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1827 

~·-

A 
Antonio José Coelho Lousada-discussão dopa

recer da commissão de constituição apresentado 
na sessão de 18 de Agosto, sobre a pretenção 
do Dr. Lcusada a ser considerado cidadão bra
zileiro ; aquelle parecer terminava propondo . a 
accusação do ministro do imperio , que havta 
declarndo o mesmo dou for no gozo. dos direitos 
de cidadão brazileiro; foi approvado,- pag. 10 •. 

' 
Orou o Sr. Vasconcellos, que no remate do seu 

. . . õ : 
«A11ressemos·n<)s, Sr.presidente, apressemos-nos 
a dar tio Braz1l o grande espectaculo da ac
eusação de um miniStro de estado ; o caso é .. . ' . . 
lidade não Ó um nome vão, e' o e:templo do 
castigo produzirá os bens que apetecemos. » 

.Jlposentadorlas-pag. 182. 
.r 

Absolntlsmo na Bahia-sobre as tentativas para 
a proclamação do absolutismo na Bahia - pa
recer da commissiio de·• ecinstituição, tratando 
deste assumpt(>, analysando os ofilcios dirigidos 
ao governo pela presidenêia daqÍÍella província, 
e estranhanao o procedimento irregular com 
que se houvera a mesma presideneia em face 
dos acontecimentos; concluindo que se o:fficiasse 

· ao mesmo governo communicando-lbe o des
pràzer de que ficou J>Cnetrada a cainara dos · 
ileputados com a participação de taes noticias, 
e a sua constante disposição para occorrer ã 
sego.rança de estado com medidas e:xtraordina-
rfos, quando fossem indispensaveis; o parecer 
estâ. assi nado pelos Srs. Limpo de Abreu, 

· - ; · · e ouv a, . 
Coutiuho,-pags. 40 e 41. 

àlvar4 de 4 de Setembro de 1810 .._ sua abro· 
gação, projecto do Sr. Deos e Silva,-plg. 49. 

Aludas de custo ·aos senaJores e dep11tados -
.parecer da commissão de fazenda,-pag. 57. 

Abertu .. de estradas e canae::i - sobre o res· 
pecUvo projecto de lei, - pag,;. ú8, 139, H2 
e 155. 

Orá1·ão os Srs. Costa Aguiar e outros. 

Armatões da pesca das baléas pertencentes ao. 
estaão-projecto da commissão de fazenda au
torisando o governo a alienlll·as,-pags. 78, 92, 
136, 151, 157 e 201. '· 

~1rpavos de petição-P.rojecto da commissão de 
legislação, justiça civil -.e criminal, abolindo os 
aggravos. de petição, e os aggravos de orde
nacào n_ão gunrdada,-pags. 9:t, 142, 153 e 155. 

Oràrão os Srs. Costa Aguiar e outros. • · 

do pro-

Orárão 'os Srs. May, Custodio Dias e Souza 
França. O projecto não passou á 2a dismssão •.. . 

Araeat7-projecto do Sr. Paula· Cavalcante, es-. 
tab'elecendo que fossem admittidos a despacho 
dP, exportação e importação. no porto . d~ . ~ra, 
caty, os generos estrangmros ou nac1onaes,· 
sujeitos a pagar direitos,-pag. 99. 

Araeaty-project.o do Sr. Castro Silva, ereando 
uma altaudega naquelle porto,-pag. 100. 

Aholtçãu do exclusivo da navega9ão entre o 
portu ue Santos e os portos do interior- pro
Jecto de lei, discussiio,-pags. 143, 141 e 1~7. 

ArPernataçilo em l11lSta publica da casa da rua 
do 0Ltvidor n. 137-rnsolução,-pag. 200. 

Arraial da ei - t 
categoria de villa com a denominação de. villa de 
D. Pedro I - resolução da commissão de esta
tistica,-pag. 208. 

B 
Banen do Brazil-parecer da commissão de fa- . 

. zenda sobre_ os projectos dos Srs. Vasconeellos 
. e Hollanda Oavalcante, relativos ao dito banco, 

-pags. &J e 97. · · · · • 
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Orárão os Srs. Vasconcellos e outros. 

Balla-extine~.ão do tribunal da bulla da cra-
zada,-pags. 87, 102, 151 e lõ5. ·· 

Bispados de Gvyaz e Matto-Grosso - emendas 
do Mnado á proposição da ca~ara.-pags. 9\),. 

, , e • 
Discurso do de{lutado V .isconcellos ao ··apresentar 

· á sancção a lei respectiv•\ com a limitação ·feita 
~pela camara ·a. r~ferida bulla. · · · · · 

Bulia. do santo padre P!reclm·a Portúgalire, Al
garbioi·uni que J"eg1im - confirmando o grão
mestrado das tr~s ordens militares de Christo, 
Santiago e Aviz, na pessoa do imperador do 
Brazil, com o ""ºto em separado do Sr. bispo 
do l\Iarauhão,-pags. 121, l27, 153 e .17!. . 

declarassem 1nco11stitucionaes os princípios do 
voto separado do Sr. bispo do Mai·anhão, e. 
que se recommendasse ao governo a responsa~· 
biliJade do ministro brazffeiro em Roma. » 

Brigad• de artilharia .1.e marinha-emendas· do 
senado ao projecto da camara,-pags. 135, 13'3, 
l:Jl e 155. f~ 

Baeharels sem carta de formatura despachados 
para os lugares de letras - parecer da com
missão de constituição considerando tal pratica 
contraria ã lei, e propondo que se recommen
dasse ao governo a cess.lção deste arbitrio,
pags. 138 e 152. 

parecer, dizendo: " decrete-se a ·accusação 
do ministro da justiça, pela iílobs,;rvancia 
d.a lEJi. » 

Orárão o·s Srs. Vasconcellos e outros. 

Buseas-projecto do Sr. Vasconcellos,-pág. ii.i.' 
l;ilspados do :\!aranhão e Parã-bulla sujeitando 

estes bisI?ad_?s ao metropolita da Biliia; {l>lrecer 
da comnussao e voto separado · do Sr. bispo do 
~Iar~nhão,-pag. l&J. 

G 
Corretor da fazenda publica - sua extincção, -

. pog:>. 10, 16, 17, 72, Uõ e 183. 

Cau ias meramente eeclesiasticas - projecto do 
Sr. Deos e Silva, determinando que os recursos 

··das do Para e M:araul1ão se interposes;;ein · , para . 
a Sê metropolitana da -Babia,-pag.s. 12 e 24., 

C:arne!!I verdes-!::obra o contrato das carnes ver• 
des,-pags. 17 e 25. 

Cadêa publica-proposta do ministrá da justiça . 
: para sua coustrucção,-pag:1-. 17, 12t,: 131 e 151. 

. Con!!lelho ·de fazenda-abolição ...... pag,_29 .. ·; 

,_ 
Carso!'i' juridieos de S. Paulo e Olinda-projeeto 
d~gnando os edificios em que devião func
c1onar.- pags. 36, · 52, 69, 71, 76, 8!, 101, 162 
(emendas do senado) e 165. 

Orárão os Srs. Cunha l\!attos, Vergueiro, Vascon-
cellos Odorico l\Ienlfes • · . 

seu pagamei:ito por· arroba,-pag. 40. 

Co~,·entos de reforma da Conceição-projeeto de 
lei do Sr. Odorico Mendes, prohibindo a en
trada de no\·iços naquelles conventos,-pag. -15. 
'. ,..~,_ 

Orou o Sr. O,dorico Mendes. 

Cauções qu.e devem prestar os devedores do es
tado-discussão do respectivoprojecto,-pags. 46, 
48, 49, 7!, 76 e 101. 

Orarão os Srs. Vasconcellos, Maia, Souza França 
e Calmou. . 

Conselhos geraes de provincia - projecto do 
Sr. Avelino Barbosa, tOrnando irresponsaveis 
por suas· opiniões proferidas em conselho. os 
ri.spectivos· membros,- pag. 57. 

Carpinteiros-discussão da p1·oposta do ministro 
da marinha, sobre a creação de carpinteiros no 
arsenal de marinha,-pags. 71 e 75. 

da provincia-projecto da commissãó de fazenda 
applicaudo para sua. abertu.ra úma prestação 
igual á .ta parte·· do producto annual do im-

. osto de rs. em arroba de a1 odã em 
pluma eitportado,-págli. 80, 101, 121, '139 é 147. 

Cursos juridicos-projecto do Sr. Deos ·a· Silvã.:· 
fi~ando bases para a nomeação do director~ 
seus vencimentos, os dos continuos;· ·creação 
de uma bibliotheca nos c11rsos, etc:,-pag~ 'et~: 

~r· . . . . 

Colonos-pedido de iufo1·mações do . Sr,. C11stodio 
·Dias sobre a cifra qúe· se tem ·despendido com 
a introducção de colonos, depois.de promulgada 
a constituição, -pag. 99. · · 

Conelllo tridentino·,:....emeudas .do senado à. reso~ 
lução da camara, · relativas. ãs disposições· do 
concilio tridentino, e ·da constit11içi:o ·.do· ai·ce
bispado da Bahia, sobre·os casamentos,.:..pag. 99, 
1~, 123 e 182. ·· 

cemtâto dos- padres - voto. do, .Sr •. Feijõ, pro
. pondo·. sua ~lbolição,..,.-pag. 115. · .. 

O Sr. Souza l\lello oppoz-se ã. impressão .daquelle . 
. voto.; contra isso. . : : · ·. ·. 

Orarão os , Srs. Custodio. Dias, Costa ~uiar; .cu~. 
nha :Mattos, arcebispo da Bahia, FeiJó. e .Vas-
concellos. · 

! ·: '_, ~ ·+ '" 

Cursos . de ~studos .~len1entare$ - projecto, '"
p~g. 121;.. 
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Comm.ercio. de eabotagem-projeeto da commis· 

são" de fazenda permíttindcro aos estrangeiros 
durante a guerra com Buenos-Ayres,-pag. 14.-0. 

<:ouros-quinto dos c~uros,. a1TemataÇão 'ia · pi·o
. vinéía de- S. Pedro do SU),-p~gs. 1-13, lt.'.> e 155. 

Orárão os Srs. Vasconcellos e outros. 

Cololdsação .;...: plâno proposto pelo francez L. 
Guyi>t,e remettido de Paris elo visconde da e 

ranca,-pag. · 1.U. · 

Comnaanda.nte das arnias da provincia do Ma
ranhão-indicação do Sr. Odorico l\Iendes para 
que se pedissem informações ao governo ãce1·ea 
do procedimenlo arbitt'ario daquelle militar no 
exercício de suas funcções ; paree<ir das com
m1ssões de constituição e_ gueri·a ; voto sepa
J·ado dos Srs. l\Iay e Cuuha Matto::;,-pags. 155. 
19!, 195. e 201. 

Companhia de Jesus-i.niicação do· Sr. Vascon-

tém sotrrido os povos, por culpa.d& ministrol• 
de estado, que sacrificarão a confiança do· mo.: 
narcha aos seus particulares interesses, e das 
suas adberencias · .:i11 a criminoso~. desleixo e 
incapacidade impostora . 

« P~ra que,. nos que. servem a Y. l\l. IJ!!perial, 
. . , . r,, ,JllS iça, 

convém firmal-os 110 dever pelo imperio «la.lei. 
E quando mais não fôra, bastaria. ver na res
ponsa.bilidade_ dos ministros, . o pe~estal sobi:e 

tiuto monat·chico, · a inviolabil.idade, . para. que 
. esta lei seja di:;:na de V. l\L Imperial e dos 
a1·dentes votos de. todos os brazileiros. · · 

« V. J.\L Io1pel'ial, sanceionando a lei da· respon
sabilidade d•>S. ministros, dará . o maior im -. 
pulso á observancia. de todas as leis, e impri
mirá o cunho da vitalídade e e.la. perpetuidade 
na constituição do imperíO; que o Brazil deve 
aos genero"os sentimentos de justiça qu,e ornão 
o coração de V •. M. Imperial. » · 

redios urbano~ - proje~to do Sr. 
· · . · i.,, • - . prov1nc1.a 
do Norte, - pag. 48. · a execução das leis que abolirão no 

aquella sociedade,-pag. 188. 
· Dias sautos dis.pensados - projecto .d~ Sr. Cu_n_ba 

C:ommlssão de estatística-apresentou diversos 
pareceres sobre a crea ão de comarcas anue-
:xaçao e · rmos, tvisão civi\ e ecclesiastica 
da~ provindas, etc.,-pags. 207 a 212. · · · · · 

D 
Dl"ldo. publicà - reconhecimento e legalisação 

df\ divida publica, - pags. 5, 6, 10, li), 18, 2ú, 
24. 25, 26, 2$, 63, 65, 60; 7~ e 15S. 

Orárão os Srs. Calmou e ou.tros. · 

gularisando :ªexpedição dos diplomas aos a_gra-. 
ci11do:;; ....;.pags. 5, 18, 52, 107, 122, 132,' 133; 
1sa e 201. · 

Dividas de S. l\J. a mperatriz - parecer da 
eommissão de f·izenda con1 pl'ojecto marcando 
80:000$ para seu pagamento, - pags. 13, 29 
e. 'j'7. . . . . . . . . .. . . . .. 

Depata~ôs· ·.Amkro de Barros de Oliveira Lima, 
Tbomaz' Antonió Maciel l\Iontcíro e :Francisco 

,, Jo,;é de Faria Barbosa - pl\rticeres da commis
. são de poderes tratando. dos motivos expostos 
. pel~s .ditos deput.idós: p'ar~. o ·se1;1 não 'compa-
recunento á camara -_pag. 1-1. . . 

l\lseursó· do. orador da deputaçiio (Sr. Vergueiro) 
· . lido ao imperador com·; a apresentação das leis : 

la. i·egulan.do o provimento dos officios de jus
. tiça ; 2a, creando os juizes de paz : 3a, sobre 

a respõ.nsabilidade dos ministros e eonsel;hEl~1·~s 
de estado, - png. 213. 

<' Esta. lei, serihor, é da mais ·aua· itn{lortancia 
e põde chamar-se por excelleneia •a lei pratica 
<la. constituição. ·A lei que vela sobre os mi
nistros 'de •estado, vela sobre· a execução de 
~odas as leis; ella abraça ao mesmo tempo n 
estabilidade e a gloria do throno com todos os 
outros interesses fütcionaes. . . , 

« A. ·historia das. nações nos attesta ·os abalos que 
, têtn ·sentido 01r thrvnos e , as calamid!ldes· que 

houvesso trabalho naquelles ias, - pag.. 86; 

Deserção_;:. emenda~ do .stmado á propõsição da. 
camàr b · · · 
mettido o crime de <Ja deserção, - pags, 99, 
107 e 127. ... · . · . .. . , ... 

Desembargo do paço - projecto abolindo-o, -
pags. 120, 155 e 171. 

Di'Wida publica - funtlação e amortização· da 
·divida J•Ublica; discussão das emendas do. se, 
nadQ, - png. 151, 171 e 213. · · · 

Db.:imo -·sobre o dizimo do sal na provüiciri do. 
Rio ~rande do Norte, - pag. 15..''>. · · ·· · · • 

Diarl~ da cainar_a-::- parl;lcer da comm!l!S/!9~."de, 
redacção do· Dia>'io · ~~ .. C,ama1·u, r9prese~ando·· 
c'?ntra _o· estado de atraso em que·estllvao as 

ainda não havião si o entregues pelos tachy-, 
grapho&; propondo· qne a estes se pagàssé por 
dias e não por mezes para . esti.muial-os 110 
serviço;. apresentando uma res!>luçãc>" em que 
se estabelecit'io multas para os .. e~pregailos 
negtigénte;r-; 'e ti.r.:allnente· 'indican·do '_·piirà 

· redactor principal· ·do· ·Dia,·io ao· defutado 
Januario da Cunha Barbosa, - pags. 151, 158, mo. 101 e 20:>. , -

Discursos proferidos por alguns deputados, os 
quaes não forão insertos no Dia.rio Flumi.~ 
nense, m1s sahiriio pllblicados no jornal a 
..tstrca,-:- pag.;·211. 

E 
Eleição da mesa. - Forão eleitos os· mesmos 

membros do mez an~rior.-:- pag. 7 •. ,. 

Eserlvão .. privativ5> ,do protesto dt:l let~s .- .a.do· 
pção do projeeto, -'- pags. 17, 18-J, (emend~ _.lo 
senado) 193 e 213. 

Eserl~Àes .e· juízes da· vinte.ria - ·pr~je~to ~dó 
Sr. Maia extinguindo.os, - pag. :~u. · 

Emprestln10 eni Londr~I! ~ reiné~'s.a á ,.·camárâ 
de toda a eorresporidencia e ordens· relativas 
á11úelle emp,restimo; :-.~ag. -1,-1. 
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-· Emb~s; compra ·e· construcÇão de em-
-barcações -·para a guerra com a Cisplatina;
proposta do go'\"erno pedindo para e:;se fim à 
camara ·autorisação e flllldos, .:.- pags. 47, 108 
e 111. 

Escolas de primeiras letras - approvação das 
emendas do senado ao projecto da camara, -
pags. 52, 53, 71, ·75, 123 e 162. 

'Eseusa do mandato do deputado-'- é concedida 
ao capitão-mór José l\htlieos da Graça Leite 
Sampaio pelos motivos que allegára; ,parecer 
da cor..missão de ·poderes; foi approvado, -
pag. · ::;!t 

Escravos da fazenda nacional smpregados no 
arsenal de marinha - ro·ecto do Sr. Clemente 
Pereira e· outros autor1san o o governo a ven · 
del-os, - pag. 8! e 101. 

Não passou a resolução e houverão emendas im-
por Sll es. 

Eseiravos da nação - que sejão libertfidos em 
vez de vendidos; indicação do Sr. Ferreira 

Eleição da mesa na sessão de prorogação em 
Outubro. . 

Forão eleitos os mesmos membros do mez anterior. 
pags. 99 , e 131. 

Embarc~ões - projecto do Sr. Calmon autori
zalido o governo a desarmar aquellas embar
c11ções que julgar menos convenientes nas cir-

- cumstancias actuaes ; a construir, !:Omprar e 
armar as ue convier" etc. - a s. 113 e llá. 

Estatlstlea -declaração minuciosa do Sr. Cunha 
Mattos sobre as diJliculdaJes ~ue encontràta 

ara, esboçar um lano estatístico do imperio, 
vis a ms1gn canc1a os pape1s que ex1s-

tião na secretaria da camara; providencias que 
. requisitou afim de levar ao cabo ~ssa tarefa, 
- - pags. 108, 111 e 161. 

Emptestbno gratuito para. a guerra-parecer da 
commissão .de fazenda, - pags. 200, 201 e 205. 

F 
Frade15 e freiras - indicação do Sr. Ferreira 

França para que o clero fosse casado, e para 
\. a extincção dos conventos de um e outro sexo, 

- pag. 11. 

t"lxação das forças de mar para 18'id - adopção 
pelo senado, - pag. 28 e 53. . 

l'ôro pessoal - sua abolição. - Vid. Privilegios 
de fôro. , . . 

t'azf!Jld&8 retidas na alfandega_ por tempo maior 
do ma.reado na. lei .,... percepçao de 2 % cobrado 
pelo recelJedor da alfandega, do seu producto ; 
parecer da commissãe de fazenda e projecto 

fixando a intelligencia da ·lei, - pags.-72,_ 106 
e Uõ. 

Fazendas n'lcion:rcs de Arary, s. Lourenço e 
outras no Para - indicação para a venda das 
ditas fazendas, - pag. 78. 

Fixa~ào das forças de terra~ emendas do se
nado à. proposição da camara, - pags. 99, 103 
e 11'3. ·· · · · 

Orârão na disc11,;são os Srs. Odorico, Vascon
cellos, Cunha Mattos e Teixeira de Gouvêa. 

Fez-se saliente no debate que o senado emen
dava constantemente os projectos da camara; 
que augmentando o tot · l da força decretada. 
invadira. attribuições da mesma camara a quem 
pertencia a iniciativa do recrutamento ; censu
rou-se o engajamento de tropas estrangeiras e 
a maneira benovola e especial por que erão 
tratadas; revelarão-se desconfi.anças de qu,; o 
al arismo a ue o senado elev:ira a for .a tinha. 
por fim attentar contra as_ li erda es publicas ; 
sendo afinal regeitadas todas as emendas do 
senado. 

Fianças dos_ pr.esos - pr:>jecto, -·pags. 132, 133, 
135 e 136. · · 

Fusão das camaras - sobre a indicação do Sr. 
Custodio Dias, - pags. 181 e W9. 

Frades óu congregados estrangeiros - proj ecto 
do Sr. Nunes Pires probibindo sua admissão, 
-pag. IH. 

1..-undaçào da divida publica - Vid. Di uid~ pu- · 
blica. . 

Falia do-throno no encerramento da assembléa 
geral, - pag. 215. 

H 
Reranças " le:;i_ados deixados a estrangeiros re

sidentes fóra no imperio - prnjecto do Sr. de 
Deos e Silva estatumdo os· â.ireitos que devião 
pagar, - pags.' 53, 9"2 e 121. 

Bospltaes regimentaes ...- projE:cto do Sr. Cunha 
l\lattos estabelecendo-os em todos os_ corpos 
de l• linha, - pags. ã7 11 86. 

I 
Isenção de direitos por um anno ·ou -emquanto 

durar a fome aos generos de alimentação que 
se importassem uas provincias do Ceará e ltio 
Grande do Norte, - a s. ·a, 7 e 25. · . ·. 

01·á.rão o Sr. Castro Silva, Duarte Silva, Albu
querque, Paula Souza e Queiroz Carreira; este 
deputado opinou que se concedesse aos estran-
geiros o commercio de C'lbotagem. · . 

Impostos lanç!1dos sobre as provinciás da Ba
hia, Pernambuco, :Maranhão e Para para o 
cofre da intendenci~ lleral de policia_ da ct\rte. 
-. parecer da comm1ssao de. !ai;euda, --pags. l2,_ · 
ú2, 86 e 101~ · · · · - ·· -
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.Imposto dos vinhC\s e aguardentes - 2• discussão 
do respeeth'o projecto de lei. - pag .. 53. 

Or~râ? os Srs. Vaseone~lfo~, Souza França, Odo-

lnteadente do arsenal de guerra e inspector das 
ofilc:inas do mesmo arsenal ~requerimento. e 

ro u a a a rin-
tennedío do respectivo ministr~ se os· convi
dasse a UIJIJl conferencia com os membros da 
commissü:o de guerra afim de tratar da reforma 
dos arsenaes e trens do 'exercito ; e que o 
mesmo se praticasse a respeito do eommissa-
riado geral, - pag. 57. . ' 

· IMpesto do ouro - emendas do senado ao pro-
jecto da camara,-'-- pag. 107, · . 

lnteatleuela geral da policia - projecto do Sr. 
Custodio Dias abollnào-a, - pags. 133 e 150. 

lnspector. das obras da policia - projecto do 
·Sr. Custodio Dias abolindo este emprego, -
pag. ·186. 

.Junta de justiça militar no Pará -p1ojecto do 
Sr. Cunha l\Iattos decretando sua consen-ação, 
- pags. 57, 85, 97, 112 e 114. · · 

01·ou o Sr. Costa Aguiar. 

.Julzes de paz - sancção dii lei da assembléa 
. geral, - pag. 123. 

.Junca~ de justiça milita1·- projeclo do Sr. Quei· 
roz Carreira dando-lhes com etencia a assa-
rem cilr as de seguro por crimes cids aos 1·éos 
militares, - pag. 141. 

.Juatas de fazenda - sobre o . voto singular de 
u r e seus mero ros pera suspen er a 

ecisão dos negocios em deliberação, . ete., -
pags. 151, 191 e 275. 

.Juntas de justiça militares - emendas do se
. nado .. ao projecto da camara, - pag. 199. 

L 
-I..epdos pios não cumpridos - sancção da· lei, 

-pag. lt:l8. 

. Leates dos. cursos juridicos - sobre o ofilcio 
do gover_no ãcerca da nomeação feita de es-

. trangeiros para aquelles cargos ; parecer das . 

. comr.nissôes. de <'..onstit11içâo e legislação , -
pngs. 197 e 199. 

'o~ Sr. Odorico Mendes 

para os lugares de I~ntes; o .1·equériniento foi 
approvado. · " 

Umltes entre . as \il"Ovincias de s. Paulo e i\rinas 
- sobre o projec20 do Sr. Yergueiro ; parecer 
da commissão de estati~tica, - pag. 2Q<J< 

· .. M· 
•an•ato de deputado. - o'Vid~ Escusa d!> man-

da.to .de deputado. • 

Jle1Hu1 de inspecção - projeeto de lei; Ja dis.• 
- cussito, - pags. 59, 107. 108, 113; 114, 121, 

133 e 181. · 

litares - emendas do senado ao project.o da 
camar"- - pag. 68, 92, 107, 123 e 181 (discurso 
do deputado Vasconcellos ao apresélitar·a lei 

·.â sane~ . · · · 

Moeda particular de cobre para a ·província do 
Rio de Janeiro - foi o projecto rejeit!tdo, -
pag. 87. · 

Hesa da conseiencia e ordens - projecto abo
lindo-a, - pag, 126, loo e 171. 

llloeda de cobre - projecto . da commíssão. de 
fazenda i·egulando o troco de toda a moeda de 
cobre que girava na Bahia e que .. era em 
grande. parte !alse, - pngs. 148, 174, 179,- 181, 

Este projecto é precedido de um extenso rt:lato
rio i:la commissão .. 

Orárão os Srs. Baptista Pereira e out.ros • 

lllnlstros de estado- sobre os actos anteriores 
á lei da respJnsabilidade como se. devia pro
ceder? Indicação do Sr: Limpo de Abreu e 
outros membros da eommissão de constituição,
pag. 186. 

N 
Notas do banco - parecer da eommissão de fa· 

zenda opinando que. não convinha. conceder ao 
· p · · i ir ·u ça . o 

suasJnotas .como moeda em lugares onde não tem 
elle caixas para pagal-as, - pag. 43 • 

sob1·e o methodo de facilitar. a navegação _dos 
rios, - pags. 5ô e 113. . , · : 

~uncio de Ia classe -.ofileio. do ministro ... de es
tl'angeiros communicando a nomeação dei dito 
nuncio e ponderando que o santo padre pedia 
que o imperador dO Brazil, a ~xempli).dos·so
beranos da casa de Bragança concorrel!se com 
certa somma pa1a a subsistencia e represen
t<1ção daquelle enviado, visto lutar a côrte de 
Roma .. com düfieuldades financeiras - pag. 139. 

O ofilcio foi remettido ãs commissões de consti
.tuiçâo e fazenda que derão ··parecer desf~vo,. 
.ravel, - pag. 200. -

o 
nmelos de justiça - emendas do serí11do.ao pro~ 

~ - ~ -·· ' 

Ordenanças.- projecto ~o ~r: ?i[aia ex.tiÜ~in
. do-as em todaa as provmc1as, - pags .. 26·e 70. 

or&elaes dns casas de fundição em Minu -
prejeeto .do Sr. Vaseóneellos _reduzfüdo o _P_ e_s
soal e dando outras providencias, ....,.. pag. 4+. 

Ol'clem do dia-:- ventila·!ie a que~tão ~e. U:m P.N· 
jecto não dado para ordem ao dia podia eôtJ'llr 
r.m discussão a requeriaiimt'> de qualquer de
putado ; decidio·se pela- affi.~m~tiva, - pag.; 52. 
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Orçameàto da despeia para o anno de 
aa dhl,:ussão, ....., pags. i3; 74 é 77. 

Orou o Sr. Almeida Albuquerque. 

8 

18-28- f 

Otllelo do senado á camara marcar.do a 11ora da 
Teunião das duas camaras no encerramento
propõz o Sr. Vasconcellos que se não i-Omasse 
em consideração o otlfoio do senado. que o 
presiden1e da camara designasse :i 11ora da 
r.::união e nomeasse. a deputação que com a do 
senado (fe,-ía esperar o imperador na entrada, 
pags. 212 e 213. · 

Preiulzos em suas fazendas por pessoas que 
pegarão em armas contra a caus a i 1d • 
pen enc1a - projecto do Sr. Odórico :).Iendes 
excluindo·os de qualquer inde~nisação,-pag. 45. 

Professol'eS de grammatica latina, i·ethorica, 
· ·a e . au o e m a -

projecto marcando seus veucimento's,-pags. 3G, 
52, 69, 71, 76, ~84 e 101. 

Pro,·edoria mõr de saude - sua extincção, -
pags. 42, 45 e 53. 

Orou o Sr. Xavier :Ferreira. 

Palaeetes nas imperiaes quintas e fazenuas -
perguntando o ministro do imperio se a des

. peza com a conti1Jnação daq uelles edificios de-
-Vera ver· , · 
a conunissão de fazenda que se respondesse 
que depois de assignada a dotação do impe
rador pela lei de 11 de Agosto nenhuma des· 
peza d8$ ue · a mesma lei· excluio -
po li\ ser e1ta sem prévia decretação do corpo 

· l~gislativo ; proposta do ~uinistro p;ra as refe
ridas despezas, - pa~s. 43, 96, 10'.-, 108, ·114, 
121; 123, 162, 168, 113 e 202. 

A resolução da camara · soffreu emendas no se
nado. 

No debate perante a camara, finda a primeira 
discussão, o miflist;·o i·equei-ell urgencia para 
que entrasse logo em 2a discus~iio. 

Orári'ID~ os Srs .. ·vasconcellos e Lino Continho. 

PriTileglo de fóro - projecto de lei extinguin· 
do-o, - pags. 59, 60, · 63 e 72. 

Orárão os 
0

Srs. Soares da Rocha e Ynscon· 
cellos. 

o fabrico da pol'fora. 

Deu lugar n este projecto o requerimento de 
. Ignacio Gncia Rosa, - pags. 81, 101 e 107: 

Pesos e medidas para uso geral do imperio -
.i. reqUel'itnento do Sr. Cunha 1\lattos propondo 

qu~: se i·ecommendasse ao go'l'erno a orgnni
saÇi'io de Ílm systelJla g('Tl\l de pesos e medi
das!- dependent~ da app1·0-çnc,:ão do cor.Po legis
lativo, - pag. ,G. 

Pareceres das c1>QlmissÕes de riiarinha ·e tazenda 
sobre a proposta do governo ~erca de objectos 
da marinha para os quaes pedia antorisaçiio 
e meios pecuniarios, ~ pags. 108 e 111. 

Propostas do governo rejeitadas pela eamara 
;-f.!lrecer d11commíss,ão do regimento propondo 

governo daquellas propostas, e tambem do modo 
comó de\'e realizar,,se a aprPsentação dos pro
jectos dtl lei para a sancção,~ pag. 122. 

Prodsão do conselho supremo milifar de 23 de 
.Xowmbro de 1825 - sua revogação,- pag. 122, 
135, 137 e 147. · 

Puhlica~úo das . leis - resolução, ..,...., .pags. 132 
e lfi5. . . . 

rematação de contractos dec rendas nacionaes 
pelos · membros e officíaes das juntas de. fa
zenda das provincias - projecto da commissão 
de fazenda abolindo-as - a s. 1 -

Prorop-;ào da assemblêa geral - discurso do 
orador da ·camara agradecendo ao imperador a 
dita prorogação decretada até 15 de Novem
bro, - pag. 136. 

- , 
Pqstara" da e amara· municipal tia. cõrte - pro

j.::cto do Sr. Odorico l\[endes dercigando algu
mas, - pag. 142. 

ro-

Pr~jeetos adiados pelo senado - indicação do 
Sr. Lino Coutinho para gue se officiasse ao se· 

, ·. · so uçao os p1·01ec os que 
elle, contra a l!onstituição, consernva adia
dos, - pagc"l62"'ê 179. 

Prun•otor eleito para o juizo de . jurados nos 
crimes de liberdade de imprensa - projecto 
p1·ovidenciando sobre ;Seu impedimento, - pag. 
172. 

Deu lugar a este projecto o requerimento do co· 
ronel Francisco Maria Sodré Pereira. . 

Professores da língua latina - project-0 man
dando obserYar com elles o mesmo que se 
achava "disposto tia lei novissima a respeito 
dos· de primeiras · 1etras, -'- pags.173, 186 e 200. 

Passaportes - sobre a resolução da assembléa 
geral relati'fa aos emolumentos. dos passaportes 
dos· navios que se · expedião: J>elas secretarias 

as' · · · · · · · · ; 
nicou o senado que Sua Ma~estade res.1?_ondera 
« querer meditar sobre a dita resoluçao », -
pag. 175. ·· · 

Provisão de 9 de Julho de 1817 - resolução re. 
vogando-a,.- pag. 1~· .. 

Pretenção de lfarcos' ·Antonio Bricio, escrivão 
da junta da provincia do Cearn,
pags. 8, 57, 73, 77• e 183.~ , . 

» de Pedro Bettamio, ~ pags. i:s e lt3J. 
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-·-Preteapo do Dr. Antoni9 Josê Coelho Lou2ada, ·, 
- pag 10. Vid ••. Antonio José Co.:
llw Lou;ada. 

Pret.eaçãà de J.oaquim Jos4 da Silva Seixas, -
pag. t;O. 

» 

" 
de Jóão Vieira da Silva, - pag •. 11. 
do padre Prnposito,-pags. 11. e 200 

Brito, - pag. lÍ. 
» do sold 1Jo Francisco Antonio - se o 

cons!!lbO supre.mo mili~ar podia mi-

commi.ssõ..:s de legisla!Íão, marinha 
e guerra, - pag. 13. · . 

>• de Ga-<par Antonio !.IallJeiros , -
pag. l,:i; · . 

". dos moradores da villa do Livra•nentu 
de llinas do Rio das Contas. -
pag.' 15. 

de João Vaz de O>trvalbo, - pags. 20 
e 71. 

dos ealafatcs do arsenal de marinb~ 
- requerimento, areeer d l com-
!mssao e pro1ecto - pags. _:.,, 
•J!J e 60. 

» dos lente.• 1la academia militar, -
a • 28. 

>1 de José TaY•l!'es França, - pag. -H. 
" de Vict 1rino dos Santos Pereira, -

pag .. 14. 

" de .Jeronymo Xavier de Barro~, es-
criviro úo cellei1·0 publico da Bahia, 
- pag:;. 58, 73, 7ü e 18:3. 

» de Fe1·nando Joaquim de l\httos, -
pags. 00, 122 e :.>oo. 

» de Antonio d 1 Silva Guedes, - pags. 
71 e 7J. . 

» de José Gomes da 'silva, - pag. 77. 
11 de João Gualberto .Ferreira dos Santos 

R,,j.; pedindo ser provido em uma . .. . . 
Bahia, - pag" 77. 

» do padre Antonio de Almeida Pacl1eco 
Ceslâo, idem, - pag. 77. . 

pag. 77. 
» de Jo~é Furtado ele Souza e outros, 

- pag; 77. 
» de Paulo Lopes da Silva e outros, -

pag. i7. . 
11 dos professores ,de primeiras letras 

da .Bahia - augmento de ordenados, 
- pag. 77. 

» de Francisco Jose das Chagas , 
pag. 77. · 

» de E11sebio Vanerio, - png. 78. 
» de Joanna. J11venal do Espirito ·:3anto, 

- pag. 79. · . 
>l de Antoaiô Saturnino, - pag. 79. 
» de Antoni6 Borged de ·campos , 

pag. 79. · ' 
» de varios moradores. da Villa da Ca-

. u ixando-se dos im ostos 
a favor do banco, -:- pag. 79. 

» dd Sílvano Francisco Alves, - pags. 
80 e lõ-1. · 

» de D. Ursula Iria Chaves,_:_pag. 80. 
» de José P.:dro da Silva, - pag~. 80 
>• de D. .Jesuiua Mathildes da Concei-

ção. - pag •. 80. 
· » · de =p: •·The1·eza. Joa iuina de Velasco. 

·pag. 80~ 
TOMO 5. 

" de Luiz.da'Co:;taGomes,-pag:;. 81.e 197. • 
11 de Ignacio Garcia Rosa, - pag. Si. 
11 de, Silvt:rio Rabelló de Pigueired•) 

)) 

)) 

li 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

» 

)) 

)) 

J) 

» 

)J 

» 

e J) 

» 

)) 

» 

)) 

» 

. )) 

dos mo1'8dores do cur.1to de Nossa 
::;cnhor.i das Dôres de Valença; -
p 1gs. SI, 103, 197 e 200., .. 

' -pag. 82. 
do coronel J.:isé de Noronha,-pag. 82. 
de Joaquim José de Olivcira,-pag. $2. 
de Estevão . Francisco de Carvalbo,-

pag. 82. ' 
do padre Luiz li •noel de Souza Freire, 

-pag. 83. .. · 
de Angelic 1 Roza, - pag. &~. . 
do padre Antnoio J.:isé Gonç 11-;es de 

Figueiredo, - pag. 8:3. 
de Pedro onça ves 

- pag. 88. 
de A11to.1io Eustaquio da· Silva, -

a . 88. 
de Angelo Pereira Bastos, - pag. tl::l 
de AntOnio Joaquim Pereira da Silva. 

- pags 8U e 12!. 

de Igu,ape, - pags. 1'-U e 12~. 
de Cypriano Ja:;é Harata de Almeida 

- otficio do ministro da justiça re
lati'.-o á queixa deste cidadão, -
pag. 93. 

dos csc1·ivães, tabellíães, inquiridores, 
ete., da cidade do Recife queixan
do-se de seus pequenos salal'ios -
parecer da coinmissão de legislação, 
JUStiça civil e criminal, e projecto, 
- pag.i: 9;J e IM. 

' pags. 99. e 15!. . 
do marquez de Jacarepaguá,-pag. 10<). 
de Buptista Caet·mo de Almeida p~-

1n o 1sençao . o ~ 
para os jort1aes, e de direitos para 
os livros que fossem dirigidos a 
11ma bibliotbeca por. elle fundada 
em s. João d'El-Rei-bouve um 
pl'ojectG da camari1, - pags,. · .. 100, 
121, 18'3 e 147. · · 

de Miguel Joaquim Cerqueira;-pags. 
100 e 12!. . 

do almirante n officiaes da esquadra 
do Rio da Pra.ta, ·sobre presas, -
pag. 107. 

de alguns mor1ldores da Bahia pe
dindo indemnisa.çoes por prejuízos 
que soffrurào da parte das tropas 
luzitanas, - pag. l!'l2; 

de Caetano Lopes Villas B.1a.;, -
pag- 124. 

de 11egociantes da Bahia pcJindo pro
videncias ~ontra a moeda de cobre 
folsa, - pJg. 1 

de Bernardino da Assumpção,- pags. 
1a·1 e 147. . , 

de José Agostinho de Lizaur;-p1gs: 
138, H2, 151, 181 e 2()8; · 

do padre José·· Gomes·· Sardinlia, -
pag la5. ·. . .. ·· • 

de Joaquim Theo•loro d:1 Rosa, -
pags. UO, J55 e 18&: . , 

80 
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-··-'l'reteat;:\o iio coronel Francisco Maria So:lré Pe-
. • -reira, pag. 151 e 171. 

.,. de· Francisco R-0berto da Silva, -
pag. 141. 

" de Claudio l\Iarq~es de Lima , 
pag. UI. · 

" de Bento da.-Fonseca, - pag. 141. 
,; de Francisco da Cunha :!l.Iuniz e 

.. 
ll ,, 
,,. 

» 
)J 

" 

ll 

" 

li 

,. 

li 

Gusmão. - pag. 141. · 

gneiredo, pag. 1.:,3. 
de Antonio .José Ferreira, ..:.. pag •. 151. 
de Carlos Delamare, - png. 151. 
de l\Ianoel Caetano Soares,-pag 161. 
de l\faximiano Antonio de Aze'l"edo, 

pags. 162 e un. . 
de .José Gonçah-es Braga,-pag. 162. 
do conselheiro Balthnzar da Sil\.a 

Lisboa, - pag. 171. 
de Egydio da Costa Alvarenga quei-

xan o-se e a.: •>S ar 1 rarios o 
presidente do Piaub~-,' barão da 
Parnahyba, - pags. 18i e 21!. 

d,, Francisco Dias de C.Lstro - aa. 192 
do deputado Feliciano Nunes .Pires, 

- pag. 19-i. 
de Placido dos Santos, - pag. 19i. 

as bases ,cio plauo para uma so
ciedade de agricultura e artes da· 
provhlcia fluminense,..= pag. 19i. 

de Thomaz de Aquino, - pag. 203. 
de Estantsláo Antonio Teixeira da 

?tfotta, - pag. 206. · 
de D. Ann!l Clementina Violante Xa

Yie1· Botelho, -pag. 20i. 

lei,-pags. 23, Ui, 123, .. 14.4 e !~. Discurso do 
deputado Vasconcellos ao apresentará sancção 
esta lei. 

Quinto do ouro-orden'.:rido o marquez de Bae
pend;i.·, minish·o da fa::cnda. que se não quin
tasse n:is casas de fuudição de l\Iinas Geraes 
o ouro que a ellas fosse le>ado para fundir eela 
companhia ingleza do Gon~o·Soco, e conside
rando tal medida . além de illegal mui ruinosa, 
o deputado Teixeira de Gouvêa apresentou re
querimento pedindo informações ao go>erno. 
E o deputado Vet"gueiro mandou á mesa um 
additamento nestes termos: «que se proceda ã 
accusação do ministro marquez de B:1ependy, 11 
-pags. 86, 184 e 193. 

·.Bevistas de gra~.a especialissima - ao senado 
conimunica que o projecto da camara fôra 
adoptado,-pags. 22 e 53, 

Bef«1rn1a judiciaria-projccto do Sr. Vasconcellos 
·· estabelecendo o modo como deverãõ ser re

cebidas as querellas dos magistl'.ados ou juizes, 

durante ou dfillois do exercício de suas fuÍic-. • 
ções, etc. ,-pag. 41. 

Bespoasahilidacle .dos ministros e dos. con8e
lheiros de estado.-Vi•l. Discurso do orador da 

· deputação da camar .. , quando .apresentou á ., ' :;"' . ,,.. .. . ; 

gerill-é en-

Religiosos- ser-:io reunidos nos conventos que 
mais commôdos forem para 1-iverem regular
mente segundo seus institutos; os conventos 
por este facto abandonados . pertenceráõ á ad
ministração do estado, etc.; projecto do Sr. Feijó, 
-pag~ 85. 

Reformas dos olliciaes combatente;; do exercito 
e "projecto ampliando ns disposições do alvará 
da 16 de Dezembro de· 1790, aos officiaes de 
saude, secretarivs, capell:ies e picadores do . .. .. 

Renclimento das alfandegas ,. - discussão das 
emendas do senado ao projecto da camara, 

"... ..., ·>· - • 
taJo Vasconcellos ao apresentar a lei á sancr,ão.) 

Ret:imeato comrnum .- projecto do regimento 
commum ~ ,·oto11 ;;e uuanimemente · ue não 
passasse ã :!• discussão,-pag, 152. 

Reforma judicia1'ia-di>.;rsos projecto do Sr. Mi
randa Ribeiro sobre e:;te assumpto,-pag. 173. 

eeeita e despeza de difleréntes provincias -
relatorio da commis;;ão sobre as respectiva>i 
contas,-pags. liil. 1s;; e 20i. 

Redstas em causas de pt"esas - suspensão da· 
execução da sentença naquellas rcivistas, -
pag. 205-

s 

~ 

Subsidio dos 1leputadós e sen 1dores-projecto do 
Sr. Castro Silva,-pag. 13. 

SuprP.nm tribunal de justiça-parecer da com
missào de legislação, - pags. H.l, 31, 36, 41, 72 
e Si. • 

Oráriio os S1·s. Ces:irio de Miranda, Vasconcellos, 
Lino Coutinl10, Xàvi;;r de Carvalho, Costa 
Agui 1r, Paula Souza, Vergueiro e Odorico 
Meml<lS· 

Sal produzido no Rio Grande .do Norte - pro.· 
jecto do Sr. Leitão de Almeid11, marca ado para 
a exportação o imposto de 100 rs. por ai· 
queire,-pag. 48. · 

Subsidio dos membros do corpo lc:gislativo-
·resolu ão do senado ne ando seu n ·. 
mento á proposta da camRra,-pag. 53. 

Selllinarlo da diocese do. ?tlarauhiio-parecer da 
commissão de fazenda sobre a -eroposfa do 
bispo eleito, relativa à ,;na dotnc;ao,-pags. i8 
e 103. 

Sesmarias-sobre o projecto de lei concernente áa 
. sesma1·ias concedidas depois do anno de 1808, 

-pags. 92 e 97. 
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- .. _:_ 

Orál"âo os. Sr~. Souza Frauça, Clemente Pereira 
e Vergô.eiro. 

Sea~n-;as definitivas ew ultJma_ ~nstaJicia -:-
. . 

fórma por <Jue devião sei proferidas, dando-lhes 
toda a pulilicidaifo. ete.; pag. 12-L-Vid. Sessao 
d~ r, de .Julli.p. · · 

Henteuças dos oonsf:lhos de gu~rra nas provin-
cías.-sancçiio da. lei,....;pag.131. · · · 

Sellador das alfandegas do imperio-projecto da 
eommissâo de fa<1enda, extinguindo este em
prego,-pags. 13a; lõl, 20G ~ 200: 

l 
Sue~e!>são-soBre o tempo em que deve consi· 

derar-se mgrlo aquelle que ausentando-se de 
um lugar ;ião se sabe po~terioreJ? noticias ; 
projecto :i~rca da devoluçao da herança em 
taes casos,-pags. 172 e 2();>, 

; 

Deu luzá~ . a este projecto o r.:querimento de João 
Rodrigues Martins e D. Anna Thereza Martins, 
da /cidade do Pará. 

'6'bsidio-reclamnção de alguns deputados sobn· 
subsidio,-pags. 185, 191 e 193. 

eranças e _ega os- p oj e · .· · • 
â forma de sua an·eeadsçíio qunn<lo' se tratasse 
de usufructo, . ..,.-pag. 191. 

Seeretarios de estado-projecto do senado 1'· 
indicar quaes os negocios que devião ser ·tra 
tados em conselho . de minislros,-p~. 20t. 

sobre su.i gerencia no 
-pag. 213. · 

sessões, 

T 
Tratãdo de 2'.J de Agosto de 182:J, com Pol'tugal 

-requerimento da commissão de diplomacia, 
-pag;;. 30, 4.'!, 75 e 20"::?. 

Trepas estrangeiras-pedido de informações do 
Sr. Custodio Dias, sobre o numero de tropas 
estrangeiras 9ue ha\"íâo entrado, e esta\"ão a 
entrar a sernço do Brazil,-yags. 99 e 137. 

Tratados com dh-ersas nações estrangeiras, -
sobre o voto separado t\o Sr. May,-pag. 193. 

V 

tinho, Odorico Mendes, Luiz Ü' 
·Pires .Ferreira e Yergueiro. 
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.-\ pnhlieação elo l>iorio da Cmnnra, como 1lissemo;; no principio do Yolnmc 
1lP ~laio deste :-inno. não :lbr:mg-cu PJH f'e1·tos J>t.'riodos todo o IP.mpo fln se;.;;;ão. 
Xn tlitlieuld:ule da aeqnisição dP. hou;; tad1ygr:1pho;.;. l' nas pOUf'fl=' lrnbilitm;õe;; e 
mf':-mo negligencia 11<' nlguns deJlps n;;senhira prineipahnentC" aqw~lle fado; assim 
{• que nas sessões de 2 de Julho, 21 li<' A~o;;lo 1~ :H de Outubro fez-se referenda 
no grande atrnzo d:-i referida publicação. e :il1ç propoz-se por <':-se mofr;o a eli-
minação da ,·erba vara semelhanti> despem~ 

Possuimos tres collecções de .Dim·io.« do anno <le 1827, conhecemos outra qne 
pertmice á Bibliothcca Fluminense. e todas fin<lão na" sessão de 31 de Agosto, 
prova manifesta de que dahi em diante começou a interrnpção. 

Foi-nos mister portanto para org:mis:fr os debutes, e o historico completo dos 
nelos legislativos concernentes aos mezes de Setembro até 1 ;) de Novf'mhro re
c~orrer nos originaes das adas depositadns no :irchivo da emnara, e :10~ jornaes 
da época; destes apenas dous, o Dim·io Flumi11e11.~e e a .Axlda, periodico politico, 
insei·ião os lrab3lhos elo parlamento, sendo que o primeiro tiulrn caracter offici~l, 

e o segnndo fôra re<ligido pelo mnjor de engenlwiros .Tos1~ .Joaquim Vieira Souto, 
deputado na le>gislntnra de 18:l0 n 1 s:33 
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OAtiRA DOS SRS. DEPUTADOS 

PRESIDENCIA DO sa. ARAUJO LDIA 

Feita ... a chamada às 10 horas, e achando-se 
presentes 86 Srs. deputados ~r rattarem eom 
causa os ~rs. · Pll;ul~ e Souza, Oliveira Salgado, 
C'?l'ta Agwar, Teu:e1ra de Gouvêa, Martins Pe
reira, ;Mello e Souza, ~ornes de Campos, Pereira 
d~ Brito • Moura , Fana ~arbosa , Maciel Mon
teU"o e monsenhor Pizarro. 

O ~a.cPREsIDEN"iE declarou ~berta a sessão e 
não se ar.hando ainda presente o Sr. Cavalcan'te 
encarregado da acta do dia antecedente e nem 
. havendo tambem expediente, entrou-se iogo na 
ordem dos .trabalhos, fazendo-se a leitura iie um 
requer1men o r. un a a s conce i o 
nestes termos : · 

. REQUERIMENTO 

« Requei!o que se peça ao governo um mappa 
clemonstrativo do numero de marinheiros gru
meti:s , pag~ns e . artífices , que se acha vão em 
serviço · act1vo · a bordo · dos navios da armada 
nacional e imperial . em qualquer dos mezes do 
anuo corrente. de -.1827.- O deputado Cunha 
Mattos. » · 

· PostO . a 'yoto3 foi approvado. 

P.RllfE!RA P.ÃnTE DA ORD~ DO DIA 

Continuou·· a discussão do projecto de lei sobre 
o.r~nhecimento, legalisação e fundação da divida 
nac1onal. · 

. « CAP. 2<'"" DO TIT. 2:0 

'11 #t! ~2~ 'V4l_rilica~a no thesouro publico a 
authentic1dade , e --validade de taes documentos 
O:U· titulos, • pro~der~sé-ba a inscrever nG grand~ 
Iivi:o .~.·quantias ve!"ificadas; .e da inscripçào 

P!Ob-_curado!'.o,_um ~eonhecimento, cobra~do-se o re-
. Cl o 'de "QUe·trata o art. 11. » • ' 

· _ _))epo1~ d_e,· br~y:S rbftl!x~es ·. ~f~I ~pprovado. 
·· - · • Art. 13. - Sômente á vista ' deste documento 
poder-~-;pagari aos credores do estado, á ex
cepçiio dos que c>pforem · pela divida extemL » · 
· A'cerca de5te ~ cft'erécew o sr. Vasconcellos a seguinte' . < . -; ._.. ..·. . . 

« Supprimão-se as palavras - l excepçio doa 
aue forem ela divida ex\ernll,-Vas•:~Ho1. • 

Sendo apoiada , e posta a materia, depois de 
discutida, à votação, foi approvado o artigo, e 
regeitada a emenda. 

A's 11 horas foi interrompida a diSCWJs~o pela 
chegada do Exm. Sr. min1stro e aecretario de 
estado dos negocios -do imperio; e ~ndo por 
esta occasião em. duvida . a formalidade . do re
cebimento de S. Ex., consultada a camara a eate 
respeito, do!cidio-se que fosse recebido oã tõraia 
do art. 95 do regimento interno • 

Havendo o Sr. presidente nomeado para a, 
- s José Corrêa Piclieeo' 

Serpa Brandão , Cunha 'Mattos , Baptista· e
Pereira e Araujo Vianna, foi esta receber •a 
S. Ex. á porta da sala, e inkoduzido com u 
formalidades do costume, tomou o seu lugar i 

PROPOSTA. 

:< Persuadido o governo das vantagens. qüe' ás 
diYersas classes de agraciados resultarião da 
mais facil expt!dição dos diplomas, e avolumando-
cada dia o numero daquelles para os quaes 
actualmente se reqner a assignatura do proprio 
punho do imperador, que por a1Dllirem iaces
sante1nente de todas as estações, de . nCeasidade 
hão de soffrer delongas e retardamentos; quando 
aliás se couciliarfa o rigor das formulas cóm ~õ 
proveito geral, adoptando-se a distincção' usual 
e pratica entre algumas nações cultas 'da.Eu
ropa, de serem assignados pe!os ministros ~ifeS
tado , ou por membros dos tr1b1maes, <!S ·"diplo
mas que são meras emanações de outros já 
assignados por S. l\I~ o Imperador, propõe o se-
guinte: . , . 

« Os diplomas, que forem expedidos em con
. d outros ·~ assi nados por. ·s." M. o 

Imperador, serão' sil!lplesmente ass1gna _os· pe. ~· 
ministros e secretar1os d' estado r~spect1vos , ·ou 
por dous membros dos tribunaes a qU.e'forem 
dirigidos. . 

« Serão consideradas nesta . classe 
. 1.' . ·~ . · U. Na 1·epartição ào - imperü> 

« As cart~ e àlvarás de provimentos d~ ;Óf~ 
ficios, ou cadeiras d~ instrucção publica.; · 
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(j SESS:\0 EM 1 DE SETE)IBRO DE 18'!7 
" Os a\vari1s de merc•~s de tenç,1s ou iiensões, 1 

e seus asseutameutos. ) 
" As cartas para profissão nas tres ordens, nli: 

litar~s. ~ _ .. 

" Ai; carta.; de todos os lugares de magis-
1.rutura. 

" As cartas 
tiça. ; .. , . . ., , . . . . 

" Os al mr:fs, '4as ; s1?rver.das -yit..-ilicias 
olf:cios. · 

~. ~~s

d.esí.e_s 

" As cartas de apresenta~ão de t ulos os pa
roel1os do imperio, concgos e mais beneficios 
ecclesiasticos. 

" A,; cartas de propi'icdniles dos officios de es
cril·:io da prorndoria dvs tlduntJs e ausentes. 

" O,; ah·arás da<> serrnntias vitalícias destes 
officios. 

ausentes. 
" Os ah·arás par:i revistas, e os dos empre

dos triI?u .• a.es d.i desem\Jurg•) do pa•;o e 

-« Palacio do· Rio de Janeiro, en1 1° de Siitembro 
de _18·~7.-riscnmle clt: s. J.om·.:nro. ,, 

O ;Sn •. Pn1~rnE:sTE rcspoi1<leu, que a camara 
tomaria a Jlroptsta na consideração que a julgar 
digna; 
· Retirou-se então S. Ex., acompanhado até á 
·portá da·.saln pela dita <lcp11taciio. 

. :·:·~eier~i119u-~ll então - que a p:oposta fosse á 
,commissão · de leg1slacao. · 

' · ·teve- cnião l~gar a leit.ura. da a.cta da sessã~ 
an ec en e pe o r. secre 'UI " 
·approvada. 

· '.: C011Unuando a ordem do dia, entrou em dis
.cussão do citudo i-./ ecto os seguintes artigo:; : 

.. ~~ «'Ai't. 14. Tamhem será inscripta neste livr0 

·a ··divida do banco; de que trata o art. 2°, de
pois que tõr liquidada nu fim do presente anne 
na fórma do a1·t. 2°. » . 

Otfcrecendo o Sr.· Vasconcellos esta 

EllEND.\. 

« Sllpprima-se o art. U.-Vasconcellos. » 

Depois. de apoiada foi approv~da. 

