communs, e congerir de Cnctos anomalos de agantes . repre·sentativo; .. . • . .. . · _. _. .· :·=., ~ -. 
da~ nossaslegações. __ Aceusem:.-.ae. pelo. .. expediimte---- --- 8r. presidente, · indignei-me a ouvir ::indJscn· · 
da· constituição ; mas é incnrial e deslocado vo· - minadns querelAs contra os nossos tratados_. Além 
ciferar-se sobre taes objectos nesta, assembléa. rlo tratado politico que nos segurou a ipdepe_n· 
Um orador . até disse que melhor seria não termo a dencia. do imperio, os _mais tratados de commercio, 
cor.po .di.plomatico, nen1 . a repartição dos negocias têm contribui do . para a indeflnid~ _extensão do :. 
estrangearos que só tem fe!to m~lea. It~to é contra · mer~l\do dos prod.uctns da. nossa ,agrJc_uiLu:r' ~ p:ua . 
o _SCIJ~O . ÇQ!Jlmum, contra · ~ le1 .qua fez as re: continua nttracçnll de · et~tra.Dgearos mdustrJoaos. · 
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Parece-me que o orador que mais declamou contra ecovomia .do 20:000H com uma repartição de, tanto 
os tratados, tem por caus11. a convenção em· que interesse. En .seria da meRma opinião, se desta 
se impóz a peua de piratarin aos .contrabandistas repartição nos tivesse vindo algum·bem :·porém, 
do· deshumnno trafico dos negro9 da AfricR .: como só males ella nos· t,;m causado e já me pareça 
parece que a· su01 peun é que nilo continua o hor- dema'liada .·a quantia que se. lhe concede,. msisto 
rido mal que ameaçou· converter o Brazil em que ao. menos se lhe negue · o augmento destes 
Ethiopia, ·e que quasi extinçuio a raÇa indig.,na 20:000$000. . 
e mu;to impedia a multip11caçi'io da progenie Tod,,s as . despezas que a. nnção faz, devem 

. europea. Pêjo-me de contestar .os que se oppoem ter. um cbjecto. util; · ora, a nossa diplomacia em 
ao novo direito publico das potencins da chris·. . lugar de nos.· trazer . utilidade tem-nos. causado 
tandade que tem abolido um ~ommercio que só grandes males com os tratados e convenções que 
produzia ignorancia e crueldade. Tenho coração tem feito em perda nos11a; por isso devemos dis· 
de carne. e sangue: detesto. tal commercio e com- pender com ella .o menos pos;ivel, talvez· assim 
prazo-me do tratado de sua extincção. Já o Brazil nos fará tambc111 o menos mal possível. . · 
uão será. territorio de nação na maior p 1rte Se os qua têm sustentado a emenda, mostrassem 
composta dfl. gente que não nasce no paiz, e é alguns bens que .a diplomacia nos tenha feito, 
necessariamente barbara e inimiga della. talvez eu adaptasse;. mas elle~ ile limitão a dizer: 

Sr. presidente, fiquei attonito quando ouvi um cc Nós somos nação, todas as nações têm diploma· 
orador lamentar, como sa fosse calamidade na.· du (,) . ga~tão larg•lmente com ella, nós devemos 
Cionul. que; pelo commercio estrangeiro, as aguas fuzer o mesmo.» Estas razões de .almanak nnda 
dos nossos portos ·.já. tra~bordiio com o pezo dos concluem, ainda .que entre ri6s tenhão merecido 
navios de diversas .. nações. Eu regozijar me bia muita consideração, e. seria. longo referir as mui· 
se bsse verdadeira tal hyperbole ; pois .signal tas instituiçõe~ que·entre nós se têm introduzido 
~ra de ser. :fl.orentissima . a . nossa· agricultura e sem oJltra razão mais do que estarem no almanak 
1mmensa. a nossa exportação. de Pol'tugal o.u l!e o11tra nação; mas é tempo , de 

Sr. presidente, accarretou•se. com muita em· acabar com tão cega e perniciosa imitação, olhando 
pbase a quéda da dynastia • da França e a dis· para os nossos interesses. e não para o. q11e ós 
solução da santa alliança. Não sei a historia do outros fazem. · · 
futuro, .não· sou juiz entre povos,. e governos. que Todos .conhecem· e confessão .. que as nossas re· 
estão ·em Juta do1 autorid.tde e liberdade. Sei que !ações diplomaticas devem ser mais estreitas com 
o jogo dn fortuna traz carta de sorte.ou hazard, a America que· com ·a Europa, ·ora pedindo o mi· 
ora ·à direita e ora: á esquerda.· Aprendem-se nistro. apeua:1, .:"JO:OOON pa~;a ell.as .de:via . conten· 
grandes lições nas catastrophes políticas que de· tar-se com meuo>J quantia para.as da Europa e ten~ 
monstrão a instabilidade .das .cousas humanas. do-se-lhe dad·o muito.mais, não. vejo razão, porque 

Sr. presidente, não causemos nós mesmos maior ainda pareça pouco. Fallou-se aqui em abandono da 
descredito. ao imperio, assoalbando as noss•IS c h a· santa alliança o notoli-se falta de reverencia em se 
gas ·laz•tras. A ·providencia de11-nos . um paiz atacar uma corporaÇão santa e tão respeitavel. Sr. 
abençoado, onde até faz brotar ftóres campanulatas · presidente, tenho visto muitos .:iiabos terem nomes 
de grandes .trombetas, como ·para apregoarem os de .santos e a ninguem com isso engnnão: direi mais 
nossos recursos •. Parece que dalle com particu· que eu até reputo sRcrilega ez.ta associação por 
laridade se verifica o. dito dos livros santos, ludens se denominar santa, cobrindo com tio. respeitavel 
in orbe terrarum. Prescindo do . responder t\i de· titulo o plano execravel qua teo1 formado. contra 
clamações que tambem. t18 fizerílo .contra o luxo a libord<1de dos povos e .contra tudo que é vir· 
dos. nossos diplomatas e ainda do corpo do povo: tude:. a Hespanha o aitalia attestão a sua perver· 
isso é prova do progresso da civilisaçiio e riqullza, &idade. 
e do .. aenso .do decoro dos homens. publicas e par~ Porém delxemozs a celebre alliança quebrada qoe 
ticulares •. Cansistin..to o luxo no uso dos pro- · não merece mais a pena de ser atacada, e vol· 
dueto& preciosos da natureza e arte, o seu bem tando á emenda,· voto contra ella, declarando ·o 
011 mal . se commensura a se ter op não ter facul· pezar que m·e fica . de nílo poder .diminuir ainda · as 
dade de pagar, e em se fazer a melhor ou peior ilespezail desta repartição. 
escolha dos objectos .. Se não dermos consumo aos Por não hav1·r maia· q11em pedisse a palavl'a. foi 
artigos de luxo doR estado11- estrangeiros, não proposta a .em~:nda e não foi atpprovada, 
teremos extr11cção dos nossos .e qui valentes generos Entrou. ern discussito a 9a emenda. 
que, em grande parte são de luxo •. Se p Jr ora a § 14• Additivo. Com a manutençilo das im· 
muito dependemos dos estrangeiros para .as ma- periaes galeotas13:180S'00.» 
nufacturas, póde-se dizer· Pm linguagem do vulgo · · · · ... ·· · · 
que os eu1·opeos dependem do Brazil pelo beiço; 0 Sr. Vhoonde de. Ooyru:-Sr. presl· 
visto .que. a não retrogradar a sua civilisação, dente, não tirarei jãmais a posse de ningusm. 
hão de carecer. do· .nosso assuca1·, café, .cact\o, a muito. menos a do chefe supremo e. primeiro··re._ 
quem 0 grande mestre Linuõo deu 0 titulo de presentante da nação. K' notorio que o imperador 
theobroma, come,• de Deus. Até se desenterrou a se acha de posse de fazer uso das galeotas do·arsenal 
Canning, e se condemnou a este· insigne esta· de marinha, cuja .despeza se fazia· pelo·thesouro. 
dista, .. 0 archi·líber:al .. ministro de Inglaterra Estou· pela regra da JUrisprudencia do paiz: mais 
nue .aconselhou. 110 .seu. govern. 0 0 reconhece.r _.a constituci,nal da.Europa-A posse vale·nooe'dtlci• 
""' d d A mos da Zei.-Ouso das galeotas era considerado até 
inâependencla dos novos esta os a . merlca. agora como de serviço publico; Ao imperador com· 
Deu-se· lhe em . culpa o. nosso tratado. que póz 1 t't · • · d · d t d fim 4. dcJmiO:Jçt1o da metropole que. opprímin 0 pele pe a cons 1 111çao a supermLen enc1a e. o as 
Brazil. Nà. 0 serei-. cumplice de tal injustiça e in.· as repa1·tições ; cum especialidade .lhe convem ;a 

d · ó a· · l · da marinha que .talvez com. ·razão se póde:dizer 
grati ão, s ue1 : pa,·ce. sepu t'8 • a principal arma para d<'filnsa do im~erio. · · 

Concluo, Sr. presidente, dizendo. que não des· De facto, o i-r.perador inspecta as f•1rtiflaações 
truamos o credito nacional, figur .. ndo o imperio marítimas ponueio de taes g.aleotas e c tem•.sahido 
em penuria e desgrnç11 que não .. existe, e.deix:mdo Córa da barra a inspeccionar a costa . e ilhas adjà• 
dete.r.~om.P.~tente corpodipl.~m.atico .9~e mantenha cantes ·a esta cap1tal e até visitado· navios ·de 
e e.xteiiãã as .. n:õs~as-:-re1aço.e~ polttiefls. · e.c,CGm=-. .. guerra- nacionaes.:.e. por...._çort-ªia· a .riáos t>strangei• 
merclaes .. com .os governo_s ... e. estad~s ma1s. cultos. ras pela de.mons~raçào . de ;estima ás ·naçoes; e· r.põ·., . 
,()Sr .. V~~-u~lro:~sr:presidente,. eu não tenc1as amigas, .Como pOis.:se,póde COm•'JUS'tiça 

fallaria ·nesta quet~tdo por estar.já muito do~atlda contestar; a.· necessidade: da .ordinaria ;despeza::.das 
se o illustre membro quo me precedeu, não. forae- galeotas que por deeisito do .senado se acc·rescentou 
j11a1e .em áizer que esa uma vergonha insistir na à lei do orçameuto ? · ·. · · -· · 
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Demnis, a constituiÇão no art. 115, alcl.m da que as galeotas silo npplicadas para o serviço 

doação dos palacios e t'lrronos nacionaeH de que o publico: mas este arflumento · estã em contradição 
lmp~rodnr estava de possP, prpvidenciou . que a com · a lei. S. M • . o Imperador, acha,se ·coUocado 
nação cuidaria das acqui11ições e construc~êfes que no ponto mais ilublime da nação, e como chefe 
julgar convenientes p:~ra a dece11cia e l'ec,·eiCJ do supremo della, exerce, não por ~:~i, mas pelos seus 
imperador o imperial -família. Quo acquisições e ministros, todas as funcções inherentes ao serviço 
construcções Jlódem ser mais convenlonte,. R estAs publico. Mostrou-se tambem . duvidoso o illustre 
fins do que as das galeotaR? Se a constituição encar· sen.,dnr 3obre o destino qne deverião· ter {Ls 
regou á nação do cnidado de a .Jquirir e con&tl'uir gRleotas . e sP.us pertences: se com eft'eito o mi· 
novos objectos da deceneia 6 recreie, do imperador -uistro da repartição n1\0 . O souber, rergunto·O á. 
c sua família , como será compatível com tão espe· Assembléa geral, que ella dirá qua seja. 
cial recommendaçiio da lei fundamantal, qun o im- • Senhores, meditemos bem neste nPgnclo: tra~-
peradot• · seja espoliado . do Udo de galeotas de qne se de uma despeza contraria á lei e á constituição; 
estava de posse pot• si e por seu augusto pai? Voto · e qualque1· ·das hypotbeses comprehendidas nos 
portan~o pela ._ emGnda do senado. discursos dos nobres senadores que defendem a 

0 sr. Marquez do Para.naguá:...;.Niio emPnda, niioservesenão. para af~tstar odecoro . e 
posso dispensar-me de fa_llar nesta materia, por· . a dignidade do Lbr(lno imp~rial. 
1sso o faço, e priJcurare1 ser breve. • . o sr:cunha. M:attn•!-Sr. presidente, ~m-1e 

Niio tendo apparecido na . lei do orçamento esta fallado só sobre material das galcotas; ·. mas uio 
despeza d11s imperiaes galecitas julguei do meu é essa a questão, a questão é sobré 11 p1!14soal 
dever propõr a . emenda que · faz o objecto da llis· com o qual se despende a quantia de 13:1SOSSOO. 
cassão. As .-àzões. que expandi para se · abo·. · . Vamos ver em que -so razem estas de:~pezas. O 
nar . esta dflspeza, de,.eráõ estar presentes na com mandante tern m·ensalmente 136$600 de maio· 
memoria _·de to•IOs os membros desta assembléa, rias, soldos, comedorias, etc. Ora aqui temos uma 
porque eu as fiz . patentes, tanto nr. camarn dos sinecura completa. · . 
Srs. deputados como no senado ; ·assim creio de&· Vamos á outra addiçilo :.o patrão entre o soldo, 
necassario repetil·as .para não f~otigar a nsse:nblé!l maiorias, comedorias e gratificação para casas, 
ge1·al e para poder melhor aproveitar um tempo vence por mez 7fiS600, o que étambem uma per· 
precioso. _ ... feita sinecura. Tt~mos ainda . um ·fiel que vonce 

Toda·via permitla· so·n•e chamar a attenção sobre por mez 18$, e 60 remadores. que fazem igualmente 
este objeJ:to, porque niio me parece justo que . se por mez . uma despeza de 86-i$000. lmportl\o estas 
negue ao monarcha nquillo mesmo que . se tem qaatro parcellas em cada um anno 13:1808400 que 
concedido ·a tantos runccionarios da naçito. E' süo exactament& as des.pezas que a cam;ara dos 
constante, que o ministro da marinha, o inten· depuLados não quer approvar. Agora mostrarei a 
·dente•· o inspe~tor .do arsenal, os· empregados de razão. em que ella se CllnJa . para. isdo. Uma destas · 
muitaa ··outras repartiçõeo e ·os. presidenttls das JlfO· despezas, a do .commandante das galeotas-é legat 
vincias, -tem ás suas_ ordons esesleres que lhes ih\ a porem ocio11a :. as outras são illegaes, e atA nem 
nação ; parece-me pois que clles nio pódem dei:tar são · autorisadaa pela · pratica ; . neribuma ·dellas 
de aer foirnecidos ao primeiro dos cidadãos, ao portanto deve ser conservada. 
chefe supremo do imperio; Estas df.'spezas forito Eu tive a honra de ser mêmbro da commiaaio 
~empre suppridas pelos cofrPs nacionaes, e até já sobre. o ·relatorio do ministro da marinhn, e no :seio 
forão consignad~ts pelo bom senso do corpo legia· da commlssiio jã di11se o que vou agora repetir ao 
!ativo, Tios orçamentos anteriores• agora mesmo illn:~tre miuiKtro. Oil reis de' Portugal desde· o tempo 
talvez tivt>ssem sido appruvadas, se eu, seguin:to do Sr rei D. João IV, ·tinbào esse estado, e. em 
a ntarcha dua meus antecessora~, as . engbbasse ponto melhor do que 'lstedo BrazU: mas .'lualera 
nas despezas do arsenal ·da marinha; mas quiz e~se estado? A11 galeotaa e hiates. Quem Colm• 
ser francu com o corpo legislativo e por isso· mandava .essa frota? _O patri\o-mór. Quem erio 
-Jh'as -apresentei separadas, _, as~im como todas as os remadores 'l Os algarvea. E qua faziito elles 'l 
outras, para que · melhor as pudessem nvaliar ; Estavüo sempre · empregados nos hiates e nas 
e senlirei muito, que e."t" minha Cranqu(-za pre· gal.:otas? Nilo, sPnhor; estavão trabalhando no 
judique um objecto q•1e é tão di~tincto. Cumpre· arsennlo .As galeot•IS estavão na Juoqueira, os 
me ainda ponderar á assemblé;a· geral, qua se biates estavllu em B"lém, e quando er_ão precisos 
forem supprimidas estas despezas por ·se· enten· l10mens para o servtço d•!Stas embarcações cba· 
der, qutJ nõo silo applicada11 ao serviço publico mavtin-se do _ arsenal __ onde · esta vão empregados 
e que como taes devi'io a>er feitas pelo bolsinho nas diversas officinas. Isto fol o que se praticou 
imperial, nesse caso o ministro se ha cJe . vêr em· pol· muito tempo no Erazil . depois qtie a cõrte 
lfaraçado . para a entrega do trem • . o pertP.ncente portugueza transplantou o seu assento para o Rio 
ãs galeotas, pois niio a poderá verlllcar sem licen~a de ·Janeiro • . Em 1816 (bem haja a b.:mdade do 
d1l assembléa. Ella o .<lecida. Sr. D. João Vl,) é · que se deu o commando a 

o sr. :aebouQin:-0 melht:>r argumento que João Antonio Salgado, o que todo o mundo sabe. 
se póde apresentar nito só nesta, como em qualquer Pergunto eu i o que fazia João Antonio Salgado 
outra questão, é sem duvida aquelle que se funda desde aquelle :tempo até que embarco:~ para a 
na constituição e. na lei • . Coutra taes argnme11tos Europa? Todo o. seu grande trabalho consistia 
não pódem prevalecer nenhuns outros; .tudo, tudo em ir beijar a mão a S. Mageatade, pois em 
sem excepção devs ser snbordinado á ,~onstituiçíio tod? _o temp~. que _roi commandante das galeotas, 
e 1\ lei ; é pois, aLtendendo â leis á . constitui· cre1o que nao. _embarcou nell11s mais de tres ' ou 
çiio, que ·eu eutendo que este artigo additiVO quatro · veZt!S, desfructando ··os ·rendimentos .do 
não póde ser . a1oprovado. . · . · .· . commando 'f.m bom socego·no centro da· sua casa. 

Diz a carta de lei de 11 de Agosto de .1827 no Mas perg11~to :. no · tempo de Salgado . havia re~ 
art. l.~> (Leu.) Pergunto, esta despeza é para a madores pr~vattvos das galeota11? Não - senhor, 
bib.liotheca·publica? Não: logo está comprehen· niio havia ; logo isto é cousa nova. ·· · · : · 

. dida nos l,OOO:OOOS. Esta despeza é para a CQ• Ea ro.~go ao illustre iniilistro . que me conteste; 
_pe,lla j_!!!Perial'l .. Não_: __ log~ ~atá· comprehendlda ~-t.!~~e!!_ganado _n_o que exponho: .mas 
nll aotação. Esta depeza é para acquisiçilo _: e pe.auado-me gue nao o pode ré fllzer; alto factos 
con"trucção de ~tlgum palacio que a n>~çiio julgllll& estes multo aa6idoa· para serem negado• •. Portanto; 
conveniente nos termos do art. 115 da conlti· Sr. preejdeute, a que Litulo ae tia de dar todo1 
tuição? Não: por cun1equoncla eatã comprebe_n_ • na annos1:6a9S200 ao eommnndante das galeotaa .f 
dida no circulo da dotaçilo íloal,OOO:OOOSOOO. Julgo· que · se deve supprimir esta despeza, e até 

Pretendeu ·o illut~LI'e 11enador dar a entender po&· ni\o haver agot·a tal ~om~andanto. E que 
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melhor occas\ílo para praticarmos com elle aquillo 
mesmo. que fizemos a respeito do capellão-mór f 
No caso de se conservar o material das galeotas, 
restão muitos meios dellas serem · trípoladas e 
guarnecidas ·sem augmento de despezas ; e quanto 
ao eommandante, no porto existem sempre mais 
ou menos . embarea~ões de guerra com omeiaes de 
marinha ; no ars·enal tambem existem ba3tantes, 
e qualquer destes póde servir de commandante, 
quando as . circumstancias o exigirem ; demais· 
ten1os . um patrão-mór, .e este póde fazer as 
vezes .de. commandante assim eomo acon~eia 
antigamente.. . · · 

Qaanto . aos remador6s, não existem jã no 
arsenal 186 remadores f Se Corem necessarios 
para as galMtas, vão se buscar alJi. Pois de 136 
nito se· pOdem dispensar 60 ,. Sem duvida. Mas 
talvez secdiga ; ·esses 60 homens eriio- privativos 
das galeotas, e assim devem: continuar.· 

Sr •. presidente, não estamo11. no imperio da 
ociosidade, não. podemos querer 60 ociosos, nem 
devemos· s11pportar. as. despel'.as qua elles r~zem. 
Por .ventura· as galeotas sabem todo:~ da dias '1 
Nilo sabem todos os--di!!! nem Rahem todos os 
mezes .nem todos os annos. s. M. o Impe,ador 
qúando sabe ao mar, ordinariamente .embarca na 
sua. canõá com .6 ou .· 8 remadorés : por conse· 
quencia como .havemos de determinar .. · que se • 
pague a 60 homens .para estarem ociosos suppondo 
porém ·que em algumas .. raras .. ·Oc:casíões não 
existisse no arsenal gente sutllciente .para tripular 
as galeotas ; nesse caso parece-me. 'que .era lacil 
o remedio e ·que se poderia tirar easa gente das 
embarcações armadas que estivessem no porto. 
Mas .. diz-se: uma • vez que· lle ·acaba com·• isto, 

·ncaba•ae.•com o decoro. deeencia e grande consi· 
deraoio com que S. Magestade deve .apparec:er; 
Sr •. presidente, eu ·torno a ·dizer que nós agora 
tratamós . do pessoal e nilo do material ; quando 
entrarmos . neste assumpt'o eu exporei entilo . a 
minha. opinião, J!reaentemente seria inutil tazel·o 
porque a> assembléa ainda . nilo declarou que 
se recusava A conservação das saleotas. :Ponderou 
o Sr. ministro que no caso de se supprimirem 
eatas ·deapeza•, se ver!\ embaraçado. na . 11ntroga 
o conservaçilo dos apresto• pertencente& is RB• · 
leotaa. Ha poucos . dias fui vér os armazena em 
que estilo guardadas ; certamente .alo multo ricos 
todos os aeus ornamentos e apparelbos :. mas 
por ven~ura. serã neoessarío . um commandante 
para conaerva\·o• 7 Para que serve o nlmoxarlfe 
do .arsenal? Para que servem os oftlclaea que 
lã estilo 'l Os serventes. destinados para· o servlço 
pesaoal do arsenal .podem ser incumbidos de 
todas· estas cousas. . 

Portanto eu apolo a suppressão desta emenda, 
porque entendo que ae deva economisar ã naçilo 
a qlialitia .de lS:OOOS. que de outra fôrma se 
consumiráõ . sem a mini ma vantngem. 

Sr. presidente, esta .. questão talvez vã merece~ 
algumas reftexõas ·tão cheias de acrimonia como 
aquellas que hontem aqui ·se tlzerão por duns 
palavras sõ que eu· dei a respeito· da ~bam•ld~ 
Panta allianÇa': mas eu espero que. os -lllustres 
tn'embros· da assembléa geraL.·se conven')iio das 
minhas· razões ·ou. que apresentem provas .de que 
são legaes as despezas que se Jazem com estes 
homens..... · · . · · · 

VozEs: ,_A.'. ordem, .á ordem. . . · · .' 
(O . .illustre orador . sentou7se,. , duendo ,porém 

algumas pala1was que . pela cotl(usl!o .das .vozes 
nao. puderllo .ser colhidas pelo tachygrapho. ) 

o.sr· .. Oa•t~o e snva.·:- Na sessão. de 
18. de 'Julho eu disse na camara dos deputados 
que .. a despesa das gaieotaa• nio pertencia· ao 

- ·tlíuouro potilico, · sim ao·· tbesour~ . imperial : 
entito :apparecêrio• toctas as· razões que· agora · se 
reproduzem• e· todavia• a emenda cabia •. Dous 
motivos . fo~çoaos · h a ·que noa• o brlgilo ·a susten'tar 

'l'OHQ 2 

a. suppressilo , primeiro para livrar· de··. toda· a 
espeefe de censura a pessoa do· chefe da naçio ; 
segundo para ob~ervar religiosamente: ae• dispo~ 
sições constitucionaes ~ue não estão em barm·onfa 
com·· estas despezlls, Poupando-me .· a ' repetir o 
que jã se tem dito, farei uma unica • obs,rv-açlio, 
Oonservarilo-se as galeotas sem o lugar. de 1 eo·m· 
mandante; emquanto não appat·eceu o· decreto·de 
2 dcJ Julbo de 1816 que todavia não: é rondado 
em legialaçil.o algum:. que. tives.se ·. crelldo · esse 
lugar, e portanto deve ser considerado como uma 
simples graça' a ·~ual porém não pôde ter atreito 
por ser oppostll A · constitnição, · · · ' 

Nestes termos. conUnú., a votar contra a emenda 
do senado. . . . 

O Sa. VA.scoNOEJ.r..os:.:..E·n prétendo votar contra 
a despeza dai gaieotas :. digo isto para q11e não 
se persuadia do contrario. . ' · ' · 

Dando-se por Iludo· o debate nito Joi. approvoda 
a emenda.. . · 

Segulo-se a. discussão da: deciDia emend.\ : · 
§50. do mesmo artigo •. u Elimine-se 8' suppres~io 

de .7:2008 até o .fim do paragrapbo; .e em· lugar 
de 26:080$ diga·se ss~280f1000. 

§ 5o do art. 45 do projectó ao qual (ai posta 
. · tJ emenda · 

u dóm o conselho. da fl)zenda e seli·expediente: 
supprimidos 7:200$ dos . ordenade;s de .. 4 canse· 
lheíros que aeereaeerio d~pois do .. anno de 1828, 
26:080HOOO. » · · 

Julgando-se finda 8· discussio, foi propo11ta a 
emenda, e nio tleeu approvada. . . . . 

O Sa. GETULio : ..-.;.se querem qu8' reepeue·o seu 
voto respeitem o meu. Votando segundo entendo; 
eu nio ataco a assembléa ger'lll; úao . dó direito. 
que a ·conlltituição me conc.ede e .·Jlllnca solto 
risadas nem dou palavra, quando cada um dos 

.senhores di. o seu voto como quór. 
o . Sa. CosTA. ÜABVALHO : - Nio lei o motivo 

por que o Sr. deputado f.1z esta reftexio porque 
afoguem lhe . disse coasa alguma. · · · · 

o sr •. ~luo ooutlub.o: -En declaro. que 
não me rl nem disse cousn. algumá; porém . as· 
o. tivess6 feito, nem P.Or 11110 terJa abusado da 
liberdade que me 6 daéla,' Q111lquer membro desta 
assernbléa tem direito de rir, tem . direito de 
fallar; e aaalm como o llluatre deputado 6 livre 
para votar, nó•. tambem somos. livres para rir 
e para fallar. 

Teve.lugar. a diacusailll da 
11• Qla(DIO . 

. « .§ lo ·do mesmo. artigo. - Redlja.se · assim : -
Os Jaroa da3 . apohces do 1° empresLlmo que 
existirem em ser n_, anno de 188la· 1852;'» · 

§ lo do· a1•t. 51 íio projeceo so&rc~ (J tj,.ar 
aa~enla a emenda 

u § I:. o Os juros de 2401000.Ibs. sts;. em: apo· 
lices do primeiro emprestamo. brasileiro per.t.en· 
cantes ·ao theaouro publico. » ·· · .. · ..... . · . · 
o St". Paul.lnn ·de Ãlbuq1:ut'rqü~::--Sr. 

preaidente; acho que.· é J!'tecisó.' VPtal' 'P,Ol'. ,esta 
emenda ; ella nilo raz . mata que .ftxar a qu!lntfa 
de Juros das apolices ·do .Primeiro•·;~mJ:.re~timo, 
que deve ser comprebendtda na .recelt~ oJ:çada 
para o faturo. a~no f!riànceiro·; ·votar ·.ef:D .~nfid,o . 
contrario ser1a unagmar ·que podem· extsttr . apo
licea . e .. não. existirem juros. · Se • não, houverem 
apolices em ser nilo baverlio: juros: e: .se~·nilo 
existir nem umn,nem outra:.cousa;~nada:se .pôde 
orpar. : · é por isso. q.ne eu· votarei, pela einefula .• 

o. Sr. Pauta e Souzli:='Dilae' l);'tllultre 
depntado que nito podia fazer-se ':appllcà~lfo' da 
outt'l) juro seni\o do cins llpo\lces .que .n\at.irem 
em set•: eu ·digo . que dove .·ele cert.~ · celclllar·Bt) 
·deoee modo, ·mas a· emenda. diz.· (Leu, a) ~ e ·o :arUgo 

88 
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diz · (Leu-o). Logo, se · nós ·podemo á pél? · ar~igo 
declarar .o que · se . ha . de . f11~e~ . de_sse . dwb~J _ro, 
para ·que havemos - de permtttrr ao governo o 
arbítrio de o . poder extrav1ar 'l 
. Se passar a emenda, o que se segue é que 
o ministro . poderia disp.ór de~se . dinheiro a se.u 
bel . prazer, e - tanto ma1s . é ·Jsto de pre.sumtr 
<tUe . nós estamos vendo • . como sem . autor1sação 
legal, .se tem · gasto annualmente o fundo dessas 
apolices. Eis aqui _o quo a assembl~a geral quer 
·e deve_ ilvitar. Nestes termos parece-me que cumpre 
regeitar a emend~ que .. vai deixar a porta aberta 
para um arbítrio . que niiu será novo. 

o Sr. Lf:n.o Oou1:i:n.bo: -Eu serei muito 
breve : levanto·me ünicamente . para esclarecer 
este negocio. . . . . .. . .·· ... ·. . ·. - .·.. . .. 
- - Diz ·a emenda. (Leu-a.) . Ora, se ella passar 
tal qual-está, vale o mesmo que dizer ao nosso 
ministro ...... gaste você este dinheiro que nós d!lmos 
apezar de ·conhecermos que nos tem enganado. 

Em verdade; a eamara .dos deputados até hoje 
tem . sido illudida por .. todOS OR ministros da 
fazenda. Um disse que a caixa de Londres estava 
cheia, que. esta v" até virgem, ·e nós todos . sa· 
bemos qual seja . n: virgindade de tal caixa. 

Outro ministro da ·. fàZenda decl>lrou . que as 
' apoliees do primeiro emprestiino estavãointactas ; 
e eu ·já sei · por vias particulares que nenhuma 
dellas existe, que se vendêrão para fazer. face 
ás despezas extraordinaria!l: finalmente que todas 
forão con&umidRB pelas grandes ordens do celebre 
Marquez de Qaeluz :· comtudo . nós devemos cal
cular com o ministro que affirmou na camara 
dos deputados; que estnviio em ser 240 apolices 
ile mil libras, embora como eu creio firmemente 
n_ão . haja . nenhuma. Se, as . virgens ·dos ministros 
da fazenda são_ como a caixa de Londres, beni 
aviado estava o mundo com semelhantes virgens. 

Eu voto contra a emenda. 
o Sr •. PauUno de Albuqu_orquo::-Sua

.tentarei a . emenda com as mesmas razões em 
que 88 1lrmão . os Srs. deputados para a ref11Lar. 

Se t?S Srs; deputados . estilo instruidos de uilo 
·exiatlrem essas apolices, como quizerilo . dar ao 
mini11tro os Juros de apolices que não exl~tem ? 
Não . é lato ormar uma receita chimerica? Con· 
vertermos ·um . nt>gocio tdo ~ serio em objecto 'de 

-folguedo 'l Seja porém como ror: nós nilo tratamos 
agura . de resolver se o ministro extraviou ou 
não as -apolices, tratamos de orçar a receita do 
imperio e de · decretar os fundos para ella, e 
estes não podem ser de certo os juros de apo· 
lices que uio exístào. Por todos estes motivos 
insisto em sn:stentar a emenda. . . 

o 81". Llno Oou~lnb.o:-0 que eu disse, 
·referindo-me a informações particulares, nada 
vale; aqui devemos conduzir-nos pelo que consto 
do relatorio do . ministro e é nisso - que ·eu me 
fundo. 

O ·ministro disse que no deposito . de Londres 
estavão em ser 240 apolices d11 mil libras; eu 
sei o contrario~ mas isso nio basta, porque não 
o sei officialmente: se não existirem taes . apolices 
o ,ministro as pagara: verdade é que •. a maior 
parte · dos nossos ministros, consumidores do di· 
'nheiro da nação, não têtn . por onde o .Jiaguem, 
·e que afinal a nação teri de .perdêl-o; mas talvez 
chegue um dia que em falta de dinheiro venhão 
_a pngal-o e~m o corpo. . . · · 
· O Sr. Po.ullno de .Albuquerque:-Eu 
vejo •ainda . que a emenda é preferível ao artigo 

- · d~ ~el: por~nto votarei pela emenda. . · · 
Fmda a d1scuaaão e posta á votos a emenda 

não foi approvada. . -
Seguio-ae a · 

a·§ S.o ·Redija-se assim:-0 producto liquido 

do pllo:brazil quo iie vender na Europa duraritB 
o anno financeiro .. da 1831 a !832.» 
- pa,,•agmpho á que se refere a emenda sup1'a 

11 g; 8. 0 A ímportancia da terça parte do p~o· 
braz1l que o ttiPsoum Jl'lblico tinha em Lonilres 
em Maio de _1830.» .. .. ... • . . . 

Dandc•'Se por finda a discussiio, ... J>rcopoz-se a 
emenda á votação e não foi approvada. 

Passou-se a discutir a -

13• E\IENDA. 

" Art; 31, ~ue correspond~ ao-59 da lei: Rédija· 
se ·. 11ssim : A · arr11mntação · dos· direito11 das atran· 
d~;gas . será . feita . pelo · prazo . de tres annos , 
servindo-lhe de base o rendimento ·do presente 
anno, e ficando . á mtelligeocia do governo arre· -
matar ·conjuncta ou separadamente os di!~itos 
de consulado s os arr6cadados pelas mesas da 
es,iva._.» 

. Artigo a.. que .corresponde esta :emenda ·· 

" Art. 59. Ficão em vigor até ao 11m de Junho 
de 1832, as leia que mandão arrematar m·atada 
dos direitos das alrandegas e dos · consulados 
de sabida; côm a . dei:laraçio de que podarA 

·arrematar-se até i\ torça parte dCis : direitos da 
a\Candega da cidade da Bahia, e até á quarta 
parto . dos dirAitos da alfalidega desta cidade, 
quando assim ·corivenha aos interes11es nacionaes 
ou sejf\ neceásarlo para facllitar·so a · arrema· 
taçio. ·» · ·· · . 

o &r. :a·o,.an•:-Diz o .artigo da léi_: (leu.) 
O · que se entende deste artigo, é _que . o governo· 
até o. fim de Junho de 1882 porA em :arremataçil:o 
a porçilo dos direitos das al!andegaa Indicada 
no mesmo artigo: mas o senado . entendeu que 
devia declarar-se que a arremataçil:o duraria pelo 
tompo de tres , annos, segundo se obAerva !lSral· 
mente e por este moth·o fez · à · emenda. Talvez .. 
que 8BSI\ tambem aeja a verdadeira intelllgencia 
do arLigo, poli . rec~a·inclo·Be na leia .anteriores que 
mand~rilo arrematar . metade dos direitos !las 
al(andegas, o · praao da sua duraçilo deverA ser 
o · de tres annoa, mf\R · para evitf\r toda· a duvida 
creio que é neceaaaria a · emenda. Esta arrnma· 
taçito é uma daqu111las que exigem grandes · 
dlspendlos para . 111rem pnatas em andamento e 
que ninguem. desPja . fazer JIOr ·curtos praaos, 
porque temem · .que . em lugu (I e lucros lhes. dêm 
aómente prejuízo. . . .· . . . 

Eu eatou na oplniito que a arremataçito das 
alfrtndegas póde genorallsar-ae por todo o imJierio ; 
sei que naa pro'VIneltu de Pernambuco e ·Bahia 
tem produzido vant••gem o aqui teria acontecido 
o mesmo, se a arremataçlo . se houvesse verificado · 
e niio occorreaaem as dividas e . embaraços que 
houverito. . . . . -
· . Diz a emenda. (Leu.) . Tambem se . attendeu á 
conveniencia: se acaso se désse o termo médio 

·dos annos, passados, póde ser que _se-oft"erecessem 
novas dimculdades de que o . ministro se a pro· 
veitasse para não fazer-se . a . arrematação e .é isso 
o que · eu desejo evitar, afim de o . collocar na 
alternativa de . fazer a arrematação, ou de se ver · 
obrigado a justificar-se perante o corpo legisla~ 
tivo quando a não .faça. · ·. · . ·. 

Marcou·se M emenda . como bas_e do preço da 
arremataçiio o rendimento do presente anno, e 
porque ? Eu o · digo. E' porque o preço baixo da 
qualquer cousa posta em leilão, é dà . ordinario 
quem produz a concurrencia a. qual é tanto -maior, 
quanto menu r . é o preço da eousa que 86 o1fereco. 
A experiencla sempre assim o mostrou: ap•·e
seota-se em leililo uma cousa qualquer .por alto 

. preço, .desalentlo-ae todos.; apresenta-se ·. por um 
preço in1lmo, aóbe mesmo além do preço porque 
ae daria fóra do leililo. · 
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Tornan•lo porl:rn á questão,dig•HJile a emenJa eommlssõ~s de reJacção de ambas as camaras, a 

deve passal' 0 aLé po1quu tslá n1ais clat·.a .!lo que qu~l, conclui~o este trabalho7 o apresentaria para 
o artigo. ser approvado pela assemblea geral. · ·. -_ · 

o Sr. Rebouq1u:- O honrado membro, o Sr. BorQ:eai - .Nilo acho_ a matêria . ti'io 
que acabou _de f,lJar, defendendt) a emenda, deu pondero~a 9utt seja pr~elso. occupar com- elb 
a entender; se na camara dos ·deputados se tivesse Juas comm1ssões (apo1.ados) .; Já estilo vencidas -12 
feito o artigo com : a mente de se Clbservar as emendaR,niiu ha nenhuma redacçilo nova a!azer·.se, 
leis anteriores, que decretiio as arrematações, porque não _ forão alteradas; . vencerão.·se _, umas 
t11lvez não. _votada .. por t)lln_. Creio _ que n~:ste sen- da mesma fôrma que estão feitas e dtlsprezario.-se 
tido ·tem ·fallado, e · neste sentido de certo ·nada .as outras: isto é trabalho para a secretaria da 
direi. Mas . a emenda _niio foi regeítada por camara dos Sra. deputl\dos ~ . A secretaria copia 
isso, a emenda foi regeitada - e o devia .·ser, as emendas que . forão q,pprovadas e despreza .-as. 
porque é _ contra . a const!tuiç1Io ; porque inculca rejeitadas, _porque a . nova discussão não .faz 
o grande, . e fundamental princípio 'de se reno• mudança ntllas; já estão redigidas e não. ha mais 
var anuualmente . todas as · imposições puólicas~ nada a fazer. ; · · 
Foi poi" por essa causa, que eu não votei por s F · S 
semelhante emenda, e que ella foi rejeitad_a na . ·· 0 r. errelra de Me1.1o:- r. presidente, 
camara dos deputados, e é tambem por esse eu estou bem persuadido que não se póde alterar-
mo_tívo, que deverá_ ter igu_nl sorte n_ a a!IRembléa nada !la redacção, mas é preciso formar o .corpo 

da leL e attendc~r · a que vá conforme com o 
geral. Ora é provovel que as rendas da alfandega vencido. Se a assembléa geral entendesse . quo 
continuem a ser approvadas nos sonos Sel;faintes> .· para .esse flm se ~evla nomear uma commi!lsito, 
e que a>J arrematações se generalisem, Vl&to que· parec1a·s:ne conven1ente que as duas commisiões 
a · experíencia tem sido bon, no que convenho_ com de_ redacção reunidas· · fizessem esse t_ rab_ alho_· , 
o honrado niembro, assim como a . respeito· da 
vantajem que a Bahia e Pernàmbuco tem tirado porque se poupna 0 tempo. · · · · · · · 
da .. arremMação; porém não se trata disso, aqui o Sr. AI:m.elda e Albuquerque: -
trata-se de respeitar -o systema constitucional : Sr. presidente, creio que não ·temos _a fazer -mais 
por ·· consequencia de maneira alguma . se póde nada senão · approvarmos hoje mesmo -· a acta ··· e 
argumentar .contra. a doutrina. do artigo. .· _ . remettermos cópia · della e das. anteriores á 

Os rendimentos da alfandega devem ser arrema- camara ultimamente_ deliberante, a dos Srs. de· 
tados annualmente, porque são o resultad_o de putados, pois esta é que ha de reduzir o vencido 
um imposto, que só póde ser approvado annual· a projecto, na Córma -do art.12 da constituição. 
menta. Vejo que o bon_rado membro se firma Discutidas ~odas as ementfts, - approva-se a acta, 
em que a. inexecuçio da lei tem sido muito con· declarando-se nella o vencido e é remettida pari\ 
traria aos interesses nacionaes} eu nilo nego os a camara ·ultimamente delíb"erante, ·e lá se faz 
inconvenientes. CJU& se · attribuem à doutrina _do a redacçio _ necsssaria, remette·se o projeeto , á 
artigo, limito-.me unicamente a mostrar, que hou- san~iio, depois de reduzido a decreto_ na fórina 
vario jnstas ra~ões para a camara dos dep~ta- do mesmo art. 62. ('Apoiado ~ ) Niio. é preciso 
dos nilo annuir ã emenda ; e uma dellas ~ obser- dizer mais nada. Vamos á ordem do dia. _ . - · 
vada a constituição, que . -determiiía, como Jà o - s~. :Borao•: ..;;,sr~ presidente, eu eatou 
disse, que nenhum im{losto seja estabelecido senilo em. parte _prevenido ·pelo illustre membro que 
nnnualmente. Este prLncipio _é da essencla do sya· ncaba de tallar: uito ha n11da a tazer na: re· 
tema constitucional, é um dos grandes caracteres dacçilo, é copiar aq1dllo que 11e venceu. N11o 
que. elle tem : portanto o artigo deve ficar como concordarei porém com o lllllltre membro que 
eatá. propoz a reunlilo . du daa1 commla•õea de re• 

Alguns senhores diaserito :' ccvotos; votos» e dacoio, p,rque oito ba nad11 a redigir, ba aó a 
q~erendo o Sr. presidente pOr a emenda a votaçio, copiar-se o qae eatl\ . na lei, ou nas · emenda a 
d1ase : approvadu. . . · · . 

o l!ill'. :aorQ:e• :-E11 não cedo da palavra, o ..... :aozon4e:-Aqul nlo ha camara, ' ha 
que pedl : esta mataria é de . multo Interesse, faz aaaembléa geral . e 6 nacuaarlo que 1 raclacoilo 
o principal rendimento do Brazll, é neces1arlo - seja approvada por elln, até eltou . que a depu. 
adaptar a emenda, e e11 quero dar alguns escla· taçilo que Jev.u . o deore&o A 1anoolo, aeja da 
reolmentoa 6. aaaembléa geral a semelhante res· · aaaembléc. !(oral, mu ie nlo fór .ualm, nlõ aerA 
peito. · ·_· tambem neco11arlo fMzer•ao a redacglo pelu oom· 
. Ficou a .discusailo âdiada pala hora. miaai5ea reunldRI< · .. 
o Sa. PaE&IDENTE deu para a ordem do dia a Foi propost'l a voto• a oplnllo emUtlda . pelo 

continuaçlo da _mesma materin. Sr. deputado José Bento Ferreira . de Mello, de ao 
. Levantou-se a aessilo depois das duas horas da nomearem aa commla•ê5ea __ de redacolo de ambaa 

tarde. as camaras para · redJgirem as emendas e depois 
enviar-se o projecto a aancoio imperial: deci· 
dio-se pela negativa. . · 

Sessio .em SO 4e Novembl'o 

PRESIDENCrA no ita. BISPO CAPELLIO·:MÕR . •' . . . . . ~ . .. . . 