-- it Att .. 15. · · Os creditos da divida 1:xterna de que 
\rata o·cap. 2• do tit. 1° serão legalisados pela 
inscripção neste livro, assim dos contractos do 
emprestimo, como .ela integra da convenção cele-
brada com Po1·tuga1. n · 
. A cs~ artigo olf.;recerão as seguintes 

EllE:SDAS 

« Supprima·se o art. 15~-JTasconcellos. _;, 
" Os credit.Os da di\'ida extern'.l serão lançados 

_neste livro, inserindo-se nelle os titulos d\ mP.sma 
· 'divida.-Áraujo Bastos. » 

.. Forão ·ambas apoiadas. · 
No- decurso do debate sobre este objecto sus: 

citando-se a que.,;tão sobre a intelligencia da vo
tação feita na sessão ·antecedente· pela suppres~ · 
ilâo do cap. 2o do til Jo deste projecto, fez o 

· 5r. Clemente Pereira o seguinte 

REQUERillE!l."TO 

.: « Hequeiro que se declare 11ue se votou pela 
suppressão do cap. 2° por se julgar a sua ma-

.. • • 1 e 111111 • ssã 
fazenda.-Clemente Pei·eii·a. " 

Sendo apoiado, e j11lga11do-se discutida a ma
terh, propoz o Sr. JJrGsidente: 1°, a emenda <ln 
supp1·essao; nao se venceu: -º• o ar 1go o pro

: "jecto~ ,Sf;il\·a· a emenda• do Sr.•.Bastos ; foi appro
. v:1do; ~:1°~ a i11esma ~ eme1\dã;. foi tambem appro

,·ad•L sà1v:í"mellíor rédaeçãu; 4o, O requerimeuto 
do Sr Clemente Pereira, foi admittido; 5° final
mente, a declai·ação feit 1 no mesmo requerinwnto ~ 
foi igualmente appro\'ada. · 

Passou-se uo cap. to do tit. 30 do dilo pro· 
jecto, .1 entrou em discussão o 

TlTCLO Ili 

do JJra;;il 

11 Art. iG. Fica desJe já ~reado o grande livro 

Os S!!S· P.\Cr.A C.\ VALC.\:STE i,; V Asco:sc1-;LLos, 
fizcr;io as seguintes 

" Supprima·se a palavra-ret1:las.-Eaula. Ca
ralcante. » 

;; Em. um livro. dos furidos- e -rendas, que. :se 
denominará o. grande liv1·0 dos.fundos e rendas se 
inscrevllrão os empreostimos~ e .dividas. contrahidas 
.pel~ governo, .e os rendimentos .e. propriedades na· 
cionaes bypothecadall ao pagamento. E nas, pra
vincias 1111vcrá livros auxilia1·es para o mesmo 
fim.- Yasconcellos. » · · 

Forão anib·1s. apprüvadas. 
Dada n lwra destinada para outros objertôs, 

ficou adiada esta discussão. · - · · 

SEGU~DA PARTE DA-ORDEM DO DIA 

Entrou em discussão a seguinte 

, RESOLUÇÃO 

« A assomblea gerai legislativa do. imperio Jo 
Brazil resolve : . . 
, « Art. t.o Todos · e ·· quaesquer ·generos de ali
mento, que se houver ele· importar nas ·pro'vin· 
cias do Ceará e .Rio. Gr11nde. do Norte,, de.que se 
pagão direitos, fi.cão por tem110 de um anno, ou 
emquanto durar. a prese_nte f.9me;. i:eduzidos a 
pagarem sómente metade do que actualmente 
pagão pelas tabellas lias. alfandegas. · · -

« Art .. 2.0 _As camarai; das duas .provincias refe· 
ridas ficão autorisadas a promoverem t'Odos ·os 
meios de salvar a indigencia, e penurià.do povo, 
fazendo para isso nesta occasiiio livre uso de 
seus patrimonios, . e mesmo -contrahindo, .sobre 
elles. razoa veis, • e pr9po~i~nados·. einpre11till}ºll• 

blico. 
« Art. 3.0 Os E:speculadores .dás 2J>roviocias de 

Alagõas e Pernamouco, e de. qualquer. outra,. que 
costumão ir para o DQrie. com' pesça'i'iu,de jlUl· 
gndas do alto, .e. de redes de c()sta, e que .hou
verem ·· de fr nesta · occasiiio · para· qualquer ·das 
duas provincias do ... Ccat-ã e, .Rio. Grande, ; fican\õ 
debaixo da immediata e pos~~iva .:pro\ecção:. do 
governo. _ \')_:-;:, - ,_ . ,:., -:-· .--:· . 
• « Art~ 4.0 .~O go!erno fica.au19~sado P!ll"ª pre:i
far ás duas mencionadas províncias os S9.~~ll 
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SESSÃO EM 3: DE. SETEM:BUO DE :·t827., 7 
que neeessjtão,_espeeialmente, subministranJo aos 
go...,:cr1ios provincia.es para r .. partir. com as catpa
ras . sementes de legumes, . afim: de se , fornecer 
~o~ eítlth:adores no proximo · futúro mez.' do ·Ja..:· 

Veio á meza esta 
ElolENDA 

• O ·que tatÍsbém· disse o illustre deputado '(j 
Sr. {lustodio Diàs, .e que. tanta :honra faz. aos 
seus sentimentos patrioticos, isto.é; que se abrão 
subscripções,. e .elle seria prompto a subser.ever 
á fav r d · a · ·· · · 
e'.xemplos n?-o ·são novos, há muitos Dfl liistprià 
e. entre· eUe11 vemos o d~ Russia quando a· cida:. 
~e de s. Péteisburg foi 'quasi · submergida p~ 
I/:}nundação do Neva no seeuló 18 antes do rei: 

9 Sa •. :P~ULA. CA'YALCA~"TE fez ·o seguinte 

. . · REQUERWENTO . 
;' : 

· «.Requeiro que a re~olução éons_ide~e cot}lo. 
pro3ecto ·de decreto e se3a esta a pnme1ra · d1s" 
cussão . .- Paula: Car:alcante. ,, · 
· Foi logo· approvad.o . é sem discuss~o se ven

ceu· que o dito proJccto passasse para a 2.•. 

na o e · e ro . ran e· e· . e a arma ., e 
no presente seeulo no reinado ·de Alexandre ;' · 
grossas 'subscripções ·•se fizerào . em todas · ás· 
partes: da· R~sia a ,tavàr daqtielle · · Pº".º•:. e ci· 

. imperador• :\lexan~re mandou dar. UIJ! · mdhao de 
; ruõlos, e isto. alem de •outras muitas graças· 

de insenções e protecção, que permittio a favor 
daquella . cidade, e 1lÕS havemos apresen1-r o 
eontrarfo . dissõ ! Pôr rienlíuma maneira 1 · Esfe é 

discussão: · 

EllENDAS 

meira .necessidade - 'e supprimão-se as palavras 
- emquatito durar a presente fome. - Baptista 
Pereira.• 

No cará :em 1825, a farinha de trigo salvou a 
muita gente --da <fome. põrque, concorrendo em 
grande· quantidade,· tornou-se mais barata que 
a. da terra;· que não . havia e que só : por· um 
altú dinheiro .apparecia. e todos · "ntrarão a usar 
da fadnha .de- trigo ;. no Rio Grande do · Norte 
aêonte«eú 9·.m~mo. com o .. Díacarrão; eis aqui 
d9us,,,;gen.ei:-0s.:.-ali.!l$ de. lu."to, servindo de. ali- · 
m.en~9.; c:le ,.priJlleira .necessidade. ·. . · .. . · 

.A.' .. v~sta,.,pi:iis)do '.exposto: parece que· se não 
deyeui;.JllZej .exc~llções algumas po!·qu!l reah!1~mte 
a-m:mortàçao all1 de generos_·de:luxo·e: nenliuma. 
As re.1l4~~; do. i~ustrç deputa~o <1 ·Sr. Ferreira · 
Frang11 ;e ,que: .sao<.J>cm ·:ptopnas ide. suas bem 
recol\heeiclas~ virtudes ._e · p.llilan.tr_óp!a, são· digna:s~: 
da, a]lpfovi!Çliç'· ~ésta1: augusta.· camar~- :_ .. ·. • : : 

Trata~se ~<!.e. s?Ivar'. ~- 4,uas · PJ:OYU!-C1as, mor- :. 
menteQ Cearã.;quetem to1<~0 a-meta t;!_a de.sgraç_a; ·· 
e baveaio.s·; de.· .estar: fazeqdo ' excepçoes,. 1sençoes, 

o meu voto. 
DitO isto otrerecéu a seguinte 

« Todos e qnaesquer generos de alimentos, que 
se houverem de importar · · nas províncias do 
Ceará e io Grande" do Norte de ue se a-
gão direitos, sejão em embà1·cações nacionaes ou 
estrangeiras ficão por tempo· de um anno li\rres 
de direitos [salva a· redacção-) - Castro e Sillla.I). 

Foi tambem à mesa a se 1ünte 

« Aeerescente-se - a Parahyba do Norte. 
Xaviel' de Carvalho.» 
·Dada a ultima hora ficou· adiada a · discussão, ' 

não se vencendo a prorogação della, que se hàvia 
pedido. . . · · . · · < • ~ 

·Passou-se então á eleição da me2a, é. foriio • 
eleitos-para presidente o Sr; Arnujo Lima, com'. 
71 votos, para vice-presidente o Sr. Costa -Oa,--' 

.valho com 46, para secretarios os·Srs: M:aia·côm 

SR. PRESIDEXTE. eu para or em o 
1.o - Contiuunçiio da discussão do pi::ojecto:'.de; 

lei sobre os soecorros á prõvineia do.> Ceará e 
do Rio Grande do Norte. · . . '.~ .. , ,. 

, 2.c-' Prim~ira discussão. d~- ptç.je'cto .. ' d:_e' ilei.· 
:sobre o offic10 de· corretor ·da fazenda publica. 

3.0 - Continúação da discussão do· ~ptojecto' de . 
J1oi .. sobre a fundação da divi_da nacional. " · · 
' 4.º - Discussão do parec·er da com missão-- de 
;conl!tituic;ão . sobre a natnralis~ção do ·~ dw~to.r 
Lousada. · · • .. 

Levantou-se a sessão :is 3 hof IS:·. 

~essão cm 3 ile .Setemb_-ro. 

PRESIDENCJ.t DO SR. ":í.n~u.ro LIMA. 

de par,t~AeA~re~to'~.~,. ue ·sl> '.~~~i~P.ort~m em va:. . madà · â~ fo ·11oras :· ·a.~aehaild~s~ . 
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8 SESSÃO E}l 3 DE SETEMBRO DE 1827 

o melhoramento de a~sentadoria, que requereu 
o Sr. Marco11 Antonio Bricio.- Foi A commis>i1> 
principal de fazenda. 
· 2.• Do mesmo smbor, que, satisfazendo ás in
formações.pedidas pela camara., remette ,a eon
sulta i:e:>0lvida do conselho. dá faze114a; que man-

da alfandega da Bahia.-Foi A secretaria. 
. 3.o Do Sr. ministro da guerra, enviando a ta
~ella, que tinha. sido pedida ela_ camara sobre 

ferente• am::is do exercito, e mais outra tabella 
do fardamento que vencem as praças de pret 
das mesmas dift'erentes armas - Foi á commissâo> 
de guerra. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Aberta a discussiio sobre o artigo e suas emen
das, do projecto de lei Acerca <f1.s soccorros ás 
províncias do Ceará e Rio Grande do Norte, vierão 
à mesa mais as seguintes 

a Salva a redacc;iio. - Que durante á guerra na· 
quelle período, ~ara as duas províncias fique sus· 

estrangeiros o commercio de cabotagem. constando 
a sua carga de g(meros comestiveis. - Duarte 
Sika. • 

mautimentos, para mandar distribuir pelos lltl
bitantes do Ceará, v.or baixo preço, e por outros 
quaesquer que este1ão em iguaes circuinstancias. 
($alva a red·acção.) - J. Lino. » 

• Em lugar das palavras - nas províncias do 
Ce11rá e Rio Grande do Norte - diga·se - nos 
portos da Fortaleza e Aracaty. - Paula Caticd
caate. » 

Foriio todas apoiadas. 
Afi!lal posta . a votos a 

ll'.O Salva, erreira França e Duarte Silva, e a 
2• parte da emenda <lo Sr. Bavtista Pereira : 
torio regdtadas a 1• parte dl\ f'me11dn do Sr. Ba-

tb;ta. Pereira e ns émen•las <los Srs. Xnvier 
de Carvalho ,e Pire;; Ferreira : ficarão· prejudi
cadas as emendas do Sr. Queiroz Carreira e do 
cle11ntado Paula Cavalcante : a emenda do Sr. Lino 
1léou adiada para o art. 4•. 

.Ná. discussão do art. 2" veio a mesa a se
guinte 

E!l!E~"DA 

« S'upprima-se o art 2°. - M. J. de Albuquei·
!lt&e· J1 - Foi apoiada e afinRl approvada. 

Ao art. 30 foi <>tferecida a seguinte 

« Seja supprimido o lirt. 3•.-Queiroz Cai·reii·a.» 
- Foi apenada e afinal approvada. 
Entrando~se' na discussão do nrt. · 4• com a 

emenda do Sr.· Lino. vierão ã mesa as seguintes 

,_;Depois da, palavra- soccorros-accresccnte-se 
- pecuniarios - e" ig}!almente p'lra mandar ab1ir 
•til),.eripções ':ºl~ntarias. nas. camaras das. ca11i
taes das prov10c1a.. mais opulent.M.· a favor aa 
pobreza d:iquellasduas.provinciaes; e assim tam-·. 
bem para. r~er -promover' a importação da. fari.
rinba· e- ~os para as mesmas;. csaiva a redae~ 
çiJ&;}- Castro· e Sillia~ »-·Foi- spoia!la •. 

« Salva a redacção e a doutrina do art. 4o. -
O governo fica autorizado para prestar todos os 
soccorros que previnão os males da fome, com 
que são ameaçadas as ditas provincias, e mesmo 
repartir gratuitamente alimentos pelas classes in-

;;digentes.- Vascvncellos. » 
Afinal ato a votos o arti o foi a 

com a emenda do Sr. Vasconcellos, sendo regei
tada a emenda do Sr. Castro e Silva e ficando 
pr.ejudieada a do Sr. Lino. 

o Sr • .Du~rt;e SJ.lva:-Sr. presidente es
tas duas províncias sotrrem a m1:11or calamidade 
que pôde pesar sobre a cspecie humana, pois 
não têm que comer, e sem comer não se ·vive· 
ora, esta providencia que se pretende dar, nãÕ 
me parece sufficiente :· é verdade que 08 empre
hendedores, chamados pelo maior interesse .com 
o não pagamento de âlreitos, sê ·tornão mais 
animados; mas que generos poderáõ conduzir.? 

O genero de que mais necessitão aquellas pro
vincias, e com ue facilmente .se poderia !Joc-

e toda a sorte de· legumes q11e - abundão em 
varias provinci~s do Brazil: mas, Sr. presidente 
ha summa difficulda!fe de chegaremlà as nossa~ 
embarca ões · a nossa nave a no est.8 ua · · -
tcrceptada, para lá poderem chegar seria neces
sario comboios, medida assãs ·· morosa, e entre
tanto a füme vai lavrando ; além dist.> os nossos 
vasos costeiros têm dimi~uid'o, · co!Do ao sabe, 
cons1 erave men e, am a mBlor. ever . por isso 
ser a difficuldade do triuisporte: . por· toàas estas 
razões, Sr. presidente, me lembra· ap1·esentar uma 
ememla ; o que nolla. quero. propôr.;niio . é .. nóv,,, 
pois que no anno de 1:-525 quem !IQecorreu·aqueUe 
·povo foi o proprio · Brezil ; · de todás · as partes 
concorrêrão mantimentos, e então'' a. minha· prO
vincia só remetteu mais de 100 alqueires de 
mantimentos, além, dos que Corão. mandados' de· 
outras províncias. como Rio Grande que mando11 
ca.rnes, et.c ; tudo isto po!ém, Sr. presidente~ não 
foi bastante; os estrangeiros m&smo :contra a lei 
introduzirà mantimentos . elles ião rre 
minha província; embarcações americanas carre
gadas àG mantimentos despacbavão-se para· ·por-. 
t-0s estrangeiros, todo o mundo· . sabia que ião 
p11ra lã, mas nioguem se oppunha' ao. seu des-
pac 10, porque segµn o e e, e es:; se. 1rig1ao a 
p lizes estrangeiros, e além disto, quem deixaria 
de sympatbisar com seus, irmãos- alDictos.'l·' 

Esta mesma faculdade do eommercio de cabo
tagem aos estrangeiros: foi 'permittida pelo go
verno em 182:>; o governo, .. ( então·. não .havia 
assem blea 'le'~isl&,tj.va,"e ·: todos ·os 'poderes estavão 
reunidos no imperante) permittio;aos estrangeiros 
a faculdade de fü~er. o· C!)mmerci.o de cabotagem: 
condicional: , esta, 11uspensão;·, da .'lei , não pode 
agora ser concedida 'sen.ãó · pelo· corp0 legislativo:. · 
eu chamo · a attenção~ desta.auguata camara sobre 
a. difliculdade. ·que· ·encon~rão :a1f.noasas embârca· 
ções mercante;;;~de: chegarem' at.ê~eàsaa ·províncias 
por causa· dos•C'-rsarios'•que co11tin11amente ;lbéà 
ob;;;tão, .. sendo :a· conducção ·•lot'mantimentos :ao· 
menos· muitG retardada; e·attendendo· eu· a este&· 
inconvenientes,,-e 'conlieeenllo »a-.~Jiac:es3idade de·', 
·aoceorrer aos• ii9ssó1 'irmãótí-: cearensea0: como é . 
da.. nossa obrig1tçiió, ·proponho esta. emeada para· 

ue tambem ·seºa,permittido'. aos estran eiroa' o 

. .. 
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SESSlO.EM··3 ,.DE SETE'&lRR.O :DE·l8~7 9 
. __ .. ~ : -. . ;. .. ·' : . '. . .. ;· .. : - . : - . . . . .. ;. 

·.·.' .o Sn. A1.11u~tíi."llQ~E:~ :E11 ·4ci;rjc;(sa~ir·~ é1ít~a o que . fará haver delles g\.aúdê abund~ncia, e 
já em discussão: •a: :fodícaçiiô.:11'1: Si; .. Dmu:te, o ·com .. ella abatimento· .de .preço.· : :: ·""• ... ; ' '· 
Silva, oú se· fiéa para uni artõg() ~ildití\·o~.·. ',._ · ·· O ,preço da fariDha:·no. centro ·tem.se conser-

0 Sn. PRESmE:STE: ~-sim, ~nhor,. en:tra. ~m; . vado •em 15 pata!-:88, · pre~ • extraordillario,. preço 
• - · . · ·· · · · . · . e nv ue· os '.habitante& JUlo-. udem .. ·.e · se. doa 

• ·.: · '· ·• ' • • ·• • : :. '''' •: :·· ·: f. ,... lu«ares· onda··ba''grande ,.a undaneia. e: i · no a, 
:o Sr. Albuqucrtiuc:-.:Sr. 'presidolite', j>a-· nãQ cuncorrer _ _para..aquellas :pro~inc!a -P.arahyb~ 

reco_ qu_e- p~de ser a:lmittidâ' a•imedida> prliI>,osta .·do Norte,,Çeai"à.e l,'l,i~ .Grande_~o Norte, ~ear~o 
na md1eaçao ~prese!1ta~a P!!•o.l)r"_Du.ai:to. ei8,lv!i• .·priv'!,dQli! de,mantim~ntos! e .. na.o .lia verá .r~ed10 
a }Jorq nao !'. nov!l~. . !1 "D.lP~ _q.1,1e ~,~ ~ _v1 ._se11ao morrer •. ·'. o e . . . . . .. . . 
guena fez-so .o que ~08.'. sa~é.~O!I : p·(llos, .. in.ott".QS . está ·perlQ, :miis ,isl0:. nada prova; · ha. ~a. Para-
d!l- fom~. que tem· -tlage!In<!o..:' llqu_!!lles · povo:s.~ en- byba., âlgµ_mai . .i,lf!.veg_~ão _dirt:c~.? · Se, .alguma. ~a-
·tao !ac1l1tou-se aos- e~tran:ge1ros o ·comme'rc10· de ru1ha se mtroduz e mdarectamente. ._.,, ......... · 
cabotagem, e destia ·fáêulda_de .n~o ·~~-·s~gui•>.iti- Não p~sso sa\\e!_ qual seja o .motiyo, po:rq~e 
con!en1ente algum; po1·tauto. er_e•'!.· _que. nenhl!_m_a ei;ta ,medida: .se .nao fará extE!ns1va.; .. a ;prov1nc1a 
duvida deve lun·er em se adm1tt1r· esta· medida, da ·parahyba, salva -a predilccção que ha para 
havendo nas presentes cireum8tancias de níai.i·o as. outra:i, províncias, .preãilecçã_o; que .e~tamente 
motivo . da guerra, e por eonsequt:neia os uos~o,s iufo.. d~\·o ·. suppõr. nesta augusta assembléa. . · 
mares mnundados .do corsarios. · · · . o·sr. Pa:uJ.á e soi.lza: - Queria ouvir a 

Agora, Sr. presidente, devo dizer alguma·eousa emenda do sr. Lino Coutinho,: que não:ouvi:quando 
sobro uma emenda que aqui' apparecet1 · offere- se leu. (Foi satisfeito.) O que se pretende nesta . ,. ~. . ·x~ - . ·. _: . cr 

emen a dO mesmo Sr. deputado, ·que: propunha apparc:cido na historia~ pois até ouvi izer, que 
a .isenção do rec1-utamento para a pro\·incia :da ·mfüs chegárão a comer · os :tenros•:filhos: · que 
Parabyba, e não me po11so conronnar agora '.im morrião 9, lú e Diais pessoas por dia P.m villas 

ue se faça extensivu · a · pro\'idencia ora· prôpôstá bem . uen~,. etc.·~te· $jio. Hi~ ess.es ... horrofeS 
provrne a a ara 1y a · ,O· cirte; porque o ·que até cus.t110; a .acre 1 ar-se.,·'""' .·,.·. ,. ,.;_ : ... ; ._ 

Sr. Carvalho está· enganado,' ou não·fallão .. vér=:- . Se isto:. pois i·_G que t,etn flC<l'ntecido, .. ,e,_e,o 
dad.,- as cartas ·que tenho Y!s~o: ·neste· caso con·- que está acontecendo, e que se espera que acon-
c~~o que aquellu. ·•pro~incfa' sotrra a pcnuda que tei;a, eu serei da. opiniã~ do Sr •. depu.~~o qU:e 
o. illustre ·,'deputado mculca: DJRs cartas tenho di,,se, que se devem appl1car t~Jos. os .. m~1os ao 
vj8to ·que dizem' não t1:r·havido falta de.fadnl1a., nosso alCimce paralivrar··a:.esses n()sso11·n:·lll~ºs 
porg_ue ·chega a" vender-se ·'um alqtieiré por 7 e de taes. fiagellos . (apoiatfo . ge1·alm1tntei : ,e q~ae8 
~:patacas; -e ·ó' 'do notar que os alqueires da são ·os meios de que p0aeremos lançar ·"!l!ã.Cl 1 
Parabyl:ia do Norte são dobrados dos do ltió ·de os directos, e indirectos : e quaes são ·estes 
Jan!!íro ' . e se o nobre deputado Jiiio pro\·ar . ~ meios indírt:ctos? o livrar os .generos cóm~ti-

• falsidade des:ias· cartas, parece qu~. deve co_n. veis de tdbutus, e suspender a .lei _..qt;te .p~oh}be 
cordar comm1go eni 'que esta ·Pl"•Vinc1a não està aos estrangeiros o commercio -de. cabotage111.;para 
11as. mesmas c1rcumstancias das· outl'll::l: eu. não · i 1 're · ~.ff ue ao'" da 

p s º•'' e 1zmeate nao so re agora, como co - não quero que se a i::a uma, mao. ~!)c~ss.a, q~~r.o. 
tere·nó· Ceará e no Rio Grande· do Nol'te: por sim que se lance mão de __ toc;l1:1:-::.~s, ~\'1os. 
iss~ · concluo .. dgue tenho sum\: moddesprazd er edm não (Apoiados.) .. ... . . . . _ ,· . : ... ·1 . •. 
pQ~~r ,co11cor ar. com o 110 ire. eputa o, e e me Devem-se abolir pois t~d_~s 08 dir,eit.os_;;deve:se 
vei; obriga!fo;a vo~ar,·contra a, sua indicação. suspender a lei de cabotagem~ porqu.e· ~- as~un 
'· :o·sr.-x.a;-ie:;'r d.o·qar'vn1no:....:...Não seiqú.e se poderáõ preencher todos os.fins, e alem,disto 
f1talidad~. !~iie 'ila. 1101:ie· .d1( ~~uha província~ ainua o governo deve ·prestl\r todos os necossa" 
que ·esta}1do ell'a na mesma Imha com .as outras; rios soccorros. Nós sabe1nos como _està .o c~i;so; 
tendo isoffrid<i· 08 ·mesfuos encómmodos; quando. a se daqui a s. Paulo não ha:_ q~as}· com.~uu1_ca· 
seu-·Javor:. «!rgó a' .. ininlia'ifüjbil'. voz; e sempre ha ção, quanto mais no. norte l.t. -Eu.c~nho- ouvsd~ 
quem·..::falle"' contra' ella \,\'.': ... _,' . - . ·. dizer que a alfandega. do Cea.rã.,q~1 n.~'!!l.!eJ?-.de. 
· (l.'.lllV:~~..: o.' Qea>:il'iênhà :ineréi:ido: a ccintemplaçãÓ' se é assim, o que perde o estado em tirar estes 

des1a··-.·augusta:assemblea·unicamente'.pelo teniveI tributos 'l Pequena ~1:1:~ª-'·" ou nada. · 
1lagti11o' l:lot, ünfr·tec'rütiiriiéntó' fórÇado ·; direi .porém. · t>utra razão me occorre , e é que ft'anquean
que·,~1l\',;~ín~ai:pr~v~iíCi~. h9Hvê o iries~o recrú'.' do-se o commercio de cabotagem:-·'lia -de ~ha.~eT 
~-~n~, ·~ e,~~7se'. S?l,fr!lndQ a .~()Dlei. ai;s1m . co~o, g1-a11de concurrencia_, . virá. a~. ter~• o . Ceará. mwto 
J~: se· .'B~ífreu_ ':: á .l>eua~mar,. ·.e cousa .. de 10 ou 1~ , immtimento, e por isso mesmo. ha de tt;11.iur~!le 
Jeg~a~:'.yalj!:!J.'.!l~~:tro~_h,ayeni. alguma.farinha, más , o .preço· .. nuu~ baixo,. e então .o~·!!s~.uigC!1ros -"~º 
~a~~hl\~ ab~Apa1,1~111~ .]~o.rqu~ · f?e. pare.e~ !Il:'v~r, ,é . levaràõ n1ais, porque . ·i:ãs; · gallhar.io; e,' por ~1!-
e 'll~q':l~ liài;.fàltà. d~~·:qu~Jti.'.~0~1~ (t,t.P.().&aàos), é : segwnte, .. pcuq11us;siu1a .. s!-!f~ .. a perda da 1·enda em 

01 nu .·mfel1z te morreu arte· da o ula ao:: : se tirarelll os tributos, ·e elll franquear~se o e.uni-



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 11:52 - PÃ¡gina 4 de 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 SESSÃO E~l 3 DE .SETE~IBRO DE 1827, 
se não Yen•la, mas ll•\. Quereria qnn n:io só SP
fr:mqucem aõ" goYcmo meios de prestai· soccor
ros, mas que se determine que dê mantimentos 
á ncllns ue o não mdcrem com rm·. 

Portanto a minha opinh1o é que se approye 
o artigo do projecto com as emenJa!< que tiniu 
todo o geuero <le tribut•>S , e que franquêão o 
commercio de cabotagem, e que de mais n mais 
par ~PP i m- os mCI s irec os, 1que a 
emenda do Sr. Lino Coutinho para ser discu
tida com o art. 40 (apoiados) ; porque, se que-
1·emos remediar os males do Ceará,. elevemos 
lanç'lr mão de toe.los os meios. Quanto ao que 
aqui disserão os Srs. Lino Coutinho e Teixeira 
de Gou,·ea; devo dizer, qne ainda qne o governo 
seja bem intencionado, e que tenha interesse ua 
conserva<;i'io das províncias , não tem contra si 
o estorvo da guerra, a posição geographica do 
nmsil ·e a incapacidade ria mór parle <los seus 
:•gentes? X1io fn7. isto com que o governo n:io 

ossa desem enhar l1em os tins aimla mesmo 
que bem intencionado seja? Ellc pnm Jll;llldar 
mantimentos de\'c mandar mn comboi; e não 
con~ome isto muito tempo, e n longitude. elo. 
Cenrá já não é um noyo ohslaculo ·? Não ele-
mos os rem 1os com mno rnesqum in; anccmos 
müo tanto de meios directos, como dos inclire
ctos, e só nssim conseguiremos o salvai· a pro
"\'iucia do Cean\: Eis o meu voto. 

SR. UEmoz ARREmA opinou tnmlrnm que 
se concedesse aos estn:mgcil'os o commercio de 
cabotagem. 

· Hequerida e Yencida a urgcncia, entrou o 
m·csmo projecto cm 3a discussao, foi afit1al ado
ptndo, vencendo-se que se con\·idasse a com
missiio de redaccãn para nprcs{•ntar nesta mesma 
sessão I"edigido o dito projecto. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE"'I DO DU .. 

're,·e ta discussiio, e venceu-se que 4.leYia p~ssal' 
para 2•. o segumte projecto .de lei: · • 

.« A assem biéa geral legislativa decret:l: 
«• Art. 1.° Fica aboliclo. o officio <le corretor 

" Art. 2.0 As func4=ões deste officio passart\õ a 
sér ex.ercitaclas pelo solicitador da fazenda.· 

. « Art. 3.o Ficão revogadas as leis e ordens em 
. contrario. " 

.Passou ít 2ª discussiio. 

TERCEIRA PARTE DA OTIDE~I DO ~IA 

Entrando ·em discussão o art. 1G com as emen
das,, do projecto de lei sobre a fundação da· di
vida publica, o Sr; Lino mau<lou :\ mesa a · sc-
g1ii11te · 

~ Indico 
tit. ·3•,. por 
apuiada. . 

El!F-'m.\. 

que se supprima todo o , cnp. , 10 do 
ser des~ecessario.-J. Lino. li,- Foi 

A requerimento . .. -

~final, p9sta a votos .. a . emenda, ficou. em.pa
tnih1.. a votação, e por isso-. adiada 11 mat-!i-ia L>a 
fó1·ma d~ i"t:gimeuto. · · · · = . . • . . · 

. O s!l . ."PnxsJDE:o."TE .poi a . votos . se fica"\-a.a dis~ 
é~ss1io de toilo,-..p pr•>jecto \adiada pai-a a sessão:" 
do:_dià. seguinte:. venceu-se pela afli1-inutiva.. -

Reqnerida-·e· Yencida a Urg<?ncia, •.. ··ei1ti-ou crri2a•' 
discu.;sào- o - proj<cfo de 'lei· ~Clbri! ·a abolii;iió:'dó' 
lu~a,1· ·de comit•Jr ·<la fàZP.Jltl1':1'11bl1ca. ; . . , '.; '' ' 

: . ,,,.,,..... . _::· '"·'' >.·:'./ 

-·- ' " Art."'t. 0 -Fica abolido o officio de col'l'etor da 
fazenda publica. " 
~a discu:isão deste artig•>, foi olferecida a se-

ElfE,;D.'\. 

"Salya a reJacção.- O officio ropinas.-
rasconcellus. ,,_Foi a oiacl:i 1 a · · 
pi~oYa lc o artigJ e rejeitada a em mda. 

Seguio-se o 
« Art. 2.0 -As funcçõe;; deste officio passaráõ a 

ser exercitadas pelo solicitador da fazenda. » 
Discutia-se este artig•l com a seguinte cmen da da: 

commi:;são de fazenda. 

EllE:<:D.\ 

" Supprima-se o :u·t. 2 •0 ,, 

Afinal foi npprovnda a suppre~s:io. 

• orão lambem nppl'ovados os Sl'guintcs addi
tivos da commissão de fazenda. 

ADDITIVOS 

Emendas postas 21ela . commissilo tle f<pemla 

la additiva. « Ao actual corretor fica conser-

tendo ou emquanto não tivér outro empre~o de 
igual ou maio1· ordenado. . · · · 

2• adolitiva. " As relações ou editaes p!lrn a 
arrematação -das rendas publica'>, que-. o corretor . 
~la. fazenda até agora. fazia imprimi~· e remette~ 
11. Junta do ·commerc10, na C<.'llfürnndade da lei· 
de 2~ de Dezembro. ele 17ül, -serão d'ora cm 
diante impressos ii. tústa da fü°zenda· pu blic'l. e 
remettidos de olficio á mesma juntá, pela.secre-: 
tnria do tribunal, aonde se fizer arrematação das -
mesmas remias. » 

Fo1.Io approvada~. 
O Sn. PRESIDENTE, poz a -votos, se o pi·ojecto · 

tlevi11. passar pata a 3a discussão; venceu-:;e 1•cla 
aftirmati va. · 

Pedida e approvada a m·gencia, venceu-se que 
entrasse em :;a discussão o sobredito p_rojecto 
na sessão do dia seguinte • 

QUAilTA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entrou em disciis.siio o p~rccú da commi~sãÓ · 
de coustituiçiio sobre a consulta resolvida da 
mesa do desembargo do paço, a respeito ·do doutor 
Antonio José C?elho · Louzad'.l. (vid •. s.essão de' 18 
de ~osto).-Ft>t approvado~ · . . 

o se-. vascioncc1Íqs: -O illustre depu
tado o SI.". bispo do Maranhão, .oppoz-se com 
toda'> ·as suas forças ao·· parecet• da .. com missão 
<le -constituição, <le que· sou membi-o .. e não :me 
fat;o ·cargo_ de · ~~us · 1u'gmrientos, tnnto. porque 
todos elles apomo ant<ls, .do . qu·e ,destroem o . 
parecer d!!, conui1issão, comó poi·que .. o .Sr •... Tei
x.efra de Gouvêa,' acabá. de. niust.rur a j u::;tiça .. do . 
mesni~ parecer; · · · · ·- · · · · · '" 

' sobi·e a criminalidaíle. du.acto · .. e pe_nas quú:Oe,-~ 
sum-er.:o ·mi:aistro. _de estàdo~ e o-.proc!lsi;o .. que 
se lhe deve fvrma1·. · . '" . . :· . 

Eu uão julgo iuj~sta' a P.Uniçã~ ~o _,m~n}str.),dé , 
estud~· ·d_?:;: negocios. ·do. · ~mpen~,; pr.upo~ta .. ,pf)l.:l. 
comm1ssao •. · · · · ·· : ~·" .·: · ·· : . · · ... : · . ..,.,: ... :-.. i ... 

Seuhôr-es;· os·· miíiistros de eist.'ido s~mp1'"e ºforâo. · 
rçspo~s11veis e. n~ puucits. y~e.~ ;;SC?ffl'.e~-ã~ )en~- · ' 
n1Ulto ~ev:.:1-as! eó o _que··~· maiiJ;_ de '.~fc!m~110 

. arbitrar1os; lfoJa serno ·p11mdos ~ruma lei s~bia. 
e hmnana~ qunl· n'.da 1·c11ponsá.b_!U<ladc; ·qt~e ;,c!lb~ 
de _:;er:ippro,·ada pela' assombl~a. geral kgislnt1v;&. 
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SESSÃO E~l 3 DE SETE31URO DE 1827' 11 
• kão se diga, que o ,ministro de estado dos 
'.1lr.gocios do imperio, não' deve ser julgado por 
_esta lei,· porque ainda não está sanccionada e 

· . i peru> nao sao re roac 1 \•as, por
. quanto a constituição o.~ sujeitou a ella. :111tes 
,d~ ser f_;ita, como se collige das palavras-uma 
.1~1 pa1·ticu1Br especificará a ~atureza destes de-

' Mas so; elle não quizer ser julgadu por esta 
:lei, n1io . é este um caso ommisso e .consequen
,temente não deixará de ser punido. 
, Que lei violou o ministro do imperio? A consti
:tuição;. o não tinl1a elle jurado guardal-a? Sim; 
.fogo, violou o seu juramento, commetteu um 
).>e1jurio e eu. entendo, que a pena do perjurio 
.e de morte, pela ord. do liY. Ú". Fica-lhe por-
·tanto a escolha. ' 
· Quanto ao processo, as razões ']Ue . acabo de 
·cxpender, afastào tod t a idéa de inconstilucio· 
;nalida1e, com quo se tem quel"ido manchai· o 

e conumssao. 
: O ministro pôde .ser julgad1> pela ld da l'P.S· 
ponsabilidade que se vem de appronu·, sem olfonsa 

·_i.la cpnstitnição. l\Cns se elle tambem n não qui-

J>roferil'á. a ·sentença que entender. de' ju:;tiça. 
, l'osto que eu não appi·ovo tal l)l"ocesso, comtudo 
-os ministros ·o não acl1iio abreviado e contrario 
.ã defeza dos réos, pois que ainda mais o abre· 
.viãriio nas commissões militares. 
·· Aind_a ailmittido o processo -de ord. do liv. 5°, 
'mostramos ·mais respeito á humanidade do que 
-os· ministros com ns commissões militar~ . .>. 
· Apresserrio~nos. Sr. presidente, apressemo-nos 
a dar. ao · Brazil o gr.:inde espectaculo da accu
-sação de um ministro de estado, o caso é de 
·ur cncia · d s o , bili aol 
1lão ó um nome vão, e o cxelI!p o do castigo 
produzirá os bens que appct6cemos. · 
• Repifo, que se· não tema a inconstitucionali
dade da ena e muita !mmanidade é deixar no 
\"eo a escolha das leis que lhe podem ser ap· 
plica veis. 
' ; Hora de prorogação. -Teve la leitura o se· 
~uinte. · 

REQUERIME::!iTO · 

' « Que os autores de projeclos e in<licnções, e 
os ·membros · das commissões sejão obrigados a 

· explicar o sentido dos artigos dos· projectos e 
indicações, quando algum 8r. <leputado o reque-
1·er.- Vasconcellos. »-Ficou para a '?a leitura. 

Teve tambem l• leHura a seguinte. 

INDICAÇÃO 

· « Indico que o nosso ckro srja casado e que 
os frades e f1·P.it·as; acabem entrti nõs.-Perl"eira 
Fl"ança.· à-.Ficou para 2a leitura. 
: O .. SB~· FERREIRA. DE MXLLO, mandou .'á mes·\ 
llma repr.-iseritação do. cidadão Baptista Caetano 

e. mel a,.em que o erece. a cama1·ao pequeno 
0 s~1·viÇo foito. ao _publico,_ de. uma bibliotheca na 
vdh de S. Joio d'El·Rc1, aberta a 19 de Agosto 
do corrente anno. : . . : .· . . , . . 
.• o . n.obre deputado, louvando.· o patriotico com

portamento do, seu coirproyinciano, .r~qu:iria que 
a, camara .. attendesse: ·ao seu requerimento, de 
sereu\ lsmtos de portes de .córreio .. todos os. livros, 
jomaes_ ' .. _/e_,·_. penoi:lico_s ___ .. _·destinados , ª_ , . énriguec_er 
aqii.elfo tão· proveitoso estáoelecimenfo.-!"ol ã 
comm~. de .. instrucçiio,publicit~ . . . . . . 
: . A. éómmissão, de·· f.1ienda .·.apresentou : redigido 
o "projecl<i de •téi si>lii'e .à reduêç.ã~ dó ·quillto \fo' 

ouro, para entrar cm 3• discussão.- liaridou·s& 
.i m pri m it·. 

l'.\llE0ERES 

Da comm1ssao de eti 'ões : 
« João Vieira da Silm, tenente-coronel refor

mado na 1• linha, pede a esta augusta cam'\ra 
uma l>ensão mensal para sua umlher; se lha 
sobreviver, nllegando para esta concessão sua 
idade crescida, seus serYiços e a falta de soc
corros em que por seu fallecimeuto cahirá sua 
mulller. 

« A co:nmissão de petições, além de considerar 
que esta supplica tem seu deferimento em um 
p1·oject'l dPsta camara; que ora se acha discutindo 
na tfos Srs. senadores; é de parecei· que niio 
cnmp.cte a esfa augusta ca111a1·a, segundo o art. 10-2, 

a cous 1 uiçao. · 
·,, Paco da camara dns deputados, 2i de Agost.o 

de 18-:27. -L. ·p. de Araz~io JJástos.- José Corri!a 
Pac!t'-:.:o e Silva.-1\lanocl Joaquim de Oniellas. 11 

" Fui vi:;to 11a comm issão de constituição 
r'! u ·in J.re Pro o i a· r 
da junta do governo da congregação do oratorio 
da cidaile do Recife, no qual se queix.ão de 
varias viokncins e infracções · de constituição 
praticadas contra os supplicados pelo actual 
presidente da p1·ovi11cia de Pernambuco, José 
Carlos. 11Iayrink dtl Silva Ferrão, o qual, ha· 
vendo ordem do governo do Rio de Janeiro 
para ree<lifica1· a alfandega velha ou para con
struiL" uma nova no mesmo lugar, <!onforme a 
planta que se lhe cnviára, prevaleceu-se desta 
opportuuidade pam ve:xar e opprimir aos· sup
plica~!tes p~r todos ·os modos possh·eis, fignran~o 

aqu~lla determinação, e representando ser ·mais 
conveiente que a. alfandega se estabelecesse no 
convento dos supplicantes para !JOnseguir do go
ve1·no e mo conseouiu a . .a rova .ão do seu 
plano, e p·1ssando em consequencia com notavel 
ex.cesso 110 modo de execução, não só a ex
pulsal-os de todo o convento, mas. tambem a 
prival-os de muit·1s casas e armazens, que aliás 
não siio. uccessarios para a dita alfandega, con
cluindo os mesmos supplic:u1tes em seu reque
rimento que se lhes mande restituir essas.casas 
e armazens, e parte do ·convento que pôde dis
pensar-se e que sejão indemnisados dos reditos 
dos seus predios até à e1fectiva e real entrega 
dclleL : . . · 

" A. commissão, '· para interpõr o seu juizo a 
este respeito coh1 perfeito cQnhecimento de causa. 
precisa do governo de todas as ordens e do~ 
cumentos que forem relativos a este objecto, e 
ti de parecer que nesta conformidada se officie 
ao mesmo govel'no. 

« Paço da camara dos deputados, em 3 de Se
tembro de 1827.-..!. P. Limpu de .Alweu.-."'1a-
1ioel Antonio Galcão.-L. S.·Tei:!:eira de Gouv~a• 
-'--. B.' P., de Vasconcellos .- J. Lino Coutinho. » 

. - •01 approva o. 
« FoL,visto na commissão de constituição o 

requerimento de Francisco do . Paula ·Ribeiro de 
Brito, soldado ,do batallião 011. 2t de 2• linha• d.a 
pr9_vi_ncia de ,1\linas~Geraes; .em que .p_ede .. qt!~ 
~m processo, que se. f~rmou . contra'º· supph
cante por crimes. que nao declara :e . que. extst~ 
no juizo da correição do crime · da . cõrte, · seja. 
julgado . em conselho-· d~ guerra, nsto •c:ompetir
lhe 'o . fôrC) militar , e parece , á ·"çommissão que 
não. pertence ã camara d_eferir. _.ao supplican_te. 
.. «. fa1;.p ~a cam_ara dos ~epu4M1os, -~m 3;.de _Se.~ 
tembr\i Ué 18'.?7. - ..1. P. Lii;11)0 .de Ab>·cu.-L. 
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12 .SESSÃO EM 3 DE SETEMBRO DR 18%1 
s. Td.TJ'!ir? d·~ Gniwê·1.-llm10.1l Antonio Gnh:ilo. 
:.._ li. P. de l'1i9r.•onr..illo ;. » - l~oi app1•ovad•>. 

teve 1• loitura o seguinte 

1'UOJ:::C1 O DE LEI 

cei:l,.si1Htie..'l'4 dns di'ICl!SI!~ <lo Grii'l-Pnr•\ o 
Tanl!iio._ que llntP.s <l.:\ in1ll!p1rn<l.cni:ia elo impririn 
Re mt.~rp111h lo parn o p'lt1·inrclm d•l Li~l>0n 
Mrifo inú>rhnmentc internnstos para a relaçã~ 
dn Sõ met.rnpolitana dn Ihhin, 

" Art. 2.0 Pnra ella sc1·i'io remP.ttidos to.los os 
recursos j1i. interpostos e pendentes. 

« A1-t. 3." ~'icii<l revo!:l'a<ln;; to1Ja11 ns fois Pm 
contrario.- O <l.eputn•l'l Jorio C(tndido d<: Deos 
e Sili:a. 11 - Ficou para 2& leitura. 

« A i:ommi1:siio fie fazenda exarninon o offic ·o 
de 11 de .Julho do corrente anno. que a esta 
cam1ra diri in o ministro secretario de estnlio 

os nri~oe1os a azen -i com 115 1n ormações r.es
pectivns ao estado dn arrecadaç~n do;; impo~tos 
lnnçadm1 sohre as províncias da Bahia. PPrnam
bnco, l\Iar1tnhiio fl Pnrá, para as dei;ppzas da illn-

. çii s .1 • , I! 1 . j 11 re-
psrtiçiio ~a intenilencia da policia : e pelas ditas 
mformnçoes conheceo : 

" 1° Qno por um a\'i;;o circular <l•i mhi;;tro 
i;er,r,•tsrio de ei;t1tdo conde de Anuinr <le 4 de 
Dl'zembro de 1:'3.!_0, dirigi•lo lll'lll !esp-?ctivos ~o
vernadores. cnp1t.nes-gm1ernes;, forno cotizndi.s 11;; 
sobreditas r>ro,•incins t'la BaJ1in, Pern11mbuco, l\In
ranl1no e Pará C·'lll 4$800 impo•tos em cada nm 
escravo q11e <lelli\s se <lPSJPchasse pnra os por
toi; 110 snl do Rio de .• Janairo, SOO rs cm en<la 
·escravo no,·o, que 111111 me;;mns JWO\'inciRs en-
rn~~A • o;- . P , ·~ ão 4 · s • 

l,~-100 pA!o nh·nrá ele ~5 de Abril de 1818, e !$000 
em ca-'la pipa. <le ngnnrd~nte fAl1ricnda no pniz, 
ncc!·escPndo t\ 1st.o. o. rendimento. 1los pass 1portes 
nss1gn11cJos ~los m11g1-.tmdos terr.1toria<:s ne elo 
mesmo 11vis·1 c1rcu ar, se clec nra pert~ncP.r pri-
''ath·amPnte ao cofre da pn\icill ~ e constante em 
280_ rs .. de cada pessoa de::<pachnda, e 100 réis de 
as:ngnatnra. ·· 
ir " 2.0 Qi1c ten1fo-se posto em pratica n arrcca· 
da_çiio d~sta;;_ contriln~i~ões. ~ re~es=;i1. dellas_ para 
a mtendeni:1a da pohc1a de1xarao a.o; provmei'>s 
rcíéridas de Mntinnar a mesma remessa desde 
o anno de 18'!1 até o presente. 

« 3.h Que ô i:coyerno da provincia do l\Iara• 
nhiio. tomou o arliitrio de fazer illnminar a ca
P,ita. l dn.qnella. provincif!.. e qu~ em portaria de 
23 <le. Pezembrc. de. 18-?o, expedido pelo ministn 
seCrt!tnrio de esla•lo dos negocios da Jazendo 
vis~onde. de Bar~acena, foi appt•o,•ado este· pro~ 
ced1mPnto. apphcando p:ira a sna dt!speza ·as 
mencionadas contl'Íbuições de policia. 

« 4.0 . Que depois desta· determinação tlo go
yerno. _e s~~ que. expr,essmnente. se revogasse a 
or~le.111 . ~1111tt1d11: n _ h\l respeito, se. or.fenou no 

· • de · 
no anno: de. 18-26, que a junta da fil.zen a da · 
dita província ·do l\Jaranhii"; e as da B>\bia · e Per
n_all}buco entre~assem_ aos ngentes do banco do Bra
zil Pm . doze prestaçoes mensn.es o qtte .• tiv(1ssam 
arrecadado das referidas c1intribuiçiles desde o dito 
anno, d~ 18'21 para ser .essa somma· applic...da a 
amortização do que ao ·mesmo banco ~e diz dever 
o cofre· da policia1. · . .. . . . . · 
· " 5.0 o E 11ltirnamente: Q11e em resoln.ção da con
sulta . do conselho da razentla, e provisão do tbe .. 
souro emittida em 3 de Janeiro deste anno se· 
~audou c_onsignar COIJ!. ell'eito ã. illum.inaçio da 

~ihernl devem s;;r a111inhoadas as Jir•wincias do 
1mperio de todas as instituições socises, q11e a 
or•!em e segurança publica exigem·; sem se fazer 
ohJectQ <!e graça, par,i. mnas províncias~ aquillo 
q.!_te d.e Jlliltiça se· deve h todas : e por. estas rn'
zoe.~ ~ de p<i.reccr : que por 1una resoluÇiio do 
corpo legislativo, se mande fazer extensiva ás 
r.'lpitaes das provincias d11 Bahia. Pernambuco e 
Pa_r:i, as providencias dadas, pelo· aoverno a res
peito. ~a capit•ll da provincin do :Maranhão, em 
prov1soes do Lhesouro ele 2:3 do Dezembro de 
18.25 e 3 de .. Taneit·o .. do corrente ; fazendo"se illu-

a Paço dn camara dos deputados, em 3 de 
Setembro de 18-27 - ltf. J. <W S?usa F,-ança.
J. G. Ledn. -J. B •. Baptista Perei1•a. - J. de 
Re~e11de e Costa. - J. J: da Silva Gúimarcies. 
- lif-. Calmou du.Pin.-N. P. de C. Ve1·.quefr•J.n 
- F.01, appL"".lvado e tornou á commissiio para 
orgamsar ·a resolução. • .·· · 

PAREl!F:R 

« A commissão de instrucçiio publica ex~mi· 
nando o cathecismo -politico, otr~1·ecido por um 
nnonymo a esta camara, não põde deixar de 
confessar que no discurso preliminar do mesino 
e'!et?ntrào-se. muitas idé!l~ · 1ull"!inosas, e. posto;que 
tr~v1ae;i. de _grande· utihdll.dP,.: mais igu!'lmente 
nno P?de deJxar de ço.ofessar .• com .magua que o 
catbec1smo e· ·um t~c1do. de ·mepeu1s - púei·is e 
de ab;;m·das ·· frioleir.1s~ ·l'edi idas em pessima 
mguagem; por i;;so a· comm1ssao .. e -parecei: 

que o a110nymo fique <lesourrado de apresentar 
a esta camnra a e<:1ntin11ação · doS: trabalhos lit-

. terarios qu•' promtJtte, sen lo ·desta estófü po-· 
dendo aliãs _ satisfazer a sun in~!.inação publi
ca!\4!<> ~ela imprensa. · ~· _prodneço~s que '.a· sua' 
originalidade ·lhe. submm1stt"llr, deixando-se 'en"' 
tretanto· na secretaria o mesmt>; cathecismo ·para 
ser. entregue. 'ao·. seu:ant.Or·quando· o ,queira'.re.o 
ceber.- · :. . · ' · ·· · · ·· · ·· " · · · · · ' 

« Par.o da. cauiar~ d.os 'dep!ita.dos,. 3 .de ·~~te~-· 
bro de lS-li. -J. da ç. IJm·bO~a. -Jose '"Çm·-

·- 'w4·~·: 
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~ESSÃO EM 3 DE ·SETE!IBRO DK 18!1 13 
do=o Pereii-a de Mello.,.... Diogo Antonio F.Jijó. 
- Antonio Fcrrei1°a França. - José Rillei1·0 
Soai·es da Rocha.- » - Foi approva·h. 

" A commissão· de t LZ-m la trntl•> visto o oftl· 
cio .-to ministro e secretal'io de cst'.l lo tl'ls ne-. . . 
nccessario para s~ co~hecar a somm!I. das di ,.i • 
das que dc1:t \ra S. M. a Imp~ratriz; é de p:ire
.cor que a ~a:nara a·Jopte a seguinte 

RESOLUÇIO 

« ·A nssembléa etc., resolve : 
« Artigo unico. O governo fica ant•lrisatl·> ·a p1r 

á disposição do ministro e secretario de est l<lo 
dos neg•>cios da ju,;tiça a quantia de 80:®!lSOl:) 
para o pagamento dll!l dividas que deixi\ra S. M:. a A. • • 

gloria haja. . 
" Paço da C"\mara dos depntados, 3 de Sctom

hro _de_t8·i7. -J.L. Calmoii du Pin. - J. G. Ledo, 
J. 11;na--tista Pereii-.1. -José de Re::e:1de Co.fta: 
- , • • cl11 O. V.wgueiro. - J. J. da Si "ª Gtti· 
maréle1. - .V. J. de Sou;-a França, vencido. " 
- l"oi appro>vado o parecer para ser impres.;a a 
resolução. 

O SR, CASTRQ E SILV.\ otr.míceu o seguinte 

PR'l~ECTO DE RESOLUÇiO 

· « A assembléa geral lcgislativ.l. do imperio d0 
Brazil resoh·e : 

" Art. 1.0 O subsidio pecuniario que o art. 3\l 
da constituição concede ao3 doJput.'ldos, e •l art. 51 
aos senado1·es, fixado pela lei de 2ô de Março 
de IS·M, e npplicado p.•ln g•lvarno para a pre
sente legislatura na fórma da rosoluçiio de 11 
de Junho de 1826, regular-se-ha d'ora em dia 1te 
o o o m a presen e eg1s a ura a manetr•l. 
scguinto: 

· · " .Art. 2.0 Os deputados e senndore'; que no 
fim da sessiio tiver~"! . de retirar-se tle~ta 

' u ;, .. 
sessão e do dia 3 de Maio em diante, ou o da 
sua posse se fõr posterior o subsidio que lhes 
C()mpcte, e na fórmn. · qne -nctualmente se oh
sen·a. AquellP.s porém já residentes nesta cô1·t ', 
on. que tiverem Je ficnr nella pnra a sessâ() se
gnrnte, receberáõ mensalmente 20:>S os. deput<ido• 
e :ioos os senadores, até preencherem . o subsidio 
que tiverem vencido na sessão. orJinaria. 

« Art. 3.0 Os deputado:i e senRdores, que rece
berem os subsidieis declarados nesta lei, ou seja 
durante a etrectividade da sessão ou na vaean
cia d·euo, não· poderãõ receber outro algum ven." 
cimento da fazenda. publica, de qualquer natu-· 
reza qne, seja, ainda que exerÇ~o ~utr() e"inprego 
e mesmo que se prorogue a sessao", ou se con
voque se.~sãn extraordinaria, salvo se tiverem 
feito a. opção que lhes concede o decreto de 11 
de Fevereit·1> de 18-l:J. · · 
. " Paç<> da .camara. dos deputados, em 13 de 
Agosto de 18-27.,.... ~ deputad'? Jlanoel. dO .~asei-

Leu-se a seguint~ in_dic'lção do deputado Paula 
Cavalennte. ·,. , · .... ·.. · · · 

INDIC'AÇÃO 

«. Indico'· que· nesh sessão extraordinaria não 
h~jo mn~s- ltora ~e pr(•ro_. gnção. , e que ns _quintàs 
feiras ~eJn~: ~~ti..!'ada:5 pa~ ns leituras ·de' pa
receres · e 1ni:hcaçoes;-:- Parela CatJOlcante. » . . · 
: Julgada urM~te/téve '2~·1eitúra ª• subinetiidà.' 
a vo~s. foi approvad!' à 1• _parte~~ seudo rejei~ 
t:ida a~~ . -

Leu-se um ptreeer da eomm1.:isao de fazendll 
sob1·e a mem :>ria d() Sr •. depqta'.fo lt.tiq. a res•, 
peito. do quinto do ouro. 

P.\R&CER 

« A co,1mil's'io de raze'.ld 1, tendo. acha.io a m 1-
moria ofi'lreei~a. p·~lo ill1Htro? depnt11.d» o Sr. Maia 

• l 0 • , rogr .!SS<> e eca enc1a o 
q11into do ouro - interessante em sua m'\teria e 
digna «le ser pablica<l 1 ~ re1uar. a esta · camara· 
q11e a mande imprimir. . . · 

« Paço rl:l camara dns depuh.dos, 6 dP. s~tem ~ 
bro de 1827. - .v. Calmon du Pin. - 3T. J. <le 
Sou.::ti:F1·ança. -N. P. d-1 O. Vergueii-o.-J. ·J. 
ãa Sil1'a Guim~i·ilef.-Jo,é d~ Rne1id~ Cost!t. 
- J. G. Ledo • . » - Foi appr.>vado. 
. Outro· d11 com·nis;iã> de eommercio sobre· o· 
re1uerimento de Henrique Mill~r e outros nego. 
ciantes. (Vid. sessiio de 30 de Julho.) 

·· i r. gmn e pro eco e reso· 
lu•;ão do . Sr. Feijó. 

(( Para que a a;i~emblóa possa satisr.tier aos 
arts. 15 9 e 17J da constitui ão ro onho a 
segum 2 

. R~SOLU')iO 

«A asiemhléa. garal legislativa resolve: 
" A1·tig<> unico. O governo fará publicar pela 

imprensa t'ldO!I os seus actos, que n·io exirrirem 
s-~gredo.- Feijó. » - Ficou par.a 2• leitura ... 

D.is commisSÕ.)S de l6gislaçiio e marinha leu~ 
se um particer .sobre a con!lultii do . cnnselho su, 
prJml) militar ·ª .respe!to da senten"Ça de mo1·te 
proferida contra o réo Francisco· Antonio, · · 

P.\REC'.::R 

« As comm1s~o'!s 
do guern. 

ultima instancia, ·a qual consulta foi re·mP.ttidã: 
a esta camara peln governo, na intelligencia ·de 
ser fundado o parecer d•l conselho em interpre~ 
tação de leis, qn1ndo é da competeneia sómente 
da assembléa legislativa o interpretai-as, assim 
como resolver se n.~ attribuições, concedidas ao 
mP.s:ni> cónselho pelo decreto de 13 de Novem
bro de 1790, podem ;;11bsistir á Yista do tit. l)o, 
cap. to da constituiçiio. 

" As i:ommissõcs· observ:io que o con~elho su
premo militar,. na sentença de. que .. se .. trata,. 
usou da Juri;;dicçã<> que lhe compet3 pel•l de-, 
C!'.e!o de_ 13 ~e Novembro de 179::1, cuja dispo
s1çao na.o fot dcr,lgada pelo alvarà de 2'> de 
Abril de .180J, o qual teve por obj•icto dar força 
de lei ,aos artigos de guerra,. mandando que.; 
estes se observem exacta e inviolavelmente para 
o fim d l imp lsiçiio das pena-1, sern, que com tudo 
diminuJ~se a jurisdicçiio concedida ãqueHe con-. 
selho pelo referido dec1·eto, . q_utinto· à fórma de 

. . . . . ·.·- . . . - ·-_ . ' ··- . 
antes e~ta jurisdicç..'io foi robÓrn.ila por' outro 
post'.!i:ior alvarã ~o lo ,de A~ri!_ d~ 1803, § 7o~ 

. Igualment~.observno .as comm1ssoes· quj! o cap. lo 
do tit. 5o da· co.1stit11ição é tiio ·claro ·que· já" 
mais · P.ó te•.entrar P.m . rt11vida. ºqtie ·~ .. nenbuin. tri~· 
bunal' C•lnlpete ,8: attribilição . Rbi COrice"ditla.~ ao' 

. P·l ler . ffi()derador~' sen•]O .hmbem· 'certfl'. 11ue ·a·. 
attribuiçt'io ··confüri•la. ·pP.lo decreto· de•·1a '. de''No-: 

.. vembro de 1790' ao •conielho supremo ';Cmilitar< e 
re:itricta a>.fõl'l'lla de conbecer•e 'decidir ·em 'ul~, 
ti ma lnstancia~ · , . . · .. 

11 J~lgão por~tito ~li ÇOII):JJ\s~.ls{cqqq neU, .éS~ .. 
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slfssíó ;EM ; 3 ··nE ;SET~~ibno DE '1821 
o 

A~tÍgo_ da coii~ti~tíiÇ~o.-ne~ os ·s~breditos alvarüs 
e decreto carecem de i~terpreta~~º'. , .. , •. ,., 

« Paço da camara dos deputados, em 1o ··de 
Setembro de 182-0. -.FJ~ancisco da.-; Cha as ·San-
tos.- A. • P. Ilol.landt? C'li;.rlcante de A l
buquc:J·giie-• ..,...,R • .Josê da.C1m1ta ]fattos.- At1tonio 
da Silva T~lJe,s.-=" .1h1tonio Au9usto. da Silca •. -
J '1Sé da C.ru-= Fei·reira. 11- Foi approv_ndo. 

A commissiio de . f11zenda . apresentou o se
RuintP. e projecto de . lei sobre a11 cong11ias dos 
parocl1os.. · · 

PROJECTO DÉ LEI 

!' A assembléa geralJegislritiva decl'efo: 
_r (( Artigo ºunico.· Cada mil dos. rnroéi1os das ij!re
jns do imperio receberã do thesouro n:>cional, n . 
tHulo d~ congrna '.para i<ua decente sustenta~iio, · 
a quantia annual de 200$000. · · · · 

rc Paco dn camm·a dos deputudos. 2t de Ai?osto 
d ~- . ·- -
José de Re::ende Co.~ta.- N. P. de· Campi>s l"er
guefro.-M.J. de Sou.::a Fi·auça.""7" J .. B. Raptista 
Perefra • ..,..,., J •. J. da Silz:a Gttiínai·tie.s. » - l\Inndou
se im rimir. 

Lf•u-se um parecer. da commissão ele podt?res 
sobre o nfficio do deputado Amaro de Barros de 
Oliveira Lima. 

·n F~i ºvist0'n~'c~n1miilsºiio de pÓderes ... a repl;O· 
. sr11tn~ão.Ae 20 de_ l\Jarco do. corrent~ anno, que o 
_Sr."Amaro de Barros de 0\1,·eira ·Luna:, deputado 
.c!e~tp pela provinéia ,da Parahyba .do ,Norte, di
r1g10 ··a·_esta, camara~ .expondo: os motivos de 
molestia ·que o· tem impossibilitado de vil" tomar 
assento, e que compro:ya,_co_m quatro attestações 
de outros tantos ·professores. · · 
''\ «,A .commissâ() pC'rsuadida de que as moles- · 
i1as;·do ,Si:.: depulnd_o, sendo agudas; dçvem. ter 
.çessado .send-0. aliás., muito am adnurar ue 
,ten _ ao, tido. tão longa di1raçiio, é de parecer que 
se ·ôfficie. ao governo pnra· que quar1to nntes o 
~nn~~é vi,r ou,· _o. _seu supplente, no caso ,n_ão pre-
~l!nudo,. n_em . provavel .,de. continuar o m1pedi-
. . . .. .. . .. esm(), r.. epu a ()·. . .. , . 
, « :Paço_ da . camnra , dos .. deputados, em 25 de, 
Agosto de 1827.~A .. P. LimpQ de Abi·eu.- J. R. e, Doi·mund »' ~ Foi · approvado. · 
; Outro dà inP.Sma . comulissií<l. a respeito do 
Sr~ dcputaê:lo 1:11omaz Ai1tonio Maciel l\lonteiro. 

PATIECER 

•. " Foi visto na commissiio· du poderes 
inelulÍO. em . dnta de . 30 de Abril · do corrente · 
anilo., do>. Sr;. deP.uta·ló . pela· provinda, de PcF 
nambuco Tliomaz Anto1i10 l\Iaciel" Monteiro, no 
qual . expõe ()S motivos de molc.-tia,'' que o hn
possibitavão · . de. comparecer n·n presente -sessão, 
e • qne justifica com duas attestações em . fórma 
legal. .· .... _ · ,._ • .. · .. .· ...•. ..... . . · · 

."·A .commissão;. aiÍJc]a que riiio, l?ºª~li duvid11r 
á, _vista :,de · tiíes. ,documentos do JU~to_.1mpedi
mento:.,do , Sr;,,~ep,utado,. comh~do·• na!J.··•podendo 

« A commissão, ain:ln que niio· pos~a duviJnr 
à vista· de taes documentos elo justo impc<Ãi
me11to do Sr.·. deputado, comtudo nto podendo 
tatubem calcular n sun. duração, uma vez que 
as molestias que padece, siío chl'onicns e babi
tuaes, e convencida do quanto convém co111ple
tar-se a representação 1111cional, é de J;>Rrecer que 
se CJfficic ao governo para que m11nde vn· o-Sr. de
putado, ou aliás o seu supplcnte, no caso .. de 
coDtinuaro mesmo impedimento. , 

cc -Paço da camnm dos deput idos, 25 de Agosto 
de 18":!7 • ..,- A. P. Limpo de ;1lbre1t.-: J. Jl. C. Doi·-
1il!Cll • J) 

Entiia· o 
seguinte 

· cc Que nã!l continuem nos empregos, quando 
se mandem supple11tes,-Teixci1·a de Go1n:e~.»> 

recer e re1ncttido ·o ndditamento • commissão de 
po~eres: . . .· ·.. . .. . _ ... ·· .· · ·_ _ , · . 

A commissão de redacçiio apresentou· redigido 
o pl'tljecto sobre soccorr.is ús províncias do Ccari~ 
e Rio Grande do Norte. · 
. Feita a leitura foi approvada a redacção. 

A commissiio de commercio. a presentou um pro· 
jecto de decreto pai-a n cxtinCÇão das juntas da 
inspecção com. o seguinte .' · 

godiio ,e. tabaco; e examinando com attençiio -todos 
os papeis, .. que sobre. este object.> · vierão no seu 

. co11hecimento. offerecc de accordo com ·o Sr. de-
putado,. ã consideraçilo .desta augusta camara o· 
seguinte.projecto,delci.. . . .. ·· . . . . 
. «Paço da camara·.dosdep1ltados, 2SdeÂgosto 
de lb'27.-D. :l\f; A. Pfres Fen·eii-a.-Dio90. Duai·te 
Silva.,,-Costa Carvallto:-Josê Clemente.·Percim, 
com•" n~stricçõ~. - Manoel _-tntonio Gakão. » 
· Foi app1;ovadc;'o parecel'~ e mandou-se ifüprimir 

o projecto com· uus · art1gc.s additivos do Sr,· llle-
. merite Pereim; · _. · · · . .< ' •. ·· 

· () projecto A co'ncebid0)1~st~~ tcrinos':. 

PROJEcTO DE LEI ' ··.· .. ·: ..... '· ,, .. 

: ,, Á àsseô;·b1éli geral íesislati\'a::de,cr,êµi 
· « Art •.. ].o . Ficão .e.itHnctns · .. as• mesa~ a~ inspec

çiio , do ass~.c•n;~é till1a.«'.?. : e~ .alj;oi!_ã();.: ::::::_ -•• <·.-:·e;<<::- .. 
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SESSÃO .. E~t~3~DE SETE~IBRO ·DE :lS!l• 15. 
"Paço da ·camara dos.deputados, 25 de Ago;;to· 1 

de .18:!7. - D • .l\l. A- Pfres Ferrefra. - Jr;sé·da 
Costa Cai·lal110.-.l\fanoel Antonio Galvt1o.-Diogo 

uai· e i va. - • enien e ereira , com rtis
tricções 11 

Os artigoc additivou do Sr. Clemente Pereira 
são os se uintes : 

ARTIGJS ADDITIVOS 

« Art. 5." As caixas de nssucar serão inspe
ctndas nos trapiches, p11ra· se conhecer, se o ns
sucar, que contlim , · é todo . de uma sõ . quah-
dade. · 

" Art. G. 0 Pira este fim liaverí1 fres inspe
ctores nomeados pelas <.'amoras re~pectivns. q11e 
serviráõ . por tres anuos; e poderltõ sei· reeleito;;, 
se bem sei·vit·em. 

11 Art. 7.n 'rodo o exame e inspecçiío se l!~i-

das cnixns, e outro nos liulo8, no lugar onde os 
inspectu1·es ·qnizcrcm, e n combinar, se o as.sucat· 
<J,ue· sabe pelo furo dos lados, é irtl!ão em qua-

« Art. S.o Aclmndo-se <tue as ·calxás contôm 
nssucar de uma sõ quahdnde, os íuspectore.s 
a~sim o certificarãõ ~m uma not:& por elles a,;
si0nadn declnrnndJ no mesmo tem o o uu·mero 
e marca .. da caixa, . e se o nssucar que .contém 
é branco ou mascavo ; ·a ma1'ca :·do engenho, o . 
nome· do senhor. destP., e o trapicbe: esta· nota 
terá tolia a fé , e será entregue ao dono das 
caixas. · · · · · 

« .Art. 9.~ Se as caixas . cóntiver01n no' i(lte- · 
rior nssue:w inferior, ou ditrerente em qunliu1lde 
dns amostr11s das suas cabeceira,;, serão asnies
ma'I ·caixas- tomadas por perdida'!; vendidas em 
Jrnsta publica, e metade do sen p1·oducto entrará 
cofres do thesouro publico , e a outra metade nos 
será dos inspectores. · 

T • 

outros tres ·pelos inspectores; e o juiz ·nomeará 
um setimo 110 cnso de empate. Neste exari1e;o 
ns.sucar í ser4: deseucnixatlo.:. e.·;toifa:. n 1!.Jspezn 
será paga pelo dono do assucar, no. .caso de se: 
confi.1·mar. o primeii·o .: 110 caso. porém deste -se 
dtlclarar· foju;to,. será tod \ a de:;péz l·:paga pelos 
in.spectorcs. · _ · -_ . . ·:. · . . . . 

_it Art; :ft:, O as~s!Jcnr que cal1ir. pelos fui:os 
para .amostl".L. que'.<'nunca. podem exceder .a oito· 
lil>!·as .P,or cn,ixa ~ fica .. pertenc.:nlo. n·ls inspe-
ct'ores.. . .. · . · · · · 

« Art . .12. As caixas. devem conter as. mesmas 
marcas,: e declarações:- de' taras· posfa:; ·ào· fõgo,. 
que. actu;ilmente se ·exigem , . ·•·· -- • • 

cc·Arto' 13.• O vendecfor, ó rc,;ponsavel pehl tira, · 
que :se .• achar com menos pos" tbclal'l\do; •do>·que 
na realid;tde a:> caix11s tõm; e. semi puniJ_;:i ·com 
n -m•tlta :. dó . triplo do v:alo.r e n >1:suc111" q11e ~or
responder ao numero de librni, qu•3 .. a· tnra tiver 
de menos: do. que .. devia':t•1r-:.e:c uo·c,\So ·d.e rein,.. 

- 'l ·- ...... .,..---' ·-·-·- '·' .:·· --.---·-· - '· ~-" ·,. - ... - . - - - -. --· .. 

Leu-se e> sPguinte ,parecer .. sobre. os. ordenados 
dos mesti·es dos pl'incipe~ imperittes. ·· 

P-H<E::ZR 

« A comm1ssaó. •fo ·raze.níá ex:i ninou a r!lprc
senta~ão Jo ·. Jl!inist1:0 e sec~etario de estado dos· 

o ~ . • . 
despezn · dos or enados assígnado, aos 1ilestres 
da educação dd SS. AA., e é. de p;irecer que se 
não hwetido aLtendUo á. ll'es:ua,de.5pcza na, lei, 
do orçamento, .qua:i•lo ali:\;; é garantícla pelo 
::\l't. llO da con,;tituíç:io, lll\ tcrceh'•\ diãcuss:'io 
dariuella lei se t~nha enf conside1·ação por um 
a1·tig.1 additi vo. · 

« Paço d11. camara dos deputados, 17 .de Agos· 
to de 1827. - J. B; Baptista · Pareira. -José de. 
Resende Costa. - Jf. Calmon du Pin. ~ .1.\I. J. 
de Sou::-'' FJ·ança. - J. J. da Sil"a Guimm·lles. 
- N. P. de e. Ver uefro. 11 ....;... Vulto11 á. mesma 
com missão. 

OntrQ da mesma commissã•> .sobre o requ.eri·, 
mcnto do vigario coll;:ttlo da freguezia de S, Joiio-

PARECEU 

PÀRECER 

« A com:niss1io de !n~tmcçiio pnb,licl!-' .é!a!lli.:, 
nanlo:· nê represe.1taç.ão ·• do>s "moradi>res ~" dt\' "Vtlla~ 
do ·Livramento de Minas .do Rio 1las "Contá~'em"
tJ,lle peliem .creaçiio ... de cadcira,·J., pri1n~i~as-·letràa1 
e de· parecer ,qu3 S3 _lheA:, .e1tt_r~gtle.,:a •:r.eprcsen> 
taçiio pára ·· ·requ'e1·cr .. á auto1·idade ,competente, 
lolJ" que passe a foi, .que , pJr ·esta cãmara' -'jà 
fOl a lo1>ta11:1, ,. · .. . ·. _ _ - : ... 

« Paço: .da. ca:nal';\ dos deput.'\lo!Ç•lO.i'.dêiAgós
t•>. del&~7~ ~Diogo .Atilo11~0-.li'eijó;~Jose'1li1>~.,~ 
·1·0 "Soai·i:.S:• 'à~ic;••Roi:liiz.•.~;J ~·--•:.d<i·c•: C"Y:. Bál-po.:ã:: ;.;..' 

.. - - .. - ... - - ' ' ' :::. ', -, - .. ~ l::.i; 
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16' SESSÃO EM' ~'DR SETE~IBRO DE-18!7. 
SessAo ena 4 de #etenahro -

l'RESIDEXCIA. DO SR, AIUUJO Ll:UA. 

eita a chamada ás 10 horas, e ac anelo-se 
presentes 92 Srs;· deputado,;, por faltarem com .. 
c:ausa os Sr11. l\Iurtin11 Pereira, Goin•·s de° Cam· 

âs. Faria Barbosa, :Yuciel :Monteiro, l\lo!ll"~ e 
<J an a ª''ª vau e; e sem e a o r. .ive~r . 

:::5a1Rndo, dedurou o Sr. presidente.aberta a sessao, · 
e lida· a ·ac:ta da a:.tc.icdente, foi appro,·aJa. 
, O Sn. ló Si::cnET.A.nio leu um c.fficfo do Sr •. se

cretario da camara dos S1·. senador<s, pedindo 
os mlipf a~ da for~a do ex.ircito, gue em J~ta d~ 
12 de. l\ •1io proximo passado forno remett.uJos u 
c1m11ra pelo Sr. 1i1inistro da gucna.-1\lanclou-so 
satisfitzer. .. . . 
· Nii.o havendo mais expediente, entrou-se na 

PRlMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

· 3.• D:scu;:são do .projecto Jé lei para a abo· 
lição do lugar de. corretor da fazenda. · . 

. " Entrarão em di'scussiio as rmendas da camara 
dos 'St's: ·senado1es ao. p1·e>jecto de lei sobre os 
officios · de justiça, a~ quaes foriio todas a1.1pro
''adas "de per si; ·e afiliai, dada ·por conclu~da a 
discússtitl ·de lia;:, · foriio ndoptadas, e mandamo-se 
á commissão da i·edacção das leis. 
·,Pa:ssOU:Se .á .. 

TERCEIRA PABTE DA.ORDEM DO DIA 

ontinmi çiio da discussiio do pr1•jE:clo' de lei 
so.bre a; fuuda.;ão da .~ivida publka. . . . ' ' 
~ Pri)lClpÍ~Jld~ a '.c:lis,cussiio. so.brc o. tit. _3°,- cap. 
o . .. . • . 

sessiio antecedeute; foi. approvada a emenda do 
::;r. Luiz 'Coutinho. suppr.eissiva de .todu e• capt-. 
tulo ]o, fiC'indo por conseguinte·· prejudicadas as 
emendas 'dos·• ::;rs •. Vasconccilós e Paula Caval-cante; ·. . . ·. . 

O SR. Íó SucRETARIO leu um officio do Sr. mi
nistro dós negocios da justiça, pedindo que se 
as~ignas~e o dia e hora p '1"8 S. Ex. vir fazer 
11.~a.:-proposta por.· pn1·te do. gdverno de ::;. M. o 
lmJ>era!lor •. Assignou-se o dia õ d" co1-re11te pdus. 
11. hora!!-:- . .· · · 

;Conúnuou n disc1:ssiio do projecto dti lei sobre 
a·; fuuda\,-iiO da· divida publica, e· :versou· o ~e-
ba~e sobre o · · · · 

, :l)cis.,.di"idas .. !llU d~ . º". 11iló 3er fundadas · 

_·;~-,1~L2.3~:N~~liülllc~lllpr~~ti~;~; º~:divida ~~•;â • 
coutrahida para .. o .. füturo · da .na -.,• .. serri ue 

es .e ogo. ~eJa ,un a !;\ ipor insc1·iPt!io CSJ>ecial 
no :grande hvro :o.de. fundos., e .. rendas-. :. '. .· .. 

« Art:''2s~. Ftindar-se:ha_quãní0arite8•.··ª··· divida 
pai:f,icul11!, ·~e :'t~tu~é"~ : art: ••:~ 0 'dt1·•.J>r~IJ.~nt.é. Jei.·.·. • 
~ . .Art. ·27; FUJÍdlir~~e~ha ,_logo,• q1u(· õppoi:tüna 

SPJa:a•''divida"do' banco; de. que ·trata o.~a1·t;,2<> 

d~~~~}~~~i~~~~l~~~~á"~~iik~~.~~;;.~~~·fai·~i-. 
vida •exf:erna id~·~que :trat<i'.o:m-L· 2": '!o··.·ari;:go:. 
deata lei;, que ae.11acbar.;;não••fw.dada ainda, pre
cedendo contracto."com, o_ Cl'edor.. ..... ~- .. 

1 At1. 29. · TOda a divida externa de que· trai. 

o cihdo nrt. 3n," e que se achar fundada em 
virtude dos seus contractos·Ptn Londres, não ser 
iuscripta 110 grande livro dos fundos, e rendas. 

Sr. Vasconcellos esta 
a Iudico ·c!ue se supp1·ima o art. 27~ Supprima-se 

o 1111. 28. - V asconcellos. » . 

Posta a rimt .. ria a votos, forão approvad:Ís as 
emendas, e julgado. p1·ejudicado . o art. 2'J. · 

Entrou em discuss!lo o 
" Art. 30. }'ica clesde já creatlo e reco •• heciJo 

como divida nacional fondnda debaixo do titulo 
de.-divida particular-.o capital de 12,000:UOUS, 
que será inscripto 110 grande li n·o de fundos e 

. da divida de diversos credores, o i:,utra da.funda-

. çiio da divida do banco: que o capital iuuJado 
para a primeira s<-ja d.i uove mil · co .. tos. - J • . 
Lino." . · · 

"2.• .Será logo fundada a divi1fa interna liqui« . 
d:tda a saber: divida' antiga redúzid'\S n cedulus; . 
emprestimo antiga· de 179J ;· e emprcstimo nacio-

0011al. com o seu ·respectivo juro e auuuidade. 
« O emprestimo dQ banco com o juro de 3 % 

e um pnm amortizaç11o. . . .. . 
« O g~".ern~ cuida1á em fàzer Jiquida_r _t.Jda a 

emenilas.· 
· .Passou-se ao art. 31 que ficou· adbdo por ser · 
dada a hora.. . · · · ·· 
. Foi · á mesa uma representação do$ · cnlafut<:s 
.do arsenal de ·1riarinha sobre a proposta· do go~ 
\'erno .. a re;;peito dos carpinteiros •. Foi ren1etti<la · 
com u1·g.incia· á commissàode g'lerra; não obstante 
t.,r vindo com muitas 'a.ísignatura,; contra o rc:
gimrnt•.i, do que po1· votação da camara se dis-
lJensou. ·· · 

o Sn. P1~Esióx.,'T~ U:krcou' p11ra .ordem cl9. dia: 
1.o-S• discussão do pre>jecto de lei sobre o es

·crivão. pl"ivativo_Jo ponto· e protesto das letras. 
20._;.Discus,oãó'.' da ·1·esolu~ão sobre· as:: carues 

verdes. : . : . , . . ... · 
.ao:.....,Discu.-siio do projecto· de ·lei 

daçãó ila, divida 11Ublic11. ·' .. · 
Levantou~se a se;sãó•ás•2 hórás 

-- . ' - '" ,:· ~ :: - ' .. 

. .··•·· .. · ·rRESIDENczi DO é sn.; .• Ãtt4U.Jo :'l.Üri-At:-:++2:; e> • 
;\ '-~ ::_;~: :-::~.: ·_'.:._;{_.,::: .. _.-·~ '.- _,:.: ,r':·::Y:·:. ; .. :.-~'.; :~-:._.~--;:: -- )~-:_:>_::-' _J-__ .: S -. ·.-:';.::,.-4.\~. ,~: _í_;::_: ·.·-~ -~---''::.:.-:_~;-';. f:'°' :_.:f'TÍ<~' ·,) 

.· ... F;;ita,'.a;c11ai11ndav;:ás\10,: hornst~'e'achàndõ~se< · 
'Presi:!ltes-.c82S8rs.:•··deputados;:üpor,tfaltarém':com·· .• · 
··causar_o&;s1:s~;':Olivéira'iSa.Jgado;;1Martin:J~l!erelr&;····· 
·Ferreira ·de :llttllo, Gom~ ; de:;.Pa1npos1 :F•l'l•1Bui"·. · 
:bosa;:.Macieli Monteiro :e ·}tloura,' 41!clnro,u :.o.,.•Sr. 
preaidenté·. aberta a. ,se11itó;' e . Ucla', a· acta'c~'.da j1u· 

'tecedente, fol 11pprovada;· · ··· ··· ·· ' ·.·. · · • 
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SESS.\O EM 5 ])E SETEMBRO DE h~'.27 :17 
o Sn. SECRETARIO llAIA. ,~eu os seguintes 

· OFFICIOS 

PRll\IEIRA PARTE DA ORDEM DO DÍA 
. . 

Entro!!- ' em 3a discus_sã_!> o p~ojecto do lei para 
a crençao de um escr1vao privativo do ponto e 

· p1·otesto das letras. · . 
. . . Sem. debate foi adoptádÔ o projecto e remet- ~ 
·teu-se á commissijo da redac· ão das leis. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

.. (( "Á 
solve: 

imperio re 

·Artigo unfoo. · Far-se-lm • extensh·a á todas ns 
provincins do imperio a i·esoluçã,o de. 6 de Agosto 
de lb2a ãcerca do contràcto das carnes ''erdes · ex

.. dui~do.-sç . as. med.idas ,alli toma~as, . que.· sõ' são 
appl1cave1s. á cõrte do Rio de Janeiro; e em lugar 
,delhls, .. ficando :as camaras . obrigildas· á tomar· 

·. as•que;·forem mais convenielites á cada,um dos 
municípios. 

· · '«:Paço, da'-camara dos dcputildos, 18 de Atrosto 
de 1827 • .,....; M. Odo»ico Mendes.» . . º , 

Vierão·.á 

PROPOSTA 
' -•e 

« O ~overno, convencido da necessidade ·de se 
construu· ne:lta capital, uma cadêa com os me
llloramen tos exigidos no § 21 do art. lí9 !la 
constituição do imperio, não só porque nenhuma 
IM actunlmente da nação, pois a que existe era 
pl'opriedade da mitra, para prisão dos clerigos, 
mas tambem porque ella mesma pela sua estrei
teza, edificação, repartimento e localidade, é tão 
má ue nem óde con r o numero d r zo 
Ol'dinariamente reclusos, nem olferecer me hora-
menlo que adoce 11 sorte dos infelizes. . 

« Convencido igualmente do quanto convém . - . ... . .. -
n1dos, seg1mdo o seu sexo, idnül', condição o 
naturt!Zll. úe seus crimes, e que nt.; na propria 
priz:'io elles encontrem meios de se poderem com
modamcntc cm re ar nos seus officio:l e torna-
rem-se uteis a si e á sociedade ... ·. 

« .· Conv~ncido finalmente de que a cadê:\ pl"in
ci_Piadn. na rua das Flõres· da Cidade· Nova, não 
pode preencher tão humanas e ·politicas yistas do 
governo, que emprehende · lcvan ta1· uma cadêa 
pelo mo<lelo da que ultimamente_ se tem levan
tado na Philadelphia, e em outros .paizes civi
lisados, escolhendo pam. is!'o um mais ... conve
niente local, em qne além da salubridade se 
encontrem a~ mais prop.orções e com'modidades. 

PROPÕE 

"· 1; o Que seja o governo autorisado ';1· mandar 
construir nesta cidade, no lugar '}Ue julgar mais 
conveniente, uma nova cadêa com: o:; ~melho!a· 
me 

. perio .. 
« 2.u Que pai-a esse fim possti tomar qualquer 

terreno publico,· que .se ache devoluto .011 ~om
'prar de particulares quantidade que fõr mister 
para o espa1;.o que h:\ de occupar a mesma cadêa. 

« 3. õ · Qne · possa vcn(ler a . cádêa começada . na 
rua das Flô1·e.s, com o terreno ··que lhe,!ór pro
prio, para o seu producto ser applicad~ .1\:c<?~1-
strnc~úo da · nova cadêa; mas qwmdo nno haJaO 
licitn.:1tes ou que olfereção tão pouco,. qu~ .. não 
c.nbra a despeza jii feita pela. faze~da, naci.onal, 
possa o. governo dnr·lhe outro destmo· a prol de 
outros estabelecimentos· public~s: · · . :. : · ·. 

" ·i, o Que seja o governo autorisado a desplin· 
der e receber do thesóuro publ~co até a quau~ia 
de OOO:OOOS, em que .está avahada ª' sobred1ta 
cndêa, e por consignações . 111ensaes,. segundo o 
J>e1·mittirem as forças ·do. mesJllo t1te~1:l~=c:;C,011de 
de Valeitça. ,» - " · · · ·· 
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18 SESSÃO El\l.~ DE SETEMBRO DE 1827 
· 'l'ERCEIRA PARTE DA ORDEM .DO DIA 1 Tornamlo. a versal' a discussão sobl'e o al't. 31, 

· · , · · forão á ·mesa as s1.?guintes 
. Téve lug!lr a contin}tação .<_!a diScuf?S~o do pyo· 
Jecto ~e lei _sobre a fundaçu? da d1v1da nac10- EllEND • .\S 

u Art. 31. Este capital Ycncerá d csdc o <lia em 
9úe fc?r .po~to em circulação, .a renda annun~ de 
a J'o com !1 annuida~e de l % para a sua amortiza-

Vierão á mcs:i estas duas 

EYEND.\S 

. « Que o capital crendo seja coni prcferencia 
emp1·egado ua compra de not·1s do b:inco, e. que 
não ha\•endo mais vendedores de notas, SCJa o 
resto applicado á fundação dn onLm divida es
pecial. Que as apoiices dndas em png:unen to das 
notas, ''enção o j nro de -l %. 

· <« Que as notas ussim compradas sej:io depois 
de carimbadas dadas ao banco cm n nme1ito 
da divida do governo.- rasconcello~. 11-A1ioiada 
em todas as s_uas partes. 

. ~ Que se supprima o arl. 31 e se lhe subsli-

« Este capital vence1·á juro desde o dia cm que 
für postn cm circul.açiio, sendo amortizado an
mialmc!1tc 11~ razão de 1 %•- Calmon. »-Tam-

No decurso do debate foi pedido o adiamento 
deste ... artigo, .atê. á discussão. Jo ru't. 37. e sendo 
vencido logo, entrou cm discussão o 

« Art. 37. A <lívida externa continu1rã a ser 
paga ·na conformidade dos seus contractos, e se
gundo O· systema da sun fundnção. O. thesouro 
publico farú a devida remessa dos- capitaes nc
cessarios para nquclla despeza cm Londres. 11 

Forão offerccidas as segtúntcs 

« QnQ do capital crendo, .pelo. menos metade 
seja c.deslinada para a compra .. de apoiices do 
banco, para com' ellas se com~çnr a pagara di-
·vidn do banco.-J e ino u i . e • )) .. 

«·Dos doze mil· contos appliquc-sc· a som1na 
ncccssaria ao pagamento por inteiro da. divida, 
reduzida a antiga a_cedulas o .dos empt·estimos 
tle 913, suisso e nacional, com as condtçõcs dos 
sous respectivos titulos. 

« Que quatro mil contos, comprehendiJa aquclla 
somma, se appliquem parn o pogamcuto da di
vida particular. . · 

« Que· oito. mil contos se appliquem á amorti
zação de notas do banco e ao . d.:ficit. - Ver-
gueil-o. -• . . . . . · · 

. « Indico· que. no artigo se declat·c, que . ó .. go· 
verno fica autorisado para lnnçar mão de uma 
porção ·de· capital fundndo, afim de que, nego~ 
eiando: com clla no mercado, segundo as circum-

, stancias, faça face aos. dous niil contos dé déficit. 
-Jos~ Lino Coutinho. » · 

Forão' todas apoiàdas: :: . . 
JUigando-se dépôis'discutida n, ma teria, propoz , :;; .. ' .. .. 

_ i.0 ,O artigo tal qual; não passou~ . :. . . 
2;~.A iniÍrieira;·parte'da emenda do Sr. Vascon· 

cellos, · até: ás •. palavras-.da'"outra divida..: espe
cial; ·toi appro~ád~,.x. 0 .•.•........ :.•·.·:•·· ~ , ·' , 

. 3~ o A do Sr:-V ergueiroi :ria prhriefo'l partefatC ás 
paTu:vras._ dos:.seus; respectivos .Jitulos; .• .. foi . ap~ 
provada.: e :julgarl.!o-se. prejudi~dllS ªª"º1.l~!l\!(du,as 

:~~ci;:~.~JI. .;tll~.smif,~lll~!,ld.11,.: · ,' ;. · ,: ·· .•. : .. : .. ·.·· ... ·· 
.. 4b.!'.-As ... ~lJ.llS;emdeu~.as;~~ s ... r. :·.!·tn. º.· .. ·.· co .. ·.· .. · -u ... tio.·. h<> ........ •.•. -.. ··"·º· ~ .. -o am as. approya as •.. · · - . ·· ·· .· -:· • · · '··• : .· . ···e 

, , , •·-e11,• .. ~.- - ;,. •~ ;._',' -• l , 

« Q11c as apoiices cmittidas pelo governo sejão 
de fundos, declarando-se nellas a.<J rendas que 
vencem, e que sejão .considerada" da maneira 
se!!Uinte: A uellas com ue e · 
vidas particulares, declararáõ os juros de seus 
contractos fdto:1. As que o governo negociar para 
fazer face ao deficit,· declararãõ as rendas com 
que forem vendidas e tr~cadas. As da compra 
das apolices do banco, declararáõ a renda até 
5 %. Aquellas. das divitlas qu_c se houverem de 
fundar sem. contracto· feito, gnnharúõ o juro de 
õ %.-.rosé Lino .. » -Foi apoiada. · 

a Este capital vencerá desde o dia em que fõr 
posto cm circulação, um juro annual, que será 
designado na apoiice, e serão consign'ldas rendas 
certas para sua :unortiznção e pontual pagamento 

. ii i 
apoiada. 

Ficou adiada.a discussão por ser dada a hora • 
· O Sn. PnESIDENTE 

depulação, que tem de levar os projectos á sanc
ção imperial, os Srs. Chagas 8antos, Galvão, 
Vergnllil·o, Paula Albuqucrq11c, Bl'icio, Silva Lobo 
e· RcimlUt. 

LCU·SC''O 

<< A commissiio de legislação e de justiça civil 
e cdminal, tendo examinado a proposta do go
verno, ap1·esentada pelo -minis~ro do imperio, 
sobre a. formula dns nssignntums dos diversos 
diplomas; que se expedem pelas. secretarias de 
estado o tribunaes do imperio, ·em· virtudé de 
outros j.1. nssigundos por S. M. o Imperador~ 
julga admissível o seu objecto ·e que se discuta . . - . " " - ' -_-- ... 

« Art. 1.o Os diplomas que forem expedidos em 
consequencin de outros já assignados pór S.'M. o 
Impemdor, serão. simplesmente assignados pelos 
miuistros e secretados d'cstado respectivos ou por 
dous membros dos tribunaes a .que forem diri-
gidos. · · 

«< Art. 2.o Siio considerados nesta .classe ; · 

« Na 1·epartiçiio do impe1io 

do om-
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" Ós alvarás das serventias vitalícias .destes 
qffiCiQI. 

« Os alvarás dos provedores dos defuntos e au-., 
" Os alvarás para ns revistas e os dos empre

gados dos tri~una_es . do desembargo do paço e 
n1esa da consc1encia e ordens. 

11 Na ,·epartiçifo da · guen·a e marinha 

. " As patentes dos officiaes~ 
. cc' A commissão porém, oiTerece as seguintes . 

« Que 
outro. 

EMENDAS 

o art. lo _seja substituído por este 

" Art. 1. 0 Os diploma.$ que forem expedidos 
pelas secretarias d'estado e pelos tribunaes do im-

~ . - ... 

assignados por s; 1\1. o Imperador, serão nssigna
dos . simple:>mentc pelos ministros e secretarios 
de estado · respectivos ou por deus membro3 dos 
tribunaes a ue forem diritridos. 
' 1c Que se supprima o art. 2°· e·que em seu lugar 
se forme o .. seguinte: , .. 

<e Art. 2° Ficão; revogad~\s; eté.' -

bro de IB21._.José 'Ca1·los Pei-eird de Almeida 
Tor1;es. ~José Cesai"io de· "''ffranda Ribei1·0~
Antonio da. Silva Telles:.:.. Antonio Augusto da 
Silva.-José da. C1-u.:- .Fei·1·eil"a. n 

l'.\REClm 

do ent'r.1r todo ·o 
senta; sómente a· 
ncirá segui~te-: 

. . CAPITUL? IJ 

19 
de rtindaménto ao dito recurso, sem 'novos .. docu
mentes, e juntas as. razões. aos autos, serão 
estes, ficanclo o traslado, reniettidos ao 'secreta
rio do tribunal su remo onde serão· li resenta-
dos dent1·0 de 6 mezes contados do 1a a inter
posiçiio do recurso. 

c1 Art. 11. Recebendo ·o secretario os autos, os 
a re ntará na l• sessão do tribunal e se · dis-
tribuiráõ a um de seus ministros, que ser o 
relator. · 
· " Art. 12 •. O ministro a quem fõr distribuída 

a revista, examinará os autos . ·e allegaçõe:; .das 
partes e pondo 110. processo uma simples decla
ração de o wr visto, o passará. ao ministro, 
que immediatamente se lhe seguir, o .qual· pro
cederá da mesma forma assim por diante até' 
o numero de tres. 

º" Art. 13. Quando o uUhno. tiver visto o pro-·· 
cesso o aprcsentan\ cm mesa no dia, .que o 

residente desi nar e todos tres decidiráõ por 
con erencia a. populari a e e vo os, s . . ev .. · 
não conceder a revista, e .. o resultado se ,lançará 
por desp11cho, assignado por todos"concebido nos 
seg!lites termos - resolveu-se que o caso_ é ·de 
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serão publicos. 
« A~t.'27; As pessons que forem 

nesté • trib';Inal, · poderáõ recusar. 

« Art. 2s; Quandó" forem dois osi·éos, cadã um 
recusará seu juiz. e ~endo n!._ais de dois, que llão 
de exercer este d1re1to e nao co11cord1mdo, · dcci
dit'.á a . sorte. 

« O mesmo se observará quando houver. mais 
de um acc!l_sador, · co11' a dilfereúça· de <JUC cm. 
lug1&r de. dois_, será nomeado um Pªl'.ª exercer a 
recuSat~º· · ' · · 

« Art. 29. No caso de confiict<l de jurisdiccão 
ou· questão'.de competencia, os presidentes das 
relações' competidoras darM imtnedhtamente ao 
tribuno! .um~··partc por escripto, · acompanhada· 
dos necessar1os documentos. .•. . , •.•. , ... :. 

~- Art. 30. !->- tribunatjul~ará · qualq~er · ;di>.stes 
casos pela . forma:- estabelecida para· a, concepção, 

· ou, denegai;~ das,.r!lvistas., . ouvido porein ,o ,pro: 

ministros, . sem outra consideração, que a do 
numero 'de processos/ . 

« Psra esta dist!'ibuição ha\"crã dois 

. ' civeis e o outro para os crime::1. 
Art. SJ, Os emolumentos dos pa,:>eis ciue se 

expedirem, serfü• recolhidos n um cofi'e _de . que 
se deduzit·íi a quantia uecessaria para a'J desP.e
zas miudas, e o ret!to serã recolhido ao erar10. 

« Paço da camara dos . deput-..dos. 5 de Se
tembro de JS-27. -José Carlos· Perefra <k .Al
meida Toi·res • ..,..José Ce.::ai·io de. ~lfranda Ribeil•o. 
-.Aiitonio da Sili;a Telles.-.tntonio Augusto da 
Silva. - José da Cru.;; Ferreii·a. » 

l\landarão-se imprimir. 
a. a&s1n1-:sT.& eu para or ein . 

continuação da discussão do projecto 
fundação da di\·ida nacional. 

Levantou-se a sessão de ois das 2 horas da tarde. 

Feita a cha~ada -"ás 10 horas; e achaudo·se 
presentes S9 Srs. dep 11t<1dos •.. por fal!ar_em · co!11 
causa os Srs. Salgado, l\lartms .Pereira, Fana. 
do l\lello , Gomes de Campos, Faria . Barbosa, 
l\laciol l\Ionteiro, Moura, l\follo e Souza, Aguillar 
e Baptista Percim. declarou. o' Sr. prcsitlenti: 
aberta a sessão, e lida a acta da'antecedente foi 
npprovada. · 

o 'SR. lo SECRETARIO leu 

OFFICIOS: 

· n;il1istro .· .. do _i[nperió; requ is_it11ndo. . . - . - . ' - _, . 
nados dµs professores os estudos, preparatorios · 
para .os· cursos juridi_cos, e que se declare quaes 
serão o~ cdificios .··mais . acon~modado~ ·_.·para o; 
estabelecimento· daquclle;; ·cursos: -:- ~01: _a com~ 
missão. de fazenda e instrucção publica. · .·· . . · · · 

2.o Do Sr. ministro dà fazenda, remettendo o 
requerimento. de .. João Vaz . de, Carvalho ; que 
pede pnganfonto de generos , que llie forão . to-
mados para fo~necimento do exercito e. m~rinha 

· na provincia da· Bahia. d11Nnte · a·· occupaçuo, da 
dita· cidade {!elo brigadeiro Madeira. -Foi á. com-

' missão auxiha.r de fazenda;· · · · · · · 
o Su. CuxuA.. 1\üTiÓ~ ,offerécei.i es~~s .do,us 

carador:da,.sotierama ·nacwnal __ e ·.J1mçada a sen· 
tença~ que ex UCitamente· contenb ·, ·· ··· · · _ .. , . . . . .. • > · 
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SESSÃO EM .. 6 DE. SETEMBRO DE 1827 =21 
· ,/ '·i , .: .. -- : r... - : _. , ,; : ·~ : ; : .~ ; : : _!: . -~-.!'~· _ f· ;:· • • 

em que. fõr posto ·em .. circulação , a renda de 5 P!fl'erenç~ que as d!! valor de l?QNOOO, e dali! para 
por cento com a annuidade. de .um por cento cima, serao tram;fer1das na caixa, da amortísação 
par.i. a sua amortisação. » - Foi approvado salvas por meio cio corretor; e as de menc.s .. valor o serão 
as emendas. ior eseri to articular do rimitivo ao se uinte 

« At"t. 32. A., dita renda será paga por semea- gu·· int': 
tre;i, a saber: .em Junho e em Dezembro ; ·e a 
ànnuidade o será no :fim de cada anno; e um EllEXDA. 

e outr<> pagamento será feito pontu:ilmente pela 
caixa de amortisação do Brasil. » 

O Sn. VAsco:scELLOS offereceu como emenda a 
este. artigo o art. 68 do mesmo projecto . ..;;. }<'oi 
apoiada. · 

O Sn. LL"l'O mandou á· mesa a seguinte 

EllEXl>.\ 

'' Que o juro e amortisação seja pago annual· 
mente.-J. Lino. » :-Não foi apoia la. 

Afinal posta a votos- a mataria, foi approvado 

« -~rt. 68. O pagamento será feito nos uUi· 
mos dias de Junho e .. DezembJo na thcsouraria. 
da caixa,_ recedendo a verificaç.ão. da identidade 

Passando-s11 á· discussão do nrt. 
concellos pedio o adiamento , que 
approvado. . 

« Art. 31. Este capital fundado será posto em 
circulação por meio de apoiices de renda, e o 
''alor mínimo deshs · apoiices. será o de 201!, cor
respondente ao fundo de 400$000. » • 

Na .discussão deste artigo o .sr. 
mandou á mesa a seguinte 

Góuvêa ficou para ser 
guinte ._ . 

··,c.A.rL4t ... Os . éredores do thesouro por co
nhecimentos ménores de ~qualquer capital das 
rendas p"agariiõ ao. thesouro os saldos respecti
vos pam assignalar com .elle, e receber a apo
lice •. Estes saldos passnràõ para .a caixa -da 
amortisação. ''. · · · · · -

« Não 'querendo o credor pagar o saldo neces
sario p<ll'll receber a • apoUce.,· o thesouro pagará 

· o conliecimento.~Vasconcellos. » ·. -'. · .; 
'' Ficando autorisadó o· governo a vender apo

iices para fazer.face a sem~lha)lte pagamento.~ 
J~.:Li1l'? Co"'tinh~;·» · · .. ·· ... · .. ··. ' . ·· ·· .. < «'os credqres: ~-por, eônheeimeiitos ··,menores d.o . 
capital miilimo. das ~àpolicei;, ·s~~ão pagos á yi:ot.a 

.•. p11Io;. tJlJ:!~()l;lJ.'.9• : 011.g11eren~() darao. ~s sa,Idc;s res" 

'' « As translações das apoiices serão feitas por 
tabellião.-Vasconc.ellos,~ »'-Foi a~iada; mas ·afi
nal foi approvado o art. 35, ficando prejudicada 
a emenda. ··· · . . 
~ntrou ·em _discussão e foi approvado o se

gumtc 
ARTIGO A.DDITIVO 

p!'las fraudes que se commcttcrem nas transla-' 
çõcs.-. Vasconcellos. ~Foi approvado. 

« Art. 36. Eitas _apoiices. de renda .se.rão é:onsi.:: 

" Supprimão-se as palaYras"-Eitas apolicas, at6 
moeda na.ci::inal, inclush·e. · · ' · ·· · - • : · · . ; 

(( Conserve~se a ultima plrte do artig•1. - . 
Calmon. » .. · · · 

. '' Art. 38. O thesou~o publico, sempre que emit
tir u11ia. apolice; ·farã. assentar .o nome da pessoa 
a quem ella deve pertencer, em um livro :que· 
contenha o catalogo .numerario, .. por classe. do. 
valo: das apoiices cre~d~:· ·. Esta _pessoa· será· 

,, o. thesouro publico e as juntas de' fazenda.· 
--'-Vasc01icell(IS· » · . , · ':'· · 

" Uma quàntidade de apolieeiF proporcional á 
divida de cada provinci.1 se1'â. enviada ás ·caixas 
:filiaes para . pagamento das mesmas·. depois: ·de 
liquidadas. __ J osé 1.ino Coutinho; · » ' ·. · 

ir An.c39;"Para;a$ ti;at.1sferenciás, .q~e ~e"\tem: 
ser feit.as ·por m.e10 d.e ·corretor, : havera· tambem. 
11a 'cliixà da amortisaç.'io u01 .livro,.como. os.·an~ 
tecedentes, on<!e se ·rará;o :c}evido:;'assento,·:qüe 
sera. a5signado pelq offic1al.':encarregaJo.'..,da es
cdptuiaÇii,ó · .d~te livro..: pehn:orre:~O:r >:,pefo tr~!1S· 
ferenLe ·.e pelo. tr,ansferido; ,EstaS:transfer!.'nc1as 

·serão:· feitas em ·dias· ·determinadôs·•·ae·-,cada"'s&'· 
_.. - •• ... •• -- • ; ·-_ ' > ., ::.- - ~ :-: _, •' ~ ! " '":-'"'.::-'"":·;:~: :._i:;; .,_ ·.- ~."': • ~-;t' ;--·:r. • . • 
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!! SESS~O EM 10 DE' SETEMBRO DE 18!7 
cando ao mesmo transferido o direito de poder 
haver da ·-caixa uma· no\·a npolice no caso de per-
dimento da transferida.-Calmon. » · · 

. « Art. _40. ·os credores da. diYida pnrticu!n1· no 
acto ele serem pagos pelo tl1esouro com apoiices 
de renda, eutregarãõ os co11l1ecimentos de que . . . "' . 
dacção. 

cc .Art. 42. ·A transferencia dos conhecimentos por 
venda, que fica autorisada, ou doação na fórma 
da lei, constara de meras. sessões dos proprieta'-.· 
rios com a clausula <lo procurador em causa 
propria, feitas por um tabelliiio e duas teste
munhas . reconl1ecidas, independente .de outra 
qualquer babilitação.·n-Foi semelhantemente ap
provado. 
. « Art. 43. A compra, ou troca dns notas do 
banco por a polices de renda, fa1·-se-l1a abrindo o 

. . - n 

l.Q:-3& discussão dopfôjcctocieiéi'sobre ô,,im~·· 
posto do ouro~,./;};·;<,: .. _,'_;'.,;, '> ; .. t·.). : ·.·;,, ',, ,., .. :·:, .• ;~.! :•_;:. · 

2.Q-ScjlUndas leltnras, e leituras de .Pareceres 
de commissões ... ·.. ' . .- '·' ' · 
' 3.0 :-Di.Scussãri· do· ~rojeêto. de lei: solire ·á fun-
dat"~o da.divida publica. , .. , . . · < . 
LeyantOu-~e; a' sessão' is 2Jí~~ cio' ~iJiuw~;· 

Sessa\~ em t.0 de 8etemhr0 

l'RESIDE.XCIA DO sn. ARA.U.JO LllL\. 

A's 10 11oras feita a e am·a a, ·e ac an o·se 
presentes 86· Sr;;. deputados, faltando com pa1·ti
cipação de causa os Srs. 8algado, :Martins Pe
reira, Baptista Pereira, Fariii Barbosa, l\faciel 

on eiro, ou e , ; · · , 
monsenhor Pizarro, Albuquerque, Carreira, Lobo, 
e Herrera. · 

O Sn. PnESIDE!l."TE declarou aberta a sessão, ó 
·lida a neta da antecedente pelo Sr •. secretario 
• Paula CãYalcante, foi approYnda. · ·· , 

O Sn. SEcnRt:."TAmo ~fau dando conta do c:s.pe· 
diente, leu os seguintes. 

01-·ncIOS 

esc1·iyão •. 
3.• .. Sobre a representação da junta da fazenda 

do , Rio . Grande do Norte, relativa ao proviment!l 
dos officiaes . do i·espectivo juiz1' dos feitos da 
corôa. · . · · · .. · 

.J)i Sobro a disposição do art. So ·ao projecto 
de lei .. manda.lo observar pelo cieéreto · de. 2:! ·. de· 
Novembro de 1823.-Ficou a camara · inteimda.· 

Findo .o expediente, . ó Sr. Cunha l\lattos pe
dindo a palavra pat·a n.;gocio urgente, leu e man
dou á mes:\ o . seguinte ·. parecer da commissão 
de marinha. · 

. -. . . 

(( A: cotÍuuissão:d~'màrfoba vi~' ô requêi;imentô; 
que a ;esta c~mara fize1·iio os méstres o '. officiaes ·. 
calafates · empregados no. arscunlc da n:lariuba,~desta 
cidade, cm que expoem : .· · .... · .. ·; .: ' ..... ·.- .. · · 

1.~ .··os·incoÍ1Ye11ientés qÜc resÜ\taÍ'àÕ: Ü.os·:ai:f.i'-: 
· · - ·., · .. ··imeir s· 

. C81'pinteirOS},,dO '.UUlllerO.····.da'.arn\àd8.I nacional'· e.··. 
impetj!l; ,e "superforidade i_:que:· sobre •os· supp1_E: .. •''• 
cantes ·.attribue, a 'propost.a,. a11resentada; ã. ,m~ma <. 

,· cam~~.épelo;,:mi1~istro,;~,·s~r~~i() de -estado.dos~ 
·negocios •da '.mannhn;·_·,,,,. ·····'''''.· :.•.,::· ;·.,, f•':'''Fi:i? 
· -· ?«2.~ 'Na'·B:dministraçÍio ., ou."~désigt1âldad~'F4.osi 
_j\irna«is;' ;C}\l~'Lf ori,1o j'd.«!Sigll~dos: a_os >~upplic:f1.Dtes~_c: 

na'occasmo.t0 em''•".que:':se·······cstabele,cc.u·''Uma-'0mova'•'·' 

,··:~hi~~J'ri:?~~'(:~~~Ji~~ai:e:~e.:~~;(4}.:'~~~j?ª' 
(< 'A.Jlegãoios.supplicantes.inn;)ltimeirawar.te da: . 

sua.representação, que desde a ,mais remotaa11;ii,! 
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SESSAO Eftl .10 DE SETE}lBRO DE 1827 23 

: . . ' . ': ~ . -' .. - \\ ; _. : : . ·: ; . ~ ' 

guidade os ealafates da marinha de guerra bra- superintenderem nos trabalhos de· carpintaria e 
zileira e portugueza, Corão iguaes em vencimentos, ca!,afetag~:n' a bordo dos navios de guerra ; e nesse 
.e cm prerogativas aos .carpi!1teiros della; e q~e caso, temo de fic~r ainda absolutamente separa~ 

tannica a respeito da existencia e att1i ui~ões dos 
carpinteiros dos seus navios, nãc podem ser ad
mittidos, · no imperio ·do · Brazil, visto que · taes . . ..... - - .-
do officio de carpinteiro, mas tambem são . pra
tícos do officio de calafate, caso .mui diverso da
quelle em que se achão os carpinteiros dos arse
nnes da marinha do lkazil, os quaes ignorão • 
absolutamente a theoria e a· pratica do officio 
de calafate ; e por conseguinte · niio se achiio em 
eircumstancins <le , servirem de chefes das duas 
repartiçõe,;, cujos ·exercicios e trabalhos são in-
teiramente diversos. · · 

a A · commissiio cônvêm com · os supplicantes 
cin ·que as attribuíções dos mesti·es carpinteh-os, 

. e. calafütes sempre foraio separadas, distinctas e 
mui 1 
vios do guerra b1·aziléiros e portuguezes, e que 
a clnsse de carpinteiros nunca exercitou jnris-
dicc;iio, n<!m atrectou superioridade sobre a cll\3se · 

11 O rP.gimento dos nrmnzen:i dat:ido de li de 
llarço de 1G7-l. em o· titulo do provedot",. cap. 1° 
e lU : o titulo do almoxarifo nos caps. 1.", 2°, . - - . . -

. « ix 
a ,c:ommissiio considera ··os primeiros carpinteiros 
do· numero. · Ellcs vêm a ser semelhantes aos · 
carpinteiros dos navios .. ele i:cuena inglezas e 
nmel"icnuos. As suas· attribuições marcailas na 
proposta do •gove1·no contêm a mesma ~outrinn 
das direcções para o serviço da mnrmha .. de 
guerra brit.:mnica, e ainda se .lhes accrescentarão 
outros arti .. os .. muinecessnrios para estes:onovos 
empregos da armada brnzileiraº; e por isso mesmo 
os s!lpplien.ntes ~ão. têm .raz_iio quando se lm~_poem. 
reje1ta1·: a supenor1dade de nrtificcs, que nao de
vem ser con:;iderndos como simples carpinteiros 
do ·rotina, mas· sim· uma. especie· de l?onstructo-
1·es . que .. poss_!lem conhecunentos .theor1cos e pra
ticas de carpintaria e calafetagem, que sabem ler,'. 
escrever con tu· pe1·feitamente; que conhecem. as re- 1 

· gras dei eonsti·ucc.ão E1_;archi~ectura naval até ce~~, 
ponto ;·emlim_ .. que.•sao. artdiccs•com·~s.,quahfi-
cações determmadas,no.en.p. 6° do regnnento dos 
mestres da ribeira :datado de 17 .de. 1\la1ço. de' 

~ . . . •' ·-· . - . ~ 

... , ::, es e 
os jornaes dos calafates criio igu·\es aos os 
cm·pinteiros ; e que essa igualdade vem marcada 
na· tabella do~ vencimentos que a esta eamam 
rometteu o ministro .da marinha com officio de 
30 <!e Junho do anno prox.imo. passado. Ent.Ie
tanto a commissiio não póde fo1·mar juízo sobre 
os motivo; da ·alteração. aos jornaes ultímainente 
estt1beleeidos, alteração qno a mesma eommissiio 
à face do ~ 51 do alvará de 2ü de Outubro de 
li!JG entende sei· da competencia do podei· legis
lativo • 

do parecer que os supplicantes não têm motivo 
do se queixarem da e reação de primeiros car
pinteiros do numel"O- dos n"lvios de· guerra," uma 
ver. ue estes artifiees tenhi\o as unlidndes e 

en ~m ir s •. os ca a es, 
fonnaçoes ao'. mesmo t-1overno. ... . . . 

« Paço da camara dos deputados, em 5 1le Se
tembro do 1827. -R. J. d-:i .C1mha Mattos. -
Francisco das Chagas · Saiitós.:...; Ignacio José 
Vir.ente ela Fonseca. -A .. F. de P. e llollanda Ca
valcante ele Albuquerque.- Liii:: Attgiisto May.11 

A primeira pa.rte do parece1··ficou para•entrar 
em discussão com a p1·oposta do governo sobre 

. os enrpinteh·os; e na senu11da quanto ás infor
mn<;ões que se devem pedir ao governo, entran<lO 
em discussiiofoi a11p1·ovadn. · .· .· 

· O Sn. LtllPO DE AnnEu, requereu que se no
measse um. memb. ro para a eommis.sdo. do :P~de
l"t!S em lugar de outro que falta, e o Sr. presulente 
· nom O\\ Sr V 11eir . · ·. • · · . 

=o Sn Bon.r.\ PEnEtn.\. apresentou um requei·i
mento dos lo~istas residentes na villa da Cachoeira, 
J.>Cdindo prov1dencius sobre • o ·modo •com que ' a Ui 
e cób1·ado o imposto do 12$800 em loja aberta. 

Enti·ou-sc na . 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 

3.a Discussão do projecto de lei sobre o quinto 
do o.uro. · · 

Sem debate ·. den-se por finda· a 3• 'discussão, 'e 
se adoptou o. pi:ojecto, · o qual foi• remettiJo á 
commissão de redacçào. · · • · . ' 

1.a :A. indicaçiio Ú Sr. Vergueiro concebida· 
nestes termo~.:. · · 
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24 SESSÃO E:~I J O DE SETE~IBltO DE 1827 

INDICA«; ÃO 

" Que se recornmende ao n1inistro dos ·nego
, cios do impcrio etc.,, (Vide lt sessiio de 27 de 
Agosto .. )- !<'oi ú cornmissiio de constituição. 

5.• A rcsolutão do Sr. Feijó. 

RESOLU<:ÃO 

« A assembléa geral etc. 
" O governo fará publicar etc.» \Vide sessão de 

3 de Setembro. - JuJaou-se ·a materia de deli-
beração e mandou-se imp1·imir. 

6.• Do Sr. Vasconcellos. ·· · 

commissiio. Decidio-se que niio.· Entrando cm dis-
cussiio, niio foi approvad:i.. . 

7 .• Do Sr. Ferreira Frani;a. 

I:SDIÍ.".\l:ÃO 

« Indico que o nosso clero etc. ,, (Yide sessão 
de 3 .de Setembro.) -.Foi remcttida.â commissiio 
ecclesinstica. 
' 8.• ·A resolução do Sr. Castro e Silva. 

ft A assembléa geral etc., resolve : 
.;~rt. l.o O .s.ubsidio pecuninrio. etc.». tYi~e 

·era objecto · do · deliberação.' 
. 9.• Finátmente o projecto de lei 
e· Silva. 

~' A assembléa geral etc. decreta : 
« Art. 1.0 Os recursos das causns meramente 

· ecclesiasticas étc. » · (Vide. sessão de <! de Si;
t~mbro. - Julgou-se objecto de deliberação, e foi 
remettido á commissão. ecclesiastica. · . 

. Entrou em discussão o parecer da commissão 
ecclesiastica sobre o requerimento •· dos• applica

. dos.· da capella do.· Esphito"Santo do· nrrn.inl de 
· Lamim , que na sessão de 10 ·de Agosto . tinl1:1 
ficado adiado por oyposição. Julgado iifinnl suffi_ 
cientemente discutido, foi appro;ado o parecer 
. . O. Sn.. V .&sco:scELLOs mandou logo ã mesa ã 

·seguinte · · · 
.·:·. . ·,-

pressão. E lhe foi concedida por votação da ca-
mara. · · 

Tcrminnda·a 
leituras e pareceres ·de commissões, entrou~se n~ 

TERCEIRA PARTE DA ORD:ElI DO DIA 

.. on muaçao o proJecto de lei 
sobre a fundw;iio da divida pu1Jhca. · ·. · 

Vicrão á mesa os seguintes artigos auditi\·os 
ao art. 4G do projecto: . 

.ARTIGOS ADDITI\'OS . 

1.0 11 As apoiices da divida publica são isentns 
do imposto do sello das heranças.-rasco11cellos. 11 

-T!'oi apoiado, e julgado sufficientemente ·discu
tido, foi appro,·ado. 

2.0 " As apoiices da dh•idn 
e r ngeuos, serno 1vres 

de gnerr.i.-Calmon. 11 - Foi 
nppro\•11do. 

<J.0 11 E' pel'mittido nos credores do estado a co-
rnn.;:a o Juro o nnnm 11 e por procu1·n 01·, e 

quando este für munido de 'procuraçiío especial 
_pnssada por t·1belliiío, contendo o, nome do 'cre
ilor, o numer~ o importan!'.ia da apoiice, niío 

cionada cobrançil.- Vasconccllos. 11.,.- o'i ·apoiado: 
e entrando em discussão foi approvado, snlva a 
redacção. · 
. 4.0 11 Não será admittida Õpposiçiio a translações 

dns npolic:es ou nos seus pagamentos, ou dos 
seus juizcf!, senão nos dous unicos casos: lo de 
ser formada pelo proprietario da ap<>lice, 2° dC 
ser o proprietario devedor ã fazenda· publica . .,... 
Vasconcellos. » - Foi igualmente apoiado, e por 
fim approvado, .salvo a rtidacção. . .. 

5.0 ... Salvo a rednéção.-Qnllndo por qu.nlquer . . . -

· artigo additivo 

EllE.NDA 

« Pagahdo l/J. % sobre o valor da npolice nõ,va • 
.....;Vasc1Jncellos. 11 · . . .· 

Foi tambem apoiada, e entràndo em discussão 
.com .o mesmo artigo additivo, · foi- esfe-.:appro

. ''ado, e igualmente a emenda, a .. qual.por ·entrar, 

. em. duvida a sua redacção, se declarou -.approvada 
salva ella.. · · 

o Sn.. LrnPO DE ABREU ·pedindo então a pal11:fra 
· para ler um parecer· da · commiss1io' de·~ pode!'es 
. e decidindo~se •por· votáção'. da "caina1'a' '._ qlie't o 
podia· ler;· interrompendo-se· para 'este·'·fim'.a'.·'dis

. cussão do projecto•cm questão;•leu·•e·mandou:â 
mesa ·o· seguinte · ·"'· · · · · '· · · ··.··•:· ...... 