.. -A's ·10 horas f~z-se . a . e]lamada e achárão-se 
presentes · S2 . Sra •. senadores _ e 75 · Srs. deputados. 

Declarou o .Sr.: ·_ presidente aberta a sessão, e 
lida a acta da anterior, foi approvada. 

_Tendo obtido à. palavra, disse · 
o 81'. Ferreira ele Mello: -'-St. · presi· 

dente, pela o __ rdenl pedi· a pala_vra. Como · é provavel 
,que hoJe ae termine a diaoussllo das emendas 
!eitas pelo senado a esta lei, . parecia-me ,que 
aguellaa q11e_ - tivessem a approvação da assem· 
blíSa seral fossem tambem redigidas por uma 
comm1ssio da mesma . assembléa, _ formada das 

o Sr. veraa.eJ.rt»: -Sr. presidente, como 
se emittio outra _ opiiliilo, que _vem _• a .ser • _ irem 
as _ actas _com as emendas a~provadas· l_)&ra · ·a 
camara dos Sra. deputados, V:Lsto __ qu~ fo1 a _- ul
tima deliberante, • : flm de_ .s.e. lhes. ilar : h\ .anda
mento, como detllrmina o art~ · I~: da,constit11iç~o, 
parece-me · que V. Ex. a · pod1a 116r a -votos, 
para a aasembléa geral _dellberar o ·q~e ente!lder 
melhor. _ _ _ ._ - . __ _ _ . .. · 

Dando-se por finda -' a · discusslo, vence11~se: a 
· opinião indic_ada pelo Sr. Verg11eiro · .cúJlrmativa
mente.. - ~.:.~ _. ·_ .~#' ..... ·i 
-=...z=<~'.IU'"' ORDEM .· DQ DIA ··,--,..,-'w•- f:!-:4 :_ .· ··· ' ·- . - ~,··.· ·~ .. ~.:i· .. ~-·; 

Ct>ntinuou a discussil•> da 13• emenda, adiada 
pela hora na sessilo anteoedent6, e tendo obtido 
a palavra, disse: - · · 
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O tsr . .A..mar.l.l:-Sr. presidente, eu .sol'ei 

brevà para qu~ quanto ante~ se nlLí!!lc a. dis 
cussiio, Os rendlmt)ntos das atfnndegas sa? obJect<l 
de ~rande interesse para a fazenda nacional ; estes 
rondiment"s devem crescer. mais e mais todos os 
dias, e por isso não seria. prudente arrematai-os 
por um prazo dilatado,. como IJ>rescreve a emenda 
ifo senaao, que niio julgo admissivel nesta parte. 
Nós fazemos estas arrematações por ora.· como en
saio, e para esse fim é mais conveniente um prazo 
limitado •. Nio vou.com.aopinii'io de um &r. depu
tado, que disse-que os impostos devem ser decreta- · 
dos sómente por um anno ; mas não. é disso que se 
trata, nem eu tenho medo de que a arremataolio 
se. faça, quer haja. lei ·.do orçamento, quer não 
haja: o que . a. camara dos· deputados .pretende é 
que o governo seja interessado na arrematação 
e que s.e ·faça pelo menor prazo. possível, ·que 
são 18 . mezes contados do lo de Janeiro de 1831 
até o fim de Junho de 1832, e não como quer: a 
emenda do senado, segnndo ·a. qual só deve 
acabar em Dezembro de 1884, o que Jião está 
em concordancia com· a lei do orçamento que 
não regula . o . mesmo tempo; portant.o, ·voto 
contra a emenda. . . · 

O •r. Va•oonoelle•: -Sr •. ·presidente, - a 
camara dos deputados entendendo . que o imposto 
dos direitos das alfandegas devia ser annual• 
mente renovado, não pôde decidir-se· a que . a 
arrematação . fosse feita .. por tres annos, como· 
estâ na em.enda do senado ; e foi e11te o motivo 
essencial porque a não adoptou. O meio mais 
abreviado de aecidir esta materia é tratu~se jâ 
do art. 73. Logo que.se decida qué os impostos 
sejão pagos .por maia de um anno, então se 
decidirâ a emend11, que . ~oato ma pareça muito 
râzoaval, comtudo depenas da solução daquelle 
artigo, o qual tambem pôde ser tratado conjun· 
c lamente com este que está. em. discussão. 

o .ll!iJ&-. Ma:&-ia do A.~naral:-Sr. presidente, 
pareee~me . ~ue esta questão é indi1l'erente á do 
art. -78, e que involve doutrina diver:~a. No meu· . 
entender os impostos devem durar por um ou 
maia annoa, sem dependencia ·de serem Annual· 
mente estabelecidos; por Isso· o contracto ou 
arrematação põde ser multo bem pelos trea 
nonos, quando não haja outro embAraço .maia do 
que esse. ·Tratar jâ ou tratar depois separada 

. ou conjunctamente este artigo e o art. 73, .é 
cousa indi1l'erente. 

o Sr •. Borae•: -Diz-se que é lndift'drente 
t1·atar-se a um mesmo tempo d~> artigo 78 e deste 
que estâ em discussão: eu penso o contrario. 
Sr. presidente, nio confundamos uns artigos com 
outros; (•ela& ordem convém nio confundir as ma· 
terias e .sim tratar de cada uma dellas em se· 
parado. Eu nio descubro interesse em transtornar 
a discussão confundindo-a com a do art. 73. 
E11 votarei'contra elle, pois estou na opinlio de 
que os impostos indirt!ctos podem ser decretados 
por. um, dous ou tres annos. 

9 ,Sr. L'-no Ooutlnho :-Sr. presidente, 
a.,P.r.9posJç_ão .4<:! Sr •.. dep·u .. t .. ado Vascol&C ... ello.s.é b. e_m · 
fundaiia; :não :d1go que se trate promiscuamente 
das. cJuas .ques.tões, ·a da .aUandega e .a dos tri· 
butos ; J;Das digo que com a do art. 73 fica decidida 
es~ ·da · -~.f!lniiega. · · · 

-S\lpponhamos que .a aasembléa geral. ·resolva 
que os tdbutos devem . ser marcados todos os 
annoa,. pqrq~e .a constituição assim o manda; 
logo, .. é. claro, que , o. ~rt. 73 di!Ve ser trata do 
antes de fixar-se a duração da.. arremata9io •. Sup· 
ponhamos que passa o .artigo dizendo que não 
ae podem cobrar tributos· por· mais de .um anno, 
como se ha de dar então no contracto esse mesmo 
direito por tres annos ? .. Seríamos contradictorios 
se ;gl Jlzesaemos. · E11 não quero que se trate 

de uma e outra eousa eonjunctamente, mat a 
queitão princip:1l ul!ve · p~I'CtHle1· a esta da aire· 
mat.u;ão das ·· 1·en•ias da al!andega ; se · fór deei· · 
;lido que os tributos podem deixar de ser .annuaes, 
então se tará o contraeto por tras anno.s. 

Por eonsequencía a questão principal:deve ser 
a· da duraçio doa tributos, e· por fsso approvo 
o requerimento do Sr. deputado para que se 
díscut!l em primeiro lugu · o artigo correspon
dente. 

o sr. :Pa .. úa o Souza: ..:.sr. pr~side~te, 
isto é uma questão de. ordem P.ara .economiade 
tempo. Sou portanto de opimio que se . trata 
conjunctamente a mataria dos dous artigos, aliás 
a discussão .levará . tempo duplicado e sem van
tagem, perdendo-se até aquelle que jâ consumimos 
na discussão de bontem. 

Voto -pois pelo requerimento. 
o Sr. Llno Ooutlnho:--Pelo methodô pro• 

posto conseguimos economisar tempo; resolvida a 
questão prindpal, resolvida está aoutra, qu·e ·é um 
c.Jrollnrio della, . e ou ca.he ou sub:~iste, Não póde 
negar-se que a discussii.J fica ·mais facil ·.deste 
modo. 

o Sr. F.errélra. FranQa:- Eu direi o mes· 
mo que o Sr. Lino Coutinho diz.-Decidido o art. 73, 
deciC:Iido fica tambem o que estâ agora em dis· 
cussão, p.;,is é um corollario. daquelle, .·logo, ha 
economia de tempo, porque ha economia de razões, 
que é a economia Iogica. 

o Sr. M:arquez de Oa:&-t\vellall :-Sr. 
presidente, eu nalo votarei nu oca paua que estes 
artigos sejão tratados· promiRcuam·ente, porque 
além da possibilidade· que · ha de · ae razer a 
arrematação da alf•mdega por maia tempo do 
que lhe dá o artigo. da lei, por exemplo, como 
está na emenda, que attende â convenlencla que 
ha em· dar um largo prazo para poder· haver 
maior lanço ;. tambem nito o conafdero .um corollarlo 
do outro artigo, senão quando as lmpoalçliea 
indirectaa devilo. durar o prazo do um .. · anno aõ· 
mente, . porque entilo impollivel .era darem~•e os 
tres annos como quer a emenda. Porém. Ainda 
quando decldlasemoa que nlo devlamoa praftxar 
um tempo As contrlb11lçliea lndi.rect.aa, pois a 
conatltulçilo nilo falla aenilo das dlrectaa, a· aa. 
aemblóa geral põde decidir e declarar que·. nllo 
q11er · a arremataçilo por tret · annoa, porque nlo 
quer levar a tanto·. tempo ·a vexaçlo que tem o 
publico com t4o lnexoravela exactorea. 

Eu votarei aempre contra. aa arremataoli11, 
além de. considerar 01 grandoa lucroa doa arre- · 
matantea ·como um gravlaalmo deaftllque na. renda 
publica, as .reputo lncompatlvela com a f6rma 
do governo que nós abraçamos, . onde ê preciso 
prover mui strictamente aa deapezaa lndlapen••· 
veia do estado, e logo que ae receb:\ mala do 
que é preciso, ataca-se n propriedade individual. 
(Apoiaão.) Isto nilo deve fazer o governo (apoú&do); 
quando digo o governo, fallo no senLido o maia 
amplo, que compreheode os poderes executivo e 
legislativo em geral. O que se· deve fazer é dar 
uma boa administração â fazenda publica e cas
tigar aquelles que prevaricarem. E' esta a reforma 
que convêm. 

Preciso tambem será aprender o. como se eco
nomisa.na administração. Se o interesse e ~rande 
vigilancia dos contractadores pode.m .ser mm ,uteis 
nessa parte, os mesmos resu~tados poderemos 
obter com a boa escolha de .empregados, dando· 
lhes bons ordenados · eomo fazem os cont~acta
dores eom os seús; evitaremos assim os vexames 
que. estell-.praticio, com os quaea noa·vem a 
sahir bem cara a· Ução que. elles nos dão. 'Por· 
·tanto eu julgo ·indiiferente .que ae trate eata 
materla antes ou-depois do artigo, porque·.é.mais 
conf<>rme com os meus princípios reJeitar . a 

·emenda, . . 
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. o tiifr; Ferreira F.ran~a :..:.Eu não me isso que eu em mataria de impostos nem um só 
conf,nmo com . esses senhores que . disserão que real votarei . de mais; quero que a-propriedade dos 
os tributos indlrectos podiiio ser estabelecidos cidadãos lhes seja garantida em toda a plenitude 

, por _mais de -um anno; elles sahirão da condição e que jámais .dque dependente da criminosa arbi· 
e da natureza do imposto. · ~ trariedade .com que se costuma desperdiçar os 

O Sr. _- marquez de Caravel111s fallou das con- dinheiros publicas. Assim pois estou firmemente 
tribuiçõos segundo entende a constituição.- em persuadido ·11ue nem os ·impostos dlrectos nem os 
lugar proprio trataremo·s essa mataria que o~tros mdirectos podem ser decretad.:.s por mais de 
entendem de outro modo ; · por agora só convém um anno . 

. .. __ decidir o_ assumpto que nos occupa, e sobre o Os directos, Sr. presidente, _com tanta . mais· 
qual sou de voto que · nenhum inconveniente lia rnzã'o devem s11r decretados todos os annos, ·que 
em tr_atar promiscuamente os dois artigos. até a c_onstituição é muito expressa a este respei'to ·; 

O Sr • .Al-m.eJdu..e Albuquerque :-Parn esta disposição encerra 11ma tendencla salutar e 
-mim ~ indifterente o discutir-se com preferencil\ vem a . ser que sendo os impostos díreetos por 
o art. 73; porque só a votação é que ha de sua natureza diminuidores dos eapitaes productí· . 
decidir da sua adopçio ou rejeição, ma~ não posso vos, são elles tambem os - primeiros que devem 
convir em que se _diseutão os dois cocjunct.a" Rcabar. A con~tituíçilo, f~llando R verdade, par_ece 
mente, ,-porque a . discus:ulo -de um delles pó de que pretende 1sto mesmo, quando só se faz appli. 
prejudicar a do outro. cação de .parte das contribuições _ directas para 

Julgando·se bem discutida esta mataria, deci· os juros e amortização da divida publica podendo 
dio-se _que antes da 18• emenda se dis:utisse a 18•, -daqui deduzir-se . que logo que estiver extincta 
que _diz : ._ - . · _ . .. . _ ' _ · _ · - tt. dívida publica, · tambem estão_ extínctos . os -

«.Art. 45, que corresponde no 73 da lei: depois Impostos. Demais as contribuições directas podem 
da _ palavra-publica-diga·se~em quanto não ser revogadas e-substituídas umas . por outras, 
forem revogadas ou substituídas por outras, con- porque a constituição só quer impostos que .sejão 
forme determina o ~. 171 da constituíçito-e siga em proporção aos haveres de,.cada .um dos con· . 
o resto do - artigo . . » _ - _ · tribuintes, e que -não sejão mais pesados · a -_este 

Artig.J a que foi posta a emenda: . · do q.ue áquelle, como de ordinario acontece com 
''Art. 73. Esta lei principiará a ter execuçit'l os d1rectos, que/ são o_s._ mais gravosos-de todos. 

desde já em . tudo · que fór possível, e para o que Sr. presidente, está demonstrado. que a constitui· 
é o _governo autorisado a perceber as _ rendaa e çiio manda marcar annualmente . os _· _impostos, 
contribuições publicas, qualquer que seja sua logo, a constituição deve ser observada; e .os 
denominação ou applica~~iio, e a fazer as despezas direitos das alfandegas não devem ser arremà· 
decretadas por esta lei. » tados senão por um au.no; além .. de que seme-

lhantes arremata<;ões, como bem .disse o Sr. ~ mar· 
· O Sr. Marla do A-m.aral :-Sr. presi· quez de Caravellas, e nós' todos sabemos, são 
dente, eu voto contra _a emenda do ·senado, em sempre um . gravame extraordinario para os 
primeiro lagar · porque á escusada, _e em segundo . po:vos. · · · · 
lugar porque estA em contradíeçilo com o disposto 
no §' 11° d'o art. 55. · o Sr. Ll.:no ooutl:nho ~-Sr. presidente, 

E11 entendo que o art. 17Lda constltulçilo res- eu ·votol contra a emenda do senado, não só .po1·· 
trlnga bem claramente ao espaço de un1 anno a que ella está. em . contradícçio com a lei _do orça· 
duraçiro das contribuições dlrectas; diz eue artigo. mer1to, porám -por ser contraria a todos os prin· 
(LIIU~) Logo, estando de accordo o ~ 6o do ar&. 75 clpios das associações humanas. O senado qulz 
dest_a lei com o art. 171 da constituição, á .claro emenda1· o artigo votado pela camara dos deputa· 
que a . emenda se torna desnecessarla e até mesmo dós, lato é, quiz que os tributos contlnuallam a 
ae pôde · com razão denominar contradlctorla. ser. cobrados emquanto nito hlluvesto lei. em 

o -er. 'Ferr.elra -França :-Sr. presidente, · contrario; mas nlnguem duvidar!\ que o senado 
o art. 179 da constituição no .§ 22, tratando do cahlo __ deste modo em manifesta_. contradlcçlo, A 

d · ld dã ód i d d vista do § 6o, do art. 55 que diz. (LIIU.) Ora, 
mo 0 porque. 0 c a 0 P. e. ser pr va 0 0 uso senhores, depois de haver o sena_ do approvado e emprego da sua propriedade, diz : (leu) por 
consequencia é illegal toda e qualquer outra lórmra esta doutrina que abrange todos os _ Imposto•, 
<file seja . empregada _ para eue tlm, vldtO que a que1· dlrec.tos, quer indlrectos: _depois de haver 
conatituiçio . neste mesmo parllgrapho Lambem ga· approvado que esses impostos contlnua11em a 
rante : O_ diroito_ de nroprledade em toda sua ple· ser arl'ecadados durante o anno dnancelro :como 
nitude. "' é que vem agora esta . emenda estabelecer ·uma 

disposiçiio tol:la em contrario 'l I-do nllo é admls· 
O que · á um imposto! Nenhuma outra cousa aivel : i!!tc> repugna _ ao bom senso. Examinemos 

mai~ do que a .subtracção de uma parte da pro· os princípios . das associações humanas e vejamos 
priednde dos cidadãos ·que concorram para elle, · se os tributos _ formão a renda particular de algum 
ou -seja directn ou seja indirectamente. E como indh'iduo : parece-me que nlnguem _sustentará ·a 
havemos nós ·no presente caso verificar legalmente -affirmativa. Quando cu1 .homens se _ reunirão- em 
o uso e emprego da parte que s& pretende subtra· sociedade disserão 1\~uelles que elegerio para 
hir --1\ .- propriedade dos cidadãos'/ Por que. fórma chefes do seugoverno:-nósqueremossergover· 
os indemnisamos nós do 'valor della 'lEu o 1gnoro. nados .segundo esta lei · fundamental, e- como . 

As ·contribuições devem ser impostas segundo vós · haveis _ de ter precisão de , dinheiro · para 
os .haveres · de _cada_ um dos cidadaos, que varião oc_correr a diversas despezas, nós estamos promptos 
tambem segundo as ·· necessidades da nação, e a concorrer com a nossa ·quota cparte para ellas, 

_ por.isso nada ·é mais con~orme a_os principios .da mas nadnmaia:-Ora,sendo -istoassim,se'o homem 
Justtça .·do que o estabelecimento annual de todas. social não se obrigóu _ a dar para as despezaa·do 
as. contribuições, na fôrma porque se acba expresso estado senão aquillo . que fosse necessario0 como · 
na· constituição. _ _ _ · · se lla de conceder a renda por ·dez. annoa, 011 

Nem um real. · se _· deve dar ,t~m do que fOr vinte, e nilo se decretar ·annualmente 'l A'.- , pro·· 
strictamente neceiBorlo, quanto mala 20:0006, como. · porção que as · deapezas do estado ~dlmlnuirell}, 
ainda hontem · ls pretendia; .multas vezes um não a_eri o povo allivlado de pagar aquillo mesmo 
honesto cldadlo delxa de comprar uma libra de que _pagava d'antes f; Supponhamoa que a_ des11~za 
carne para a sua subslatencia, por que lhe custa senao de cem no anno _ passado, vinha a ser de 
mal1 um vlntem ou . 80 rs. , que nio p6de aatls" ·. noventa neste anno: o povo teria obrlgaoilo de 
fazer -por ter ds acudir ao pagamento de um pagar cem 'I De certo niio deveriR -ser·.olirígado a 
~ribu.tó <J.Ue lhe a1:>11orve aque_lla q~~n~ia. E' por ·· ~agar m~is do quo noventa. ~- · e~4 .' qm·· dos 
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inorni.Jros _ ·da soCicJuJ,J deve pl'estar para ns 
suas · despazas unica!llente ·· aquillo que.fór indi~- 
pensavel e nada ma1s·_ : é este un: · dogma· constl· 
tucieonal que Rempre tenho pregarlo, e pregarei 
emquauto fór vivo. O povo fica desonerado de 
-pagar · todo e . qualquer ·tributo, uma . voz quo ·a 
assem bléa geral o não decretar. (A põiaào.) 

Esla doutrino constitucional é a arma melhor 
-para fazer . conter o governo -- em _ seus limites, a 
mais forte barreira para obstar aos se·us- des
perdícios; as suas loucas . prodigulidades, e a m·ais 
solida garantia. para a segurança do direito do 
propriedade, e da_ ventura dos povo~. _ .. . 

o Sr. :aorgo• :-A emenda feita pelo senado 
não se _ póde susten~ar (apoiado) ; nei!J .P~ra 
impugnar se faz prec1so recorrer aos prlnCI(IhlS 
geraes dos impostos, ou a disposições ·da consti- · 
tuição ; basta se attender á ccntradicçi'io em que 
se acha a emenda com a lei; (Apoiado.) Se 
ha argumentos tão. irrecusaveis como este, des · . 

· necessario se· torna .recorrer a quaesquer outros :-
entretanto como votei · e pretendo :linda votar 
contra a -emenda, julguei do meu dever pedir a 
palavra, menos . para expen'der as razões do meu 
voto, do que para suetentar a dignidade da 
camara, a que pertenço, 

Discutio~•e no seMdo esta lei artigo por artigo : 
passou o g! 6• do art.~,sem emenda nenhuma, quero 
dizer, npprovou-ae a doutrina de qu_ e os impo11toa, 
a11im dircctoa, como indirectos, de qualquer natu· 
rP.za que Cosvm. devido sar estabelecidos todo:\ os 
annos. (Apo1caclo.) Depois de correr aa~lm a dis
cussllo, no .ucto de discutir•ae o _ultimo artigo 
da lei, houve um membro que se lembrou de 
roclnmar que o preceito da r.onsti lulçi'io fosse . 
especiftcadll naquolle artigo, !o&zendo pnra isso a 
emenda ·quo ora debatemos. Na t.llaculltldo mos
trou-se palpavelmonto a inoxactldllo e contrn· 
dlcçilo de tal emenda, mostrou-ao quo esta !oi 
abrangi!& dual ópoca1 dl1tinetas, \tma contadad<> 
1• do Julho de 1831 ao · ui Limo de Junho da 
1832, o outra . desdo quo fosse publicada ató 
ao principio do Julho de 1831 ; - mostrou-~e mala 
que tend(l pa11ado uma doutrina contraria â da 
emenda, nilo podia esta ser a'.lmlttida : tudo istu, 
1enhor81, se moatrou coa, evidencia, porém por 
uma de1taa . contradlcções lncxpllcaveis, a quo 
olltilo sugeltos os. corpos deliberantes, a . votflção 
deu um resultado em contrario no quo promettia 
a diiCUisilo, e a emenda ftcon approv11da. Poróm, 
Sr. pre~idente, eu quero valer· me agora do nosso 

. regimento para pedir a rejeição da emenda: 
porque o nosso · regimento expressamente diz, que 
quando appareça .. uma emenda redigida em con
trndicçã'l com a materla :vencida, ou que eo~ntenha 

--absurdo manifesto, seja corrigida de · novo por 
pedidl) de qualqu11r membro, _ e nesta circum~tancia 
está a de que tratamos. Portanto, ella não póde 
subsistir, · é contradictoria com _o vencido, e 
deve necessari!'mente ser . despresada. 

o Sr. Martl:m. Francisco : ......; Senhores, 
antes de encetár o exame da genuína inlelligen
cia que -deve dnr-se aos arts. 171 e 172 da . 
constituição do imperio, __ intelligencia que aonulla 

· a · emenda do senado . sobre a arrecadação dos 
impostos por · inconstitucional, permitti-me algu
mas breves reflexões sobre elles, não . sú por 
sobre tal objecto -haverem fallado alguns orado
res, mas tambein porque talvez de taes consi-

- derações possamos deduzir, ao menos ·indirecta
mento, a decretaçi~> annua · dos . mesmos. Que · 
vem a ser , uma contrlbuiçilo? Tudo aquillo que 
o subdito paga ,ao poder social, encarregado de 
acudir ás nece11ldades do eetado. Qual é o lll'in• 
clpio fundamental de . toda o imposição? E' a 
sua renovação aonual, afim de que sempre aesente 
sobre ' ma teria nova, e annualmente reproduzida ; 
porque de outro modl) destruiria. a mataria impuni-

. yel, o que está. em opposição directa e abso-

lutn com a noçiío d~ imposto ou contribuição 1 
em uma palavra, imposto é deducção de rendlli 
e de renda liquida . para não encetar os capi~ 
tacs · circulantes qut> enlriin na confecçüo . deUa. 
Debaixo deste pauto de vista p(•rece, ln, que 
assentando o impos lo . subre matP.ria ·· nova, : ou 
annualmente . reprnduzido, sua decretação nos 
governos constitucionaes deve s~gnír a . mesma 
lei, i,;to é, ser annunl; 2•, que todo o 1mposto 
que -cnhir ·· sobro materia yelhll, i~ to é,; sobr.e 
cap_itaes, é um roubo e por c~u~egumte mcoosl.l· 
tnc1"nal; 3•, -que to uns as d1v1~oes das con~n: 
buições directas e indirectas, etc. _são merus d1v1· 
sões HYritematicas da ordem e methodo com o tl_m . 
de .facilitar a comprehensno d'IIJUelles que -se dao 
ao estudo das sciencias econom1ca~. 

Abramos agora a • nossa coustitui~ão, ·e sul>me.t-_ 
tamos á mais escrupulosa e delicada autops1a 
o art. 171, com que cuidão escudar ·s.e os homtlns 
nutridos pelo leito das velhas doutrmas_ do d~s
potismo; artigo que incont.estavelmente é a eg1~e 
de todos os amigo:> da liberdade legal. E ~ra
meiro que tudo descarnemol·o d,!ls proposlçoes 
accessorias que nelle se encontrao, 1sto _é, das 
contribuições dircctas, que não existe~ na reali
dade, em quanto hypothecadas aos JUros e -á 
amortização · da divida . publica, e daquellas que 
for1io derogadas, e sua · revog·lÇã~ l~galmente 

' publicada, e doixemos,!he as contr1bu1ções niio 
substituídas que equivalem â& ·primeiras. Agora 
perguntarel .aos legasladores _ meus collegas, IJ.ue 
âeLermiM o artigo em questão.? Que umas e outras 
sno estabelecidas annualmeute pela asee.mbléa 
geral, o que ellaa conti nuiio a · arrecadar-.ae durante 
o anno decretado. Pretender o contrario, ou em 
outras . palavra i, espaçar o;· sua arrecadac;ii_o al~m 
do ano:>, ó nnlquillar . a propoRição pramana, 
ou universal do artigo, .ou sullordinal·a á deri
vada ou secundaria, o. que implicâ .. manifesta 
contradicçi'lo ; é 11nppOr . o le~islador semelhante 
a ·cases homens tal11os e enganadores, que em 
verdade fazem dadlvae illuaorias, por Isso que 
immodlatamente r.!l rotrahem, ó finalmente avan-

-çar o maior dos absurdo•, e o mais · fertll em 
erradas eousequenciaa, porque su11tentar que aa 
contribuições directas podem ser decreLadRs por 
maia do um anno, é o mesmo que ae di~aessemos 
que a lei do orçamento tem vigor e força por 
muitos annos. E ndo ee Jlrotenda defender seme
lhante absurdo com exemplos tomado• nas. conltl· 
tuições dos povos . estranhos : que têm ellaa do 
cCimmum ·com a conetituiçito do imperlo? _ · 

Para nos convencermos-plenamente de que outra 
não póde ser a interpretaçlto do ~rt~ 171, consul
temos o art. ·172, que parece mu01r a fortificar a _ 
doutrina que ac11bo de estabelecer. Que nos diz 
eU e? Que o ministro . da razer1da apresentará aonu
almente na camara dos d11putados, apenas rttunlda, 
o balanço geral da receita e despesa do anno 
antecedente, e igualmente o orçamento geral de 
todas as despezas publicas do anno futuro, e 
da importanc1a de todas ae contribuições e rendas 
pubhcas: será para que s6mente os _vejamos ? 
Seria esteril ou inutil curiosidade ? 'Não, senhor~s, 
.é para que os emendemos, ou corrijamo~, · e ~e pois 
os approvemos. Notai agora que este art1go . 1nclue 
e abrange todas as contril:iu_iyões e rendae . de 

-qualquer denominação que seJao, que esta lea é 
apresentada t~>dos · os · annos, . e todos os annos 
apr.rovada. Como pois póde haver homem rasoa
ve , que se persuada d~&. continuação dae contri
buições directus por mais , de um anno 'l E' 
mister que sua razão esteja em guerra declarada 
com a ·letra e sentido do · art. 172. 

Supponbamos todavia por um momento que 
&&a - contribuições podem ser arrecadadatJ sem 
tempo prefixo, e independentemente da lei _ do 
orç~&mento, emquanto . não _ a·e~ognd!ls: .póde o 
governo distl'ibuil·as peloa fuucc1onanos publlcos, 
e empregal·as em outras despezas do estado, 
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sem a approvacão annual da -referida lei? Não 
seguramente: Jogo, como .. poder arrecad_ar .. some: 
lhant~s _rendas r São por VHntura O:i governos 
constlt!JCionaes novos uzurarios, qua só cuidiio 
em onr1quecer_para só onthesourar? Muito menos 
porque a naçao não deve pagar senão o neces
sari~, _e este necossario ·deve_ ir logo acudir ás 
prec1soes do estado. - · · 

Demais não salta aos olhos da assembléa geral 
de que se íô.ra jiermittido ao governo ·a cobrança 
das rendas 1ndependente do sua· decretação an· 
nualt o corpo legislativo deixaria. logo · de ser 
reumdo I O governo usurparia todos os _ poderes 1 
E a constituição, esta egide Bllgra,Ja .que obriga 
o Brazil inteiro,· cahiria por terra e até dt~ixaria de 
ser um nome ou simulacro vão! · 

S!lpponhnmos que, apezar .da ela reza e · Corça 
l!>gica. com que demonstrei a verdadeira ·intel· 
l1genc1a ~os arts. 171 e li2, supponhamos, digo, 
que sua mterpretação póde admittír duvidas .ou 
controversias; ainda assim eu votaria contra. a 
e_menda do senado, porque como cidadão, homem 
hv~e e deputado da nação, eu nuoea darei morte 
á l1berdaàe ·e renascimento ou nova vidll ao ab· 
surdo depotismo. ' 
'o Sr. M4rquo~· do o_aravctlas: .,-Não 

se trata de emendar a constituição, trata-Re pelo 
contrario, de .executai-a, evitando que lhe' seja. 
opposta a le1 do orçamento. Neste sentido o 
obJecto desta discussão compt·ehende estas duas 
q~estões-a emenda do senado ao art. 173 desta 
le1 é contraria á constituição?- E' ella .incom· 
·pativel com os .p•·incipios essencilles de um governo 
livre 'l . 

Sr. presidente, apezar do quanto eloquente· 
mente se ha expandido nesta mataria, et. ainda 
ostou pela negativa, o demonstrarei: lo, que a 
emenda nilo está em contradicçito nem com a · con
stltuiçilo nem com 011 princípios !undamentaes 
dos governos livres; 2o, coucordarei em que seja 
ella supprimlda por deRnecesl'aria. e mal collocaela 
no sobredito art. 78. A emenda se não oppõe a 
quo sejdo annualmente decretadas todas as con· 
trlbniçõt!R, aind11 mesmo as lntlireclas, .das quaes · 
nito. tratou a consLILuiçil.o: q•t~r que o prazo de 
um anno não seja tão restricto, que expirado 
elle. fique o governo lnhibido do receber e o 
povo desnbrigado a pagar us contribuições: visto 
gne nccurroneia11 eventua~s não. impossíveis no 
Brazil, podorn !11zer cllm que termine o anno 
antes d•1 reunido do corpo legislativo, a quem 
privativamente compete prorogal·as ou substituil· 
as por outras; e tanto quiz o senado conformar· 
se· com a constituição, ·que mui explicitamente 
subordinou a emllnda ao que ella prAscreve no 
art. 171, entendendo ser c lm elle conforme e até 
identica: pelo que, ou ·o senado não entend.eu 
bem este·. artigo .visto a elle referir-se, . e nada 
mais querer do que a sua pontual ex.ecuçiio,. ou, 
se o entendeu bem, e alguns dos nobres membros 
têm procurado persuadir-nos que ·11. emenda é ccin· 
traria aos princípios es~enciaes das a~sociações 

.. políticas, deveremos forçosamente coRcluir que 
·não só a emenda ma:~ tamb!lm a constituição está 
em opposição, ou é incon~pativel .com esses tão 
preconisados principies. 

A meu ver bem poucas reflexões são de sobra 
para uos convencermos, que nenhuma destas hy· 
potheses se verifica. 
. Principiarei pelo exame do art. 171 na parte a 
que se retere a omonda, mostrnrai d6pois quli a HUa 
diaposloão nos Lermos em que a concebeu o sana• lo, 
nada tem de lncumpatlvel ou dtJ incoherentn com o 
ay~tema doK Rover·no1l Uvre11, quer 111 attenda á 
theorh& quer A pratica dos quo goz11o dl&l melhores 
e malallberaea inatltnlçõaR. O artigo depol~ de de· 
clarar que contl'ibuições •lov1to nnnrnlmonto sc1• , 
estabtJlecldas pela ilssembl~n ge1·al, pois nito quo1' 

todas porém só mente á& directas, que não estive· 
rem appli~a.das ao pagamento do juro, e ·á amortisa· 
ção da drvJda, accrescenta-mas continuaráõ até 
q~e se publique a sua derogação, ou sejão substi· 
tu1das por outras.-E-1te simples enunciado .·que 
n'um. ~pica. niio .discrepa do artigo, apresenia-nos 
na rn1uor. luz esta verdade:-Que a constituição 
comquanto estabeleçr. a ·regra da annualidade 
das contribuições directas, · não deixou todavia 
de proroga1· a. continuação dellas, além do prazo 
de. um · anno como um· correctivo necessario ao 
pa1z,. para. que legislava, ·vista. n grande ditn
culdilde qae a sua. desmedida extansão oft'erece 
a uma promp'rt reunião do. corpo legíslativo.
Pois o contrario disto não exphca a que vem 
depois de estabelecida a regra da fixação annuaÍ 
o. J?Briodo que immediatamente se segue e prin· 
~1p1a-mas contínuaráõ . .,...A conj•mção-mas-niio 
•~dica que a disposição que lhe é subsequente, mo· 
d1fica a regra que lhe antecedeu,em opposição ao quo 
nella _se determinou? Sim : tal é a natureza desta 
conjunção: logo, a emenda que apenas dift'ere do 
art.17l na su~~redacção, não pódede fórmaalguma 

. ser caracterisada .de nnti-constitucional, mórmente 
declaran1o que a constituição das contribuições 
terá lugar-1:onforme . determina o art. 171 da 
constituição-por esta succínta. observação sobre 
a litteral intellígencia do artigo con&títucional se 
reconbnce: lo_,· que o senado perfeitamente com· 
prebendeu o genúino se.ntido do artigo; 2o, que é 
u.ma verdadeira evasiva a lembrança· de se con· 
s1derar . dent1·o do prazo. do anno, e ·não Córa 
delle essa continua~ão das contribuições ordenadas 
pela constítui,.ão: porquanto tão · indillpensavel 
era, que a. constituição fizesse expressa menção 
..!e continuarem as contribuições além do prazo 
prefixo para a sua duração, quanto .. ·ociosa seria 
essa declaração dentro · do período· em ·que ellas 
Sllbslstem: no primeiro caso havendo uma am' 
pliação da regra, preciso era que o legislador 
mui explicitamente a declarasse para poder ter 
oxecução: no seguudó porém em que não occorre · 
aq uella ra?.iio, · nada lla a accrescen tar; pois sendo 
o limi_te do . tempo marcado liÓmente .. para não 
eer excedido, ninguem, ·attentas as attribuições 
do poder legislativo, se· p1deria persuadir pars 
qne. Cosse mister declarar-se. que por haver a 
assembléa geral- fixado .um termo á duração das 
contribuições, ficava por isso inhibida para todo 
o •tt!mp:l antes de concluído o termo, ftlzer as 
alterações qr1e o interesse publict> reclamasse. 
D~maís, se n. mente da c<mstituição é que a 

contmuação n.it> seja além. do a·nno, porque não 
se exprimio assim: - continuaráõ, menos. se 
forem revogadas-ou tambem-se d'antes não forem 
revogadas-e preferia a estas expre~sões uma phrase 
que contem um sentido diametralmente opposto? 
Port!lnto pugna contra as regras da boa lierme·. · 
neut1ca, é por extremo forç 1da e inadmissível 
a interpretação que se quer .dar, da continuarem 
as contribuições sómente por tempo de um. anno, 
e nunca mais do que o mencionado prazo. Mas 
diz-se: é contra os princípios fundamentaes dos 
govern.os livres franquear tanto o. direito de per
cebe.r Jmpostos: se nos recordnrmos das sabias 
me:hdas tomadas pela constituição, . para que se 
reuna todos os annos o corpo legisJatí.vo, con· 
vencer-nos-hemos. que a prorogaçiio do_ ·tempo 
por ella ordenada para a cobrança dos impostos, 
bem. longe de ser ~bsoluta e illimitada, não passa · 
de uma cauteloRa providencia para nito entorpecer 
a marcha do ~ )Verno, nilo sendo alias provavel 
que tenha muitas vezes lugar, e quo aeja de 
larga duraçilv. Cumpre ftxar bem neata mate•·la 
o 11ue é ea~enclal ~~ liberdades publloaa, e por 
faao de lndetactlvol observanala. para que se niJo 
confunda com o que é meramente aooldental e 
varlavel, segundo ·o intereate publico, . O prln· 
cipl<l \•ltnl, · n ~tran<l•l (lnrantla, pllra u~lrn dl1er, 
e o dogma dos govornos Une~ J que nenhuma 
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contribuição ·pague o povo, sem_ _s_ e r vo_tad.l __ pelos 
seus -representantes. (Apoiados.) ·· . -

O tempo que ellas _ de vão durar jémais entrou 
como _ elemento ess€ncial na manutenção da liber
dade: sejão ellas votadas pelos · o•·gãos .legítimos 
da · nação, os seus representantes, votem estes por ·· 
um, dous, quat.ro ou mais nonos, illesas se con
servaráõ _as Jiber.Jades publicas J>ela sabedoria 
e _zelo com que elles conciliarflõ os direitos 
individuaes, com as necessidades e interesse :·Jo 
estado no maior ou menor prazo .que assignarem 
·ás ·contribuições. · · · · ·· 

A pratica geralmente observada em os governo3 
mais livres, tira toda a duvida. a este respeito. 
Nenhum, nem mesmo o inglez, aliás .tão zeloso em 
materia de impostos, limita o tempo das contribui· 
ções indirectas: estaa, uma vez estabelecid11s, se 
eonservão_ emquanto não são por lei _alteradas: 
deste uso não se apartou n nossa constituição: 
assim o demonstrão o art. 171 e o§ 10 Jo art. 
15, pois sendo estes os unicos lugares, em que 
ella trata . do e.;tabelechnento e repartição dai 
contribuições não, faz menção senão ilas directas. 
As nações .. não o têm abraçado por uma cega 
rotina:_ elle nasce tanto da natureza . destes im
postos, que nunca podem ser objecto de repartição, 
como da intluencia d:lmnosn que J!Odem ter sobre 
o commercio • . Em verdade se elles fossem nnnuaes, 
oa em geral de carta duração , não poderião dar 
no commel'cio dadoR segaros e . para o c11lculo 
das suas especalações, e lhe seria de _- grande 
ruína se por ventara succedesse verifica_r·se um 
intervall!J em q11e cessasse a llrrecadação, porque 
os generos então introduzidos inCallivelmente sup· 
plantarião os que tivessem pago as . contribuições 
e· até os lançariio lóra da cnncurrencia . · 

Quanto . àS contribuiÇões · directas, e variedade 
que a resp9ito dellas .se encontra, nos persuade 
que a annualiáade da. sua votação jámais Coi con
templada como essencial garantia das liberdades 
publicas. Indicarei sómente · a:1 constituições . de 
alguna governos, geralmente re_conbecidos por 
proeminentes na . escala das nações livres. Seja o 
primeiro o dos Estados· Unidos: a sua constituição 
não ordena que annualmente se decretem os impoi· 
tos. Quando não foise disto a mais terminante prova 
o silencio que guarda o titulo dos bills de im
postos, _écerca do tempo em que elles devem ser 
propostos e a sua duração, temos uma bem de
cisiva- den1onstração M singular disposição do · 
artigo _ sobra a fixação das Corças de terra ; porque 
determinando·se ahi que .se não votem para ellas 
som mas para · ·mais. de dous annos, esta adver
tencia, ou disposição sin,:tular · pr~ra o exercito, 
dá bem . a conhecer que não ha ·por lei votação 

. annual de impostos. _ -_ . 
Temos. tambem a Suecia, cuja constituição é 

liberaliasima, e sendo o seu governo monarcbico, 
é de grRnde força o _seu exemplo. Na sua con· 
stituição não . se -encontra senão a· apresentação 
nnnual da conta das despezas, e nada se <Jetermina 
sobre o . praso das contribuições directas ou in-
directas. ·· 

Finalmente, a constituição . dos Paizes-Baixos 
verifica a minha proposição de não consistir no 
tempo a _ garantia sobre .impostos: pois mui po
sitivamente .ordena que. 89 . votem e . conservem 
invariaveis por tempo de 10 annos os rendimentos 
ou impostos destinado·s -para as despezas publi· 
cas; -menos se o rei dentro deste · praso fizer co-
nhecer a necessidade -de os aHerar. . 