. ~ ' .. _ " ,· "' - . 

floma dado pela cainara c;la · villa' da ·Barra do 
(( Que '.a· .. comm·1ss-ao ... ecc'es·1asticn d. õ.o.·se.u .. ·.pa-. • io Grande do Sul; ·no ·~r~· Migúen'JC?nqúiui de " · Cerquei1-a. e· Silva,·· como ~ deputado "li ,assembléa 

recer sobre · ~ · plano ... de' cre~lo ·de pnrocliias•pro- . gernt<pela C(Íniarca.· do Rio ··de ·-s~c~Francisco;;: e 
posto pelo conselho da .. provincia ·de 1'.Iinns Ge:- .: . passanilo . a: mesma' êoinmissão' a avaliai-2:9:]~un- . 
raes, ····suspenso : e1itretanto o parecer dado ·em. damento''tie ·uma:tar:~ ·anomalia/àis'lber;·, as~ por-
requerimento dos, .. povc.s_,de Lamim. -:-•V<I!çoncel~; tarias';'de:•2o···•de:·:Agost<r'det182t·:,e1i5·~de.t:'Agosto 
1Zos;,,•-Foi' apoiada;; e >posta· .. ti :votos fo1:appro~ ·, • ··de''.1S25[tachou''quc 'e;,tas .'incomp'eténtementepba
. ~~ª~- ' ; }é:[> ' :· '0' C-ié'';· /7 :F'~c'i· •• 'f'j{·'..; . ···viiio.'•'derogado~' niio •sõ• as ''iriStrucçõesd:mandadas 

.··o 'mesmo ·sr::vascónéelfos;i:eqúeréu que.seJhe ... •observar~•por:decreto·:de'-:26' de :•Março/de •:1824, 
.. conçedesse . a dispensa de 'com:Parec!!r PC?r . a~giins se não; :e ainda ·º :. ar_t •. 90 'da• constituição;•àquellas, 
'.dias. â!Fsessões •;paracpoder conclmr a .copia· do' i .. cm:quanto: augmentãriio·:·o nw:nero .•dQs::.repi:eseJt· 
··seu codigo0-. afim: de ·se etreêtuar logo a• sua·t.~:·:: lantes da.: nação;: este~.·· emquanto : .• altei't\rlio 
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fórma . e!Ítabelecida para as eleições, admittindo 
eleitores. de. :comarca contra . a· letra ·do ·dito ar
tigo.·,,..,, .: : 

ic 'A!-' vista· ·do:· ue -
se°'e . 8.Jit.e ' 1p oma 
algnma~ "•: . - -

" Paço da camara s· 'e'" r ''il - . -
R~; C; _Dô1"1iíuna • ...;;;N. ·p;' ,de C!' 'f"e1·iJüei1•0~ » 
: · :Ên ira:iiao' 'elii, disciissãó, ~ .. ié<iuêreU. o. si·. J.>8.ú1a 
e~So~za,_qúe)icasse,-.:sobre 'a, n,i~sa; por Mgüns 
~~,.~ ,pai:a ;,&,er: .. oxttmma<:Io; .co~_, toda.a c1rcu_m· 
sp_ecçao,,e :madureza,. qualped1a a sua mater1a: 
e ássim·se-·deêidio, .mandando-se qué' ilc'asse so-
b.!!!-~ ... ~~~ª ~or ,t~e~. di_as. , , _ ... · ... ,_ - _ · -
.. T.ornou~se ao projecto _ de lei dá -fundação da 

aividà. publica~ ,' ·· - · ·- ·_ _. ·... · 
•- -Pondo~se em discussão o art •. 47,.cap.lo tit. 40, 
pedio o-Sr:·Vasco~cellos a .sua sup ressão, a qual 

'Passou-se ao 'art. 48; ·do, quál pedio tambem o 
mesmo c$r._Va&COl),l;.ellos•a ·SU)lpressão, que igual-
mente foi• apoiadá·c 11pprovaaa; _ , - .. - ·-. . ... ·; : . .. . 

EllEXD.\ 

"- Que volt.e á cornmissão para apresentar nm 
plano. de ; administrac;ão da. caixa da_ amortiza ão 
. •.. . • . : •. ui _ s, exc u1 os_ . os. mem ros do co1·po 
leg1slahvo.-Vasconcellos ·" .. 

.Concluid,a . a discussão do artigo foi apprÓv~da 
a em_~n,éla. do Sr,. Vasconcel10::1; e. se mandou á 
_ . no com as emen a3 a 1a as. . 
: ;V'er.s~nd<? a discussão sobre cada ·uri.' dos ar
t1go,s, seguintes, forão approvados os; arts. ãli, 57, 
~. e o 59 tambem o foi, ·mas salva a redàcção. 
. Ao. art .. 60 o,, Sr• Almeida Torres. offoreceu a 
seguinte 

EllE.~DA 

« Que -se· red.uzn o numero d~s escriptu1;arios 
a dous.-Al~eida To1.,:es.n- Foi apoiada, e en
tr!lndo em d1scusslio_ JUntnmente com ·o. m-tigo, 
foi este approvacfo, .salva a- emenda, que foi ap· 

Quando se disêutia , o art. Gl deu a hora, e 
ficoit por ella adiado. ' 

o Sn. PnEsIDE.NTE d u · 

1 ° ...... Discussiio .• do . proiectO de lei - sobre n fttn-
datão da di\•ida pu~lica .... · . _ . . .. 

2.0..:..Resol~ção so?.rc o pagamento d:l divida ·de 

3.0 -2• discussão do projecto sobre. a abolição 
do _conselho da fazenda. --··· . - _ 

4..;:-2ª dlscussão do proje~to s~bre o imposto 
no vmho e .aguardentes. 
. Levantou-se a sessão depois das 2 - horas da 
tarde. • - _ · · · 

Dr. fedi·o de. Amiü~ Lima, pre~idénte.-J osé 
Antonio da Silva Maia, 2o- secretario.- Joaquim 
.i\Iai·cellino de Bi·ito. '' · 

, . Feita·, ti cll~mada -. âs fo ··~oras,- e. ~ch~~J~-::~~ 
presentes .w ~rs •. deputados; ,~r .fültarem;,con1. 

-particip1çào de causa os -Srs. Ji eijó, Oliveira Sal~ 
gado, Vasc'.lncellos •. lrlartins ·Pereira, ~'erreir.! de 
l\lello, I.impo de Abr~u,, B l)ltista,,Pereira,. Costa 
e Silva, Paula·· CavalCante, .. Faria . B1frobsã;. l.1a
deF;l\loúteiro, ·Carreira . é ·.·· Xaviéi· 'de CarV&lho; 
·e• ·sem·, eHá : os' Srs;' Pereira. de' .Méllo~: Alotiqi\E<r~ 
que,; •IJ:errera,e' ~i!va. Itobó; 'e pói· tereui, ~.~Pi~'? 
o~ Srs .... da deputaçao .. encarregadn·tde levar asle1s 
concluidas á..sanccão.imperial•.;•.declaroU:·· o sr~: pre
sidente aberta a sessão; e lida ·a acta. da ante 
cedente,· foi appiovada~ ... · 
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. S~S,S~Q, E~, f~JJD~;.SE,~E~l,BRJ); D~ J~2,j 
\, ~ " . ' , :. ' - • ,-, . ' " I ·' ·- , >' • 

pro\•incias do Ceará e Rio Grande do Norte, e 
de se enviar á S!lncçiio imperial.- Ficou a camara 
inteirada. 
_o Sn. llA!À, apresento_!!. .1·edigida pele. commis-

carnes verdes.""'-Foi appl'Ovada pura ser· remettida 
para o senado. · · • · · 

O ~esmo Sr; deput1t~o of.!'e~eceu dous projectos 
, .· . . . r enani;as . cm 

todas as províncias. do· imeerio, ·e outro para 
a extincçiio dos · officios. de JUizes e escrivães da 
vintena, e dos tabelliães de aldê!I;.;_ Ficarão para 
2• leitura; · 

Veio á mesa e foi approvado mn requerimento 
do Sr. X'.wier Ferreira, concebido nestes ter
mos: 

" Requeiro por ser objecto de finanças, que o 
projecto sobre o quinto .dos· couros. da. provín
cia de S. P.idro do Hio Gr,mde.do Sul, que já 
teve 1 ª discussão, vá iL illustre conunissão de 

, ·.. · s com o .que 
paga este genero pelas mais provincillS do. im
perio e e.lar o seu judicioso parecer a tal res
peito.- O depulado, Xavier Feri•efra. » 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM .DO. DIA 

· Continuou a discussão do projecto da fundaçüo 
da di •· · · ' · · ·' 

" Art. 61. No impedimento do inspec(or geral 
servirá o contador e na falta deste· o official mais 
11abil, que a junta nomear. No impedimento do 
thesourcit·o, servil-ti. interinamente .um official acre
ditado do thesouro nacional, nomeado pelo inspector 
gemi do mesmo thesouro. 

Otfereceu o Si-. Lino Coutinho esta 

El\IENDA 

DIRCURSO 

dos officiàes de justiça e f'dzendà~ ._P,ara qúe sej!I> 
confor1d()S a pessoas para elles 1dc·neas, 9, DILO 
C()nsiderados como propriedade, que se .arrende 
a quP.m a desfructc, quando ·não· p:lsSiio 'de sl)r~ 
ventias vitalícias cre:idas éxclusívnmeóte'' pará 
utilidllde ·publica;· e nunca para patrimonio ·par; 
ticular. , · • · · · · ., .. 

ª·· pre\·cnção . dos 'delictos. ou indagar a sna•exl• 
tencia, e expor os criminosos á satisfação da' lei, 
bem como outras providencias administrativas; 
que devem sei· promptamentc executadns; e a 

·decisão de pequcnllS contendas, em que mais se 
lncmria perdel·a::1 do que levnl-as ante o magis
trado.< 

«·o 3o sobre a: responsabilidade. dos ministros 
e secreiarios ' de ·'estado,. e dos-' conselheiros 'de 
estado. é'º· necessario complemento.do arL .. •131 
da· constituição. ·' .. :. : ·. :: .. :.. '" •·> 

,_ . . 
(( 

c}a,. e. p~de. cli!'m.;i~se por ... e.xcelléncia,.lij ei .P!ª;; , 
t1cn, da • conshtmçao •. ; A .)c1 ciue .~:vela, spbi;e._. 011 
ministros, dÇ.: estac.lo, ,,vela .s~bref"(,~éx#~iÇã~nde 
todllS as leis; ella abra a no,,mesmo .. ,tem o. a 
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,« Art: 6''. O eôntador e o thesoureiro' não en- J 
~arf19' ~m ftióêçll9S, .sarií quepréSúim: fiança ido~ 
nea ou· hypotbecas·pela somma _de 61i000/f cada 
um, e bem assim o corretor pe111 · de 48:0008, os· 

p oranos pe a· e c um -e o-por-
teiro pela de 20:000ROOO. 
' OJl'erecerão-se estas 

21~ 

" Art. 70. O resgate ou amortizaçã:O : daã ãpo
lices dii renda sera feita sempre pela caixa, oü 
comprando-as no mercado quando estéjão ·abaixo 
do ar ou or meio da or a -
acima delle. ,, -Approvado.:salva a 'redacção. ' 

à Art~ 71. Feita li amortisação par ''meio d:( 
sorte, a caixa· fará publicar a lista dos numeros -
das a oUce ti ad · 

" Sopprima-se a pal"te do artigo desde as pa
lavi:as :- os_ escripturai:ios..... até ao fim. -
1'Iaia •. ,,, .,, :::. 

logo, que ficão amortizadas par:a que os possui· 
dores possão haver dt mesipa caixa os,,capitaes 

-correspondentes •. ,,~ Approvado;• .. ,.. ·· 

:"_'Que 'ó 1inspector seja· óbrigado a igu'll fiança 
do1Vi:iutros clàvic"ularios:.:.... Leitc'io. ,.. 
• Forãó'ambas apoiadas, e posto a votos o ar

tigo, passou salvas as emendas.- Propondo-se 
depois as emendas, foi sómente approvada a do 
Sr. Leitãó. : 

diente da caixa. de a1i1ortização, · serã'> pagas pelo 
the1JOureiro, · á -Vista de f-Jlhas' proeessad'ls pelo 
contador .e assigna:jlas pelo inspector geral. " 

... 1 .... · ;. ·;. •-o.; : ~ '.__:! -: # )'. ' > --~- . ' -- . . 

« Que se supprima o art. 6G.-J, Lino. >1 
" Accrescente-se á 2• parti\ do artigo estas pa· 

lavras-:- e, o~ aeeusados -Odoi•ico. _Mendes.» 
« A junta admillisfrativá fica autOi:isada a des; 

pl!jfir.: gualquer do~ ·empregados da caixa,,que mal 
cump1·ir as suas obrigações, ouvindo o· aecusado. 
-J• Lino. '» ' 
For~o todas apoiadas, e. depois de discutida n 

Lino Coutinho. o 
· o s8. · o.\Uioi( -otrereceú . neste lugar o segwnte 
- • "·' '.:~ 'I :; • : • - ' •. '' : . • , ' - • • • _. -~ ~ '. - • .. ,• • -" • 

ARTÍGO .• IDDITIVO 

Der,>ois deste o1füreceu o Sr. Calmon outro 
adoiitlvo c<incebido desta maneira : 

ARTIGO ADDITIYO 

• arbibio que agora, ou para ·o futuro se ha1a de 
tomar para auxiliar a .mesma ~_aixa. » ·· , . 

El!E."\DlL 

11 Suppriina-se ó art. i2. ~ Fen·eira Fi:ança. D. 
- Sendo apoiada· e· posta á votação . não . foi 
;~f:g;tfiª• mas sim o ,f mesmo _ artigo, ~ai va , a 

Passou~se então conforme. o àdiamento .veríéido 
em outra sessão ao · · · · · 
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28 SESSÃO EM,12· DE: SEIEllBllO !DE, 18!7 . ' ., . ' ~ ~ ' ' ;; ' . . ... . - ' ' ; - ,' ,. ._ 

O Sa. Pni::siDE:S:TE deu para ordem do dia se· 
guinte a me$ma materia do dia de hoje. 

Lev&ntou-se a sessão depois das 2 horas da 

9.o Tambem. do secretario do•senado.reenvian· 
do _!>S mapplll!~ que 'servb'Bp de base á orga11i::
saçao do · proJecto de . lei, que fixa· a forçâ de 
mar. -A' secre ia.· · · 

·Pedro de Araujo Lima, presidente.- José .An
tonio da Silt:a Maia, seerel'trio. -José Carlos 
Pereira de .Almeida Torres, secretario. 

• 
Sessão em t ~ de Sete••-

l'RF.SIDE~CIA DO sn. ARAt;JO LllU 

í Aºs 10 hol'as fazendo-se a cbamnda acharão-se 
presente:> &2 Sl's. deputados, faltando com causa 
o Srs. Feijó, Salgado, Vasconcellos, Martins Pe· 
reira, 1''erreira de l\[ello, Costa Silva, Faria 
Barbosa, l\Iaciel Monteiro, 1\Iar~elino de Brito, 
e 1\liidureifa · e sem artici a iio os Srs. Cunha 
Barbo:;a, Barros Leite, Albuquerque, Queiroz 
Carrci~, Lobo; llcrrera e Corrfa. 

O Sn. PnEl>mE~TE declarou aberta a sessão e 

Almei,Ia Torres, foi 1lJlprovada. 
O Sn. SECRETARIO l\faL\ dando couta do ex

pedie1_1te leu os seguintes 

01-'}'ICIOS 

1.0 Do ministro de estado dos negocio,; do 
imperio, remettendo um officio do vice-presidente 
da província da Parahyba, _relativo á creação de 
imrias cadeiras de primeiras letras e latim.-Foi 
á commis:;iio de inslrucção publica. 

.2.0 Do ministro de estadó dos negocios da 
guen"i\ enviando um mappa da fQrça e objecto$ 
milital'es da proyiJlcia do P.lrã~ - A" commissão 
de guerra. 

comparecido na sessão 
inteirada. 

4.0 Do n1inistl'o de estado dos negoéios da 
fazr.nda, cobrindo uma consulta do conselho - da 
fazenda, sobre a divisão do officío de escriYã0 
da abertura e descarga da àlfandega de Per. 
nambuco. - A' commissão principal de fazenda. 

5.0 Do · minfatro de estado dos negocios da 
guerra, enviando um requerimento dos lentes 
tln academia. militar que pedem se. lhes faça 
extensivo o· ordenado· concedido . aos. lentes dos 
cu1'sos júridicos, pela lei. de li' de. Agosto do 
corrente auno. - A' commissão ·principal • de ,fa
zenda. ·· · · 

6.0 Do ministro de estado dos negocios do 
imp!)rio, incluindo dois officios dos vice-presi
dentes-das pr~viriciss de Sergipe e Bahià; com. 
as representaeoes que os acompanhão, . p_edin
do-se na l.• .a creação de uma cadeira de' pri~ 
meiras. letras e ria 2;• a · remo :ão da villa d 
Itapicurú i;>ara a missão . de Santo Antonio· .. da·. 
Saude._:_ As commissões de instruci;ão publica.e.-; 
estatística. . .· · . . · . · ·· -

.7.~ .DÔ sêcretario ·do senad<>, participando ter: 
aquella camara :àdoptado o projecto desta camara: · 
que;'fixa .as,forças. de,,mar. c.·para. o anuo e futuro 
de. 1828.'7 Ficou, a camara ··inteirada; ·.• ·. · .. ·,. 

8.n. Do mesmó• secretario· do• senado enviando 
ns· em·en· das· ap.prov.ad.as·. p .. e.lo .. · senad.o nós'.::·p.roj .. e .. ·.·".· .. cios' de ·lei, so\ire' as escolás•de, pri!l'~iras·letras' 
e ·sobre _as .~e.nten~.IU! dq.s C()ll!!e,lhus _de· guei:;ra;
?J:audarao:-~ ,unpnuur. 'IJ .. , ••. ·•· ·-• " •···• ·.,. •· '· · 

O Sn. DEPuT.wo MAtA ·oaereceu os .seguintes 
requerimentos : · .,. · ..• 

u R~queiro que se convidem ás commissões 
. e :; ' 

pareceres sobre os objectos · seg1dntes 

cc A' de constituição 

cc Sobre o oflicio do ministro do imperio,-que 
acompanhou o do vice-presidente da Bahia com 
a participação de acontecimentos re:volucio11arios~ 

« Sobro a consulta do conselho supremo mili-
tar a respeito de prezos: . · . 

• Sobre o ofticio do ministro da marinha, em 
que s.e r:equer a intelligencia do art. 102 S 11 da 

no sobre a moeda. 
« Sobre a representação de algumas · camàras, 

que requerem sejãC? rece!>idas •. as notas_ dó ··b,nco · 

provincias. · 
" Sobre as ditrerentes mercês pecunlarias de 

que se tem dado parte a esta camara. 

« A' de saude priblica 

« Sobre as providencins a respeito da elephan• 
tiasis na província de Minas. . e: • . • . l 

« Sobre a proposta do governo a respeito da 
nova cadêa da cõrte. · 

juizo da conservatoria 

« A' de 

<< Sobre as providencias exigidas parií o proiít
pto estabelecimento dó cur8o ju1·idico-eui S. PaulO. 
- Maia. » - Forão approva.dos'. · 

PRlMEIRA PARTE DA ORDEM DO D~~ 
• . : '·' ,J. 

Começou a discussão •pelo a\·t, · 33 · da : lei 'da•. 
fundação da • divida · com . a. emenda. do Sr.' Lino0. 
que tinlu11lcado adiada ·com o mésmo art~·,,33;; 

. Ficão desde já. (Vid. sessão de. 11 de Setembro:) 
Progredindo o: debate. •vierão ã mesa 'mais'' arf 

· segui.n~es , : · · · ' ·• · , ; ·_ · · ' '· "' ·' '' 
- - ElfL~DÀs·~ -. ~ ... --· 

.: -~~ --! .; ,"-.. 

· 2.a - « Supprima-sc o n.o 2.o _;__Maia. »...:. Foi 
; apoiada. . . . . . , _.. , . · 

a.a-'-« Que· no •n.o 1.0 se diga:- qü.e e, a: que; 
·até hoje se dava ao banco._ ... _.::: 'º· ... .· ,. ·~· · .. ; 

a. ue o n.o · o passe p11ra .os un 
· J ·L•-"'-· » · Fo"1 apo1"ada- - · ""'--';!'.:~ · •.. ~;;,; , - . ··~~ .. ·- .· . . .. . . -. . . . .· . . ; ' 

• 4.• ...-:. « SupprilI),~-'se <)_·o.o 3;o.....; Paula C.~!Jah' 
cante.· »-'--Foi ·apoiada.· " · . . 'i' " · • : ·" · 

' '• - - .. ·_;-.·~->.:• "''' ·t ,:_,t;-~-~} 

5.a - « Em substituição a . todos. 'os. nuniêros 
. do-~à'.rügo propónho<snh'a ·.ã:~:T~iiçÇão;· .;~inâ 1 P.rtgs~ 
'taçao·mensal d.,·. sessenta'e"cmco··contos de'·ms;,~ 
feita pelos' rendimentos:•da alfl!ndeita':'cessándo 

·desde :então at que' pela •mesma :se .. faz1a"ao1•banco;:' 
t-"":Pafda;..S,u.;a~ .» - Foi• apoiada. "'l.· ,,~ ·•.i:·~1,;.,_,,., 
• Afinal· submettida a votos': a 'ÍÍ1atcriai; l'foi'' re:.: > 
jeitado o· artii;o 'do projectcr'e~appr~:fád~'.,~ ~~e:,1~' 
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. 
SESSÃOi EM, 1! ;DE,,SE'I'.EMBRO DE 18!7 

da .do Sr. Paula. Souza, ficando prejndícadas as 
outras emendas. 

Passou-se. à discussão 

de amortisação do Brazil como <-apitaes 
tuaes. . ·. · . 

n Lo O l!roducto do imp!>sto que se lançar sobre 

« \?.o O p,rod~cto ... do , imposto, que se lançar 
sobre as novas datas de sesmarias. 

« 3.0 O produeto das terras, matta'!, florest.a.s e 
outros proprios nacionaes, que se aforarem ou 
alienarem d'ora em diante. 

« 4~º o produeto das prestações annuaes que 
as coryorações de mão morta devião te1· pago 
pela dispensa que lhes concedeu o alvará. de IG 
<le Setembro de 1817. 
· " 5.o O producto de uma tua e:draordiuaria 

5 o ue lan ará sobre o rendimento 
provavel de toda a propriedade rustica, ou ur
bana ·das corpo1·aç.ões de · mão morta, :'& c:tcs
pção das casas de mi;;ericordia e • collegio~ de 
or hãos. .. . 

« G.0 O producto da alienação das capellas, 
que houverem caducado, ou caducarem noa ter
mos do alvará de 14 de Janeiro de 181)7. 1> 

« Em· substituição ª" artigo pro1;1onho -salva. 
a redacção : . . 

« Serão applicados como capitaes eventuaes 
aquelles . que como taes forem designados por 
leis • ......; ·paula Sott;;a~ » ..,;._Foi apoiada e atfoal 
approvada com () artigo do projecto. 

« Art. 7-1. O thesom·o 1iacional fará arrecadai; 
todos estes cavit.tes, quer fixos, quer eventuaes - .· .. .. .. · -
tisação e os farà êntregar pontualineute. e sem a 
m_enor discrepancia, ao cofre da mesma caixa á 
medida · que os fór arrecadando. » .. ·- · 

ElIE."D..\ 

« Proponho que a comm1ssao na 3.a discussão 
apresente em artigos a . applicação que deva ter 
o. excedente annual dus capitae;; destinados para 
dotaÇão da caixa . ...,.. Paula Son::a: » ·...;;. Foi apoia-
da, e afinll appt•ovada com o artigo, · . 

O SR. LINO olfe1·eceu o seguinte artigo addith·o 
depois do art. 7! do prejecto. ·· · 

ARTIGo • .\DDITIYO 

. " 9ue .'o,!!_ fundos ~venfüaes, cob1;âd?s _nas .Pro~ . 
VJDCias seJaO'. recolhidos .nas -suas cauas , fihaes. 
-7 -! ,Z:._!n,o~ · » •. ...,.. S1mdo apoiado e en4"ánd~ . . 
d1scussao, ve1o"â inesa uma emeuda do Sr •. 
n1eida "Tor.i-es. · · · · ·, · · · · · · · ·· · . .• 

« Ao additivo depois, do -art. 7J. . '. 
u 9ue sã- remett~ ~artigo additivo 'do Sr. Li1~0 

Coutmho. á. comm1ssao ·para· O" tomar- em··cons1-·· 
deração 'e .. ;entrar 'em iJ•• :édiscussão.'-'-Almeitta 
Ton-és~· .,:-.:_,Foi' .apoiÁda e :afinal· approvada, 

·ficando'º'' ~igo• additivo para· ser. remettido: á 
commissão': de fazenda~ > .-.• _-.•· ' . _,. .. . •· - ~ ' 
-«'~. 75i·'o éofre"da'·'eaiXa .de·_·amortizaçãó 

terá~'tres···cbaves.,·uma'·das'•quaes'·serà guardada': 
pelo _inspeçtor geral, e .as, 01;1tras pelo conf.a~()r · 
~- _Piesoqi:eiro.: ~IJDQ· l}e_~b~ l>'.9Ufrl}liÇfA·que 

estes clavicularios estejão efi'eçtivamente presen· 
tes; o mesmo se obser\•ará ao fechar-sê'.,, - }'oi 
approvado. 

camara dos ?~putados s~rá su cientE! para q11e 
se possa e:ugir, .e a ca1x11 de amortização deva. 
dar, todas as illustrações que se desejem sobre. 
o seu estado administl'. ão ·e o er õ • n 

A este artigo vier:io á. mesa duas 

pro\•a o o ar 1go o proJecto com ambas' as 
emendas. 

« Art. 77. A caixa de àmorLisac;ão mandará 
todos os annos ã. camàca dos deputados, lo o 
que reum a r, o a anço e suas cou e o 
esta•lo da administração. » """'. Foi . approvado. 

O Sn. PAULA. SouzA olfereceu o seguinte 

REQUEIUYEXTO 

" Que a commissão fique autorisada a sup
prir as lacunas. que possão haver, e .tirar as 
anomalias que descol:irir, anotando os artigos 
que organjsa1· para esses fins. - Paiela Sou;a. » 
- Foi apoiado e afinal approvado. -

Concluida a discussão, 'Venceu-se que o pro
jecto passasse á aª discussão. 

RESOLUÇÃO 

« A assembléa geral, etc.» sessão d~ S 
de Setembro.) . . 

O Sn. Dus mandon à mesa o-seguinte 

BEQUERillENTO .. 

" Proponhô que quando. a camara com sua sa
bedoria resolva. o págamento .das· dividas de. 
S. · M .. a Imperatriz, ellas entrem na ordem· das · 
dividas nacionaes pàra a sua solução~ -· o de· 
putado Dias~» - Foi_ apoiad'?,. mas~- afinál _f~i 

·approvada a resolui.:.ao e · re1e1tado o' requer1-
mento~· · · · .. ·'· ~' · 

TERCEIRA PARTE DA ORDEM, DO DIA 

Abrio-se a 2• discussão.d.o prÓjecto.delei sobre 
a aboliçãG ·do. coúselllo, da fazenda. . : '. ~ ~ . 

. u Art; l.ó Fica extincto o tribufüu do oonselho 

. da fazenda'como ·se nunca' tivesse e:üst.id<1 •••. ; 
l . . 

Por caus;& da' redacçã<> das emenda:;' da com-: 
missão de fazenda, paSdOll•se , a. Uiscutir, o .~rt. ,40 
do projecto~ . . · ' . . ··. ·... . . . .. . < ,,. : 

,~ .Art. ·. -t,o T_oda .. a : outra. ju!'Jscljcçãl>,,~o~u~taria, 
·:que a este tnbunal .i:isrteDCll!•<- P.~ri;,J>l,\1"~ 1 :& 
mesa . do . thes()uro, ·que fica Jmton~da ]!_ara ,;i 
exercer· côm' os· ofticiaes' que·. 'jnl!Jl:lr:.-riecessa-
rios .... »_ ·. .,.-. __ --. -~---~----'..':· ~<'<::;:,·; .. __ .. ·~·_--'_-~ ::: .. 'J;tJ~;\:t, 

._ Dépois·. _su~mett.id~ a' ,D1àtãtja(a 'votO!Í/J~r~o. 
approya~os 'os arts .. 2<'_· e·~º -~~ f.l~l'.P.fl~ .. l:!~ · 
~mm1s~a.? ·!\e ·!~e~da1 . . .... , ,, . . • "".· ·~-:- .. 
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30 SE-SSÃO: EH 13 ~DE· SETE~IDRO DE 18!7 
. E~E?o!DAS DA comussio DE l'AZEXD.\ 

a t.a Que n doutrina do art. 4.o, pnsse a for
mar -0 art •. ,2.0 do mesmo ro· ecto concebido nos 
segnintes termos. 
·.e A~. 2.0 •. A· jurisdicção voltmtaria, que exer

cia ate a ora, o· con§elho de fazenda extii:cto, n 
res ei e abili .,- a s ntamentos dos ro-
prios da fazenda , ordenados , tenças , pensões e 
J1!1·os- cont1·act-0s de rendas nacionaes -expedi· 
çao de títulos ou diplomas, aos ofiiciaes de fü. 
fazenda da côrte e }ll'C.Yincias-fica pertencendo ao 
tribunal do thesouro nacional. · 

« · Art. 3.0 · Z.'icão !'xceptuados do artigo prece
dente as liabilitações dos herdeiros e cessiona
r~os. de qua_esque_r credor.::s da _f a7.en_d1. n:is pro· 
vmc1as do 1mper10, os quaes serno al11 hab1lit1dos 
por despachos dos 1·espectivos inspectores, ouvido 
o procurador da fazenda da provincia. 11 

Trunbem foi a t·oyada a sub l!menda da com
missão de ~egisla!:ão, que substitue no nrt. ;;11 
da5 sobredit.a~ ementlas, as palanas-hnbilitndo s 
peran~~ os Jwzes, · etc--e1p lugar das palavras 
-h~b1htados pelos respect1,·os inspectorcs. Ficou 
preJU 1ca o·-0 ·m . • o proJeC . 

Passou-se ã discussão de nrt: 3• do projecto 
« _ _:.\.rt. 3.0 As . jus~ificações que até agora se 

'' faz1ao ue;;te tribunal se1·ão feitas eraute os 
juizes territo1i.aes · com 'audiencin do procurador 
~a fazenda. As ~eutenças proferidas a fayor dos 
JUSbficantes serao appelladns ex-officio })ara a 
relação do districto pena de nullidade. » · 
~ A _este ar.tigo · o Sr. Paula Souza · otrerecei.t o 
1;egumte 

.hDDIT,\llENTO 

« Como additamento. 
" Entregando-se os autos originaes ás pnrtcs 

sem ficarem traslados. 
· ~. - i -, u ejao n . . . . ,, 

curadores da· fazenda, onde os não houyerern. "-
Paula So~.:a. »-Foi. apoiado, e afina.l llJ:>provado 
com o artt~o do proJecto; ficando pre1ud1cados os - . -~~-

" A~~ 5 .. 0 ·Do projecto.- Os actuaes ministros 
p_oderao ser: empregados nos tribunaes judicia
r1os, ou aposentados na fórma das leis. »-Foi 
appr9vado, salva a redacção. 

." Art. 6.• Do prt>jecto.-Os offidaes do tribu
nal serão empregados a arbítrio do 'governo, e 
em quanto o uiio forem · continuaráõ a -rencer os 
ordenados Jl.or .·.inteiro. »- FoUguabriente · appro· 
vado, sa1-ra a redacçiio. . . · · · · 
.Foit~~be~. appi;ovàdo o art. 6• das emendas. 

da comm1ssao de. fazenda em· substituição do 
art. 2° do }lrojecto que ficou prejudicado. 

« :\rt. 6.0 · Da5 emendas~ - A ju?=isdiciçã<i con
tcnc1osa., . fica pertencendo aos Jmzes dos feitos 
da: 'fazeniia: das -relações do districto , e onde 
não houver i·elação, ' aos juiz&> territoriaes com 
app~llação . e agg1·avo . para os . ditos juizes dos 
feitos, .guarda!los.os ternlOji,de direito.·» · .·.· · · · 

or s re onc "' • 
que o pr-0jecto, passasse .á 3a discussão. .· 

O Sa."PaESIDJ6.TE deu par~ ~rd~m' dia 13 de 
Setembro: · . · ·. · • 

: J:<i' T,érceifa • discussiio . do 11roject-0 de ·lei. sobre 
o·tri~unal.!i!op1·emo dejustiç~ .···· .·· · · · · .. · ·· · 
. · 2.~. '.'E?egu'naà:' '!ise~siio-,'10 projecto ·.· 'ãcc~ca · do 
imposto sobre '\"mbos e aguardentes-. · 

, ~~ • ...,.~~nda.diÇ1JSl!~º- do _projecto. d.'l lei sobre 
a. ~bo11çao. da provedoria-.mor. da· Sf1Ude, · · 

4.0 ~-Segunda ·discussão ·,d9;: projecto sobre ••. ~. 

abertura· de estrallas e canaes, com as emendas 
da commissãc.. . 

Levantou-se a sessão ás 2 horas d'\· tarde:
• • de Ai·au·o Lima residente. -'- José Anto-

nio da Sílt;a Maia, secretario. _.;.. Luiz Francisco 
de Pau~a Hollanda Cacalcante de Albuquerqt.te, 
secrelar10. 

Sessão e~ • 3 de Setembro 

l'RESIDENCI.\. DO SR. All.\.UJO Lll!A 

Feita a chamada ás dez horas , e ·achando-se 
P?=esc~tes b'8 Srs. · deputados, faltando com parti
c1paçao de c1m;;n os Srs Salg:i.do , :Martins Pe
reira, Ferreira de Mello, Lopes :Mendes, Faria 
B1u-bosa, ::\focicl :.\lonteiro, Bricio, Deos e Silva, 
:.\fadureíra; e sem ella os S1·s. Albuquerque, e 
Calmon. 

.• :s~. ' 
e hda a nela da antecedente pelo Sr. secretario 
Paula Cavnlcante, !oi approvada. 

O Sn. SEcnET.uuo :.\bu deu conta dos se-

Ol'J•'ICIOS 

1.0 Do ministro da just!ça 
< 

o requeriment;J dos moradores dns Tres Pontes, 
e· Varginlia da frcguezia de Santa A.nnn das La
vras do Funil, em que pedem seja elevada em 
freguezia a cnpelhl. de N. S. da Ajilda.- Foi ás 
conunissões de estatistica e ecclesinstica. 

·2.0 Do ministro da fazenda enviando um offi
cio da junta da. fazenda do Pia.uhy, .• sóbre os 
adiantamentos que fez ao depútado Pedro Anto
nio Pereira I>into do Lago, para se ter em vista 
quando se tratar - de fixar regra geral , que 
tire' a. ·variedade elas ·decisões ácerca da 'indem-

. - ·· o ·dos 
ditos deputados, estabelecida• pelo nrt. 39 da con
stituição do imperio. - Foi remettido á commis-
sào de consLituição. ' · · · 

ração do ollicio' que em 28 de' :Agosto" }lroidmo·· 
passado, por 01·dem desta camarn lhe fóra diri
gido, umas i·elac;ões dos vinhos, o aounrden
tes que se consomem nesta capital, e .suburbios, 
e .da~ cas!1s .em que se ·vendem. "'-Foi á com
m1ssao prmc1pal de fazenda · . . .· • . . ·· ·.· ·"'\ 

Findo o expediente,. o l;)l" .. B1stos leu,. e .i.nan· ,. 
deu :i. mesa- o ,seguinte ,parecer··da' comúiissão 
de diplomacia: "' ' · · ' 

PARECER 

« A eommissão de. diplomacia para dar 1) seu 
parecer sobre ·o tratado· de' 2!.l de Agosto de 
·l8"2õ, e convenção da mesma data, c.elebrados 
entre S. 1\1. 'l;; e S~ M .. F. ~ precisa:Ji.mqµanto ao 
tratado. que o ·governo dê esclarecimentos sobre 
a razão . porque nelle · não eon·sult<iU; a' devida' 
indemnisação -dos 'damnos e prejuízos càusaao$' 

. aos subditos brasileiros . pelas tropas ' pdrtU:gue
zas nas rovincias, em_ que:fizeriio guerra aberta 

nossa m epeu en ta, . 
teceu na Baliia,. declarando;, O• mesmo .. ,governo 
se a. tal respeito tem, ou pretende. entrar, .em 
algum.arranjo com·~or~ugal..:: .·:.,,.: ! • ,:··.: ,.,,, 
, « Emquanto "á convtiuc;ãó precisa. a .eon1missiiÓl.· 
de uma l'elação muito circumst.:tuciada. de' todos·· 
os. object.os .. que:. o ,.governo;portuguez·. reclamou:• 
do Brasil, e pt:los quaes este imperio se.lhe debitou 
na quantia de .dous milhões. de libras .sterli
nas como .é ·.expresso DO.• art..1° de.mésmâ\eon
V~~çâ,!J; --, _: . ., . ,._; . ·. · ;- ,· ~ :.: :::.··,, -, :: ,._:,~·:,~, .. --~~,- ,'._~,----~ .. ·- ;-:::~,!j: ·i. .-.{.::;~--~ 

: (< Paço,da' camara .. dos .. deputa49s-,-,~,tg,,4e 
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SESSÃO. E!\l.13 .DE SETEMBUO, DK-f827 
' • . .- ' . ) •' ' ' - ! ' ~ ' • ~ ,• 

31 
Setembro de 1E-2i.-Lufo Paulo de A1•aujo Bo.stos. 
-Lui:: ·Augustó J.Iay. - Raymimdo ··Jósé da 
Cun1uz_· Matros:-R. ar!'.epispo da Babia. - .Jlai•-

Á. requerimento do Sr: Bas~os, .ficou ~ob1·e ~ 
mesa para entrar em d1scussao 1:a sessao de la 
d corrente. . . 

mesmo. sen or represen ou que se ac ava 
f-ª commissão . de petições um requerimento apre
, sentado· pelo Sr.· Borja Pereim, a que ~ não 
'podia dar destino, por estar contra o regimento 
com muitas assignaturas, e e:.ta.s não .reconhe-
cidas, .e que eutretanto a sua matcria era iutc
ressl.n~e,. po.is constava de uma queix~ feita por 
muitos., cidadãos. contra abusos praticados no 
Díodo·· de cobrar , o imposto de 1~800 em loja 
aberta. · 

O Sn.. PRESIDF.~TE poz então a. votos, se se 
dispensa,·a. o regimento a. este respeito. 

1c1 10-se que sim. 
Pasou"se í1 

PRIMEIRA. PARTE DA. ORDE~[ DO DIA. 

Parece que a commiseração de muitos homens 
encerrados niio nos de\"e mover tanto como: a 
compaixão do bomem probo, que· a p~r da:·es• 

fos,;e ol>rigado a soffrer a pena impost:i por ufuà 
sentença injusta. ·' · . · · .. 

A· prisão não injuria alguem considerada como 
mi eseur .a -
a. ··imposição da• pena. injuria,' porque presuppõe 
prova.do o crime, e porque havemos de querer 
nntes que se imponha uma ·pe1ta, que· põde 'ser 

·injusta do q11e estlrem ·as· eadêas. cheias? Aqui 
se disse que nu caso de se conceder as revistas 
em todas as c msas seria tal a amuencia dos 
recut"Sos que os ministros· do trib1mal supremo 
não teri:io tempo para dar vasão a tant.> tra" 
balho; mas eu trago á consideração de21ta ca
mara se estamos tratando da commodidade···do 
supremo tribunal de justiça 011 da commodidade 
d_os povos? · E! quando fosse possivel • qne . elles 

este inconveniente do que condemnar :nm 
não bem convencido de: seu crime. · . 

E1i .. estou respondendo áquelles argumentos, 
uc no rinci io a . isctts - des ro·e to 

A respeito 1sserao. · cargo susc1 a -os; nao cs ou cer o se 'sao: o OS> 
0 sr. cesario de 1\Hra:nda: -Sr-. pre- mas, .segundo me Ieinbro,. este:; são· os que·:se 

sidente, respeitan. do as luzes dos illustrcs de- p1·oduzir·i~: .que o pr!meit·o. carat. er: da sentença, 
d logo· depois de profenda era. ser cxecutada;.que 

putados,. que querem que se não. suspen ª ª a pena devia seguir. immediatainen~ o delicto: 
execução da se1!tença • aind·i. que ·. rnterpost 1 a· que, no caso de conceder-se as revistas:.em. todas 
revista. cm casos crimes, e que haJa alçada. 1!3:8 as causas crimes, as cadêas. estarião , sempre 
causas civeis, com tudo acho que as suas. razoes . cheias' e que o .. tribunal . suprnmo de . justi~a. 
não. procedem,. o sustentando a opinião da ca- não .teria. tempo pu'.a. tanto: a isto .. tenho. res-
mara, qaa1ido adaptou 0 art. 7o, concedendo. ª pondido que, se a sociedade.·.inte1·essa na nunição 
suspensão da. execução das sentenças em .causas d · t b · t "Ird d 
criu .. ie.s, vo.11 cxpôr ... ã coosidernção .desta augusta os crimes, 1m em, 10teressi1 na. . ranqui. '.ª e 

f d dos homens probos , e virtuosos_; ·Se 03 crunma'.' 
can1!lra, às . 1:n_zôes em· 9.11e · me un º. pm:a me listas sustentão . u.::c é .necessari!) . ue,, a . ena 

cia.l~ca.racter .da. senteuçu. é ser justa~ é dar. a vose 
8~os m~v~ a desgraça' daquell~ ... 9.ue ,··e~tà 

cada um o que é seu, sendo o resulta.do daquelle prezo, tambem nos deve mover, a .. desg1·aça .. da~ 
p1·ocesso, que tevll o seu andamento segundo as q11elle ·· que soffrer. num. peaa.JnjusW.mente,. e 
íormul.as. prescríptns pelas l.ei~"'Rª.rn que. uiio se. estes· principios me parecem,·mais ,proprios, poi$ 
negue. a. defeza. naturalao crumnoso. · · · que é muito mais .couveuiente .. ficar: .pl·ezo.· por 

Disse-se que convinha muito, e que a s.ocie, algum , tempo: do que acceler,ar a pen11 .. com pe-
dade .lucrava em: qne os : criminosos fossem pu- rigo: de ser .. c.:in~euiu.ado o innocent~ ...... , . , ; 
nidos · immediatamente:. eu nisto 1.:onvenho e P.ergunto .eu: o· que .. que1·em. os 81·s., da ,op1~ 
querereLque .sejão punid•)S immediatamente, m:is niiio contraria?. Eu.não sei:,,o que. querem o~ 
depois: de convencido:s •. Eu .creio .. que .a. socie- senhores com este;.,principios., : ., . ·: .. ·-.~ ·--
dai.la : lucra muito na pun!ção .. dos'. crimes, n~ns . Se .. olhamos , pàra accumulaçiio .. <l,e '·indivíduos 
creio.tambem que ella' muito• mteressa. que a m~ nas, ,cadêas,, ·10.111Jro,; que,•,segunJo ·os, p1·incipi9s 
nocencia-eskja. .tranquilla,:, e, cu ji\mais .,potle1·~1 · da. nossa constit11,ição, , rião~. na.: .de, ha'"e.r, t,aLac~ 
eollsider.i.rj:éo. senão, a.quelle crimh1oso .que. Jo1· cumulaçjio , porque,,: os,. pl'Ç?PS .: serii(), sómente 
conhecido., , ''", ,,.,; . .·. . . .. . .. :: . .:- . aqU:eUe~ ~que, tiyerem,,feito,As poucos : cl"imC!J, 

Disse-se: ·que o _legislado1·. ~liiO üevia .ser' hu- em· qt1Ç não Jiver .lu~at~, a fi:11nç~, .,e porta.nto,.na<~ 
mano,·e _que' o legislador, asst!"' com~: O·Jnlgador deve .haver. estc,,rece10. ,. ''· .:: ,.·, . , ., ,. , ,., .. -.• 
não .. devia.o ter,,em vista senao afot-: .. ·: _ Se,~ntte11de1nó3: á .. diffi.culuade· do .. ,traballio)I0: 
· NiiQ .,sei,, Sr~: presidente,_: como, ,raz~ndo-se a .. lei tribl.1nal~ esfa sempre: existe,, p:orq, (!e, O!J, .i11W1tr~s. 

para. home'!_s .,e '.os .. l~gislai!_a.res ·~ d.evno · ·ser,• outra. deputa,:l<\s. ,n~o. negão, .o 1r~ur~ da 1·eyista. . :m~<> 
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~em dÚÇi<lli' ·grande serviço á pat\.ia; mas aqui 
tratamos .. dós recursos que a lei concede. aos li
tigantes! ~epois que têm· interposto os seus plei-

apartar-me ·~a. s~a. opinião, pâra me ~egui~r: ,!!m 
matetias Ieg1slutivas, sobre a l?r.,ferencta: daqu1llo 
que ine parece mais conveniente .ao b m er 

A lei diz que haverá revist~. de toda -a 6en- cipal, então ainda quaí1do cu não tivesse 1>s mes~ 
tença manifestamente .. injusta .. ou ;.--!_!otorian1cnte nios sentimentos· de humanidade, desejària·: muito 
nulla; parece .que isto de,·e ser 11;c.al a todos ter occ:isião de os inculcar e patentear neste' lugar, 
os cidadãos e ue o · · · · . · . · · a ura que 

ç- ; e es e nao osse o piéu.alvo prjn-

defeia. , . . . . . . . ninguem é tão mão que o 'queira parecer-
. Diz: porém. a . mésma lei que pnr.\ a9uelle~... (Apofodos.) · ; . · 
cuja demanda .descer de certo valor, n:io: haJa Nós porém diversificamos em opinião,' porque 
este .. recurso; mas que t-0dl>s, cujas demandas são bem difl'erentes os nossos princípiós. 
excederem a certo valor, gozem delle; pergunto Todos os argumentos do ·?Ilustre deputado se 
eu: não vamos nós deste modo ·contra a igual- fundão nos dous seguintes princípios~ que ao meu 
dBde que a constUuição promette a todo o. cida- v~r não são verdadeil'os, eotn os quaes nio me 
dadão pe1-a11te a lei? Demais o que se consegue posso conformar e nem posso admittir as suas 
eo1n .isto ? gratuitas hypot.heses ~ 

Disse-se que a maior pat'f.e dos recorrentes J.o ('.omo e ·possivel, diz ellc\ negar-se este 
seriiio temerarios, e para restringir esta teme- recur;;o a um cidadão, sem· que elle ·seja con-
ridade, e neeessario. que se estabelcção ns ai- • · ., 

• · • o réo niio é ouvido e nem con\•idado, porque 
eot·rentes 1 ! Será isto eoberente? Eu vejo, Sr.pra- elle allega todo o seu direito perante o juiz. da l• 
sidente,.no estabelecimento das alçadas tal enca- instancia, .é ahi julgado e sobre .este julgamento 
deamento · de contradicções, que por nenhum óde a\le ar os seus emb r 

• .. .. •• -.1 no\'a sentença. -
Disse"sê tambem que à legislação nntiga era Depois deste julgamento é · outra vez ·ou'Vido 

a base da legislação gne estamos formando, e com o seu direito perante o ·tribunnl da relação, 
consequentemente não deviamos alterar as regras sobro o julgamento da relação póde' allegar ou
alli estabeleCid>lS e que são muito· bem fun- ti·os embargos a estn sentença, .. e tudo isto é 
dadas, tanto sobre· as alçadas como sobre a não não ser ouvido e nem convencido? Demais; não 
suspensão das sentenças,- interposto o recur~o se nega o i·eem"So da revista, antes este e dado 
da rel·ista; a isto respondo qu~ o~ l1omens ºª<? pela constituição e sobre' isto ninguem· duvida; 
estão condemnados· a uma' nbJecçno etema, so mas 0 que se pretende é que este recurso· não 
porque viverão algum tempo opprimidos e ve- embarace a execução dá sentença nos casos de 
xados; a razão ê sómente -quem póde prescrever que se trata, por isso que a' senteni;!l' já foi pro
ao· homem obrigaçõ~- immu_taveis, ·e. o .seu inte- ferida ·no tritiunnl 'ultimo, que ·é -_o da relação, 
resse, vinculo indispensnYel;-"que o l1ga"ac.s seus · · · - · · - •. :i ·0 
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. os ,~unes lia. a, pretençiio de chamar ao. Rio· de· síya ,contraria. á razão e á humanidade; po1·que 
,- Janeiro para o tribunal supremo de juslit.;a de suppondo a reTista a possibilidade da innocen
. toda~ ;as partes. do. imperio todas e quaesquer cin,_ niio é col!lpativt:l com essa hypothese ~ª exe-

sentcm as. rofendas sobre uaes uer crimts~ r cuçao, do ·castigo.· · · :· .. ~ 
, mais~le;ves que, e es sejao. , , · · . 1!1Corre.n o pe s con':emenc1as- .soei. es,. que 

-:RecordO:.me agora ·do que disse o .meu honrado ·se-tinbão allegado, ao mcommodo'· de ficarem 
· · collega,- e foi - que; eu· fundara um.· dos meus c!teias_ as. eadêas, r~spo,!lde· que ne!la5 •. deve!ll per
ar ment.os rio rincipio de· poupar ao supremo s1stir· até. que a decisao ~a revista os. J~lgue 

· tri una ·'º' ra a o• e rever m 01 s proce s. ,' · ' 
. Eu· não ·~e servi d~stAl argumen~ por consultar a mediatamente o delicto, nada haveria lnelhor 
commodidade·do tribunal, mas trouxe unicamentei que as cornmissiíes militares, · ' · 

.:isfo •para mostrar a impossibilidade .. de._serem · Previne a objecção de que a· lei•·sõ•:dl\ d1ias 
· por: este. tribunal. 'julgadas tantas causas,. ainda in13t1tncias, e acode. que n,, re\'ista.. 1i. uma.terceira 
que se componha de. tres duzias'de magistrados, ~nstancia, que nunca .cónscntirá que, émquanto 
;porque~:e -impossivel'que um:'.reo, por maisjusta resta .. recurso, seja ·punido o réo. , . . .. 
que seja_ a sua sentepça .e J?Or .mai!J convencido . Illustrou a· sua. opiriiiio com o exemplo de um 
que -este1a : do seu crime, deixe . de, 111terpõr ·este cidádão · probo . e virtuoso,. accusaJo de um· crime 
recurso· para espaçar, quando ·menos, a sua pu- politico, (e nisto, diz o illustre orndor, talvez 
nição: e.'·cumo ao tribunal da relação não com- pessoas semelhantes sejão mais perseguidás. que 
pete 'dizer ·que .tem· ou 11ão lugar este recurso, os malvados), qúe accusado e senienciado recorre 

· d · réos 11iio de recorrer e ue á revista e erguntá so'entretanto deYerá. sotfrer 
.de .toda.a·parte::hã.:.de,afiluirosprocessospara o peso. o egre , . ,· · . ·• 
o .tritiunal !lupremo de justiça, dizer que nã~ ~ · cas. e fimilníente da infatiua, .. e. que indemnisatão 
caso.·decrevista• .• . • ·, ,, · · · · terã .se fõr julgado innocente. · , · · .. _·, .. .. , · · . 

o ,. ncido .estou da minha o 1mao. ue o Sn. VASCONC~LOS, 'combinou 'º"artigo oom n 
·me atrevo.a•avançar, .. que:·se• passar.a e1 com constituição; •. 1sl!e.·que·es a.:mama,·aca ar-u 
·taU•anomalia·:por. está camara e ·pelas outras es- causas nas relaç•"ies~ que julgiio em segun.fa .e 
•tações ·do poder·.· legislativo;• talvez ·pára o: anilo' ultima-instancia;, e portanto niiO •se púde adm1t
·riós" mesmos· e:nestei lugar tenhamos .de fazer a tir ·te~e •. i.~a ;· que_s~ ~s· legislad~res: uarido :,es~ 
sua•re onna; ogo·~u · . , - _ · · .· _ 
sluitimpraticabilida e. · · • ,... ''· • •· "'.· ·· .'.: · - · · 7•evistas' entendei· instdncuzsj' devião:'oxplical~o:; 
;: "Disse •mais i O ilhistre· deputado> e attribuio-me porque: é· regra ·de bem1eneutiéa;' que 'quando Sfl 
o .. ter e\1 dito que·.· era mister seguir nesta : ma: toma , uma pàlavra eni significação "nova' e1 des-' 
teria·· a'• marcl1a :dn 'legi~lação: antiga, porque usilda, deve ·explicar-se a significação que se lhe 
Jiell~ é . que eu_, me 1 fundava; ' · ~ ' ; · ~ . . . . · deu, · e por isso a , palavra revista não póde ter 
''':O" honrado :membro.· e:iganc:>u·S(Fquando ,, disse outro . sentido :senão• o ·que 'lhe· dá: a mesm·1 ,le
que 'a .legislação' antiga concedia:.este recurso nas gisla~; que .• nesta a revista não te1n :.,elfei.~. 
sentenças·crimes.: Eu. n:ão 'podia dizer tal; porque. suspensivo; aliás· seria terceira instancia, o que. 
esta legislação ·e• inteiram<-nte nova. :, : · ... . . : é'contra a constitúição; da qual· combinou o art.: 158 
··:As :revistns'em'· taes,:casos érãci: até·-agora. só- com' o··l74~· para.•mosti-.1r··que ·-a :revista;~ uni 
mente concedidas por graça espéciali~sima e pelo' recurso :extraordinario, que não, póde·· nestaJei;. 
mero.•arbi&rio do·,..soberano. O U.e: eu:disse .. foi, assim como na ·nóS"sa: legislação;·· produzi1~·0 ef-';. 
fàllandoiisobre as alçadas> nas. causas~ c1ve1s,: que eito' suspensivo o· n , sem e . : ··" -
não telido«nõs.· sobre •revistas ... outr.a. idéa :senão _paraçào• dos· ben.s e 'malel!~que .re.o;ultariào,,:de8te. 
a::deinm: recurso: extraordinario, comoi.tal?consi~ · etfeito '•suspensivo, só se· devia 'ter ... eml vista ia. 
derado1 na·. leglslação~Jinti 'não '•devíamos ;'des- . constituição.': ..... " • :'·: (; ., ... ''.'\.:::. .•.. :·:•:t.:-:· 
prezari·O''que-:~sa ·e·. ;-·;, · · . · -~ · • :: ••.. 
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·34. SESSÃOlEM' 13 l}Ei :SEtEMBRO iDE• t-S!7: 

antropicos e que todos hn:,•iamos appellado para · 
a humanidade; o. illustre preopinante porém, não 
provou. por maneira alguma, que ·estes· mesmos 
argumentos não -eriio fundados tambem nos·prin
cipios da recta-. razão e n!\ lei do justo. 
, Sim, :elles o siió, e eu terei sempre muito 
prazer e gloria de.lançar mão: de ·tiio:csngrados 
prin_cipios, emquanto os . senhores .da opposiç::io 
ine não mostra1·em os inconyenientes e. inconse
q1~encias de semelhant.e modo de argumentar. Se 
nos podemos ser taxados de muito conceder em 
mat~rias crimes, eu lhes _re,sponderei que elles 

Sacrifiquem muito embora ~~ nobres deput~d~s 
a humanidade aos rigores dos -princípios ;.·.pira 
mim a hu}nanidade ~P.svalida. e de~graça!1a ;será 

mente quando deste principio ae-~1ão seguit· absurdo 
ou injustiça. ·: · ,.., · . " . · ' . : ·. . ... 
, Já na-sessão passáda ~e 2.de.Agosto, cbseryando 

eu :·a :opinião d:\, camara, •e:: vacillação :que :havia 
na escolha dos meios•.para º' melhor.·etreito·das 
reYistns, eu emi.tti a minha ópinião: para ;que a 
execução, das · sentençàs .fosse. osó .suspensa •até e 
decisão das revistas, ·quanto. á pena :de galés -e 
outras' qqe não; admitte1ri ·,reparação; 'hoje. sus~ 
tento"o . mesmo, e sustentat'.eL sempre :.asta.:pro
posiç!o . · . .. ··. . · · ·· ' ·· 

•Não quiz estender esta suspeu'são • ús :penas :de 
d~gredo ·para· approxill)ar,me;· quanto;;fosse •pos~ 
s1vel" a >ambas as •opiniões,. e •principalmente 
porque o ~e~redo. alé~ de:: rião ·;ser ºIDª" pena 
111füma11t.e;; pode,,além• .disso·· _ser ·reparada;._, '• •.. ' 
··E' ·verdade que·nós ;temos··no·;iuiperlo• 'llluitos 
lugares ··mal:csad,ios, i_e, para •exemplo:, leinbro"m~ 
de S; João do Crato no rio 'l\lndeirn,~. nai :pro;; 
vin~i~,~~:~ar,, !f~~<!e.:p••r.,,''.~ d!!, r~g~ n~~g~em 

rados ·membros~ tem '°gemido 'sob·o·~o·doafer
·roa,· sob a fadiga dos trabalhos forçados'"Nãb, 
senhores, nuncu serio· estas minhas. idéas;i1'->'· 

.Cisse· mais um. illnstre preopinante;· que oilín 
·principal'das penas é o·exemplo0•qne a •puniçiio 
<leve 'seguir-se á perpetraçiio ao· crime, etc. ·Que 
bello · lugar commum, que de reftexões 'não podia 
eu· tambcm accrescentar 11 ., · • ·· • '.' • ,,. 