Se pois governos da ordem dos mencionados, 
amestrados em theoria,. e -vcteraflos na praticn e -
Cruiçiio da liberdade não reputiio essencial a an· 
nualidade doe impostos, como é possível quo ·s·e 
rejeito como otrenslya da libt'rdado e contraria á 
oraania11çilo polltlca, uma omenda copiada da 
con11tltuloilo, que ee nilo oppondo ao eetabelecl· 
manto annual das constrlb\aloõoll, apenaa quer 
&UDI ottrt&& 11mpllaoao c.lo tempo d11cretac.lo, pura 

conservar seq1pre desembaraçada a marcha regalar 
do governo, que um só momento não deve parar '1 
Não nos illudamos com o exemplo da Ingla
terra. 

Se os Inglezes nil'o diio _nos impostos · directos 
mais de um anno de durà.,;ão; não é. porque re• 
putam incompatível com_ a liberdade -um maior 
prazo; lanção mii() deste expediente para que o· 
rei não deixe de convocar todos os annos o par
lamento. E' bem . constante IJUão solícitos têm 
elles sido, para que se estabelecesse por lei com· 
força constttucionnl a reunião annual do paria-= 
manto em opposição á regalia que possuía· a corôa 
de ·convocar IJUando _bem lhe ·parecesse; e porque 
d118 mais activas e assíduas diligencias que ana
pregarão, principalmente desde o longo parlamento· 
apenas obtiverão no reinado de Carlos ll, _ que 
decorre,~em _ o período . de tres annos, sem. que· 
se reumsse. pelo menos uma vez ttste corpo, o 
que ainda hoje está em vigor, visto niio ter sido. 
sanccionado - por · Guilherme m o bill da reuniiio 
annual; afim . de .infdlivelmente alcançarem o qae 
jámais puderão conseguir por lei, recorrerão ao 
mt>io que estava ao seu. alcance de annullar in· 
directamente . essa regalia, posto que já limitada, 
não votando subsídios para mais de um anno, 
porque a necelisidRde que 'delles tem .o rei, -o 
obriga a convocar todos os. annos o parlamento 
para lh'os. conced~r : _ora, · esta medida aliás mui 
proficua aos inglezes, é para nós absolutamente· 
ilesnecess:~ria, _ porque a constituição · nenhum ar· 
bitrio deu ao governo, nem mesmo ao poder 
moderador BObre a convocação e reunião ordlnar.ia 
da assemblcla geràl. · 

Achando·se assignalado o dia da su11 reunião 
annual, os deputRdos nomeados não preoiaão da 
convocação . do governo : elles se · reunem por. vir
tude da lei Cundamental no dil& que esta lhes 
tem 'designado ; tambem a mesma lei .fixou mui
cautelosamente o tell!_po em que o .governo deve: 
mandar. proceder ás eleições para a . nova . lagis
latura, e para que fosse pontual a .observancla 
deste artigo constituio fiscal delle o eenado, en
carregando-o da expedição -das ordens no.· caso de
as nio haver o g•JVerno expedido . dous mezes 
depois do tempo determinado. Estando com todas 
estas providencias tão solidamente garantida a 
annual reunião da .assembléa geral seria extre
mamente escusado ir a constituição mendigar de 
um -paiz estranho uma-cautela, que além . de su· 
pedlua se niio póde realisar nesteimperio, altentas 
as suas circumstancias, sem risco de perigar as 
liberdades publicas , que com ella se propõe· 
manter. . · . .. 

Em verdade, Sr; presidentet . se . sem poder, isto 
é, sem governo nrio ha lioerdade, bem .como 
sem liberdade não ha governo estavel e legitimo 
(apo{ados), se a sabedoria . do legislador.- pel'l 
accorJo e harmonia drts suas instituições cem as 
eircumstancias do palz a que se destinão, deve 
fazer a liberdade inabnlavel pelo poder,. e o .poder 
inabalavel pela liberdade : sem ofl'ensa destes· 
principio&, em Inglaterra, ·onde com summa fa
cilidade em b~m _ poucos dias se congrega o corpo . 
le~isl.a~vo; -pôde ter lugar a V•1tação das:· .con
tribuaçoes com o termo de _ um anno .. restracto e 
improrogavel; mas . no .Brazil:. em ·que .pela: sua. 
vasta extensão, por sua povoação mui derramada 
e collocada em distancia entre si mui remotas, com 
grandes diOicaldades de --communicação, podem 
occorrer grandes _ e ós vezes insuperaveis emba~ 
raços, para que os deputados se _ possão reunir 
no .din assignalado, se não _ nas sessões ·sucressi~ 
vas de uma legislatur:\ já installada, ao ·menos 
no primeiro' anno da . que se houver - de installar. 
pois que além dae caueae con,tantes mencl~'ll&· 
das, outros ncclden&ea, m6rmente o da: eêeca a 
q11e estão euleitas •• provlncilil do norte, podem 
ob11tar 1\ conclusito dae eleiçilce, nilo obetante o 
larso cep11go de quaal d_oue anno• _que têm para 
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se effectuarem a tempo ; se a CCinstituição na 
presença de tantos embaraços para a .reunião do 
corpo , legislativo, fosse tão · estricta na votaçiio 
das contríb11ições como su quer, daria certamente 
a mais decisiva prova de 'fnlta de prudencia e 
circumspecção; pois pr•lpondo·se mui exubernntc 
a garantir a' liberdAde· já · sufficientemente garan· 
tida,·. expunha o.· governo que a ha de manter RO 
risco do absolutamente suspender ·n sua seção 
por falta de· meios;· o desta maneira fnria ·com 
que ficassem sem apoio; e se torm&ssdm viis todus 
as garantias; ·. · . · · 

Pelo que. mui sábi_a e prudent~>mente determinou 
a constituição, que as eontr!buições ·continuassem 
além .. do praso de -um ~nno emquanto não fossem 
derogadas 011 l'Ubstituidas por outras, c a emenda 
que. é della cópin fiel, nã•J pôde ser regeitada por 
anh·constítucional,- pem por oppostas aos r·rinci. 
pios' dos governos, pois demonstrado está que 
attenta as circumstancias do Brazil, tanto. se· acha 
e!Ia em· perfeita, ·harmonia. com. aquelles' princi· 
p1os;· ·quant'> melhor· e •mats sohdnmenLe garante 
as ·nossas liberdades. . .. . · ' ._ ' 

Tratando agora da necessidade· da emend!l : 
como -ella nada·• mais exprime .do· que •aquillo 
mesmo· que se· acha na letra: e- espir~to da .. con· 
stituição. tão claramente enunciado, -que·. não 
requer interpretação authentica para ser compre· 
hendido por todos, ·concordo em que ·seja a .en.end·' 
supprimtda ~por desnecessaria. e ·ocic.sa ; •porque· 
nem a consmuição .precisa :que 'a!! suas deter·' 
minações para serem' !lbrígatorias sejiio vigoradas 
por ·outra lei, nem tambem se poderã"apresentar 
obrigação ou direito :político ou civil 'quo seja 
tão autbentico, sagrado e respeitavel, como.o q11e 
tiver .por base' a constituição, que é,· a leLfunda· . 
ment_ al, a .. prim.eira :d .. e; todas., as leis... E_• :quando 
por exube_rancia. so resolva· .qucva emenda Rão 
seja supprimida, niio deverá.Aer posta ao,art .. -173> 
que,,sómente ·trata de autori!lar. os impoatos, e os 
despezas desde a publicaÇão destll· lei~· até ,que. 
principie o·, futuro .an.no financeiro·; , m.elhor: ,co I". 
locada' seria no. §' 6• do art. '.55, que é mais 
a01plo, ·e abraage, . todas :as disposições . que o 
governo fica autorisado a perceber.em.todo o anno, 
como já se fez n~ lei .. do orçamento,pu_blicada.em 
1828,' em que rot ·. approvada uma· semelhante 
emenda;' : · · · · · ·, ' · · . - · ·- · 
ô"f!i~::P~ul.a ê.&ouza :-Julgo.dever faiér. 

algumas ·pequenas re1lexões sobre. os. argumentos· 
do honrado membro que se sentou, por isso mesmo· 
que elle é digno .de todos os meus respeitos,. e 
que tudo.quanto.,elle diz é para,mim. de.grande· 
peso; ·mas se. esta .augusta .assembléa quer que 
se. proceda j!i ã votação, eu cedo d:1 palavra que 
tinlia ·pedido. • . . . ·. - · -

VozEs :-Falle, ·.falle. 
o Sa. P:lutA.·B SouzA.:-Sr;· presidente, os hOn· 

radoa membros gue defendem a emenda do senado, 
penslo como nlis tndoe, e como nós ·todos reco·. 
nhecem que noa governoi constituclonaes ni\o póle 
haver verdadeira liberdade •em · ftxaoi'ío _de despeza 
annualmente~ . Se oa . tributos durauem lndeter~ 
minadamente 1\tê serem derogados por uma lei 
especial. os tributos poderlilo tornar-se eternos, 
e nenhuma garantia·· n6il teriamos contra ellel. 

o· honrado. membro reconhece q11e nenbuo1 povo 
livre póde·pagar tributos sem serem votados pelo• 
seus representantes; ·mos sustentando a em~nda 
nilo ·repara• , que ella se· .·acha·· em contradacçilo 
com aquelles mesmos: princípios, pois· ella quer 
que ·os· tributos :continuem· sem ·dependencia da 
sua: votação,•.• e :que assim. possão ·.durar por- 'um 
prasoillimitado,.até mesmo sem_'atteniier-se.s~ acaso 
são directoa ou indirectos.; •logo,-.a-eiT;enda,nao ~é só: 
contradlctoria9 nilo. é só ocio13a,· é igualme~te• anti~; 
constitncional ;· • (apoiados);· porque· .vai:·· dar ·~o 
art; ' ·171' d" · constituiçilu .· uma ,· amplitude alhe1a 
delle; vai opplicar;a doutrina' desse u1·tig<> a toda 

TO:Ito 2· 

a especie de contribuições, quando olle trata unf; 
comente das directas, vai finalmente ·estabelecer 
um princípio opposto á· constituição e determina.r• 
o contrarí" de, que ·ella determina. · ·· · ' ' : • · ·' ' 

O mesmo honrado membro · não,:póde désco.: 
nhecer ')Ue os seus argumentos níl:o são· con.: 
cludentes: reflectindo um pouco sobre elles ha de 
confessar esta verdade, porqUil· etl·conheço, assim· 
como n assembléa geral e todo o Brazll, a sua· 
ingenuidade e a pureza de suas. Intenções •. • So•. 
não· fosse a fixação dos impostos de n11da ser· 
viria a installação annunl. d•\ assembléa. geral, 
a naçi'io · ficaria semP.re · escrava ·do governo,. e 
este sempre· habilitaiio para oppl"imil·a; ·, assim· 
como nté- agora tem. feito. •( Apoiado.·) ·Então, 
_teríamos um ex11rcito de 100,000 homens, talvez. 
nlém do~·que jétemos, e qne é quatro vezes maior 
do que o Brazil precisa, sem que a assembléa· 
pudesse' pOr estorvo· a nada :disso.. . • Taes são 
os inconvenientds ~de· ·:alterar este .principio es-. 
sencial, . este • dogm11 importante, da .nossa . fôrma 
de governo, e. sem · o qual. não . póde.: haver. ga· 
rantia, não pôde haver liberdade, não pôde haver 
constituição .. (Apoíad'1.·) A.emenda importa ainda 
maia, em. dar ~to senado uma iniciativa,.sobre 
impostos, . porque tendo. o senad•l, declat·ado na 
emend11 qu~ as .contribuições .. dur!'sáem pé~pe· 
tunmente~ vmha a ter poderes ma1s '!'mp~os. do 
que a camara dos deputados. Designando· ·a 
duração .. marcada . ·ás contribuições pelo. senado, 
servi-me: da· exprBssão ~pet·petuamente,-·porque. 
passando a• doutrina da .emenda,,:·eu muito pro-. -
vavel· que assim· •.acontecesse .e·· que ·longoa.annos
se .. volvessem. sem jámais .. haverdei "alguma de. 
orçamento.· . .,, ·.:· ,.· ... , · .·.rc:·· .. ''l ··'· ,. -: -''" \. 
. O · honrado ·membro que é. ·tão., .instruido i em: 

direito. constilucional; o: honrado· :.membro,. a• 
quem .. se . deve em. grande parte a . obra da nossa 
constítnição,.: deve concordar• -que:· ·a simples. con
vocação ou inatallação da assembléa ger.d, .serião, 
uma . illusoria· garantia,. não ·vindo acompanhadas: 
da v0tação annual dos:, impostos,: tornada-lndla· 
pensavel: o povo ficaria a9sim . sem armas para: 
razor conter O· governo dentro ·dos círculos doa 
seus deveres. Não se argumente ·com a. respon-. 
sabilidade dos . ministros, ::essa. , arma· é muito 
fraca.; quando os- ministros. se .vejão•o accusados,. 
p6Je a assemb16a ser diss·1lvida· e. repetir-se: o 
mesmo acto com a. que fór·•de .. novo convocada,, 
desta sorte. não :·seria de . admirar que. víssemos 
a constituição aniquilada pela mesma constituição., 
Em tal• caso· melhor . valerá adaptar outra. :fôrma 
qualquer de. governo,: onde • .. ao ,,menos se ·-níio 
commettessem despotismos :em:: nomE!' da. :.líber-: 
dade: e ao abrigo das . .f'lrmulas constilucionaes. 

O honrado membro citou o·:exemplo·de.diveraas 
nações a ·1·espeito ·da. votação de. ilnpostos ;, .mas 
estou certo que niio· :poderl\•::mostrar-me- •. que 
nesses. paizes se ·cobre .. alguma. c~uaa •semdJaver. 
precedido a ftxac;ito da .,de~pP.Za•: :Para. r que ~eva 
ser appli.:ado" Deixemos 1íporém.· as r.~onstituições. 
da a outras nações .. e "tra~emos. de cumprir,;o. que 
nos prtlscreve .,a nossa, pois. nas. circumstancias 
em. que nos, achamos collocados, .. muito :,e . muit~ 
do pendem. da auatentação dos. :seus:. pdncipios ;.e 
da . aua exacta observancia. os: , nossos: mai.s car.os 
lntereaae1, a no111 gloria, llberdade ;,e, .. aagurança. 
Para dla•lcar .os recoloa que: testem_ unha: o bon, 
rado mem ro na pre~ença . de :grandea; .embo-: 
raooa ·para a reiUliilo do .corpo . leglllallvo, 1erl\ 
bastante reftectlr·aa que em 1ei1 me1ea .ae podeat 
fazer. as . elelçiJel . do Braall1 e lU ppondo que hi)R 
uma· dluoluçilo da a11emblea. geral, ·ainda apesar 
disso nilo: falta. tempo ·rara .1a-.vo~aolo daanOOD•, 
tl'ibuições, porque a .Je do oroamtnto prlnolpll 
em· Julho.·_..-.: · :' ·:. ·.: .. _ .. . · , · · . ' '·'' · 
. Disse o· , honrado·· membro• , que .,entrt· outras 

clilllculdades:' pôde, .sobrevir. a,.dB. UIDR ... IJlll!,rl'l: 
po1·ém,. c.l•~, qne ;111tur.eza ?· . Externa:: ~·11 :mtcrn~? 
Se é externa, nenhlima d•lllculdade pól}e proc.l11Z1r; 

. 89 



Câmara dos Deputados -Impresso em 07/01/2015 15:44- Página 8 de 10 

702 SESSÃO EM 20 DE :NOVEMBRO. DE 1830 
se ó .j,pterna, digo do mesmo modo; e se sup· 
puzesse. que era na.cór.te, . tambem .seria . facil 
Jnstallar a assembléa 11m outro lugar. Eu salvo 
algumas das bypotbeses d.e calamidades publicas, 
mas· esses inconvenientes .. nenhuma. constituição 
provém. .. . .· · . . . , . .. · . . 

Disse o honrado membro, toda a lei .. deve ter 
utilidade;. convenho, mas o illustre membro deve 
refiectir .que est!l artigo. da lei é de summa ne-

. cessidade, e ·se não pasilnr ereio que a. assembléa 
geral não se comprazeria de ser a· representação 
do. Brazil (apoiado) ; pois era .a representação do 
Brazil para .não poder salval'.O. Este ·nrtígo é a 
unica llase. da conservação da liberdade. E de· 
mais. cumpre dizer que. nos .. annos anteriores esse 
artigo: passou; por consequencia é impossível que 
no anno de i830 rotrogrademos daquillo que 
então fizt~mos. 

Terminado o . debate,. foi posta. a emenda á vo-
taçtlo e .unanimemente approvada. . · 

O'SR. VASCONCELLOs:-Requeiro que se declare 
na acta que a·. votação •foi unanime. · · 
·Assim se decidio; · · 
·Teve lugar. a· continuação da discussão da ·18• 

emenda;- · · ·' ·' · · ·· ··· 
' o Sa; M..\RIÁ DO. AMARAL: .;_ 'êreio que esta. 

eq1enda está· .prejudicada· por . si' mesmo. (Leu 
a emetldo.) , : ... · ... · .· · : .. ·. . 
. o Sr •. Bora:e• :~Não: está :prejudicada ;·to·: 

d&.via .serei de. opinião que fique. o .artigo como 
está· e reprove-se. embora a emenda. do -senado, 
que·não.sustentarei. Cumpre porém fixar a attenção 
da camara:: sobre a·; dnutrina t. dó~ art.d19-e , .com
parai-a com o que se venceu, para se. examinar 
se,·ha :contradicçilo entre -uma,:ei olltra,eousa. 
Que' diz o . artigo'l Ficão em .. vigor . até. o, fim r de 
J11nho de 1832 «- as :leis que mandárão arrematar 
ct.metade_dos direitos; das. aUandegas .e . dos eon
ct sulados. » Quer;. isto .dizer, aquellas leis que 
mandArão arrematar umsa ,parte -dc.s ·direitos das 
alfandegas e dos consulados podem ser exeen
tadas durante •aquelle · espaç., de. tempo: creio 

,que nio póde haver duvida a este respeito. E 
o-·que· .diz a emenda '1 «A arrematação dos :di
« reitos · das nlfandegas será .feita pelo prazo· de 
« tres -annos. » Isto é, que apre11enta, contradicção 
manifesta; o artigo : não manda. mudar a época, 
diz unicamente que ·recommendR a -lei respecti.va 
is arrematações . dos >direitos. das . alfandogas e 
dos consulados. durante o .tempo. do ·orçamento. 
se puderrser executada. :Votou-se queas.impo·· 
slções ·fossem .annuaes; e alei:que mandou fazer 
a·-arremàtação, diz expressamente: «.arrematar· 
« ·se-ha por uma . vez .. sómente .em contracto. trien· 
« nal,· em cada uma das .províncias do imperio, 
«a metade 'dos direitos actuaes de .entrada, ·bal~ 
c deaçio, e dos .. denominados- consulado de. sa
« hidas.das ·respectivas altandegas. » Ao mesmo 
tempo ·nota-se gue. a· .disposição. do artigo vale 
o "mesmo· que ·dizer:- Essa·lei · ·O.ca tendo· a· sua 
disposição :,por mais: um·.anno. ~-Se o artigo 
eativesse: 'concebido .. de outro modo, .. bem ; .. o 
artigo só de. via. dizer:· u E' permittida &·.execução 

. da ·lei>- com• &-·'declaração . de · não · se ·. arrematar 
aenio por· um· anuo»,, mas ;não' acontece auim, 
e·•:arUgo ~stã mal :concebido: e· tendo de· exl!'cu-. 
tar-se: &: lei,, : os.· direitos<das alfandegas.seriiio 
arrematados .por :·tres.·annos · e isto·:sem escru
pulo. -porque ·a disposição do artigo,o .permittia. 
Se· nós ·-pudessemOB'~· em6'Ddal-o, · declarando. que 
flcavão em·:vigor.as leis· qué Diandãrão: arrematar 
os direitos ·'das alfande·gas, .com . a·. clausula'.· de 
serem•c:,feitaa •as• arrematações-.sómente· pelo anuo 
ftnancelro, não poderia haver duvi.dA; mas diz~ se 
slmpleamente, O.cito em vigor as leis qae·,man
d,rlo arrematar·· aa alfandegaa: ·e . iaso nilo é 
admlaalvel~ Oonaldere•a.e bem o que -tenho ex• 
poato• nlo auatanto a emenda, 16 procuro moatrar 
o qu• ha 1 eale reapel&o, o QLI) dl~o tranc:1· 

mente que. ntio toria o menor escr.upulo de fazer 
a arrematação pot~ tres snnos, pois em nenhum 
tríbnnal poderill : ··ser: julgado· criminoso de in· 
fracção de. lei. . . : · ·' ,., · · 

O.uvi a •. um nobre membro dizer .. que esta lei 
que manda 1u·rematar. os direitos das alfandegas 
é uma daquellas que se tem feito. contra a con· 
stituição: nunca avançarei tanto, . direi que, a 
assembléa geral. tem comrnettido actos conh·arins 
.á c~mstitnição. Deos nos livre de insultai-a .desle 
modo e de. entornar sobre ella o veneno··. t!R 
suspeita e da odiosldade: a nação poderia nes~e 
caso responder-nos:· « Isso que. estás praticanrlo 
'' agora, que. segurança, nos dá 'l Se não. tendes 
« confiança ·naquillo que fizestes, tombem . ne· 
'' nhum:l. tenho no que estás ago.ra f11z&ndo ...... JI 
A assemi:Jiéa geral decretou muito bem·: as con.· 
tri~uições dírectu podem decretar-se :por Lres o 
ma1s annos: .ll grande garantia não consiste .nó 
tempo que devem .. durar. as imp.osições,. mas, sim 
no .seu estabeleciment<:~, qne .. ,deve .só .. ter. lugnr 
por .priyativa e exclusiva. determinaçilo,da assem· 
bléa geral. O que faz a assembléa quando:.con~ 
trabe,. um emprestimo 'l . Hypotbeca . uma; .renda 
qualq,uer .para , pagamento: .e acaso: .não, decr.ela 
a imposiçio' dessa renda para tantos annos .quanto.s 
são,,os .. da duração? Não ba duvida alguma. 1111 
amrmativa. . . . . · . . . , .. : .. 

A constituição .. quer oue. a decretação dos im~ 
postos seja privativa ao poder legislativo,. sem 
dependencia de algum. outro : 'vencido que seja 

·este principio. praticamente;· fica.salva, a ... consti· 
tuição. e, sem oft'ensa t.la .divisão, dos poderes nella 
exarada,.·não. :se pôde duvidar: di.sto • . 

So se -disser que~. a asaémbléa,· fAzendo 'a.ld 
da arrem~tação . dos direitos;·· das 'alfandegu, prn· 
ticou um! a:;to ·ellntra :a::constltulçio~ poderã 
tambem· dizer-se ·que '(>r&ticou· dous.<um-no. anmJ 
de 1827 .e·o ·outro· no' ile 1828, ~quando por uma 
resolução --revalidou·· aquellr- ·arremataÇilo

1
···. disso!· 

vendo as dnvidas. que offereceu o· min stro: da 
fazenda, •ma! eu direi sempre: ' o :contrario o 
sémpre sustentarei que a · ossembléa obrando 
desse modo,· obra . conf.orme · as attribulções- ·quo 
a constituição lhe dá. . . . · · ' · 
·o s .... .Rebouçasi-:-NioJalla.rei na. emeíiJa 

da camara vitalícia, porque o honrado membro que 
a defendeu na anterior sessão se declara contrario 
á ella. Tambem não 'fallarla · sobre•.'ter· ·ou não 
sido promulgada algumll-lei contraria ,à consti
tuição; · ma11 como- appareceu aqui esta idéa, devo 
dizer (JUe o honrado. ·membro que 11m primeiro 
lugar fallou ·a tal reapeito, só Indicou; a possibi· 
lidado de ·se . fazer . occaaionalme~te. alguma : lei 
contraria A ,constituiçito: e. visto esta\ gue; .não 
Rendo por intençito salva fica a assemblea · ~ernl 
dt! toda a. impntabílidade;.; · accresceodo . amda 
que deste .exemplo nunca .. poderi.ll. resultar prd· 
texto legitim,o .. para a. deàobediencia, dos .. ·povos. 
Os povos devem obedecer. às .leia, e ,q!Jando. u·s 
considerem co'Ctrarias a seus .. direitos re.sta-lhes o 
recurso .de~ poderem. represêntar sobre. ellas e 'ele 
aprosentarem, ail suas .. reclamações pelo,orgão dos 
seus repre&elitantes: . por. consequencia nada iri.ài~ 
d,ir!l~ &<lbrl) ·.e.sta. ·.ques~~·.; ~.· . :. · .. · ·: , . · 

Onmpre-me. agora.,mostrar ·que -não ,existem~ a 
respeito: fio , ·art •. 59, as conclusões , que. tirou o 
honrado ;membro,: e que .notando algumas contra" 
dições, . versou .em .. reconhecirlo.eogaoo, de facto.; 

· por_que ·este. art •. 59 diz:~fict!o.em vigor, at6,o fim 
do ,anno. de-1882,:·etc,·,.,...é pois:,,eviden.te .quA 1sto 
vale o .mesmo-.que dizer:_ . ....,,FicO.o. em vigor até 
findar o armo da.lei.do.orçamentot o.ann.o. finan• 
ceiro,, etc.~:Mas,. dirá.- o: honrado membro,,.temos· 
tempo a •preencher: porém . eu respondo, que 

·fica .. preenchido no:: anno .. da•lei :do,·:orçamento. 
Mas,·. disse-se,, o .contracto ·designado .naJeL.de 
25 de Outubro . de .. 1827 é .. triennal:. primeira. 
mente 011a lei llca sem nenhum ,eft'eito imm!r. 
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dint~mente que se. no:al)arem os 3 anno: que elln 
considerou; ella d1z: - ar,•ematai'·Se·ha por ·uma 
vez· s6mente, - logo, não ·h a • mais para arrem·a
tar-se alguma outra· vez; é .negocio ·-concluído. 
Em segundo lugar como o · tempo- determinado 
no .. art. 59 é a conclusão_ do anno ·financeiro,' 
s11~ue-se q:ae é tambem sobre esta tempo· deter
mlnado que ·pôde ficar em vi~or a .lei de 27: 
por consequencia não entra em duvida que o 
art. 59 está completo, _ e que não. oft'erece a 
menor contradicção. Elle não deve pois _ser elimi
nado: .. é conforme em tudo com os princípios 
aqui :expandidos,._ e muito bem sustentados, de 
que as .. rendas nacionaes, sejão quaes forein, 
deve_m se_r decretadas annualmente pela assem· 
bléa geral. . :. . 
· 'O sr: · Ferreira FranQa:--Diz o a~t.l74 

da· conatituieão. (Leu.) O art. 176. (Leu~} O art. 
177; (Leu•.)'Logo, ·a·•mesma constltutção:póde· ser 
alteradll . e.• reformada,:.- porque,. ,ella, não , ·tem. a 
lnfallíbílídade,:aquella infallibilidade que nenhuma 
produC)ção .. htlmana pôde .. ter. Quando em. falta de 
razão se _não .obedece á lei, existe .. a Corça pu
blica para, obrigar a -- obedecer. • Quand<> . nós hou
vermos de reformar- a constituição, empregaremos 
para o fazer,,os. meios cons_tituc:ionaes, e .. dizendo 
que;.a· .assembléa g6ral não- é ínfallível,_ diremos 
a. puríssima verdade. , . : . 

o· Sr:···Va•co:ncell.oa:'-Hei de votar;._ que 
a_emimda do 11énado· :eãtá .-Jlrejudi'cadal. Tendo 
sido. -:re~()~]le_~id~: ;p~l.a. a.s~émbléa_:•ger~lí' lille' njio 
hav1a· d1re1to a cobrar"lmpostO'S,'-''se· nilo 'fossem 
esiàbeleeidõa · • ou'_ rénóvaaós ·_·anüuàlment«>· ·pela 
m'e.otma -assémbléa · geral, é :elaró· · q11ir não pôde 
pasàar'um ·art1J$o· de:l~~' 'dfltérminB.~do''qU:e·_se 
arrematAráõ .os 'smpostos das ~&lfandegas --por tres 
anno_s~_-, Não'_ P_· o_ B1t0 de-iitar de rec_on~e_éer ·a: f_o __ r_ ça 
dos argumentos ·do nobre orador, quando· moa
troll. que; il '_dO:Utrina do."art~ 59 :não ::eata~a' :bem 
clara.; _ d1z · o•artigo. (LeU.) Quer'ae ~d1zer por'este 
ártigo~ que o goverM' fica autorisado até o· flm 
de 'Junho· de . 1832. à 'arr.einatar os direitos das 
alfandegas?.'·Nio; por :·consequencia ·as· razões 
que expendeu ó -· nobre . orador são· attendiveis~ e 
pedi. a. -palavra até para 'moatrar·'que':me tinhão 
rei to grande' impressão :' ó réme'dio para evitar 
semelhante inconveriiénte, visto· que . o regimento 
não permitte ·emendar e·· s11bemendar, _.é· tazer:se 
uma- résoluçãó • tornando màis explicitas as dis
posições do ·art. 59; Este ·proceilimento não é 
novo: lembro-me' que 'de ig11al' ·modo .se procedeu 
à respeito da lei_ que creou ·as· juntas _de 'justiça, 
para· considerarem 'os- crimes riiHitares' em se
gunda __ e ultl~a insta_ncill; ainda não _'estllva·ella 
san_ccionada e jã ha.vla uma resolução para;que 
nio ' se execuhlise a sentença de _·morte sem su
bir ao conhecimento do imperador. ·Entendó pois 
que o artigo . deve .ser declarado. . . . . . .- • 

Julgando-se ba'stànte · ·.discutida a· materia, foi 
posta á votação, ·e 'julgou·:se prejudicada. · 
. Segili,o•~e ·a discus.silo da · · · 

1~•- EltlUiDA 

:. : ~c Á~t; · a2. Que~ciôrres'pó'nde ao. 6lda, lei,: de· 
poi_a_ ~a pa~_avr_a 7":Rec_ eita __ -7_-_ diga_. ·S. e A_ a q. ~~~~~.a .de 
2,144:041Sll~e s1ga o resto _ao .art1go •. » .. 
· Artigo a qüe faz referencia a- emenda : ·· . .. . . 

« Art. 61. As_ -sobras da receita. serão applicadas 
ao' 'resgàte de_ not'as do banco _na fõrDla da lei . 
M'28 .dê Sétembro.de .1829- que .o·_~ii~--p~qfpg_ou; 
é .o _reato no _das · c,edulas da_ Ba_b.1a .e . r~fe~1das 
notas· do banco em· partes igaaes .•.. ~mq~a~~~(),por 
UD1,-,.~Ç.~. !eg.i_s,la~~vo se .-l~,e.s não ;der, ·~~J~,affiplo 
dese_fl:VOlVImento. »,· -•...... _. .. .. . . _ .. ; .. , · , 
. • :De~qis '- de, :J)eqtiena . discussão, foi p~~po~ta ·_ .á_· 
votaoio· .e 'foi: approvada, salva a redaco1l_o. 

·_eef5111o,s_ô_ a disc_ussilo .aa 1ú. a emondà quo!diz.: . 

. lúa EMENI>A 

''Art.- 85. Que corresponde ao 64, ~alei, r!ldlja.se 
asaim. Cada. uma. das. camaras .. poderá. instituir 
com missões de-exames de_ .contas,dur~nté o tem·p:o 
das suas sessões_ em :todas :as repar,tlções .. pu~ 
blicas, por onde se arr.ecadão, .~:endas ·e· ao ftizem 
despezas,. aft.m _de .obter. os precisos ~onbeci!Jl~~~s 
de que carece para o de.sempenho .de su~s.augustas 
funcçõos, , e _às nomeara d' entre os.- seus membros 
por escrutínio secreto. _ · - . , : - · 
- Artigo a que tem referencia a emenda.:·. ;·,: -
. « Art •. '64. A camara dns deputados poderi. los 'I· 
tul~: commissõ,es. de ,exame, de quae~quer ;ré~arti;
ções publicas .}uua obter os. eonlleclmeD:Los · Jndis
pensaveis. ao, desempenho de su11s augustas: func
ções; _e as. nomE:ará . . d'entre .os :seus .mein~ros 
por escrutínio secreto:» 

o ·sr;' Pau1à · e Souza. : :... Direi muito 
pouco. Esta e.menda,. alterou .o .. ar.tigo ,originaL-da 
leL;. queró ·.dizer, o artigo que v.eio ,lliúamara :dos 
députados, .a:,meu,;v:er, •. ém d1iás parteif;,. n'lima, 
quandp , raz. tristituir "as.,,commissões: ~-a·: outra, 
quando,. restringe o direito. das ·.mesmas. · Qúero 
appr:o'!ar a pi'iméira par:té dá. emenda, , p~rque 
scJio Justo. que a camara ,dos Srs •. senadox:es 
tenha o mesmo direito que. a . caína~a electi-va, 
aonde; já. enunciei eiita . minha .. opiriiio :'._mas 
pretendo. votar .. , contra: a segunda, porque" não 
vejo furidâúíêntcis.,_qü& .a, ;sustentem: •.. Reqüeiro 

ortant.o. a dívlaió- na 'vcitaoãc)... .. ·.. .. .. . . 
P,';r~~g~lldo~~e:~dfs~iíti~~.~:é(Sr.:·.:P.re~idellte·'tir.~poz a·: e1lJen'd~ ' -dt.VI~I!:Ia:' em, du~s ; partes,: e· foi apprO' ... 
vada, a;·l•'pl,\rte -~at~ á)lalav~l\'--: _exaiJie-:-: ;~a.2• 
parte' que -é~:o·.' re~·t~9. unanlmeiJlente_ r~p~ovad~. _.: 

-EntroU: ·em discussilo''a ' '' :"', '·· · ·. · ' '-· ·· · 
.. . .. ·)._, i ' : ·,, .; ., .. -~ " : . ' • j! •. ' . ' • . . • ' ; 

. ' :16~ BKENDA. 

··u• Art_. 36: Ql18 eonespônde·: ao 65 dalei:i'àup· 
pri'ina'Íie a -3ccolumn·a . . » ·· . -- . ··'-. ' 

•Columna 8• ·'do· art. '65 i · · · · ' _ .. ·' ·' '-· 
'u"A·s;a o .·vencimento annualou o preÇ(l méiU()-

das cousas que ·se comprarão.·,-· ' ·: _ ·-• 
o.,sr• :a~r~~ •. : '.;~ .. :.é:rseiiádo,'süppi-imio.aq~,a · 

Sa. éolilmna~. e de faéto 'ella é' ociosa. Como ha 
dt)_, entr~t,~~: ,na :moralidade 'dilsfi11s _ preçoif?; E~ 
tarefa . difilcllllma .: semelhante· ... provldencia .. só 
éerve para complicar inàis as · eontas,1.sem apre~ 
sentRr o menor vislumbre< de utílidaiuü. todavia 
se _quízérem que se approve, .ápp,ro'Vil~s~. · .• ·::,;,, 
os~. r .. mo oouu:nno•:--,Creio: que esta 

mataria não é~ de· tão· pequena- :monta•- como o 
illustre membro Julga : . para a to.madl!l das,co_utas 
é necesaario que _se. saiba ó pre'çq ,por _que~~ COUI.~· 
prarão os tzeneros •.. ,Ha ,de acaso , apresentar-se 
uma -conta em. globo? .S11pponbamoil.que ie.trata 
de -loná ;,.ha _de dizer-se -Jonaà, .. S:OOON·.:.:.. .• :;e 
não ba do especidcar-~e o· p~eç9;·p.õr,Aue·,:~()r~o 
compradas?.· N~() duv1do_ q!le: es~ . (º-ri,Du~a_. , _SeJa 
mais tra)?alhosa para que~ .,da _.as_,çonta_s,.,mas 
para.quem as toma.é.sem.~duvida,:'inulto,maida· 
cil:.Na Franca, quando.aé d!l() .. a's~c~n~a,J.~:al ~iêfi.as 
declaradp o preço- médio,-por,qlit); !1~,-_co~prar.ão os 
gen!l_ros. ,,, _: .. ·- ·~ ... : 'r! :.:<;• -,,_.,,~"''' · 

Não :acho difilculdade :,alglima· em:-.adoptar.se 
esta: med_ida,:·•antea: a ·:julgo~~ínulto ·util,c, e: :voto 
poro •ella.: , ,:···< ' • ··- ,;•: ·•::•1· ... ,,,: , : r:~,,-

···'o'sr.·A.i:n:ar~'i'i...;.'·Já disàe'iliuud:bem'o'meii. 
muáit:e ·patricíó~qüe;~~;~orit~s. n_rto,~se.!p,cid,e~-'~o!:ll~!i _-. 
sem _se fiaber-':os preços· dos generos. comp!;ailos-.· 
; Disse~ ·-um !l~~r~(\ '-or~d'ór,, qu_:e: ,',ii&*tiu~O:: ],tgl:l 

dade "óft'erecnsta medida·; ·mas ·respond'!•lb&)l,.q' 
se .engana ; g'ae p,elo mano~ .~e.~virá .. P!l'." ~!!,. c;}f~!J!•r 
ã'.'resp_o_ n_ 'aali_illd.t\de.:, os·_em_. p_rcgadq_s;..,q_!l_. e_ . .-__ 1-~y~r-~Ul 
abuaailo. ·O 'tàrmo ·rn'édio ·dos :;eneros~ileve,eape_· 
clflcar·,ae; _Isto, .não ''é .ií~a .inn'ofao!'ó.'_; Jc~o •• 
encontra MS orçamento\1'4e to4o• os -pme~, ·aoa.4e 
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ha governos eonstitucioMes, e por eonseqUencia 
é necessario. · 
·o Sr. ounb.'a. Ma1ito•: '- Ni\ó só é neees· 

sario, é utilissimo. : não se podem tomar exacta~ 
mente contas· sem se conhecer o termo médio doa 
preços por que se comprão os generos; Se acaso 
sé tivesse feito isto estarião no dia de hoje li· 
quidadas algumas. dna contas que se apresentarão 
ã camara aos Sra. deputados: po1·ém pela falta 
dessas relações, desses preços médios, nada se 

· pó de alli fazer. _ _ . -
Apresentou-se~nos uma eo\\eeção de algarismos 

destltuida de legalidade; constituirão-nos conta· 
dores·e escripturarios de. uma casa de commercio.: 
e desse modo nada se fez e tudo se acha em 
desordem 'e confusão. Portanto .niio só é util 'e 
necessario, mas oté indispensavel para fugir- a 
estes inéonvenientes, que se notem · os preços 
médios ·:dos generos nos . balanços das despezas. 
-o l!llr. :BQrse• :-Se ·acaso as razões que 

tenho ouvido devem proceder, cumpre · confessar 
que o artigo nio esta bem ·conc_ebido •. Se nelle 
se dissesse-~ preço por que se comprarão as 
coúsas - nisso · . conViria · eu : . mas . o artigo • falia 
do ferino média da1 cowas gUé' se comprart!o, e 
esse • termo médio., é extrahido iia somma dos 
preços de t()dos o_s · generos, o· que não serv~. ·de
cousa alguma. Olhe·se· para a execução. prat1ca e 
reconhecer-se·ha ·que nenhuma vantagem resultará 
de' tal medida· inteiramente inef!lcaz•·.' :: .. -· .. · -.- . · 
. Prua a"Deo<t., qÍle:·nlui _pudés~emos :.t01n'a~ .• as 
eóntaâ. aiíidá ; mesmo :sem entrar : em toda.s . es.sas 
~iud~zns_-;~- n~~- fõr11, :pr~ciso des·cier; .:a·J~pto: _para 
zelar. os. ,d10heuos publacos: .. mas. quando ,haJ& .de 
fazer-se 'nio. se'·raça'ao:.men~s, ~em proveito~ ·se 
por ventura. se de.clarassem os preços-por que· se 
comprarão. essas eousas_, então . poderia haver 
utilidade, . pois se conseguiria assim . examinar a 
morali~a.d~. ou.~copnivencia,que p_udease tl!r ha· 
vido entre ·o vendedor e comprador'; .po_rém pela 
simples declaração do_ ,preço;"IIJédio .•. nádra p~r 
certo ,se.co~segue. p que se tem fe1to .até hoJe 
neste · aBBumpto de tilo alta monta 'l .. . ·_ · · 

Eu não sei que : sé' tenbi:o tomado·. contas a 
um só riJinisterio ;· ãinda•não vi ·qúe se chamasse 
um ministro 'qualquer ' responsabilidade, ·e que 
se lhe_ perguntasse o ·motivo· dos :excessivos d1s· 
pendios :qae ,todos os. dias se estão fazendo I 
Porém: deixemos isso por agora, _ osJ>ero que 
tempo vira,· e muito breve, em· que· se faça e em 
que a· responsabilidade ministerial- não seja- uma 
formula. inatil, assim como essa .. terceira columna 
o é. para. a .. verificação ·das contas. 

6 Í!!lr. ouúha·'Ma1i~o•:·-Disse o·nobre 
membro . que· acabou dE' ·sentar-se·,· que não se 
fez ainda tomada alguma de contas : mas. se visse 
os trabalhos' da commisáão da eamara dos Srs. 
deputados,·_ conheceria .· que. jã · tínhamos feito 
alguma cou&a; Pedimos o ·quê: era mister 11ara 
adiantar . esses trabalhos ·e se elles ilãó progre" 
dirão foi porquê nada se· nos apresentou: não 
promovl!mos accúsações·::contra os ministros: por 
que .. a eal!lara' dotr'~~< deputados e~ten4e~.'. que 
dev1amos re&ervar!lseo para··melhor tempo.··· · 

Disse-se que não ha conveniencia em sé apre· 
aentar :o· preço. médio .•dotkgeneros comprados e· 
oonstante do 'balanço.- das '.deapezas : .. ã .primeira 

-:vista parece muito jndieiosa a reflexão do.illuslre 
~embro,.mas 1-1lla nio t11m effeito: attF.ndendo,se 
éJiie .. P.elo ·~termo 'iiíé'd,io p~deremcis:'qüalifiear· a 
moralidade das despezaa fe1tas conhecendo-se por 
eiise "termo médio ·a proporçio . qiie, 'existe- entre 
·e~i; ;!"_ 'ós· preçoi("do mercado .nàs "resp~étiv:as 
iP.OCI&I.' -~ . ' _ ·. ' . ' .. -_· . . . . . . . . . ., . 
;~,:t'iiD,beàl.o pràç~ m~alo nos· p'óde, sery~r; de,'b!lae 
para oroamtptot futuros: sabendo·so o preço·.que 
cat&lrlo oa· senoroa noate anno,· será· mais' racil 
~aloaJAr o , ·••a · ou1to par._ o aqnu . s~gui~_te· :~ 

pocle1·á ovitar.sa desta maneira q11n. n naçiio 
continue a ser .trto gravemente prejudicada como 
até agora, porqile. de . f11cto se têm commettldo 
enormes. delapidaçõos. 

Julgou-se- diacutida · e sendo. 'posta a votação 
foi approvada. ·•· .. . _. 

Leu-se para ser discutida a 

. i7• E14l!:ND.L 

«Art.· 44, depois do 72 da lei, addltivo.-Quando 
em qualquer dos ministe'rios se der .. o· caso· que 
em algum dos artigos de despeza especificada .. 
mentll ·concedida seja diminuta a quantia cal• 
.:ulada, · e em outro artigo haja sobra na somma 
arbitrada, poderã o respectivo ministro supprit 
a falta com a. sobra dentro dos limites: da som ma 
consignada, -sujeito. todavia pela sua, . responsa• 
bilidaiie pelo .uso que fizer. desta _permissio.» ··• ·, 

o Sr. · :aovae•: _... C11ido:· que · estl\ emendá 
foi rejeitada: na 'camara dos '•Srs.- · depntados, 'nio 
tanto pela· ma teria. della. como por''.se temer a 
mesma · camara do abuso que possa fazer- o·. 
governo; da permissão que se ' lhe ·confere pela 
emenda; ·temor: esse. em qui! nio; deixo ·_tambem 
de tomar parte, -visto que ha 'factos:•'em :seu· 
abono ·que nãó sito contrariados nem·désculpados 

Tlldavia, apezar de nito ser o•atttor rda -emenda; 
advogu~i·n e devo .. dar, a,razã0 .por que<.o .fiz. 
Q_uando no. senado ,se discutio esta lei,- appareeeu 
tambem. a: idéa de ,que se '·· rin1nissem -todas ·as 
quantiai! ,preatadas a .IJÍlálq'lier -. niiiiiatédo- e .. que 
s~: diss~sse: ; concede-~ e (a -,caaa -ministro~" qn,antia 
de.tonto, .. -sem comtudo se .. fazer declaraçio"das 
differentes parce}las de despeza.-~EsLa fdêa :_tinha 
pllr fundamento a doutrina do art; lO'l'da .con.; 
stituiçito .qtie, .declnrando. ás .·principaea atlribui: 
ções do poder executivo. no § 18 diz: -:- decre~ar 
a applicaçiicí dos rendiinentos . destinados . pela 
assembléa. aos . varios- . ramos da. • -pilblica adml· 
DiStração: 8U. porém que. entendi- que ·a ... palav.ra 
-decretar- nlo .tinha a aignificaÇi\o que. se •lhe 
quer!a .·dar, porque u ,deéretJar a ,appllc_açio ,dos. 
rendimento!', etc., JJ. nlo. _era , sen~o.-:,e.xpe_4ir. ,as 
ordens . para fazer effectJvo o . seu . emprego ; 
propuz·me logo. a. contradár.~-uiriá.. tal,opinlio · e 
Cl1sse, ,portanto qu11 a reservassemos para· nos 
nccuparmos della . no 11m da discnilião :da lei. 

Quando pois se approximou ease termo. apparéceu · 
a emenda, mas • não redigida com. tanta clareza 
como esta,.- e • dando· lhe. eu esta última. :fôrma, 
não . heáitei em defendêl·a . a(é' mesmo·. para . que 
nito passasse. tal qual tinha ·tido .apreseritaao, 
estabelecendo nada raenos do. gue á. reuriiiio das 
quantias englobadas, dóúfrin'ã que~vigor.,âaiiíênte 
se procurava sustentar coin;árgumentos.fundado~ 
nos precedentes . dos· orçamentos anteriores._ •. · 

Eu fiz· ver ao senado .que ae · elle approvaslie 
a emenda_ daquélle· .modo, .tínhamos ·perdido o 
trabalho de orgaiilaa( a lei. por· artigos·;·· e que 
d'ahi resultaria não ser;poaiíivel teimar _aâ.cón~as 
para o futuro, ficando sepultàdoâ nó vâilencilo 
todos os abusos commettidos pelos ministros. 
Nestas circumstanciali · jmlguei que a .execução 
pratica da. emenda não offendia_ a lei.- em .. cousa 
alguma porém, se na .presérite'discussão se mo·strar 
o ·contrario,· não duvidõ-de's11itir-dS:: !!tinh:à ~pilíiio 
e votar _contra a emeod~. porqa~ e,u só de,s!!J!l,. o 
acerto. _- · • _ · ·"· · -·- .·- ·· · <: -· 

Seja pÓrém 'admittida ''ou· '~ejeltada à'; emenda, 
eu --~ó argu_m!lilto. c.om .~ . lei 0~.0 ·o~Ça!J)entó:::qu,e· 
considero· uma 'conta corrente, _aonde. ·se:,vota a 
déspezLpor,di1fe_rentes .. ~rLigca ('yot_a~àe, a;.~re~ei~':'' 
d.o mesmo modo;·· .. ~-\ •.•. ·~ '_'''. ·. • . . . "·.' 

Portáritó.: diria eu, que .,um··:mrnrát'fo·.!l!làlg_ú'ér 
tendo toJas as despezas orçadas,· 'úma·a':em' 'milii; 
outras em inenóll, süp'ln'iaià' ':a:' falta' que' 'em 
qualquer· dellas'"ocieorre!lse '·cio in· o·. accrescimo "qúe 
resultasse· 4e al~uma outra qu·ando n necess~da~Q 
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o exigisse, ficando em t~do o .caso . o ministro 
responsavel . pelo nbuso que · neste acto houvesse 
de commetter. Estl\ ·medida. parece-me justa e 
razoavel e .. seria . um acto de pouc11 sabedor!~& 
votar-se, um . ·cred.ito . ao ministro para . este, ou . 
para aquelle artigo de despezn, quando tem á 
su~ disposição_ as sobra~ _provenlent!JS de · outros -
arttgos; A_ assembléll_ dectdm\ ~orém como entender 
melhor. · · · - -· ' · 
· Falláriio ainda alguns nobres .membros da 
assembléa . geral, una a fllV~r _da emenda e outros 

contra ella; . mas. os ·seus discurso11 niio torílo 
colhidos pelo taebygrapho. . , . . . 
._ JulgEindo-se finalmente bem discutida a mataria, 
roi proposta a .emenda á votaçio ·e .foi rejeitada. 

o Sn. PREBll"ENTE propoz ,. se . se olavtL' .. por dis~ 
cu tida · 11 mataria das emendas, assim · se iiecidio: 
Re a assembléa geral ' f!pprovava_" A projecto_· de_ 
lei com as emendas, fot ap(lrovado; · · · . '~ .. 

Procedeu-se á leitura da · acta 'e · foi)lpprovada. 
Levantou·Re a JJassíto . depóis das duà8 horas · da 

_tarde. · · · · · ·· 

; ~ . . . 
OBS~RVAÇÃO 

. A Jusão das camaras no anno de 1830 foi a primeira que teve lugar . depoi~ ·da 
installnçll.o da assembléa legislativa, 

l'~~c:u: _nosa_, C«?STA: CAJtVALHO 

~ioce~e».'~~.-~ê: á_ ~liamad~, '. aehari:se . presentes 
ãs. 10 _horas .e : llli!J!l .~9 ·Sra. Aeputa:ios;_. faltando 
com causa os 'Srs; Lobo~ Pere1ra de ·Brsto~. Silva 
•ravares, · :Fes:nande~ da Silveira; · Calmon~ .Paula 
Araujo; Alvares Branco, Veisa, Gomes da Fon
aeca, Andrada,_ :A~ Amaral, Fe!fó, Oliveira ·Alvares. 
Baptista·. ~!l:t:esra, · Deus ~ . 81· va e Fernandes de 
-·V!'aconceUos ;; e·sem · part1ctP-aç~o os. Srs~ Pacheco 
Pimentel', · Pau_la· Ba1·ros, ,· Moura, J.. Paulino, 
Gétul.lo, . Fortuna , '· Luiz · 'Cavalcanti~ .A11neida 
'l'orr~s, _ · Ledo, Gle~ente _e . May. . o·sa: . Pu~iDuT!: ,. declar&u aberta ' â sessão, 
e Jida a_ acta>da; de . 16 de . Novembro corrente 
pelC. Sr. secretario Muniz Barreto, foi approvada. 

o -. SR~ : sE:cm.\nxo · MA.ncELLrNo . · DE BRITo I eu 
os 19-seguintes ··ofticios: . 
. l.o :Do secretario do senado· participando que 
s. · M~ Imperial bouve por bem sanccionàr · a 
reaoluçio ·. da · assembléa geral~ sobre:·a ' riulneira 
po·r q11e · devem ser ·distribuídos . os. processos 
assi~· d_as ' appe~lações das sentenÇas ·llroferidaa 
nas 'Juntas de Justiça, como das revistas nas 
causas . Cíveis e crimes. -Ficou .:a camara ._in· 
teirada; · ,.. · · 

2. 0 Do mesmo acompanhando a resolueilo do 
conselho geral ·da província · de Minas Ger~Jes, 
approvada . por· esta. camara ; . declara~do ' dias 
santos dispensados na refãrida pro-víncia os mes~ 
mos qu& o são nos bispados do Rio de-Janeiro e 
s. Paulo ,- â qual o eénadt. não tem podido dar 
o seu consentimento .-Ficou a camara inteirada: 
. S~o .Do. mesmo' enviando a emenda appróvada . 

pelo ' senado · á resolução ' do conselho :·geral da 
proVjncia·=de ·g;,:-}>edro:do ::Rio='Grande ' do Sul. 
·approvada por ésta=·cainara·,_: erigindo em fregaezia 
a capella de!S ·:: Leopoldo·~..-Ficoll a' emenda· para 
entrar 'na 'ordem dos~ trabalhos. ,., _,_._, __ ,_ : · ... · · · 

4.0 ·no ·ministro= da ; fazenda·:remettendo ' a in• : . 
. •formaÇão pedida sobre a· emissão e destino das 
·notas ,da =·caixa' =filiaL·de Minu ..... A' commissão 
especial do. banco:-· · · -. - ''-I -=: · ·" . ; · ', · 

õ:o. D~ ·mesmo =· ministro· acompanhando ' 'a ' re
prsséntaçio· da ·conimissilo do.'· b1mco 'sobre, · ser 
·a aaaembláa~•·geral· do ,-mesmo;· autotlsaélm·; }!ara 
admit~lr ~ aoolonlataa ·estrangelroa . lls suas· sessões, 
tendo-' nellae · ~oto • .-' 4' · commíaaão ·eapecial ·-do 
~~nco! · · · · · · · · ·· ··-- · · 

(~ot(!, do 'oómpÚador. ) · 
·., . 

. . . . ·-

6.0 Do meàmó partlcipandc') ter expedido circu: 
lares · ás junta~· de . fazenda · para . suóniinlstrarem 
OS esclarecimentos exigidoi · ácerca.: de& ' éscirRVOS 
da - ~ naçilo : ; ' e que 'lógo ·que ·os. recebà · os ·enViari 
á esta caU:S:rà • ..- Ficou a .camàra inteirada; : ·,· 

'7 .o Do · ~esmo· enviando as' informações pedidas 
ácerca ' da·• pretenÇão ·de·' Carlós · · Costo.dio · 'dé.: •A:Ze~ 
vedo . .:;.. A' ··s•:eommiisão·'de ·';fazen'da/ .-.. ' · · ''· 

S;o.Do 'mil)iatro· d'a · riiat'inha respondendo nio 
fxistlr na ' respectiva··aecretariã' de' éitadó ·a pre• 
catoria; -·de que trata em seu ·requerimento Manoel 
Martins Yíeira: 'eneontraíido·se' apenas os .tras· 
ladost. que remette; _·dali sentenças . relalivas. ··aó 
dito manoel Martins Vie!ra e ·. a José Màrtins 
Vieira. - A's commissões de marinha ·e · 1• ' de 
fazerlda. . . , "· · · · 

g;o . Do _meámo· enviando as lnCormnções pedldas 
sobre ·o requerimento · do' negociante Lourenço 
'Antonio do Rego;;;... A's · con:mlssões· de . marinha 
e 1• de ·fazenda; -.~ - : .. · . ·. -- .. . _.. · ··. ' · "' :' _.. ' :: 

10: Do ministro do imperio acompnnhando a 
cópia ·aa neta geral da eleição de . um deputado 
pela pr!>viilcia de : Minas, por ter aceitado.' o·lugar 
de ministro ·e secretario de · l!stado ~dos · negoclos 
da justiça Lucio·· Soares · Teixeira.·. de · Gouvê'a ; 
assim· como a cópia .do ·oftlcio do presidenta··da 
mesma província; ·· e . as actas ··dos ' collegioa · ele i"-

. toraes que têm; chegado . á sobredita· ·repartiçilo 
· dos negocios ·do· imperio. ~A' 'COmmissão' _de 
poderes. . : · . : · . ·· . · ' · -. · · ' 
, 11. Do ministro da guerra . informando sobre 

os : vencimentos _que tem o : to ; commanda_nte ;:a& 
imperial : guarda de bonra, e reinette·ndo ·" cópia 
do decreto, pelo qúal o con'd.e ·: de Vílla Nova: .de 
S; José foi promovido " i:óronbr · de · ~t• linha, 
passando da· 2• ;~A' commissão de·'guena·.··:: ;·,•. · 
• 12~ · Do . ministro da jusliça :asseverando que 

· nem · ào · nun.cio, · nein á · Santa' Sé. se pedira. em 
tempo·· algum ·licenÇa· pari\ ··se' 'nbrir .- .noviciado .no 
convento .dos• réligioSÓS' ·tlieié&iOB ·da provincia~da 
Bahia .• -Remettido i .. secretaria. ,·_ · '';'! r. · _: '·: 
' ·13;'· ; Do :secretario .· do senaElo ' Rcompanha'ndo . as 
cópias das iictas dRs ·. sessõe~ "'da- ~sselllb,éa, gii~l~ 
devolvendo >coa1 ellas ·',o pJ'OJ t)Ct_o _original da_:: Jet 
do :orçamento ' e emendas··approvadasJ..:.:..,A'• com
missão : de redàcçio :c·om urgeúcia; • ' -1. ..; -;.:-.:..:_;:üJ 
· · RemeLterio~_ile ã·.eommíúio·especial das calliàráa 
munlcipaes 'e · juizes 'de' paz 'aá: ' repreientá'çõeà 
das caoiaras ·das : villas ' de Ma_ricá e S. · Pedro!de 
Oantagallo:-- · ,: . .· · · . ' ;:; ·: _,;, . '' " 
· FoL-remettldo ' I\ com.mislno·. ·da :· agricultura ~ 

cÇ~m_m4Jrcio ·, industrh~ · e : arte~, qm .. plan~ do 
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eultui·•l Cltferccido pelo cidadão' Manoel . A.nton_lo Ómbarquo no arsenal do exercito. O.primeiro cust(); 
Donado. · · · · .. despezas de LonLires pelo cambio . do dia;juntas a 

Mandl\rão·se ·entregar os ;documentos pedidos outras quo se hiio de f 1zor no Rio de Janeiro. em 
por Felix Gonçalves ·de Souza. · pagamento da commissão, .ca.rretiJS, etc:, 'etc., 

Lerão-se os Stguiutes pareceres: : . devem montar a mais . de 350i000$000 ! l A 
1.• « A commissão especíal el)carregada de il!P.gollidade do . ttio avultada despeza :salta ·.àos 

examinar a denuncia -que do ex;minístro da guerra olhos . das · pea~oas · ain·da :menos •. instruídas .nos 
o Sr. Clemente Pereira, e do . actUal .. conde do Rio princípios constitucicnaes. Os ministros da guerra 
Pardo, deu a com missão . de. guerra, reflectindo nunca propuzeriio nos seu:~. relatorios ou p.or .. oú'tro. 
que ha varias . denuncias ou queixas contra os ·módo, a necessidade de uma encomnienila .de se~ 
mesmos, entende conveniente a sua accumulaçã·o, · melhante natureza, ·nem ·o Sr. José Clemeilte · m·os ~ · 
e por isso é de parecer que.ge lhe remettão todos tron por officio ou de palavra a esta augusta 
os documentos, denuncias . ou queixas, que c amara, que os armazena desta .cidade e os das 
contra · os. mesmos existirem, afim de .. interpOr províncias estavão desprovidos de .· armamentos 
o seu juizo: bem como .que se peção ao go; para as tropas de la e 2• linhadoi:nperio, quando 
verno cópias .. authenticns dessas ordens para o e .constante a existencia de avultadas porções de 
recrutamento. · . · espingardas, e · outras armas no deposito da .for-

« Paço da camara dos deputados, 22 de Novem- taleza da Conceição, na província de S. Paulo, 
bro de 1830.- B. P. de Vasconcellos.- Paula Bahia e outras, e ter ainda ha pouco hav.ido uma tão 
Sou,za.- A. P. Limpo de Abreu.',, larga quantidade de armamentos; que ·coin o mais 

Approvado. . : . · escandaloso despreso do decreto .de S,de Setembro 
·2.• « A commissão de guerra tomando em de 182!, mandarão os ministrôs prodigalisal-os 

consideração o requerimento do illustre deputado aos cQrpos vozes repetidas dentro do periodo mar-
o Sr. Odorico Mendes. para se recommendar ao cado para os respectivos vencimentos a pretexto 
governo . que mande pó r em execução em todas de serem velhos ou remontados, quando é certo 
as províncias do imperio .a portaria expedida que estes armamentos vier!o de Inglaterra a titulo · 
pelo ministro d&. guerra para a de Goyaz em de novos, e · como . tau for :lo pagoa pela fazenda 
datl\ de 24. de ·Setembro de 1829 rellltivamente ás nacional! .E quem . nos aflança:que --.os .. armamentos 
assembléas dos~nilicianos: . , é de-parecer .. que se ultimamente encommendodos não 'sejão tambem 
Caça a .dita .recomm~ndaçãoao governo, .não sendo velhos e romontado11 e que ae .P.retenda que a 
posaivel darem-se. por ora , outras melhores ,pro- nação braziloira 0:1 pague corno novos? . As com" 
videncias, a . : r!lapettp daquell~ tropa ,; ·. porque mis.sõea aubmettemao , a~Uado juizó, .d~s.,. illliS~es 
deven~o ser .. m.ui . ~onga ,,a; : ,;iiscuss.ãp . d.o . P~ojecto · membros deata .augusta camar!',,().:· p~B!l!> ,e~orme "11. 
orgamsado . a; requeri.~nento do .·n,obre . depntl!d.o o que cbegilo alguma• armas .da encom111enda . d~ que 
Sr. Vasconcellos .que;ha m11ito .. tempo. se acha se trata, O primeiro custq dois re.~~.!l :~· dê;G2, _~~h; _ 
impresso, e ainda .não, e.ntrou em>discussão, me- e nesta . eórte lmportarl cada. um .,pelo menos .em 
lbor será favorecer .desde .agora. áquelles cidadãos 408000,:-aa espingaJ;das lllloA~.-excedAr,ao .v!'l~~ ~e 
do que esperar pa~a mais tarde' o alliv.io de lSSOOO...:os correames vêm car~egados por u_m.preo.o 
todos .os males . ~ que ainda so:ffrem. · ·· · excessivo, podendo .aliás fazerem~se .no .. Braztl 

« Paço da camjlra. dos deputados, 21 de No· por menos de m.eta4.e do · q~e por; el_les·· se. ·exige. 
vembro de 1880 ........ 0unh.a Mattos.~ Viei,:a Souto. Em e.onelusiio ne~ta ' encommenifa ,(no · caso de , .ser 
-Pinto Peixoto. » . .. · paga) teriiio os 'dinheiros do Brazil o· meamo .'fado 

Approvàdo. · · · · · . · · que perseguia a immensa· sominiide' iJlilhões : de. 
-rlJ,o u Havendo esta .augusta camara por otHeio cruzados que a naçilo·deseínbolsou' '>para· objoctos 
I do-. dia 27 de Outubro ultimo., perguntado ao . go· de luxo n!lo só .estranhos ao imperio, '1Íias qu~'· po• 

verno se é verdade terem chegado .de . Inblaterra derilto comprometter á nossa 'tran·qulllidade;: ~· · .. ' 
dez mil espingardas . e outras tantas espada:i e ''A' vista do que fica exposto, a,s .c:ommissões :são 
eorreamea; por ordem . de · quem vierão e para que · de parecer que o Sr._ José. Clame. n. te. Pere.ira na 
flm ; e .res·pondendo . o ministro da guerra em qualidade . de ministro · da guerra -ci:mimetteu UU1 
offlclo de 5 do corrente ser com . etfeito . verdade abuso de poder, comprando a ~ea arbítrio os ar~ 
haver chegado . 5,000 espingardas 'de caçadores, mamentos. de que se trata e pelo .. qual é re!Jpon~ 
1,200 re11.es,· 2,000 espadaii. para cavallaria .é ou- savel: Que a .mesma compl'll não ,póde se~ ,appro~ . 

• tras tantas. clavinas , e pistolas ê 3,000 espadas V•lda, pois que nem estã. .demonstrada_ ,pe_ran te 
proprias para a artilha.ria de p~ com· o .correame .e esta augusta camara a precisio.abáoluta .de ;· nbas~ 
mala .. objectos - que .·lhe cor respondem . e ·· constão tecer os. armazena, nem esta 'despeza foi· decr_Eitada 
da factura junta: . . dizendo .·.mais o ministro que pela assembléa geral. As comm1sões propoem que 
este armamento .COra encommendado . pelo seu assim se diga ao governo. , ... ~ .. :· · .· 
antecessor ào negociante inglez Guilherme .Y oung, «.Paço · da camara dos. deputados, 16 de ·Novem·. 
como se yê do aviso e .·relação tambem .. junt", bro de 1830.-B. J. da punha Mattos._;.Visira 
que o seu fl.m ente11de (elle ministro)baver .. sido Souto.-Bernarào Pereira de . Vasconcellos.c:;.Er
o armar e equipar convenientemente . os. corpos nest.o Fe1•1•eira França ....... A. P. Limpo· de. Abreu. 
daa .dlfferentes .armas do .exercito: e .que a im· -1. M • . Pinto -Peia:oto,-H. J. B.Paim.~D. 1), 
portancia totaldils ' despeza& feitas nesta encom~ Silva.» · ·. . . . .. . .. . .:· ·.::.... . .... .. , 
manda consta : da faét.Urà ã cOndições decloradàs · ..• Sendo lldiada por se pedi~ . a ,palav.ra; .foi : reque
no já ·ciladó aviso:cumpre ás coinmissões llllidas .' dda e aJlprovada.a urgencia ,.para ser.logo .. diseu:-
de fazenda, ,constitüição e: RUerra·_ offt~recer á con- tido e allnal.approyado o parecer ~.e ~em11t~ido,,a 
sideraç•o •.. ~es.ta augusta cam~a .as suas refl.ex;ões r.equerimento .c1o , Sr .. Paula~ e -Souza,. i. commiaaio 

, sobre este negocio. . . . , ~ , . . .. . , . ,. , , .. . . , .. . ; especial enoarre~Jada de examina~ a .denuncia.:dada 
~ «cO Sr .... José Clemente Pereil;a - occupando in~ . contra o ex-mi01stro . da •guerra· Qlementd ,Pereira 

terJaamente o lu"ar d& 'IJI!nistro da guerra ajusto11 · e :contra· o actual.cPnde do Rio Pard.o •. •: ... • .. i · ' 
c~m Quilherme Youngno dia ,2ld_e,No_veiribro pro;~ _4. 0 ''A commissão especial encarregac;l& t:·.do 
x1mo a ·comllradosarmamentos ac1ma .c1tados,e .mu1-. exame. das cPntas do . commissat'iQ ,;geral:do exer.· 
tos artigos de e_quipaoienfú ecfardam~~t~,os .. qua.e~ cito-Albino . Gomes Guern, ex·aminou .tres ,,,contas 

· (é. excepção dos. ~potes, .. que ._nio ,v1erao) , •mP.Or· de .Taneiro, Fevereiro e-Março, de .l82&. que -forão· 
tário em Londres .na somma de ·30,667lbs. ; .6 apresentad11s J!Blo Sr; deputado::Clemente.,Pe.~eira 
scb~ . ·e 5 ps; · st . . , pára , serem. pagos nesta . eórte em. ses~io de. ·80. de Julho .deste~ -anno,. :e,: q11e. se 
.dentro do prar.o de' 18 mezes pelo caiobio do . dia diz: serem aquellas que ' forilo orim.inosamente . 
11 oom a com missão _de 15 .. •/o sobre. o preço ·. total . tiradas do . thosouro . para serem;.aubs.titu.l ias .ppr 
da comp'ra, e. mais -deapezas ·.que ·se fizessem no outras, .. q111ndo nccllulloa . 0:1 roubos qu~;~ .IJelles 
transporte dos . referidos elfe'itos á~é ao \leu dita· · ae contlnhão, aql;lello çomml&allrlo pretendeu de· 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 15:45 - Página 3 de 3 

SESSÃO EM· ·22· .DR NOVEMBRO :DE- 183o :· 70!l. 
fender-se fazendo · .reeahlr · sobre seu adveraario 
Balthazar .. Pinto dos·•Reis o crime de fa\sario e 
achou ;que 1 de facto alf ditas ·contsli apresentadas 
pelo .illustre deputado , erilo as mesmas que o 
commissario ·.havía . dado ao thesouro. :no . supra
citado ·anno.de .-26, ,.porqnanto erí'io ·. fechadas: com 
as assigna·turas do ofticial conferente e do mesmo 
commissario reconhecidas pelos . ofilciaes · <ia ·4• 
contadot·ia a por .tabellião, e as .mesmas . que ·na 
conformidade ·dB ·portaria do ministro da guerra 
de 6 de ·. Julho do· referido anno, que 11s man· 
dava . remetter. ao tbesouro para· serem. exami
nadas, e deveriilo ·nelle ter entrada; e como ap
pareção . no thesoul'o e tenbão sido presentes 4 
commissão contas iguaes dos mezes de Janeiro, 
Fevereiro e ,Março .. do anno de 26, posto que 
com diminuição no preço do capim · e ·conforme 
a :: ae~usação feit.a, s6 isto era bastante .para -se 
presumir dos ardis e manobras · que ··houverão; 
tirando-se ., uinas ·:e.' substituindo·l!e .outras; . mas 

.a; c>Comníiseiio, ;que.·.nào· parou .1lquf,. :chegou ·&O 
conhecimento. da,· verdade : por provA&· irrefrRRBVeis 
que. asse verão o crime, pois que basta só. ver·se 
que ·estas:ultimas contas com o titulo igualmente 
do .ariuo de 1826 ratificadas sobre a accusação 
feita, .além: do •terem .·a nota. do contador. .de re
cebidas -a .8 de Junho proximo passado~--so Rchiio 
escriptas em tim papel, que . pela sua msrca ·de 
agua:lõra ::fabri'cado no nnno de 28, o .que bem 
prova que .'.!estas .conlaa nilo .. silo - &8 :primitivas; 
ile_· qu. e _r_ esa __ .. a portar __ i_a do ministr_ o . da __ · SU_ . erra 
de Tulbo ,de 26_, e . sobre ns qua~s. :versa .. 0. ue(\u
sação · d~> -~dito Balth'oz:~r, e ma_111 outra!!. í .nova!~ 
ar.teir~ment_!! ... red.ígidaa ,.,e c~imin.osam~l~te:.subs~~ 
tu1daa para; esc.apUla do lamJgerado .. c:omm•~stmo. · 
·Além dtllto ' coitfrontãnilo."se· estas . duas :Contàs se 

. ll Í)~otlu:e· :as p~imeirits . ~oubadaa. .eatão: -~~aii ejiten_
dalJas, :r•scando~se as. ·parceUas a.:crescadas .,pelo . 
roubo ·e . escreve.nd·o~se. :ao Jad<:i, .. des~s . ' o~tras 

. verdadeirâs .. seól ::oa::referidos aci:r.escio'ICIB~ . e , .isto 
·vara· ·sobr:e · ~~ste 'b•frrão se levantarem o.~ .. ~utras , 
suppostas; que elie ·metteu n·o tbesouro no. pre~ 
sente.an•1o, mas nem ainda ,assim o .commissa'río 
quiz perder :Jo'do o ·.·roubo"·que' jâ .. bav.ia , fei.~o, 
porquà ' supposto a-· nova conta de Março -llRteja 
confor(l'le __ co.~ . . a . parcella ratificada segundo · a 
primeira · accusaÇíto, • ' corntudo . as. de . Janeiro. e 
"Fever-eiró rião .são ·confor.mea, pois que ell~Aestas 
augmerita o ·preço de out'ros .gencros pou~G ·m.als 
.ou Jllenos, o ... n~eS!JIO d.irnínulo ',no ~opi_t;n .para .se 
el!capar à denunct& .do Balthazar Panto dos Reis, 
p- ~ que· ·.tu~o s.e deprebende confrt'ntand.o-se '!lma:1 
com "outras ·con.tas, .e· _n vista .doa recib9s aasJgDa· 
dos . coui cruz ' por Antonio : J.:~aquim Gonçolv6s 
e _ Manoel . da Costa .. Porto .•. oii <luaes .com .os ·de 
José Bento: Alves~ por ·serem ·os unic·os :dilfercntes 
em tinta .. e papel de todos os outros documentos 
,que . as: instruem,-,dio .bem· a , entender que:.elles 
forãó .. ultimamente,· . .feitos, e de propostto para 

. .assim> equílib~:arl!m .·o:. negocio, tanto mnis, .qusn~o 
os deste ultimo .. sio .mànife'stamente falsos, .pots 
que., não . foi .. José. Bento,:Alves .o que forne~en: o 
capim, porém sim . Baltbozar ·Pinto . dos Re_ts. · . : 
. . 11. Qutro.sim, a . ,commissilo: .teve . presente:· o , n?vo 
r.e,querime!lto do·: mesmo Balthasa~:· em .que < : pedr!' .: 
l ,o .que. ·8e:-:e_xaminasae . o ,;protesto por elle :-fetto 
,contra o , parcial exame. a ·:quu·. so:. , procedeu . em 
ti'ma ,:cartâ que .o,• .· commissario ' -c escreveu·,. a : elle. 

. süpplic:an~ .:ein 811de. -Janeiro~ do. anno '.de 28; . e 
que.;disse ser .em :,.2f)·, : 2'> o attestado .do comman-

- dante~ ;da .artilharia;..mon~tada;,em que · mostra ter 
'o . s~pp!ieal)te . , principiado _; ' a .. _dar .. , ,ca:pim·; "·para 
a~uel1e corpo desde o lo de :Feverelro;;de_· :23 :a 
20:' de .Julho de, .27,.•, o qliaLatte~tado, diF iglial
men·te o commandante, que: ·fot emendado:.:pelo 
Secr;etario; .daquelle •.COrpO .á :·SUa Vi.Bta,, e por.• z;_UI\· 
ordem .. -por,· ,se,,haver .. escripto a. palavra .. Janesro 
em. r:lugaí: de,. Fevereiro : a• ; o attestado ·do com
.mandánte ; .da: . cavalltuia . em . ,que mol!tra que · o 

. súpplic~nto . Cúl ncccn capim., parn·. nquel\o . c~rpo . 

desde o l• de Agosto de 2.~ no ultimo de ·Janeiro 
de ·2ll: .4• .11.nalmente a .cortidão· com a ~uaLdse· 
mostra ., que , na conta:· corrente 1 j.Ul.lta- ao . reqned;.i . 
mento . que o supplicRnte. fez .:ao . governo; ' .'ha ·um 
saldo de 85/1 de . conta anteríor, .,e quo .princi'pia 
do Jode Janeiro .da 18'l!lr .a ·20 do! Julho de'J:'/,.- e 
do exame de tudo isto .s~ · deprehe~de ~qae a carta . · 
a fts • . 50 da representaçao ·fol ·esenpta em o·anlio ' 
de 23, com · cuja d1ta ·coincidem . aqueJlas, dos· 

. attestados, havendo o suppllcante. fornncido .caplm 
em 22 e 23; que . 1\ . . vist'l .d!l .recibo. n • . 5, : adlsi· 
13. vet·so, e da certidão .'do thesouro a fis.; 54 _da 
represo:;ntação a cqmmissão roubou no fornecimento 
do , supplíc:ant11 em.lS22 .de 4 ,a 10 rs •. em: cada 
feixe e em 18:l:; 10 réis. • · . . .... 

« Nestas. c:lrcumstancias . a com missão . julga: 
1•,. que o cidadão Baltbasar: Pinto dos :Reis ' tem 
provado. exuberantemente os .rouboa de qua ~accu· 
sou .o . commíasario :i 2", . que: é:indubitavet;.;que' 
as contas :apresentadas :pelo. :Sr~ Clemente Pereira• 
foriio roubadas da· contadoria ·respectiva:! 8~~>-; Jl~ 
na! mente as contas do commtaaario são . ardilosas 
e . .falsas, .tanto . no modo . p~~ ·<JUe são dadas ·fóra 
do tempo legal,,; quanto -·ror ,~. não .se ·,acharem. 
conformes ,·ao -:que: .ordena ,,o . :regimento do: com.~ · 
missario, chegando ~ o. abuso ."deste commissaria: 
a. nii·o. ter• livros . comi), se .vê ,da.certidão :a fis • . 58; 
da representacão; e .. pord sso é .. ;de . :parecer.;·que 
saj ão . remettídos . no .governo · todos •. os, documentos: 
com este seu juizo para im~nediatamente:·se,pro· 
ceder .,na conformidade;: das •.• leia :: contra o;:·com· 
míssario . geral pelos roubos que .. provados .ficão;: 
e, por . tod<!s qne ainda . s.e po!Jsão . de.scqbrir. nllll 
coutas:: qu~t 'll.ouycr da · apr.es.e.~tar :.,bem ; ~omo, 
~~ntra: :!lpe~s,o~ 011: ·pessoas ·q,U:!! ;:s~; p!~v-~,bav,~re~; . 
concorrt~o para .. o r.ou)l_o das; Prlmlttvaa; :CC?.n.tas;; 
subs.tatuando~se ,:outras D();J li.esour();' ' ;d:mdo-se. '_<I: e 
tud·o: exactq's contas e. ·esta c~amara _para· aeu pleno· 
confleciménto; '· · ... · . . •:·'· · ·: ·. • · · .. ; ' ··:-· ·. 

« Rio de J!4neiro~· 2-l de Novembro de· tsso;:-,Jo.ii · 
Lino Coutinho . ...;. Joa!luim ~vanoel · Carneiro· da 
0'f:io:a~o. . - .·· . ·:, ·, . - , . . ·•.. .. : . 

5.o « Acommisslio de glierrániio pódedar·o seu 
ultimo . parecer sobre o requerimento do capitão 
reformado do batalbão .. -de--2•.Jinba n. · 74 Manoel 
Monteiro de. Sá s~m · que tenba presente a . con
sulta do ,suprem.o .conselho~milítar,Ja.vrada sobre 
o requerimento deste otlicial ' quando se queixou 

. da involuntaria raforma . que lhe der!io. : e .· por 
isso é de parecer quo s& · e1ija do governo a eon· 
sulla relatava : ao dito t!lP.itào, .. ordenad!) por, d~s· 
pacl1o de 8! . J-.~ Julbo de .• ls:Jp • . . ~ ·. .. , ,... . : , 
. « Paço da camara . dos• deputados, c 21.,de No· 

vembro de 1830.~-unha Mattoç,;.;_yieira Soüto. 
~l~~~~~~~oto ;·» , . .. ... :<· ; ·:; ;;: , >. ::.::-,·· 
. F.oi tam~em. approvado ·O segu~lll& ~equerlmepto.t 
. « Req ue1ro que se peoa ao : go.ve,..no ,a , l~.i, .decr!'lto. 

Oll _ordem .qtte .. autorJso.ll .· !l-· deiJpez~-, f~!ta,,.c~m ,a_ 
machina de.nnvegação, .declaran.do .o mini~\.r9 · :!lll6 . 
referendou semelhante disposioã~, : ,_e,: quant~ .. se_ 
despende~. 7 Henl'i!lue.s .. d~ fle~~de.)), . . · · 
: b :sa ... _MANoEL Do AMÀ.ui ,'iêciúere~-. urge~cia ; 

para entrar logo .em· discus~iiO ::!> c P&r"c~r :: ad;•a~o . 
da .l• .e •. ·s~ eommtseão de . (azenda .~~rll : r o :meio 
circuljlnte, e,. s~nd() apoiada,. discuti!fa 11 ;appro~ad&:- . 

·entrou . em,. di.scussã~::_com . :,á :; !lmenda , ,ja , ~po!ad_!L~ 
do· Sr. Li no Coutinho; ,.~ : :V.O.t!> ~s!)paradR, de.; Sr.~-- .• ' 
Manoel . Amaral ; ., afinal- ,foi,- npprovada',a ., emena'a'-:; 
d() . Sr. Li.no ,Onutinho, , e r!)tira<i!>', O.:. V~~() sépar&dn,. -· 
a P!ldido.,de . s~.:u · ,autor • . · -.-.Y: ·,. ::-:: : ;,·.-1 ; ·.c,,~ : .-;,~ 

;._· ~ .• . . 

·Entrou. 'em • iliséusSão'o · a~tigocuni~o>daié~ôiuÇIÓ' 
n. '· 221 si:ibre .os enc$rtes . dos 'ofti'eios' · cujà\_pro·.: 
p~ieda~e;. fo}. Mqu.il'idi\ .P,or .li.tul!l .. onero~o.· -;· •: •· ·. • ' 
os~; . RstUOUÇAS .oifmceu nà. sei:;üiiites ·~~~n.dns : . ' 
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. CC Acerescentem-se as palavras- ná conrormi· 

dade das ·leis q_• ue regulllo . as partilhas .. dos bens 
·indivisíveis.- Supprimllo~se as palavt as- ou 
serventia vitalícia.- R<!bouças. ·11 · · ·' : 

Forão apoiadas. ·• . ' .. 
. V6lo á mesa. a : seguinte . emenda : 

cc ·os encartes concedidos pelo governo daquelles 
oftlcios que forão dados por titlsloR · onerosos, não 
escusa os · 11~raciados," etc.- José Lino." 

·E requerido o adiamento pelo. St·. Rebouças 
foi apoiado, di~>cutido e approvado até a sessão 
do anno· seguinte de 1881. ' · 
· Passou-se • a . discutir a· resolução sob~e a moeda 

. de . ouro·. e prata nacional e estrangeira existente 
no banco. . . · . · .. · 

V lerão <á mesa as seguintes emendas: - : · 
1.• «Proponho por emend11 á resolução, que 

os ·capitaes preciosos existentes no banco . se 
vendão •em hasta· publicr~, e que os-accionistas 
possãci levanta•· -seus capitaes, retendo·-se os 
notas- equivalentes ao ·Valor nominal.-' O depu- · 
tado :custodio DitU; » · 
· . 2. • « • Qile , se appliquem os fundos · metallícos 
existentes no banco;· · e . suas caixas ftliaes em 
comprar · notas c.irculantes 'l'elo :. preço do dia; 
recolhendo."sa. ·essas notas na casa:.forte do banco 
(marcimdo-se ··cada uma dellas de modo que niio 
poasa·- circular até veriftcar-se o determinado no 
art: 12-da lei•de -28 :de Setembro de 'l829).-'Pt~ula 
e Sou;a;» · :· . :,, . 

:Forão apoiadas. ·e · a~lnal adiada · a discussão 
por dar. a - hora. ': .. ·· · · . . . · ··• · 
·_o·sa .• :.PàE•ixnE:rq,_~ . deU: p'11ra '.o!.dein d~ dia_: 2S 

de Novembro .: ·eonttnuaçio da dtscussão adiad.a. 
2• , discóssitó 'du prójecto · de . lei .. qüe iaentl( o.a 
návios brazileiros de levarem capellães ·e · cirur
giões: s• discussão" dó projeéto de Jei'que extingue 
a junta do · commercio. Resólpçãó n.l91 .. .Reso· 
lução n. 135.-Re'sobiçãa n. 217. , : . . . . . · 

Levantou-se. a·selisici 'depois dàa 2 horas . . -J'osé 
da Costa can,alhO, presidlmte. '-Joaquim 'M.arcel· 
lino de Brito, lo secretario.-Vicente Fei·reira. de 

. Castro e. SiltJa, 4o . secretario. _ . , · ' , ~ . · 
I' ·• 

: Séado em SB de No:ve•h•o . 

PBESIDENCJA . DO SR. COSTA C~RVALBO . . 
Depois das lO horas feita· a chamada, :acharão-se 

presentes 62 Srs~ députAdos,faltando com parti· 
cipaçiio os Sra. Paula. Barros, PauHno de Albl,l· 
guerque; Lobo de ·Souza, ·Pereira de Brito, Silva 
Tavares, Netto, Fernandes da · Silvéira, · Paula 
Araujo, Calmon, ~Alves Branco, Lino;· .Gomes 
da. Fonseca i Andrada, · ·Ferreira de Mf:llo; Lemc•P, 
Antonio Amaral;· Pinto · Peixoto~ Feijó9 Baplista 
de Oliveira,: Olivaira Alvares•, Candido de DeoF, 
e Fernandes de Vasconcellos ; sem ella os Sra. 
Moura e· Getulio. · · · · · · · ·· 

o Sa . . PREBIDENTJÍ: cieclârou aberta . a. seli~Ao .. e 
lida ·a acta ··.da ailtece3ente pelo Sr~ FerrEira'- de 
Castro·foí appro-v:ada; :.'. · ·.· .. · . · · .· ' . · . ' . 
· F:oi · approvada · ~para se . env1ar ao senado,· a 
redai:ção' da -resolução ' destu ,camara, para - ~ue 
os '."recursos ··da província ·das ·Alagôas·. se diriJãO 
aóa: tribunaes'i dc, ·Pernambuco,_- .· ~·· • : · 
-~~pprôvou·se igualmente .·para sér''enyi~da ao 

senado: :• a · redaeção'"·da resoluc:iio · desta camara, 
. creando .· tres cadeiras de ensino ·elémentar .. pa 

cidade da Parahyba. . 
o Sa. SEcRETA.Bio l\IAnCELLINo '»E BBITo decla

. rou achar~ ao redigida a lei da fixação e orçamento 
. :::c~f:~sav_n .. a ser a.poiad~ _piira .ser dl,r~·gida . ~ 

Forão appro'Vados os ·seguintes requerimentos: 
l;o . « Rc:qUl·ho., quo st>ji'lo rrmettldos á illua~re 

commissüo ele. constituição· estes r-apeia que · ó~e~ 
reço para se JUntarem ao proct:sao : por abuso-de 
liberdad.o ode Imprensa, , qne me :·· movo· Manoel 
Ignacio de · Carvalho e Mendonça, . afim • de que 
a mesma illustre commissito, a quem · está : aft'eto 
este negocio, apresente, quanto antes seu parecer::".;.. 
O deputado .M. N. Castro e Sil"a. 11 . • 

2. 0 cc Requeiro se t~ergunte ao governo, se para 
as províncias dn . Bah1a ·e Pernambuco semandilo 
em com missão .algUf!B officiaes · engenheiros : · e 
no caso que asa1m SeJa os seus nomes··e patentes. 