Donde porém deduzirão os Srs~ deputados essa 
sonhada impunidade, que ·uinto inculcão,: pela 
pequena demora de se não executar. logo a sen
tem;a nas. enas. de galé!' e trabalhos publlcos? 

dellas·;,:·bo:-.:. esêolha •de :··magistrados.: ef;'eft'ect va 
responsabilidade destes; e_is -O··verdacleiro,modo 
~e {>Õr'em devido• andamento a administração-da 
Jt1St1ça· ' ·· "' • · ·." ••i. '.· '.''.-' · 

Diss~ outro.• Sr~ ' deputadry, ·' que.' a, ;présum~o 
legal estava da parte das· sentenças, ou,por outra, 
que: a lei suppõejustns· as -sentenças ,dadas'1na 
p1imeira e seg1111da instancia; este:-argumento.1!e 
prova; prova de mais~ ·_Por· este principio •'::iunca,-se 
concederia a revista~· Oxalá que« o. principio fossê 
verdadeiro em tod1-i. ai sua •extenção .etgenerali
dade·! I' · · .... ,, ., ·út1;.,.,-. 
·-· -- ' :· 

dêrão :as .revistas.-····Ellas• ... .têm ;.principalniente'..•a 
sua origem na: necessidade . de. ·.cc~rrer•!aos ma• 
les• provenientes dos :flilsos-, principios;'rd&.s• falsas 
- • • ' -· • ',..-_ • y .- ..... • 

zelo mal entendido, ou: p6r outrase·qllat-S(\Uer.:811_~ 
gestões;,' se .· apartão . dos ·,verdadeiros: ":prmcipios 
dajustiça, .que quanto. fõt' possivei- deve-ieombip 
nar-se com o~ principieis de uma bem entendid.à 
equidade.,,,, __ ""'''·'''d ,_,;.;,_c-1.;-.1.· ~-;,!,;;;.·e. ''":,•ü···' 
·· Osdegisladores- tiveriio em11vista ot[eree:er,:á()& 
desgraçados réos . mais, este,meÍOj;·eXtrà\>rdi_pafiO, 
de. reparar males;; que.•se_m: isto· serião irJémedia~ 
veis,- e. it'reparaveis, ·uma.,yez-)su~idos~ .• ;.~,x-. ,.,b_,.:,, 
. Acc!escentou o~tro illust.re .. preopin~te ,a!g!1m8' 
refiexocs l\cerca .. do .. estad(). l\Cto.11l;da•.admu11~tra
ção da:-justiça-ccrhriinal ,e:·da _,màneira;1:1><1rque 
até ,aqui 'no,,Rio de: Janei1·0,·mwtos:r~;)J".ell)~t"' 
tidos, :,dllS p1·0,·incias, havião.,;sido. i&bSQlViidos,, ét.~ 
. J,OÚ\'Ol'eS sejâo. dados 11 •tão. beoeÍnapW.;!jUi~ 
zei;, :'l~e;;_sm:dqs,,~. VR~cis ;~!';_,_i1!_~m~•.~.eu!4ffo 
ductor'â,, esp~'ªn~. , §~~p~,1\:!~~ru>,s~~ ... "_ 

~~d~eéi~-~~J!~"{!~~1Óilv:~~~~e·ãô~a~ 
, ,. •V•••.,, o• • • ' ·•· '.' --~·, '''oªo-e<•- ,_ •. ,...• ·.· JJ. --·•d'."'''• 

aps.:JuJ..z_es qu
1
c, têd.l!ld·'.cu.mp!t'lriC,!!m;;RB~8- .. -~!t 

, nao.con 11n 1n o.·os, 1nJ10centes~com·-os"c'"" 
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eli"itS e lr.re~.anvéis depois da sotrridas 1 Reftieta 
a ca~· no· negociá; e a réiposta é obvia. ' 
Avan~rmals úm illústre ·membro, que a·,re,. 

j ' .. '. - ., '• t' 

absolvi o .dá sentençá,' 'sérità' então prejudicial e 
de1fa~oravel ao mesmo réo ;, por isso que sus-
1"lfuliâ .ó~:Oõm'i eiito' da "senténça dada' a seu 

·' - -.. - ... , ..... ' . ,, '. .... . . - •' -
4•rm9.ar fazei: sempre .. todo o bem, poesivllL.: que 
CQmpafl.çilo;por.éni:póie,haver .. do,incommodo neste 
~.:CQDl:,; .OS, ;males, qll8 .. ali•s t O i·éo póde soft'rer· 
de .. -executar~se"logo .. a; sentença. no. _s outros casos, 
de 1 penàa de,- galés,~.outra1uúftctivas .? . . .. · 
. N eJJla, bypotbeseu do· nobre. doputadp solfre só-

mente o .incommodo ,da,,prisiio; na da .impos!c;ão 
logo das: penas,,de,,galés e .de, outras am1ct1vns 
que, de males· não, softrerá :'l Como , poderá , reme
diar j1Los. mãos; tratos e a: vergonlla dos. forros 
e. dos,b·abalhos torÇadoa 1 O. argumento é tão 
treco, .que, nos niio deve occu11ar por mais tempo. 

.. -po a-·accreiCOn r: · . _ . - , 
mas temo abusar. da complacencMi ;!les~ augusta 
camara,· e: até ,não,. era, possível. tomar em_ lem
brança toda a serie dos argum~ntos ; qua!1tº. mais 

35 
que as r~iatâs1 suspendão sómente, a,· execução 
das sentenças, ·que impuzerem penas de galés, e 
outras, gue não admittem reparação. . E&~ é o 

á mesa ·u Íle-

Ja . Accrescente'se salva a redacc;ão;-"'uO mesmo 
juiz· re'n1etterA aos querellados as· qúeixa.~; estes 
s~rão. ~brig~do~ a responder e'!1. I~ díasi ~.u ao. 
dito JUIZ ·ou tribunal, pelo primeiro ·correio, ,e· 
quando o não façiio, poderá o tribunal 'pronun
cial-o sem sua audiencia.- Tei:r:eira de Goutiêa.• 
- Foi apoiada. 

2.• Do Sr. Paula e Souza.- «Em luitar do 
art. 7 do projecto originario substituo -As re
vistas não suspendem a execução das. ·sen_tenças, 
excepto quando aos que as impetrarem estive~ . . ·~ , u 
l~.».;.. oi tambeut apoiada. 

3.• · · Do mesmo ào art Í5.-t<No caso de: se julgar 
não te1· lugar a re\'i:;ta será. o réo coudemnado . . . 

referindó-me;tambem·ao que eu, dissé nos me~ do valor da causa. - A 2;• parte do 'mesmo 
àiscuraos ,dà:,sessão de 2,.de .Agosto passado. art. etc. » - Foi npoi;ada cm todas as suas partus • 

. "1DireL8!_nda• alg~iua. cousa: ácerca: <!as, alçad~s; 4.•. Do Sr. Paula Cavalcante.- «O despacho 
· - · · · ·· . · · · r · s 

ponderado>: pelos;; honrados:; iné- ros, .. •avant.arei civeis, condemnará o recorrente além das. custas 
desde··· já, que. ,deve ihaver. alçada, . qll&lquer . que na•-5• parte; - Foi igualmente apoiada. , . · 
ella ·:seja·. Dei outro., modo o org11lho e tambem a 5.• a Haverá igualmente·. revista das sentenças 
facilidade dos meios: em ·muitos inutilisará . os e:i:ecutadas, quando os sentenciados RS pedirem para 
.,audaveís etrei~~ dajuetíça, e ppuco_ seria o .te.mpo j ustiftcar · a · 1:1u'l · innocencia, allegando que lhes 
Pllr:a .. os meml,>ros.do lribun.11.tsu_pi:_:emo dec1d1rem não foi possivel fazei-o antes.- O deputado Dias.» 
semelhAntes,,rev.iflt1s .. , .. ;;:;, ....... ' .. ,- . ,· , -•Foi tambem apoiado. 
, Seda até. mister• accrescenhr o. seu numero, G.•. " Proponho que se emendem as palavras-in· 
o, que àlém de ser prejudic\ál e,,opp_<!st9 ao estado J·u. stiça manifesta. nos . termos ·probahi_lidade de 
~tual de nos!las finanças .. po_derta !J.Carr~ta.!'.o.utro_s · 0 d tãd D' -
males, de. que\,agora .. não •. e lugar;, propno, para nullidade ·e· injustiça."- epu o ias.».;;..;. Nao 
fallar ... ,. .• , .. . , , . . .· .. . . .. . . . _. féii 11,I>~iBda~ ' · 

n~Lsupr~mo ;.de,.j~suÇa,, .niuiti> 11e "éojiforma com tirar a. pa.rté . da . sua· eineri a, ein que~ se esta
o ... meu: 1modo .. de, encarar.~; .. co~as.·.-. .,., ••. e bélécia ao recorrente; no' caso .de" não'·óbter· a 
-. ~alve,z para.o fut1,1~ os. lcgis_làdores, gue nos revista a· ·mu,lta dá 5• parte do ':illor _d.e_niandado 

· - • · om a estabelecida. na" emenda 
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•1{~ 
~· SESSÃO·EM -li1DE.SETE}IUllO_DE !827 

·_ -:1~· da Cunlca _,Barbosa.-- :Antonio Feri•elr&. 
Françã. venciJo. - DiÓgo - Antonio .b'eijú. » .-.Fóí,i 
appro\·ado e mandOJl·Bc: imprimir o. project~; - t>Rt:<;l Ot:XCI.\ DO SR. ARA.USO LUIA 

Feita a chamada .áll 10 , bons, _e acband~se 
J•reiseutes 8ã . ~fo~. deputados, -por fal t8rdU1_ C01U 
11articipaçiio de causa os Srs. l\lartius Pereira; 
Mo311des Ribeiro Costn Anuiar l-'c1·rcira de Mello, 
i11011senbor Pizarro, llollanda Cava cante, etu
lio, _}<'ari:' Barboza e l\laciel _ ?tlonteiro> ; e sem 
ella os Su. l)orpa Brand1to, Hricio, Barros Y,.~ite, 
Albuquerque, e Dcios e Sih·a, declarou o Sr. pre-
11idente a'úerta a_ sesisão, o lida a acta da ante
ce0lento foi 1111provada. 

t:iwt: umxn: 

O Sn. St:'~nt:nnro lhu deu conta do um QO\cio 
do ministro d' marinha, em •1ue particip 1 não 
ll1e &!Jr ossh·ol eo1111larecer para as11istir Í• . . . . . 
do governo a respeito dos carpinteiros do 1111-
mP.ro, para o qne ha\'ia sido c:.Jnvldado.- l•'leott 
a camara Inteirada. 

l'ARt:cER 

nstruc-
çiio publica vio o officio_ do ministro do impe· -
rio, em- t111e pede declaraf.(ão de ordenados aos 
professores dos estudos prep1rat.orios par .1 os 
cursos jurídicos de S. _Paulo e Olinda, o dos 
cditicios_ n1ài,,; commodos para estes cstabelccl-
111entos. · 

" Emquunto aos ordenados, . procurando con
formar-.;e com , os actuaes, igualando-os todos 
entre si com pouco augmento, entende que se 
deveráõ fixar- 6008, excepto. º-' do professur de 
francez. ensino •1ue se póde a:me..xar a uma das 
()Utras cadeira.3. com a gratificação de 500$000. 

" Emquanto, aos edificios, procuróu a cómnus-

S. 'Francisco, onde já estã esta~elecida a biblio
tJ1eca publica; - e em Olinda, o convento de 
S, Bento;· ambos quasi despoyoados,-- e ,,com suf-
1iciencia para nelles continuarem a ·residir -os re
ligiosos, que nctualmente os occupão, que· aliás 
11enhum ,dnmno soffrerião em :mudar-se para ou
tros, conventos:igualmente vasios. , - ·;: , 

11 Nesta consideração a commissão oft'erece, o 
seguinte -_ · ' · · 

l'ROJECTO_ DE,LEI -_, 

" A asse1i1blca g111·ar legislativa do iti1pcl'io 
decreta: -- : ' -

" Art.1.., Os pror~"liores de 'grari1niatica làtina, 
rbeto1 icn,' logiea -e· geôri~etria,. ct".eado~: nas·· cida· 
des de S, _ Paulo - e _ Olmda, estudos:- que devem 
p1·eceder. nos cursos'juridicos; veí1eeraõ de orde-
nado arinual cada um -6008000; · --" 

« Art.. 2.0 O. ensino do francez .sera ànnexado 
• • ' • T • • ' - • •• •• ' '• • ' ' 

ssr escolhido o. mais-, idoneo, ·terá a· grat.itlcat.ão 
de 20011000: - •,-' --: '· · ,,,_ ,,, ', '· > >:~ - _:: _ 

,~ Art. _;l_õ _-O curs<nuddico da cidade .de_ S.' Paulo 
será -- interinamente ·-estabelecido.:no·'convento-,dc 
S. _ Franciseó, e-- em :Oliiida':no .. -eon'°'énto:,dc 

s ... ~~~ d~s:de~u~o~;.12',J~·-S~t~br~~de--
1827:~Nicolào:•Pereu-a de_ Campos -Vcrg~ro. 
-:-J. ·B;"<Baptista-,rPer'1U·a• -J. ,_G., Le!'-!1-.".~!_. 
de R~ende _Costa._;_ J. , J., da S-ilvw; Guim«rifes. 
~M, J. de Sou";a.Fran-r.à. ~José Cai·dósô ·p~~ · 
rei1·1t de McUo. -.:.i.asc Ribeiro. Soares da }loc1ia. . 

côntinuou 
sobre acre 

- ORDE_M DQ DIA.'., 

O sr. ·'Puuta e 8ouza•- E11•-ent6ndo • 
Sr. _ presidente; que ou devemos adoptar a eeri~
de emendas que eu bontem -oll'erecl,0 ou- nenhu.-. 
mn", pois 'que ellas formão um systl!ma ligado e 
completo, e e'Jta é a vantagem ·desta ~ terceirà 
dlscnHio, na qual se póde liannonlaar· e com
pletnr uma lei contradfotorla óu manca. - , 

Partindo daqui contlni10 a pensar· que sedevem 
facllltar as revistas sim, mas que 11e deve hn~r 
uma pena forte o aspenl áquelles gue- lodevada 
e inju11tamente u tentarem : só assim se poderá 
providenciar á4 Injustiças e aos abusos; o a . 
mente expttndl ; accreseentando só que este wso 
da pena n1lo ú novo, já existe na velha ' legi1· 
laço, e voga talvez em todas 01 naçüea ·clvill• 

como 'nos Estados- Unidos da, Amarica o -- Norce 
sobem a rortes sommas 01 produetoa de 'taes 
multas com que ou se fazem: ou se- aju~o ' as 

que nquellas sito as 1111çôe1 - que mais bem eon
sULttldo têm o 11y11tema judlclarlo, e :A vista -de 
taes exemplos creio que caho a Imputação de 
odiosidade quo so quer impôr ú. multa. · · -

Quanto á emenda qut' flz para que a BCDtenç& 
uma ,-ez julgada nulla ou injuilta, não pudesse 
outra voz ser confll'll111da no -tribunal -rnrerlor, 
direi que só deste modo é que os magistrados 
inferio1·es podem ser re11ponsavei111 pois -- se P_ôd~ 
a sentença tornar"se outra vez JUsta o valida·, 
então cessou a responsabilidade que só :póde -ter 
lugar tendo-se reconhecido abuso, >0r isso me•· 
as sentenças· (uma vez julg>t as Injustas ou nullas) 

=não pc4er ser confirmadas pelo tribunal -inferior. 
Alle1tli-se ~ntra isto o ~irelto _ ve}ho; 'nias _ao-

tal direito vellio fosse 'direito constitucional~ 
nada- -eodiamos _fazer; mas_ nio'~e!1do-como_ 'niio 
é; então devemos-tTatar a mater1a e ·rorm_ar esta 
~ei do l}lOdo- 91;10 melhor. pree_il_ch_a __ :seu -fim,, que_ 
e a maior utilidade publica; ' >, -- " ., 

Allega"se que tal emenda_ se oppõe _, á consti
tuição, mas não é tnl ' minha 'opinião," e, :nunca 
eu poderia querer· sustentar' uma 'doutrina 'que 
fizess<l o mais . leve ataque á constituiÇãó; _ · •·' ' ' 

O' mais quiise"póde dizer é que êllâ"é.omniisú 
na. cOnf!t.it_u!Yii~ ~,_mas. ,nunc_a. co~t~a~ctiri.8; -p~is 
a constit!J-lçao_ d1z_",que :tal_ma~er1a: ~epi·-·~ran1a: 
da conforme·a le1.âetermmar;'e'.essa'1.ei'"e•esta 
quii, "éstaínos' 'fazendo· ,e 'qüe''pociemo·s "i'12er 'como 
melhor' ''nos' conviêr.' para" préencber'fos:tir#s .. da 
constituição que não ,são outros. :sen~ó'àSse__gfuar 
é gatjiiitt,r; '01f di,i-eit§s 'do;)~id~d.~!):;:4;;,, ''.'.';','1,;:;3..'; -• 
_--AP~za~ ,que, t_enlil! :sid<!_ m.!11~;'.!,J!l_Jll.:~u~~C,ll~!

e· discutida ·_a_: mittena; _ seJ .l·me he1tõ.'amaa.oti8er: 
var~alg~'_';}~~~~~~?.s_;·,q~~;.!íK~~~ti~l'..P.~~~~~o·. 
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S.llSSÃ O. EM J-L DE, SETEMBUO ,DE . J 821: 
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31· 
' 

tão longa disiJussão, pohl estou persuadido qeu 
e<1tando nós todçis a111mad~s d<J sincer? desejo 
de acertar, ter1amos cedido Já aos impulsos 
dessa ·evidencia e. é por il!s9. Ul! !1ª .n!lt;ões _que 

ternos évita todo o l>erigo de abuso: se ú assít~ 
não ~ncedumos revista em cousa ·alguma, mas 
cu_ digo_; que. par~ se poder~m fazer ~esponsaveis 
os _magistrados, e necossar10 que h'lJ& a revi,;ta 
porque ju!gàdii injusta ou nulla a sentença, ha 
lugJlr á responsabilidade e rnzel~a effectiva. De· 
111111s pelo systema desta mesma lei. gue discuti· 
lnos,· o tribunal supremo é c1uo devo mandar 
füzer olf'ectiva a responsabilidade, e se niio houve1· 
direito de revista não o pôde fazer, porque uma 
Bentença quo ainda niio foi julgada· nulla ou 
i11j!18ta, nao an. mot~vo á responsab!ll.dado; 

s11spensão da execução da sentença; eu niio pro
pugnaria por tal s11Spensiio ; mas noto que tal 
não ~~n~ece,_ o qui:; convem, o que eic:ige o _bem 

se .'pilt?~º .. e . punio logo, pois ns penas não são 
para y1nd1ctas mas para exemplos; devemos pois 
reformar o nosso codigo criminal em todas as suas 

artes ara obter a uelle fim ; · mas em uanto 
isto ~e · J!ãó .. faz, emquanto o e 1 e10 to o 
v_olbo, ass1m·_como se suspende a execução da 
pena· de morte tambem suspendiio-se as de galês, 
e :degredo. ·· _. · · · ·· 

Por isso assento que ó muito necessaria a i·e· 
formtf _do_ c<;idigo penal, porque é o peior possi· 
\•el; e· O. J?asor ·talvez qtt';l ha no mundo civíli
sado (apoiados): ó preciso que façamos o maior 
be~ . possivel, n1_as. é ~reciso tambem que te
nhamos em ·conta, que nao podemos jú, portanto 
façamos 'pouco ·e pouco; · · · 

Quanto .as alçadas disse-se . 

dIZião respeito n!io a fodividaos mas. ás causas; 
mas estas. causas são de individuos; logo niio 
podem a:t>strair·.se os do.nos das mesmas causas 

or ue os males ue sobrevierem às ditas causas 
virá recahir sobre os in 1v1 uos ono3 e as. 
calçulandó eu os IJens e· males 'que resultio de 
se estabelecerem semelhantes 'alçadas, não posso 
de~xar de·'--continuar a ·pronunciar-me· contra 
ellas: ·' · · · 

Disse-se que não·' se deve' attender á huma::ii· 
dadtfmai; à justiça; . · .. · . . • . · . ·.· -

Eu'"estoü par isso, mas o que é justiça;? Jus· 
liça. · é 1.:-eombi\li\çâo do bem individual com o 
bem'gêr:d; 'Justiça' é o typo. d,!l·órdem moral;· é 
pois della. · qne ·eíi. tirei hontem os argumentos 
11.uê; í>ri?!1uzi;: ·:. .. : : · • · ~é .. _· • ·• ... 

· ··Como .. ·~tão ·aa . nossas 'leis'? ·Estao _ mm to· mal 
of~11,~ad.as ;_e' pc;>r çOnsequencia · hão :de · h~ver 
mu1ts:s. sentenças '.inJustas -e nullas; e pol' isso 
pré'cisó estabêlecerem:se meios' para ellas se exa;.; 
minarem, para J?0'1er.:se ;manter a' ordem moral 
ou?- b~_m indiv~_ll_lll __ fi~~·co,llisãC) do·pem geiy.l. 
DJS~s~ que :n110 d11v1ao -h~e.r revistas· -para 

Wdc.s -os . casos; llla&' que' deV1ao 'haver alçadas, 
aliâs O' tribnoal"s1í.premo, <ver~se-hia"'muito sobre-
CSll'l'~Bil --· . e ei. , .• - . . ' · •· · . · 
UID!l · pena··atroz; UUUr pena 'gtaVC' a _qt•eln a usar 
desté· direitoJ·liã() ha ··ae ·aconteeer 2isso.··• .. •• , .. ·.•· ·-
·7.§_ó~~~·:~~iit.a"'Tiii<f'h!I'. alÇãdá')ara' "º''tribunal 
dii;,~~>' -~v~oi; nos:·~tabel~I7a, ·n~s ql!~ qnerelJJOS/Um'.7·governo' mll1to ., IiberaL· 1ou'.Jnsto} 
ql(e 'ó'.t[a';Jrr!11Ça,J; ;_·~e\~'a11~;·Pll1a:s:relha0 !egi• 
lilc;Jo 'J'nao ''sé~'marcava'-alçada para :;as' revtstas; 
· máiêiir:.:se:-ha · 'agorá'nà "época;conStihicfünal '/ Di&
se::se que·:nio. 'se lucrava nada~ porque''o ·neg~ 
~~<j.:~Ita1~·-·ao'juizo'~nfétjc>r;~·. -~i:ã.c;·.os"<mes':11º2:l 
JUIZe.t '.()S '.CJUe:·Julg~Viió ;: : eu:· )l,Orem·:CntencJci . que 

. - - ~ '. - -·::; · ... ·,.,_ .. ~'-":"õ'1'~/;:7:-·--·: .. -·: . ..; 

n~ é . assim, . J>Orque ainda que seja o mesmo 
tT1buna!,. não são os mesmo!'! juízes, mas são· 
novos 1u1zes, que a hiio de JUigar. • . .. · 

Nõs. todos, que divergimos de o in.iões ne_&ú!s 

mos sentimentos de justiça:; nesta duvida, niio
sendo . evidente o meio de decisão,· pendamos para· 
o ludo a que. nos arrastra o sentimento e a sym-
at ·a u si em re inse araveis da u 1 a. 

. Concluo,· Sr. presidente, lembrando, 41.ue por 
isso mesmo que o. ordem sochl ainda nao está 
perfeitamente &•>cegada no Brazil, por isso mesmo· 
que as paixões ainda fermentão, por isso mesmo 
que ainda niio hn verdadeira opinião publica 
formada, e quo nús mesmos ou alguns do:1 mein· . 
brol! desta camara podou\ estar Hujelto a esta 
disposição:; de,·emos pois. rormando esta lei (quo 
ó ephemera e só durarà emquanto nilo bouver um 
novo codigo penal completo) adoptal·a ao nosso 
actual ostãdo , e i\ vista deste nosso estado, se 
niio b.,u,·er essa suspensão nas penas irrepara· . 

'· . do muitas: victlmas innoeentos. 
So1t pois ainda da oplnli\o que se adopwm as 

emendas, que hontem apresentei. 

objecções· que se fizeriio a~ que falle e respon· 
der tambem ao que acabou do dizer o honrado 
membr.:>. .. . . 

nl1as expressões ou cu me explicaria mal. 
E11 disse que o argumento P.rinclpal que se 

a\lega\'a e qua tinha sido prolluzido · cam b:tS
tante energia, era q.-.e havia prasumJ)l;i:'> de pos
sibilidade de injustiça e nullidade; h1to combati 
eu e mostrei que su niio podem th•at· taos con· 
sequencias. · porque este principio subsistiu em 
toúas . as decisõe:1 dos homens, onde . não . põdu 
h:iver infallibilidad~, porque a. perfeição perteuca 
so ao Creador ·e nuo aos homens. _ 

Por isso entendia que não devião havei· revis· 
tas sW!p~nsivas, sõ JlOrque llavia. P_?ssibilid11.de 

e InJUS l , • . 
bitidade . tem. contra si a \>l'esumpção de f8.Ct'l ou 
para melhor dizer de direito, .pois que._a consti· 
tuição pres~me que. ess~s d~cisões, que são dada6: 

' ... - . -
E' neste P!incipio que a constituiçã9 se funda 

para. d11t~rmmarj quo as causas; se,;acabem· em 
segunda -10stanc1a. · . . • . . • , : . . __ . . . · 

Disse o honrado membro, que eu .dissera que · 
a responsabilidade ·prevenia todos os abusos;. os. 
meus · a1·gumentos porém,· niio forão ;, concebidos 
nest~s termos:. eu dis:;e : ·9uo ::k prevaricação do 
magistrado podia ser, punida p:>r .uma accusat.ão; __ 
ainda quando as causa5 · niio. viessem à ·--revista, 
e não subissem ao t.ribunalsupremo; .que .. o mão 
mag.istrado :'.não ficará·· livre, de_ ; rei:eber o Justo 
castigo, e que·. o g,ue aconteceria' somente . t. . que 
o t1füunal•não teria occasião·dé ·mandar proces"' 
sar o· magistrado, 1J.11e· julgou· •• mal;. mas ainda 
que. niio• naja •a revista, a parte• não fie'· inhi· 
!Ji~a da acção contra o magistrado; que, ·julgou' 
iniquamente. ,. . - -· · .. .: .•.. . -.. ~r . :·-,,_,". 

Acerescentou · o .·honrado 'membro> que' fãiendo 
nõs o calculo ·dos bens· e , males ,que resultão das 
alçadas, verem<>s •.iue .oS males Sã(), muito maiores ; 

.-, ' ... " • ' :-:-- ,... ' --,- \1 - •'. ' :'.' 

exactidão, para se conhecêr qna6$éerãóos·males 
'.quê •resultão' de se estabelecerem••ou·•não'õàs'al- . 
t.adas~·porque. sé se .di~que tem.lugar1a·. nvisl!l 
nos. l:asos de 'injnstiça nl)toria:•é••;nullidáde:ma•
nifesta; ·-.não se ·entende' 'por ·isto :que •as> sentén

-• ças .'todas·~ de·" que· se"il}t.erpu;er<~':•:~rs?--~·-~a 
Ttmsta, .. hao·, de• ter·nufüdade.cmanifesta'l.&~1.DJU• 
ti1t3 n?toria; antes a pres!Jmpção:;'e ~contra ,esta 
ioJustiÇa.; contra ·'esta nullidaa~' ce' 'Pf>rq_uei; sabe
nio~ que. é po~i vl)l, não 'se! suppoíilia·que: existe 

·o .que talvez tenhii servicJo·mwto'para<fazer:éOui 
-~--... -- ,,..,..-< ;"-.'_.· ·.:; __ ;t:_;.:, ·:'i<.·:t:,:;;,;.;.~----~·)··.,.~:~ -~z-:~:·;·r~·!:i-:' 
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38 SESS.tO'iE.M :rfDE1 SETEMBRO -DE 'i82T 
que os senhores da. opinlão contraria não queirão . 
que haja alcadas. . 

Se nós egtivessemos certos que ns partes seriiio 
tiio· prudentes, ~ue não usarião destes l'CCursos 
senão com ·ust1çã entã u , conco • . 
u éncon o mconvenie11te, porque umas 1·czes · 

usarl\õ do 1·ecurz10 por mero capricho,, e outras 
vezes para Y.exar as partes contt·arias. 

Niiü é eucto dizer-se ue o niio admillir-se 
· • . .1 l'. aos ·pequenos os mcio:1 de 

ha\:erem sua J.ustiça, é ir ct>ntra o pobre, pois 
que o plll>re nan tem meios para usar de recurso, 
para o ·pobre elle é inntil. . 

'Os ricos Juio de ser\·ir-sc destes meios para 
f'azc1·em trazet· á cü1 te ns cau:!as, pn1·a \"eitarem 
os. seus contendo1•es miseraveis, e o que sc1·á 
melJ1or; J>ri11cipnl111cntc para e.uiu pro1•iucins 
remotas? Eu c1·eio q1ie os mnlos que rcsultiio 
do rec11r.;o, são muito maiores tio que os do 11üo 
recurso, porque deste molo th-a·se ao rico o mele 
de vexar no pobre. 

Nem se iresun · • • 
nrgocios ~com mais mpa1·clalidado dó quo 11:1s 
províncias, ncoute!!e multo pelo cuntrario (t1poia· 
<los), a opiniiio publica tem filrçn mais acth·a 
nas provincins sotire os nc oclos . ul 

ue na e r e a re~pelto de n~gocios, que silo 
de outras provJncJns; nilo silo nhi conbecidos, 
11inguem sabe que uma sentença é dada injns· 
tamente, e pelo contrario n·is províncias um ma-

'. , · ere mna sen onça' n1usta, ti 
objecto de . execração ge1-ál : nas provinciag a 
opinião publica tem. uma força muito maior. 

Por i:;so não se pense que as decisões biio de 
ser melhores na cürte do que nas províncias, é 
muito pelo contrario. . · 

Coml>innndo pois os males, quo resultão de 
haver ou nüo a l'evista, com alç.ada ou sem ella, 
seguramente os males de a não J1aver 11iio muito 
màiores, e sempro este rec1U-so terá effeito con· 

• tra o· fraco, o rico pod·ert\ opprimh· á sua ''Oll· 
tadc; · · · ' . · 

Passarei ao' ar m t 

e e · argwnen o ·, ' yc alp:uma equivocação. E' 
certo· que olhando 11ara·a historia-antiga da mo
narchia donde procedem, havia ·senh(•res·de ter
ras, que ·tinbiio nellas jurisdicção; e os reis creá
rão alçadas, isto é, creãrão tribunaes ambula11tes, 
que toma vão conhecimento .ias causas, e que tinbão 
pór objecto o reprjmfr a jurisdfoçào dos sen1iores de 
terrgs, e ao mesmo tompo augmentar a jurisdicção 
real: a estes tribunaes ambulantes é que >Je chama
vão alçada•, .m11s nós niio tomamos as alçadas neste 
sentido ; o ·sentido em , que. as· tomamos, é muito 
differente ., e· tem-se, empregado este termo para 
fazer.• um resumo. mais .curto· 4a expressão, mas 
não ·temos · absolqta .·necessidade de' empregar e:;ta 
nalavra.; porqne o que por ella se :entende. é a 
jmisdicção; de: .conliece1· •;sem: recurso até certa 
quantia; não são as alçadas ambulantes, QUe 
ti'verão:Juaar. em Portugal até o tempo dos.:Fe
lippes; :que· corrião •o re!~º todo, •9ue erã? 3 ou-'-4 
corre~edores,. que .-.. o .. fa21ao ; ·depois . contllluárao 
a chamar-se alçudas, ·aquellas, que .. erã:i empre~ 

as alçadas, deduzido de sua origem. dizendo-se 
que são _filhas d.o ,despotismo e que bastaria isto 
para serem. abohdas; .· ·· . 

Parece que o honrado membro ue rod\ zio 

. • . ; . . aco11 eceu 
no ·Rio !.de Janeiro·,no anuo· de .1792,.e,nol'orto 
quando :,houv.e ... a:;desordem .sobre.,o. 05tabeleci
mento? da ·companlna.•'·,", ·.-- .> '.: > :· · , . -;.. . .: 
· Mas.,não ,tratamos .des~,,al1:adas;"'~ se.,bem 

que estas ialÇadas;:espéciaes ··tenhã9,·mer.ecido,_a 
ódiosidade;,c.lmtudo:as: geraas. ~iriio ,a .clínceri~ 
trar. a·· jurisdicção i em., um . pont.o. ;.s~ , ·,e ,:.a,. des~ 
tl'Uir. º''.deà~tismo·.,reudal ·que,e:Ustia. A:re!!!l>eitQ 
disto. não dii:ei mais nada.; : · . ·: : ,: , . . .' .. ,, , . : , 
. :;Disse-se ,tamb~ _;que:, o, esta,hl)lecüµe.nto destas 
Jl)~das era con~a .o <ijreito de propriedade. . 

Sr. presidente , cu tenho ·visto controverter •. 
onde ó melhor a nduiinistração . da justiça,· se 
em .Londre;; com u n pézo . enorme de ·garantias, 
OU Se Cm C mstantinopla S<?Ul nenhumas ;. por_-

,, . , . .. · · · . cursos, 
e fürmalidades 11a m;~ita demora, e . délnora rU:f~· 
nosa, e. cm Con3tantinopla as·· decisões são ra· 
pidas. . . . . ·· 

6 procurar o melo entro elles; o Isto o quo a 
1>rudencia recommenl!a : ú 11eccssario qno ·na Je. 
cisões niio sej11o t1io i·apidns. que en\•o1vãó.Jnci
lidade de injusti~, o nom tito mo1·osas que cón
sumiio o ,·alor do direito questfonado : a lei que 
estabelece a alçad'l • seguo os.til. 111eio termo, e 
por isso parece que garanto melhor 11. proprie
dade. 

Este recurso em causas menores püdorA ser 
uma gárantin na lH'o,·incin, onde se e:1tabelccc o 
tribunal supremo, mas u<\s outras provincia.~. de 
nenhum modo, ainda nas limitropbes , por isso 

• • . -· :· UI O 

~l'ande despeza' que absoryc todo' o"'y,~or. d~ 
demanda. . .. .. . . .· 

·~ ~inda pod?ia ser tole1:ndo es~~ rec.urso, se. es.-

p11:rtes, que ·tiv~ssem que ir contl'Ü uina';ii~ri.~enço. 
lnJusta; mas \lodo ser que a. scntença.seJa .. Justa 
e a reforma lnjus~; i,;to ~· nmi.to.claro; .. e eu 
creio que so tem vasto muitas Yezes sentenças 
justas dos luizes de primeira instancia refór
madas injustamente nas relaç~e;;" (AlJ~~d.os:l. , 

Se formos a .rew:r os caa·torios .a·este respeito, 
so encontraráõ muitas. íNão. fazendo .. ~oi's .o :re
curso ,seniio consumir os meios;idós litigantes, 
e , tirar . os trabalhadores .. da ~avoura ; . ~ · ~mtros 
éxercicios, para virem.tratar da den1ánda; quàrido 
a,dema~da. é.,de.,peq1,1~ma,im.port~ncja",' a~vé,, n.ão 
ser pcrmittido o., recurso para ey1tar ~ma19r.4es
peza, e. gnantq ~s den1an~~' d~ g~~de'J:!i)por;, 
tancia, poderá ,conceciea;-se -~~e.Airei.t<;i.~ .~rque 
p~em. com .. as. <!e.spezas .. ,~s~ll!°!, ªç~ , ~,l,IJ.Ii, }?~IU 
garant1da a propi·1edade, do.,c1d,ciao~ ~ ,•; ~ ,,, , , i , 
.• .A. respeito .. do. outro. ar~mento, que ~~e~p_?.qdu
zi.o ácerea da •. suspe~são,d1fe~~ç~cãl;).~,da '~e.tít~a,ica 
nos casos .·crimes,. disse .. o·, honrado. ,memQr9. ~ue 
tiriha· 1·0 ostô a suü. eme a .. · ~· . . -' .. -;, 
n a: : ,ma~. :a..· minha .·emenda :.não 'ém!iilrai;&?' <,fi!;e~ 
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SESSÃO· EM A.t; DE~SETEl\l'BRO DE "1821 :39 
Disse_ o honrado·· membro que· os mesmos mem

. bros. que compoem o ·corpo lcgi:;lativo, podem ser 
sujeitos a isto: eu digo que estamos sujeitos-a 
to.d~~-. as )c)s que fü!emos (apoiados); conside-. -
l'el' O . que , é COntrál'ÍO ao bem geral, aqui S~
JDente devem occupar-nos considerações geraes. 
(Apoiados.) Longe de nós com;iderai;ões parti-. - . . 
ctid1io das nossM decisões. 
_ Q motivo, porq'\le não !lntendo que a ínterpo

im;ao. do rec11rso · da revista de\•a ·suspender a 
~na;· é J!Ôrque suppof!h2 e a me_sma conslí~ui
yao suppoe-que as dcc1soes: proferidas cm ultuna 
~nstnncia siio justas, porque se não suppuzcsse 
1~to, entilo niio ·diria -que serii'io julgados cm ul· 
tuna instancia nos rehii;ões; então havia de 
~1·e11r uma 3• instoncia, onde· se p1·esumisse cstn. 
Justiça; mas .. como creou só .·duns. instnneias, é 
porque vresume .que lt\. estiL a justiç.a, visto quo 
nunca. podem.os nlc~nçar um '3stado. de certeza, 

Ora., Íog\Lque ·.se - suppõe Justa a sentença, 
porque niio ... será ella .executadn, para que~se1·ve 
a sua execuçíio, .demorada por mais tempo? U1!!a 

da sentença, · elitiio · 'admitte-se por outras ·pala
vras e de outra fórmri, uma 3• instaucia : que 
difl'1wença ltt1 de se interpôr 'o'recurso da revista 
com s - - ?. ~ão ha nc· 
nbumO: · urercnça · · 
- . ·~'.lei 'não pt·~sui.nio ·ª j11sti~a. não . º-º~ n i!1fal
·h_~1hd·tdo á pr1me1ra mstancia; e -por ·isso deu 
segunda dnstnncin, onde p1·esumio justii;a; e "esta 
3" seguramente • ainda ' que niío víi directamentc 
conti·a ·a let1·a ·da · const.ituição, -vai -contra o · sen 
espírito, é desti-uir: a presumpçiio de-justiça, que 
deu d~ aegunda 'instancia, · a, determinação,'• que 
.fez de:se acabarem .as causas nella. -. :.··< 

Mas diss~-se que se· aJmiltc. a suspensão da 
p~na ~e l!lorto:. esta s_e.hayia de. admittir, para 
uao ficar mutil o recurso.. _ 

· Supponbamos que em Matto-Grosso fosse. con • 
demm1do um homt!rn qualquer; ainda .que elle 
conhecesse a justiça da sua condenmação, e que _ 
por mais que se 1Jsforce n!>- rec~rso da revista, 

como este púJe Iévar níuitos annos a d~cidir, 
eis a lei sem sei· cumprida : ·.e sér-.& isto con· 
veniente? N1'io dti certo. · ·· · · · . -

ambas as partes, póde tambem 11 out1·11 parte 
interpõ1· -o 1·ecurso,. e assim podjlrá demorar~se o 
pleito -{&capricho do accuaaJ01· ; poderião-ae passar 
10 e 12 annos antes da dec1si\o. Por isso 11il.u 
devemos abrir no lle':usndor a porta para vex 'r 
o 1·éo, muitas ·v~zes in11ocente. 

Por isso quer a vexar,ão do _innocent1., quer a 
suspensão do justo castigo niio póJe deixar de 
ser nocivo í1 sociedade. l'arn con;ervaçiio da.or
dem social ó iudiispensavcl que o cl'iminoso aJja 
castigado. 

Forllo lidas e a oiadas as segui nlc:!. 

EME."11>.\S 

l!'Pide,z1,.-é . .Jnconsidé1~açiio,, colll que se_ aJ>plicà unm dét·ão a sen_ tenc;a.' · 
stn,iplea,. pena ,pecuniaria, ou o.';ltra ·semelhante,</ , .. · · · · 
:u_ ·m. ª.~.pe .. ,nl). '.'.qu. e; h~!J'.ox.·is_ .. ª, á. h.un.1m.1ida;de" n ... ã,~. ·deve Depois de longa discussiio, j ulgàndó-se ·afinal 
ser .e.xec'1-t'?~ª s~naO: _àeppil!-. de ,es~9tados toçlos esta concluída, olfllJ.'.c?Ce..11-.0.ª!':. pre:iidçnte a ma
~s .. ~lai;ec~ment9i;, que .. -seJa9::pre~1sos, para,,co- teria á votação pela maneira seguinte: 
·nhec1mento,.da. verJade,· 'dev_e·~ merecer .. uma con~ Propoz :nto;•-a•:~enda !impressa,do~Sr; Maia, 
_sid~~Çiio;)ifais,p:1i'ticul~r.,' o\ pq~'."iss~_:,niio,p<'!de relativa ao art. 6° do proje.:to originario, que diz 
-serv1i:·a~ 'l!rn~~ento; . . ; ·· ., · . ·< ... _, - Declare~se ·que:at> revistas nas :causas civeis 
_ -~-:eit_c.epçàq._ gue .~e. faz; .. e. filha diL. n~t:ureza se concedãei, quando excederem o valor de 1:200$. 
da ·cousa;·ou deve ·suspender-se· a exeeuçao, ou -Foi -ªP:t>r<>:vada~· . , ·> •'· . .-,1 ,,~, .;, "' ~I_ 
negar~se o recurso •. mas não. acontece assim. nos · :>2;~ '~Á'' emenda': ao' sr;. A~méidã. Tórré.s;·ao arL.'7• 
-Oútro~_ícaSOS~' P!Jde·admittfr-se-'a. ,siispensào, .~de dó·,·,m.é.s, m_·o.·.· 'Tlr.ój~êt\)~_- 'assini.:_ e_ o_ n_cebid_ ·ª-~"Re. qu_ 'éfró 
eJl'ectunr-se a·, sentença~:· o ·requerer centra· a' m- · · ... - l d d l(> justiça;: ',é'.'.vei·dade que'ha. , dc·•sofft·à; mas .poi· que. se·'suppr1mao· as pa avras·- eg1·e o e ·ga .s, 
·V_entura'aquelle que é,i'ildiciado :deicrime')'_uiio e~~?f'.N~ó·~~pilf /' ':::, , .. ;;".,~',;,',;··;X' '.'.'.':'.:;,.", ··;;~''.'; 
-soft"re·T'~'''''F'· - . ·<!'.·,,.;"•:; •:::.e·~: ·{r:: ·q·. ·,_,, '< :. 3.o,A~do Sr •. 'Jieixe1ra ae,69uv~1,Jt\.,me'1c1onada, 
"Ainda'·~esmo que'nãó estt-ja':prez(); niio: é pe- i'elâtiva' ao .me8mo,art.' 7°; .. tàm1Jem·.naój>àSsôü~,~·~ 

9ueno ·. soft'rimentoTo :; ~tarj~ujeito a'r_espon!le~· P.m 4.o A dÕ-sr:: Ve~gti~iro~ - quê sê:'âeh~ impress~ 
1ulzo;1_4i a'!1efender•~e;";não.•e·-pequ~n~'_SOff!"1mentp à.cerc:~,-~g ,m~m0,111',ti~o,, ~,tqu~.- dJ;,·-"'"".:suppr!.m~se 
-ver.:se:ol:ir1gado·,-a '1r.' a'•todns;;as::a11d1enc1as.'prt- :e: ôutras· .que· ·etc:· foCapprovada :'ficanao·;ass1m 
.V.do tde'5 c;uidar ~do ·:seus i ne~ios·· :pai:ticulai'es;· ·.é • · igtillltheiÍte ''àpprõvaUI?:' )i..'; ·dq'. (.;sr;t?.~~ia;,;~~ii~i!~ 
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Ca \'alcanll!, não passou, ficando por-esta votaçiio 
prejudicado todo o· rosto da mesma emenda, assim 
como a l•-parte da· emenda do Sr. Paula- Souza, 
relativa ao mesmo art. 15. · 

8.0 A emenda do S1·. Vasco ncellos · niio assou. 
9.0 A' do _Sr. Verguefro, que se acha impressa, 

e reh1th•a à doutrina do art. 15 do projecto ap· 
provado da commissão, tambem não passou. 

10 •· A.. mesma omoncla por partes, não se ':eneeu. 
· lL A segunda: parte da emenda do l:;r. Paula 
~ouza, -rclat-i'\"'a· ao mesmo art. rn, foi appro
vada. 

- 12. A <lo Sr. Teixeirà de Gon"'"ª no art. 17 por 
partes, foriio ambas nppro,·adas. 

13. Ao do Sr. Vergueiro ao art.22, não pa5sou. 
U. A outra do mesmo Sr. Vergueiro, acima 

mendonada, sobre a multa do decimo do valor 
da causa, tambem niio passou. 

15. A do Sr. Paula Souza, ao art. 3J, não se 
,a rovou or se 'ui ar des e sa ·· • · 
approvado o dito artigo, salvo n1elhor redacçiio. 

16. A do mesmo Sr. Paula Souza ao a1·t. 35, 
julgou-se prejudicada. 

" : .:~ ~ ' ,. '. - - . . ':- . . 
.. Por . ter 1lado a hora ficou ainda adiada esta 
~otação. · 

O SR. PRESJDF.NTE deu pa1·a · ordem do dia se-
guinte: · . : . 

1.n-A continuação desta materia. 
. 2:a..;..() parecer da oommissão de poderés sobre 

'a eleição feita na comarca do rio de S. ·Fran
cisco. 
· '3;~---Dito da commissiio de diplomacia sobre os 
tl'âtados. 

PRESlDE!\CIA DO !SR. ARAUJO •LIMA· 

A's 1Ó horas fazendo-se a clJ~mada: ·e · achã
rão-se presentes 82 Srli; "deputados, faltando. com 
causà os S1·s. Paulà Souza, Costa Aguiar, lfa1·tins 
Perefra, 1\fende:i Ribeir9; Ferre.ira.de Meno. Ifol~ 
larida Cavalcante, Maciel l\fonteir(), . Fíií-ia Biir
husa, . Castro :Vianna,. Bricio, Albuquerque , Dat·, 
bosa; ;arubispo~ 4a B~hin, de Deos. e Silya : e · 
11em'·participaçao os ·srs, Borja Pereira, P1zarro 
e: e Carreira~,· -'.· · · · ·: ...... 

Vlllho.-Cm"'l·eo..-Gonçalves llfa1·ti1M.-Pereú·a de 
Brito. - Fe1•1·efra .]fratr{!a. -soa1·es da Ro.:lw.. -
Nabuco. -" - · 

O Sn. DEPUT.\DO Ar.nuQUERQUE en'Viou á eamara 
.· l • • - . • . ... -

sua molestia.'-Ficou a camara illteirnda. 
O Sn. SF.cnETARIO MAIA. ieu. dous 

OF:FICJOS 

1:0 Do minisb·o de estado dos negocios do im
perio, remetteudo n. cópia de um otlicio do mi· 
uistro plenipotenclado do Brazil ·na - côrte de 
Roma, com a_ bulla da confirmação do griio-mes· 
trado das treil ordens . militares. na pessoa de 
S. ::!\!. o Imperador. - Foi ás commissoes eccle· 
siastica e de constituição.- . 

2.0 Do ministro de estado dos neeocios da guerra 
enviando em satisfação de requisição desta ca· 
mara, uma tabella do maximo preço ·dos'· diversos 
arti os de · : 
do exercito. e a cópia_ do o cio· dirigido aó·com· 
mandllnto das armas - da província de 'Goyaz, 
sobre os de 2• Jinha.-Foi á commissão de guerra. 

<< Arti~o _unico.-A carne secca que. na, provfoci l 
do Rio Grande de S •. Pedro <lo Sul paga,:a 600 ri'!. 
PO"'; ar~obn expor.tnda _em mn:io esuaogeiro, .. 'Jfa
gara . d ora . cm diante SOO .1·s .. por arroba, ficando 
n __ est'.\ º. em outra gunlqu __ er _ .. dispo .. s_ iç .. ilo_ de1'0_ gado 
o alvar{L de 2ã .de_ Abril de lSU:S .. _. . .. _ _ 

-« Pa1:-0 da eamarà. dos dep\lta.doS, 2 de· .J\\Íbo 
de 1827.-Prat1risco Xavier J!'e1-reii•a. » -·Teve l• 
Ieitnra e ficou para 2•. 

0 Sn: • J,JNO. como. relator da CODlRlÍSSiiÓ de COR• 
stitµição, leu .. o .segui~~ª- 1 

., '· -

-: r.;·-r-~~ .... : 

de eonstitui~ã~; W'iuÍo . e~tinii~ . .. - .. ·. - -. ''. ' . - -· . , 

Yincin da Bahia em 'datas de.' '2G''ile .l\[aÜi é. 3 
de Agosto· do· coi:rente -rm!io;_nos • q~ii~~;,~~p,Ondo 
o estado .da ~esma .Provmc1a,, dã.;,~onta'.ao'go· 
vemo de var1os • movimentos · .. que ·nella. ·têm: "Oc
corrillo; e -qúe · pareemo 'tender"a"t'cõrividar 'ós 
poYos. contra a íórma do. governo,''estâõefocidâ ·e 
jUrA<la; para SUbstifüir-lhe • . Õ'~'absoJUtism?;~; ÓÍ\-. a 
democracia, julga necessario, ·antes. d~. ~\lli~\.ir .o 
s~u ·parecer, eluci_daH> '.C9tµ. as _segwn~s;}::efte7 . 
xoes: , , · · . • e_ -~; •• , : , •:~;:;_:," ·~ ~, );~;<ii{ .. 

A• commissão. ,descendo; á, .. ·analyse-;logica .. ,da,. 
quelles dous officios1.encontrou, logo a~principio 
a mais, visivel e manifesta contradicçao',::iem~ • 
quanto ~no principio- delles ·asseveraii~k:viee--pre
sidente que algumas palavras e texpressues;:do , 
visconde: de Pirajà. :.( p 1lavcas ; :e \expressões·, que 
adoça com .. a gratuita denominaçà<tíiile •meuos · 
discretas}~« é :que ha~i~o da<!o:.~9g~7aos,ru~orés 
de_, quo·,se' t1nlla_ ,-,des __ envolv1do·:um __ '_-_ .. patUdu"_ :.p. ara 
ro~lamar: ·o·, govenio_. absoluto;;.· e ,n~ ~~~ndo ,não 

" ··o' ·s1t~0; PnE8iíibTÊ' 'déclaro_u abêrta ·a s~ssiio, e, 
Jid&.~:-~a 'aiita", da:;iu~teêellente. p~lo' Sr.'_.s~retario 
t'J.~1!1da' .'folT~; {0_1 ,!lppr()~a\la; ; . ' "· .. ~ " · 
.AiatmeSns. DEPUT.WOS;mandál-ãoã mesa a.se··- .. appareêidodmmediatamente;.npor. is80,,que{é1iio 

guinte ........ '· ; <-· _' , .. , ; . ;,, • · , , . • d~tituidos.,deJuud~ento;:-eomo;~-se,,expreasõ:es,,e 
· . DECLARA.ç.Xo -DE .\'OT<?- :discursos.· :.de __ ;,semelliante .,:,natu~,,,que~maas 

· , · - · · ·· ·· · . - proprfo·. e ;.chamarem~se , concitações,, ~'DS&Oalhâi1Qs 

-~-~~~1~~.f~~i~~~::~~~~~:!;~~~g!':t;~i~a1!::jt~!t f::ui~t;.~~:,;~~~~:C,te;i.~~?fn";;~~~t::;~ 
~·,s.'~rév.1,~~'.não·'~osSà~, ccu1ftrmar·.as-;:Sen~nças, -desconftanças,-.mns0:tan!_l>em-p~··levar,0~1p:>J"08 
:'J''~r:i~o·'a~ ,me,;mas: 1 :rey1~s, Uv!"'e'!l' s!ifº 1.c:onee- .ao,abysmo;;da,.revoluçao ... ,. p ;.:"'::, 1'ífi11mn~·Nr:;" 
ãld-qs: pelo conselho supren~o-!le 'Jtisbçà.:O-G~f?flfe -:::« ~bre~~,. pela: ;mesma: f9~a,., --~; prna~ 
Pereira.:-:-· Q1~lla8! - !e1~·a d~· G!Jm;êd':~Al· .g0Jpe1•.de,:·~t>1ta: o· ,_c:~ntraste • en~ .... a_! ,U11P.«Jl't&l&C1a 
.meída.T01·~.-.t1grntm·.-rral<ir ..... xa~rer: de· fÃ1•·.• . q~1e:.:JSe:d1\':ao;· .. parbdo, '.·n ,.qu~ .15e;..,attpf)uem os 

.,"' 
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SESSÃO EM 15 DE SETEMBRO DE 1827 .tl 
pasquins que apparecêríio llo dia ~de Julho, e 

·a·· pouca · ou antes nenhuma consideração com 
que se qualificão os primeiros acontecimentos 

· que tiverão lugar no dia 13 de Maio e nos se-. ' . . . ' ... . 
' . lica· notorie ade, e que de alguma sorte con-

; tribuem a aggra_!ar-lbes a crimin~li~a~e ; qua!ldo 
· ~hás 8: boa razao e todos os . rincrp1os ~e. JUS-

· com ·-à· mesma attençiio, · prevenidos com a mesma 
sizudoz, e tratados com a mesma severidade, 

·por sc"diriçirem ambos a perturbar ·a tranquil
. !idade· publica, e a destmir o systP.ma C(lnstitu-
cional. · · · · · 

« Não é menos. de maravilhar que, recebendo 
o vicé-presidenté uma ordem do ministro do 
im~erio para explicar o seu officio de· 2G de 
Mmo, ·1onge de obedecer, como lhe cumpria, guar-

. dasiie :a tal respeito o mais profundo silencio, 

. pa1·a encher este ':vasio com todos os detalhes . e 
ex lica ões , .Acerca de mí1 facto inteiramente 
novo, que relata no seu o .~10 e . e go~ !'· 
dando por este modo occasuio a que ac mahr1a 
de uns, ·o demasiado receio ·de outros, e i. boa 
fé de. muitos assignem a. este phei:iomeno ~s 
e usas • 
alguma ligação e ponto de contacto entre=suc
cessos, bem que contradictorios, acontecidos no 

, mes~o, lugar e quasi ao mesmo tempo •. 
u as o que so re u o mais a mira e parece 

. exceder as taias do possivel, é . que, devendo o 
dito vice~presidente ter mandado proceder na 
fõrma. da. lií a. respeito d~ taes acontecimentos, 

, não. só deixasse de o fazer, abandonando ao. res
sentim.ento e . ã vindicta particülar daquelles 
povos, naturalmente zelosos pela conservação do 
systema constitUcional, a defeza dos seus direitos 
e da causa publica, mas até (o (\Ue é . ainda 
mais escandaloso r suggerisse a idéa da . i 11 eti
cacia d·e medidas -legaes na investigação· e pro-
cesso dos derradeiros aco11tecimentos, como para 

· a a missão e desleixo em ue 
Já tinh&· incôrrido,~ e· 'enf; que muito principal
mente continuou -a incorr~r depois da- recepção 
do·' officio, que, em termos bem . que enigmaticos, 
não de 'todo inintelli' iveis, se· lhe expedio pela 
secre ar1a e es o os negocios o imper10, em 
data de 9 · àe Junho ' dif '18'~7, ommissâo e des
le!xo, que . são trans'?en~entes ao ouvi~or do 
-cnme, ao . qual cumprm proceder ex-offic10 sem 
a mel!or depeudencill' daqu~l.le delegado do poder 
execut1_vo. , , . . , . , , , ... ,, • . . ,_ .. . . 

a Á>; vista det't'uào parecil'1Lcominissão "que se. 
.offici(l .ao g9verno, comnpmic_an!lo71bc o,,desprazer 

··de ·que. 1ic1>!( pen!tradii, ~ :cn111a~ ·~os;. dept1,t~dos 
com a pártic1paçao de · taes . J1ot1c1as, e a sua 
iconstante: . dispósiÇão · paJ'a . occorrer:-. ~ ·segurança . 
·do· 'ê*tado'" coin ·< mPdidús' extraordinanas; ·quando 
forem inilispensaveis~ . ' ~ "' 1 

'. r . . ' ' . • • 
« Paço da camara'\ios <!eput~do~,'~tn Í:i de Se· 

tembro de 1827.-Antonio Pauli.no Limpo de 
.Abreu. - Manoel .A11tonio Ga'-vao. - L. S.. Tei- . 
ll:eira de Gomea. -:ii_,· p;.'de Vasconcellos.- J • . 
Lino Coútinho. » ~.Mandou,se imprimir o pa
'recer'com" os' i:ifticios relativos.''"'· '• ~- '· 
-~':l !.$ .·º/~ll:.-.;-;.~·,:.~ L:.~·-.1 _;-, ":''.:'·:- ·;:f:J:::•.:'::' ~-

. : ~ 

se dispensasse no regimento,· para que o pro
jecto fos;;e a uma commissão que olferecesse 
reflexões ou emendas sobre as imperfeições do 
mei:mo projecto. . · . 

e 1 o o i·equenmen a vo oi:, venceu-se 
fosse o projecto á commissão de redacção. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEl\I DO .DIA 

·· Abrio-se a discussão do parecer dà commissão 
· de poderes sobre . o diploma dado pela camara 

da. villa da Bana, ao desembargador l\Iiguel 
.Joaquim de Cerqueira e Silva, como deputado 
:l as,;embléa geral pela comarca do Rio de 5. 
Francisco. 

l'.~RECER 

« Foi visto 11a commissão de. poderes etc. » 
(Vide sessão de 11 de Sctembro.r 

Havendo o· Sl·. Souza França lembrado que 
talvez fosse necessario uc este ne ceio assass 

·pela camara dos Srs. senadores, disse. 
O Sr. Telxeir.a. .de Gou.,·êa.: - E' pri· 

me~1~mente direito nosso o app1·ovar ou niio a 

forme .. com o parecer da c'omm itÍsão,, e,lnquanto 
que.não qu(lr que µm deputado de.com~rca tome 
assento nesta camara; mas não. posso deixar. de 
notar o. silencio que a. com missão guarda a res-

' peito .. dei . procedimento dei. governo, que v1olou a 
. constituição·; sim,• não posi;o .deixar de' i·eparar 
que . não· diga. uma p.àJavra_· sobre· a· dita in

:rracção; .. quaudo. 'alé este .crime· vem de(farado 
na'.lei • da. .. responsabilidade: ,Desta . fón!là póde 
o'., governo~ quando':queira; augmen'tar. o nuniero 

.'d11.g'!J.éllés,:Jue hajãó de votal.\,a se\l_ favor _nesta 
camarn. :. ._. . · .. . . . , . . . .. _ ._ .. 
, .. Sr. presidente, desmembrar .uma comarca; quan
do· isto 'só pertence ao 'poder· legislatiVo; f sc
,guramen,te .. uma infracç~o d~ CQ11stlt1;1ição,. e_ por 
)sso : quero que. ·. fi,que ·, resP!l.ll&:'Vel ·º ; ~11n1.stro 
, q1:1e·. seD1elha~-e :cous!l oi;deno11 ~ ~ q!1e,d!'l-:t11ª1!i ·a 
mais fiq11e' ··obrigado .a. 'lndem,uzar 'a; ~,ste· ~ida

'. dão ·~brozileiro' '.da8 despezas; e, ~nco1_11mó1Ios .. qu~ 
'soffreu~ vindo' da sua'.tert"a; onde'. se' achava; alé 
:està' ca ital; ~espezas· e eiiconnn1>dt:)s:qil~(niió 

. scnuo t110:1•6\lu~iios. : ... ;,.,, ' . · · >· ... ~ 
Entrou.em discuasio,,oi .. art.1°.A.o. projectC?.•de · ;·;ó 'sr:-. <;)ci.oricó ; . ..:.. . a;. Sr,: _Lino.-;Coutinbo 

lei sobre a creação do tribunal supremo de J~S- .acaba, de .lembrar ,uma ,ll\~~ida, ,que me: ,par<::ce 
tic;a,•.com:a•res_pec.Uva:.~end.a do. Sr. Verg~e1ro justa.·.·'··, <.' ;, ... _ .... -·· ,, .• ·i:>·' 
sobre o·numero .. dosjuizes. do tribunal, que tmha · ,,~·Essà..co~1U·ce. :fazià. parte:;da.pró~inciàde'1?ér
Ji~et.adiadaJ;Da-_ 3eridiscnssão.t;.Dia@tidaI!'l.ma· ·nambuco :·foi, della. desaunexada .e ;poi: .oecasião 
-.teriE.,~·loi,,rejel~~a a,.emendn·1 e_, fiC911i{f1ubs1S~mdo ·das eleições nãO;· pôde mandaT• os seús clêitores 
o. art.Jgo;.do. proJed.Q. rn,;_'.:c-11;;_,,._.,.,n,1•, '' _ . . ·á' capital:·º'' quando:;os _qn!z;man~ar: a:l)linas

. Ô Sa. ·oooméO: requereu''qne \o':Sf ''presidente.. ·Geraes, com a qu.'\l provmcla se achava,,encor~ 
.'nict puzéaei &'.•Y9toa;:88 'Mli l!d~taria· i o 1 _project.o, ,p6rada,jà _roi1.brde; porque,-;alfü estavàó_. já:.~n __ o.. 
mas ........ ·1nio:'1ob8tamte .. se ter·fe1to:a S- diScuasão, ·meados.' OS 1senadorea ttcdeputados.;: ,-[,, Lí ;DJ,,, • .. -;o., 5. . ' . (j . 
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l :.) . - SESSÃO El\115 DE SETEMBRO DE 1827 
O g0Ye1·110 mandou que ella .nomea.;;se ,ú. parte 

02 seus repre~entantes; assim se .fez, e npparéce 
ngora um cidadtio pa1·11 tomar assento entre uós. 
l\1 · h r :- · a~ razões 
dadas;_ mas elle fez <lespezas, sem ter culpa da 

. irregularidade com que procedcu o governo. 
l\!mTos S1is. DEl'UTA~os: - Assim é ; concor-

O Sn. Onomco : - Ao govemo não competiu o 
andar fazendo di\·isões de tei-ritorio; entretanto 
fel-o, causou um damno a esse cidadão, uma vez 
que o obrigou a Yir cti. sem precisão ; e não é 
justo que fique assim, sem se atter.der t\ des
pcza que fez u talvez grancle, por querer obe
dcctJL' ú <letenninação do mesmo governo. 

Portanto assento qne se tome cm consideração 
o que propütl o 8r. Lino a respeito de uma in
dcmnizui;à•J a esse homem. 

O Sr. Lu '"". <:_a,." lcnn te: -.: Esto~ pelo 

sobré a maneira com que esta comarca ha de 
ser representnda e sobre o moclo de ·re:;ponsa-
bilisar o ministro. (Apoimlos.) 11 . . . 
a neces'5idade de totiiar a este respeito uma 
medida, para que aquella comm·ca tenha na 
camara seus representantes, lembmndo o exem-
1110 dado pllla assembléa constituinte a seme
lliante respeito. 

O Sa. P1nEs·FEanEIRA, havendo narrado o facto, 
propoz que se pedisse "º goYerno as i·epresen
tac:ões da comarca a este l'espeito, afim de {com 
estes esclarecimentos) a canlflra deliberar com 
mais conhecimentos da cnusa. 

o S~- -y~rguch.~~: - E;sta _eleição 'é. contra 

. .. .... 
pára elegerem _ os dep:1taclos, ·que•· 11ão · de repre
i:;entar a nação e pruvincia, e não se falia na 
constituição de eleitores de comarca; nem de de-
putado::i de comarca. ··· · 

Uma portaria simplesmente nssignadn pelo mi
nistro de estado dettrmmou que a comarca do 
Rio de S. Francisco elegesse deputados, o que não 
podia ter lugar,: por ser -contra a constituição· e • 
contra M instrucc:ões, que mnndiio que a·. pro· 
vincia de 1.linas 'dê 20 deputados e de Pernam
buco 13, mandarão-se faze1''as eleições, conforme -
o que ordenava a 'lei da> instrucçães, f'legeriio
se pela proYincia de l\linas 20 e pela de Pernam
buco 13 deputados, e como é que agora'appareeem 
mais2? · · · · · · ·- · · 

Est;i. visto q11e o ministro de estado ._.de seu 
_liyre ar bitrio ~ugmentóu a representação'. nacio
nal com. 2 mais deputados e 1. senador;.e claro : 
que obrou. contra , a·, cqnstituição,, porque creou 
~ dep_u,~d!JS dé comarca e,_ 1 __ senado_r, qua!ld? a 

c1·eou "eleifores de comàrca;. quando a··coilsti~ . 
' tuição só ós. admitte de p1'ovincfa ;'. violoit a· 1ei 

das 'instruc.,;Qes, ·porque ·accrescentoü. mais 2 'de
putados • e 1' senador · á · representação nacional, 
que informações se podem mais pedi1-? -' Que 
·violou :a lei, nãcv admitte duvida; -temos· aqui 
11ma .. portaria·. ~e . um ministro de · e::1tado -. valendo 
1uais do que uma ·lei e dó que a mesma. con
stituição l l l E 11ão· s~rá istQ um neto nullo· de 
sua ·i.atureza? .: · , . : 

Eu -. não : considero- nem no ' corpo :legislativo ' 
autoiidade ?ara· mandar nomeu· deputados· de 

comarca contra . o. que ordena a constitnição, por 
que. o corpo legislativo não póde ir . contra a 
constituição. 

servir de modelo, são muito · differentes ; a _as
sembléa constituiute não tinba lef que· lhe ser
visse de 1·egra, ella po0lia legi,.;Iar: coufürme a 
necessidade mas o cor o le islativo não é as-
sembléa .constituinte, el e é obrigado a observar 
a constituição e não póde obrar contra a con
stituição. 

Ora, se o corpo legislativo não ti.oba autori
dade de dispensar na constituição, como ê que 
o ministro se arrogou esta autoridade, autori
dade maior que a do corpo legislatirn? Por 
isso entendo que taes infonnações niio são ne-
ccssarias. · 

Quanto ao negocio da responsabilidade, a com
missão de poderes limitou-se a 'tratar do que 
era do seu devei·; _deu. o pareçer sobre o di-

parecer que se <leve exigiL· a responsabilidade 
ilo ministro, pôde enviar-se este negocio· á com
missão de constituição; para est1 dar · o seu 

arecer. 
Foi approvado o parecer. · 
Vieriio á mesa os dous seguintes requeri

mento;;: 
equeiro que se peçao ao ·governo· as 

informações, com u declaração dos mothos que 
occasio111i1-ão as portarias de 20 de A~osto de lttU 
e 5 de Agosto de 18'25.- Maia. » - apoiado.· 

2.0 «• Requeiro que, se o pare.-:er: fôr approvado, 
torne á commissão o objecto, para interpôr o 
seu parecer sobre a représentaçiio dessa· co

. marca nesta ou nas futuras legislaturas.-Prmla 
Cai;a1cante. li - Foi apoiado~ 

Afinal submettida · a mate.ria a vótos, ·foi ap
proyaJo o parecer .e rejeitados os dous requ1i
mentos. 

TER_CEIRA PARTE DA. ÓRDEll _DO)JIA .. 

• I' •.• , • - . - .- - :, . .. : . . ~ 

<« A commissão de. diplomacia etc. li ,(Vide ses
. são de .13 de Setembro.)-Foi approvado. :; ·. ,. 

QUARTA PARTE DA ORDEM no. niÂ 
• " - • ' - • ~ • • ~' ;_ • ~. ; ' •• - ~ > ; : 

Segunda discussão do 'project<:i': de ·1ei'sobr~' a 
abolição' da ·provedori:\' ttl,Õ.r de' sa1id~: .. ,, ' ·' . 

: ·.~• Art. 1.° Fica abÓl(do. óju'i~~·~da. p~oiedoria 
n101\. de sande:; e ã::J cam1;m1s -.ref!lpectivas; pertence 
o exercic:o · das tuncções. f!.!imit1istflltiya;i, .,éomo 
antes da creaçiio deste. Jµizo, li · 

V élo à. mesa . ª' 'seguinte . . .:_ . .. ' :. ' ' ".,"i, .. 
·,:: - '.~ . ;, 

. ;· EYB:\DA . : . • .... . •• ,., • , •.. 

«< Fie..\ ··a\lôiido o' 1lig;ir: de prô~~doi,:· rii6f'',:tia 
saude, e ãs camaras res ectivà.S ertence a in-
specção ,sobre ;.a saude:publica,.-. como .. antes da 
creàção do dito' lugar . ...;;.Maia~ »~Foi .á.i,Jóíaaa. 
- O'S~ Lrno~ otfereceu o ileg9inte · 

:!:• ,,i,:_.:~- cr~:.:.;: . . A~f'-: .. :-'.7".''r:- .. n;;;-··-::i:~~.r~~.,--r., fi .· .. -.;-.';. 

- « IndiCo .: o. à:diamento ·deste;· projeêtO t•até·lque 
venha ·o plano-' geral•. de•iaaude :;.pU.bliea~'"que"me 
offereço a apresentar para então.·se dilk:ntir-pro• 
miscuamen~ • ...,.J. ,Lin(). ~1 ;i: Yt. rn1::~;::t• .:·ii'.:: ; 
--, :Foi r apoiado: C! • adiamento;:,:queil .sendo•çcafl nal 
rejeitado, tomou-se ã: discuaão:fdo·· artigo~ ""'' 
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SESSÃO EM 15 DE. SETEMBRO -DE 1827 
Postá a maleria. a votos, foi approvado o artigi:> 

com a emenda de redacção do Sr. Maia. 
« ·Art. 2.0 Do projeeto.-Fiea igualmente ces

sando toda a jurisdieção contenciosa do pbísico 
mór do im erio, e .bem assim o direito de fazer 
eorreiçoes, ou visitas nas casas, onde se vendem 
comestíveis para o publico consumo, qualquer 
!:{Ue possa ·sei'· a sua· iienominat;ão; ou natureza: 
hquillos, molhados. ou seceos ; os quaes todos 

- . . . ll ' 

independente de qualquer licença dito phisíco-mór, 
ou de seus delegados. » 

Vierio á •mesa ·as seguintes emendas, que forão 
apoiadas. · 

E)IE.'\;D.~S 

1.•-« Fica igualmente abolido o lugar de pbisico· 
mór dó imperio com toda a autoridade, que as 
leis lhe. conferião.-Vasconcellos. » 

2.A-<t Ficão abolidos os lugares de phisico·mór 
e eir~rgião ~õr do imperio.-Supprimindo tudo 

. Afinal foi approvado o artigo com a emenda 
do· Sr. l\laia, ficando prejndicada a do Sr. Vas· 
concellos. · 

« .Art. .a Q.; ·.·exames, que c•>nv1er azer nos 
generos expressados no artigó antecedente a IJe· 
nefieio da. sau.de publicl!, serã() feitos pela~ ca
maras respectivas, na forma dos seus reg1mcn-

~ » . 
O se: VA.scoxcELLos. requereu a supp1·essão• 

que foi apoiada. 
O SB. ÜLEllE:STE PEREIRA, offereceu a seguinte 

EllE.'\;DA 

<t As visitas nas boticas e casas de venda de 
drogas de objecto de saude publica, até aqui feitas 
pelo phisico-mór e cirurgião-mõr do imperio, ou 
seus delegados serão de ora em diante feitas 
pelas camaras.-Salva melhor redaeção. - Cl.::-
men e ereira, »- 01 apoia a. 

Submettida a materia 1\ v1•tos, foi rejeitada n 
sup .. 'pressão, .· e approvádo ó artigo com a emendá 
do Sr. . Clemente Pereira. 

Foi apoiado o seguinte artigo additivo do Sr. Vcr
gueiro. 

ARTIGO ADDITIVO 

« As visitl\S feitas pela camara; serão feitas 
sem propinas.-Ve1·gueii-o. » · . 

Uepois dé discutido, foi approvado. 
u Art.. 4.o, As ,causas, que~agom pertencião 

tanto a um •. como a. outro juízo, ficão d' ora em 
diante pertencendó às justiças ordinarias,. a que 
competjJ:', e. ãs mcam~s .serão. remettidos, todos 
os. processos ·findos, ·ou pl'ndentes nos }nesmos 
juízos.» ·· 

; Foi approvadÓ. 

ARTIGO .ADDITIVO 

<<A disposii;.ão ,desta lei niio ueroga. a8 dispo
sições da lei de"·20; de' Outubro' de 18-23.-Vas
concellos. »;.....Fof a 'oiàdo' é afinal' a rovado. . 

sentar uma proposla do pQdcr executivo. Resol
veu a camara, qne se lhe :issignasse o día 17 
de Setembro ás 11 ho1·as. 

Leu-se um parecer da commissão ~rincipal de 
faz1mda· · sobre o · officio do ministro da fazenda 
em que iz terem algnmll'l eamaras das provín
cias requerid•t, que nas lllesmas províncias corrão 
as notas do banco. . 

1' ER 

" A commissão principal de fazenda, vio o 
officio do ministro da fazenda, em que diz terem 
algumas camaras da'> províncias requerido, que 
nas mesmas p1·ovincias eorrão as nota.~ do banco, 
que giriio sómente n11sta, o quo participa para 
se deliberar, se convirá ou níio generalisar o 
recebimento das sobreditus notas nas tbesoura
rias das províncias do interior. 

« A commissiio é de ~nreeer qde se responda, 
que ,não. c:on~ém con.ceder ~o banco p=_cxorbi-

França.-J .' JJ. Baptista Pêreira.- ~V. Calmoti 
du Pin.. -J. J. do. Sil11a Guim1J.riles .-José de 
Re:::e11de Costa.-J. G. Ledo. 1i-Foi ap1irovado. 

sição do ministro do estado dos negocios do 
imperio, sobre a constrncção· dos palacetes actunl
mento entre mãos nas imperiaes quintas e fa
zenda'!'. 

l'.\RECER . 

" A commissiio de fazenda, vio o officio do mi· 
nistro Jos negocios do imperio, em que pede 
se resolva se 11. Mnstmcçiio dos palacetes actual· 
mente entre mãos nas impcriaes quintas e fazendas . 
deve1·á ultimar·se po1· conta do tbesouro. 

assignadà ·a dotação de s. l\I. Imperial, pela lei 
dtJ 11 de Agost<>, nenhuma despeza das que a 
mesma lei exclue da dotação, óde ser feita sem 

· r to.do cio 
corpo legislativo; e qnc uesta conformidade se 
responda ao ministro. 

11 Camara dos deputados, 11 de Setembro de · 
lb'27.- N. P. de C. T~ei·gueil'o.-M. J. de Sou:m 
Fvaiiça.-J. B. JJaptista Pereira.-M. Calmon. du 
Pin.-José· de Re:::ende Costa. - J. J. da Silz:a 
Guimarães.- J. <T •. ·Ledo.,, - Foi approvado. 

Outro da mesm'.I. commissão, sobt·~ a indicai;.ão 
do Sr. de Deos e Silva para. abolição da taxa 
le~al do. our·~· e i;obre as in~orniações pedidas ao 
mmist1·0 da fazenda a i·equer1mento do Sr. Paula 
e Souza. 

l'..l.RECER 

« A commissão de .fazenda viÓ a, indicar.ão do 
Sr ... de Deos e Silva para ser abolida a .taxa legal· 
do. ouro, e entende que já está satisfeita no pro-· 
jeéto; ·que reduzio o quinto do ouro. ·< · .. · .. _ 

« Vio igualmente as_ informações ·'pedidas ao 
• • · ., 1' .. a.re uerimento,do Sr. Paula 

Souza; e por declaração' âo 'mesmo Sr. Paula' 
~uza,nada, tem/a·-propõr., d.,;,,_,1,,;,,-'>''·· .••. :. ·· ·· 
·" kcommimo· é •de parécer; 0.·que:estes papeis'• 

vão para a secretari~ . . . ·. . · · .· .. ' · ·. .· · ' ·> · 
, · -« -Oamara' dos·deputadosi,:1Fide•iS6te~bro'·de · 
·.18-?7~- N. P. ·ae:c:· ·Vergueiro~..;.;; M::J. de-Sou.::a · 
, F'·mrça. ,.,-J, .B~ ~:Bapti.~ta:•Pet:eira.,.,...,-J,:~de R.e-
. .:ende Côsta.:-,.:J, G. Ledo • .,-J. J'.. da·Sihla Gui.- · 
tl~l"il~ •. » . . ,,; ,, ; '. ,, . :_, •;, ~-; .. 

()utto~ da .commissiio _<le.lcgislaçãoo; , · 
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SESSÃO EM 17;'DE·iSETE~lBRO_ DE ·i8!7 
PARECER 

« A commissão de legislação examinou o ofticio 
do ministro da !11!-'rinlia !1e 8 do corrente a~m-

da Bahia, etc. » {Vide sessà<> de 
- l~oi approvado. 

011tro da mesma commissão. 

P.\RECER 

i1 A eommissão de legislação e justiça civil e 
criminal, tendo examinado segund;\ vez o requc· . 
rimento · de José Tavares França, etc. » (Vide 
sessão de 20 de· A~osto.)-Foi npprovado e re
mettido ·.ti commissao de constituição. 

Outro da commissão principal de fazenda. 

PARECER 

cto& de ld apresentados pelo Sr. Cll?mente Percirn 
ã esta camara, um para extincção do tribunal 
da bulia, e no,·a fórum de sua distribuição e 
arrecadac'io da fa n 
de imposto de uma dccima de maneio. ou ren· 
dimento liquido, sobre companbias de comme1"
cio, o entendem que devem ser impressos parn 
entrarem n.a 01·dem <\os trabalhos da assen\bléa 
gera eg1s a iva. 

Paço da camarn do:> Jeputados, 13 de. Setem· 
bro de 1827.-M. J. de Sou~a França.- J. JJ. 
Baptista Pei·eii·a.- N. P. rk C. Vei•gueiro.- J. 
de Re~ende Costa .. - J. J. tla Silvti Guiinai·ães. 
- J. G. Ledo. » -1''oi approvado o plreccr, para -
se imp1·imirem os prójcctos. 

Outro da n1esma commissão ácerca de um re
querimento assi~uado pelos negociantes e outros 
moradores da cidade da Parahyba, pedindo pro
vide.'.leias, que con,,,.idem os. agricultores da pro-
vincia a irem · vender os seus generos naquella 

P.\RECBR 

a commissão de .fazenda examinou o reque-
rimento .dos moradores, etc. » (Vide sessão de 14 
de .Julho.) - Foi approvado~ 

Outro da commissão de legislação. 

PARECER 

" A' commissão de legislação, e justiça ch·U, 
e criminal, foi presente a informação do desem
bargador juiz interino da alfandega; etc. 11 {Vide 
sessão. de 30 de. Julho.)- :Foi rejeitado o. J>are
recer, e approvada a· seguinte ereeuda dú Sr~ Vas- · 
concellos. . 

E:llENDA. 

a Salva a redacç.'io . .,- Que se recommende ao 
governo· a observancia das leis sobre a imprensa, 
que não pennittem -taes listàs.-. VasconceUos.» · 

o sn. .PÁ~~ID~T.E}'deà pW:a ordein'.do dia 17 
de Setembro. , ,, " . ; 

1.o - T.;rceira di&cussão. do.· projecto de. lei sobre .. 
a provedoria~mór ·da .saude. · •· . , , .. 

2.o - Segunda diseussão do projecto• de lei sobre : 
a caução, que ,,devem ,prestar: os -devedores• do 
estado.' · · , "'> 

3.0 ~·Segunda discussão do projecto de lei sôbre 
o imposto· nos'_ vinhos· e.aguardentes.·~ ;• ... --, · ··, 

4.0 :_ Segunda discussãÓ 'do projecto de lei so~ 
bre a abertura de éstrad&S e·,canaes.- -- .. .. 

5.0 - Ao meio_ 4:Üll. 1,. • discussã~ da proposta · 
do governo, sobre. as ass1gnatuaa. elos -diplomas. 

· Levantou-se a sessão ás 2 horas da -tarde. 
Dr. Pedro de A1·a~jo Linia, presidente. -José 

Antonio da Silva Maia, lo secretario.- F1•ancisco 
de Paula Cai:alcatite '> 
tario. 

.Abrio-se a sessão com 77 .Srs. deputados, f~l- . 
tando com causa o;;. Sr.;. ~,aria .Barbosa, Maciel 
Monteiro, Ferreira de Mello, J ... '>pei Men~es,-Paula 
Albuquerque, Carreil"a, .Duarte ,Silva e Qo·rrêa; 
e sem ella os Sr:$. · Pâúla Soüza, Salgado, ·Getu
lio, Martins . Pereira, Rocha · Franco, . Pinto de 
Almeida, Lino, Souz-\ l!ello, .Serpa Braiidão, 
Garcia de Almeida, Pint~ do. _I;.ago,, Hllrrera e, 
Leitão, dos quaes tomárao assento "durante a · 
sessão o · • · " · 
Lino, Leitão. 

Sendo a acta da antecedente approvàda, lerio-se 
os seguintes ofticios do ministro , da fazenda; ' 

relàtivos ao ne~ocio do sellador da alfandega, da ' 
Bal}ia, }>e~ro Betamio. - Mandou-se juntar aos 
mais papeis. 

~.. ~ o' .õ. se ·- a 
fazenda sobre a pretenção . de Victorino dos San- . 
tos Pereira, que pede remissão dos direitos· dos· 
escravos que lhe fallecêrão na Bahia . .:. Remet
teu-se a commissão de fazenda. 

3.0 Remettendo toda a correspondencla : e or
dens relativas ao empresti'no de Londres.- Re
metteu-se â. commissão especial do exame do 
emprestimo. 

Lerão-se os seguintes 

PROJECTOS_ DE LEI 

<1 A assembléa geral legislativa decreta : 
" Art. 1.0 O juiz leti·aJo_ mais vizinho, o cor· 

reGedor do crime da i·elação do _districto, recebe-
- . _ mng1s ra os, _o_u JIUZes,,. u- , 

rem amda, ou nao as suas funcçoes; sem _ que 
]>ara esse ·fim seja• precisa a1itorização a!gul:na. 

<1 -~rt. 2.o Perante as mesmas· autoridade!I _po
derão ser demandado.,; os magistrados ou JU1zes 
pelos. prejuízos causado!'! ás partes por senten.-. 
ças IDJUStas. Neste · como no caso precedenta, 
nenhuma autorização se faz ·p_reciza. . ·. • 

11 Art. 3.0 O magistrado ou 'juiz pronunciado 
fica, ipso facto, suspenso do · exercicio do· ·seu 
cargo, e ainda depois· de livre, , não tornará.· á. • 
cx.,rcêl-o no mesmo lugar. . ··• · . · 

. « ~rt. 4.o Qüandó subkem"qu~~s.qucir: áutos' A.· 
i:elaçao, e nella · houver erro de processo· ou nul- ; 

. l~dade sera este Sllmpr~ condemna<10 ºIli! cusu,s .. 
smgelas ou dobradas, Rlnda ·sem ser ouvido nem 
antes nem depois da condemnação. 

«< Art. :>.o Ficão revogadas tódas as leis· e or-
dens em .contrario. . . _ , . _ _ ... . . .. 

• «< Pà o da camàra dos de . u dss~-em if 'd 
em ro e 1821 •. ~Bentardo 'Perei1·a de Vascoti,. · 

celfos » · · :•. · ' ·' ··.· ~ ,,_,,_, ,, .. , .- ' .· ... 

À. ~sémbÍea ,gemi 1êgistatiya1;á~cre'ta ~ · ',. ·. :: _ 
.« Art.l.o_.ps oOÍci~s'du~;easas dá;i~~di~ 

do. ~uro· nâ ·pro:!in~iii:;de,:?.füias.;qe*aes,ficãQ,.ré,., 
dnzidos,a cinco," a saber :·1 ins-ct<>r l"thesott~ 
reiro, -i.6scrivão; l'_fúiididor -- rt·a"udante~·· ., .... 

11 • Art.' 2.º · oC'irispêctôr· 'terã"4iol!à"~·~aírê'~o .. é. 
economia !)o serviço, e trabalho dá "casa'·de,'fu11-' 
diaçiio na ·fórma ·que ·ae aêha detenniDada?aôs 
intendentes' e Jlscaes, ·sem comtudo-.exercer a-.ju- , 
risdillÇão 'contenciosa; ·a :qw'•fiça;,deyol\iicla:-;àg:, 
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SESS..\O EM 17 DE:SETEMBRO DE ld!7 45 
justiças ordinarias, e perante as quaes 'pode1·á 
requerer o que fõr a bem da arrecadação do 
quinto e fundição do ouro, percebe1·ã o ordenado 
ne 600$000. · -

« 1· . •0 esoure1ro rece er o o ouro 
do quinto e mais.dinl1eiro e rendimento publico. 
que lhe fõr encarregado; despenderá e· remetterá 
~udo or· despacho e ordens cum .eteri!es do 

tra alhos no impedimento ou molestia deste. 
« A1't. A.0 cO escrivão fará toda a escriptúra

ção ·da receita, despeza o remessa e todo o mais 
expediente pela forma que lhe fõr designada. 
• " Art, 5.0 O fundidor e ensaiador e o seu 

ajudante cumprirAõ as obrigações destes cargos 
que se achão declaradas por lei, re.:ebendo na 
mE>sa_ da balança o ouro para fundir· se, e na 
mesma entregaráõ as barras depois de cunha<las 
pod!!ndo as partes interessadas as,sistir á fundi-
ç~o do seu ouro. -

< • i sa a- n -
dição e os intendentes do ouro, commissatios de 
Píracat11 e Campanha com ·os seus esc1·ivães ft. 
cão supprimidos e perceberáõ meios ordenados; . . - . 

casas;-·em· outroa- cargos, ou da .easa de 
ou da repartição de fazenda, para que 
idoneos e com preferencia a quaesquer 

« Ar~ 7.o Ficiio ·derrogadas todas as leis e 
re~ímentos na parte que se oppoem á presente 
lei. · 

« Paço d'l. camara dos deputados. em 17 de· 
Setembro de 1827. - Be1·11ai·do Pe1·eira de Vas
cimcellos. » 

Pedindo· e obtendo a palavra disse 
o Sr. Odorlco: - Aqui apresento á ea

mara um projecto de lei, que prohibe a entrada 
de noviços nos conventos da reforma da C'5n· 
ceição, · conventos que julgo iexistem _unicamente 
nas provmc1as o aran ao ~. e ar , e com 
particularidade trata o projecto desta ordem e 
não das óutras . pelas i·azõcs que vou a expõr. 

-Os frade.;; da reforma da ~nceiçâo têm· c~1~0 . . . 
brazileiro nenhum á seu gremio, porque é 
assente.do entre elles qu_, os nascidos neste paiz 
não têm o que se denomina sangue limpo e puro 
(1-umo1· em todo o salilo); de maneira _que · vi
vendo á custa· do suor brazilE:iro, pois; susten
tão-se com esmolas que o ,11ovo lhes subministra, · 
achão que somos indignos ae participar da sna 
communbão, crendo ser isso . um bem o que 
niio é seg1uamente. (Apoiados,) . 
. Os .. do Maranhão alli de nada senem, nu
trem-se de intrigas, Pi1volvem-se em todos os 
partidos que lá. têm · rebentado contra o Brazil,. 
(a.põiados), dando cout•1 aos nossos maiores ini
migos; e. finalmente ·não obedecem . senao a: pre" 
lados portuguetcs. o que hoje não se pôde 
tolerar. - - -· - - · · · · -
Es~ proceder, Sr. presidente. é o 1nais estra~ 

nho ~ossivel .e (seja-me licito fatlar em portu· 
~~=~· ~e~·eiaro) e .o cumulo do desafõro. {Apoia-

) . .. . .. 

. PROJ'EêTO. DE LEI 

-: ·.-A::.as~fuhl~_·g~t'a.1 legislátiva\ d~creta: 
- · «-Aí:tigo :.~ôi~.~Fica d~sde já. prohibid~ .. aos 
conventos.:~cb.& '~forma da _ConceiçãO adm.ittu: no~ 
v~ços .~e~a~xo d~: qtnlquel'. pretexto que. possa 
Stll'"'·'·'-' _ ;; -.,:, . . .. ·,- '-· _ 

« PaÇo da camara dos. deputados, 17 .de Setem~ 
:bro :c1~ 1827---.Nanoel Odorico . .Mende.r.'» :e 

Havendo·o' enviado ã mesa, continuou 
O Sa. Oooa1co • - Tenho mais um proje

eto áccrca das perdas e damnos que nas p~o
vincias exi •!m da fazenda ublica certos homens 
que tendo acccndído a gucrl'a em favor do· go· · 
verno pol'tuguez, agora querem ser pagos do 
que essa guerra lhes consumiu. 

ua o a i e fa l u na indeninisa - s u 
pedem alguns cidadãos da Bahia parece-me quo 
nesse projecto, r.ão sei. se de 1·esoltiçllo, incluío·:ie 
a idéa _que hoje tenho a honra de apresentar á 
consideração . da camara, mas como a· sessão 
está muito adiantada e temos entre mãos mui·. 
tos trabalhos .de u1·gencia, talvez niio pasie 
agora essa medida ácerca dessas pessoa~ da Ba· 
hia ;. assim della dest'lquei a parte sómente que 
orJena .que o governo não dê rndemnisar;ões aos 
inimigos da iudependencia do imperio. 

E' . uma proP.osiçiio simples, gue bem pôde 
passar sem muita difficuldai:l.e . e ~eve _ eom efi"ei to 

PROJECTO DE LEI 

« A as~embléa geral legislativa decreta : 
« Artigo unico.' A nação não é obrigada a pa· 

gar cousa alguma aos que tendo J>egado em 
. armas, ou por outra qu'llqner maneira obrado 

contra a causa da independencia do imperio, 
soffrerão prejuízos em sua fazenda, por occasiiio 
da guerra que o -Brazil sustentou com Portugal. 

« aço a camara os epu os, e-
tembró de 1827. - Manoel Odorico l\lcndes; » 

Ficarão para 2.a leitura. 
Leu-se mais o i·e uerimento 

Cerqueira Silva, em que pede indemnisaçào os 
encommodos e' prejuízos. por ter vindo tomar 
assento nesta. cama.ra como deputado cuja diplo
macia se julgou illegal.-Foi á commíssão de fa
zenda. 

Entrou em a.a discussão o projecto sobre a 
extincção da. provedoria~mór . ô.a sande. 

Com' ·obtivesse ·a-palavl'a disse · ·-
o Sr. Xa.vJer Ferreira.:: - Sr. presiden• 

te, pedi a palavra Pl\ra fazer a!gumas· redexões 
sobre esta lei, porque me _parece que ten1 algu-
mas imperfeiÇões. _ . . . . · • _ _ 

Na sessão passada se venceu que a . jurisdie
ção administrativa do -. phisico·mór- _passasse para 

·as eamaras municipaes, porem .. nao se: tratou 
dos exames de. pharmacia; se não e;;tá. declai'lldo 
na lei,• · é neees~rio · fazer-se ; porque todos . os 
dias se· apresentão examinados -para esta profts
são; aliás será uma consideravel lacuna.· - · -

· nião:· e .ªPesar e~~· iníp~rfei~es ~ aÕ!Jlll"~()s~ ~o 
regimenki · do phis1co-mõr, queria ·sim a· stta'abi>lt
ção/ mas •queria' tamt>em que· .lllJ!~ alitondado_ 
p~opria~ escruJ!ttlosamente,.< .e --. ~om:~ co,nhec~menio 
âe 'cansa fiscalisasse ·as bo~cas.' loJas'. de_~dr;ogas 
e e."C.aminandos d~;pharmacu~'.; po19u~ liest~ i:a;; 
mo da med.icina e: que: consiste a 11arte essen
cial da saude publ~c11. ... ," , , , ; , ~ .. '"" . ., -. . , , 

.Salta; aos <olhos os damnos .irreparav~is,,que 
se,,seguirãõ.-de deixar isto ,entregue :a uma· re-· 
J>llJ."ti~o, ~ue ~ão vi~e- diariame .. ie · sobf8: í .q~ 
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SESS.~O 'E~l 17 DE,SETEltlBilO DE '1827-: 
estabelecimentos, quizera que estn · aut<il'idade 
íchamem-lbe como quizerem) se estendesse , ás 
províncias para mais 'cpmmodo dos examinandos. 

A res eito da nboli '" a · risd"c ã 
rm·giào-mór do imperio . tenho a· fazer as mes
mas reflexões. Em algumas 'provindas lia aulas de 
cirurgia; nssi!n o Jºulgo,_ n1ío sei .s.e ~:;tou e_nga-
11ad•> ; n'l capital a mml1a rovmc1a o c1rur~ 
giao-mor penso que e en e esta· acu a e e 
os exames :<e fazem alli e isto é de proveito 
para os po,·os; nem todos os alumnos têm meios 
de se ,·irem examinar i\ côrte. 

Além de tudo isto, Sr. presidente, en obser
'·ei que na lei do orçamento do imperio vinhão 
dei:;rezas annuaes tanto da pr0Yedoria-mó1· da 
sande, como da physicatura. 

Logo me parece que se de\•Pm conserl'nr os 
ordenado;; aos empregados, até que o gove1·no 
os occupe em outros empregos : é o que esta 
camar!l _tem pralicad<> quando_ tr.lta de .extinguir 

zão e a justiça. 
Se cu .niio tivera presenciado o z~lo e vehc

menci11,. com que na segunda discussão se tra
tou deste ro· ecto me nba\an aria 11 edir ue 
com urgencia \•oltasse· ó. commissiio, para sup
prir as · lacunas que ncnbo de pondera!'; mas 
não me atrevo ·a t'lnto; a camara resoh•erá em 
sua sabedoria o que julgar mais conyeniente ;-
u n 1 e1 o meu •We1·. 
Como não hou\'esse ·mais quem 1>edisse a -pa

lana, passou o Sr. presidente a propõr a: ma
teria e foi approvada, sendo adoptado com as 
emendas approvadas em 2.ª disc\\ssão. 

Entrou em 2.a discussão o projecto sobre as 
cauções, -que · devem prestar os devedores· âo 
estado. 

Tratou-se do art. 1. o 

A. este respeito disscrão 
O Sr. Vasco:n.ce:Ilos :-Sr. presidente,.eu 

·ui o ue este nrti"O d v s i · 
que não sei .que u ilidade possa dclle .·esultar, 
e a constituiçno não consimte. quo se fa~a ·lei 
sem publicã utilidade. Proponho portanto a sua 
suppressão. ;Leu.; 

u · nno' sei, r: pres1 en e, que pre erenc1a 
merece . este novo methodo ·de · cobran~a proposto 
pela coru1nissão no que está actnalmeute em 
pratica .. 

Pela lei de 1761, quando o dev(\dor não paga· 
dentro de 60 dias, tira-se conta corrente e a-ssignno-se · 
10 dias pa1·a o pagamento, depois dão-se mais 
5, e não se, a,dmittem outros. embargos que os de, 
paga e quitação,· e para qne se Ya1 alterar· esta 
lej!islação sem necessidade ? · · · 
· Voto portanto pela suppressão, do .art.,-.!·º 
_o sr .. l\l~:la :-Tamb7m: ':ºtt! p~la. supp,res-

sao deste·· artigo; eu a prmc1p10· Julguei que por 
este modo se queria estabelecer uma;, escriptu~ 
ração mercantil, e muito bem me parecia a dou
trina do paragràpho; mas · depois entendi que 
não seria esta a \•erdadeil'B. inteuc;iio da com
missão, e examinando melhor. qunes fossem rui 
utilidades da disposição, entendi que nenhuma 
havia,. porque;- 1°,: em Jiigar de' diminuir,se à 
escri tur ão :m1iito: se· vai.au mentar : a oia '· 
2o, . porque uão .se. oecorre '. com mais vantagem 
ás· n.eCl!sgj.dajes ·nacionaes,, ne;m :.se . prómove · _mc-
lhor.· .a;; su .. ª.···se .. gurança., p.· o.is. q.u. e, -.ªP. ez.·ar d".·'' q1 .. 1e··.: se passem as , letras,. os dev~oi:e~_- bão .de, cele-
brar_: os. C()ntraçtos .eoll\O , ate,, ag()ra., ,se pratica;, 
prestando as .mesmas fianças· e, pela .mesma ma
neira atÇ ngoni .. '!1sadà.;. , , -,., ' · -

,Voto por~imto pe1a_,~ppressfü1. ,, 
O ·sr~ Sou7..0. Franc:a~-'-'-Não e de' admi

rar que · -0s . iH11stres · deputados não. · pudessem 
descobrir, utilidade neste projecto, porque esta. 
mll,teria ·não ó. . de, sua ·• profis;;ão , (a1>oia<fo.1}> ; e' a~ 

titilidade do projecto é nssumpto pratico e niiÓ 
especulath•o. 

E' necessnrio considerar, e eu vou expender onde 
e · zã u · · • · · ba 
rei o que disse o nobre deputado, que. fallou 
contra o projecto, primeiro apontando-lhe que é. 
a sua provincia aq uella, onde a .di\·ida acth'.a da· 
fazenda ublica é a mais consider,;vel, . e toda 
e a proce e,. segun o nos cons n, e con rac os 
da fazenda publica; nem fiadores, neru-.fiados 
l>nitão cousa alguma .. 

Ora, se houvesse uma ler como esta, não liavia 
de certo acontecer tàl, porque a fonte. do mal 
procc}de dó patronat•J dos exactores, que deixão 
enc·mcccr as dividas ,;em promover os meios da 
arrecadação dellas. · · · 

A1·remntando-se um contracto da fazenda pu
blica, conforme· sua natureza, a tres, seis ou mais· 
annos, a pagamentos certos, o contador ou es
c1·h·ão da fazenda nacional é amigo do eontracta-

- .. (T • .. 

sar-lhe o alcance logo que expirou o prazo, e 
não se tira conta corrente para ser executado 
como cumpria ; nisto se levão 6 mezes, um aono, 
dous annos e mais· e ·a fazenda ublica em . 
desembolso; afinal, tirada a conta, manda-se exe
cutar o de\·edo1·, e aqui temos outra .vez pátro-. 
nato _de compadres, no.,. a demora e assim vai o 
negocio até _que o dc:védor morre, ou se torna 
a vez mso u ve , porque. Jª nao em com que· 

pague; é por· este modo, que estamos com uma 
grande divida. que não podemos cobrar, na pro

-,·incia do illustre· deputado e talvez em out1·as; 
se hou\'esse porém uma lei como esta, açonte- · 
ceria isso? Não, certamente, porque o· contador. 
mTemat'lva um contracto de dizimas, por exemplo, 
passava letras pelos seus pagamentos. · 

A Iazenda publica com estas leti·as faz os seus 
pagamentos, querendo o credor recebei-as,~ aqui 
temos um exactor gratuito na pessoa do. mesmo 
credor ou port..'ldor da letra, . o qual ha dê apre
s n 1-a o tra tador aceitante ao têm o do seu 
''encimcnto precist\UlCnte, e se.clle lh'a. não paga, . 
temos º·protesto e notificação deste ao thesum·o,c 
e segue-se a marc11a do que se pratica com .as 
outras letras rotcstada,s. onde _não ha, patrona-~ 
os e · emoms em,- acc1onar o eve or. 

Nós todos sabemos o que ha pi)r -essas· júntas 
da fazenda a este. respéito, e esta medida é util , 
a todas mais ou meno.s; isto é, á causa pu~ 
l1lica. , · 

A cobrnn~a da leti'a .é muito mais utildo que 
a de conta corrente por outra razão, e ve1n a 
.ser que se o portador del!a não' faz diligericia. de 
a cobrar a tempo, nem em tempo a protesta 1111-
mediatamente, perde o direito regressivo contra.. 
o thesow:a, e .se a. protesta,..O devedor- que não· 
quer perder. seu crtidito, 'trabalha' muito p·or pa-

• gal-a a tempo e nunca chegará a deverá tazenda 
publica grandes quantia$. de . dinheh'o; eis a uti
lidade .que a commissão entendeu ~ue havia neste 
negocio, utilidnde de torriar clféctiva a cobrança. 
de todas as. dividaS de contractos de venda (lyj~ 
t·mdo o patronato que auxilia a estes devedores,' 
em prejuizo da fazenda publica, , , 
. Demais a mais lo~o ·que ·é vencidjl· uma .letra, 

e() contractádor a uã? p9ga em seu de!idó léniiló;r 
:s .• 

que isto não vem aqui declarado,·, mas to49s as 
letras não pa~_YJlllCem juro tla mora de;ide o mo
mento em que e vencida e .pr(ltestada. 

O portador está poutualmente ·á port'.\ do de· 
vi.dor ao,.t~'11~ do veucim~nto,e,logo_se_~~b~ .se 
paga ou, nao pa,,,aa, e se nno paga desaered1U!--se, 
mostra-i;e que 'está quebrado, :logo: s4';descobre 
sun'fallencia~ Eis a··utilidade desta .medi~a~' ''•. ' 
· Desprêi:é~se 'poi::f a. lek :se quizerem;;:mas :'llâo 

'se diga que não ha utilidade em tér à. fazenda· 
publica , tantos solicitadores, quantos .são os por· 

, tadores da- letras,. .. assim.'como os ·tem-nos porta-
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SESSÃO EM 11 ·.OE Sl~TE~IBRO og 1827 
dores dos bilhetes da aifandega, que não são senão 
letras de terra (apoiadosi;. poi.i como estas se 
apresentão em casa do negociante que deve pa-

. ':"" • • ~ 1 •ari 
que os paga innnediatamenle, independente de 
protestos, e m'lnd:a sequestrar os lfons do de-
Yedor. · - · 

E haverá outro a el com mais credito na ra a 
do que ·um bilhete da alfandega? Não, ainda qul'3 
sejão a ti e 8 mezes, ha muito quem os desconte 
a meio por cento; qualquer capitalista não tem 
duvida em descont:al-os por esse premio; isto -é 
pois o mesmo, e não pode. haver duviJa na uti
lidade do projecto, :faça-se porém o que se quizer. 

o Sr. Vasconcc.11.os :-Quando ouvi que 
o nobre deputado imputava á minha iguorancia 
o não podei· entender a utilidade do projecto em 
questão, eu espera,·a vel-a plenamente provada, 
de maneira .que, co1wencidv, pudesse. mudar de 
opinião, mas infelizmente não aconteceu assim, 

l . ., l • 

Esto11 portanto na mesma opinião e julgo que 
nenhuma utilidade i·-0sulta dest., a1·tigo. a uão ser 
n. de .ab1·cn·i.111· a. cxec1!ção e_ tirn.r. o respi1·0. que 

Quando porém se queira estabelecer esta,dou
lrina, eul.ão· seja para a capital do Rio de Jn
n~iro, porque de l\füias·Geraes o nobre deputado 

Sr~ presidente, 1\linas-Gera.es. teve muitos obsta
, culos ao progresso de sua industl'ia; .a capitaç11o 

extinguio nella. c:ipitaes e creditos, o governo 
m'io. cumprio us condições njustadas com os de-

. veuores,. e além de outros ó bem conhecida a 
revolução de 1791, seguida de prisi)es, deporta
ções e sequestros, que tant::» mal fizerão úquella 
provinda. , . . · . ·- .. 

Da,quLresultou grande e rapid~ decaJc_ncia, cm 
eonsequencia da qual cresceu tao cons1d1!l:avel~ 
mente n divida publica activa, que se boJe se 
tiizesse~ cobrar toda não ~che.,.ada todo o nu me-

rariu em . circulação P.ªn o seu pagamen . 
E-nestas' circ1únstan-ei11;; como seria possível a 

cobrançíf dé tão exorbitante divida p_or meio. de 
. letras a prazos cuttos. como .se Jll'.Opoe'?.Por .isso 

orno a t 1zer que, e. s · , 
estabeleça-se no Rio. <lo Janeiro, mas não cm 
Min'as:Geráes·,. déixe-sà a lllEBma província. COllti
nuar. rio ~ystema até agora, seguido; se nelle ha 
abuso, poE"que .. o não J1averá no novo methorlo, 
que.se prop,õe'? 'Terão ~s. letras.ª fo.rça_ magica 

·de acabar com o patronato? Entao sanccioncmos 
o proje<;to_. e todos . os _outr_?s, q~c fallflrern ém 
letras0- porque acaba-se entao facilmente o patro· 
nato. 

Fiquemt.s poréri1 i1a iritelligencia de que, ha- ' 
vendo com as . contas . cor1·entes iiatronatos, tam
bein'' o hà. \ie I1aver .com as letras; e ·por isso 
estamos nas mesmas circ11mstaneias. · · 
: Não1se·:produzio .. ,razão::.para .. mostrar .. que era 

. excepto.ode· tod_o e qualq~1er. abuso o sy3tema das 
letras; ·'" , ... , '·"" ··. . . . : 

Punão-se os preYaricadores~ ' mas não se · esta
belet~ este··me~ho~o, que in~o cons~ue o fim 
·desejado. ])emrus as -letrns .so sc,adm1ttem onde 
:ha n~goci_an~,~<)nhecidos, ~gue nã.o ql!-crem cx_pôr 

F.lfEXDAS 

o art. to.- Vaséoncellos. " 

duzida11 a letras, as dÍvid~s por c~11t1·acto ~erã~ 
passadas com os prazos dos contractos ; as ou
tras c~m . os prazos ajustados com os devedores. 

Forão apoiadas. 
Suspendeu-se a discussão pela entrada do mi

nistro d~ marinha, que em nome do governo fez 
a.seguinte 

PROPOSTA 

cr Tendo o poder executivo recebido um officio 
d:a camara dos deputados, com data de 29 do mez 
proximo passado, em que lhe communicârat·a ne
cessidade de um activo cruzeiro desde-·Pernam-
buoo at~ ao 1\Iaranhã~, que· preste segurança á 

todo vedado pelos coE";;ados. naquelle; mares; e 
per:madido d" que a mesma c11mara, recoube. 
cendo pelas pro!iden~ias continuamente dadas 
t . • " 
conunercio, j1\. proporcionanâo comboios, jà pon1o 
navi•),;; de guerra cm todos os pontos das c<>stas 
do Brazil e Afric:i, onde neste momento gira a 
força do nosso commcrcio, diri io esta commu-
mcacao so a im e que o exccut1vo, auginentando 

·as f9rças marítima~. estendesse mais ns. provi· 
1lencias dadas, de fó1·ma que se pudesse acudir 
co111 forc;a a todos os pontos: esperou q1Je su
bisse ti saucção imperial a lei, que se estava 
formando sobre n fixação da força naval, para 
en~1o responder á subredita camaru « que o go~ 
« verno coui os meios, que punhào ã. su;1. dispo
« siçJo, trataria de quanto antes acudir aos males 
« da presente gue1Tà, que a camara dos dP.pUt.ados 
<1 com tanto interesse recommendára.-·» Esta.re:t· 
posta porém que o. governo tinha .quasi --a cer
teza ois ue sendo_ n~Iei ventil,1da e :discutid 
cln. :presença dos officios do pp4er executivo, .da 
opimiio vocalmente emittida ,pelo. ministro: da 
marinha, da firme ·convieção qué t'inha a éamai·a 
dos deputados de ,ser preciso acudir com novas 

rças aos pon o.~ a ca os; par;i o que era nus
ter augment.il-as, ·visto 'que o governo .as· não 
tinha) ficou transtornada com a presença da 
lei, que a nssembléa fez subir 1i. sancção im· 
pedal.. · 

« O poder.executivo reconheceu que p.1r aquella 
lei nein · éllé lkiivã h'abilitadó a sustentar a honra 
nacional tão empenhada n 1 presente luta, nem· 
mes1no a satisfazer e acudir nos ·pontos que a 
.c..'lmara. dos deputados. ~nt<-:ndi·'l. deyerem,. ser 
soccorndos. , Pt.r,tanto d(Jtermmou fazer · a- pro· 
posta junta. ·por.: lhe 'pn.recel". que. sendo ella. ae· 
prO\'.lltlll~ · terá ·os __ meios_, de_ a.c,udir ás ·· nc~~ss1-
dades presentes. . . _ , .· · . .. ·. 

« Paço, }G de 'setembro :de .1827 .• :-,.-:.Marqiie.: 
·de Maceió._ " · · · · :, •: 

·pnOPOST.-1. .. 
'? 

« Art ··· 1.° Fíé\i" o · Sº"~rno · 1Íut~1·i~ad~;·'a: · eotl~ 
rar, construir e nrmar toda ··á quíilidade -d~ 'e111-