- tC Paço ·da camara do;, depu€ac!oa, 2S de No- · 
vembro de 1830.-.. .Muni.:- Barreto; » · : · 

A _este 1·equerimento !oi tambem approvada . a 
segumte emeoda: · · ·. •. . ... · · · · :: .. : . · ·.· 

cc Accrescente•se - qunl a commissilo da que se 
achão encarregados.- Ernesto. '» ·.· ., , . 

A com missão .de r11dacçiio oft'ereceu ·o seguinte 
projecto de resolução: · · · ·· « :. · .: · · 

« A asst>mbléa ~teral Iegislatlya rPsolve : • ·! 
« .As .arrematnçoes ·dos dlreuoa das:-allnndogas 

e : dos consulados • de sabida; que :·· se··· màndllrito 
fa:zer pelo • arti!fo · 84 ·da lei · do orçnmento1 ·niio 
abra!'ger~õ ' maio~- te~~o que o. ~a : . du~a_ç~o da 
refenda lei. . . .. . . ., . . .. . . .. . . 

a Paço .da camarn doa deputado11, 22•de Novem~ 
brodel830.-..H. B. Ca1"nei1•o Lello. -Ã. •P. 
Limpode .- Abreu. » · . . _., -.· : : 

Julgada urgente, ·· foi t:lmbem·' diapeniáda da 
~~8:'::~11~· ;para .· entraf }~~~~'11~~ ·~rd:em do~ . tra· 

·o sn. 'P.\iií:..t E SouiA. óft'ereé:eu o 'segÍlint~i'pró;. 
jeeto de'· resolução. . .. . . : . ·: ' : . . . : . .• . 

· a 'k asseútblêa,:'geral legiÍIIâtivlâ~\reiofvê' '; .. ! : ' ' : 

u Os •dinheiros .. existente•V ieml.'destiilo :na "Caixa 
de ':a~ortis.açio ; s~rao-·. applica~oiCA ,c;Qrilprl( ,:de 
notas _do-l>~nco,. para serem~ re~lrla'das ::da ·e,ircu· 
laçito, procedendo" se na ·· fôrma. ·do: nrt. · 12 ·da .lei 
de 23 . de Setembro de 1829 • ..:.: Pauza ·e sou.~ a. » . 
_·Julgadn · · urgeu~é ; foi . U.m~em·: ' dispens~a · da 
~DJf:::~io, · .. p~ra .. ·entrar, logo .. ·n~ · · o~~ em. ,doa, ;~r!l·~ 

'D!scutio- sé · .a 'r.ésolti~itó scibrê .· áá :. ·arreiO a t&Ções 
das. alfandegas, A que foi apoiada:· a ·seguinte 
emenda : · ·. · . · . · · . · ·. · · .· . · • · • · ·. .· · 
· uAté o-_ftín .de Janeiro de t882:~~~êir.a :França» 

J\flnat . !oi .. rejeitada-. a :emenda; . :e . appro:vada 
a rosoluçao, que . aas1m se:. adc:.ptou para ir 6 
commissílo.- de redacçio.' ' . · · · · · ·· .·. . · · · . , 

Di.scuticrse ·. a · resoluÇão. aobredUa ácerca. das 
sobras· da caixa d_e amortisaç~o ,' e loi appro'vad~, .. 
Falva a .· redacção, adoptando-se, ·assim a resoluçilo 
para ir {( commisslo 'de .r.edacçlo. ·· · · 

~PRIMEmA _PÁRTÉ. DÁ .ORnEM oo DIÀ . 
' ', - · · - f ' ·• '• • •• , • - ' ' ' '' · ' 

Concluio-se .:a .dlscussilo da•· resoluçio oft'erecida 
pela commissito_ de . raz.en.Ja sobre a moeda de· ouro 
e prata, · existente ·.· no .· banco · com · ~ as • · emelidus 
apoiadas em .' 22 de N(lvembro de·.]SSO; ·.,,., .. 

. Durante a : discussão• opoiou~se mais o aegulilte 
additamento:: .· ,.,.·-:· :: · . .. : :"•- ,,. .. .. ... ., .. ·_, .,_. 

u Se · ftnda a liquidaçilo, se:conheeer entio ·que os 
ditos fundos . ·metalllcos, ou< p_a,rte· d111Iea• ·devem 
pertancer aos accionistas, •, se rio :•entlo '·entregues 
aos ditos. esses ~esmos·: fundos ou·: • parte : delles 
nas mesmas espec1es; ou· em falta ·disto se lhes fr.rli 
a devida indemnisação;..:.. Patiia e: Sou.za;• u· > · 

. ··Afinal foi rejeitado.· o projecto, •de . resolução 
oft'ereeido pt>la commissílo, :assim 'eoino a < emenda. 

. do Sr • . Cuatodio .· Dias, :e:. o .· :additaniénto : .do · . 
S.r. ·Paula. e Souza •. · '· . .· · .· . · · .. : ·'' :· · 
· Foi porém· approvada sómenie · a' ·' iegainte 
em.enda ,: :· , .. ·. .· .. ,. · .. ,_: .,,,. ·:<·:,, ·.'· .,, . ·. ,. '· .· 

. , . « Que . se appliquem os ;fundos 'metallicóá exlli· 
tentes ·· n_o ~anco, • e . suos .cab:as ftliaes em_ ·comprar 

l 
notas e~rcúlantes · pelo : preço· do·· dia, ··recolhen
do-se essas notas ·na :.casa forte :. do ' ·banco; 
marcando-se cada•uma dellas de modo que não possa 
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circular. até verftlcar-se·o determinado no art .. · 12: 
da lei de 28 de Se_tembro de 1829.- Paula e Sou;tJ.»· 

·Esta' · resolução:·· assim. ndopt11da, ·foi •1\ commis· 
silo d·e redacção, tendo-se rejeitado o l'equerimenttl 
que fez o Sr. Paula e<Souza, paN sendigir por 
outra commlssão dí1ft>rento da de redaccito. 

I . 

~~GUNDA PARTE DA ORDEM DO DIÁ 

F~l appr~vado em segu.~da .discussão o seguinte 
pro)ecto de' lei. · .. -·. ·. · ·. -

•• «•A assembléa geral' legislativa decreta: . 
a 'Art; ·l.o Todos os navios de propriedade bra· 

zllelr~ podem navegar. para; os· portos do seu des· . 
tino, • ··sem . ·serem otmg.Jdos · a levar a. se a bcu:do 
capelliles· nem .cir11rgíões. · . . : . . 

« Art. 2.° Ficil:o revogadas todas as disposições 
em.cofttrarlo .. • : .. '· ,.--;·.. · .: :-

«.Paço da. .camarll . dos deputados, -em .26 de 
Junho de ·1830~- Ma'J?,oel,Zeferino ·a.os .Santos. 
-:To/lo . .Antomo de >Lemos. ,... · ·: " . .. 

V~ncida, a urgencia. eutrou. Jogo em tereeirB. 
dlscussilo, ·onde f,, i· tainbem approvado o ·proje'cto 
qu~ s~. adoptou.para i_r á co~m.issão de!•·edacção; 

TERCEIRA PART~ DA. ORDE~t DO nj+. 
Começou a •tercei~~ dla~u~são do project~ ~ Íef 

que • extingue a junta -.do .commercio •. · · :~. · , .. ,. 
Apoiou•se e rejeito~~s~ o:·adiamento para 'ir;o-

pro]ecto ·.a uma. comm1ssao. · . · 
~ornou:se a discussão' dll mataria que ftcóu 

adiada pela hora. . ' · . · . 
p Sa. PitESID.ll:N'l'E 'deu ~ara ord~m do diÍf 24. 

de Novembro.: Contiuuação .. da 8• discussão do 
projeet<!. de i.eí que ~xtiog~e a j~nta d~ eoin~erci~ •. 
Res~luç(5es .n,s~ ,1ª1, ,JS5',: 117, , 1,62 e 116. • ... · .. · 

Levantllu-se . a sessão· depo1s .·das . 2 · botaS.. -
José ifa .Oosta CtirvliZ~o,~p~:esidente·: ......;. .loGqidm,; 
MarceU.ino àe BJ;lto,".l.'! seeretáíio. ~ Lui.o. E1•an· 
cisco .de.'Paula .Cavali:ànti'ãe,Alóuque,~que~ 2~ s'e.:. 
cretarío; · · · · · ·· · · · · ' · 

; . .. ~ 

. Sesslo em:~ c!e N~wem,IJH 

PRfti!IDENC~Í no··aa. COS~~ CARVALHO 

A's 10 horas procedeu~se, .á chamada, ·e ac~a" 
rito~se- presentes 67 Srs;- députados, faltando 'com 
causa ·os· Srs> Alves· Bran·co;' Pereira de ·Brito,. 
Tiburcio;· Oliveira J Afvares; Feijó;' Gomes d4' Fon•.· 
seca, Ferreira de Mello, ·Li no ,Coutinho.~ Pà"Q.la 
ArauJo, Fernandes· da. Silvoira,·•Lemos,--Coilmon, 
Baptista. Per_eir.a, .D~us, e; Silva, Andra~a, , Lopo 
de _Souza, Paula, Ba-.;:ros,. Cas~an·o e .Moura •. ;. 

O S:a. PaBsmENTB declarou aberta· a :sessão,. e·· 
seild.o lida . a ·acta<:da·· nntecaderite pelo: Si•; liécre· 
tarlô -Lulz Ca~léinitl;··foVnpprovnda;'" ~-:: ".' ··: 
'd' sâ;' M.\.1\c:W.'&~''.~~. Bmó: leu tlNeg~inte •.. 

officios : · · · · .· · · · .. · · · .. . · · ·· . ~ .... · 
l.o Do secretario do senado remetteudo a· re· 

solu_çio daquella camnta·i~bre o projecto de outra 
orgániaada nesta, em declaração 1\ lei. de 18 de. 
Setembro. de•182tV,_;:Ràsotveu-aa qúe-as; emendas 
entrasãem .. logo . e.m .· discussilo; dispensando ·se • a 
1n;f.~8~~o~-~~-i~i~o'\i~ guér~a'·ém i·espostà·. ;ao guc· 
s~ ·llie:'dirigira•em!data-:·de:4 do -eorrimte, soU· 
citando: ·a· .'exp'sdiçio: de: ordens1 •· aftm ··do· ,que,!: na: 

. secréta':i.á de · estádo}·d§à-: n~g!lcios da; gu_errare:_• 
na- •·do: conselho :r supremo .. mihtar, se' perm1tta;· ao 
deput~do :~ymüodo ~o~cc}a C.un_ha:Mattos! !eitr~~
hir:: alguns· •a:Rontam"Bntos dos: .décretos; nsoluçõas. 
a·~ avisos. que~.n~o:ror;i\o :!.iripren_o~~des<u,i} o i:ann,a 
de. r181J8, <e :~i{ue' foremr .necessar1o8! pRr&'(l~nclusi\~ 
dó· • um I. diccloriario •da.' le'jpslllçiio . militar QCLunl~· 

' TOMO .2 . 

mente em vigor, e de•; um in IJce ehronologlco da
legislaçilo militar antiga e moderna ; .parLieiJ!ando· 
ftcarem exP,edíJai;vas comp~tentes ord~n~.D~F~c.Çu.,. 
a c!lmara lllleiradn .. · .. , . . ., ...•. , ,., .. ,_:~ 

Deu -conta' ·Igualmente de. um requerlrnenta .;cJe: 
José Antonio de OliveirB Gnimari'ies't. p'orte(io (·á·. 
gu,~rda.J·i vros da secretaria ·:desta •ca:mara;:· ped'l nilo 
so .lbe conceda .. quatro·,mezes; de -licença;--.. paa:al. 
p_oder· tratar de· a~a : .. saude. -. Conce~_eu-~e':~_~ll' 
llcent;a. · .. .. . · · . , · ..... · '· 

' r~eu·se o seguinte parecer : ' ~.-. ,;; ; 
«A commissiio. de .marinha tendo .. examinado 

flS representações do COntador da :marinb&,;~deatar 
cõrte que• põe em duv.ída o direito de descontar·•~ 
um dia ·de sol'do mensal ao pbysico·m6r e;.ei·flll'.•l 
giio·mór d_a -armada para• depois de -seíie•talre· 
cimentos· ftc.arem com .o; -mónte·pio aa:·auas.: res~ 
pectivas viuvao~:e ·orphilos ; ncha muito b'ém flin<'< 
dada .a duvida- do·-mencionado-.contador :nifo. oli•> 
stante ·alguns .. exemplos ,em contrario; ·pois'' quo 

. todos 'elles · forão exorbitações ·da ·letra•:do plano 
approvado pela resolução de 28 de Se~embro de. 
1795, .. o qual trazendo, as ::assígnaturils i de -t•>doli 
os.· chefes das; ·classes:. ·combatentes da . aratada,• 
não apresenta. as dos· chefes. das ·clas'ses . civjs,da. 
mesm&o' répartiqão.- E .p1ra · qué não. torne.·a entrar 
em questão uma mataria;- .de tanta .•clareza,.;i\• 
commissãn tem 11 honra de ofterecer o seguinte· 
projecto de r'esol)lçilo :. ; ' . · · .· · · ' , . .. :- -. ·; 

« A. assembléa geral· legislàtiva resolve::· ·•::;:· 
11 Artigo unico-.Os. em~regados.das,repârtições 

civis·: da armada nacional· e imperid não: têm: ai· 
reito ao.monte-pio, .. : ··,; " '·, . , -::: ;, :. 
· · «; ·Paça da camara dos :deputadPs; 23 'de. Setembro: 

de 1880.- Cunhá Matlo!l. ~-Plntõ Pewoto·;.:...; 
Viei,·a :souto. »· . · .. , :, : ~ : . , ':.,. ·.::t· , • 

Julgou-se . objecto de . delibera,ão a · Í'lláolução;o e·: 
mand.lu·se·imprimir.~:·•· ·>,•; · ·: · .. ·· ·-7'~.1'" · 

Entrarão . em diseasaio as emeúdas appro~adas; 
peln sena.3o á· resoJupão: que· deelara ·:a lei :de.l8 
üe·:seteDibra de"1828, :·.,. '·· ................ · ... ;;--· 

·,. ·-1.•.« No art. fio em lugar •dos"§§ -·6o: e l6' .~' 

dl;s!Pi~!~:!~~i :e~mo ~rt •. 5o accre~~a~:: 
:-. e~c~pto os do. sana~~, e -supremo..'· t~iban.~;~~t.~e · 
JllSÜf,lB •. JI .. · ._.,_ ... · .,·· ' ,,.,.,_/.·,r·<··.·· 

~oi· ,approvada, . 13 illlgarido~sa .ftl)da.:• ·,!liseÜSA~Ô .• ~ 
adoptario-se· as· ·~.iiJ.~J;lilas,,.''re'm'ett~,i-'iió,~~~-.J~m ;,o;. 
proJecto ... à aocretar1a~ ... p.a:ra,: depois . de· c.opu~des 
serem 'relriettidits . á sancijifó,. .. .. .·, .•.. '-:, ",.~ :; .... 

Leriio·s_e as .. redacçÕ131! '.dos ·.seguint~s projeét'o.s; 
os . qu_áes. f~~~o àppr_~~~~.o~ ·e: .llia~~iiêue: ç4P,~à.; 
lla.~a serem r~~e~t.i49!1- .. ao --~~~~~d.o,_:, , , ,_ .: ·:.:,. 

« A, assem_blé_~ ger,ap_Gglll,l~ttya, ~~I!Olle::,:: · .;:. 
tc.Ar:t.l.:• .Os: fando8, de ... sp_lir:a ex,,stente~.·•cm. 

destino ná c::.iX.a'.da"ãmôi:,ti'saçtó~·.aer,ão·•conve~t,~o( 
ein uotas'do banéo'.d/J;'a:,,tigQ.'P,aa~ão._e,~''eir:cY:l!.lõM; 
nesta província, .. e.'.il réspe(to''\Jé1là '.lie.~prôc:êdét.t' 
n·a · f6rmâ · • c:lôs . · âi:tà: ··• t2.':': e 20.' dâ .. 1âi'. ·d~' · 23 'de~So~ 
tembrode. J829::~-. ·.· ·::· ~.:;_·,·,, '':. ,>· : .. :· ,,·',· :·_.r~~:: 

« ~rt. 2.• Ficiio'. derogadas., ~~.:l~M; · e.nL)~p,•h 
tr:a~Jo._, .. . . ·'· .· '-'•·· :;::,· .. _, . ... .'_,:: ·;i•·· · ,, ;· • -~ 
.l,l1 P~ç~, .~· ca~_!\~&- :dllll,,d'lp~t~do!L.JU:: ~e. No·, 

v.om'br.q de 1~.-B~;~· Oa~nesro,.;Le!Sô.::-~-·-P.· .. f:fjf~ r Abi•eu·. ~7óaé ,9,6~~~~!~:.'-~é1 Jf!tCip,~c(18.i: 
2,ó «A. assembléa'·gen~·te=slattvâ"re•ólve·:-: · 
«. Artigo.; .uníco •: : A:a:, ·arrema çiJeai.~doa~'dfreUos . 

. das~'alfaodegaa: a doar1 cooaula s .de ·aabld~.que 
sê,:hoiiverem: .. de:.fazer>:ém •:rirt.uda.rdo art. SticU: .. 
lefi ido·: :oroamento,.; iuão :;· poderAõ· :zabra.ngei' :anala. 

· longo·•tempo:; que· o.:.da~.·,diu'açíio ida .rerqriila!;ilei•:t 
'·"";paço .da•<Je&l;tl&r!i<~~oa:deputados,~ 2S:•:f;le •·N.O.< · .· 

ve:mbco• d~ 188~~-mr · ·1l:: <C<arneiro;. L&to•.~A.~ ,.P."~··: 
. L\mpo.de:Abreu.ah <-~~-.!·; .1:;.- ··"·'·-··';.'"!'l:J i:f&<;c;_ 

Entrando em· dlscussa~ ... a re~acção :~ ~:es~ 
·. pelll!~,qual:. o,s· :~tdp~;:-~neta!Uco~,,·~~stea.t~ ~.l't.'~· 
; bllllca ;e ,:n.ls' suazt;;cnJ:Xaslfthaeac .. s.Jr.ãO.t-mnumi~;.,.. 

tan1ente . postos· ., dls(lõsiçã~. t.dl\ ca_lxá i! a-.; atnor.;: . 
. ,90 
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tização; a e lia ·.se .otfdrecêriio-. as seguintes emen· 
das: · · · · -• -·· =· .... , _ · , : . · -... _ 
-, ·1; • .«Que .. com· o dinheiro existente no. caixa 
filial da Brahla se verifique a mesma compra de 
notas circulantes que está determinada n respeito 
do . Rio : de Jànelro.~RelJouças. » - .' . . 

•2. a cr Em .lugar. de\ fundos metaUieos -diga• se..;.._ 
fundos .em metaes preciosos pertencentes ao banco, 
nelle existentes e na . caixa . filial de S. Paulo 
serão, etc. O art. go. supprimo.·se ...... Paultl - e 
·Souza. , · · - · · · 

Forão apoiadas. e afinal; depois de . ter sido 
rejeitada a : redocção ·. f11rio approvadas. em ·todas 
as. suas partes, . e remettêrão.se á _eommi>~são de 
redacçiio para n.>vamente .redigir a resoluçiit>. 

Continuou a terceira: dif!cussão do projecto de 
lei que extingue a junta _ do commercio e · que 
ficou adiado da sessão .antecedente, ao qual se 
otferecêrão .-as seguintes .emendas :_ · . · · . . 
· 1.• .a .Em vez. · de- que exercer-diga-se-que. 
estandoein:posse de seus · direi~s exereer.-Castro . 
.Al~ares. » · . . . . · · _, . 
·. 2;•: cr Em vez :.de-nom~rl-diga-se-nomenrA, 
ouvidos os credores presumidos e presente um com·. 
missario.--ca&t,·o Al~~ares. · » · .. · : . . . 

8.• -« Em ·· lugar de 60 dias-diga-se-dentro de 
quatro mezes, ~etc.-OtJstro . Alvares. » , . _ .· 

. Forão apoiadas ; . · . _ . . .... 
.4.• a A multa de 5 a 15 °/o.-:diga-se -com 

approvação doa :credores.-Gastro .Al~ares. 11 ,, 
Não .foi . apoiada~ ··: · ' · .· - · · - · · · 
Encerrada a discussão é procedendo·se ·á votaçiio 

foi approvada a primeira emenda, ·rejeitárão-se. · 
as :outras ; · julgou~se finda a• terceir.o discussão ; 
adoptou.ae' .o projecto, :O . ·qual foi · remettido ·com 

. . a .emenda approvada á commissão'· de redacção,-
para :ser. depois :remettida _ ao senado. _ · 

Entrou depois em discus~ão : o :artigo unico da 
resolução: n. 191: .. o; . : · . _-. -· ~ . ·. •. . . . 
' u Artigo unico; Aimposiçãodenominada-dizimR 

-que se arrecada na província da Bahia; se limita : 
á exportação :para -fõra ·do imperio; são abso\uta· 
mente livres ifa 'dita imposição todos· os generos 
de commercio de uns a outros portos da mesma 
província. 11 .. _ •• · 

··o Sa. CASTRO E sn.-v ... requareu o adiamento _da 
Yesolução . para que · della · se .. trntasse na sessão· 
seguinte. Sendo apoiado ·o adiamento, e entrando 
ern . diàcusaão ·não ''foi approvada • . _ ·- _ _ _ _ ·· 
·Continuando a ·diiieussilo o· Sr. Rebouças o1ftl· 

receu a ·seguinte · emendil': ' . - ._· · · 
. -« A. imposição \lénominf;da~ dizima- que se 

arrecada e contribue· sóaiente· na provinc:la da 
Bahia, em _virtude da éonveâÇio feita pela camara 
da capital da mesiria P-rovincia _em 18 .de Julho 
de 1652 e das cartas réglai· de · 24 de Novembro 
de 1695; e Sl de_ MarÇo de _1_718, que ·a confirmArlo, 
é restrieta A exportaçiio·'do tabaco e mais generos 
de terra, conrorme . aua instituição. Fi cio abao· 
lutamente livres da dita imposição todoa os·getae· 
ros do commercio de una a outro• porto• d_o im· 
perlo.- Rebouçal. 11 

Foi apoiada, e nftnal, tendo·se approvndo a re•o· 
luçlo, _ rejeitada a emenda, Julgou·ls finda a dia• 
cuaailo e adaptou·•• a reaoluolo, a qual ae reme~teu 
i commlaalo de redaeçilo. · .. · 
. Leu·ae a . ae111iDte redacçlo 1_ _ · 

-· « ·A : asaembl~a ~reral ·legislativa reaolve: -
· '" -A.rt. -1.0 Oa .fundos em metae11 preclosoa exla· 
tentes no . banco e .na · caixa illlal · de -S. Paulo, 
que nio pertencerem a terceiro, ·serão immedia
tam.ente postos! A disposição c. da caisa da amortl· 
zaçio, · para· serem 'por ella empregados . no resgate 
das notas do banco do antigo padrão em circulaoio· 
nesta província, quo pel?s referidos· fundo~ .: se 

. puderem obter .. :., :. ._, ;; .. ~ - '· :.. : . ·, ·· 
· -«Art. 2. 0 ·Para-se veriftcar.este'resgateamE>sma 

caixa di vi~ irá ·os . referidos fundos em lotes . que 
nió. excedao á quantia de:.-4_0:000N cada um_, · e 

precedendo annuncio nos.jornatls os porá á venda 
em ·hasta publica na9. occasiõdll, o porção que 

· julgBr mais . conv.Bnie •• te, ,, podendo nQ : .eolBO do . 
haver falta de licitantes nos . dias destinados -par~ 
a venda, ou de ba!xa _no agio, com que se puder 

· contar, suspendel·a, ad1ando·k em ordom a obter-se 
na operação -a maior vantngem possível. 

cc A.rt. S. o Os fundos e·m metaes preciosos exis· 
tente:~ na caixa filial tia Bahin; que não. perten . 
cerem a terceiro, serão . empregados pela caiXll 

.. filiar de aiíiortizo.çiio da dita pro>vincia na compra 
de notas circulantes nella ; procedendo-se em _tudo 
pela· fórma. determinada.-, no adigo anteeede.nte. 

u .Art. 4.o A. respeito das · notas que .. se forem .: 
resgatnndo em . virtude: da. _.presente resolução 
11e procederá na fórma dos arts. 12 .e 20 da :lei de 
23 'de Setembro de 1829.. · . · - . . . · 

« Art. 5.o Ficão de rogadas todas as leis e ordens 
em c<>ntrario. . . · ·· , . , . . . 

c Paço da cilmara do:J d,1putados, 24 de No~ · 
vembro de 1830.-.A. P. Limpo d~ Abreu.·- H. 
B . . OtJrneiro Lello. ,, . : . . · -- _; . - · 

.Foi ·approvado; pelo que depois de copiada de'V•l 
ser·-~emettida ao sena!fo. . .. · _ • ._ , ., ... , 

Entrou em discussão o artigo unico do projei:to 
de .resolução n. 135: _ . • · ' · · . . ·• · 

,, Fica approvnda _a ·~onvençiio d.e limites dos 
tennos da .villa de S. Pedro de Cantagallo e.da.de 
Nova·Friburgo feita e ajustada .entre as .camaras 
rcispectivas aos 2 de .Setembro de 1829. »; . . · 

Folapprovado, e julgando-se :finda a discusSão, , 
adoptou·se R resolução e. ae remetteu á coinmissão 

·de J'edaeção. 
Entrou depois em discusião a seguinte raso· 

luoão ·: _ - . -_ _ . . 
((A..~ ássembléa geral legli\àtivà resolve·: .· ., 
«Artigo unii:o. _ O decreto -de 3 de Fevereiro .· 

de 1To8, gue prohibio ao~ . ·om~iaes da !Alf.tn~éga 
do Rio de Janeiro · exigirem· dos· capitães- dos · 
nàvios certas quantias em que arbitrArão as gra· 
tiftcações ·volnntarias ·quo': estes lhes fazião, e as 

. injustas e ·escandalosa& CoritTibuições ·que OS re~ 
feridos officiaes tínhllo demais Introduzido com o 
pretexto ·de marcas ou lotações sobre os navios 
fica extensivo a todas , as·-- alfandegas do_ imperio 
do Brazíl. · · 

a Paço da. eamara doa .deputados, 20 de Ju!ho 
de 1830.-G. P. F.rreirtJ. 11 -· . . • 

Foi approvado, e julgaudo~~~~ finda a discussão 
adoptou·se a resolução que se mandou _é commisaão 
de redacçilo . _ · · . : , . . ·. 
, Entrou depois em discusailo a resoluçilon. 217. 
« ·Art. t.o O anno financeiro .para as contas das 

tamaras serA contadó do 1• de Outubro ati ultimo 
de Setembro. 11 - · 

· Ficou adiado pela hora. . 
O Sa. PlUI:siDENTE declarou para ordem do dia: 

aegulnte: Reaoluçlies na. 117, 89, 128 o 216. Pa~ 
recerea adladoa. _ . · . 

Levantou-se _a aSiaito AI duaa horaa. -José da 
Oo1t11 Oarvalho, prealdente.-Joogulm Marc1lZino . 
ele Brito, lo aetlretarlo.-Joa_qu'm Francisco Alves 
Bronco Muni# Barreeo, Bo aocretarlo. . 

Seado ea U •• Nove•b.e 

Pl\ESIDENCIA. DO SR. COIT.\ C.\RVALBO·'- . 
;: · ,, .. 

A'a . 10 horas fez-se a chamada e nchlrã~~s.ll · 
presentes 63 Srs. deputados.- faltando . com partscl-. 
pação os . Srs. Deos e Silva .. ;,:-Baptista ·Pereira, , 
Oliveira ALvares, .-. Feijó, · · l,edo, -Lemos,_ Ferreira, 
de ·:Mello, .Andrada, · Gomes·:. da Fonseca, . Mello: 
Mattos, A.lvea Branco, . Lino~ Coutinho,,é·Paula, 
Araujo, Calmon, Almeida ·,Torres, _-Fernandes:da 
Silveira,· Silva . Tavares, Perell·a .de Brito,- Lobo, . 
.Moura; Paula Barroa,.·Nelto :e_ Luiz Cavalc~nti.,:. 
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SESSÁO . EM '25 Di{:NOVEMBRO DE·183<f< 
. O Sr{. Ptw.ilwENTE declarou abcl'ta a sesslto é de' haver examinado os documentos respectivos 

h.Ja . a aett&. da antecedente pelo .Sr. s'ccretario que comprovilo a justiç-a da pretenc;iio dó. suppli- · 
l:Jimiz ·Barreto, foi np'provada. · · cante, . é de. parecer que _o _11e11 requeri.me~to sej!l 

O Sa. SllicaETA.l!.IO :M:Alió&üLI~o DE Ba1'l'o leu remettldo ao governo co_m recommendaçilo~· '· ' ·' 
quatro oftleios, do secretario do senado : , , « Paço . da. camara· · doa, 'deputados~· em' 25 'de 

1 •. 0 Partt~lpando que aquella camara .. adoptou Novembro. de 1830 • .;.;;B;'barbt.o' _B'ertelra · àii ,Vrigil. 
afim de dir1g1r 'á sancçlto .imperial as quatro ie· -B,apti•ta. Çaetano; ~ ·· ',._._ .. ·· '· · · · · · . · ·. · . ' 
guintes resoluções: , " . · A:d1Rdo por se pedrr a ·palavra. _ . · · · · : ·· : 
. .1 .• '! Ap_prt~vando. o . emprego . de . encarregado. da S,o 11 A . commissão de diplomacia vio o ~rojítct'o 

contabilidade. da camara, munleipcl desta cidade. de re~olução . sobre õ · corpo con·aular · oiferecido 
.2.• .Mandando recolher. ao tbesouro nacional. a Pf3Jo lilust~e dep~~ado <;~.Sr. Cal~_on, e ·reconq~-· 

quántia · gue exís~ír no· bani:o .. P.erteneente á. casa cendo a• nt1lidade' que· deve resultar 'd·e 's'er~q1illnto 
doa orphaos da c1dade da Bah1a, proveniente. do antes posto em pratica, por isso qué nito·· eXit4te 
quo lhe.t_ocou. no divjd~ndo do _r.nno de'1828; . ·algum. regimento que, marque as .. attribuiçõés e 

.8.·.• Ext111guando, o JUIZo· da .conserva torta dos deveres' d.:>s consoles;' e quanto · elle '·virá• a me·' 
m,qe_d~lros. . . , ; . . . . · · . . ;, , . '; lh.o_ra~ :·o es_tado do comln~_~cio pela díminuíçãó 'dog 

4.• Is~ntando 0~ empregados publicas . civis,: ec-. . emolumentos_; o que o · Lorna urgente~ é de parecer 
cleslast1cos ou mllitares , de oecuparem. 08 seu& que' ellA". se _adopte· pór uma resoltiçio· provisori& 
eiJipregos. emquanto assistirem ·ás aessões .. ·,dos· çom _as emendas que:·a·commíssão otferece~ assjai 
cons.elbos .ger~es de que'·forem mémbros.-Ficou ~~m~a?!rt1!~li!ticóu• com o·'regi~ento·'~"~·~~IX~ 
aJ~ama_ra lnteuada.• ._.: .. _ · -.····· · · · · • · ·c~·A.assembléa·~eral.'legislativa:resolvei .·. :· 

·_2;o· Participàildo . g_il~ ;~()'·senado adaptou• iil~ei:-. · _ u Ftca provi(!orramente app·rovado ·;o; regímento 
ram.e~te, afltn . de . dmgu· .á sanccilo·,,. depoii:J • 4e . cons~lar arinexo ã presente · resoluçilo com 'as 
re_d~z1da a decreto c~m~_as.em_endas approv:_ad.as· segu1ntes emimdas: :·.:·- · '·' '·:, ·· · ·.:· 
por esta. ca!JlBra _a prop_ost~ ~o· governo; creand<f u Ao art;:9.o .As despezas.do expediente de; suas 
u __ m!': co._mm~ssão de. e~a~;•rwpara tl:tar eUqu .. id·"·r·'.. secretarias_ ,dasde._se_us :vice.;,c __ on_ saie_s,.de_ ái:quiàiç_ão_ 
!I c~~:rxa ·da legação de·Londres.-Fu:ou a cam.ara · de~. sello. de- ofileio, livros;. .eaixas, dos~,archivoJP e 
mte1rada. . , . . · .. ; . .. . .• . . . . . '. ' ' • · mais objectos do expediente, serão. feit.aa por. conta 

:~·. 0 "En!iando duas P.~OpOSIÇÕes d!l' ,senado~:uma dos, respectivos consrués.: .. l; -~ • .c_; •,;,;.. ;.,o.,: •. 
que,declaranullos e de nenhum etfe1to em'juizo ou · · -· · · -- · · · · · 
fóra. delle todasas alienações e contractos oneros()s' É~E~'DA.' A' TABBtL_r ;;;·~·~if~Ltl~~ií.: ' :,:: 
te~to~ pelas ordeQIÍ regula.;~s, .e: outra extinguindo· . . :,,,,._; . .r .. _ : 
.a: congregação dos. pallres 'dé' s, · Felippe · Nery,' :C! Em.eada:. um dos.artlgosdo n,. 2o:.diininua~8e 
estab~lec_lda 'em •Pernambuco,;_Dispeósarão·se. da' 511000.,, ·: .· :.·· .. : ,,.,,_,, ··"''': ,, ·.. :;:. " '•'·''·; . 
impressão os. projectoli e resolveu~se que nesta ' u Paço da.camara dos.deputados,.26 de .Novem; 
mesm'a ·sessão entrassem· em discussão.· · · · bro .de.:1830. -Manoel .Marla .ao Amaral.-J.' •. 14. 

4;.0 Acompanhando ··a':'resoluçào do senado, que de .. .Aletlcar •. -Dr. P.ecl.ro .. de.Ara~o:Lima._,» . ;:--: -
declara sem '\'Ígi:Jr a cil'deilaÇão do liv ~ 1°, tit;:95· . Julgou; se objecto de deliberaçilo a resoluçilo 
e· • o: ~ecreto . de·. 26 • ~~~ Márço de ·.17Si, . prohibhido otferecida. pela: commiss;lQ e.: mandou-se, imprimir 
aos· JUlgad()res tempo~aes . e~sa~ell!. sem ·ucenÇ~ com o projecto do Sr •. Calmon. . . :: ,, . 
com; mulheres ' de' · suas, JUrJsdJcçoes. -Ficou•. a· · · · · · · 
camara inteirada;. dispensando-se da impressão' o • o SR• ~IEIRA. SOU'l'c) otfereceu o seguinte pro-· 
prój_eeto, ve~c~ndo~s.!' i~rdmenté que"entrasse hoje. Jecto de le1: · · . .· • . : · · · · . : 
mesmo em d1scussao• · . . - u A aasembléa geral legislativa decreta: . 
· A~provou·se para st~.remetter ao senado a redac~ « Art. 1.• Os vencimentos doa empregados eccle· 

o.iio. · d~ • re~o~ução ·· .approvando ·as • dis!Josiçõei siastlcos, civis e militares activos e·reformadoa na. 
legrslatlv9s mserida n·o regulamento dâ adminis·. provlncia do Rio ele Janeiro, .aerilo-.pagoa a6menta 

.. tr11ção geral . dos correios, mandado. observar ·por. em·· bilhetes do banco •.. OI · daquellea · empre11adoa, 
decret~ _de õ de MarÇo ___ de 1829 com algumas ex~ porém, que perceberem.annualrnente menoa. , da 
c'ep_19_eõr~a0 ••. 1_e··. 

08 
.· aeguin .. ·te .. 

11
: .. p: a, recer· es: · , _ . doia oonto1 de réia, . lbea 1erlo de1de J' a .lnte· L " rinamente augmentadoa .. ~ ·.•/• até qae .. n_ a 1e11io 

1 o ·A 1 1 de· constit 1 ilo 6 a 1 ·· de .18Slae decretem outraa provl<lenõlaa. . . • « . comm se 0 . u O x m nou os « Art. 2,o F_iclo. doro.,adaa, ate. ; .. · . 
impressos e mais J!apeis· qu'l a requerimento do "d cl · · 
Sr. deputado Lino O.outi.nbo 'forão ~ubmettldoa •· " Paoo 1\a camara doa epatadot, -~ e Novem• 

ld "' e a ua s r 1 til · rt bro de -1880.- Vlrirca Sowco.11 . . . .. . . . . . 
sua. cons eraç .. o, m 0 · q 8 · 18 e a 0 ce 08 Julgou·•e ob)eoio de dellberlol«f e dlapentado da 
excessos, .abusos de poder, delapldações e oatros impreaailo, veneeu·ae a ar"encla pedida par"'."D'rar 
crimes commettldos pelo' presidente do Par• o . " .. • ' 
bariio· de Itaplcurú•merim; .é de parecer que taea logo em dl>tOIIIIilo.. · ·. . · · · ·· .. 
doc_nmontoa sejilo remettidos ao go\·erno para que o· Sa. XA.vrun DJ!I O•nv.u.no mandou i 'meta· o 
i ·vista· dellea e de outraa multas representações ae~rulnte pro)ecto de reaoluolót · · · · ' · · 
feitas ·ao mesmo governo· pelas differontoa secre· « A' aasembléa geralleglalatlva retolve: · .-
tarlas de eatado faoa proceder contrA o mencionado «Art. unlco. O governo doi\ autorlaadó :a apo· 
presidente na fôrma da\4 leis• · · . .. ·· sentar com o ordenado por Inteiro ou·cr·competente 

a: Paço da camara•dosdeputadoa, 25 de Novem· delle, conforme o temJID e qualldade·'de serviço, 
bro de 1880.-H. P. B. Paim.-EI'ttlsto Ferrefra oil minlatroa das relaçõll provinciíei, ·que· o· me~ 
Fra~ça. »_ , . . . . , , ,. . recerem, doando. todavia· u• apoaentadorras depen·--
, Fóhpprovado. · .. -- . . . . - dentes para au~ val[~ad~ da,appro~~i;l~.-~.~;a!l&lil~,·.': 

2;o «Antonio :Luiz' Patricio da Silva Manso, bl_éa geral. ·. . ..... · .. _ · · · ,. · :· -· · :·-'.; __ ':c·:,-. 
cidadão brazileiro, oceupàndo o etn_pt:egó de cirur· u Paço da camara dos del!utado.s·,25 de Novembro• 
gi~o~.mõr-:·~a pl'ovin~ia .. :4e. Matto~Grosso, potha· de'lSSO.-'.Xaui!WdiJCarvalliD.'»''' , ... ,_ '"~''?'': ~n~: 
v:er-se. ausentado. para a Europa antes ·da. 1nde· JulgÓu"se · óbjecto di!"Yde~iti'araÇio·~e _· ínandoli•se~-
pendencia o· pórtuguez :que o· exercia; via-se ·sem. impri!Dir; não se veil.c~ii!i~ à~rgel,l·~_ia. p'~4~il~ :p~ra · 
mótivo · _razonvél privaao d(ls vencimentos que. já . s4e1._8

rc'udsls
8
pe

0
n. s~. d. __ a . ~--- -•_:_: ?_mP_ r ____ e_ s_ ... ~_.io __ ·".·_·.e .•. _?_.n~r. ?_·. u _____ ; ;_~_-_o_.:_8_._~_; ---~\lt;·.·-~; __ '_ 

pércebi'a debaixô de ·flaiiOQ.idonea_ por ~l'dem do' ii 
govern·o:provisorio' d_a .· província .. respecti:va, . , e re~ , F_ oi_- a __ ·pprov_ a_ dõ.· o seg. 'uin ____ t_ e_ · reqlie_ rim __ e_nt_o_·~~.'.1.'; ·, '' ...... -

· q)l~rer ;que_ se .)he :'ma~;~.dem _eoutlnuar aquellas · «.Requeira .'que se declare::ao Rêiiado.que>lioúvé.' 
vencimentos, levantando-se a .flanoa prestada ·e equfvo~:o' na redacçiio'da :~xcepôão'·1:do''art-.::slO''·do · 
ex.pedir:o eome_êtente 'titulo. . · _.· . · · . _ ··•. projee~o do. codi.fW crim,m.~l;;·.sejldo;~ll~;~~:r;~àéle~ra·· 

. . · u 4' colnmissil'? de ~ensões ·e ordenados, depois redacçao n segnmte: ..:..J\_s- acções oll -orn1ssoes· pão · 
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712. SESSÃO EM 25 D~: NOVEMBRO DE 1 ~30 
cleclar&diiB neste CO digo 9 que ni'iO aiiO.pUI'ümBnte CI'Í• 
minae&, ás quaes ,pelos re~imoutos das autoridaues 
tdeis sobre processo; esteJa imposta alguma multa 
ou outra pe·na .pela falta do cumprimento de ·algum. 
dever·:ou obrigação.-Vasconcellos .• n : .. · 

E.n;;rou em segund~ .discuaeilo o proje~ttl .de_ lei 
vindodo senado, annullando todas as .ahenaçoes, 
c contractos onerosos .ft;ltos ·pelas · ordens regu
lares. 

Vierilo á mesá 88 seguintes emendas que forão 
apoiadas: 

.-L• a Qua se d~clare os contractos que se fizerem . 
-R~bouçaa.» . . . . . 

2.• -e 8.• a Supprima·se-o contractos onerosos~.e 
em seu lugar ponha· se-aforamentos e . arrenda
mentos que excedilo de tres aanCJs ;~em lugar de 
-uma vez, etc.- ató o fim-'diga.àe-um-a vez que 
nüo pa·oceda expressa ,licençn da.aasembléa geral, 
facultando taes contractos.-Paula 11 Souza. » 
.. A.flnal· foi approvado o. projecto e rej&itadas as 

emendas. . . .. . · 
Finda a 2• discussio, requereu o Sr. Cunha 

Mattos : ~rgencia.:par" e·ntrar logo em 8• discu8siio, 
e .aendo apoiada, discutida e approvada. entrou 
em 8• discus84o o mencionado pr(ljecto. . .· . 
·o Sa. Mu.Ntz BARRETO olfereceu como suas e 

foTio apoiadas aa sobreditas emendaa-do Sr. Paula. 
e Sousa:: este aen~or redigio a primeira de · suas 
emendas deeta . maneira:: . ' · . 

cr Supprlma·se-e contractoa on!Jrosos-e em seu 
lugar ponha-ao-aforamentos e arrendamentos que 
exeedilo ·anres annoe.» · · · ·. 

Foi apoiado. .• . . . 
Finda a diacussiio e procedendo·&& A votaçi&o da 

primeira das emendas; ficou esta empatadll, .e . 
rejeitada á aegundá emenda·. . . 

Devendo ftcar adiada a iliscuaaão desta matéria, 
o Sr. Vasconcellos ·peC:l.io urgencia e sendo apoiada 
venceu-se . que .18 voltassa A 8• discussão, .·a .qu·al 
conclillda ficou segullda vez -empatada a votaçao e 
em consequencia rejeitada a emenda na fôrma do 
r4?gimento e approvado.e adoptado o projecto. · 

O Sa. VASCONCELLos .oft'ereceu um projecto de . 
resolução, autoriaan'do . o ·governo· a nomear 30 
pessoas e ·a aaeembléa' geral do ·banco 60 para 
aasignarem· · as noteas do novo· padrão e marcando 
o vencimentn que devem·perceber. · 

Julgou-ee otijeeto de .deliberação e ficou para 
entrar na ordem· doa .trabaJI.oa. · 

Pauou-ee ·:a dlacuUr o · projecto de . reaoluoilo 
vindo do senado,. declarando eem vigor a ord. li v. 
to tit. 95 e o-: decreto de 26 de Maroo de 1784, e . 
•eodo approvado e adaptado, foi diapaliaado, a111m 
como ·o que annulla ae alienações· e contractoe 
onerosos teitoa pelas ordene r&~ulares, de -Irem f. 
commiaelo de . redacçlo-; . e ae mandarao cóplaa 
para subirem • aancçlo. 

Approvou·•• para ae remetter ao . senado " re· 
dacçito dR ·reaolução que marca .oa Umitea doa 
terrenos da villa de S. Pedro de Oaotagallo e de 
Nova· Friburgo, . . na .. . fôrma convencionada pelae 
reepeetivaa camarae. . · . .' . 

L.eu-se o sepin&e -parecer: 
• -Aa comnuasões 1• . e 8• . de fazenda · em dea. 

eDipenbo .dtl ta~~fa qu_e lhes foi imposta por esta 
augusta camara. ao ore. proposta doa m~ios de 
tnelhoràr., à CirCW8ÇilO monetafia .· depO(R do .maia 
seria e:iime, apresenta • mesina camara 88 . anaa.· 
reft~X~Il!l: e o seu.. parecer a& · respei~; . espe~:alld.o 
que mereção ser tomadas :.em consideração. ·e Ql\e 
a sabtiCloria da call'ara . resolverA o ·.mais .canve
niente )õBJIItereaiea .. da naçilo . . · .. · ... .. · · · ,. 
O«d •. . provideiida legislativa que man!la dispOr . 

. dos. metaes· preciosos que li& achão em ser, _per- . 
tencentes ao . extincto .banco, para resgàiti .ae · 
suas nota1, :e 'que applica ao mesmo . resgate .o 
fu.ndo superabundant:S na . caixa dà ,amortissçãó, '· 
o-. cumprimento do artigo da lei do . 28 de . Se• 
'tm.J?~o. :de )829; e .. tlnalme.nte a· execução da lei 

do orçamento olhnçiio . desde . já o progressivo 
augmeuto d<> credit•> das nota~. do l.uinco, não: 
convindo mosmll ao interesse geral uma repen· 
tina mudança· a td respel.to : parece, portanto; · 
às ·commissõ&s que nenbuinaOutra mediiia ··pó'de, 
por ngora, .propOr·se; e gue ao governo cumpre na 
observancia judiciosa dos expandidos, ·. concorrer 
·para a realisação ·de . nossas ·esperanças. . · · . · 

« As eommissões apartando as suas vista8 
deste Objecito, . fixa . a :11ua attenção na . enorme 
circulação da fraca ínoeda · de cobre, e não · pó~e 

· sem ·horror onta·ar . no abysmo a · que nos 'tem 
lirrojBdO 'uma .àdministraçilo fm.previdente, 'pro
diga,· •o; poderia ·dizer;se; anti'nacionall . Os 
males. prover.iontes têm pezàdo sobre a nação e ·a · 

· tem constantemente eXJIOBto a maiores soft'ririJ'entos. 
a Necessario á po1s lançar mão de · remedlo 

prompto, mas efficaz: qualquer menos meditado · 
. Póde aggravar o mal, o. medidas pnliativas pouco 
aproveitariiio em tal caso. . .' · . . · . ·; 
: « A' suspensão -do cu·nho. da -actual moeda .já ·é• 
um benetlclo , e está decretada ; . mail Jato .nllo: . 

. basta quando a immoralidade e convencia de milos 
dadns arrojão cónt,inuam!jnt~ . esta pes,te. na c:l.r· ~ 
culação. · Deve poas destruir.· se por uma . vez, 
e "por uma medida amcaz; a raiz da planta quo 
produz Cructos tio flineatos ; esta fraca · moeda 
aeve . desapparecer e com ellà . ~s ciiine~ :que 
desafia. . . . . . , ., . : 

« As com missões porém; c:omquanto. rei:onheçãó 
a. urgencia de acudir elir.prompto a este pondo· 
ro.so objecto, receiilo · t'udo . dl! m.edídaiJ prec:~pi· • 
tadaR., . que podem ~ugmentãr o mal, .fazendo 
apparecdr· emtiaraços .Da . e:~tecução, . e estremecer 
~ - cr~~ito da circulação riu. díJferentes. ()artes .~do . 
tmperao. . · ; , · . . . .. .. · . · . . 
· " O pezo e valor da moeda corrente. de cobre 

· nito · é o mesmo em todas. as províncias ; ·. coino 
. ·sem prévio conhecimentO dé quanUdades . e . qnall~ . 

dade póde calclJ:lar-se q Y!'lorintrina_eco; e aquelle 
que : devo em1tt1r-se até .. o par do seu corrsnte 1 
Aiiid;a outras objecçõea obvlaii )e. apreae:ntilo A 
consJderaçilo . das commiasõea, que 1n·d nzem . a ea.· 
paçar até A proxliná iiessílo· legislativa qualquer 
medida, servindo este · corto .prazo para· obter· aa. 
informações . que eacla.reçilo, . e p~SSI\ a a88emblêa 
geral npresontar com aegananç" o . pretendido 
melhoramento, podendo desde jATnlclar a)gun1 
meio• de prevençlo. ·.. , . . . . .. · . · · 
· • Além de que a execuçlo dae medidas tomadas 
.para a retlradll de notas. d:\ elrculaçilo inftulrl\ de 
certo no . sou. credito, 1 por coneequencla no aglo 
entre aa meama1 notai o a dita moeda de cabre (ee 
nil:l deaapparec:er do todo), e por c~neegailnte aw 
a rerorma deeta moeda. 116 ha quo · roceiar . o 
progresso da falalflcaollo. . . · 

• As commlsaõea Julglo indlspenuvel remediar· 
ae deede j6. 01 mafoa quCJ padece a .. provinola da 
Bahia por ofreito de 111a . clrculuçil() monetaria; 
por isso proporA oa .. meioa qutt lhes parecerão 
opportuncs e adequados 61 cirl3umstancias. Tam
bem nito plldarilo deixar .de attender A sorte dos 
empregados .. publicas, cujoe ordenados aoffrem 
tanta iiiminuaçiio . qullnto é . o depreciamento . da 

. moeda em que são pagos,. e por isso otrerece i 
consideração da _camara o remoiio. provisorio 
que lhe parece de juàtiça. · . · · · .. .. , 

· n . O governo, senhores, marchando · no . caminho 
.· da constituição e da lei, forte . com . a '.opinião 

publica e com . a , sua . nacioiaaUdad.e : fazendo ,por 
B&o só desappl\~ec.er ~ rec~ioa, )1 . ganhan_d9. a . : c:.o_~· · 
fiança que é m•ster, . prepararA a estr.ada para 
todas. as reformRs uteis; .. e faéilit.àri os maios de 
c~edito, sem o·. qual t~~a a .operação ,finànce.ira 
se · torna desastrosa : . n1 , . d~. gov.eroo, a1 da pros•. 
paridade publiqa;· 'se ~ts nossas espel'anças ., silo 
mnllogradasl. Portanto ·as. "om. mis;ões propoem :. 

«. 1.~ Se recommenue a~ ·gover~o exercite por 
; todos . o !I meios · lega és . a '· sua . ·autoridadé a. :Com~ .. 
l>~llir os eml>re~ados, a ~uem cumpre vi~i~r ·~ 
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de um sacerdote, o qllalvericerá pelo trabalho e 
~est!mpenho ol~ zelo, com que deve ~uardar a 
JgreJa a quant1a de 240/1000 annuaes. A livraria 
da .ex:congrcgação _é doada. á. do cur'!o jnrídico 
de, Olmda. . - · 

« Art: S. o A cada .um dos sacerdotesque tive· 
rem. etl'ectívamente conservado o habito da 'con,. 
gregação, e o_ tiverem obtido conrcmne os seu a 
estoAtutos, se dará. emqnanto não obtiverem bene
ficio eeclesiastico do governo uma diaria de lROOO. 

« Aos leigos. que gozarem do direito de con· 
gregados, se .dará um .diariade 600 ré!s e os 
noviços, que por caridade-da ex·coilgregação tiverem . 
entrado gratuitamente, serão mandados continuai ' 

-seus estudos no seminiuio episcopal de Olínd:1, · 
até. que se -ordenAm sacerdotes, sem _ com tudo 
serem compelidos. Os que porém ent1·arão dotad<ls, _ 
serão. entregues o restituídos com seus d_àtes ás 
suas fam.ilíae:, todas as despezas mencionadas 
neste artigo, e em outros, e bem assim as que 
se fizerem com· o i.nventario, serão pagas pelos' 
rendimentos dos bens da casa. . _ . _ · · 

<< Art. 9. o O governo. cuidará. de mandar satisfa
zer os encargos pios, de que os bens esLiverem 
onerados pelo modo que mais C•11:veniente lhe 
parecer, deduzindo a sua despeza do rendimento 
dos bens .como no artigo antecedente. · 
· « Art. 10. São nullos o de nenhum etl'eito todas 
fiS- alienações e contraêtos onero.-os feitos pêlll__ 
ex-congregação, e . as reclamações que . a tal . res
peito se fizerem,. ou sobre div1das passiv:is, se·rno 
levados por via do. gov_erno co in _ inrormação do 
conselho provincial ao cónhecirnento <la assembléa, 
para bem de as. attender _ou 'despresar . 

• « Art. lL. A disposição 1a . prel!ente lei, . será' 
cumprida em tudo.· o. qu9, fõr _ apphc~vel na. _pro~ 
vínc1a da Bahia, no qll'e é respectivo ao hospicío, 
que alli ~m a ex-congregação,. doado po~ém desde 

· ja o· patrimoni9. que alli. existe, á. casa. pia· dos_ 
orphãos que _,tem. aquella .província. . .. . _ . · . 

<c Art. 12. Ficão revogadas todas as lEJis e mais 
di!lposições eni contrario.' . . - .. · 

Foi rejeitada a seguiu te emenda apoiada ao art.lL 
<< Na palavra <.orpbiios s~ comprebelida orphãs•-

Ferreira França. » _ . _ · _ _ · . ._. ·. 
Julg.,do urgente, _entroU: em 3• discussão . e_ foi 

adaptado por .!!nanimidade d_e votos para ser en
viado á· sancçao~ 

SEGUNDA _PARTE DA. ORDEM DO DCA 

Primeira discussão de um projecto de lei sobre 
os vencimentos dos empregados publicos, eccle_~ 
slasticos, civis e militares.(Vide sessão antecedenh) 

O Sa. SouTn, autor do projecto; declarou q11e 
o queria. otl'erect!r como resolução, e em conse· 
quencia forão. apoiadas ao art. 1° as seguinteli 

. emendfls : - . - . _ , . - . 
« Que se comprehendão todos os militares e. os 

mais empregados até 1:000$000.-Salva a redacção.-
Reóouças. » . : . · . . 

u O .. ,pagamento dos pret::~, e despezas miudas 
continuará a ser feito .em moeda de cobre, e o 
governo, fica autorisado para a despeza do agío 
entre a moeda -.de ·cobre e. as notas do banco.-
Gast,•o e Silva. « . · : _ · •. :- · 

uEm Jugar de-20·0/o,--..diga~s·e-80 "1•·--J:facfoZ~.» 
' Suscítuu·:se questão, se 'tendo·se julgado obJecto 

· do~.dçl_i\)!}ração~ .. êomo. projecto: de decrt~to. po?er!a 
m'Qd~r~se: _para __ z:es_oluçao o prOJeCt<l sem perm1ss~o 
e votação da_ camara ; e afinal venceu·se que nao .. 
fosse. resolução. . . . . . . . . 

Tornando-se á .primeirll . discusaiio do . projecto, 
venceu-se que passasse. para . -a segun.da, e l~l 
rejeitada a urge!lcia que se tmba apu1ado Pl!ra 
aegulr-ae. immed1atamento a -· segunda discussuo . . 

TERCEmA. PARTE DA. ORDEM DO DIA. 

Dis~utiuJo.ae o projectr.i de Miolllçilo n. 217 

sobre ns contas das co. mar as municipaes, foi- rejei· 
tado o artigo lo, e julgarão·so prejudicados os 
outros artigos. · · 

QUARTA PARTE DA ORDEM DO :ÓIÀ. · 

Discutío·se -o projecto de resolução 11. 128, sobre 
os corpos milicianos ligeiros da. província do 
Parti. ·. .. __ _ _ . 

«Artigo unico. Os corpos milicianos ligeiros da 
provmcia do Pará, creados pela carta régiii de 
12 de Maio de 1798 não ·são subordinados- ao com-· 
mandante das a1·m·as da província..>> 

Forão ·apoiaólns as seguintes emendas: 
<< Os'corpos lí:.leiros da províno:ia do Parll, crea· 

dos pela cArta· régia de 12 ':!e Maio de. 1798 são 
ordenanças e não milicianos.'- Luiz Cavalcanti:» 
,u Ficão dissolvidos os corpos .milicianos ligeiros 

da província- do Pará., creados ·. por carta·. régia 
de 12 de Maio de-1798 . .- Od.orico Mendes.» · 
.'Prorognu-se a sessão, · · · _· · •. -. _. _ - '., 
~Afinal foi' rejeitado o projecto; ficou prejudicadll 

a . emenda do Sr. 1Jéputado ·Luiz Cavalcanti, o 
approvou-se a emenda do .Sr. Odorico, que se 
venceu fosso envindo ·ao senad(> como decreto ·e 
não como resolução, remettendo·se para esse 
fim á commissão de redacção. 

o SR. PRESIDENTE. nomeou os 24 membrospárll 
a deputação que ha de .ir pedir a hora do encer· 
ramento da assembléa geral. · . ·.. _ · 

O Sa. P~ESIDENTE . deu. para ordem do dia 27 
de. Novembro·: Resolução · n. 89. Resolução 
n. 2l6. Parecel"•lS adiados. 

Levantou-se a sessão tis duas horas e.um quarto; 
José d.a. Costa Cal""Oalho, presidente~·,... Joaqúím 
ll(a,·collino de Brito, .1° secretario ..... Luiz Fran• 
cisco de Paula Cavalcantt de .Albuquerque,- 2~> 
secretario. 

·~.· Sessão em 2~ de Novembro 

Pl_lESIDENCIA DO Sll •. COSTA CAkVA.LHO 

A.'s dez horas e um. quarto proêedeu.se á chO:· 
mada, .e .:ómo · niio houvesse · numero su:fficiente 
de Sra. dep11tados para 'f~rmar casa, e 'se appro~ 
ximasse a hora designàd.l para o recebimento.da 
deputação desta camara'que vai saber de' S.<M. 
I'mperial a horn e lugar. em que leve ser encerrada 
n aasembléa geral. O Sr. presidente convidou. os 
Srs~ .membros da deputção para sahirem da. casa 
e interrompeu a sessão.. · _ . _ ·. -

A's dez horas e tres quàrtos tendo-se_ recolhido a 
deputação, e àcbando-se presentes õ7 Srs; ·depu
tado8 ; falta~do com causa os Srs. Alencar, · Pa~ 
checo_ Pimentel, Paula .. Barros, · Lobo de Souza·, 
Pereira da Brito, _ Silva 'Tavares, Netto, Calmon, 
Paula Arau~o, Lino, Alves Branco, ' Cassiano; 
Gomes d!l· Fonseca, Andrada, Ferreira·de Mello, 
Lemos,. Feijó, Oliveira Alvares, Baptista Pereira; 
Deos e Silva, Fernandes Ja. Silveira; e sem ella 

. os Srs. Moura, Carneiro da CunhA, Corrêa ·de 
Albuquerque, Josá Carlos, Veiga, Pinto -Peixoto, 
Sá Ribas e -Fernandes de Vasconcellos. · · · 

o Sa. P~ESIDÉNTE' cieél~rou ~berta; a 'sessã6; e 
sendo lida a acta da antecedente .· pel~ Sr; . sscre_~ 
tario _Luiz Cav:llcanti, foi approvada. · . -.. 

0 S·B. :MARCl:.LLlNO DE BRITO ·leu ·OS seguintes 
o:fficio~ e parecer: . ,_ - , ... -. . . .· _ .. -. ·, .. _ 

l.o Do secretario_ .· .do . senado tiill. respôsta .ao .. 
que desta camara se lhe dirigira aos, 25 dô co~~ 
rente mez- s.obre o oquivoco na redacçiló !lo ,lut. 
310 do projecto do codlgo 'criminal, .participando 
ter o .senado adaptado_ R .. verdadeira· ·,_redacçilo ' 
qno ia. monr.ionac.la- no referido otl\oio. --Ficou a 
camara lntuimún. · · 
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2.0 Do mini.stro da milr!nha dandoparte de que 
S. M .. Impertal . consentiO na lei que fixa ns 
forças navaes acttvas para o anno financeiro que 
ha de correr dolo.de Julho de 183laté o ultimo de 
Junho de 1832.-Frcou a camara inteirada; .e remet
teu:se o autographo pa~a a secretarí.a. 

PARECER. 

«...;D. Josepha Joaquina lle Albuquerque M•ua
nhao, viuva llo capitão João de Albuquerque 
Maranhão, expõe a. esta augustt. · camara que 
sendo seu fallecido ._ mnrido devedor á fazenda 
nacio~a!_ de.cer_ ta quantia proveniente do co __ ntracto 
dos d1z1mos dos gados da província do Ceará 
que arrematára pelo triennio de 1812 a 1815' 
aconteceu ser o mesmo seu marido envolvido n~ 
revolução de. 1817, . e. por isto sequestrBdos e 
a:rrematados seus bens pelo juizo do fisco da 

· c1d9:de da Parahyba do Norte, e· que a ínstancía~ 
da JUnta da fazenda daquella provincia'doCeará 
se. e~p_!!dirn- pelo theso~;~ro pt,blíco desta córte: 
prov1sao .ao JUIZ dos fartos da faz!!nda da pro
víncia da Parabyba pan' fazer recolher ao cofre 
da· fazenda publica· do Ce.trá a quantia necessarifl 
ao pagamento . do resto do referido .debito, e que 
em col}sequenc.1a. deprecando o. mencionado jaiz 
dos. re1tos ao JUizo do fisco resJ>ectivo, entregára 
este legalmen~e a quantia de 8:63<iR033 ·que se 
achava recolhtda .ao cofre, proveniente dos bens 
arr~matados: ·que julgando: a . supplieante estar 
ass1m formalmente relevada do supradito pa~a~ 
!De~t? do seu casal, vio-se afinal compelhd11 
JUdiCialmente por haver o mesll}o juiz dos feitos, 
que era o desembargador. Antomo da Silva Lopes 
Rocha, com- notavel escandalo e abuso do seu; 
~inisteri?, mal vertido su~terfugiosamente a quan~ 
t1a receb1da, e qtte • em tão. terrível. ensejo recor, 
rêra a supplica•,•te ao thesouro publico allegan.do 
e pr~vando todo _o expandido, e pedindo sus-

. pensao da execuçao e abono da quantia legal
ment~ paga, resultando de tod 1 ••. este processo 
exped1r-se pelo mesmo thesouro pt:ovisão á junta 
da fazenda da· Parahyba .Para m.andar .. proceder 
~ontra os bens. do menc1onado Rocha,. não . se 
Julgando todav1a o casal da supplicante des'lbri
gado,. emquanto . se não . realisa o embolso ·da 
fazenda nacional: n_estes .. termos pede a esta· 
~u_gus~ . camara a. supP,l.Jcan~e a reparação da . 
lDJUsüça .que tem soft'rtdo, e que se expeça 
ori:le~ á JUDta da fazenda do .. Ceará par" que 
acredtte ao casal da supplicante o que legitima· 
ment~ pagou. 

«A commissão de fazenda .é de_ parecer que o· 
:pagamento . feit!> :pelo ca~ai da .supplicante por 
1ntermedlo do JUIZO .do fisco. é legal por ser con· 
forme ás. leis, e .lamentando a sorte dos cidadiios 
brazileiros que . tão arbit'rariament:e tem sido 
como a suppli<:nnte',. esbulhados dé .seus direito~ 
por m~ras provtsões, exaradas sem as formalidades 
pre~cnptas em.; direito; é mais de parecer que se 
envte o· r~quer1mento .da. supplicante ao ministro 
e secretario de e~tado. _dos negocias . da :fazendtl 
par~ ~ar .as pro!•denc1.a.s . conducentes á reparação· 
da IDJUSt~ça fetta, ex1g!ndo-se informaçõés·cír· 
cumstanciadaa do. menc10nado ministro a este 
respeito para ulterior deliberaÇão, à qual talvez 
d~verà ser a accusação do arbitraria ministro. 
--B. P. de Vasconcellos.-A. :P. Limpo de Abreu. 
-]). J)uarte Silt;ll. li . ·· 
:Foi approvado. 
O. Sa. PAULA E SouzA.. pedindo· a palavra como 

otador da. d!l!'utação, declarou que tendo sido 
est~ recebida . com: as ·formalidades· do costume 
dl_r•lrira a S. M. Imperial o seguinte· discurso. ' 

a ·senhor.- A camara doa. deputadoà npproxi
mando·n o termo em que deve findar a actual 
proro11açfto ela ua•ito extraorcllnarla da· auemblén 
seral leRI•h•~lva lltlll envia perantó o throno do 

. Y. M. imperial, a saber o lagar, 'dia e hora do 
seu encerrament•J. A c•m•ua dos deputados-~- se~ 
nJto.r, c_omo orgão do gener-aso e b·Hn povo'bra-

. Zlletro,_ ren•le graças é V; M. Imperial pelos 
~en~ que lhe propordonou a sabedor!'· e patrio
ttstuJmo de V. M. Impel"iul; decretando a· pre
sente s.e"são extr·aordinari•l· A . sua . prorogàção. 

- A .camnr8' se congr11tula com V. M. Imperial' polo 
brtlbante o_ mage.stOS•l futuro. q•1e á patrla nflilnça 
o ex:acto cumprimeuto da constituição que· nos 
rege. 

« Taes são, senhor; os _sentimentos da. ·camata 
dos deptltadO$ : taes sito .os do Brazil inteirá· ·que 
out•·a co usa não anhelu senão .. ordem e tiber~ 
dada . .» · . . . _-: 
. Declarou tambam qae conclaído o discilr;ro 
S. M •. respond~ra:- «No dia 30, na cam;ua-do' se· 
nado, ao m~>io dia. 11 

Foi reeebiJa a resposta com . muito especiat 
agrado... . . . · 

Como tíve3sam sabido ·da· camaril alguns Srs. 
deputados, e outros se ach:ss~em _traballl:tndo ·em 
suaa. commissões, e por isso niio houvesse n11mero 
legal para se (>ll_del' _deliberar, intarrompe·s·o a 
sessão . até o mero · dta,. e então havendo casa' 
o Sr; lo sec:r~tario leu. ós seguintes officios : · ·' 

l.o Do mtntstro da . guerra;· participando . ter 
S. M. Imperii1l sanecionado . dous decretos· da · 
ass~mb!éa geral : o to flx·uido . as forças· de terra 
ordmanas para o anno flnancairo do 1° de· Jalho 
de 1831 até o ultimo de Junho de 183'! · e o 2o · 
extinguindo o co;nmissarlado geral_ do 'exercito 
durante_ a paz. -:- Fico11' a eamara inteirada: e 
ma~ndarao·se os autographos ·para o· archh·o; 

2.0 ~o secretario . do. senado;_ . remettendo·· . ·a 
prQpOSIÇãO d!> .senado .para que OS crimes sej~o 
Jtllgados no JlliZO dos Jnrad_os. . _ ·. · •. , 

Dispensou-se a resolu~iio df! impressão, para 
que entr!lsse logo. em ::.dtscussao, por se_ vencer 
a urgencta requenda palo- Sr; Henriques de· Re-
zende; . · ·· · · ·· · · ·' 

Leu-se iguatmente a seguinte redacçio: 
« A ~ssemb~é~ ge?"al le~islativa· decreta: · . 
" Art. _1.0• F1cao dt!!Bolvtdos os corpos de mili

cianos hgetros da província do Para · creãdôá 
por· carta re!lia de 12. de Maio de 179!L · · ·· . · 

«·Art. 2.0 • Ficiio revogadas ·todas as dispôstções 
em contrariO. · · -. :· ." ··. : : ' 

« Paço da camara do_s .deputadoS, 27 de, :No
ve.m~ro de 1830. -José Oezano de 'Miranda 
Blbtn~o.-A• P. L. àe AbJ•eu. » .... · ·. . . , 

·ApprOVO!l·Se a redacçit,~, a quàl se rometteu 
á secretar1a para qa':! s11ndo copiada, fosse . 1'8• 
tnettida ao senado. · · .. - · 
L.e~ depo_i~. outro olHei o do ministro do' tm

pel'to, part1c1pando que S. M. Imperial' rece• 
berá no dia 29 do corrente, . · pelas 10 horas e 
meia,_- no paço da c_ iJade,_. a _deputação a que se 
refere o olficio desta camara; . em' ··dat_a de 26 do 
córrente.-Ficou._ a camara ·Inteirada. · ... · 

Ao meio dia e um quarto não havendo ·mi'· · 
meru· para formar casa, 'deixou .. de'· continúa't•' a 
sessão, e ás duas horas o Sr;· presidente ·'de• 
clarou que ás 5 horas da ·tarde· .elle se· acharia· 
n~- casa,· e convidou aos'· Srs. · deputadó!l para 
compat:ecerem a e~ta hora,. querend'o; '"o ~que fá ria · 
attenta a necessidade de- se. lerem.·· .varias •'leis 
que de~em ser re~eltidàs á sancção,. 1e !po.dér . 
acontecer que no d1a 29 :faltassem': alguns' Srs~ de· 
putados, pelo que poderia· ·.·deixar· de, ·haver · 
sessio. · · · · • · ·. "- · • ..... · · · : · ,,; '· ., · 

.Tosé ~a Costa Carvalho, presidente;-Joa~uim · 
_Me~rce~l&no de 'Brito, lo secretario.·-. .Toátjüim 
FranCISCO Alves Branco' MuniZ 'Ba,rreto, ' So ' se-
cretario. · : · ·' '' ,., · · · ·~ ,. ', 

r · •··· •• , ; • 
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Sess:.\o em ~'7 de Novembro .. ·~ . .. . . 

PRESlD"IS'CXA DO SR. COSTA. CA.RVÁLUO 

A's :c.inco horas e tres quo.rtos· da tarde faz·se 
n •:hama,ln; e acharãoJSe presentes 59 Sra. depu· 
ta los, fllltl\ndo os Sra. Alencar, Gétu\io, Pereira 
de Brit·•, Bdlo, Silva . Tavares, Corrêa de Albu· 
quarquo, . Pt~rnandes da Silveira, Lino, Calmon, 
t>aula At•.aujo, Alves Branco, Mello . Mattos, 

"'Veil{a, Gomes da ·Fonseca, Andrada, Ferreira 
de Mell••, Lemo~. Mendes Ribeiro, Pinto Peixoto; 
Ledo, Puul11 e Souza~ Ribas, Feijó, Tciledo, Olí· 
v eira AI vares, Baptista Pare ira ·· e Doos e Silva. 

O Sa • . PI~EsloENTS: declarou abort:l a .sessão e 
lida . a actt~ un sessito ordinaria .· do mesmo dia 

:pelo Sr • . !iecretario . Muniz .. Barreto, f()i appro· 
vada. . · •· · ·· . . · 

O Sn; SecnETAIIIO .. MAnciLT.mo D& Bnl'ro, leu 
dous offtcios: 
. 1-0 Da secrl!tario do senado, participando que . 

·aqut~lla Cllmara adoptou e vai dtrigir â saneção 
imperial as s~guintes resoluçõ~s dos . conselhos 
JZe•·a.es: set~ .ua província de S. Pedro · do Rio 
-Gran•le do S·tl, 11 1• e 2& erígindo em villas as 
freguezias du Piratinim e de S. Francisco de Paula ; 
a 3• dando providencias a respeito das estan· 
· eias : a 4• e [la eriglndo . em freguezias as eapellas 
do Bvqueirã·• e do Serro da Buena; a 6• redu· 
?:indo· n 80 rs • . as eonheeeno~ts; ll 7• concedendo 
á eamara ·municipal da villa do Rio Grande 
certos terrenos. ·Seis da província ·. de S. (lnulo : 

·a 1• e. ·2•• elevando· as dota~õas •los seminarios 
de Sao1L'Anm\. e. da Gloria; a 3• .regulando as 
metJi,Ja• p .. J,1 padrão que . serve na eap1tal do 
imperio: ;.a 4• autorizando · .a despeza · de cem . 
mi .-éioJ annualls em cada 11ma de ~uatro difi"e· 
rentes · .. ma~; ·afim . de estabelecer algum genero 
de commercio com ·os índios ; a 5a · erigindo em 
froguezias. v:1ria~ cape lias, . e a 6• determinando 
que us ~mpresrados publicoa residentes fóra do. 
~apital rl'cebào os ordenados nos . lugares da sua 
•·esiJencia. Da•as .. da província do Maranhão : a ·la 
enearregand·• os juizes de paz de· tomarem conbe· 
cim.,nto de todas .atlJlessoas que existirem dentro 
do . diatricto. da sua jurisdiec;ão, e ll2• crea.odc> 
um jardim botanieo. Duas da }-rovineia de 

· Santa Catharina: ·a 1• providencirmdo sobre .o 
eórt.e. dd madeiras, e a 2• ereando uma freguezia 
no lugar deuominado os Mortinhos. D11as da 
proviueia d11s Alagõas: a 1• f~chando eortos córtes 
de madeira, . e . a . 2• elevando á . villa a povoação 
·de. Sointa !..azia da Alagch. Uma da província 
.da Bllhía, regul·ando a policia dos escravos. Uma 
da província ·.de Goyaz, mareando .80 rs. para 
as conhecenças. Uma da província do Pad, 
e&tab,Jecando medidas policiaes a respeito doa 

. ·estrangeiros. Uma . . da província de ·. Minas
Geraes, flundo em 80 rs. · as conhecenças ·por 
cada pes11ila de eonllssão,· . e outra da pro· 
vinef.a de Pernambuco, estabP.leeendo uma biblio· 
theca publlca.-Ficou a . eamara inteirada. 

2.o D~mlnlatra da marinha; enviando cópias 
du orlleaa que autorla&rlo a deapeza feita com 
a maehlaa de navegaolo, dalnven~io de João 
Francleco ele )ladurelra ParA, e daa que deter· 
mlnârlo a auapenalo daqaaella ·obra, montando 
tal dea.,ela a 283:8011993. -A' I coauniuõea de 

· maf.inha, e 1• de f111enda. . · 
Forllo hr~&alment.a licloa oa aegulntea dearotoa 

da asaembléa geral 1 1• que tba a. deapeza, e 
orça a receita para o anno financeiro elo 1• de 
Jalho tle 1831 a 30 de Junho de 188ô!. 

2.o Elttinguindo a con~regaollo de S. Ft~Uppe 
Nery, · estabelecida em Pernambuuo. · 

S.o Annullando as alienações e contracto1 one· 
rosos feitos pela~ ordens regulares. 

0 Sa. Pall:sro&NTE nomeou rara a deputaçi'io que 
deve 1~\·ar 1\ aaneção imperia os sobreditos decre· 

· ·rou·l 2 

tos da. a3&1lmbléa geral, os .S•·s. Manoel Amaral, 
-'Belizario, CarMiro Leão, R~bouças, Duarte Silva, 
Vieira Souto e Pinto Chicho1·ro. · 

A requerimento do Sr. Vaseoneellos . deeidio-se. 
que o Sr. secr<Jtario · encarregadu da socre· 

. taril\ .da eamarn, _no . mt•lrvau., ,Ja sea11/j"• · 
~ivesse attenção ú in liençiio •lo Sr; Ernesto l!'clr •· 
rilira Franç.1, sobro o au~mento lias g~&Larias. 

O Sn. Cu!JToot' DtAS requereu, e não a& venceu, 
que entrasse em discllSsão a resolução vinda do 
senado, para depois da promulgação do ·codigo 
penal, serem j1dgados os .crimes pE~to·. jury '.da 
liberdade da imprensa, CUJa urgencta tmha Sl•io 
approvada na . sessiio ordinaria deste . dia. 

Nilo. se venceu tambem que no domingo bou· 
vêsse sessão extraordinana, como propuzera o· 
Sr. RebouÇas. · 
.. O Sá. CusTóDI•l Diu propoz; que a sessão de 
segunda·!aira 29 •l~ . Novembro de 1830 .prinoi· 

. piasse ás nove horas da manhã, e vencendo-ao 
atlirmaLí. vaUJentf), o Sr. presid_!lnte _deu para ordem 

· do dia: discuuãu da resoluçao v1nrl•1 . do. senado, 
. acima menc•onad~. e pareceres adiados. 

L9vantou-se a S'lS:Jiio as sete· horas o· meia da 
noite.- José àe~ Gosta Oa.~valh.o, presidente. -
Joaqu.im Marcellino de Bl•ito, lo Recretario •. -
Vicente JJ'erreb·a de Oe~st••o e Sil?Je~, s~ seeretarto. 

SeAttio em ~8 de Noveaalll'O "· 
:: : 

PRESIDENCIA. DO SR. ÓOSTA. CARVALHO . 

A':J nove h11ras e meia, feita a chamada, acha· 
rão-se pres1111tes . 53 Srs. dep11tado3, faltando com 
ca11sa 011 .Su. José. Paulino, L1bo de So11za. 
Pereira de Brito, Tíbureío, Corrê ~~o de Albuquerque, 
Fernandes da Silveira, Ca\mfln, Araujo de Al•ne1da, 
Lino, Alves Brllnc•l, Cassiano, GQmes da F?.n· 
seca, Andrada. Ft~rreira dtl Mello, Lemos, FeiJÓ, 
Oliveir.a Alvarea, · Bo1pt.ista Pereira •. Daus e. Silva; 
e sem ella os Sr!l. Carneiro da . Cll••ha, Getulio. 
F~>rturia, Almeid'l Torres, Menies Ribeiro, Lédo, 
Clementol Pereira, Corrêa P11checo, Paula e SollZa. 

O Sn. PRESIDENTE declarou aberta a sessio, ·e 
sendo lida a acta da antecodente pelo Sr. Fer-
reira de <l~&stro, foi approvada. . 

o sa. M-lnCELt.tNo DE· Bat'ro leu um . offteio ·do 
ministro da r:uerra, em resposta ao que. ~e lhe 
dirigira . em data de 25 do . corrente, part1c1pando 
que por emquanto não tllm sida ner:es~ario mandi!•· 
·omciàes engenheiros para as. prOVlDClas da. Bab1a 
e Pernambuco. 

Foi reinettido 6. secretaria . 
Leu-se o seguinte parece!-': _ 
«Foi presente é> eommlsBao de poderes um 

oflleio de 13 de Abril deat&; a~ no, pelo qual o Sr. 
deputado eleito pela pronnc1a de Pernambue?, 
Francisco de Carvalho . P11es de Andrada, parti
cipa que, por enfermidade, de que j11nta __ cer~1dões, 
não · póde . por ora ·comparecer · nesta aug11sta 
camara, mas qlle o farã.logQ que lh~ fõr pos· 
iivel. A commissão. attendendo que o·Sr. deputado 
.elei.to não 'tem até ag•lra participado aonar-se 
deeembaraçado para poder .. v1r ·tomar .. assento, · é 
de parecer que .. se. chame · <? s~pplentl!, , emquan to 
durar o ·impedimento, omcla~ao-se .. Para· esse·ftm 
i& camara municipal respect1va. . · . . · 

• Paoo da cama1•a, 13 ae Novembro .te 1~.g,.,.,,o ll't~rrtli.J'a Fronça.-H. J. de B. Paun. » 
Davendo ftcnr adiado por, se pedir . a pr~lavra, 

o ar~ Lull Oavalcantl pedtt) a · · Urgenc~tl para. 
entru logll em dleaulllo, e sendo aquella . apo1ada 
e Rpprovada, e encranllo em .dlsauulo o parecer, 
o Sr. Lui1 CavalcanU, ollatreceu na •egulntea-
emendatl · 
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71S SESSÃO EM 21J OE NOVEMBRO DE 1830 
<< 1.• Que venha o propríetario, e . nn sua falta do . ueliclo .. da .. imputação ·no jury da accusaçiio, 

v.enha o supplente . ..,..::;nlvnn redncçno. ·· para nello _.se declarar · se · tam ou não lugar a 
u.2.a Qucesta providencia se faça extensiva n accusação,, . 

todas ns províncias em identicas .cil·cumstancias. Foi npprovado. _ ._ . _ . 
--L ui: . f)avalcanti.l> . . • .. . ·. • (( Ar.t ... 6.CI Aléril dos . casos do Rrt· 20~ ~ "lo" e·. 

Forão apoiadas, e approvo.das · eo·m o ·pn· · - 2<> da lei .de 20 de Setembr·o de 1830, sempre 
recer. . que o. .. pena do crime ~xc11der a seis .mezes de 

A's dez horas e vinte ·minutos interrompeu-se prisão,- ou desterro para fóra da .cornarcn, logo 
a sessão por niio · haver numero sufficiente . de que o jury declarar que tem \ugac a accusação, -
Sra. deputados para ·· formar casa, : visto - qüe · o juiz de direito mandnrá pó r o · nccusndo em 
sa!Jio a deputação que ia Jevaa· varias leis ã custodio, sG ainda o nl\o estiver P"r pre -nuncia 
sancçiio. anterior ou não . ostivct· C&finnçndo ~ " 

Recolhendo-se pouco depois 1\ dopula~iio, ·e Foi npprovado, 
a1rindo ·se de novo a sessão, o Sr. Amaral pedio << Art. 7.o As pergunbs a f,lzer pelo juiz. de 
a _ pnlavrn, e declarou que tendo sido a deputação direito ac) jury de julgaçi'io siio: 
recebida no paço da ·cidnde; com as formalidades « t.a E:1tá provAdo o crime dP.; .. ? · 
do costume, 1êra á formula corisLitucionn_l,ao que ct 2.a O accusado é criminosv? 
S.M. Imptrial respondêru--que ouviria o conselho « 3.a Esta comprehenclido . no a1 tígo da _ lei em 
de estado. · . . · · que. foi accusado, ou em .. outro e em qual? 

Foi recebida · a · resposta com ·multo especial '' 4.• Em que gráo . tl.e peua t~m incorrido? 
agrado. · Foi approvado; e julg 1odo-se finda a disctt>~são; 

adoptou-se a resolução e mandou-se copiar pruu 
ORDEM DO DIA 

Entroü em discussão o art. l• com .. os numeros 
que lhe . siio relatiyos, da rei!oluçã<' vinda do 
senado, para que no juízo dos jtuados_ .se julguem 
todos os ' crimes. . · · · 

« Art. J.o I~ogo que fór publien.Jn o.codig~ crimi-. 
nal; todos os crimes serão julgados no juizo dos 
jurados, e:lC.cepto os .seguintes : 

·cc 1.•-Os que por sua naturna pertencem nos 
juízes privilegiados na confurmj,Jada das leis, ou 
em razão das pessoas, na confJrucidade da consti-
tuiçi\.o. . . 

<< 2. • Os que estiverem cn111 senlença defini· 
tiva, _posto .· que não · tenbiio · passado em jul· 

· gado. . . · 
<< 3. o Os . que e_stiv'erem em nccnsnção córn 

libe!lo offerecido, mas sem sentença definitiva; 
se os accusados . não requererem .. !ler jc.tga<!o~ 
no juizo d·o_s jurado,;. . .· - ·. · · 

ll ·4·. o Os que niío têm maior pentl que 30$, e 
um mez de prisão, ou tres rle cnsil de. correcçno, 
ou oft\c\nas publicas; os quaPs serão julgados 
pelos juize,; de paz na · fôrma do seu regimento. 

« 5.o As faltas eommettidas ptlos .vereadores·, 
votantes; eleitore_s e jurados, cnntinuaráõ o. ser 
julgadas seS!nndo as leis fXistentes. . · 
· cc Art. 2.o Emquanto não fór _estabele_eida nova 

fórma de processo, fica adoptsdo o da puniçilo 
de abusos da . imprensa com as seguintes modi· 
1icsções. i1 . . -

Foi approvado. · 
<< Art. 3. ~ O juiz dedil'e.íto para ·o julgamento 

por jurados serà sempre juiz letrado. O governo 
<lesignarft a .cada úuvrdor e a cada Juiz de fóra 
'lU · do crime, ns cidades _' u · vHlas, onde devõo 
ser juizes de direito, ainda. tu esmo fõra do .termo 
Ja sttl\ j•trístlicçào. » 

F•"ii . 1\pprovncJo. . _ · 
u Art. 4.• No que pertPnce á Corma<;iio do corpo 

de . delieto, e do proc~SSO preparntorio até B . 
pronuncin ínclusivamente. ficiio em vigor as leis _ 
existentes, devendo. comtudo ser novamente exl\• 
minado no jury de accusação e . declarar-se nelle 
se tem ou . niio lugar n accusação •. » · · 

Foi approvado.~ _· · . . 
. « Art . . 5,o Póde púrém ó ilccusador prescindir 
d~ processo do art. 4o e apresent~r ·as provas 

se rP.rnetter á sancção. _ -. 
O Sn. 1\IAncrtLT.I~o I>E BntTO leu dep-•is o~ 

seguinte,; officios: · 
I. o .Dtl secretario d<l sena•to, participai-ruo 'lfue 

tendo S. · M. Imperial declarado que a s~ssão 
do encerramento da n~sernbléa ~eral, ter1í lugaa• 
no paço do senado amanhri, p~lo meio dia; o 
senacln julg.l conveniP.11te · reunir-se p tra o dito 
fim pelas H horas • ...;.. D~Lerminott-~~ quo se offi~ 
ciasse participando que .a camara convém . na 
hora · designada. . 
' 2.o Do mesmo secretario, _ puticfpan•lo que 
aquella c:unara adoptou e. vai díri~ír ._ A sancção 
imJ,i~rial, . tres resoluções ·remettittRs desta . ca~ 
mara: _urna dnndo de~ Li no aos . m.;tn•·s. rll'eciosos 
existentes no banco _e nas caix u; . ftlíne~ d!l .. Bnhia 
e S. Paulo; outra dando applicaç.iicr nos fundús 

·de ·. sobra e~istentes sem destino na . caixa .. da 
amortísaÇão; e outra marcando _ o . J)rnzo. de tempo 
que pMieráõ nbranger as arr.ematações Uos.direJtos 
dns alfanllegás .e . dos. consulados de sahide;-
Ficou a cumara inteirada. _ 

3 ;• Do n1esmo secretario, . participao lo . quo o 
sensdo· ndoptúu e vai dirigir á sancçiio ·imperi:1l, 
o projeeto· ·de lei · remettid(l -desta caruiliu, -· sobre 
a proposta :do govl-rno. extinguinrlo a ju~ta di· 
rectoría da typographia nacional.-Fícou a «:amara 
inteirada. · 
·· 4.• Do ministro da fcuerra~ em resp,sla . ao 
ollicio que se lhe diri ~a e.m data dtj 10 do 
corrente mez, remetten o JIOr cópia _ a ·rPpresen
tação feita so governo _)?elo commandante das 
armas da córte . e provineia, .sobre a necessidrld& 
de armamento, equipamento e fardamento r•nra 
os eorpos do n.ereito.-Foi.remettido á commiuiio 
de guerra. · 

5.• Do mesmo . ministro, remettendo cópia' 
Authenticas .dos formutarioa dos juramentos ela 
fidelidade e de bem servir .. que prestiio os liffi.;iaes 
e soldados das tropna dó imperio, quer nnturaes 
quer estrangeiros, _quando He · alistiio ou silo. pro
movidos.-FolremeUido l&_ commissão de zuerrn. 