- • o "" • .. '. -'. ~ ~-

presente guerra, tanto offe.nsiva como defensiva, 
uma vez.· que estas compras e armamentos es
!Rjào d~ntro da:i d~pezas ll!arca~a.s. · ~ ... : 
, :.« '.i\rL ·2.0 '.i~iespp%a 'i>ái:;i .. ti. :arJiià4~. sêí-á:~1~
. và~a .. a' ;quant.ijl, 'q~ljl ·.o governo,,,~apr~~~tou·. jlo 
st:u · orçamento de · 1s-28 com '·o ... nccrese1m.o ,Ae 
25 % e ;'·de ,400:00()jf para. compra.:;dc;_euillar'
~~~c~,..-.·"· -·--_-; ~, · \ .. '·. -·: i:-1~~(; -·, ·- -~. ·:_ - :.·.i· ·:-:_::_-·(·f-;,.·-:" ·~-~-:-·.::_: ·._ :.:::i\J_;;~·. 
. cr Art~ S.o Alem ·ios officiaes ... de • patente,. ·e· 
b~t:ilh~es':.ae:· artilliiiru(:·~a . fuájinhà-; ''pôd~r~ .. o 
·governo eip_pr~gar',nos navio~ ~e gµe.rra.: 8,000 
'~ ~--"· ... --·. ".·" ''· ............. ,_,., ~~-- ,•;,' ·- .. · .... ~ 
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SESSÃO E!tl 18 DE SETEMBRO DE 1827 
l1omens como artífices, marinheiro~, grumetes e 
pagens. 

« Paço, em 15 do Setembro de 1827. - .Mai·que.: 
e • aceto. " - oi xemettida ás commissoes e 

guerra e fazenda. 
Retirando-se o ministro, continuou a discussão : 

e osto o artino á vota .ão foi a rovado salva 
a emend~ do l:ir. Lin.;, que tambcm se app1·ovou. 

Os Sns. PAULA Souu. e Lixo offereceriio as se
guintes emendas additivus, que forào apoiadas : 

« Que fique entendido e declarado no artigo que 
as letra.s venceráõ juros depois de protestadas, e 
se processaráõ como as contas correntes da fa
zenda publica.-Paula Sou:;a. » 

" Que quando qualquer recebedor de uma letra 
do thesouro se ajustar com o pagador cm re
formar a letra, o thesouro fica exonerado da res
ponsabilidade do seu endossamento.-José Litio.» 

EllENDA 

« (Salva a redacçiio.) Que nos pagamentos em 
letras não se disponl1a de rendimentos futuros. 
- Vasconcellos. » 

' . para ordem do dia 

1.0 - Continuaçãe da mesma discussão. 
2.o - Discussão da proposta do governo sobre a 

. assignatura dos diplomas. 
· 3.0 - Dita do projecto que regula os ordenados 
dos professores das aulas preparatorias. 

: 4.0 - Dita das emendas do senado ao prnjecto 
. das escolas de primeiras letras. . 

5.o - Dita .das emendas ao projecto sobre scn-

Sessio em ~ 8 de Sete~bro 
. ' 

PRESIDE:;:cu. DO. sn. ARAUJO Lili.!.. 

-a bordo dos navios dil. armada naéional e im· 
perial, mas ainda dos que, segundo as lotações 
deste~, deveriüo empre~ar-se nos m~SIJ!OS navios. 

rinha. 
3.0 Do ministro da guerra, enviando a cópia 

do decreto em que S. M. Imperial concedera ao 
li X • C O p1 lÍ i i · 

vallo da província de S Paulo Jose Lima da 
Silva metade do soldo de sua patente.- Foi á 
commissiio principal de fazenda. · 

4.0 Do ministro da fazenda, remettendo a cópia 
da consulta do conselho> da.- fazenda sobre o re
querimento de Antonio José de Macedo e mais 
pnpeis, que lhe são relativos em satisfaçiio do 
officio quo por ordem desta camara lhe fóra di
rigido em 11 de Agosto ultimo.- Foi á commissiio 

· auxiliar do fazen<la. 

e juízos, onde ha um sõ escrivão; e sobre a lei 
do monte-pio da marinha decla.-ando que esta 
não concede ils irmãs dos contribuintes a.soLre
vivencia de umas ara as ouh·as.- Ficou a ca-
m:.>ra inteirada. 

· 6.0 Do mesmo, participando que S. M. o Impe
rador houve por bem consentir no decreto da 
nssembléa gera~ legislativa extinguindo os lugares 
de intendcncia geral do ouro desta cõrte e da ci· 
dado da Bahia, assim como os officios de escrivão 
e meirinho dos mesmos cargos.-~'icou igualmente 
a camara inteirada. 

O mesmo Si·. seci·etario l\hia fez presente a 
participação do Sr. Qneiroz Carreira, de que por 
molesto não podia comparecer ãs sessões. . . -~ . 

parecer da commissão de ·guerra e projccto de 
lei sobre a indicação do Sr. Vasçoncellos a _ res
peito dos milianos.- Mando~~se imprilJl!r;, .· · 

que ficou pa1·a a 2• eitura : 
: " Indico que ~e ~fficie ao. governo. Pªra que faça 
cobrJl"~ na provmcm do· Rio-Grande cio Norte, o 
dizimo_ do sal exportado; pelo' mesmo methodo 
por que, ~e cobrão.nas _outras· .. éid~des ~!1ritiip_as 
os dos generos exportados para fora do• imperio. 
· - o deputado Leitão. · ·' · · ' · · .. -· · . ··=. 
. Tambem liverão 1• leitura .. o.s. seg_w,n~e~ .. 

A's 10 horas fez-se a chamado, e. achúrão·se PROJECTOS _DE LEl ,, , 
presentes 86 Srs. deputados, faltando com causa . · 

-k . 
\ ' 

participada os· Srs. Salgado, Martins Pereira, Fer-~ -·· D « A assemlilêa geral le~~tiva ~'HlnJierio 
reira de Mello; F.uia lfarbóza, Maciel Monteiro, · decreta: . , . , , "'" ,, 
Car~eira, :l\ladureira_. Borj_a Pereira, e . sem ~lla . « Artigo unico. Fica extinct.a na província do 
os S~. C~1z ·Ferreira, l'mto de Alf!1e1da,_ Pires · ·Rio Grandu do Norte• a imposição .-da;•.d!Jeima 
Ferreira, Pmto do Lago e Duarte Stlva. . dos predios urbanos, estabelecida pelo alvará' de 

O Sn. PnEsIDE.'ITE· declarou aberta a sessão, e · ·27 de. JutJho de 1808. > ···' :e·' •/·''""'"''' 
lida n ach da antecedente foi approvada. • . « Paço da ~iµara ~os dep~tados,, :lS de: Se· 

o Sn. SECRETARIO M.Au, _dando conta do expe- tJmbro de .1821.-Agostinho Leitão de .Almeida:» 
1en e,, eu os segum es . . • . a Ar~. l.o O, sal j1roduzidó na pro.v'incl~ ~~)tio 

Grande .do Norte e dena· exportado·pagarã:o1m
postó.de éeni réis' i)or 'àlqúeire~ veiifiêandO:,se'se
níelbant::i .. pagamento pelo· carregiidor. na' Oi:casião 1.0 Do ministro ,da marinha, reenviando a re

presentàção ·que a esta canuua dirigirão, os cala- . 
·rates do· arsenal d,\ marinha, dando ao mesmo 
témpo ·sobre o seu objecto . as informações que -• 
lhe forãu requisita1bs ·no officio 'de ·u do cor
rente.- Foi remettido á commissiio de marinha. · 

2.~'J)o;_1ucl!m(), ,reméttllndo.uni n1appa ií~o'sõ. 
dos. marmbe1ros; grumetes, · pngêns ,e art1fices, 
que no presen~ mez· se acbào em·l!erviÇo'activo 

do embarque. <. ·_· _·. ·• • ··••· · .. · ···- :,·: :~·]~'l .·::ui' 
à xrt. 2:0 Aos mestré~. d(embai.sqileêx

port.arem · .. o, rêfcrido, genero, .. se Jhc ·.não.' jl~~);',o 
compef:ente .passaporte, se~~ ,q~e::·~pre~~~~l!W;,,o 
conhecimento do pagamento ,do nnposto. · .;,,_, .'. 

- _. a Paço da camara dos deeutados"18\diflie
tembro de de ·1827 • ....,.Agostmlio Léitlfo'ile'.Al-meida. » . . . . ' . " . ·. ' .. "". ... -' ; ,. ' ' "· : 
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. 3.o - « A assen1bléa geral legislativa decretâ: 
· « .Art. 1.o Todo o senhor é obrigado a sus

tentar, ''estir, educar e tratar humanamente ao 

« Art. 2.0 O senhor niio póde castigar o es
cravo senão. moderadamente em ordem á cor
recção dos vícios. 

( . . 
delicto será conduzido perante o JUIZ critmnal 
respectivo ·(e nas freguezias e capeUas curadas 
perante o Juiz de paz) o qual summarinmente 
ouvindo .ao escravo. ao seu curador, que lhe 
deve ser dado, ao senhor e testemunhas, o 11b
solverá ou clindemdart\ a ser castigado publica
mente perante o ofiiciul de justiça com 40 até 
500 açoites nos maiol'eS crimes; nüo excedendo 
porém nunca de 50 açoites por din, alternados, 
ou successivos conforn1e exigir o estado do pa
ciente. 

posta pena de morte, prizão perpetua, ou traba
lhos publicos por mais d& 10 annos, seri\ o es
cravo processaao na fórma das leis e soffrerü as 
ditas enas • 

. 11 Art. l).o O escravo que niio fõr sustentado, 
ou vestido, ou educado. ou tmtado humanamente, 
não obstante ter sido por duas vezes advertido 
o senhor ela autoridade com etente será arre-
matado cm praça, entregando-se o pro ucto a 
::;eu senhor. · 

11 Art. ·6.o O escravo que für cruelmente casti
gado será depositado, arrematado em preça, en
tregando~se o producto a seu senhor. 
. " Art. 7.o O senltor que fize1· no seu escravo 
ferida, contusão ou aleijamen1", serli. i•unido na 
fórma das leis. 

t1 Art. 8.o Os casos mencionados nos tres ar
tigos antecedentes serão verificados pela inspecção 
do juiz. cm presença de du11s testemunhas, ou 

· e d a em resen a do senbor 
que poderá neste acto fazer·lhc~ as pergunt·1s 
que· .Julgar convenientes para mell101· se conhe
cer a. verdade. 

. ti o l 
contra·as testem1mhas quando Cl'tas tenhão per
jurado, · nfim de exigir o castigo dellns e indem
nisaçio . dos prejuizos causados. E tanto ao se
t1hor como ao escravo compete o recurso de 
a~pellaçiio. da sentença, que julga provacio ou 
nao o objecto da queixa. . 

- Art. 10. O escravo que se quizer libertar, 
offerecendo o seu valor approximado, requererà 
ao juiz territorial, o qual o mandará pôr em 
depGsito, e bem assim o valor offerecido, e fará 
notificar ao senhor, para que em dia ccr~9, por 
elle juiz. marcado, 11presente ·um avaliador, pena 
de 'proceder-se à sua revelia. Então o juiz no
rnearà outro avaliador por parte· do escravo. 
Feitã" a avaliação, o juiz mandará o . escdvào 
j,iassar: 'earh ·de· liberdade ao .dito escravo, que 
assigriada i:or· ello. juiz,. avaliadores; e senhor, 
querendo , · · ao. qual f:trá entregar o valor do 
iµesmo~ . · . 
. « Art: 11 •. Qualquer cidadão poderã exigir das 
·. .. . . ' ' - - . . 

lei, oft'ereeendo-lbes ~s provas Ilecessarias. 
' « Art. -12, O •presiden~ ;da· província, o. <:erre
gedor· 1da :(:()marca, ·o JUIZ. de paz e o JUIZ do 
crime--'1Sâd!obrigados "a. .vigiar 11a •. execução .da 

·preséJlte•Jei, ·:e·: fazerem aos senhores as· neces
sanas:•adve~cias,·.acspeito ao tratamento· de-

"VidOó80S escravos. "· , . 
« Att'13. FJdo' dérogadas todas ns leis e dis-

1>9~t~Cl!;··.e,P._l,:~!1~rió,' ~ pr~n~ :lei: · . · · .. 
:::c(Pàr;õ",.~·«;'cíufüirli.~dos d~1n1~~os •.. aos. l8 de 

. ~tem,br!> ~e }f!Zí.·.;_.l!..'º9,0, Antomo Fev6 •. " . , .. 
TOMO f;. ' .. - - . 

4.o " A assembléa geral legislath·a decr.ita: 
" Art. 1.° Fica abolido o alvará de -! de Se-· 

ternbro de ii:i10. 
·-· o ,, ~ .. , 

tit. li, Si 2°.-0 deputado João Cmulido de Deos e 
Silea. '' 

Veio tambem á mesa um requerimento de ltEr-
. , o - ric -

lado na imperial juuta do connncrcio, em que 
pede se encarregue ú commíssão ele commercio 
e industria de ouvil-o e dar o seu parecer para 
se lhe con.:eder uma patente de p1·0.Priedatle para 
algumas descobertas q\\e tem fe1te>, as quacs 
entende postas em pratica, sct"iio de gmndissim11 
va1•tagem aos interesses do imperio.-Poi remet
fülo t\ commissão de commercio. 

Passou-se ú 

. PRBIEIRA. PARTE .DA ORDEM DO DIA 

EllE:SD.\ 

« O thesonro não contará na sua receita scnITo 
. com as letras do anno. " 

A este respeito, disserão 
. o Sr. França: -Quando umn letra fõ1· pas

sada a mezes, ena· entrará. necessuria\llente na. 
renda ou receita do auno do seu vencimc1íto, e 
o governo póde dispõr <lo seu valor dentro do 
me:s!llO anno ; porque foi ella j:\ .incluida no or-,. . . . .: 
a11plicada consequentemente ã de:'ipez:i. do mesmo 
anno ; se a letra poréin fôr de 1úaio1· prazo; e 
não entrar no orçamento do anrio antecedente, 
não ód-3 dispôr·S;} <lo seu valor, que ertcneu 
a receita o ou ro nnno. 
. Comtudo pnr maior cautda approve~se a emenda 

s:dvo a redaeção. · . · 
o Sr. VasconceUos : - Eu devo dat l\ 

razão porque oJfüreci a minha emenda: muito .. 
me marnvilbou a explicação que_ hontem deu 11 
esta lei 11111 dos membros da cotilmissão <le fa. 
zenda; muito me maravilhou qu-e tendo n. com
missão proposto na lei. da. fundação da dividu 
publica um emprestimc>, quizesse aiuda dai:.. ao 
governo novo empres:timo, e emp1·estimo de ante~ 
cipaçito. rep1·ovado por todos O> fin:1nceir.>s, . 

• Nãl) menos me .admirei_ qµe' principillS~o seu 
discurso por uma mcrepaçao à cnma111, d1zeildo 
que ella se arrripiava. sempre que. sé fatiava em 
tributõs e emprestimo: esta incrcpação porém, 
S-r. presidentti, longe do nos tornar' odiosos, nos 
traz muita honra. (Apoiados.) . . . . · 

Como é que esta cama1·a ha de estabelecer 
tl'ibutos sem ter as. necessarias informações? K' 
assim qne· :;e est·1belei:em trib.utas?· Que' iiifor-
mat.oes mos nos o me o o . e· arreca açao, 
de seus abusos, da ·administl-nc;ão e seus abu
sos, e da importancia tot'll de tudos. os impostos 
no imperio?. Tem o. governo. Uado tod~-·~ ·in~ 
formações ·neccssarias "!·O actual uiinis~o. da 'fa· 
zen da, que e certamente ·o mais Jíabil ~qiíc ' te1n 
dirigido "110 ·. i.mperio _ a • repartição" da· ' faZedda, 
(apoiodos:~ amda. 11110 pôde tomar· pé neste golfo 

.de desordem; elle. mesmo o confessou neste 'au· . 
gnsto . recinto, ·nós todos o ouvi1?os·; é~ couió l'ha· 
vemos de · nõs~ . sem termos. as._ n~ariá:s 1 infor; 
mações, e·. neste golfo : de d_ésà!·dem· ~ni . ~i~ 'o 
•.> •";• ' ~··1· ' ........... ~ 

{J 
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50 SESS10 Ell l~ DE SETEMBRO DE 1827 
mf'smo mini;;tro não pt; le tomar p.\, eu o repito, 
cmno, digo, Sr. J.lresidente, co:no estab~focer tri
butos, muito mais q11an11G das contas que nppa-.. . . ,. . .. 
vê quG não se arrecaclão to.los os tributos? Qual 
será a razão :iisto? S:rá porque o p;ove•·no é 
desleixado, <•U yorque o povo niio pól.! pag:u·? 
Nã sei .ie se a meio iara ª"at· tributos o 
augmental-os ! ! 8erá uma mm·avilha um tal sue· 
cesso! 

Se porém não se cobrão cs tributos pelo des
leixo do governo, deve-se despel"lal-o a que faça 
o seu dever, e não sobrecan·egar os povos com 
novos tributos. 

Eu sempre me opporei ao estabelecimento ele 
no\·os tribntos, porque n!io qll(m> Lnpostos para 
desperdício~, e se, n '\ increpação q11e se fez 
hontem á camnm, en fui contemplado, muito 
agmdcço no hom·ado membrn o elogi•) que me 
fez, e di}"ei .que semp~·e n~e hei de_ oppõr. !'1 tudo 

o Sr. CnJ.~on;-Sr. presidente, parece que 
o l1onr,1do membro quiz contestal' .alguns princi
pios que expuz aqui 110 meu discurso de hontem. 
· Disse que muito ~e mnravillm de que a co:n-

' missão de fazenda prepuzesse, além do que envolve 
a lei da fundaçàu,. outro plano de emprestimo, e 
empi·estinzo poi· antecipação, neste projecta que 
agorà se discute. E a mi01, Sr.cpresidente, o que 
mm o m m r ~i n. · e _ i 1 

neste recinto theorias 'falsas e express~es vasias 
de sentido. . . · · ... . 
: o que !!IÍtende o honrado membro por - em~ 
prestimo. por antecipação'!~ Convido-o para que 
me:éitplique que natureza ou ·especic de.empres
iimo. e esse tão perigoso e ruinóso, como elle diz, 
f,i tiio: f:eprovaào pelos eciJnomistas que elle co· 
nhece. •. . .-·-. ·. · 

. _'Tanto quàiito ... eu seL.a respeito disso, .devo 
affií::1nar,~_83 ~llra'ºque _riiio lµi emi>J'estiino ne; 
Dhl!Jll, !lU.e_t:no. .se.ntjdt). e~ _q11e . ~alla o 1!on~d() 
membro, -nao seJa-empresbmo por antec1paçao; 

' ' 

-porq11anto todo o capital havido' por cmprestimo 
habilita o governo a consumir hoje um'\ parte 
das suas rentJas futuras, isto é, das rendas que 

mento do jnro e amoi·tisação 
pilal. . . . . . . 

E tllclavia posso i~1talmenle affirmar á. camara, 
ue não ha ·011om1s · 

o systcma de tacs emprestimos com as devidas 
g1\ranlias, porque est:i mais qu~ provado que ·no 
cstad•> cm quo se nchão as nações civilisadas~~ 
não ha meio algum ouh'o que lhes possa ror-
n11cer cn1litaes para desp}zas extraordinarias, se
não o de tomar emprestado, ou, con·mmir . por 
antecipação uma parte das suas 1·endas futuras. 

Disse mais o hom·.ldo memb\o que a commissiio 
qner:a· auto1·isn- o governo para consumir em 
um dia ns rendas de tres annos, e muito in· 
vectivon contra isto. 

N!lo respondenlo a 

governos e classicos cm administr1u;ão financial,. 
a saber: Inglat•!rra, França e Estados-Unidos ; ·e. 
qne d'l~de que fallei nos bilhetes do thesouro de. 
\Vasl1in"L<ln. nos Exche 1ie1"-bills de Londres e 
nos bomls cl1• Ti-ésor de Paris, devia o honra o 
membro '(que devia salier o q 11e isso era) ter logo. 
entendido qnc o governo niio podia negociar das 
letras em que estão, para a despeza do anno se
n:'io ac1uellas que se devessem venccr·dentro do 
mesmo anno. Como pois tl'Ouxe o honrado mem.: 
b1·0 o odioso consumo das rendas de 3 annos em 
um só dia? 0> bilhetes do thésom·o, que nos 
scr,·em de exemplo, s:ío consumidos dentro· do 
_anno cm que se elles vencem.. . 

Agt•rn elevo nccrescentar, Sr. presidente,. que a 
unic1\ diffe1·ença, q11e J1a cntt·o aquelles bilhetes 

'\ . - . . . . ; . 
e as letras de que trata o projecto, vem a ser ; 
que -os pdmeiros têm por- garnntia• o, credito do 
the3ouro sómente e por hypotheca, para o seu, 

rom to •n amento as f11tur,1s entradai ou re-
. ceitas do thesouro; e as segundas ('lue . são, .as. 
de que u~aremc.s} têm a dob1·ada garantia do 
creditr, publico oµ do nosso thesouro,_e do- cre· 
dito commercial ou dos aceitantes das· letras;
e bem assim têm a dob1·mla hypothe_ca para o 
Reu pagamento, dos fun los que jà se nchão em 
poder <los aceitantes e nind l (quando estes 
falteni) d.ls entradas on receitas do thesoúro 
publico. . . · · 

Esta difforença (quo servirá de. acreJita1· m,1ii~ 
o g:ro das letms, pel 1 alliançn do credito pu-. 
bhc9 com o commc1·cial) jylgou~se · necessaria 
em-'Jlresença das . uctua~rcumstnncias,· em qiie 
nos achamos. · - ·· ·. . . 
·Disse mais o honrado.membro gue eufizhontem 

um g1·.mJc elogil) à camara, quando pareci rep~va~ 
a muita repugnancia que havia ·aqui· em. ·decretar 
tributos. . . . · .. · . ' · : .. ·:: .: 

E11fonda-me ' de uma vez o· honrado méinbro :· 
eu não censor.:> a just.1 resistencia ,que deve' 
fazer a camara ã imposiç.'ió de novos· tl"ibutos ; 

·i 11 m i u · · ·, -- · · · · · · 
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. SESSÃO EM 18 nE SETEMBRO DE 1821 .51 
8, na eonvicçâo de que ê neeessarío ao bem pu
blico e á prosperidade do Brazu~·rornecer ao the
souro . publico os capitaes de que necessita, para 
fa~er _ frent~ ns • despezas da nã;ção ; foi á esta 

i:lo orçamento fõr _v.osta em terceira discussão 
com . as emend'ls Já approvadas por <>sta ca
mara. Então a camara resolverá cm sua sabe
doria o . que se deverá fazer à vista de uma re
ceita de 7 ,600:000$, de um1 despeza de 10 mil e tan
tos COJ}tos e de um deficit de perto de 4,000:(10::1$000; 

Creio .que naquelle momento a camara deixar:\ 
de admittir grande parte da opposição (que nliás 
não é desnecessa1·ia} que so tem querido fnzer 
a torto e a direito. Talvez não b:1stem sóml'ntc 
os fundos em apolices; e os avanços ou ante
cipações. das letras em ques!ão, e tah-ez seja 

- o 
de renda que possa de futuro fazei· frente ao 
deficit ·que de futuro houver, e que de certo 
haverá . por algl!.ns annos.. . 

, . 
minha pule resístil"ei sempre á novas imposi
ções ; e para não incori-e1· no ridículo, que · l1a
veJ!a naquelle qu(!_ propuzesse emprestimos e ope-

.. o 
propúzesso um augmento âe renda para as des
pezas de taes emprestimos e operações ; farei 
quanto antes uma declaração, que de certo me 
porá á. salvo. 

Sim, Sr. presidente, posto que eu conheça. que 
a . VeJ,'.dadeira. e real caixa ele amoi·ti.3Jiçri_o, seja 
um salclo no tliesouro ; e post<> que esteJ·i. con
vencido de que nenhuma theoria fimí extingnir 
:uma divida publica, emquanto não houver um 
excesso de rcct:ila sobre n despeza do thesouro, 
e comtudo eu espero' que o melbo1·amé11to da 
'arreeadação · das · nossas rendas . produzirá tão 

astará. áS . despezas decretadas. (Apoiados;) 
O progressi\•o augmento da riqueza publica dA 

\1m imperio.novo; cujo desenvolvimento ê rnpido, 
· - · · · - · · · nto o tem 

féíto parar~ é de certo 9utro bom fundamento 
para a: minha esperança. · 
· Estou pois convencido que a melhoria na arre

: cadação, e o natural crescimento da riquezapu
blica; em cuja proporção .estão sempre as re~
da.s, ·devem obrando conJunciamente, produzir 
aquelle . resultado. · · 
· Ora; até aqtü tenho considerado o projecto das 

letras ·como relativo sómente aos ·contractos de 
rendas: que se fizerem, mas cumpre que .a con
sidere tambem debaixo de outro ponto de vista : 
vou poi:tanto,fallar da emenda do Sr. Lino Cou
tinho que muito desejuia que .fosse approvada. 

o:sn. Li.~oCOUTINHO:,..:... Já. foi approvada. 
'0 ··SB. "; C.lLYON : ;_Bem, estimo muito que. o 

tivesse· sido; porq~e ê um.: D1eio ,de. _s_ e,-poder 
cobrar com moderaçao ·e eqmdâde, ou p1·ecedendo 
ajugt.es,0.e consultando-se. ás. faculdades. dos.,cre
dores,·uma·. fP'Bnde somma .de .. dividas ·activ,~ d<? 
Ulesouro ; .9JV!4as,, qn~ , St:J?dO l!_Obr~das, como e. 

e JUS ç&.' r1goro .;., .. _ :. . .. _ . -
~ouro. p~' f~ei..g~_1ite;~~~l~J1s.!l~igcj~,,de,sua 
' _e~P~3!t' ,, ,· :;,.,,~,,.,.,_,,.,.,., ' , . : ''"·''.,: ·- ,· ' ... ,., -, . ., . 

;0,S8'. VÃseoNCELLos .·respondeu àõ_disçur:so, pre;
~ente, .. ao;~uahreplico~º Sr,_:,Çalmon.:,,p~r f~1~·· 
.àe'i.espaço . nao c;pQdemo,, .cop.i!lf ,~:Jê su~, er~~l~"lS 
ó"'ç~S~~~~.~,:~:s.~_·-~-:-t·_~·:· -.:'":~:~_0.;.;·;~,;_.-:::.:;. -~·-.,:···· ! - :-: .• ·-~:-_,,--:,:~ ~--;·. .". ~ -. .,_ _,· _ , 

',:A:p~~,:~e~~~~~~·: .. ''''t'~/• .. :· .,, ... : .. _'. :_~: 
o·:-sr~ souz& · Frà,nor;a ::.;:...: O ·sr~• V~con

.c::1!llÔ,s·disse. )ru,e .. es~ ·.Projee~ .. ia.·. a_utoriz&x ·. o go

. V.~!.n~t a;,~~~~~~;~n.i :1UJ1.1~no..~' rend!'· 4e' tres -.. · -- ".,-_.~-,....,. •, ..... ·.:·-:. :· _,_.... - ' .:. ·::-~.:~~-~ 

que a commissão de fazenda não entregasse ao 
s•weruo as rend<1s do estado pua dispôr dellas 
como, e do modo que quizesse; digo que a sua 
emenda não tem nai.hr de novo, e nada augmenta 
ou diminuo á doutriM do projecto, porque o mi
uish:o, quando annualmente apresentar o seu re
latorio a esta c11mar11, ba de orçar a receita do 
anno, e nest-1 receita certamente hão de entrar 
todas as letras vencíveis 110 mesmo anno, cujo 
p1·odueto se ha de. npplicar ás despezas desse 
mesmo anno. 

Dondé concluo _quP. ·ª· doutrina. da ~men<ta dó 

jeéto, o que remove os seus receios ; mas se
guindo aquella regra de direito, que diz : guod 
ab1mdat. non nocet, ap_ezar de. eu a não julg tr 

emenda, n'a qual. implicitamente propõe que se 
não possão dar ~em paga1nento do anno de 1828 
por exemplo as letras vencíveis em lb29, porque 
assim tambem eneontr.wa a ar ui ão ue não ha 
motivo de se f.1zer, como se foz á commissão de 
fazenda. · 

Increpou-se tambem a commissão de nãó íallar 
senão em emprestimos ; contenha porém o pm
jecto esse emprestimo ; qual é melhor, fazer um 
emp1·estimo ddfieil de se realizar de grande ca
pital jmito, ou emp1·estimos pequenos,. que se 
realizão e pag;\o annualmente, quero dizer,. no 
mesmo anno em que se contrahe e sem venci
mento de juro ? Como pois se ·quer lançar o odioso 
sobre esta? Como se usa de discursos vagos con
tra. ell.1 que na.da concluem ? Esta medida ~ nada 

Coutinho, que tambem foi approvada. 
Seguio-se a emenda do Sr. Paula Souza. 
O Sn. M.u.\. apresentou esta oulra; que foi· 

ap.oiada. • 
EYE~DA. 

<e As letras, de q11e t1·ata o art. 1°, que serão 
sempre saccadas com a clausula de se pagarem 
ao . portador, são ·consideradas como .. veriladeiras 
letras mercantis, para se . observarem a respeito 
dellas _ todas as leis, di,,posições e estylos com
merciles, que a respeito destas se acbão em vi~ 
gor~:_ Maia.» · · 

Sendo.posta. em. discussão juntamente com· a 
do .Sr. Paula SJuza, foi e5t~ retirada a re'lueri- · 
manto do .seú. au(or, que .$e conformou· com. a 
'do Sr. Maia,,.a quâl depois .!e julgada: su1Jicien
teménte di5cutidii. foi ápp1·óyada ; Jicando préjíi~ 
dicada a outra entenda do: sr~ Lin,o:,Couti~ho: . 

,_ ,' ') . 
sem ·debate foi capprovadó; 
· Põz então o Sr: presidente· a votos :- > .. , ·'····.·. . 

~~idi:~·~~e~ª~f<>~._~o:n.~!ui~·-ª Y~~d-~:~~··. 
. 2."" Se .o ·projecfu.-passavapara a 3•~.decidio~se 

que sim ; e ~e mandou a commissiio principal da · 
fazenda; · ___ · . .. - - ·. -. · •. ,,.~ 

Veio ã .mesa a i;eg11i~te declara~ d~ voto &Ssig .. 
nada' ~elos·. ·Srs. ~ V8$concellos,; ·:C~ell'8 de 'Gott-
vea 'e· Melloie Souza. • . ·'' .::~:,:.: ... 
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e_"' ª- SESS.-\0 En 18· DE SETEMIJRO DE 1827 · 
" Declaramos que votámos que não passasse á 

terceira discui:;são o projecto das lct1·as para o 
pag-amento do theso11t·o. n · 

Seguio·se a 

· 1.• Discussão da proposta do governo sobre 
as assignaturas dos dipl.:.mas. 

qutl foi apoiado, e depois dJ} discuLid•l, foi 
vado até que se recebesse resposta do 
.ctiv-0 ministro. 

Entrou-se r.a 

' appro-
rcspe-

TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

J.a discussão do projecto de lei,. que estabe· 
lece os ordenatlos dos pi·ofessores dos estudos. 
que tlevem pi·eceder ao:> cursos j1iridicos nova
mente creados em S. Paulo, e Olinda. 

dus ·emendas feitas pelo senado ao 
lei sobre as escolas de prim~iras 

Aberta a discussão de ·cada uma das emendas, 
fo1·.ão todas app1·ovadas, e por fim se clerão poi· 
discutitlas, e se m:lndarão á couunissão de re· 
d acção. · 

'l'ratoú ·Se dii 

QUINTA PARTE DA ORDE:\l DO DIA 

Discussão dns emendas do senado ao projecto 
sobre os conselhos de guerra nas províncias. Pos· 
ta~ em di:;;cussíio si11gularmente foriio approva· 

Derão-se finalmente por discutidas, e forão ado
ptadas ;. e remettidas á. commissiio de redacçiio. 

Chegou-se á 

ULTIMA P • .\RTE DA ORDEl\I DO DIA 

3.a discussão do projecto de lei sobre a abolição 
do conselho da fazenda. 
. Depois de breve debate, não havendo mais qu13m 
.pedisse a palavra, póz-sc a votação. 
' 1.0 Se se dava ·por concluída a 3a discussão. 

- Venceu-se que sim. 
2.0 Se se adoptava o projecto.-Venceu-se t im· 

bem, que sim, e se mandou á commissão de 1·e
dacção. 

Termimrda a ordem do dia, a requerimento do 
Sr. arceb1spo da Bahia. propüz o Sr. presidente 
se entrava em la discussão o projccto de lei sobre 
a . congrua .dos· parochos, não obst·mte niio ter 
sido. dado· pa!'a ordem do dia, e decidio·se que 
sim ; e·· repetindo-se a vQtação por suscitar-se 
duvida: sobre ella. decidio-se do mesmo . modo. 
Como aii:da entrasse ,f\m duvida se este· proje-
e o na en o si o para Qt em o 1a, po ena 
entrar em discussão, sem que primeiro se pi·o
puzesse e se ·vencesse a sua urgencia, · foi esta 
prO{'OSta apoiada ; mas· entrando em discussão, 
1•ed10' o Si·. arcebispo da ·Bahia· licença .para re
tirar· a sua proposição; e lhe.foi concedid~.ficando 
por este modo.·· terminada toda a questão: 

A requerimento do Sr. Lino Coutinho se man
dãrão .. â commissão de legislação e de fazenda 
a. consulta e : mais. papeis 1·elativos ao ·sellador 
t111· a!fapde~a da Bahia; Pedro Be~mfo, ~ue já 

tinimo sido i·emettidos pelo g.>verno, e se aclia~ 
vão na secretaria. · 

Tiverão 2a leitura 
1.0 O projecto de lei do Sr~ l\Iaia sobre a aboli~ 

ção dos officios de "uizes e escrivães da ventena, 
e e a e mes e a ea. - u gou se ma rta. e 
deliberação, e se mandou á commissão de le
gislação. 

2.0 O projecto do mesmo St·. Maia, q11e propõe 
a ex mcçno as or enanças em to as as pro
víncias do imperio. - Julgou"se tambem objecto 
de deliberação , e se remetteu á commissiio de 
guerra. 

3.o A resol11ção do Sr. Xavier :Ferreira sobre 
as carnes seccas da província do Rio Grande de 
S· Pedrn do Sul. - Não se julgou objecto de 
deliberação. · 

Leu-se a seguinte resolução da commissão ·de 
fazenda. · 

RESOLUÇÃO 

« As contdbuições que para o cofre da policia 
da córte se arrecada vão nas provincias da Bahia, 
Pernambuc?, Maranhão e Pará na conformidade 

o aviso e e ezem ro e • cao ªI?P i-
cadas ás despezas da illuminação das respectivas 
capitae:;; e de outras obras publicas , que estão 
á ~argo das cal!laras dos consel~os d~ ·ditas 

contribulções como um subsidio das suas. rendas, 
e com o. fim pducipal de se manter a referida 
illuminação. 

« Paço da camam dos deputados , 13 de Se
tembro de 18"27 .-.\f. J. de Sou.;a França.-N •. P. 
ele e. lTergueiro.-J. B. JJaptista Pe1·eirrt. - J. de 
Re~ende Costa. - J. J. da Silva Guima1•ties. -jf. 
Clllmon ~u Pi11. »-l\landou-se imprimir-

Leu-se mais este parecer da commissão · de 
poderes: 

PARECER 

« F-0i visto na commissiio de poderes o·officio 
de 30 de Setembi·o do anno _ proximo pasudo, 
que o Sr. capitão-mór José l\lathoos. da Graça . . ... - . . . ' . . . 
dé Sergipe <l'El~Re1, declarando-lhe ·que o estado 
da sua sande o impossibilitava de aceit'lr o cargo. 
de deputado, pam que tinha sido eleito pela mesma 
província; o qual officio tendo '11ido remettido·ao 
governo pelo dito p1·esidente, foi dep.01s e'!vi,ado 
á camara pela secretaria de estado dos negoeu.>s do 
imperio em 5 de Maio preteri to. · · .. ·. · ··· .·. .·, · 

" A .commissão, posto que fazendo a Í:nais:van: 
t.lljosa idéa das luzes e acrisolado patriotismo.do 
Sr. deputado, sinta quanto .é pos~ive~ a f.alta de 
su1 cooperação nos trabalhos legislativos_,. toda~ 
via achando comprovado o seu impedimento. per
petuo . por J~uas .. ~~st®ªe~.:cetl!: J~~a..legal, á 
vista das quaes não é licito duvidar nem . das 
graves molestiM que padece, nem da .·sua: 8Vl!.D~ 
çada. idade, é de p:u·ecer que se. lhe. conceda a 
escusa que pede e que se officio ao governo. para 
que mande vir o supplente.. · . •.· ·:. , .,·, . :, 

« Paço · da camara • dos. deputados , em · 25 · d.e 
Ago!!tO de 1827.-A •. P. Limpo: de Abrêo _; J. R. '' ..• ' - ' . " ···- -.·.· . 

... .... "'- . 

Entrou finalmente em discussão o _pareeer'.•'d·a 
commissiio de· fazenda sobre o:.officio do·vice
presideate da Ba11ill, em· .. que. •pede, que•',a· ~u:úta 
âa fazenda· daqnella. provincia •fosse autqr!Ada 
para 'JlOder compraro·arruinadocdificio.doantigo 

. theatro da mesma cidade e reparal-o,:&RJ;!lica~d~-o 
para local; .de escola de Lancastre; ~ Nao .~or ap-
provad(), . . . . . ' : : . : . . ·'>: : e ;./e ,':', •. 

. Trâtando-se da. resposta qiie .·.se' havia· de: dâr 
ao officio do miuistru, ~uc tinha'reniéttil.\o à'es\,a 
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SESSlO EM 19 DR SETEMBRO . DE. 18:!7, 53 
éamâra o dito officio do vice-p1·esidente da Bahia, 
lllândou o Sr. Lino Coutinho uma indi.:açâo que 
foi a oiada, e entrando em disclissão. como fosse 

ta a por er a r , pe i° 
:Sr. Lino Coutinho licença para retirai-a, 
foi concedida 

Deu o Sr. presidente para ordem do dia : 
1.0 - Segunda discussão do projecto de lei 

sobre o imposto nos vinhos e agoardentes. 
:!;0 ;.... Segunda discussão do projecto de· lei 

sobre a abertura de est1·adas e cauaes. 
3.0 - Segunda discussão do projocto de lei 

sobre as sesmarias concedidas depuis do anno 
de 1808. · 

Levantou-se a sessão depois das duas horas da 
ta1·de. 

Pr. Pedro de Ai·aujo Lima, presidente. - Josc 
./. 1tonio_ da SilM ~laia, 1° secre;tario.- Joaquim 

l'RESlDE.'ICIA I>O sn. AR.\UJO LUI.\ 

' i ba ada ás 10 l11:1ras e achando-se 
prczentes· 00 Si·. deputados , por faltarem com 
participação. de causa os Srs. l\[artins Pereira, 
l•'erreira de l\[ello, Pinto do Lagi>, Queiroz C11r· 
reira, Duarte Silva,· Faria Barbosa, Maciel Mon· 
tei1·0 , e sem dia os Srs. Pinto d'Almeida, e 
monsenhor Piza1·ro. 

Doolnrou o Sr. presidente aberta a sessão, e 
lida a act'l da antecede~tc, füi approvada. 

EXPEDIENTE 

Forüo lidos tl·es officios do secretario do se· 

01-'Jo-ZCIOS 

J.o ~m 

o am.o do 1828. 
2.o -Em qlÍe faz igual participação ácerca da 

resolução sobre 11s revistos de graça especialis
sima das sentenças de prezas, proferidas no s11· 
premo tdbunal do almirantado. · 

3.o Acompanhando. a resolução do senadó sobre 
a proposta desta camara ãcerca dos subsídios 
dos membros do corpo .legislativo, á qual não 
pôde dar •> seu eonsentimeulo. 

J<'icou de tudo a camarJ. int.eirada. 
!<'oi' tàmbem 1>resente ã. camara a participação 

que fez o !:Ir. Pinto .do Lago sobre o incommodo 
da. sua saude. . .. _ ..,.-

O Sa. · Dsos E SiLvi ··Õffereceti , e füi . lido o 
seguinte 

g.:iiros l·~sidentes fõra do imperio pagará.ô sobre o 
seu .valor li<i.uido vinte por cento de. dii'eito ao 
thesouro nacional.' . · . .· . , .. 
·. 2.o'Na a:valiação .dos bens que ·houverem de 
p:1g·nr .. tàes dir. eitos .entrará~. sempre u. :n avalia~ 
aor! por . parte d.! , fazenda nacional· . . 

« 3;<> ESte avaliador será nomeado pelas .Jun
tas de fazendas,· onde .as . houver, e pelos juízes 
·do:territorio. onde· se. fiZer o i11ventario~·naquel· 
les -liigares onde· não llaj untas de fàzenda. 

« 'ª~º Fieão·revogadas todas'ns léis en contr•uio. 
_. O deputado · ~Qifo Candido. de Deos e Siloo: » 

Julgando-se urgente, foi feita a 2• leitilra, -e 
declarada a sua mataria de deliberação. . 

Foi remettida á eominissão de le isla ão. 
Foriio .tambem lidos depois ·de redigidos pela 

commissão competente os seguintes · 

. PROJ.ECTOS DB LEI 

1." Sobre a extineção da prúvedoria·mór da 
saude. 

2.o ·Sobre a abolição do tribunal . do conse· 
lho da fazendh. 

3.o Da creaçã.:i das ascolas das primeiras 
letras. 

4.o Sobre as sentenças proferidas nos conselhos 
de guerra das províncias. · · 

Forão todos approvados , os· primeiros dous 
para serem euvil!_do~ ao ~enado, e os dous ulti· 

PRillEIRÃ PARTE DA O:RDE~ DO DIA . 

o imposto dus vinhos e agoar entes., 
u Art. 1.o Todos os vinhos, que se venderem 

or miudo em qualquer pa1·te do territorio do 
• ··- . •• 01· m dida ou 

C\nada, e trinta 1·éis por botelha, sendo daquelles 
que vêm engarrafados. » · ·. · · 

A este raspeito faltarão. 
o sr. Va•concellos1_;,Eu me opponho a 

este 1° art., e entendo que deve ser sup11ri· 
mido (apoiados), mas antes de expender as razões 
que tenho contra este artig•>, quero ent1;ar na 
nnalyse delle. . 

Diz o artigo-todos os vinhos-por ci>nsequencia 
não se faz dilferen.,;a. das diversas qualidaJes de 
vinho ; ha\·erá oceasião em que o· tributo venha 
·" • d · inho a oiados : eis · o u 
se conclua : eu julguei 1ue este m0<Jo de impôr 
er.i exch1sivo do antigo .g ... verno. mas pertence, 
011 quer-se·· que pertenç'\ ao corpo legislativo 1 
Eu '!la minha parte não quero repartir taligµomi, 
n1a: (leu -que _se ve!1 erem por mm o en1 qu • 
quer parte ao imper10.-

Estas palavras dão a entender qne ha de ser 
o imposto sobre os vinhos, que se venderem por 
miudo, immediatamento ao consumidor, e .que 
será nos mesmos lugares, em. que so vend-,rem 
por miudo, mas vejo nos art •. 4° e 5° o cont1·ario 
disto, pois nesses artigos se declara que a . co" 
brança dos impostôs será feita sómente nos portos 
de mar por eollectores para isso nomeados,. e 
que pagar;í o imposto o primeiri> comprador: 
eontril.d.1cção manifesta. 

l\lais outra contradicçào; no art. 10 se diz, que este . 
Íll)ppsto ... sõ .lecl.. lugar nas Vtmdas; e -J'ío-:40 jã 
se. não faz esta differença, e é o proprietari9 do 
vinho obtigado a pagal-o_, quando despachar .os 
vinhos pai-a · si; · .· .. · . , . , 

Dh: mais-sendo engarrafado-não entendo bem 
esta excepção ; não posso bem comprehender a 
razão da exe,lusão· dos outros ·· vinhos, que· não 
ve;n engarrafados; isto . é ·para mim int.~ira.ment.e 
novo! en o· ra · · · - • 
e não a posso descobrir, principalmente· porque 
assim )l;io . se:'importará mais, vulho enga~rafildo 
por·se,não pagar o tributo •. ' :,.,,, .... , .. ,.· 
·Por isso 'parece qu<1 não põde . passar ·o artigo. 

Sendu tamoom"que este imIJOslo olfd11de -0s~tra
tados, ··.·que tem ' estipulado . direitos:, certos d~ im-

?~~;:'~!~. que_'~t~ aã~ s~j~o- direc~;i~~~e 
··,Nem 'se·• diga que nao . ha. Vlºlat.ao de tratados, 
por<}ne 'não se põde · chamar:.•dii:_eitos •. de impor
tação_. 's~não o_ que se cobr!! na alfandeg'\:·qn~l 
e -• razao, ,porque as . naçoea< 6$~beleeem; (lOC 
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SESS.~O EM 19 .DE SETEMBRO DE 18!7 
tratados · certos direitos para seus generos? E' pal'a 
que achem maior . consumo aos seus generos, e 
mercadorias: ora, ba,·endo este au~mento de im
posto sobre os \"inhos, como se propõe nestes artigo, 
não se diminue o consumo, não se impõe um 
novo direito neste genero, não fica violado o fim 

• ? ,.- • • . 

que ne~ue esta verd1Je. 
Demais niio se pense que se augmcntão ns 

rendas naciouaes; ó tim axioma que o nugmento 
de im ostos não au m nta o ro ct · 
este o fundamento 1 o nxiomn que em fü1nnç1s 
dous e dous não são qnatro, i!'>to é uma '\"er
dade, que a Jiistoria de todas as nni;ões attesta, 
e não sotfre contradicção. 

Por consequencia dolJ1·nnclo·se os direitos sobre 
os vinhos, uiio se pólle esperar que hnj:~ este 
augmento de 1n·0Jucto do imposto; ha de baver 
diminuição infnllin:l: todas as vezes que se 
augmenta o tributo, on imposto, diminne-se o 
n11me1·0 de seus consumidores, porque immensas 
pes::i.oas ha que não ficiio no alcance do um ge 
nero encarecido em razão do nugmento dos im-

Por · consequencin augmentando·sc, como estí1 
neste artigo, o imposto, dimin11iri1 o numero de 
comp1·adores do Yinho, e portanto o que se ganha . - . 
nos. direitos de i1UJ!01·tn1:iio, porque ln de se im
portar menos po1· isso mesmo que lia de bnver 
meno1· co;1sumo. 

Accresce outra razão ara n carestia dos vi-
n os, e vem a ser a e recahir este imposto 
nos capitaes, pois no projecto se estabelece, qno 
seja pago pelo pr.>prietario, ou pelo primeiro com· 
prador. 

Um imposto, p!lra cujo> pagamento se empre· 
gão cnpitaes e nõo rendimentos, diminue a pro
ducção, pois o especulndo1· diminue •> capitul pr.>· 
ductivo, quando o de.:;tina .para o png,1mcnto do 
imposto; e como perde o lucro do capital 1·e
serYado para o pagamento dó imposto, encílrcce 
o genero pam haver o juro, que nem aproveita 
ª·º .estado, . nem ao eon~umido1· : dua!i razões for-

producção, ·e juro do éapit'.ll 
gamento· do imposto. 

Um dos males deste imposto ê que 11mitas pes· 
soas ·deixarãõ de ·usar do vinho enero do ri-
meira necessidade pa1·a não 'pour.as familias. 

Nem nos illudamos com as dechmuções de mo
ralistas; que condemnão o uso de esph·itos: quando 
tivessem 1'azão, muitos m::.tivos cmlJaraçavão a 
adopçiio d(! suas idéas. · 

Montesquieu é hoje geralmênte mofado por ter _ 
avançndo, que o viuho era prejudicial aos ha
bitante!!· dos· paizes quentes ; o seu erro cst{i 
demonstrando por gra11tles medicos. 

Rejeito pois o art. 1°, do .projecto: lo por ser 
otrensivo dos tí·atados, 20, por não esperar augmento 
no prodilcto do imposto e 3°, porque o m:9jecto 
est.á concebido· de fórma, qu13 uí«rpói:te- passar, 
como já notei pelas contradicções que contêm. 

Ha· ainda outra razão porque voto contra este 
artigo;· tenl10 muito i·eceio da imposição de qual
quer tributo, porque um trilJut•) pode causar 
grandes males e principalmente quando á impo
sição dos· tiilJutos não precedem exames, e exames 
mui serios e circumspactos.: pode ser .que se aca
be a producção daquelle ·genero. de industria e 
nao e a pnme1ra vez que is .· em . acon c1 o, 
ou ao menos q11e se '\"ão deslocar muitos capi· 
taes empregados naquella industria, com o que 
se perdem capitnes, ficão muitos ociosos, .. em
quauto . não acbão novo emprego e .se inutilisa a 
industria dos. obreiros e c;;pect.la<lores . que não 
podem· aproveitar cm outra- sem n•.Vá' aprendi
sagem com despe1·dicio de tempo, trabalho. e ca
pitaes, ._ 

f?ep40 ~simy ~>Jrect: ~ue se não J>údem impõr 

Mbtuos sem maduros e circuinspectos exames, 
e precederão estes exames ? Temos nós tomado 
pé no golfo das desordens de nossas finanças 1 
O ·excelleutissimo ministro da fazenda não con
fessou nesta casa com todos os seus c.>nbeci- •• 
n~eutos em materias financeiras, q11e não tinha po-

os illu::itre.~ deputados da mi
caso de equh•ocação, (porque 

nao quero senao n verdade e o bem publieoj, 
se niio é verdade a que mostrem que os meus 
calculos e juízos nssentão sobre bases !11lsa::1, e 
eu de boamente me i·etrnctarei. Se não se eobriio 
os il'ilJutos, qnnes serão as 1·az(ies disto? Dd 
duas uma, ou a nação não pólo com os impos
tos que se lhes exig.im, ou a administração é 
má. · 

Ora, se ns províncias não podem com os im
postos, eu não posso c:c.neeber como ~ngme'!-

• o 
facil pagamento delles ! eu entendo que este aug
m(;J)to <lo numero de impostos il'ií. ainda mal.s 
impossibilitar o pagamento, por isso mesmo que 
~ . - . .. . - .. 
niio se nlcan<;a por este lado co11Sa nenhuma. So 
pelo contra1·io é porque a,;; arrecadações são vi
ciosas, o remed10 é pedir informações ao mi-
n· ro · 
commissiio de fazenda, a commissão depois de 
meditar IJem este negocio, •?mp1·egnndo todas ns 
sua; luzes cm materia de ta11ta importancia; 
apr.esl'ntart\ na sessão seguinte os projectos, cuja 
sancção seja exigiJa pela utilidade publica. Não 
procedamos com prccipitnçiio cm 111ateria de tan
ta importancin ; 11 nossa industria cresce, muitoi; 
são os nossos rendimentos e muitos mais 110::1 
p1·omett!l a lei da arremntaçíio das 'alfandegas. 

Senhores, para o anno estarem.os hab_ilitados 
para. nos resolvermos nesta mal<:r1:1. · 

Attcndnmos tmnbcm a que pouco tempo con-. . . . . . 

Tem-se uito qua são necessa1·ios impostos, 
posto que brandos para seu pagamento, eu· ·em 
parte convenho nisso; mas quero que nos cer
tifiquemos primeiro se ns nossas rendas che~ão 
parn essas despesas, se podemo;; fazer algumas 
economias, pois nellas muito confii>, Neker; qu& 
ainda não conhecia perfeitamente a theoria do 
crédito pulJlico, fez a guerra Ja America á custa 
de emprcstimos, que pagou á custa de acisadas 
economias e sem que lançasse de novo um só 
imposto. . · 

As cô1,~eonstituintes de LislJ<ia eontrahirão 
um einprestimo assiguanuo para o seu· paga· 
mcnto as rendas ortlinai·ias, e o mesmo .se ·fez 
coi.n o . nosso emprestimo e111 Londres. . 

E ainda que se houvessem de impôr novos 
tlilJutos, nunc·t estes se · deve1·ião applicar á 
amortisao;;ão senão como eventnaes ; rendas . cer
tr1s e infalliveis devem dotar a caixa de. amor
tisação, aliás não alcança!'á .credito- .. 

:E' certo ue temos mmta econ<i1ma. a fazer • 
julgo que podemos aca ar com muita despeza e 
ist.> de necessidade 11avemos de fnzer. porque não 
póde .continuar ·O estado. de desperdicio .. em que 
temos estado ai.é o presente; e, por isso· .. ,cqm, a:s 
economias havemos de . dotar mui rieamante a 
Cllixa de amortisação. . . . , . 

Portanto, o que peço ·e que se não . admittão 
este anno. à discussão mais pl'<lject<>s de, tribu~os; 
depois de ter~os a::; informaç_ões do .. ministi·o ~a 
fAAen~da, .<1ep01s de nos · certfficarmos, .... qp.e ·· u:w 
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SJ~SS,\O R\I 1d DE SETÉllRRO DE 1827 .:.:.• 
;};) 

pMe andar a machina do estado sem tributo;; 
então ·niio se nos podei·á argllir q11e impuzemo~ 
tributos sem o .cx!lme •las necessídades 

.. . l -

mi11:1, se temos· impostos c1ue são muito onerosos, 
por isso mesmo que em alguns lugares importão 
tan~ as despe~as de ai·recadação quanto somnaão . ... 
impô1· nenhum tl'ibuto e muito menos pelo mo
do que se acha calculado neste artigo J.o 
. Po.r estas e .ontras muitas razõe:>, q1H por 
hre.v1dade omm1to, peço que se suppdm:i. o 
na't1go I.o 

O SR. SouzA FnAsç,\ disse que não se podia 
8!1pprimir o artigo l." porque o projecto tinha 
sido declarado objecto de deliberaç1io pela cama
ra, e que .ri supp1·essão do artigo .1.º 1mpo1-tn\·a 
a suppressão do projecto. 

Sustentou o artigo mostramlo que havendo-se 
au mentatlo as des 1ezns e acbnm.lo-se a na ão 
com g1·ande deficit, lleverin fuzf!r-se face ús d&.>-
p_ei:as impondv tribnlo!!. Fez ver que era prefe-
1·1vel o imposto sol.ire as bel•idns espirHuosns, 
p_orque tendia n diminuir os bebndC1s, e pi-odu-

g ns nrg un n s para sus n nr o 
artigo co11clnio ''otando por elle. 
· o Sl". OdorJco: - O nobre depntailo, o 
Sr. Souza Franta, rincí iou or mostrnr ne 
nno po emos suppnmll· este a1·tigo, }lorque tendo 
pass:ulo na primeira discnssiio, supprirnído que 
seja, .caduca. o projecto· todo; isto v•lle o mesmo 
qe. dizer·se que somos obligados a npprovar .nas 
duns nitimos discussões o que tiv<'r sido app1·0-
vado na primei.-n, o quo vem a tomar pe1·fcita-
mentc inuteis a segu11dn e a terceira. · · 

Se a camnra votou que o projecto passasse, 
é que julgou mais nce1;t ido examinal-o com toda 
n madureza em um posterior uebnte ; mas a«ora 
póde inuitc bom, depois de. ter sobre elle m

0
edi

tauo profundamente, rnproval-o. e não ccnsentír 
. - i - . i· 

Entrando na matéria do artigo, começarei 
por combater n opini11o do 11onr11do memb1·0 que 
ndopta o p1·ojecto, peh\ mzi'io de que se tem -
angmentado · as des ezas nacion 1cs, e or con. 
sequencia nos ac mmos com um excessivo .e •cit 
o qual deve ser cobe1'.to po1· meio. de tributos. 

EstA conclusão a f 1vor. dos tributos não é ne
cc~s~ri!l; póde·se ter de fü~to augúi~ntado a deSp~Sa 
e ex1s1,1r. portanto um marordellcit, sem .comtndó 
se~· mister a esta, cnmara o reco.1-i-e1· a imposto, 
.alem das economias de Q!le se deve lançar miio, 
os em1westimos •.e alienaçao de nh:;uns. pi•nprios 
n~cionaes serão bastautes para fnze1·-sc face a 
t1ldas essas des.Pe;as extrao1·dinal"ias·: · · 

Se pois não e 11eces3aria a conclusão, que do;:; 
principios dednziu o nobre deputado, cae pol' tcn-a 
todo ·o seu argumento. · · 

Demais, '' producto dos iir.posto3 que· se pre-· 
teudelançar, viio já cobt·k as dcspczas que temos 
decretado nesta sessão? Pvr certo · que n:'io; e 
se niio serve para occorrermoi. a, taes despeza.;. 
vem a sei· um remedio inutil; e por conseqnen
cia - menos. valiosas ficão sendo •. as. razões do 
illustre, deputado •. .' . . ... . _· _ . . . . . .. 

Ji:: quan1o .se preoo.ndes~e fazer face a. ~fas 
~zas çom os proJ e o i111 .., . , i ~ . 

que a sua cobram;a vinhn a ser cvm,. demasiada . 
precillitaç.'io, e assim far·se·hia grande violencia 
aos contlibuidore;;... · · · . · · 

O mesmo Sr. deputado, quer<!n'do mostrar a 
pre{a!rencia do . imposto. ein' questão e a outro qual
q~~1'. .. tr9~xe. o muiu>. vµlgar e s ~bido m:gumento, 
cte serem as bebiJ~ espiritnosns_ préju!fic.iaC;S, . 
e .de.~,evi.tar.com .. o 1mposio.que.·haJá um .. grande 
numero de b3bados ' ·· · · · - - - · 
:.· Orà, a·' eiperieJ)cia ·. quotiiliana clarániente,,1).QS . 
convencé· de· que- es·infelizes 11ne se·etitri!gãó·:ao 
vicio da .. embriá~ez .- ináls . depressa ·dispensãh 

generos_, que JIJes prestão utilidade• á sande que 
as .bebidas que os arruiniio: este imposto 'será 
mais d_!lmnoso a uma classe maior, i:;to é, aos 

ASCO!'CJ::LLOs: - Apoiado. 
O S!i._ Ovo1w:o: -O~ lavradores, por exemplo • 

necess1tao de alguns 11co1·e.;: a qnem ·trabalha 
d~ sol a sol, com uma enchada na mão, é. in
d1spen'lll.vel o usnr delles. 

Quanto ao .\·i~ho, esse é boje de n:?cessidade 
pam os braz1lc1ros, que pela maior parte estão 
acostumados com elle; e nesta capital princi
palmente, segundo me affirmão aJ .. un> p1·ofesso
re,;, atê chega a ser prejudicial a sua falta. 

En1fim, torno a dizer, a mesma: consa qu3 é 
de 1.uxo cm certa relação, em out1·á ê de ne: 

• omo con ,ce com os ~eneros, e que 
trata; e portanto niio procede o nraumento-acarre-
tado em sentido contrario. º 

Oa ºnrgnl!Jentos gemes produzidt>s pelo Sr. Vas-
• epezo: 

todos tem. confessado que a arrecadação é sntn· 
mamente 1m1Je1·f!ita, que oa disperdicios não M 

calcult\I'; e havemos cl~ carregar o po\·o= 
, - . 

póde·se remediar com o melhoramento da mesma 
ar1·ecn~nç•'io, e !=ortando·se P;>r despezas desne· 
cessm·1:1s? Ol>r1g:1romos .-0s cidadãos a adiantar 
capitaes para I} sustentação do estado, antes de 
termos econonusado ns ren1lns publicas, ante.~ ·de 
sabermos evideuteme.nte se é fo1·ço,;o servirmo
no.ç ela medida a mnis odiosa íapoiados) ·e mais 
capaz de indispõr os nossos concilladiios'. contra 
os seus representantes? (Apoiados.) Nem· pense-
mos em tal. · ·. 

Voto pois a favor da snpp1·essão do nrt. lo 
e frei nssi:n votan.ilo contra o;; o_utros, e afinai 

cipios dn libe1·d11de e 
mercio. 

Eu entendo, Si·. presidente, que toda a impa- · 
siç<io cxcessi v 1, e illegitima; porque transpondo 
ou as necessiJaues renas do es~do, que a pet·~ 
ce1!e, ~u as poss~s do p•lVo, qite as p:1ga, subverte 
a iust1ça, deteriora a. mor.11, e do:st1·oe-a liber
dad•i do indiv.idtto. · . . 

Se o genero excessivamente imposto, .ê de .. um 
c->nsumo neeessn1·io, o consumidor ou· procura 
meios de o lu1v.:r subtrahindo-se á imposição, ou 
col'tm~ e diminuk{1._~_togre~11ivaint;11te as ·suas 
neeess1dades com prCJlllZ > seu, e mrngoa de seus 
gozos: se o contt·.u·io o genero imposto. é de um. 
consumo supei-fl110 e ·de luxo, o consumidor aban· 
domu·i\ gmutrnlmente o se11 uso, e dar"se-ha 
~alvez ao de algum outro, que melhor ou maii. 