A'd duas horas foi appróvada a .acta, .. depúis 
de lida, e o Sr. presidente levantou a sessio.
José da C.osta Ca1·valho. pret'idento. - Joaqui~ · 
Mm•cellino de B1'ito, to secretario,_ 
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~ES~ÃO IMPERIAL DO EN~ERRAMENTO 
J)/1. 

GERAL 

PRESIDENCIA DO SR. "BISP::l CAPELLÃO"'MÓR 

Re~nidtlS os· Srs. se-nadores e deputado~ no paço 
do senado pelas . 11 boras da mnnbit, procedeu
se á nomeação da .deputação destinada a receb~r 
S. M. o Imperador; sendo . para esse · fim desi
gnados ; por sorte os seguintes senhores senado
res : João ·Evangelista de Faria Lo bato, marquez 
de S. João da Palma, conde ·de Lage~, Franct~co 
Carneiro de Gampos, Marcos Antomo Mo!lteno 
de Barros, marque:: de BBependy, N1coláo 
Pereira de. Campos Vergu'3iro, José Caetano 
Ferreira de Agu1ar, marquez de Jacarepaguã, 
visconda de Cayrú , barão ·de . Itapoã ; marquez 
de Paranaguá e José Saturnino da Costa Permra; 
deputados : José Corréa Pacheco, Ernesto Fer
reira França, Manoel José de Ar~ujo · Fr~nco , 

. Evaristo Ferreira da Veiga, Venanc1o Henrtques 
de Rezende, Bernardo Belízario Soares· de Souza, 
Salvador José Manoel, José Martiniano de Alencar, 
Antonio José do Amaral, Antonio José de Le_ssa, 
Aureliano de Souza e Oliveira, Joaquim ;Mariano 
de OlivPira Bello, Manoel Pacheco _Plment.el, 
José Cezario de Miranda RtbAiro, _Anton•oP!lu~tno 

· Limpo de Abreu, .Candido Bat!t•s~a de Ohveua, 
Antonio José de Veiga, José R1be1ro So~es da 
Rocha, Baptista. C~etano de _Almeida, Joao .José 
Lopes l\111niies R1be1_ro, Joaqu1m Fr~nclsco Alvares 
Branco Muniz Barreto, Manoel :Mar1a . do Amaral, 
Gabriel Getulio' Monteiro de Mendonç" e José 
Clemente Pereira. 

Ao melo dia, annunciandO·;Be . a chegada ~e 
S. M. Imperial, e sendo ·receb1do t~ela depataçao 
à. po1tl\- do edillcio, f,i · por ella acompanhad•• 
até . ó throno, e depois de se unirem á _mesma 
deputação na entrada do sul os Sr;. preaJJentes 
e secretario&. 

Tomando S. M. · o Imperndor assento . no throno 
e· . tendo . mandado assent"r os . s_enhores senadf?res 
e deputados dirigiu ú nssembléa ge1·al o segu1nte 

DISCURSO 
cc Augustos e dignissimos senhores- represen

tantes da nação. 
cc E11 venho fechar esta. sessão extraordinaria. 

louvando cada uma das caiTiaras em . separado . 
pela fiel' execução do art. 61 da constituição do· 
imperio, e á assembléa geral pelo complemento 
de grande parte de . seu:~ trabalhos. 
. · cc O · codigo criminal, a _lei . -do orçamento, a 
lei da fixação d•ls .forças de terra e a .da. fix3cão· 
das · forças . ele mar, são provas sobejas, e . não 
equivocas _do interesse que a assembléa geral 
toma pela ·briosa nação que representa • 

cc Muito sinto comtudo que no tempo da sessão 
ordinaria. ·que durante o da _extraordioaria e o· 
da prorogação;. · niio pudesse ter ~ido_ lugar o 
decretar-se o · melhoramento do me1o_ Circulante, 
que . tàritos mal~s · causa &<? Brazil em geral, . e· 
a esta .. provincta em partlc!llar; mas trabalhos 
Interessantes, e que requerJão grande attençiio
e tempo, impedirão certa:rien te. que a assembléa • 
geral pudesse dispensar mais este ·beneficio. · 

cc Augilstos e . dignissimos senhores represen· 
tante da nação. Eu conto que a assembléa geral• 
se oceupad. na futura sessão ordinaria de tão 
importante, urgente e ·vital. negocio, do qual 
depende o bem estar de me11s fieis subditos, a . 
consolidação do systema monarchico coostitu • 
cional e· a gloria da .assembléa geral. 

<c EstA fechada a sessão. 
« lMPii:RADOR CONS~lTOCIOXAL· E llEPENSOR PER• 

J>ETUtl DO BRAZIJ•. ll . • 

Conciuido este Reto ao in11ío dio o um quorto,. 
retiron-se . S. M . . Imperial com o . mesmo cere· 
monial . ·que tinha havido na sua entrada . • -
JJispo capeUllo·mÓI' -presidente .. ·- Jaeinth() 
Furtado de .~.lfendonça, 1° secretal'io supplen~e. 
-José Teixl1i.l·a da · Matta- Bacella1', 2° se.cretano. 
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Discurso do. Sr .• deputado Carneiro.·da..Cun.ha proferido na ·· 
s~~são de.29 d.e Outubro de 1830, sobre a caixa de' Lo:QÃI'es ·.(lf 

Sendo, SI'. presidente~ como ninguem·negará, Uin não pMia o sr: ministro' estar berir'.'ao' f~eto 
m1go~io este da maior vitalidade Iios governosrepre- dos í:ny:Jtét:íoso.s· segredos ·_desta· magiéa admil'lis." 
s~ntativos, e ein cuja discussão ·se deve illustrar tração da· éai:ia .de Londres, e por 'isso' faltar~ · 
.e esclarecer o povo brazileiro ácercL\ da triste ·e.' lhe ()S preCisós e indisP.ensav~is conhecimentos, · 
melancolica• situaÇão, em qúe se acbão' as nossas · para sustentar ·a. ne~essidJ!d.e' de sua prop_!lilta) 
finanças, fa?!endo-lhe conhecer ··os .motivos e-caus·a.s mostrar a convemencu~. e ut1hdade da ·comm1ssilo; · 
efficientes · que··têm éoncorridó'·pa:ra 'um éstado logo,· m'ostra;se ·. que accedeu , mais ··a estranho' 
de'coisas; do_ qual:'não se' poderá sabir 'sem ·re~ · impulso; :e :quiz antes insinuar-se· nas boas gra-· 
·I;J()l:V!lr, um •terjiv.eldilemiria, · ou··~'.governo mudar.!. ças ·.'desse•', manejo,· ou ·gabinete secreto,· .do • que ·. 
Inte1r_a~~nte .c .Jt\;•es~a attHude l!ostil1· em que resistir: corajoso ás:- suas tentativas e perddias•;, 
até o' presente ·se ·tem'cooservsdo; ou"de 'mar• 'sendo· d·emaisnotorio~ que· foi·. no transaeto mí~ 
charmos: com• ]ia<~sos 'dê gigánte :para • esse• :t_11turo'' ·_n.íst~ri'o' ·.que !J!~is ·dominou. ·e.' • ~nfluio .. ~sse • espí.; · 
des~stroso; tantas. :vezes · propbetizado por elle r1to •anh·brazlleu~; .e por 1sto crê~se com bas" 
mesmo, '.ou ··de recorrer• por· ultima·· 'salvação ·á talite•fuadainento;· q11e -elle· desappáreéeü da acena 
resisten.éi~ ··!egal,. já· na éobrariça''dos• impostos, ·por··pouco tempo,· para em mais opportuha occa
se ··não _tivermos lei:' de· ·orçamento,"-ja nos recru-· sião: -de· novo representar, ·e que, não pódendo 
ta_mentos .:·illegaes, · il.uspérisãO de garantias :e ·em' ·. perdóar' a~ ,um' d'oil' miniii~ros· que lhe·< succedea, 
()U~ros ''abusos . e aetos arbitrarlos?do 'poder, até. tanto por: querer ·marchar de ace.lrdo com ~as · 
_agora .. tolerados •á 'falta" de força·-necessaria·ao•· eamaras, · como ~por 'ter agora ·a 'coragem: é ousa
corpo· legislativ9, para enfreiar· •os des,regra~ ' diá 'de levánfar úma ·ponta· .lo _denso véo que 
m,~~~:,tos' ·~ ·usurP.ações i d~ u'!l· :sc>verno :;.sempre · encobria' • os ·traidores· • procedimentos'· deása':tene· ~-.. 
iDJUIIto, rdractar1o e• antl·nac1ona1,•não~-posso re~ brosa 'ad!n}n'Lstr.~ção;·da"caíxa'·. ma.f{i_ca~· -ãproyei~ 
ceiáY·:abusar da· pacien'cia ,da:·.cam'ara:; embora.. tou·S'e-'da •:sua :·élermssão" para· sat1sfazer ·o' seu 
Jllro • trate··. da· questão ; com aquella • clareza e'cpre~· i>dio;·l:og\);a 'Vingança niô de1xoü de' ter 11m~n~rande · 
cisão; c~m qtie, tem_ sid() diseu~ida por•Qutros't?rs. ~ par~e: na·llroposta; não digo que fosse do· sr-; mi· 
deputados que •me ·têm preced1do;- embora· trllhe~ nístro; ·porém,'. daquelle que -mais '_tem infttiido 
o mesmo caminho, sigá e repita algumas . idé11s nesse gabinete secreto; eis o· primeiro ponto em que 
e opiniões já- emittidas por um illustre"deputado, se firmou .o Sr; Muniz Barreto para desa_pprovar o 
o Sr. Muniz Barreto, e que forão . com batidas in- proposto, e . com o. que muito concordo. O segundo 
justamente por .. óutros · senhores, que sem apoia- e que nella tambem entrava o paLro nato, não· para 
rem o_ E"m~ ministro, tomarão por pretexto a osque são indigitados pela opinião publica,porém, 
sua proposta para fazerem recahir as suas seve- para dois f11voritos do mesmo gabinete, e que 
ras cimsuras nos ministerios transactos; mas eu, na mudança do ministerio, de triste recordação, 
Sr. presidente, censuranao igualmente estes mi- perderão muito de sua poderosa e .perigosa in-
nisterios, dos. quaes alguns ministros, á falta de fiuencia, mas que ainda de longe, por desgraça 
coragem e energia, concorrerão indi1·e'ctamente e vergonha· nossa, continuio a ter íngerencía nos 
para as desgraças do Brazil, e nmalclíçoando ou· malfadados. negocias do Brazil, e que . por isto 
tros; que p•1r premeditada perfldia pretenderãQ mesmo so quer agora favorecer e empre~Jar nessa 
destruir o systema jurado, principiarei ·desnppro·· "coalinissiio, satisfazendo uma des:Jas- ba1xas vin
vando e combatendo as medidas jã tomadas e ganças . dos aulicos e·. cortezões de uma córte tão 
propostas pelo Sr. mini_stro da fazenda, e com as corrompida e faccinorosa como a nossa; sendo 
quaes· elle quiz encetar a sua carreira ministerial. tambem o terceiro ponto n mudunça de princípios, 

E mostrarei. que a. primeira tendo sido bas- de que se não póde duvidar. .· .· . . ._ · 
tantemente censurada e reprovada nesta camara, O antecessor do Sr. ministro ptomette t\ camara 
não deveria ser adoptada por um ministro, que a cessação do cunho do cobre, e que nio conti
ao menos no começo de sua administração qui• nuaria no ministerio sem a -lei . do orçamento; 
zesse merecer· a confiança da representação na-') _:m!(s;~~tes d~ ser ~s~a grande lei approvada e 
cional, e que a segunda. é insuflieiente, prodigt\'; · 'sanccionada, é demlthdo-e o seu successor com
anti-economica e precipitada, .. e por esta razão pra mil e quinh_entas. barricas de ·chapinhas, e 
parece que foi manejada por um genio malfazejo, âiz que . continuará ·em seu emprego com. lei de 
que .ha. ·muito influe nos destinos do Brazil, .e . , .o~çame~to,_._.o~/co~,. ou~r'?, equivf:'le~~e,~.como. se 
.que,não··obstante:a-;sua' quéda,"áind&';pordetraz'· ·iJJsto 'tratasse· a constituição. E como poderio 
-da cortina continúa a paralysar e estorvar. o. bom Sr. ministro sustentar-s,e ein seu lligar, ,negando 
·andamanto de seus negocíos; ínsufficiente porqua este· principio vital do' systema representativo, a 
não preenche. os fins, tanto pelo methodo adopta- P.rinc1pal garan~ia d.a nação ?. Por~ue se o governo 
-do, como porque 11ada vai' mais remediar, pois t1ver sempre . dmhe1ro para continuar em euaa 
.que nessa caixa· ou sorvedouro das rendas . da prodigalidades. e pagar os seus agentes, que pela 
uação não existe um real; prodiga, antí·economíca, maior parte são inimigos .da causa publica, que 
porque estabelece grandes. ordenados, que .se não precisão tem de convocar as camaras para de
compadecem com o estado e apuro do tliezouro :eu- cretarem a continuação dos pagamentos dos tri-
blico ; e precipitada, porque, tendo . ha poucos dias butos? . . . . .. _ 
tomado . conta da pasta dos negocio& da . fazenda, . Sendo de absoluta necessidade susten_tar:se este 

principio, Jlrimeiro dogma de um poder livre, 
alit\s lnute1s ~e.riio . nossos ~.rabalhos . e· · ést'orços, 
e nenhuma ut1hdade haverá em . passarem nesta 

\ .(1) Extrtlhido ela· Astréa n. 640 de 18 Novembro~ 
camara mais algumas leis e resolutões, porque, 
além de . que multas cabem 111> senado, outras niio 
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obtêm ·_ saneçito; todas niio .têm exeeu~il:ó, porque 
o nosso governo . muito de _ proposito se oppõe ao 
progresso da liberdade e da prosperidade do Bra
zil. ·A camara pede· lhe informações sobre os bens 
da · nação,. sobre _recrutamento e abusos dos em
pre6ados; não 1'ssponde1 zomba ela_ r~presentaçilo 

·nac1onal. · 
:g• senhores neste tri$te, vascillante, perigoso 

estado em que nos achamos, e qua tambem se 
deve considerar o Sr. ministro, )embrando•se · 
que foi n'uina · igual crise qtro tiverão · lu,:tar ·os 
desgraçados' acontecimentos da França, foi no . 
apuro 'de suas · finanças que - se chamou um · dos 
mais celebres financeiros, _M. _ N'e.ker; mas .o. que. 
succedeu 1 POde elle resistir t\ torrente de males? 
Não. A 'nação correu ás bordas do precipício. e 
ab_ySJJlOU·se . com o monarcha. - · 

Era mister, em. ~ão arriscad~ e delicad~_.co~jlln.·. 
ctu~a, ,qu~ o __ . m1n1stro que en_trasse para , os , ne
gocloa .- aa __ fazenda, foss~. _d~ : um ctuact_el,' .. ftra;1~, ,. 
decidida, energia e de_ um ,am()r da _patrua.a . ~od~ 

; ··. a ' prova, que . se .lançaase nos braços. da. repre· . 
.. sentaÇio nacional, e que dissesse .com .toda, ,_a 

sinceridade :e franqueza :, -aqui' estou prompto a 
todos o~ sacritlcios, e . ,a)~ó_operlir_ conivosc~ ,,p!lra 
salvar o Brazil e ·o throno · das pertldascJlailas~ 

· quu:lbe têin · ar01a~~- os f~lmigos que o,. ee~cio. _: 
Tornando, porém,: Sr. :pre!lidente. á_ . qu_estão da. 

proposta e ás emendas aa com missão, .propondo . 
que o go_v:~roó ,nomêe na _,e'ôrte ~ina - _co~nmi~sãO 

. para _e~mmat: e~sas epnW., en . nao _ p,osso ::appr~ .. . 
va_r, e JUlgar melhor. , qu13 o,_l)r. __ mlní~JtrC), esco· 
~~se· pe~soas · de __ sua _c«:!l_lJlanc;a_ ~ , de ,recplih~~
elda prpb1d~de, ou me~mp .. empt:ega!ios .. do_ . tll.e.·. 

. soaro, . e depois c!e. ::onc1aido o trabalho, fosse,. 
entio examinado :por uma . coàunhtàito.da.. \:amara, . 
co~o qtier _ó'.Sr_. Amar~!.~ _, e por .éuja ·e.~~nila hei,: 
de vo.t:at:'"pot,qlle me.parel)e;qu-t s_endo-da-nomeaçiio 
do .go:vtlrno,_._na_d~ se ,cons~guirá; e.,a :Q.Uem _no~ 
m_eará . Cl, gove~no '1 - A _, ho_meni ind~pen4entes ~ 
habe __ is :que : dese_m_ pen __ bem __ · o~ _ _-,_s_ eu_ s, d!!veteso:. e;q_ue 
~ló temilo os lnlmlgo_s poderos•u que hílo de: infal~ . 
hvelDMnto .adquirir se ,quízerem pór lL luz o_ qúe 
se .telo'_feito .nessa administração. ·, 

Sessã'ô''· ' dó :;dia ,. 27 
lugar. ;:-~esse:,di~~ -: ''· • ;, · 

, ;-. .. 

; , , 

Mas, disse um Sr. deputado, que sendo B com
missão. nomeada do selo da cama1;11, o que seus
membros podendo eomo homens errar, · sem po
derem ser respansaveis, .não devia ter lugar, sem 
lembrar-se que a camara . jt\ nomeou uma com
missilo para o _exame-das contas do commlssarlado,, -
cujo trabalho é maior e mais dlfficultoso do que 
o, da caixa de L:mdres; portRnto, não querendo 
tomar ·mais tempo lL camara, direi que deTemos 

. ob~ãr . có~~: ~nifo!~l~ade, e -não · applicar . ,para 
·as . mesmas .. coisas, dUferentes providencias -; e 
'nilo tem· sido .. .: igualmente . por; : __ esta rap~&r.t~çil!), 
do eom'miàsarlaíio q.ue ae tem consumiao -uma~· 
grande .· som ma- de · · dmhelro da naçio ? Sendo para 
lame~l!r, q~~ .. pem o Sr; ministro, e menos algum 

. -dos seus ·àn tecessores . ·se !em brasse de -.mandar 
tomar essas contas, e rl)sponsabilis,,r o chefe dessa 

m~:::~;fM_~t:~~- cam'~~~;âflhi~d-ld~ __ qtÍe J~ig~r. 
.m!Us. ~.~ftle~~.,.~ eomtanto .. que . ~o , ~~~'l de .,aer!)~,
:approv.a.d~:- •ª ~me ndas ., da. cOII)IJIISSM, , peç~ q~e 
•a 1n.~J!ma , _COIJ)_IJ)iiJ&i~J qui! fór no~_eada pnra .. torpa(_ 
co!J.tllS.:~ da _a4a,inish:aç~ ;da · CjllX'lL de- ,,Lot~~r.eiJ.r· 
ta_ll)~em ~aja ;.en.carrl'gada. do exame .dRIS. , COJ:J~~- ~ 
'do, C011Jmis,s11r1~ :g~ràl , d~. exerci,to,, embo~!l .. S~-~1!~: 
dê_ 9 IJ)e&m_o ;-- ~t:d.e_ na_do _; i_sto,.é, •. se ,a :. ~m_ar!l, i~-:f: ·_ 
algum . bom: :~;esuUado., , e satisfazer lL . ~:xp~c . . .. 1 
publlca sobl'e aí impul)idade. que tem,.ha,v do ~. 
Javor; ,dàquell~s iqu_e: .IDais se:. L~m ~~~t\~gU:idor.:e~
roubarem á; ;_n.a*., , ,porque , Jlllgo :,impratlcayel, ; 
que o.a .. ,me_mbr,os :j ~esta _, comm.iasll:o :se!ld!J _ jl~~~-. -
ta~os• :- ·poasito_ ,em:•,t~!). -:pouco ~mp«? _exam1~~rLse-... 
melbantes . ., contas,::.~.lém de que JBJ1l&is : pod~~ãõ 
saber :das,;alteraç~s nos preços _, dos gen!'~.o.·~ · ·:,:::. 
. Por. -to_~ ~, eatas ,cons~deraçõe~ - ~ .cfe J~tiça. :~ . 
de, ra#lo. :ãdop"*t:·Be .. n I_Desma, ;medtda;: ~J:i.t.O, p_a~ 
a caJxa, .de. Lon.dreJ;-ec>mo -par~ • o, . c:ommi~J_I~riajlp; , ; · 
nã_? ,pod.end~ ;,_approvar a.; pre,poata,,do gove~_o__,.; 
cuJas medidaa;são sempre oppoatas aoa,ver_aacl~lrpfi>' 
Interesses ·do 1,Brazil, ,_, e :.até .,O;;;pre~tente, Jdic_tadu 
por .. eaae . maldito gRblnete _secreto e •. recolonlaador,.;: 
que , jfL, .. teiJi-merecido., e .. . _ha.; de _merecer , a e~.,s• .· 
execraoão dé todos os'brazileiros amigos, da ._patrla . 
e da .liberdade.: · 

: • .. ~ 

~· : ' . 

. ~~:r · , . • 
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'183.0 • ) ! ' 

INDIOE 
-- DO 

'" ·~ ' 

A~~e~la ·das bellas .a~tes-projecto para sua 
· ,org~nlsaolo ofrerecido . por .. Grandge.an. e .. Fellx 
· Em11lo . Taunay ,-pag. _5. · . : : . . 

Arm••~administração .da armada, e -da .·fazenda · 
· J1!'V.al ;e .. reforma dos áráenaes; par.iieer da com-
• .IJl~~l!iló, 'de: .marinha. tiob:re. a proposta do -rcs-
' ~rtw~~:~2f~~ '~.ela~i·~~- áqu~lle ol>~ec~o~-~a~?· 

.&Jao•4o :.e . outros , pJ:oductos da .. induatria·, bra•: 
zllelra..,.;.:projecto · n •. 181 do Sr: . Lobo·, de Souza 
tàxando oa direitos· • qúe deviiiQ. ,pagar ,-paga_. 
98, 264, 898, 404, 406, 409, 410 á 601. • . 

OrArão· os. Sra. Luiz Cávalcantl, Vasconcellos, 
Calmon e Hollanda Cavalcanti. 

~Q.Ilao~parecer da c:ommissilo de•constitüiçili:i· 
. S.<!bre· o .. decre~ do; govel'nO . gue havia' concedido 
a~Domingos·José: Antonio·Rebelló ·e seus soclos 

· permlaailo · para .montai um estabelecimento de 
,pescaria~ nos :Abrl:)lhoa,-p~g~ :.146.: .. - . ·. • .>: 

HÓuvé debate ente~d~~ão ài~D'~: p~eopili~nk~ ·que 

. ;;ç~~:~,~o~s~~~~~;;e~~~;r~:t~~a. .. de ~~aa,._a~t~!.".-
.&1~'- dé or.dens doà· · éominandant~s das 
•araiai~iacussil:o do proj'ecto n.·t27 :de.1SSO.-
:Pu'''~.~~fn.·:;·':•·•,;;:.:,~.~:;t.:~~' .... ,, : '. < . : ::·;·•'· 

A .. •eatüul .. -discuaslo • do · ·profecto'. appro
van_do as de alguns empre~~d«?S .llub~cos,~P,ap. ,. ~~t~;," .:-~~;.~·J,/ ~'.'!''. ,, .,,_._ .. :.~ ....... . 

U-v.erteaeJa-..que precede a· seaslo ~~tra9r~DI'· 
ria,-:-pag. 4Th= . ·=· ·:--- ~•r"'; -

Aeoateellllento• 'de eS.·,Pault~:.;;.-luta:• entre· ií .:uu':;'1 

"~dor. léJ&.lliásaá' &lf-OI,ltr!ls.; áutorldiídea : pare~11r 
da commJasio de. constatu1çlo a· ·este · respeito, 
i:i-.111!:1~.',.\6~~~.~~ :,: ,.,;:,;, :• .... : . :.: -~: 

.ü.iliá~eilto ·e:Ji~gado' :di·i:~~iat~rra::.infÓ~~~~. 
do ministro da guerra,-paga. 686 e 688. Parecer 

... ·ª!t,s.~ C91Jlm. ~~. s~es de.J~ .. ze .. _!lda,, .cl)nsti.~u.lo,lq._, ~J_g ... ne .. r. f.!~:; ·'eonclui!J!IO ·,que· O' ·eX~-mlntstro~CleiOente .~erefra 
: q~'':fize~r,a'·:a .-: ~c:Otnme~_da:'.doiaiJiia~1fel1~!»: haVf.a 
P.ra.tl~do ·~~,H~e;'Po~er;)llo.~p(!dendo. a .camara. .. 
approvar setn.~IUittr·aesp~zll;~p~s· ~~ 

--~·-•...• ,,..._; ..•• :~--~•-' . ..... _.•J.,~ .. -> -:. ··--···. --~~- -~I<-' ~---~ 

. t;h ctJ.:.} .. ~:; ,;.:;: (t:<' ,.;;Q~~; •.': ,,;····~·'(.r,_:_,,,;ú.<"•·.:-
.... .,.;diÚaidol da pro~~ta c1o "Kóv~rno:·eobre 

. &3conaeuló:·lde:' prl villigio': para a . fnn<latlo · ·ae 
-~~. ~-.(:~~~~ }~··y -.:,: ;_ ',. :. :. '.:;~~F:·~·~;;;:· 

Baaeo-.pla. no. par~ organlsaçãodo bauieô JÍá.éio.'na. 
ofrerec1do á camara do., deputados. por um. ne. 
gociante · amíjW do Brazíl,-pag. 295. · 

Baaeo-:-:-relatorio da commís~ão especiál.do, banco 
'sobre: os_ "s~us. t~~,~~alhos,-:-:P':'8· _466. , . · · 

Bàaeo . nacional-sobre a proposição~crear.ae·ha 
ou não um: banco'!~ Venéeu:se por grán.de ínaiorln. 

-n& sessão de 18de Outubro que_nilo houvesse
banco naclonal,-pag. 612. . : 

a 
Comml••arlado geraldo exercíto-reqnerimento 
. . do s~~.vasconcellôuobre ás 'respectivas 'é!i~tãi., 

-paga •. 14, 22, .79, 128, 826;•: 886;: 408;·· 590,. 
595, 614, 642 e 706. ·.· , . • . . . • ,, 

, C~el•~~: ~e· p~lmelraa letra~=;~~- crêtÍçiló e.;flJ:~. t>. 

· · oi?. de or~enados, em diversas proviricias,-p~gs • 
-16,·82, 42 -e·48. · · · · 

:_;,· • .. "•'' 

Houve debate. 

Ca.a. relhrlosas-profecto .do: Sr. VIeira SoutO-· 
. prohlbindo seu eata&eleéimento,-pag~;25·_ .. ·· · 

c.eatao pu'!llico na provlncla da Bahla:...cJ.Isaus•l~ 
do·projecto ~n·.' 80 de' 1880 dando pro'ridenclu 
para: melhora: o ~ré~l~o pubUcQ naquell~:·pr,:o· 
.~~~~~:-:.,,a~s; .. ~~~,70:~:~··:~··, ,: .. :. {, 

Or6rlo os ·srs;. Hóllandâi·cavalc•nu,· Rebouças., 
_,t:!'M':~~i~o8~~1~ftr.· ~~110 M~t_t,os_~ Carneiro 
i· ·:·:."···~-t~.~:! ... ·<··-.·- -·~ ... :-:·:--.~.~~<·-~:""1"';~.'7 ·-~- ··. · ._, ... -~~·:. . -

,c~-·!l'~-~~lilcl_pae~~roíeeto'da commlaslo eá· 
' peclal' propondo·;_mo.d.tfi.cações na ·lei de 10 de
, ~utub~o·. ~e· 1~_ql:le'~~~ll~~~.lls cam~raa m~nl· 

r~~~,e~,:--Pag._ ·; J , :· _ -::7 · ' ·• .· . . · 
: c::o ..... a.alaae. 'da8"1iriliai:;;..p~ojecto da c'ómmilr
: 'eio' de guerra : relat~vo ··aos ajudantes de.ordéns 

dós~ditos'coinmaúdauteil ~pàg~·w •. ··· ' ' ·c 
, . ~ , , . ~ ': I ~>,...j-~. ~~.;.·.;,: _· .. ·; .. ~-- ,";. '.•'. :. 

CoDJielhoa geraos-;sobre o m9do d~.4fsc:n~iNie .. ~, 
-reso11,1~õea , :doa .. conse~os Ae~~es .. ;,, _v9taçil!) ·:dO. 
~~~~~~ti!~~~~,~~é~~~~~a~~:!;~ li~;·~;. :;.;',·,~> -<)-~: 

C.Jiillltaarraa. éfiterái' elo éiereÍto~dlscli'salo.··:-dO: ·· 

..... ~r~~!.~~:~~iz~~-,;~i~:~:~~~·-~f~;;;t~~ 
:TratOU·-se • dir· 'organlêiiôlõ'-1 iiet corp!)~~: etap~~;: 'etÇ.,. 
'C~ne ~barlluead~_da.'tÍrt?vlJ!cla de~- ·P.;d~~- d.o :á~~ . 

·-projecto do Sr.;Maelel·lsentando·a .do .liDP9I~O 
-·:c ·,- ·· ·· · ~-,_ ·' ·.·.~_-;_-,':~~-r:-~~ " ~·'.~~.::: ·: <!· ·.;~/}·::~~--
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-de 000 rs. em arrobll, quando importada para 
o estrangeiro,-pags~ UO e 387. ·_ 

de Setembro. Este projecto impresso ná typo
grapbia nacional não foi entretanto· encontrado 

. nos registros e archivo da camara. . 
·~rimes de . r_oubo ou de !lí.rto.- Vld. Fiança. 

· Co~po ccinsular-projecto de organ isaçilo apre
Cartaa de seguro aos _ milítat•es.,-discussílo .l:lo .. .sentado pelo Sr. deputado Cafmon,-..;pags. 415 

projecto n; 42 relativo 1\ attrib11ição de conferir e 711. 
1 

;· 
as ditas cartas,-pags. 264, 295, 471 e 535. · ·· 

Corrclo•.;...pareeer da comm_issão de constituição 
propondo modificações ao regimento dos ~:orreios, 
paga. 316, ó34, 535 e 537. 

Cnabo da moeda de c:obre-projecto acompanhado 
· . ' de considerandos do . Sr. Gervasio extinguindo o 

cunho daquella · moeda ; próvidenciando sobre · 
seu valor, etc . ,-pag. 329. ·-

. Coat .. aetos .. Para · prestação .. de ;s~rviços-di~cus- : 
· ·sio do proJecto n. 1-14: de 1830, v1udo do senado, 

--pags. _378,}11, 413, 422,_ ·465 e 535. · 

· Orárão os Srs. Ferreira Friin~a. Rezende,,Maia3 

. Rebouças~ Cassiano; Evaristo; Clemente Pereirà, 
·Vasconcellos & Paulino · de ·Albuquerque. 

· C~aneella~la·mór do imJierio-discussão d(l _ pró~ : 
Jecto ·abobndo-a,-page .. ·.379, 418, . :420, .421,. 436, · 
466, 59! e 605. · ·. ,: · · ·· -

CapellAes e cirurgiões;_discussão .do projecto 
isentando aos naviQs n.aei.onaes de os levarem, . 
-pags. 420 e 7()9. 

. .. . . 

~mmlall6e• ~~speciáes · de tres mem broa .-para no 
1ntervallo da .de:Ssiio prepararem trabãlhos ur· 
gentes que facilitassem os da camara, sendo 

. . uma . de marinha e · g11erra~ outra de justiça · 
civil -e criminal, e outra para examinar as es- . 
colas de instru!lção primaria-requerimento do 
Sr. Vieira Souto; emenda do Sr. Hollanda Ca· 
valcanti,-pag. 461. .:~ . .. · · · 

Ca_pella• 'especiaeli eúrailas qu~ ·devem· t~i)~iZiis 
~P~;~-:I.provação -~ da~~ e~en~~s ._ ·~o -~n~,do, 

. · Codlp ·. do :pro~ésso:.;réquéiiiiiento.: cio:: si;: ~.Müniz 
. -Barreto :. par'a que : ·se: nomeasse ·: uma' counnissilo 

especial' .afim ·ile revel~o; para ·a:· dita i:ommfaslo 
farão · escolhidos; os Srs. ; • ·Vas'coilcellos~ Paula 
Albuqtlerque e :Miranda Ribeiro;~pag. · 506. · · 

Conpe1•~ dos padreá . de ·s. ·Felippe 'Neiy 
estabelecida em· :Pernambuco - ·projecfO: ·êxtin· 
guindo-a,-:-pag •. · 714. ' · ;, · : · ·, · :- . .' ,: · · :: , 

• • ; •• "' ; • • f ' • • l -· • , ._ ' . . • ~ 
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• 
Dlplo .......... dlseussil:o do projecto · n. 169. de 1880 Orárito .o~ Srs. Hollailda Cavalcanti; Vaac~nêiilios 

sobre 'prorogaÇio do tem.po .. para ... se . os fazer . e Custódio Dias; - .·. ·· · · _ " .: • ·o •· 

transitar na chancellaria,-pag. 871. 

Houve disCàsaio. 

Da'Vidu ,PfOJ)OStaB J19l0 SUprémo tribunal de jUS• 
tioa ieerca da lntelligenela dá lei de .18 de se~ 
tembroae l~parecer da comrilissio de justiça 
;w~ e 'eriminal,-pags. ~ 594; ~. 598, 617 e .. 

DeD.aaeta . CCIDtri.l O . !Jlinfstro da just!ça ViBCODde 
d~. Alcantara-.no~eaçilo_ -da commtsailo eispaeial 
})ara euminar aquella denuuciB; ficou eomJ!osta 
dos f:!r$ • . Vasconcellos, Limpo de Abreu e Llno 
Oo~~~c:'!..-pags. -õõô- õ--681. · · . 

DIYida publlea.-.dieeussio do projectó do Sr. Hol· 
lan~a _Ca_va!c:!'ntl· para que os .pagamontos da . 
di'Vlcta p_ubbca de qualquer . natureza ficassem 
eulUivl'm.e~te encarregados . ' caixa da amor· 
tlz~,-pag. · 564. · · 

DU~ .. . clad~ pela !lommls'l!id de pórrá contra 
o ex~~~-n~str() Clemente ;P.ar~ira . 1j' o cond_. do 
l:U~ P706ard~parecer da commlssio' especfal,-

.P•S· . • . 

E 
• 

EW..Iodâ~_.mesa.-mez de _Jtilho-Forio.eleltos, 
preirfclente o Sr. Soares da Ro'cha; vle~··pre· 
aidente o Sr. Limpo de . Abreu ; e secretanos 
os. Sra. l{arcellino de . Brito, . Luiz Cavalcanti, 
Muniz Barreio · e Vieira Souto,-pag; 81. · ... · 

Blil~ oppoatos nas chancellarlas da ordens 
mUltarn-re10luolo determinando gue o conbe· 

. clmeato e decltlo doa referidos 'ein5i,goa llcii· 
aem pertencendo i relaoilo da. provlnCla do Rio · 
de .ranelro,-pap. 145 e .802. O sen'ado .nilo 
adoptou . o proJecto da camara; · · 

EHJoayo• da naolo-a . commisailo . de marinha 
propoz .·a venda em hasta publica daquelles 
que eatavlo empregados no arsenal de marinba 
da córte,~paga.146 e Pl17 •. Emenda do Sr. Fer· 
reira· Fr~nol p..-a· que se' os libertasse ·uo·dla · 
=lolo dó tmperidor. O projecto · foi rejel· 

. . .· . 

.... ,_ ..... , Ulateiltes naa juntas de fizenda. 
du prov.iuolu marltJmas do IJnperio-dlseuasio 
dó íeijjéetlvó' projocto n. 5 de 1sso;~pag~· 196·; 

B~riii , dá" nacilo;.;.p~ojecto do Sr; Ántóiio 
Ferreira . França disponilo ·que no primeiro dia 
de . fe$. _naç~-~na~. \iepois ~a 11ancçiio _dq_ •.~Jl. 
projectô fOisem· declarãdos hvres todos' os1' 118;; 
cravO!f''d& 'úaçila'f niro • fof julgado· óbjaéto·· de 
dellberaçio.-pag; . 2m · · ' · · · · · · 

w--. ........ de' 400,000' Íbs:'. st;· côotíahícl'Ci' é~' 
L:Óar~·sr\ ' Iíiilô"CóütiJlhô·' fndiCóü' ·ue1ile · 

· 'nómé&ii~':'iiiià'.éOiililiiiàló" ' 'ãra'éümbiar· q .. ·aue 
empreiltiiíio;~li~; '.·2M; : ~-· 406 ·. (p~· da 
commiulo). 686 e ~· . · . . . . . . 

~ da~esa.;_mez d~- Agosto-Forio eleitos, 
. nresldente o Sr. Costa Oãrv·alh. o; vlc:e::.Pre_si~ . . 
· ~entê-s _o·· Sr~ Lfm o· de ' Abreu· 1t semtUJol;oi' 
Bn~ · KareelllDo'Ne BrUo'· Mubis= Bàireto' · Luiz 
Oalâloaiitt 'fi Vlelrá' Bõü~;;...;pl~' 29D:' ' . · 

a:.~~':a::..::::ar~~l~~~tm=~· 
ceate i ' cililarâ;· if a1ilridéiltándtrli8üs 'vencliile,n· 
ws,-pap •. 489 e 468: · . · 

'rOJIO 2 

Nesta occasiilo fixou-se terminantemente · o dlr~lto 
da cBma.ra de nol}lear e dem_ittlr·o. s fancc. lo_ !AA'. ~!)!t . ~ 
da ~ua so.cr~t!lna, sendo_ as_Sf'Z. exp_~essl;yli'i)e ítii 
sentado a oplnião entilo mamfestada pelo··· il· 
putado Holranda . Oavaleanti, · · ·· . 

Elel9&o . da mesa na . sesaão extraordinarla-con· 
· snlton o presidente • se tJe deTia nomear . oUttif 

·ou continuar a -mesma mesa; resolveu"ae · qtie 
continuasse a mesma,~pag. ~· . 

Blel,lo das commi_ssões-para a da re_spoiit~ :i\ 
falia . do throno forão · eleitos .·. os Sri. Vaicóil· 
eel.los, Paula e Souza e Ar~ojo . Lill)";:-l!iigll. 

· 483, . 485, 486 e 487 • . (Sesslo extraordinarflf.) 

A' cerca da nomeà91o das e.lmirdsslleá houve ,sl~m 
debate; · · · · • .. . . . .. ·' .. 

Blle .. w&N~ d~a jUizes cie paz clâa · tregiJezlas· e 
eapetlas· fóra da-cidade e vllliiB ' seriila ao· mifiiílo 
temP.O . tabelliiles de DOtas-disCliiÍsilO' do~·' r~ÍJ; 

. pectívo projeeto, .... pags. 539 e 568. . 

lba.p~o• .:.PUbllcos·eivis e ndlitares-proJec~ · 
do Sr. Luiz Uavalcanti. isentando"os do éxerclislo 
de suas funcçõel!,_ quando membros dos cdniellros 
geraes,-paga. ó68 e· 692. · · · · . · · ·" · 

Blel~lo ela . mesa-110 ·segundo .. mez , da íésilo · . 
extraordinar~a-For~o efeltoit, . p'reeideJ)fê' ~ta 

. Ca.rvalho; v•ce;-pres•dente'Limp(). de·· Ab't:e'i:e ià~ 
eretar;tos MarcelUao de Brtto, L'llfZ' Oa'Yalealifl, · 
Ferre1ra de' Cà'atro ~ Barieto,..::.pag.' ~· ": · 

· Blel&oJPeiJ...:feltos para ~m~ lelllslati11'8 . ~ri~,. oa · 
. comp. atentes para qualquer àlaiçio a- -~jfL' 'ié·' . 

. . procedesse . dentro . elo . pr8Z'O . de soa· .duraotQ ; 
parecer da commlaslo ·de conatttufçlo ~ em qüe 
transpareciio . accentuadas . alluaões ·. P.OlUicu 
contra o governo~ e voto . separado· do Sr; Dtí~U{ 
França,-pags~· 616 e 627.'. . · : · · . ·" 

EaieDda• d.Ó senado 4 · lei do orçamen~Yàíóa 
separados dos membros da .. commlssio Vaacon· 
cellos. e Hollanda , Cavalcanti. Vascóncellllt' 
tirando argumento . da aeparaçlo · que o:· -881la4o · 
fizera . da lei de forças navaea e . terreatre_i, _do 
or~men&o, ualm expreasava.,se: . cr aos eaplrltclt'· 
inquieto• com . oa·desagradavela boatos d•,.re'Oô· 
lonlaaçi. !J e . ab.1oluttsmo parecerA que .o lnttDto . 
é expõr i deilepçlo da aaocçio : as .laia • qUe 
tlxio .aa_ forças, . e co11.1egutr~ae aiiBim . a CODB~· 
vaçilo de. tropas es,ran~rslraa no . imperló. uib· · 
licença da aeaembléa geral, e ~ntra.: o..vo~c) do·s · 
brazileiros amigos áa patria »,-:paga.., f«/, 
682, 686, 687 e 688. Réquereu-se que sé con
vidasse. o senado . para. ter .lo.gar a·'reDDilo.'dU'· 
duas camaras. assim· .se vence~ . . e .. o·relator:da 
commissiio Vasconcellos, ao voltar . d=a 
eamllfa . dando · • conta , de sua .Jilisalo :·,: ·:f 
u· que o povo victoriira .. a . cõmmilsioL.dãltcki~ 
lhe repetiiloa vivas, i constituiçilo, . ao iJJY!erador 
c.OJiati.~uci()~~-l ; e ~P ~-•rt; .6l ~da .. consUtlÜOlo.: cha:;_ .. 
BA.:lt.\O ~:pon~ .. ~· ~~v~a: 4 :JDjo a ·~a,geJpr::JifO · . ·. 

· cpnae.gtu~.clo,_.q,q.e::; os , ~et!Jbroe ,b ,uu~smii .. CfOlll· 
~seio : ·~~.Qll comó· lrlterit~ »,-"~~ 
*•~ .. .... ~e.717. . . . . · •· '· 

Vld~ · lPtu4o wcamaràl. . 
Eiea~ da ~~~&- -~oi :Novembro~Foriio .·Gi~~~GI - · 

mom()t' membro• do mo an&erior,.-p,~· 6111; 

F ... 
n~ dà11 ror~as· riavàaà'..;:;atiieusíilo~ ~~~·8/ 
· 18; li~, · 105, 282, Ml', · 4M, 4Ur 8''688i" '.... ' > 

92 : 
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Orárão os Srs. Cunha Mattos, marguez de Para
nagufl. (ministro ela marin7~a), Maia, Evaristo, 
Vasconcellos, Pereira de :eritq e OarneirCI d.a 
Cunha. 

Fianças nos casqs crimtls-segunda discussão do 
proJecto sobre f,!Ste assumpto,.,.,.pag. 131. 

Orou o Sr. Rebouças. 

Fiança:--ll!var~ de fiança e . certas de se,:turo 
projecto do St•. Limpo de Abreu prohibindo a 
sua concessão aos réos pronunciados por crime de-furto e -roubo; deu lugar a este projecto a 
ma teria d_e um requerimento d.~ Sr. Cunha 
Mattos sqbre as quadrilhas de ladrões que infes· 
tavão a .cidade d,r Rio de J anciro e arrabaldes, 
-pags. 206,e218. Parecer da commi~siio criminal 
apresentando um projecto para repressão da· 
quelles a ttentados, contendo o dito projeclo 33 
artigos,-pag. 220. O Sr. Vasconcellos apre
sentou outra resolução sobre o mesmo assumpto, 
a qual entrou em discussão, pag. 228, :outro 
parecer e projecto da commissiio criminal,)
pags, 2Jl, 244, 254, 262 e 289. 

Houve . largo e animado debate nesta questão ; 
alludip-se á pouca severidade dos juizes na 
puniç!io _ Jo_s crimes: tratou-se da inconstitucio· __ 
nalidade na limitação da. concessão de fiança ; 
-_deu-se_ o ,ep_isodio de_ re_ ferir-se o deputado Cus" 
todio Dias á pessoa do imperador, de fórma que 
pareceu_ attingir_ á s_ue.. .inviolabilidade, a ·qual 
em breves palavras. foi sustentada pelos depu
tados Hollanda · Cavalcan li - e Luiz ·· Onvalcanti; 
proferindo tambem o deputado Evariste algumas 
expressõtls que tendião a reprovar· a conticuaçüo 
de semelhante debate. 

Fraaa&aunandadas construir nos Estados-Unidos 
-remessa dos respectivos documentos; gastos 
de sua fabricação,-:pag. 240. 

Fabrica de. mineração, assucar e lavouras de. 
cannas-sobro o privilegio . concedido. a. estes 
estnbelocimentos nos casos de E)xec:ução,-:pags. 464 e466. · ·· · · · · · 

·FaDa do t~ono-no encerramento_ da sessão,
pag. 478. · 

FaDa do throno-na abertura da sessão extraor· 
dinaria em 8 de Setembro. Nesta !alla indica

. viio-se _como medidas urgentes, e que -haviiil) 
dado lugar á convocação extraordinaria, a con· 
clusiio da lei do orçamento e da fixação de 
!orças navaos e terrestres, a organisaçiio de um 
l;)anco nacional, a confecção do codigo penal; etc., 
-pag. 481. 

FaDa do throno-no encerramento da sessão 
extraordinaria,-pa.g. 718. 

Fl~o das forças de terra-discnssíio,-pags. 
245, 264, 269, 407 e 638. 

OrArão os Srs. Ernesto França, Paulino de Albu~ 
querque, C11nha Mattos, conde do Rio Pardo 
(mititstro da guer1·a), Lioo Coutinho, Mendes 
-Vianna, Odorico MendP.S, Calmon (ministro dos 
negocios estrang_ei,·os), Souto, Hollanda Caval
canti, Ferreira França, Vasconcellos, Luiz Ca.
va!ca!lti, R~bouças, Maia, Sebastiilo do Rego e 
Ohvetra Alvares. . .. . . . 

A f_orç_a P_ edida pelo ministro ·era de 18~000-, a 
· com~Uissão reduzia-a ·a 10~000, e assiin se 

venceu. 

Fllhoa de coito. damnado-diseussiio do projeeto 
concernente a esta ma. teria, -pags. -571· e· 57i. 

filhos natllraes de pais braziloiros-sobre seu 
reconhecimento o direito hereditario,-pag. 601. 

Fusão das camaras-emenda do senado á lei do 
or~amento; discussão,-pags. 650, 6M, 681 e 
69o. 

Oráriio os Srs. Ferreira França, marquez de 
Caravellas, Rebouças, visconde de Arcantara 
(ministro da justiça), Lino Coutinho, Rodrigues 
de Carvalho, Almeida Albuquerque, Eritesto 
França, Lui~ Cavalcanti, Cuuha Mattos, Borges, 
Castro e Silva, Odori1:o Mendes, Paulino de 
Albuq Llerque, Verguei r o, Cassiano, Alves Branco, 
Chichorro, Custodio Dias, · visconde· de Cayrú 
Rezende, Carneiro .. de Campos (ministro do; 
negocios estrangei1·os), Vascon-cellos, Paula . e 
Souza, Mtty e marquez de Paranaguá (ministro 
da marinha). · 

Longo e importante foi o _ debate,._ mõrmente na 
quAstiio da emenda do senado·aua-mentando um'l 
rubrica do ministerio dos negoctos eatrangeiros 
a sobre a qu~stão da arrecadação dos impostos. 
Tratando-se da primeira emenda os oradores 
como Paula e Souza,. Lino Coutinho, Cunha 
Mattos, Vasconc!lllos e outros pronunciárão·se 
-contra o ·grande numero ·de. diplomatas que 
Unhamos na Europa sem vantagé.m do .paiz ; 
referirão-se á Santa A.lliança que presumiiio me
rQcer _ as simpatbias do _governo _ .. brazileiro; 
fulmináriiO -os tratados feitos,. inclusive _o do 
reconhecirnonto da independeocia q_ue o depu
tado Martim :Francisco tachou de 1gnominiosó 
para o imperio; e finalmente ponderárão quo, 
potencia americana, e rodeado de estados livres 
o Brazil devêra fomentar antes as allianças 
deste continente, e não as do velho mundo. 
O marquez .de Caravellas, o visconde de Cayru 
e o . ministro dos negocies estrangeiros Fran· 
cisco Carneiro de Campos em luminosos e 
extensos discursos. susteutárão a doutrina con
traria, bem .. como. o procedimento e a marcha 
do governo. 

A fusão durou os dias 17, 18, 19 e 20 de No· 
vembro. 

G 
Geaero• e mercadorias de lndustrla brazileira

discu9siio _ do projocto n. 9' de 1880 eatabelo
cendo que pela exportação para fóra do imperlo 
daquelles geoeros se pagasse 10 •/o, e contendo 
outras providencias, -paga. 163, 167 e 17'7 • 

Oráriio os Srs. Castro e Silva, Luiz Cavalcanti, 
Carneira· da Cunha, Gervaslo, Llno Coutinho, 
Hollanda Cavalcanti, Vasconcellos e ·Paula o 
Souza. 

Garapas e tabaco em põ.,..projecto do Sr. Ger· 
vasio acabando .·com . o exclusivo da vendá da-
quelles productos,- pag. 387. . 

Ga~rila de honra--requerimento do Sr. Castro_e 
Sllva ·para que a commissão de guerra exnmL
nasse se o· decreto creando aquella gaarda_ estava 
nos t~mos da constituição,~pags. 681 e 636. 

H 
B_Jllo&heeaa,....projecto . do .Sr •. Ferreira França 

creando em cada villa ou julgado do. imperlo 
um livro para seu registro e ·lanoamento, etc.,
pag. ~. 

oa•IU&aclu de viuvas e herdeiros de militares 
- ___ .,.,.projecio do.Sr. Castro e Silva,~pags. 415 _e 

563. ' 
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I 
·lndlos-projecto do Sr. Carneiro da Cunha 

extinguindo o directorio dos índios e sujeitan
do·os ao recrutamento na fórma por .que se 
recrutava no paiz;-pag. 94:. 

lntenden_clae de marinha e · arsenaes-projecto 
- tfil co~:g _Diis_silo de mai'in_ha abolindo-as no Rio 

Grande do ~ul; Santa Catharlna, S. Paulo, 
Perna!Jlbqc:o, Ceará e Maranhão, -pa~. 140. 

lnt~ndencla geral da policia_:...terceira discussão 
do pr_ojeeto extinguindo~a,-pag. 307. 

J 
Juizo de almotaeerla-discussão do projecto abo

lindo·o,-pags. 6, 49, 836 (emendas do senado) 
e 888. 

Jnlzes de paz-parecer d11 commissão especial 
encarregada .de examinar as representações de 
dh·ersas ' autoridades das_ províncias __ sobro a 
!ai ~e 15 de Outubro de 1827 que creãra aquella 

. JUdtcatura,-pag. 50. · 

Joaquim Pinto :Madeira, da província do Ceará 
- -reqnerimento do Sr. Castro e . Silva concer-

nente aos factos criminosos de Madeira;~pags. 
00, 165, 254, 577 . 8 628. ' ' . ' 

Or4rão 08 . Sra.-Alencar" e i:.inõ Coutiritio. 

.Jalse de conser_vatorla na província ·das Alagóaa 
e comarca de Ilheoa na Bahia- projecto · doa 
SrM. Silva Tavares e Corrêa de A\bllquerque, 
eate mala geral, extin~lndo aqnelle julzo,
P•K· . ~· · 

.Jal•e• do P.az .... prciJecto do sr. carneiro iia 
Cunha danilo 11o1 juizos de paz . a autorisaçio 
de dlapór da força publica de 1•linha, milícias 

· - · n ·· ordenanoaR quando · della -- houvesse . mister, 
dando parte a aeua chefes,-pag. 140. 

.Jal•••eato do proceale~a pendentes dfA relação 
.;...projocto da oommlsaito de justiça c1vil mar· 
cando a fórma para a eu julgamento, -pags. 288, 
418 e 417. _ 

Jul•e• ·de paz-discnssiio do projecto do senado 
n. 177,-pag. 46lJ. 

.Jaata do commerclo-projecto extinguindo·a,-· 
· paga. 6i7 e - 709~ - ·· ·· ·. ·- · 

J-*f-diacusailo ··da resolução do senado . dispondo 
. que no juizo dos jurados . se . julgassem todos 

os _ crimes, cóm certas limitações,~pag-. 718. 

Llberdiide de _ imprensa-discussão das emendas 
do ·senado _ ao projectc da camara sobre . liber· 
dado de imprensa,-pags. 282, 289 e 297. 

Orãrão os Sra • . Vasconcellos, . Paula e Souza e 
Rebouças. 

. Loea9h-de aillvlços .~via;· Contractos para pres. 
tdçlto de serviços. __ - --_ _ 

Loter, .. -discus!!ão do projecto ·do Sr; Oaatodio 
Dias prohibindo·as,~pags. 563 e 684. 

LJmltelf- entre Canta~allo e Nova~Fribqrgo-

convenção ajustada entre 11s respectivas c11maras . · 
municipaes,-pags. 124 e 710. · 

Lisboa (José Antonio)-- commuaicou aehar.se 
nomeado ministro da fazenda ; substituía ao 

• marquez de Barbacena,-pag. 5'32. 

M 
MonopoUos do estado-projecto do Sr. Ernes'to 

França abolindo-cs,-pag. 25. 

Mineração do ouro-projecto n. 129 .de 1830 do 
Sr~ Hollanda Cavalcanti estatuindo que o im~ 
posto da referíua mineração recahisse sómen te 
sobre associa~õ.es ou companliias que empre• 
gassem capital superior a 50:000$; e dando outras 
J)tovidencias Acerca da materia,-pags. -93 o 305. 
O projecto foi rejeHado depois de alguma dis
cussão. 

· Moedas de cobre de uma para outras províncias 
. -projecto do Sr. Rebouças considarando nullas 
. as ordens prohibitivas de :sua livre circulação, . 
-pag. 95, · ·. · · . · 

!ffadelra.-Vid. Joaquim Pinto Madeira • 

Moedas estr11ngeiras de ouro e prata-pr~ecto 
n. 68 de 1830 do Sr. Calmon ísentando·as de 
dir~itos de entrada,...;.pags~ 196, 262, 295 e 471. 

_ Oráril:o os Srs. ·_ Calmon. Castro Alves, Lino 
Coutinho, - Gervasio, -Hollanda- Cavalcanti e 
Ji'erreira França • 

Moeda de cobre.-Vid. Otilnho da mosde~ de 
cobre. 

lllembroa doa conselhos geraes.-resoluçil:o ·do 
_senado dispensando ·Os de serem jurados,-pag~ 466. . . . . . - .. .... . -

:.elo circulante-a dommissil•l especial encarre· 
gada de .. tratar. deste _ objecto propoz ·. que ·se 
convidassem os ·- negociantes Joilo' · M11rtins 
Lourenço Vianna, Ignaclo Ratton e Francisco 
Joaé da Rocha · para lllns_tral·a cOIIJl . seus conhe·. · 
cimentos na materia,~pag. 511. · ' · · 

Melo circulante--longo parecer da commissão 
especial propondo medidas para o restabeleci
mento do meio circulante; tr_ataudo•se _ nelle 
do resgate do . cobre e amortização do papel do 
banco . nacional, etc. ,-pag. 588. O parecer foi · 
assignado pelos Sra. Ledo e Càndido Baptista• 
O deputado Gervasio _dea voto !'ni_IJeparado,-
pags. 586; 643, 644: e 712. · -

Mala (José Antonio da Silva)-communicou achar· 
se nomeado ministro_ do . imperio,-pag. 591. 

Mendes Vianna;_fallecendo. este . deputado· propoz 
o Sr. Castro Alves que a camara tomasse · 
luto por oito dias .. ;. e o Sr. Henriques de · Re
zende que por .todo o resto da sessão se)lzllilse 
na chamada memori~ do . nome daquellé finado 
repres'Sntante da nação,-:pag. 601 • . _ . 

llla•qaez de Barbacena;...requerimento do Sr. · V as· 
concellos para qne a commissilo de constituiçiio 
désse parecer sobre a . defeza .impressa do refe· 
rido marquez,-pag. 688. .. . : - . . . . 

lllelo circnlarite~refe~indo·S$ a c:iltrerentes pro· 
jectos pur&; melhorar a ·circulação, a com missão 
expressava receios de propór qualquer · .medida 
atôen_tando __ na desconfiança dos _povos sobre o 
nctual ininis~eri?.; ' relembrand<i . 1!-lénr~is.so~ ~r-~ . 
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nil:o oxlgir novog#sncritlcios da nação, o arma· 
merito vindo de Londres em tempo de paz, 
o emprestimo da 400,000 lbs. st., a conservaeão 
de .· emprt>gados aff~ctos ao ab.solutismo, a exis· 
tencia de um gabinete siicreto, etc. ,-póg. 685. 

llloeda de ouro e prata nacional . e estrangeira" 
existente no banco,~pags. 708, · 709 e 710. 

N 
NaturallsaçAo-proj.ec·t·o do Sr. Hollanda Ca· 

valcanti dando a~torisação ao governo para 
passar carta de naturalisação a quein a solíéi· 
tasse; não foi j!llgado objecto de deliberação, 
.:...pag. 415. 

o 
omelaea da armada-projeeto do Sr. Linó COU· 

tinho organisando o .corpo da armada e pro· 
pondo outras providencias,-pag. 22. · 

o~amen•o do ininisterio do imp'lrio-discussão, 
~pags. 60, 73, 81, 100, 819, .· 329 e 3-18; 

Orárão os Srs. Vasconcellos, Hollanda Cavalcanti, 
Lino Cóu~inbo, marquen de Oaravellas (miníStro 
do impBrio), Paula e Souza, Rebouças, Baptista 
Pereira, Carneiro da C11nha, Gervasio, Zeferino 

. dos San,os, Pereira de Brito, ·· Almeida Torres, ··· 
Alencar e-Calmon (minútro dos negocias eslran
gei,•o•>· 

o ministro do- lmperlo diaae na dJacU8ililo que a 
grátltlcaçilo do oftlclal·malor do aenndo sobre 
que se questionava . fóra por este arbitrada, 
como lhe competia; Hollanli'l Cavalcanti abundou. 
na meama opiolilo. 

O"a•e•to~trabalho aproaentado pelo Sr. Oaatro 
··e Silva para demonstrar quo a rocelta do lmporlo 
chegava para . a dospeza,-..pag. 9(1, · 

·~ .. •••• elo mlnlaterio do'• negoclol eatrangei
. roa:;.:.dlaotll•lo,-pega.l07, 335, 336 .. o .. 371 • . 

OrAra\o. oa Su. VBiconcolloa, Gorva1io, Calmon 
'imhdllro ào1 flllQtJcitJ~ tJSII'att(leiros). LI no Oclu· 
tinho; Paula Araujo, Clemente Pereira, CBatro 
Alves, Caatodlo Dias o Paula c SouzB. 

... ., ••• ,_. para o eio'rclto-,parocor do coode 
'do Rio Pardo,-paga. 114, Jú_, 165 o 200. 

0•9••ento do minlsterio da juatiça-diacussdo, 
-·.:..piga. 116 e. 9'~0. 

Orê.rão os Srs. Vasconcellós,-YJ4ello Mattos, 
Rezende, Cunha Mattos, D11arte e Silva, visco11de 
de Alcantara · (ministro àa _justiça), Paula 
Cavalcanti, Paula .e Souza, Lino Coutinho e 
Alencar. 

Paula e Souza . referio·se aos bon~ auspícios 
·com· que o m.inisterio havia encetado a ad!lli· · 
nistraçito, e .ali: é~peranças quo alimentava de 
que : o ga~i~ete :·servisse bem ao paiz. 

Orçameuto do miniaterlo. ~a fazenda-diaclissão, 
-pllgs. 162, . 169, ·179, 190, 198, 211 . (dívida 
interna), 223, 233 (divida externa), 316; 411, 413 
e '<Uõ: 

Otárão os Sra. Vasconcellos, .margllez de BarbB• 
cena - (ministT'o . da (cuenda}; · Lino Coutin!l.;>~ : 
D11arte e Silva, Calmon .(ministro ·dos negociós 
estrangei1·os), .Paula e Souza,- Hollanda · Uaval• 
canti; Carneiro da Cu:nha, Gervasio, Rebouças, 
Almeida Torres, Cunha !4at~os_ e :rrtala. · · 

A feição C!Ue apresentou . o debate neste orça
mento foi benevola em relação ao governo; 
e o ministro em s.uas respostas procurou . cin· 
gír·se á linguagem conslitucíonal. Tratou-se do 
emprestimo autorJsado. p_ela lei de 15 de Novem· 
bro dé 1827 ; . o do de 400,000 lbs. st. eft'ectuado 
em Londres : quanto a t)ste venceu-se que fosse 
apl)rovado, ficando porém reservádo á camara 
o âireito de torn11r responsavel o ministro ou 
quem DO tomar das contas respecti.VaB Se julgasse 
criminoso pela dive_r{l_a applícação do emprestimo 
contrario ao fim para que fóra contrahido (pag, 
24.0). Alltidio·se á caixa ma~ica de Londres pelã 
qual se escoavãó os dlnheuos do Brazll para 
fins que lhe n~o inter.e.ssavão. 

Ou-vidor da oomarca do Crato-indicação do Sr • 
Odorico sobre... a.. prisão que aquélle ouvidor · 
mandára J,>roceder contra o juiz . de paz Antonio 
Ferreira L1ma ; parecer da commissâo de justiça 
criminal,-pag. 195. · · · ·· 

Houve discussão. 

Orçamento do ministerio da inarinha-discusslo. 
-pags. 106, 289, 298; 898 e 410. 

Ora1·ãó os -Srs. Vasconcolllos, marquez de. Para
naguá. {ministro àa marinh~), ·cunha Mattos, 
Amaral, Calmon, (minilt1•o dos negocios eseran· 
geiros), Hollaoda ··· Cavalcanti; ··· Alencar· e Luiz 
CavAlcanti. 

O.r~amf!ato do .mlolsterio da guerrB-parecer da. 
commlseão,-pags. ·802,· 808< (dlscu11silo), 811 e 
409. . . .• .· . . 

OrirAo os Srs. Ollnba Mattos e Vasconcellos. 

O~a•entO da receita geral do lmperlo-lmpor
tante parecer da respectiva eomanisailo composta 
doa Sra • . Vasconcelloa, Mendes Vianna, Martlm 
Franclaco ·. e Lobo · de· Souza,-J>~ga. 303, ~ •. 
(diaouaailo) 852, 861, 87·1, 881, · SSó, 415 e 418, 

OrArilo os Srs: marquez . de BarbaceM (minutro 
ela ((a.:renda), Vaaconcellos, Cunha Mattost..Paula 
o Souza, AmarRI, Carneiro dl\ Cunha, vuarte 
e Silva, · Calmon (ministro elos negocio1 estran· 
ll_eiros), Rebouças, Hollanda Cavalcanti, Ferreira 

· Frl'lnça, Evarlsto, · Castro Alve11, Gervaalo, 
Odorlco, Paula Cavalcanti o Clemente Perelra. 

A comm\saílo orçou a receita em 15,000:000S ; o 
ministro a tinha avaliado em · 11,229:0009; As 
disposiçlles . gBrrJBS do parecer silo dignas de 
attenção. pelas providencias propostns para flel 
execução e exame daa deapezas publicas • . Nas 
mesmas àisposiçêJes .estatuio·se que os ministros 
de . estado apresentassem ás camaras até. o dia 
15 de Maio os reiatorios de suas repartições. 
No referido parecer destacava-se o seguinte to pico: 
« .A ··· commissifo · estremeceu de susto. quando vio 
um deficit de · 4, 98i:807S587para o anno à'3 1831 
a 1884:, uma àespe3a orçada em 16,218:888$133 
e uma receita em l1,229:080S516, tifo inferior 
d. · àespuiJ. Firme n~ íntençifo de manter o 
credito nacional ella hesitou entre o . synema 
das imposições e o elas economias ..•.• ·entifo 
ella nl!o vacillou um sd instante, abandonou 
o svstema d.~ imposiÇ7Jes para trilhar a.veredcl 
das econom1as rscommenàadas . pelas .. · C\rcum· 
stancias ào momento, e sempre pel~ judiço e 
bo~ (é àos gouemantBs; » . . . . ·: · .· 

N!\ sesaiio. de 11 de Agosto- dlicutindo~se a receita 
o deputa.do Calmon (ministro .dos negocios es· \ 
tran!]11iros), apresentou emenda dispondo que
se continuasu a cobra;~ ·durante o iJnno · dti · lei 
os tributos e .. ·impostos e3:istentes em .todas .· tU 
provincias IJté que por .lei .. se ~ublicasse a s~ 
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_, 
derogaç_b.o ou fossem substüuidos por outro1 
na conformidade do 'cirt.l71 da conatituiçllo. 
·E.-ta emenda suscitou largO e animado debate, 
sendo qne o deputado .Paula e_ Souza que 
contra ella rompeu a discussão assim expres
sou-se .: a Serei conciso e direi que a liaver 
governo representativo · que deseja a lei do 
orçamento não póde cobrar tributos sem se
rem autorlsados pelo corpo legislativo, no caso 
~ntrar.io embora se chame governo não o é » 
E no. final do discurso perorou· deste_ modo : 
« Quando a maioria ·da nação ·quizer ser es· 
crava .mudarei de paiz, ou sujeitar~me·hei ca~ 
lado ; todavia. emquanto . a lei ·do e&tado fór 
j. ustaj e .base. ada .. na vontade nacional sem··· pre 
.a det.enderei. A' vista do. expandido não conve· 

- nho · em ·· que .passe o . artigo . como . está. » A 
emenda ·do ·ministro .· de estrangeiros níio foi · 
approvada; adoptando~se a offereeída pelo de· 
putado Paula e Souza, não . obstante ter o mar· 
quez de Barbacena, ministro da fazenda pau
tado a sua linguagem na discussilo pelas aormas 
dos princípios constitucionaes, e de toda a mode· 
r"ç_io. · .. · . 

O~UDeD_&o.~ Vid; Emtmdas do stma4o á lei, do 
- orçamento, IJ rua/lo .dai 'cansaras. -

p 

Houve larga disc~ em que se .tratoll da consti· 
tucionalidade da medida. · · 

Poatuaa das camaras municipass da provineia 
onde estiver a capltal,:-proposta do Sr. Vieira 
Souto estabelecendo .. o modo é1e sua revisilo, 
condrmação etc. ,-pag. 148. · 

Peua.-VId. Abrólho8. 

Pensleil hilpostas és lgrejas plirochlaes . a bens" 
ftclo da capella imperial-proJecto da CO!Dmissio 
ecclesiastica abollndo-as,--pag. 243; · - · 

Pen11õea..;,.,;discusai0 • do .. projecto . de lei âut<lri· 
_sando o governo a continuar por um anno o 
pagamento -das pensões etc.~ -pags. ~ e 4Sl· 

Profeiaaores de prirrieiras letras-:-& câmara com· 
munieou ao governo imperial por uma daputa
çilo que não tinha ado.ptado a proposição do 
poder . executivo sobre ·os referidos profesaor~s, 
-pag. 328; 

Proeeuo do deput.dn Castro e SUva_;,o governo 
. o remetteu A camara como fóra por elle pedido, . 
~pag. 406, 

Paoôveclo•la de defuntos e ausentes,.;..prójecto do 
senado exting~ndo·a,-pags. 465 e 580. 

Proeeuo . de . queréla contra o deputado joaá · 
Prov.eclo• e eaorivlo da caaa ·do aeguro - re· C~stodlo Dlu,-pareeer da commissão de eonstl· 

dacoilo _do projecto- pág. 6. . . _tutçilo,-paga. 466 e 688. .... .. . . · . 

P_•oeeuo• civeis Intentados antes 011 . depois da 
lei de 15 de Out11bro de 1827 nlo serliro con· 
alderadoa . nulloa por . falta . de conelllaçlo -
BJf~ecto n. ~~~ do Br. Aureliano - pag11. 248 

H:~uve debate. _ 

P•eJDio ou Juro do dinheiro - projeoto do Sr. 
Ferreira Yranoa toroando·o condlolon"l . entre 
na . parte• - pag. !U. · 

••••aae• doa rloa ou .catradaa - projec&o do 
Sr. Bapt)Jta · Caetano dando a arrecadaçilo doa 
reapectlvoa dlrol&o~o AI camaraa munlclpaes -
~-~ . . . 

P•ovlaela - creaçilo de uma nova provi nela com 
o titulo de Oarlrr·Nooo; projecto do Sr. Alen
car - P~l· 2ú. 

.~ •• e afiançados- prolecto da commlaalo de 
juatlça criminal, eatatuindo que os ·· presos, 
o adançádoa podll .. o -livremente . ae.r .·. citados .. e 
demanda-:los : l!~r qualquer feito clvel- pags. 
M, 836,. .~'71, 888 e 41_8~ 

Piio-brazil- 3• discusslo do projec:to . acabando 
- com o exclusivo do governo na venda · daquella 

mndeira, pags ;~ 128, .131· e 145. · 

Or{1rão os Srs. Carneiro da Cunha, . Ernesto, 
Frnn<;u, RPf.qJ.lç~s, Araujo Li~a e · Calmon {mi· 
nistro d0J:.-i•~eg~c~os estrangewos). 

·· Pro1.•ostas do ministro. d!& juatlça~diacuaaio das 
d!ts:s propostns Acerca ·dos juizes que conhe· 
ce3;;em d.il11 c:ausas civeis om 1• lnatancla i o sobre 

· u ~. rúg11lamento ·das ::elr.çõea,--pag. 181. 

· Pus&urall-projecto da commlsailo.daa camar.&a mu· 
nic;lpa~s propondo a nomeagilo de · uma .,om· 

. misailo do .senado o· da camara . doa deputados 
~nra rever, alterar. ot. condrmar a8 .. do. Rio .de 
J'aneiro,~p~. !34~ - - ·. · 

P•opoata do governo sobre a · revogação do art. 
17 da lei de 28 de Setembro de 1829, autori· 
aando o troco por apollcea, e danllo outras pro· 
videnolaa sobre o melo clrculante,-paga. MO, 
M7, lí61 e 6(K, 

.. OrA rio . oa 8r1. Pires Ferreira, llrlinlatro da fazenda, .. 
Llno Coutinho, Hollanda Oavalcantl, Calmon, 
Paula e Souza, Vaaconcelloa, Maciel e Gervasio. 

•npoM&aa doa conaelhoa geraee, - parecer da . 
comml11lo -te redacolo opinando que todas as 
propoataa doa conselhos geraes que fossem 

. approvadaa pel" . camara 8e enviassem ao 
aenado sob D formula . com que se lhe remettão 
aa proro•taa de lei da dita camara,-pags. 552, 
690, f:l9 e 692. · 

Peaa de morte e de galéa.-VId •. Oodigo Criminal. 

PNteavlo da viacondessada Cachoeira; pensão i 
parecer da . respectiva commiasão 
não approvando•a,- paga. 5, 28 
e 96; · · 

• 

)) 

• 
• 
• 
I) .. 
• 

Hou~ debate. 
da filha .legitimada do conde de Sar~ 

zedas ; pensão ; · paTecer da com mia· 
são não approvaudo·a,- pags. 5 
e -150 • . · 

de Clemente Joaá . de · Oliveira quei
·xando-se . do ex-ministro_ da guerra 
Oliveira Alvare8;-pag; 22. 

de .João Evangelista de Alvarenga,
pag. 81. 

de João da Silva Grego,-pags, 32 . 
e 314. 

de Joilo · Moretaon,-__pag: 32. · 
do coronel José de Barros · Pimentel, . 

.. de-:-~§'re 41
iaatai Gomea Vaie-llt~ - o 

.. outro,-plgo .. 42. . 
do deaembarRador Manoel Jo16 de 

Araujo Tavarea queixando· se de ter· 
ae-.lhe dado apoaentadoria contra • 
loi;--~aRS• 42 e 8H: . 
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--s 
de Angelo: José Expectaçio de Men· 

donça,.-pag; 89~ ·· · · · · ·· · 
dos membros do .. conselho supremo 
· militar,-pags. 95 e 150. · . ·· ·. 
de Caetano _Rodrigues Monteiro,-pag. 

105. -·. . .. .. 
de D. ·Maria Dorothéa da Silveira· 

Seixas; projecto n. 47 de 1829; 
pensio,-paga. 131, 145 e 295~ · 

do .tenente-coronel José de Sá Car· 
nelro Pereira de Castro; naturall· . 
sação,.;_pag. 183. · · ·. ·· · .. ; 

, , 
" 
» .· 

" 
)l 

do José Brown,-pag. _415; 
de J'olo Gomes Oorrêa,-pag~ 440. 
de .Manoel dos Passos-corrêa, -page. 

457 · e 468. ' · 
Houve debate • 
de . Ciprrªno José Barata de Almeida, 

pag. 587. · 
de Luiz José de Murlnelly ,-pag. 

537. 
do· coronel ·Antonio da Silva Prado, 

-pag; 626. ·· , . c ··- ·_· · ·· · · · 

de José Joaquim Ferr_elra Chaves
a · camara conhecendo da aposenta
do_rla . dada . pelo . governo elovou.o 
veneimentv,-pag. H4. ReeeUa geral do imperio ...;. Vid. Orçamento 

de Anacleto Venancio Valdetaro e d4 Receit<:r.-
Joaquim Nunes de Carvalho.,.'""pags. 
145 e 241.. . . . .. · . Becrutanaento;._projecto do' Sr. Gervasio,.;... isen· 

de- Maximiano dos Santos Marques, tando do recrutamento para os navios de guerra, 
~pag. 145. · . . . . · os marinheiros . matriculados nos navios mer-

de Antonio Joaquim de Mello e outros ·cantes,- pag . . 387. · 
queixando-se de . actos arbitrarias 
contra . ellllá praticados pelo ouvidor Beceenseamentos ou certidões das heranças de 
Gustavo A.dolpbo de. Aguilar; parecer defuntos e auzentes, -projecto n. 83, -pags. 4171 
da commissão de justiça criminal, 422 e 465. . . . . .. .. . .· .. · ..... . 

da--~~·íami;;de · ciã provli:Jci~ de s. ·. Resposta á falla do throno, - (sessão extraor• 
Paulo; · projecto,-pag. _166. dinaria ) apresentação,- pag. 493; discussão, 

de Vicente Ferreira Titára,-pap;; 166. -p~~s._ 500 e 506. .. .. . . .. 
do tenente-coronel •-Sebastião ·Gaspar 

de Alm.eida Boto, com projecto,.... Orár_ão os Sra. Custodio Dias, Í.ino Coutinho, Oai-
pag •. 186. . ··.· .. · · . · · mon, Vas_ccinc_ellos

1
· H_ ol_lãnda Oavalcanti, Araujo 

de João Toroela queixando-se de actos Lima, _M:aia e _Pau a. e Souza. · · 
arbitrarios do -ministro da -marinha, 
-pag. 186. . . . . · Regimento das raÍações~ ~ discussão _ da pro· 

do juiz almotacé da cOrt'3,-pag. 186. posta do governo;-pags. 572, 590, 591 e 002. · .· 
de Francisca Maria da Silva .e seu · · ·· ·· . 

tilho, com j)rojecto,-pag. 186. Orárão · os S~s: Limpo de Abreu, Mala e Car· 
de Manoel Rodrigues dfl Moura,- neiro da Cunha. 
pa~. 240 • .. -· . ·'· 

de Silvestre de Souza Tellés,- pag. . . Beerutamea.to ... - parecer da , com missão de · · 
~ · ··· · · · · · · · · · .. ·. · · · · · · guerra relativo âiJ requisições da camara ao 

' de Jo.iio Antonio de Souza,...;.pags. 241 ·. governo . sobre o recrutamento; concluiàdo a 
e 814- commissão que os ministreis da guerra.Clemeute 

de Candido Martins dos Santos "Vianna, . Pereira & conde do Rio Pardo liavião violado a - -
--pags. 2M e 275. · constituição .. e por. esse facto os denunciava; foi 

de Manoel Pereira Faria,-pag. 275. : nomeada a _commissão para conhecer da deriun~ 
de D .. Joaquina Maria Pereira Vianna, cia e ficou composta .. dos Srs. ;.Vasconcellos, 

-:paga. 288 e .. ~l5. . . · Liml'o .de Abreu e Paula e Souza,-pag. 641. 
de D; Luiza Mana Machado,-pags. 

288 e 415. .· Beern&amento-requerimento do .Sr . . Lino Cou· 
de José Joaquim Alves Lelte,-pags. tiilho propondo que o governo mandasse sustar 

288 e 415; . .. . ·.. .. o recrutamento_ a q11e se estava procedendo no 
do ténente·coronel Francisco Lopes imperio,-pag. 646. 

de . Abreu e outros; vinculo de 
Jag11arã,-pag. 295. 

de .]'osé J:oaqui!l' de .Calasães e_ outros; 
.· aposentadonaa,-pag. 296. 
de José Mathias Ferreira !le Abreu

parecer e projecto da commissãode 
fazenda,'"":'pag . . 302. 

de Finnie; Irmãos & C.•;~pag. · 803. 
_de D . . Maria Luiza dos Santos No· · 
gueira,-~ag. 803. 

de Manoel.Martins Vieira,~pag. 815. 
de Vicente ·José -de Araujo Lobo,-

dl~t~mS:·soares de A~drade,-pag. 
888. . .· . . . . . . 

de Alexandre José dos Passos e $tros, 
pag. 388. 

de João José Rodrigues,-pag. 888. 
de -Franciaco José de Ca"albo,~pag • 

897. .... - - . ·.. .· . 
de Fellx Gonçalves de Souza,-pag; : 

307. . ·. . .·. 
do ,· ttJnente·coronel Jollo Franol1oo 

Obahycpag. -11~. · .. ·. _·•· : · 
do Luiz Morotaon,-pAfl. ,ur:.. 

Seereta.rlos da camara - parecer da meza pro· 
pondo que 'fossem elles n_omeados no . principio 
ae cada se~t~ão · annual; e que o lo secretario 
fosse o chefe da secre~ria da camara-pags. 6 e ;!70 

Snperlatendentero~ · da decima-r-3dacção ·· do pro· 
. · j

1
ecto,-pag. 6. . . _

1 
... ,, ... ; ._ 

sus~ilo de garantias-reme\:~· .;.:~'l::amara ·cia 
cópia do decreto de 27 de Feve ' · 1829, tor· 
uando .· extensivo a diversas r .1 decreto 
relativo a Pernambuco,-pag ·' _ 

: Seeretai'l&il_ de :estado· -~ profe .w Sr. Luiz ·. 
Cavalcanti dando-lhes nova · 01, .ilsaçilo, ,_ 
pag.23. 

liloeratal'la da• mercô1 - o aenndo negou aeu 
aaaontlmento .. a roaoluoilo . da o.IW'~rl, .· que abo· ···· 

1o lira a rerorldll aooroLarla,-.pag •. ~ ·• 
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Se~tenças, pr~leridas . contra a_. fazef· da na· Oráriio os Srs. CustCJdio Dias, Vasconcellos, Hol-
ct~nal-dtscussii .. o .. da proposta do gover I) est~-~-· !anda Cavalcanti, Ernesto e Calmon. 
tumdo que os JUtzes devíão appe1lnr ·0tfi.c"' Tel'l'enoa diamantinos -projecto do Sr. Miranda 
daquallas sentonças,-pag. 189. · . · Ribeiro dispondo sobre ··a concessão de taes 

Orárão _os Srs. ·Rebouças Xavier de Carvalh, terrenos,- pags. 94 e 418. _ .. -
e Mata. ' -

Sal exportad~ do Rio Grande do Norte..:..projecto Thesouro publico nacional- proposta .. do ... mi-
do Sr Pauhn d Alb · t d d nistro da fazenda, relativa á organisação da 

. - · . . ~ - e uquergue tsen an o-o e menc1'onada- -repartt' ~ão,- .pags. 155, .. 167, . 242 .. . ~1re1t~s de sahtda e de entrada nos ·portos do y 
__ lmp~r10,~pag._ l4S. _ · _ _ - [parecer da respectiva commissiio)>Sõl, 852, 860, 
s t:i ~ 421, 426, 440, 452, 460, 508, 520, 625, 534, 585, . 

eer
8
e
7
tal'las de . estad~>-discussiio do . rojecto 596, . 601, 684 e 686. · - · -

n. . . .de 1830 . mandando distribuir - s , emo· Orárão. o· s· --srs. ·Reb·o· U"as, .. Costa ·Carv·a.lh.o,· ·Lu· lz. 
lamentos pelos offieiaes de secretarias,- ag. 87. v Cavalcanti, Vasconcellos, Ministro da · fazenda, 

Orárão os .. Srs. Maia, .Lino Coutinho, -€lastro e Gervasio, Hollanda Cavalcanti, Calmon, Fer· 
Silva, . Paulino de Albuquerque, Calmon; Cu· relrà França, Lino Coutinho, e Duarte 81lva. 
nha Mattos e· Vasconcellos. 

Sobras da receita das rendas publicas-sua ap- Terr- desoccupadas no imperio e sesmarias 
plicação quanto . á .província da Bahia ; projecto cabidas em commisso-importante parecer da 
do Sr • . Rebonças,-pag. 386. · commissão ·respectiva estabelecendo normas re· 

!ativas ·a este àssumpto,- pag. 605. 

SessAo extradrd~naria-pag. 479. TeJuco- projecto extingUindo . a admbiistração 
Sa!!slcllo . aos ! deputados- .parecer _.da commis· diamantina do . Tejuco, ~ pag. 684. __ 

sao,-pag •. 580. 

se......_ e · posses eomprehendidas na ultima 
medição da fa:aenda .nacionaL de .. Santa Cruz-. 
projecto do Sr. Vasconcellos determinando que 
ficassem ellas·pertencendo aos que as possuião 
no dia 25 de Março . de 1824 em . que foi jurada 
a conatituiçiio,-pags. 591 e 600. 

T 
Trfao ·plantado e colhido ~as províncias onde 

não era cult~vado- projec_l;o do Sr. Vallasques 
isentando-o do p11gamento;de qual9_uer imposto 

. pelo espaço d~· lO anuos,,.,- pag. 25. ... . 

TJ"POP&pbla nacional-. parecer .da · commlssão 
·aa orçamento, . sobre a .. proposta . do governo 
para melhoromento da . typographia ; __ propuo_ha _ 
a sua arremataÇão em basta publica visto dar 
sómente prej~izo ao estado,...,., paga. 41, 136 
(discussão), 568, 600 e 603. 

-V 
· -VIuvas de militàres fallecidos antes da lei de 6 

de Noveinbro de .1827- discussão .do projecto 
n_. 22 de 1829, concedendo·lhes o beneficio da-
referida lei,- pag. 316. · 

Vale•-resgate de vales e cedulas substituldas 
·ao cobre· falso na Jlrovincia da Bahia;...., parecer 
da commissão. de fazenda sobre este assumpto, 
.-. pags. 545 e 664. . · · 

Órãriio os Srs.Lino Coutinho, Hollanda Cavalcanti, 
Rebouças, Cassiano, Vasconcellos, Muniz Bar· 
reto e . Maria d_o. Amaral. 

Vluv-,. orphãos, filhas . soltefraii e mães dos 
< oiDciaes reformados da 1• linha do exerclto,-

projecto _ da commissiio de justiça -civil, esta~ 
tuindo que as disposições dos arts. lo e 2o da 
lei de 6 . de . Novembro de 1827, comprehendião 
aquellas viuvas, etc.,-pag. 570• 
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