ap1·oximauamente poi!Sa supprir aquelle; que tem 
e ~pe1·imenl.aJo. · 

Toda imJ?OSição -excc~siva. é tambem revollante;. 

O·. governo, ~mpre~ródendo d~ -l>oder.'. e o .go
vemado quasi sempre inel'me. E emlim inutil, 
porque sua duração .; ephemera; porql}anto,. em. 
ambos.os casos figurados <iiminair.i a _r~nda, e 
acnbárã por,· extinguiN:e •. · · .. ··- .. · ' , .. ' < · ... ·. 

E' isto ,o .. que. aco1lt.icera, se_pasliar a dou\rina 
d.!ste" árt. 1°. · · .. · ·-·· ·.· ~ ', . d •. ~ • •• • ··• -

·o vinho jiL ·entr<i 1iós excessivàmente ·imposto 
e carregado,l.aincbi mai.s será, .e: füani. J>Qr con
seguinte . fó~a do alcance das ·classes neee~i-
ta<fa.;. . . . - ' . - . . . . . • ,, . 

O·-seu· excessivo preço nâo--proporeio:tado ·ao• 
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SESS"\O· EAl 19 ·DE SETEMBRO l>E-iS'.27 
meios da população laboriosa, diminuirá o COf!· 
sumo, e· por conséqnencia o accrescimo dos d1-
1·eitos; esf1iará e difficultarl m1fim a acfü·idade 
dos eonsumidores para o trali:dl10, o: que tudo 
vem a redundar. em dimiuuição de novos JJrc.>
ductos e rendas. 

Estes principios são por si mo e aros, _que 
não necessitão de demonstmção; elles são sabidos 
até por quem tem os primeiros elementos da 
sciencia ecouomica. 
. e uma garra u. e vm o e Yen 1 p 
àlta preço nas nossas provincias centrnes com 
particuhridnde n·as de Goynz, l\latto-Grossc> e 
mesmo no interior de l\linas-Gerae;;; ·o que de
,·erâ acontecer, se passar .semel11antc imposição? 
Eu creio que muito pouca gente beberá vinho 
nessas provincias, e será prh·ada das vantagens, 
que esta bebida offerece, quando apP.licada em 
certos· casos, ou em usos da medicina pelos fa
cultativos. 

Eu não direi que o ,·inbo seja um genero d6 
priu1eh·a necessidade; mas é innegavel que em 
'' · · e o indh·iduos e em ui uns 
casos,_ elle é indispcnsavel, ou pelo menos de 
muita co1tYenienCia, quando applicado em termos, 
P. moderadamente bebido. 
- E' isto o ' ue eu tenho ouddo 'a professores 
mui o enemer1tos, e o que ate a expenenc1a nos 

·e1isin!I. · · 
· Pondo· porém do parte estas consicJeratões, a 
douirina <!º artigo 1~iio põde passai', por9ue se-

, 
que a· illustre commissiio se propõe, que ao con
tral'iO o seu resultado será, como já ponderei, 
a diminuitão .do consumo, e por conse'}uencia a 
falta de concun·encfa dos vendedores, e em ultima 
analyse a diminuição das rendas. 
· . E' de\ mais injusta esta imposic;ão, de que se 
lembra·"à honrada commissão, pela maneil·a, por 
que a_ pretende asse1itar indisti1:ctamentf', sem 
difleren~a de qualidades dos vinl1os; porque tanto 
vem a pagar a garrafa de bom ''i11ho como a 
do do peior quahdnde, e o que é mais,· nem se 
attendeu à ualidade de Yinhos tintos, _e vinbos 
brancos,. o que pa1·cce devia muito ter si o toma o 
em considcrm;ão~ . . . . 

A exp~riencia nos mostra, que os vi1Jbos tini.os 
são de um .consumo .muito mais ge1·al, do que 
os 1· ncos, que - 111 is e. u i 
·perfluo e· de luxo. · . . 
. Por todas as razões pois, que deixo expendi
das, e por todas as mms po1ide1·adas pelos bcm-
1·ados membros, que em precederão, eu voto contra 
o -doutrina do. al'tigo ou. para melhor dizei-, para 
que não passe semelhante imposição. 

·Foi então· â mesa a S('guinte 

EllEND.\. 

-. su·pprima-se o art. I•.~ rascot1cellos. 11-Foi 
ilpóiada. ·· - . - . · 

. : Susci lando-sc então a duvida se tinhão .lugar 
na presente discussão as l!Íl'aendm~ impressas; 
que· forão offerecidas pelo Sr. Clemente Pereira; 
o mesmo Sr. deputado ao depois pedio retirai as; 
e assim· lhe foi concedido. · 
· No· decurso do debate Fobre o· referi.lo artigo 
e· sua, emenda, foi proposto o .adiamento de. too.lo 
o projecto; o qual sendo apoiado~ e.entrando em 

1scussao, a na nao 01 approva o. 
. · Conti!iuándo · .. à' dii::cussão s~bre o .,obj~cto prin
e!pnl, e Julgand0-se esta co11clu!d_!l, prc1p0z ~ ::;r;pre-

.- si.dente a emenda: de suppressao, que fot appro
-vada, é pór eSta-votaçào juJgariio-se prejúdicados 
todo.s os mah1 artigos do projecto. · 
. SEGUNDA P:ÃÍlTE .DÁ. ORDEM.DO DIA 
··-Entrou 'tiíri1bém'em"2i di8c~-~~ó'o prol1.-ctà'~br~· 

. f> .. m'eth9do de- facilitar ·a 1.avegação dos rios, 0 

haYen~o sobr~. o mesmo objecto outros projectós 
offerec1dos como emendas pela commissão de fa
z.enda, pela d.: commercio e agricultura, e pelo 
Sr. Holll!t:d~ Cavalcante, o Sr •. presidente oft'e
receu pnmeu-ame11te á discussão a preferencia 
dos mesmos e decidio-sc u • 
m1ssao e commercio. 

Tratando-se do art. 1.• · 
« ;Art •. ~·º E· permittido 8: todos ~8 

1.avegavel algum rio, abrir ~naes C:onstruir 
estradas, p~n~es o~ calçadas .. Estas ~ompanhias 
podem adm1tt1r soc1os estrangeiros:» 

O ~R: _HoLL-\~DA CAVALCA..,TE, offere.:eu em 
subst1tu1ç!lo do mesmo artigo o § Io das suas 
emendas impressas. · -

« PromoTer-se-ha a navegação de rio!', ·aber
turas de canaes, constructãu 'de estradàs, pontes 
ou calçadas, em todas as proyincias do imperio, 
por . meio de ~ompanhins ou emprehendedores 
par~1culares, amda que sejão est1 a11geiros. »-Foi 

. Julgando-se discutida a matei-ia, propoz o Sr. pre-
sidente: · _ 

1.0 O artigo, salva a emenda.-Foi a rovado, 
0 mesmu emen a._,. }<'oi tambelQ approvada 

salva melhor redoeção. · 
Passou-se ao art. 2.o . 
« Ait. <>.o 

gadas a desempenhar as em prezas de que se en
carregarem 'd1:bai:xo do plano que se approvar e 
dentl'o de• tt:mpo que se ajustar. » 

Veio á mesa a seguinte · 

F.llE~DA 

11 A supl?ressão do art. 2.0 -Hollanda Cai-al
canae. »-:-Foi apoiada.· 

O. SR. PAt:LA. CAYALCA?\TE, fez então o seguinte 

« Requeiro 4ue o ut. 40 se discuta. antes do 
2. 0 ~»-.Foi apoiado e .. aprovado. 

11 Art. 4.0 ·Uma lei· particular pam 'r.àda c·m
preza, 1·egt~latá,_ precedendo info1·maçiio. do; go
verno, a d1rectao que os canaes, estradr.s.-e·cal
çadas devem seguir, a fórma· ·porque as mesmas 
e as pontes hãc. de ser construidas, e os.direitos 
de passagem que as companhias· aevem ·1·eêeber 
para indemuisação de sua dei;peza. 11 • . • " 

O mesmo . Sr. . Hollanda Cavalcante, .·. offei-~eú · 
em substituição dtste a1·tigo . os '§§ 2~ e ;jn .. e 
~eguiutes das suas emendas imprt:ss~ •. -.Jforão 
apoiadas-_,_.- - · '· · · ·· · · · · · 

O SR. P.a.uw. CÀVALC:ANTE, offereceu mais ~àta 
outra · 

El!E.~Da 
~ 

· « As emprezas serão ajustadas pelo conselho:·do 
govemo da respectiva província,. ouvi.das '&ÍI ·ca
maras interessadas e os engenheiros· que; estivE'
rem ao serviço da-p1·0,•inci11.-Paula:Cat1alcat1te.• » 

- :.. • • -:::. -.,- ~. :--~:-:::-:t··.~;.,..: 

Julgaod~-se afinal cõncluida ~ mate~i:i,'pioppz 
o l:)r. prt:stdente: "" · · · -" : 

~ ' ·-, . .. . '" ' ,. . '·, -· . '. .' .. 1'.-t.,:t' .. \.:.' 

·1.0 O art.; 4'!, salvas as. emendas; não.~u.; 
· 2. 0 O.§ 20- da' emenda do''Sr. "liollanda''·Ca• 
,·nicante; f9i approv.adu. . · ... · . ·· .. ·••·· ' ' '' ' .. · 
' 8. 0 A en1enda C.trerecida ao 'mesmo'.para~~ltº 
pelo .Sr. P~ula .. Cavalcaute;, fu(appmvadá.;~~ropoz 
011fseguid~ todos os _mais· parag1-aP,h,os\'offe~\J.C1• 
~t.1 .. •.~-e;-1 c.:i11>; forno tudo11- appruvadó11. -~ · • ·.. . · - . ' . . \: " - :., . ' ... \ ,,, .. .. ~ 
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\ 

. ,Ficou a discussão adiada pela hora. 
' ·o Sa. PaESJDDTE, ·deu para ordem do dia se-
guinte: . . r;;- ·· •·· 

liÇâo <d<>; priv.ilegio · pessoal o .fõro ... 
~. •~"~~gunda: ~ussão. do projeeto sobre as 
ae11111anas çon~1das depolS de 1808 •.. 
:ã~o...;Seg\!nda discussão do Jlrojüto para abo· 

Uçio da administração dos diamantes. · 
.-.Levantou-se a• sessão depois. das 2 l1oras da 
tarde.:.:. . . . 
· -E eu' J0&é C~rloa Pe1°eira de .Almeida Ton·es, 
2º secretario que esta redigi, escrevi e assignei. 
- .Dr.' Pedro. dê Araujo Lima, preside.nte.-Joaé 
.1h1t0t1io da. Silt:a Maia_, 1° secretario.- Jo_:ré 

. . . 
1 horas·· faze1ido-se a cb11mada achaiiio-se 

presentes 81 Sr::;. . deputados, faltando com eausa 
os ·.srs,· MartiDs· Pereira, Mendes lUbeiro;'"'Fer
reira de ·' ltlé1Jô; • Ledo,· J~opes l\fendes; . Piiarro, 
Galvão,: Farfa .Barboi;a, . Maciel Mont.eiro, Queiro?. 
Carreira,: · lte~bde. Costa, e Duarte Silva. 
:::-0 sa; Piu:S1nID."TE;deefaro1i' aberta· a sessão, e 
lida a acta da antecedente pelo Sr. ·secretario 
A_Jmeida Torres; foiàpprov:ada. Não houve expe-
diente. · · 

O Sn. C~U.\. :MATTos, offereceu o seguinte 

-= vincia do Patl\ será. conservada. 
« Art. 2.0 Ficãa dér9gadas 'todas as leis e'01·dens 

e111.contraria:-79 '!eputado, Cunl«Z. MattO$. '»
Teve l•,l~~t~ e ficou.para 2.ª 

· ·.Teve igual sorte o .. seguinte do, mesmo Sr. de-
putado .. >,·,,, ·:,;.._. . . .• · ·.. . · 

·e· .... - . J.'B~JECTO DF. RESOLUÇÃO 

'. ".A.·as5emb1éll: gerallegislativa'resôlve i 
. t< Artigo.unico. Estabelecer-.se"hão quanto antes 
em todos os, corpos. da, l• ]iuba do imperio, os 
bosp~tae1' regbnerilaes mandados . cr!:lar pelo de~ 
éreto de _7 de Agusto .de. 18-20 • ..,..0 deputado, Cunlta 
Xattos~ 11 ; ·_·· . _···.·. · · ~. • · ·.· • 

. : Foi . app~óV:ado um .• requeÍ·imento tlo . mesmo 
Sr. Cunlia.:M'attos.- .. · , . • . . .··. 
,' • Requl?iro'.,que• se peç1rno governo, que orde_ne· 
ao brlgàdeiro ,1ntem!ente do' arsen~ldo :!lxerc_1to· 
e':·ao -~enente.edronel · inspector:: das·' officmas ·do 

• - -- r •;.- "'' • .- - ' '.· ' • ' • _. 

nnno passado, sobre....a írresponsabili4ru:le dow 
membros dos conselhos geraes de pro\"incia, em 
suas opiniões proferidas nos mesm<>s conselhos, 
e i lmente do Sr. Paula e uz-a b 
emenda. 
~ ·Em lugar proponho o seguinte : · 

. " A assembléa geral legislati~a do imperio de· 
ereta: -
. -~ Art. J.o ~ãc são responsaveis por suas opi·'. 

moes . profendas em ·conselho, os membros doi 
consellios geraes de .provincia, quando tratarem 
dos negocios de sua. competencia. · . · · 

« Art. 2. ° Ffoão revôgadas todas as leis ew 
contrario.-J . .A. Barbosa. ,, · ' . 

O Sa. PxnEs P1mREIR.-l, otrerecen o sPguintf! 

IÜ: CEr.lllF-'(TI) 

PROJECTO DE RESOLUl?.:ÍO 

gencia;· niic>. se venceu. · 
o S1<. Coi1T.\ Ai:mrAn: mando1\ á mesa uma re.

presentaç.."'io de Antonio. Pere.ira .Pinto.-: Foi t\ 
comhíis::;iio de commercio. , 

Foi app1·ovndo o se:>uinte ·parecei: da commis.· 
são de fazenda. ,. · · ·. 

, PJ..UECJ.:R 

~'.Foi _pr~se1Úe á commissiio·. de fazenda ·O offlci<> 
·de 30 de Julho do c01Tente a .. 110, do ·ministro & 
. secretario de . estado dos . ncgocit.S da. fni~nda. 
. submetteDllo ú resoluç..õ\o da cama1·a, o oftic10· o 
mais pnpeis da· junta da fnz_enda da, provincia 

: de :Minas-Geraes, sobre as ajudas de custo, que 
dev~m. ser abonadas aos senndor~s .e. depu~dos.: ' 
eln, conf9raili~ad" do art; 39 da ~~stitai.~o·e ... ª!'· 

· § '3o das"insttuc~ões'de 26 de,·l\{~rço de·)§2~• .. o; 
e· de. i>arec~r. _que'. acb~~do"~e -~ste . neg~1o:nig~-:~ 

. lado. ptilO· mencionado artigo e plll"Bgl'.ll.Pl!c>.J:µmpre,; e 

·. nl}.gov~rn9:·~fazel-os;!Jl>~e:~11~gé~lpfe11te·,e~·,t<>_1;t~.; 
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58 SESSÃO El\120 ·DR -SETEllBRO DE l8!i 
_ Foi apoiada, â.o:;siin como tambem o. foi esta 
emenda do deputado P11ula Cavalcante. · 

Ell:END.'-, . 

rim~nto do Sr. Marcos Antonio Rricio, que pre
tende melhoramento da aposentado1·ia do lugar 
de escrivão•da junta da fazenda da provincia do 
Ceart\,- em o qual prestou bom seITiço em mais 
de quarenta annos, e ó de parecer, que sendo 
digno de attenção o ,requérimeuto e a consulta addicione-se-e ooni as. 
e1. a, es a camara po e ornar a reso u~ao se- ''cnc1ona as.- <iu aea caii e. » 

gurnte: · Afinal - postà â. · votos a enienda .supp~êssiva, 
· r.1::sou:.,;.Xo olferecida na sessão antecedente pelo _Sr. Hol-

. º landa Cavalcante, foi rejeitad:l~-- Potito -à-votos o 
cc O go,·er.no fica autorisado {>ara ·.n~~ orar a a 1go 01 approva o com_ a emeil a'.·a altiva·" o 

aposentadona de Marcos Antonio Br1c10, no em- deputado PaulaC:1v•1lcante, e aemendadoSr.·May 
prego de escrivão da junta da p1·ovinçia do ~~ará, jufgou-se prejudicada -pelas votações anteriores. 
conservando-lhe o ordenado que elle vencia no er Art. ::;.o A:s mesmas companhias se concederá 
exerc1c10 do mesmo emp1·ego. . . o direito tle cobrar o imposto d~ passagem por 
_,_. P11ço ~ ·camal"a dos _deput.ad~s, 20 de ·Se~m=i=~O :i 2CJ annos, que- parecer conven1eote.-J1dgou•se 

,bro de 1821.-J. J. dei S1li:a Guimarlies-J. B. prejudicado . 
. Baptista . Per~1·a.-N. F· de e. Vergziefro~ -J.(. (( .Art.. 1° das emendas da eommissão~ de fa-
Cf!lmoii drt-P•!_I. >1-Fo1 approvado para se 1mpr1- zenda. · 
nm· ª resoln~.ao. . « Art. .1. 0 As camaras munieipaes do- imperió 

Ontro da mesma co~m}ssão, sob1·ê o requeri· ficiio autoris.'ldas a promover com todo o esmero 
mento de Jerom·mo Xavier de Barros. a abtJrtura e constrncr.-cf de es d 

t<··A commissio de fazenda, examinou l} consulta 

Jeronymo· X2"fo1· de Barros, . cscriv1io do celeiro 
publico da. pl"G\"incia da llah_!n, que pretende ser 
i·eforinad~._com. o mesmo oruenntlo, por te1· 41 

... • l'9" • • 

têrmos de niio podel' continuai~ a servir nem 
ganhar a sua suusistencin, ·por estar cego e de
crepito, moth·os, que parecêrão muito dignos de 
nttençiio, e por isso é a· commissão de parecer, 
~ue sPjn attmrdid~ e. propõe a seguin,te 

RESOLUt_:ÃO 

«-O governo iica anto1·isndo par•\ aposentar Je
ronymo :Xavie1· de Barros, escrh·iio do celeiro 
pttblico da Bnbin, com o mesmo 01·denado que 
actitalmente vence. · · · · · 

« Paço da cnninra, 18. de Setembro de 1827 • ..:.. 
N. P_. de· C. l'crgueii~<J.-:-"'M. J. de SouJa Fransm •. 
.;.;M;· C<ilmo?i du: Pin.;_J. J. da Siléa Guimarães. 
-J. li. Baptista Pei·efra. 11 · 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE~r DO DlA 

. Continuóu a 2• discussão . do projecto . de lei 
sobre a · abertura de estradas e canaes. · · 

" Art. 2. 0 As mesmas companhias seriio obri
gada~ a desempeuhar as emprezas de que se 

- enc11rrega1·em, debaixo do plano que se appro\•ar 
e dentro do tempo que se ujust:u-.. ,, 
· O SR. l\fa '\·_, otre1·ecJ}?-. a ség'uinte 

'. El!E~O.\., 

canaes, e a Jla\•egaçâo de rios, que auititiaodo 
a .agricultura e·indusma•iJoeaes~'fatili!em-o com
mcrcio . entre a~ c}dades, vil~~ ~. P,o.voações da 
respectiva prov111c1a, e outro sim a · romover a 
cont ttc!:.ao e aguas. para uso a<i povoatoes, quaes-
quer que 'ell:lS Se>Jtio. '. · . . ' _. · ·. __ _ _ .. _ 
. O Sn.: c:~L~oN·, · por p~rte. da· commissão, reque" 
reu erm1ssao ara· retn:ar as· eme as. , .. _ 
· o sa.· CiEuÉ:l>"'"l:E PEa"EI~~- }>édi& -.)· adianicrito~ 
que send<' apoiado, foi rej;,itado. e submettido então 
a votos o. requerimento do.Sr. Calmon, foi tambean 
desprezado. , .. . · · .. . , - .. .-

'!'ornando-se á_ discussão do artigo -veio à mesa 
uma emenda do S1·. Vasconcellos. 

El!EXD.\ 

«As cannras ftlrão nos_ seus termos as suaa 
obras particulares. pelo methodo pr•>posto nesta 
lei.- V«Sconccllos. ·,; - Foi a ia · ' .. • 

O Su. B.\PTil'A PERE'.IR.\ off~reeeu ?, seguin~~ , 

REQUERJlÍE."l;TQ .,. . ' 

• 11 Propoul10 que volto a emenda ií. coniinissão 
de agricultura para :.. pôr- em harníónia' com 'o 
vencido.- Btiptista Pereira. » h -.. · . " 

Entre outros senhores que a este respeit.:i tal:. 
h\rüo dissJ · ' · ;: 

o Sr •. Costa. Aguiar : .- S1·. presi<fente, cu. 
tail!be111 me oppónho_ n q11c· se retirem '..as emen
·das, pela maneim . que pa1·ece _ inculeur~se· ·; 'ellils 
contem mntcr!'\ que d~vemo!i' aproveita~'.;,: e que 
muito_ l>cm pode· ser mser_ttj 11e~to_._'pr0Jec~,,~ljl: 
qncst.ão,. umn vez ·qu.c a suà doutrina ·se]a bar· 
moniznda do -accordo com o que esb\ ·vepcid,d::. 

• « _Snbsti_"tu!ção ..... ::A_rf.. 2.0 Toda;; ns eJ!lnr..,Zas Pllndo de parte tudo ,quanto a'. esfo'ieij>eitó 'eu 
·t . .., · tod t - d l -t' d podia já. diz.:l'; bnstu:.\' sómente 'li11içnrriiãó da 

perm1 t1uas em . a. a ex ensuo . o º 111 igo l ultim·~ proposii;:ão do 11rt.-~·º'c das,teméndiisi3" em 
pre"Sent~ "lei;, ·poaeH1õ., ser ampla, ~ livremente qu<:1 s3_ .ti-ata, de. füzer_: in·om_ ~v_ er;:•a_ .. _e_ ondu~ __ ,.iio de 
aJilstadas: e e;ic:ecutnua..o;, sem estorvo'. ou embaraço. - " 
algií1n; depois do ~onsenso gerál da: inuniqipnlidade. , !fi~_ass?.~~ n,s~:;_d_a~, cP~~o~ç.oes_ > .. -_~;. ;~,~_Y,_~;:~i~~.--ur_;;,.;{~~~,-~ 
ÓU ml'mjCipalidades,do· districto QU dislrictos civis • · 
intérfüisados-·m mesma ·empreza precedendo n pu- ~:Esta mate.l'.fai, senhor~s;··.é:de-;_~urta,,-im~~~'l.il"' 

· · ~ . .. · · · · · ' · · · · 'o da·:mais•u cnte-n<?cess1J.~d<J·em•al!!1uu1,lu ait 

. j;., : .-
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" ·º o caso e serem os mesmos rcos, ue·. · 
de pre.ilenle, ·que• de futuro cnvólvido~ ·.em cri-· 
mes civis; eecfosinstieos ·o. militares, qual deva;• 
ser o ju_iz de todos esses crimes,· os se deviio< . ' .. ' ~ ... .•.. ' 

dos que forem de s~a conipetencia, e quaes dê!: 
vem primeiro julgar-se. _ · . . -~ .. · · ,·: _ . 

« 3.o O modo de se1•em executadas as .pena3; · 
de divers_as. qualidades em. que esses rêc>s forém 
condemnados nos diversos j11izos.-Cast1·0 e Silvã.11 
- Foi apQia~o. · · . · "' . . ·· ·· · .'' 

Por dar a hora .ficou a .discussão adia.da~. ~ 
O .Sn. PRESIDENTE den para ordem do dia 2L 

de Setembro : . · : -
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SESSÃO :EM 21 DE. SETEllBRO iliH ;1827 -
repre:1euta1<•i~, •lU" a éSla cauum.\ dirigit·ão os 
calafate;; do ttr:scnal da mal'iuha, cuncebido nes
tes termos. 

1•.\I:1'CE1t 

1 mas das proviueias, e teudo e.i.a:uinado o projeet<Í 
do Sr. Cunha M:attos, sobre taes attriliuições·; 
qno achando-se na mesma eommissio.,: 'élesdE! o 
anno passado · 1iiio ·tem ·ainda sido a· resenta•lo 
a impressa.o, por ·parecer commissãO.-«iue óiui:. 
tas ifas mesmas · attribuiçõe;i ·.não se~ poderiio 
lixar, sem tJue primeircl se·'iliscutão as dos· pre
sidentes das provineia;; ; reconhêeendo. entretanto 

" A commissão de marinba. vio o ollieio qno a 
esta' camara· dirigira o ministro e sec1·etat·io de 
estado dos negocios da marinha na data_. de. lã 

ilido no dia 11 do 111es1110 ·ruez , pJdindo infor
mai:ues sobre a desigualdade do; jornaes, de. que 
:;.e qucixiio . os calafat.es do !1r:;e_ual de _ mauaha. 
i·clativamenle aos dos cai·pmteu os alh empre
gados O ministrn declarou na sua informaç:'io, 
que não existindo lei' que regule os vencimen
tos da.qnelles operarios; e b1weudo gran~e falta 
de carpinteiros, quando aliás existem mu!los c~
lafnt-;is 1em brou ·se o go'\·et·no de confenr mais 
largas !.1·atitieac,:ões ãq nclia classe .·de artífices, 
de que ha maior .uecessid tdc. . 

. t( ... 

do governo +! digno de attenção µor encami- · 
nbar-se á crenção de um JUais avultado nume1·0 
de ca•·rinteiros de machado ·para o se1·vi1;0 do 
arsena , mes nem 1ot· is~o a connuissão deixa 

o con ecer que estas duas e asses de opei·1tdos 
semprn ti verão vencimentos .iguaes, como teste
rimnhão as proprias tabellas remettidas a esta 
camara peh repartição. da 111al"inba no anno pro-

. , o 11 eon·en e ; s u criva a 
aqíu:lla igualdade de vencimentos dos antigos 
nsos dos arscnnes porf.nguezes continuados pelo 
§ 53 do alva1't\ tlc :.!ü de Outub1-o de 179G tlue 
rejtllla o,; jomues dos mandadores o operanos 
do arsenal de marinha de Lisboa. · 

" A' vista do que vem ex11ostu, a co111missão 
C de· parecer que OS Sll!lp!icantes devem SCI' de
feridos nesta parte do seu i·e•1uerimontu pela 
seguinte 

" .\.rt. 1. o O çoverno n1andai·ii: 
uellas dos v'eueuhentos' niaximos 
e<i1ttra:u1estrés ; apparelhadores , •.. ,.. .. ., 

o "cinas · dos · arsenaes da mal'inba do. impel'io. 
Estas tabella5 serão snbmettidas â apprO\'ação 
da aasemblea 14e.ral. . ... . . . ..... 

<! • Art. 2.o Os · al'tificos eu) pregados . nos arse
naes de iualinlm vencerãõ jomaes eorrespood.en-

' tes .aos' seus merecimentos. julgados . pefos, pri
lneiros constructores, 011 pelos mestres das .i·es
pectivas officinas em. presença dos inspectores 
dos nrsenaes. · - · · · · · -

« Art. "3.o . os,·'\'encimentos dos. :mesti·es, e ou
tl'os opel'al"ios dos· arseriaes ;· · não ""serão accres
centauos além do maximo dns tabellas; sem que 
prece.ia ··resolução da nssembl&l gemi legislativa 
do inipedo. 

« Art. 4.o . 1':iciio dc1·ogadas todas as leis , e 
ordens em contrario •. 

« · Puço da camara dos deputado~, em 18 de Se
tembro de 1827. - Raymundo .Tosê da Cunha 
Nattos.-F1·ancisco da.~·C/i.agas Santos; - Igna-
ci.o, .'Josc-'l'icen.te da Fonseca, - '. ·· 

. - - r era .... as .a -
tribuições d•> projecto segundo o "que· se'. aeUbe-
rar a respeito da dos presidentés: é ·de pàreeer 
que seja impresso o projecto para· entiar: em 
discussão , seg11ndo a ordem d.:>s trabalhos da 
cama1·a. · · · . 

« Paço da camara do; deputadQs, em 2l de :'Se
temb1·0 de 1.8'?7.-Francisco dat Qh!lf/as Santos. 
-R. J •. da C. Mattos.~-Ignacio .José Vicente. 
da b'onser.a:.-Lufa Aug~sto May.-.A, F.,_ã:: P. 
Hollanda Cavalcante •. »-Foi . tambem. approvado, 
e. se ma.ndo11. imprimir. . .. · ,_, . , , 

TERCEIRA .PAR'rE DA ORDEM. DO .))IA' l 

. :J.• Di~usião do. ~rojecto de lei &!lbre'.a·.abo~ 
lição dos. foros priv1legiildos. ~ . ; - -

A este rcsp.eito fall?tt: '· ·· ·. '· · 
O Sr. Setores . dm. Betol~u.:-.- Sr~ 0pi~l;: 

dente. tenho de votar contt·a este . projecto.:; por 
isso \"OU oxpender as 1·azões, .. eo1 qu~. me fllQ.do, 
para as:Sim opinar. Mas dirão - por força ha: :da, 
SCl' assim por ser eccle,;iastico. . ,,·.:. 
. Ainda. que esta .razão 11ã9 me .sej~_.desairosa, 

por ser natural a qualquer defendei· .os .seps, t:li·. 
l'eitos, todavia devo declat·ar que quando tomei 

_ , . .pi-me o ~spu·~ . e:; .eor-
poraçao pai-a tomar o de legislador, que.sõ ·deve 
tet· em vista o bem da .. nação, .. , . :. ,, .. • ;'<;,~.-:!. 

Poi·tauto, digo ue este .í>1·ojecto • é,. prematuro,, 
., 1 • . • e · · . 

fazer? Nenhum; vejo antes. um mal, que ·.é~deà-;. 
apossar as classes pl'ivilegiadas do bem de:que 
go:i:ão; e para que fim ? ·Para as abysmar..r.na :.chi
cana civil, de que tudos se queixiio.;. n1ns dirão 
-isso não é defei~· nos~,,sim, .. da-.constituiçã<l':"
eu antes dil'ei que é nosso e não. da constituição,. 
porque a .:onstituição, · nntolbarido ·"os:, gi:andes 
males qne resultiio da chicana. ~- ad!JliHi.strawãó 
da justiça, estabeleceu o j~iz "dos jurados_;: or&> 
sõ depois de se estabelecer este jnizo, é. q11e·de
vemos abolir os privilegio& pessoaes rara todos 
gozarem do bem ctue a constituição determina, 
mas nntcs disso nao. vejo·'que "seja urir·l>em.· a 
abolição do rrivilegio d_? f~ro'' antes-; e~ten~Ó 
que e um ma , p1·ovado, nao ·so por· esta~ camara, 
mas até pela falla do throno, que muito• rE:
commendou que se reformasse a administração 
da justiça. . . . . . . . .. ', ''' "',~,."' ·. . 
· Além disso. ha outra ra'zão, e é que'. o. irnês.mo 
rojecto é inexeq~ivel pell!' confusão,·' e· obscuri-' 

' . . . '. ::.. 
ll. Cat;aleante de ,.,1lbuquerque.-"Lufa Augusto esta.confusão e obscuridade? E' de,querer4;0m~: 
Nay. »-:Foi 'approvado, e se mandou ·imprimir p1·ehende.t· llm ~eia folha· de . papel, materias· q!1e 
a r•.isoluçiio. .. . · tem servido de assumpto a. grandes. obras·: ·.poas, 

O ·2 ... sobre o 'projecto de lei 'do n~esmo Sr. ao mesmo tempo que quEremos ·abolir :Oc fóro 
C~mha · l\l~ttos. a respeit<i das attl'Íbui\;ões dos ecclesiastico, i·egulamos o· fôro ·.civil e eeeleaias,
commandantes das armas,·explimido da1uaueira tico;ao mesmo ·tempo q11ose quer..,~bolir,:o .• f.õi:o 
seguinte ; · · · · · militar;· regulão·se · as acções · ci'.vis ·e.: .. militáres •. 

· PARECER ii Como. é quese·.11õde éom_prelí~ijd~.r .. ~liµl;~·~xil\. 
. . ~ :'_ . . _ . . . . , em U!Jl Sõ pro1ecto? Só COf!l .1;ermos .g~es; e' 

·" A eommissao · de,gue1"1'a; tomando· em ·consi- 1 vagos, oomo sao os do proJecto.··eríl questio 1 
derai:.ão as· reqoisi.:,ões lia.vidas na camara ã res- Que ·hq, grande" confusão e obscuridade rião1·b11.; 
1ic.it> · dm> :1.Uxfüui<J(io:; dos commandantes das ar-· · dnvida alguma, e a -Oiiicuss.'io de bonl:em cilani-' 
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J'llentc: -e·: mostrou com as,muitas emendas que Pa-;semos ao art.: 80. 
se niandã.rão· â ·mesa.: · · 

eri1ênda · pari\ regular ·a= materia ccclesiastica : o 
Sr:~Lino apresentou outr:a ·sobre º' paizanos que 
devé1fr ·ser juluados em· tempo de guerra por· 
comínissões miiltare.s · o .Sr. Cunha Mattos sobre 
as ·militares;· o 'Sr. ·Almeida' Torres sobre os 
orpltãos; e finalmente. o Sr. Castro apresentou 
arti_gos· adclítivos para supprir as lacunas do 
prpJ~«1'>·-~ ·que tudo. prova.ª falta de ~lo.reza e 
preciSllC? que, deve caractcnsar um~ lei. . 
· Entrando· agora· no exame do proJecto, íallare1 

no a1·t •. 40 (leu): muito bem • 
. Quantas causas· não serão ao mesmo tempo 

tjvis e· ecclesiasticas 1 E quem 1·esolve1·á. taes 
duvidas?. ü.i julzes ecclesbsticos resolverão que 
lhês pertence~ porque cada um puxa a braza pm·a 
a iiua aardin\!ª• o~ j!Jizes ~~culares ~e.io)ve1·ão que 

' taes .. eontlict.o3 de jurisdicção a quem recorr1>re-
1noá?, "A' aaiembl~h; e porque? Porque a lei não 
é ,clara.· Só se quizermos imitar os legisladores 
iàglozea que ftzerão (parece·mc) no anno de 182! 
seas~_nw . e tantas leis para e:tpliearem outras 
tantas. 

De facto h·l ele assim acontecer por alguma pra· 
Liea, quo tenho do foro ecclesia!ltico. u por isso 
tenho visto muitas causas claramente. ecclesias
t.iew; decididas p.>r jub:e.-; seculares. 
. A este respeit:J rdferirei um facto: tratando-se 

de uni" causa de nullidade de matrimonio, rc
t'orreu a pa1·Le de 11111 d83pacho proftlrido pelo 
juiz"eccleaiastico, e o que fez o juiz da corôa 1 
Decidio ·o ponto · incidente e ao n1esmo tempo 
decidfo a -c:iusa dizendo ue era nullo o matri· 
monio. 

OrA, se· nós estamos vendo isto todos os dias, 
existindo privilegi.>R do fóro, o que aco11tece1·i\ 
não- o ha~endo? Entiio ó melhor acabRr com as 
causas ecclesiasticas, é melhor dizer logo - 11ão 
ha juizo · eccle.;iastico. {Apoiados.) Diz mais o 
mesmo artigo :- e do& delictos etc. - l'teina aqui 
a 01esma desordem e confusão, que no principio 
do artigo, porque; se por subditOs da 1grt!ja se 
\lntendem os fteis da eommunbiio catbolica apos· 
tolica· romana, segue-se ·que' um desses- esbor· 
doando uni padre s1Y terá por P.enn a excomu· 
nbão,,mas; esta·, não. produz éfte1to civil; segnnilo 
o projecto; hgo que' esta pena é nulla, e eis os 
S!lcul_ares · hab1litt&dos para maltrata1·em os eccle· 
s1astu:qs". · . ._ ·' · · ·. • · · . · · 

tisfaçãO--da· socie1hde, ma5 a p·enn de excomunhão 
não 'tem· etreito ei vil, logo n iio pôde ·servir de sa.
tisfilçàô; a · este, mas ao outro mundo . 
. 'J~Ü~~,Sns. D~i,.;A_Dos :~ Que1·elle perante o 
J~Z,IJ.e~u _ai:,. ... . 

O Sa~;SO.lnES- D.\ Roc11A: - Então não entendo 
a lei; porque ella manda. tambem querella1· o juiz 
ecclesiailtieo. (T:..eu ·o art. 60;) E' preciso não ter 
ex}leriencia· do, que ·vai: pelo juizo dos · orphãos 
para admittirmos isto que propõe o artigo. · · 

·Sr · ·piesi~ente, eu te~ho · alguma· experie!!cia 

e·· servi" com . ~inistros muito babeis,'. que d<>se~ 
javào',fazer muit<> _bem aos orphãos; todavia não 
!ize.fão'~I)·· b,em' que' devião~_p2r ser !mpratieavel ~e 

on e< serv.h e os grandes distr_ictos de 15 e· 20 
legnas.·'·': - , .. , " ·. ·. ·. · : ··· .•·. ·.. · ·· 

·Muitas ·eousas' acóntécem dentro mesmo da ci~ 
aaílé; 0·que não j>ódern' chegai" ao '_c:On~ecimentl 
do jaiz-·pa:ra inelborar')\ triste sorte dos orph!ios; 
e!l~E! -1nt!s~o "juiZ; alein i_las' funcções' dos orphãos, . 
õ cobrador diC decitna . e · tem outros afazeres. ·e 
como ; é 'quo 'se 'quer'' airidá' sóbrocarregar o Júiz ~ 
Ji.15···orpl1ãüs · 'coq• ··· ~" provcdorfa. ·dos· aàsente$ ? . 

O Sr. Vasconcellos ~-'1\luito custa a per
der-se aquillo ':!_e que so está de jiosse; talvez 
que eu em razao da posse devesse támbem·,de-· · 
fender os privilegias do::i desemba1·gadores; e ·não· 

· - p sive· m s rar 
que elles erão essencialmente ligados aos eargos; 
mas nem eu nem meus collegas queremos privi~, 
legios oneroso::i ao povo; estamo.i muito prompt.os: 
a fazer o sacrificio de nossos i11te1·esscs ao bem· 
geral da nação. (.-1.poiw.lo y-tralmunt.:.) . 

Para se ado,P.tar o p1·ojecto em questão basta 
definir o privilegio : segundo os melhores juris
consultos o privllt>gio e injustiça- feit!& •a· toda·a
sociodad" cm benolicio de um ou de alg1ms indi· · 
viduos. 

E deveri\ ser 1\ lei feita cm beneficio do ·menor 
numero 1 O maior bem do maior numero; 'eis· 
a maxima que deve guiar o legislador,_ e que' 
ah_ solutamente rop1·0'"8. t.aes privilegios. (AJ?oiadós•f 

l.ito posr.o. pode1·á dtifcnder-se o p1·ivilegio- de 
fõro ossoal dos ecclesiasticos 1 -Não; elle: não· 1>e 
sustenta nem na utilidade pu ica, num no- t·· 
reito divino: logo deve sei· abolido. : . ' 

O respeito e consideração devida aos miuistt·o'4 
da igreja não se mingua peJ'l · accusação e juli.?a· 
mento perante ai justiças seculares; os · eccJo
siasticos, que niio têm superio1· no imperio; =·não 
~m privilegio de fôl"o, respondem peraute as 'jus-· 
tu;as temporaes; se estas na-ta·· perdem da sua
dignidaiie 1>01: se.rem assi!ri ju_Jrd.as; pei:aer!õ' os; 
outros ece\es1ast.1cos de 1nfenor Jerarcb1a't Mas. 
desenganem-se; o 1·es~ito não se·pérde pela sé~~·. 
tença; perde-se pelos feitos que moti\'iló a ·aceusa:-

,..ção e processo (apoiados) ; não eoinméU.iio 'ê1in'ieff 
os eccl~iast.foos, e :ião serão julgados;' ·tà~to 
medo de perderem o respeito em ·umas · 'COilS&!!' 
e nenhum em oút1·as ! 11 O mal està. na aéção_'c 

- .... ... • • • ' •• ~ ' ',. - 1. -, .. : , ••• '• 

crassas t1·évas. da ig'.1oraricia; que111· nesses .. de~
graçados tempos sabui. ler, passava :por ·sab10;· e. 
nesta!! circumstancias estavão ·os ecclesiasticos·:_ - . ' . ' . ' . ' '" . ' . 

· e. nada _mais natm;al do. qt!e' süj~i~"lr~in7S!( o_s, 
povos ã decis~t) uos seus pasy,i:es,. P!>~(~ .el~~.: 
mesmos. eseolh1dos. · . . ......... · . . . . . . . ;e 
• Daq_ui sé ro.i. P?uco_ ~ pouco · cstabe!ec~~do,;? 
1mfleno eccles1ast1co, até que. se, p~~\\_ ~.~o~s1-: · 
dera.r.·4?0~~-. direi~, , in!Jer1in,te.~~l)!i. )~i:,Ç~~·8:!J~1c,os, 
as .· decisoe.c; ·cm' negocios" temporae,s ,: ,mõ~pte. 

, elitre ·ccele,;ia$ti4;0s; ô afinal· passo11 para. o."êâp;:,:l~ · 
' j.J ·furo inéoii1pctcni_:, cm que ·i;~ dcc.~an\·-qmi- 1>" 
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SESSÃO E.&l !l- .OE :sETE~lJJJlO DE 182i 

' ' 

• 
pl"ivile15io dos ecclesiasUcos ê real e não se p{ide 
renuncmr. 
~m, P(lrtugal estíl privilegio se (fMtifioou }Je

lai machinações .. da infn111e sociedade jesuítica 
(tiJloiados}, e inuito _pri:teipalmi!ute nos tempos 

- ; -, . _ . e as 1no, em que, a usan o 
os jesuítas da piedade de um e da miuoridnde 
de _outro monnrclu1, tudo sujeitárão ao r,odcr tem-
poral. _ _ 

• e 
festa a necessidade da aboliçuo do juízo eccle
sinstico pa1·a os negocios te111pornes e mundanos 

Nada mais direi seniio quf! ti }ll'cciso que aqui 
se não tc.1te de apoiar o ultramontanismo, qne 
acaba de resuscita1· na Europa com o jesuitismo, 
cong1·cganis010 e pode1· do clero em negocios tem
po1·acs. 

Eu tuc admiro que nesta a11gnst·1 camaro se 
p1·oduzão · doub·inas e opiniões oppostns 1\s luzes 
·do seculo e que só poJião sahir da boca dos 
je;;uitas. {.Apoiados.) 

Ninguem mais do que cu tf'111c a ·unt 1 a ms-
ic , -compos a e quunto 1a,·in de mno no· 

cani;reganismo , ullrmnontanismo e jesuitismo; 
obstemos, senhores, a tacs doutrinas, que tanto 
":ll~f!nçiio os thronos, -os pO\'OS e a mesma re-

CorÍvit;emos nús no eshthelccimcnto dos jcsui
tas, desses· p1·opai;xadorcs do ro~ícidio e de ontrns 
doutl'inas anti-sociaes, que neci>ssitoriio a sua . ... " ,. . ~ . 

Eu estremeço só no onvh· ClS uom~s 'Jo jesnitns 
ou apostolicos, poi:1 6 o mesmo que dizer - 011 
llonaeu5'o que amcaçiio 1\. civihsnçiio do se-cu lo XJ X 
- que pretendehl sujeitar tullo no seu poder, sa
crificando os tb1·onos e as líherdndes dos 11ovos; 
-emfim, senhores, pa1·a mim jesuitismo ó o svs-
t.ema do crime. ([Apoitrdos,) · • 

Eu não sou o autor desta opinliio, eonsulte·stl 
as memorias do eoilllo de )font.hlosíel', que niio 
ó suspeito, e nellas se vel'â muito mais do quo 
venho de eJ:põr. · . 

Disse-se que o juizo, eccl~siaslico du 1·0 • ecto 
· · , e cer o, porque as o ras mma-

nal\I não o.ão suscepii\'eis de absoluta pe1'foiçiio; 
esta ii attributo da di\'intlado; mas pelos mesmo,; 
iirgumeutos posso _mos!1·m· que é melho1· o p1·0· 

G:iufessou o illustre dcpulado, que ora combato, 
que tudo cstn\'a actualmPnLe em eo11fui;iio, o que ..• 
era melJlor que se acabasse com o juizo ecclesia.s
tiéo ;-quem p1·onuncia tnes palavrns, como pôde 
que1·cr que continue uma 'coufusiio tal, um tal 
privilegio? Ss tuclo está na maior coufu.~iio, como 
disse o illustre deputado, não será me~llo1· este 
projecto, que vai cstabelecc1· com tanta clareza 
tudo qus.ntO pertence aQ foro ecclesiastico e tudo 
quanto pe1·tence ao füro civil? Podetá haver uma 
ou outra. questão, não duvido, inas nestes ci.1sos 
decidir-se-na pela ~uesma legislução. · 

Por exemplo, \•a1-se. h~ta1· de.mna materin que 
ést;i estabelecida uns leis civis e ccclésinsticas 
como um ca·ime; . pune o jniz ci·iminnl e pune. 
o m11gistrado· ecclesiastico , o ci\·il npplicn u sua 
pcua, t' ecclesiastico tambem npplica a stta pena: 
s~o .. dous . diversos juízes,· cuda um faz o que 
deve~-

Trouxe o nobre 

·o recurso conced_ido. a qualquer outro cidadão, . 
porque. os cccles1ashcos estao _ na 1·azão de todós 
os outros cida~ãos, e por isso os juízes sc.icu
lnres conhecerDõ desses casos, e o:s decidiraõ 
confo1·me ns' leis. 

No. juizo ec_clesi11stico, se"o padre. quer, pode 
tambem S!"l(Ulr um _proces:;o para' se lbr. darem 
as_ . p~m_as _ecclestast_1(.'as, _qt1e estão comminadas 
contra_ aquelles que ,commettel'nn estes· delictos. _ 

A;rites por. 'esta .1d;, Sr. presidente, . isto \'ai 
111u1to 111clhur, pon1ue de ce1'lo ha'i·crá maior 

receio de commetter esl.es dulicios em razão d4 
maioria da pena, porque <1ua11do um individuo 
ollcnde a um secular. lia uma só pena,· o· não 
lm excommuuhão, e quando se 01Te11de· a íun 
ecclesia-;tico ten.1 a ena da lei civil· .e· 1-0r 

es a a a lei eccle iastica; logo ftcão os ecéle-' 
siasticos por esta foi de melhor condição do-que 
os outros, e por isso que ganltiio muito não tõm' 
que se queixar. 

· a ' ·1 ao pe1·ce 1 ou ros argu~_ 
mentos que se putlcsscm fazer pm·a que este· 
projecto fosse rejeitado. 'l'odo~ os argumentos se 
fundt\o na: confosão da leJ?islação cxistenle~ esta 
lcgislnçüo porém vai ser declnrada p>t' este pN
jecto, e tenho que sepal'a com toda a distincçiio ·. 

· o ecclcsiastico do tempo1·al. Cesse pois o privi
legio do . fl\ro, que de cel'to modo ó contrario 
aos interesses dos mesmos eccfosinsticos; quando 
com <:stcs se trata, lnnçiio-se as contas dos in
con vcnienles e prejuízos que podc:n resultar _de 
umn contendi\ com clles no seu jnizo, que ó 
mu;tu mais e1:ib1·ulhndo el 1 • m 
que o ci\'il: bontcm se isso o conll'ario; ª''an-. 
!;OU•SO que lJO:llO que OS ecc!CSÍUStiCOS fossem OS 
mestrc:i da chica:111, com tudo os discípulos ao· 
tinhifo ndinntatlo ·mais uc os meoti•cs: não ó 
assnn: o os nm n lOJ•: 1 ccon 1ecc111 .a s11porio-
1·hlnue uos l?cclcsinsticos. · · 

Dissc-so <1ue nfio é odio,;a n eoncessfü> do ft\1·0· 
ecclesinslico, vorquo se tll'etcn•le fazer uma Clt" 

- ' . . i , 014 

nulitarcs; ji1 mostrei J1onlcm ·11ue nisto nao haVia 
injusLiça, untes, pelo contrario, a discipliná 
militai',· e o hem puhlico o cxigiiio : e1uqua11to 
uiio se estt\belllcem ns rllfonnas dos processo~-__ 
ch·i11, deve continuar o pri\'llegio milit 11·. , , . • 

Os mililat·es tem um proec;;»o s1rnm1:u·io; são 
cnsligndos l'Olll muito mai;; pl'Omptidiio em r11ziio. 
do p1·ocesso uCl que no fô1·0 cívil: no fôro. ch-il 
pú<lc leva1· um lí\'rn1neuto tros, quatro, cinco. e. 
mais 11nnos, porque lia muitas delongas . que 
dc111oriio os pl'oces;;os : se se abolisse _desde jà 
este i·ivilc io dos milil1.i·cs l11weria nl .... uns sol- -

u os que Jlll.l'll se li\'rarem do serviço militi\r 
(<1ue ó muito pesndo), couunattessem cl'i1nes, lc-. 
ves para so llvrarem ordin111·iame11te,, no ·que .. 
g 1súfriiio uatro, cinco e nl'liS annos, viudo··as
si n e aha i l 1rec nmcn e, e. o -seu cr101e · 
t.'lma11l1a rcco111pensn. "- : . . _ . . . ; 

Eis o motivo po1·qufi apoiei- a emenda do.Sr. ,V~r-. 
gueil'o, 1101·que euteuu<> que é sustentada em :razµo 
ejustiça. - ._. , .,. · · 

Da consc1·,,a~iio do 'Pl'i\'ilegio eeclesiastico não' 
l'lSulta igunl IJcncficio •. _ __. . . . · _ ·: 

Sobro n jurisdicção dos ol'plliios niio_:sei ·pom: 
o que disse· o honrado depuLallo, mas c1·eio. que 
qmz dizer que !invia muitas injtJ.stiças,. que não: 
e1'liO búlll atlminisu·ados os ben& dos orpbâos, 
etc. Se ti nssim; vamos conC01·mes, e é ·necessario. 
liani1· uma altcrnção, mas por isso não se segue 
que se deva conse1·var o juizo privilegiado. 

JuJgiio algm1s senhores .que ó mellio1·>0 juízo. 
dos ausentes do que o dos orpltiios, e eu assento_ 
que é muito pcior, que antP.s nadu do que tal 
juízo dos ausentes. Não ine est1.mdo sobre _a ma
teria, po1·que parece que ninguem_põde defender" 
este jnizo. _ _ _ , _ _ _ _ 

Creio que, era . ·melhor que_ . (ussem os bens 
- - J;: .... --- - -

'pelo juizo elos ausente~_; seria mais favora~el; 
aos inte1·esse_s tios berdeu·os,. porque os_ l1erdeiros 
poderii'io dem1U1dar os lad1·ões, e haver .parte d11._ 
l1erança: mas 111·rec~d'lda a herança pelo -juizo. 
dos ausentes; _tirados .10 %-pela arithmetica prâ-' 

' tica e. de nova ill\'ençào, peculiar' e ,pri\'illiWo,il!) 
'juiio . dc;is ausentes. .absorve-se· a herança;;" e: 
. muitas. veze~ riiio chega para pàgar. as eÍlst.ruí' µo" 
juizõ.Tapoiado geralmetlt~ );. e neste caS<>'·,~ual· 
ser.li ti1elhor1 Não ,O s<:rã. que. seja' rou uild..> pór 
parlicul_ares, pul'<Jlle a tudo otempo ti:m. os bor~ 
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SESSÃO . ~l\I '2 l DE SF.TE~lBRO. DE 1827 
{foiros dirllito de exigir a hem:1ca deste pal'ti
mllar'? No juízo âos ausente.;; quando um herJeiro 
é teim(f.;O, cabem sobre ellll os offieiaes do juízo 

e m me1ra qne e mm as· vezes e1 a o· por· nno 
chegar ·a herança para pagamento das custas 
(apoiados), e o pobre di~ graó;as a Deos de o 
r.ão caJ>tivarem. (llisadas ~m trnlo o sullio. J _ 

1. o • "' o~ e absurda, e sua applícação é infernal, e a 
mais· opposta {>OSsivel á ríq uez:i e prosperidade 
n1cional. li.:u JUigava que clla estava abolida 
com a soparação do Brazil do.i reinos de Por
tngnl; . pois ha . uma p1·ovisiio <la mesa da .con
sciencia e" 01·dcns, que declara não ter h1~ar tal 
juízo seniio quando os herdeiros estão fora do 
Brazil. . .. ; 

Creio que o nobre deputado fez ainda algumas 
reflexõe~, que me não . pai·ecam me1·ecer maior 
consideraçii.o, pea·doe-me o ill11stl·e deputado. 

Qusnto aos escrivües de ausentt-s m'io enlundo 
1eu1 o prOJCC : p1·1meu·nme11 e fal a em escri

vães pro111·ietnriQS, o que c1·oio q uo niio cstíL 
muito.conforme com u lei que lia poucos dias 
se sanccionou, mas isto hn Je . sor redigido na 
f<'irma da lei novissimo.: em segundo lngul', cu 
queria <1110 se tíms><e no.; csc1·ív1i1:s dos 11use11tes 
túdo o tlil•uito de sel'cm indcmnisuJo;i, 11110 1i o 
que d1\ a ont1rndcr R primeirn p111·to 110 nrt. li'', 
JIOl'IJllO (IS CSCl'h'iiC.i dos nusc11(011 ff3 f!lll'Í<j\ICCl)ll\ 
com hem 1>onco trabalho ; ollo,; qunllila \'1iv pum 
aqncllo olllcí<f Y1io ench<'l'·SC; ullo •Í 1·1mdoso 
(upoi<tdos).: .uiio po.sso c1mvh· n1L inuc11111isnç1lo, e 
su a mente "dos 1llnstn:s u111111t11dos rcil111:tore11 
do 11rojecto ó qno tenhiio i111lcm11isni;üo, cntiio 
:j11e1·0 p1·opür uma emenda 1111p1·es.sivn, 1>01·q1rn 
ainda qnt.1 não 11ejn npprovadn, fica u minha 
c'111seí<:11cin sal vn, o sem. esc1·u nlo se1·ill a 11111io1· 
inJUstiçil. f>tÍssivel 1lnr inde11111i::111çiio aos escrh·11c.i 
do jnizo dos nu:;eutes. 

Portanto julgo que o p1·ojecto contém grnndt.1 
utilidmle publica, <Jlld deve Bill' llJll>l'O\'llolo, 1111lv.1s 
as emendas olforllciilas p~lo Sr. Ahncidn 'l'ul'l'es 
no ni·t. ""· · , 

Ullua emenda.· do 81-. Lino ê quo .cu Jcscjn\'a 
ouvir. ler, (Foi sàtis(.:ito.) 
· Eu ilého, .Sr.' pt·esidento, q11e so se nppi·o,·as:io 
a einerida ·do' Sr."Lino C..lutinho, ern. necossario 
uma redacção' muito diyersa do parngrapbo para. 
não se entender que ficn\•üo sujl!itos n esto 1·igo1·' 
da disciplina mi.lit111· neste caso tJiJ attent1u· contr.1 
a ·seguraor,a· d·• e.xercito em tomJ>o de paz, <1ue 
é 'J que' dá a, entender a emenda do Sr. Lrno 
Cout1ilho. .. , , 

Eu r • v o l yez 
appro.vnda· sah'_a a redacção, pal'a ·que se não 
julg•1!!. que. pendem o privilegio quando atten
tarem contl'n a segurança do exe1·cit·J, ou p.1rte 
deito em.t1:mpo do paz. . . , 

Quanto. á. emenda ·do Sr.· àrcobispo ela B ,Ji1a, 
ella tanto vnle quanto uma emenda. qúe propu
ze1·a a. çonse1·vaç1io do pfr1rilegio do f•)ro eccle- · 
si;llltico, por,1ue diz - tüdo 'o que· th'ci.· rlllnção 
ã dec4;mcia e ·perfeh;ão do estado: orn, o Sr, Lino 
Coutinho já em put1'a sessão mostrou· nrnito bc·m 
que ni'io havia--crime-·ttlgum que não pudesse:. 
ser julgado pelo·- juizo ecçle_sja[ltico pqr. est.i. 

.. • - ,' .. ' • 4 • • • . ' estes crimes '.1·elativos á perfeioiio ·ç deccncia ,do 
estado sejiio julgados por juizo ecclesiMtico, 
p_org~e. os magist!·ad<;>5 .civis . puni_r.iõ os eccle-

1 • o. 

l'iiJe11,~êo1l)~ctte1:~m nlgum, criuí~ c?ntr•Í n j:1e_cei1~.ia' 
oµ;_outra,:.qualquer .·co11sa, .o JlUZu eccl.ismsµco 
~aça.,; o :9.u~ quizê.f,, AqttL ni\(}. se precisa q11é ,s.ejão'· 
pu1.11dos .. t>s .. ,ecclesiasticos. qunnd.:i conunotterem 
a,lgum·:.crip:ie contra . a deccnci~. <ill perfeição .. do. 
SêJLéStailo,:: .. ': .· .. ·· . · .· .... : ..• · ...... · 
. '.~ór;.'jsso adio .foütil' seinelhante cmend:l; e pôde . 
sér~i1~rigoS:i, · P-ois; ·~e, '.póderià; i>eri5ar ·que. nós ' 
querelrrog-' regnlili'.-;-ó ·esp1iitüãl:· Eu · <Itfér'o 'êí:rn· -· 

o espiritual o que lhe pertence, e 
temp01·al o que lhe pertencer 

offerecêrüo 

EllE.~DAS 

1.• " Suppl'imn-se no a1·t. 4• as ultimas palavm s 
-civis e criminaes.-Substitua-s'3 aoa dous pa
rng1·11phos do mesmo artigo - siio caus1ts eccle
siusticns as qlle ve1·sii:> sobre o mínisterio occle -
sm 1co e a.i que m po1· o :iec m1pos1~.uo é 
penas meramente ecclcs1asticas. 

2.a " Artigo additivo depois do õ•-nos casos em 
que os mílita1·es se honve1·cm de livrar soltos.-·11 
-Nilo foi npoiadu. 

•e A1·t. ndditivo. - lln\'endo réos pres?s' de 
q11nesq11er lias classes etc. 11 - Não fui apuiatJa.; 

" Xo llm do fü'tii.:o 7.• i1s p:il:wrns:...... juir.o dos 
orf1ioil - dign·sc - juízo 01·Jinnrio. » :.... ~"iio foi 
RJIOimJn. . 

Termi1111da n discussão, jnlgudí\ esta sufficien
tc, 1101. o S1·. p1·csidcntc a materia á ,votaçiio 
p~ln . uinneh·n seguinte : 

Propoz I.n n emenda do Sr. Almt>ida. Torres 
ao mt. :J.. - ncst.a:1 11a ln vras - de que tra14 a . . - . . . .. 

2.• A emenda do Sr. Feijó ao art. 4.o -Foi' 
tnmbcm npprov1uh\. , · ' : 

!l.• As 0111c11ll11s elos Srs. a1·cebispo da Bahia 
e Lino Coutinho ao mesmo artigo. ~·1''orão jul-
gadas 1>roj ud it!ada:1. · · .· ' .... 

.1.0 A emenda do . Sr. J.ino c.,utitiho de.· s.U~. · 
prcssiio tias palavras -em tempo dé gúerrn.-. 
110 m·t. &.• ; foi 1·cjeita·la,· sendo approvado ,_o, 
m·tig•> sal \'li. snelhor 1·0<.1ncc.;1'io . . , . :. ·: 

ü.• A emenda do S1-. Almcic.la Torres ao- ar· 
tigo li.0 ~ Pol npprovada., · ' · · · 

li.• A ouh'n enicmla do. mesmo nssim· cÔnce-· 
bida: - ".~est11 me:im \ . couro.i:ínidade .. ,re.:iue~ro · 
que so rccllJa o art. 7.0 ,, ...;. }< ... 01 ta.mbem np ro•, 
va n. · ·.. • , . ., 

7 .<> A supprcssão do ·ai·t. S.0 p1·oposta pelo, 
mesmo Sr. Almeida 1'01·1·es.-N:lo fo~ up_provlld11. 

8.• A cmenda_.do Si-. .Vergneiro, quo pi:op•rnlla. 
ficasse suspm:;a n execns.sf'io desta lei .n · rcspci-: 
to ·dos· crim !S civi:i •l militares nté se estabele •. 

.cerom os juizos po1· jurados. - X:io. foi'..i~Ü~l-. 
mente 11pprovada. . . . · . , . 

!l.•. A cmomln .. !lo Sr C\lStro e Silva • ..:.;. .Jêrr." 
gou-se pt'llJUdu:n<lo. . · . . . • " ' ' .· ·~ 

Por fim pergunto11. o mesmo ,~i:·.· ''pr~sjllente se 
., • • • ., a r 

'·ei.1-se que sim~· E ·se· se ádoptnyá o. pràHÇ7'>.·. 
Venceu-se do mes 110 modo qu.: sun. E se man'-
dou ii commisstio _de redacção. ,.,, .. "' 

~ -. .,: 

' 3.a Discussão do projecto de lei sobre a fun-
'. daç.ão da dh·ic.la publica. . ·. · .. ·· . . · .· .... · 

Poz-se em, <li seus.são· o tit; ).o' capi_tu1Ó.; Ütiicp • 
0

Q S~ ~.rnr~ .. E SouZ,.~ :wan~Ôu, tl . me~ _'()';:sé· 
gnml". · 
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SESSÃO EM 22 l'E SE1'Ei1BRO DE 18:.?i 

• 11 E apresnntará á camara dos deputados na 
proxima sessão,- a couta de tudo guauto até en
tão· estiver- liquidado, entl-audo nisto impreteri-

o a· 1 o 
corrente anno. » 

Foi approvado e tambem entrou em discussão. 
Afinal; depois. de algum debate, julgada a ma-

· · ·seu 1 , 01 uppro,·a o o 
addiamento do Sr. P:!11la e Souza. 

Passou-se ao tit. 2.o que foi posto t!>do em 1 
cliscussiio. No decurso do debate otfereceriio-se j. 
as ·emendas seguintes : , 

mH:SD.'1.S 

· l'.• Do. Sr •. Vasconcellos. - « Á~tigos, LI. e. 12. 
...,... todo!'. os possuidol'es -.diga·!le - todos os cre
do1·es,, ou seus procuradores. 

;1 Art •. rn. - Que RC redija em forma, que 
•· • • • ":s il. 
PQ<}P.m: obslar ··no pagamento, apresentando-se 
~entenças passadas on julgadn. Que á \•ista dos 
recibos· se dt~m npoliccs e n:ío conhecimentos. 

••. ~ • . • - « • u. - upp1·1-
miio·se as. pala\•1·ns com n. clausula de i1rocu1·a· 
dor em. causa propa·ia. 
: a.• .66 Sr. Paula Souza. 

" ~enlaumn llh•itln mais snr1\ reconhecida, nem 
inscripta no grande tino sem ter sido detenni· 
nada por lei. " · -

4.~ Do Sr. Calmon. - "Ao m't. 13. - Depois 
das palavrns - n quantia da divida - aecrescen· 
to·F~, e do jm·o que \"~nccr. 11 . 

! 

J~oriio todas apoin~as e entrarão em discussão, 
e sondo e1:1ta jufgada sufficiente, procedeu-se á 
votntilo peln maneira ·seguinte : . 
· 'l>ropoz 1." n J.a pnrte da emenda do Sr. Vas

co11ee1lo,;, aos a1·tigos ll e li?, q1rn se conti
nha 1111s pal1tv1·ns - todos os possuidol'es - di
ga;se os cl'edores, ott seus wocuraJol'es. Foi 

pr •a a. · 
~.· A 2.a pal'tc da mesma cmend·1 que diz 

re8peito ao art. 18 cJesde as palavl'lls - Que se 
redija cm forma, nt.é senten~as p:issntlns em jul· 
gado. Não foi app1-ovndo. 

3:• A 3.a parte da mesma emenda ns~im con
cebida - Que á vistn dos recibos se dêm apoii
ces e não conhecimentos. Tambem niio foi nppt·o
-vada. ' 

·4.• A. emenda do Si-. Calmou. Foi appro\"ada· 
'5.• A. ultima parto da· mesma emenda. do Sr. 

yascon~ellos ; que diz - que. no grande livro se 
mscrevao todos os empre::timos que a JJaçilo 
contrahir. Foi npprovada. 

6.0 A emenda additiva do Sr. Paula s.,uza. Foi 
i fit~1bem npprovndn. 

í'.0 A emenda do Sr. l\faia ao art. lü• sup· 
. p1·é~siva das_ palavras - com a clausula de procu

ra,:dor cm · caus~ p1·opria. Foi do mesmo modo 

1\fau. offereceu a seguinte 

ln!END.\ 

•<'No art. 83. acc1'cscente-se d<'pois tln. palavra. 
-'.,se9tiestro.~_e reprezalia. . . .. , 

•• No arf- ·M; supprinía-se a parte· delle . das 
palavras'- senão nos· dous -atê ao fim; e rcdí~, 

ja-se assim - senão. no caso .de ser feifa a 
opposicão pelO proprio possuidor. ll-J.'oi apoiada . 
em ambas as sua:il pa1'te21. 

O Sn. Lz:w CoOT!~llo tambem. 

:l!:YENl>A 

segttint"s - que se1·á logo iuscripto no 
livr..i. 11 

Dada a hora ficou adiada a. discussão. 
O Sn. PnESIDESTE deu para ordem do dia : 
1.0 - Continuação desta matei-ia. · 
2. 0 - Segu:.da discussão do projecto de leisobre 

os ordenados dos professores dó:> - estudos: ,'.me· 
nqres. das faculdades ju1·idicas. · . · :.,,, 
• 3.• ~ n~solução . sobre as contribuiÇ~es pàtÂ .a 
1llum1naçao da-s cidades. · · - . · · . 

• • o e1.- so ire 
a abolição da administração os ·diatnante.s •. 

J.evantou-se a sessão depois das .2• horas- ·da 
~~& • . • 

• ei j" •! i•auio u11a. 'l,lresidcnte.- ·José 
Antonio da Silvii Maia, 1.o sec1·cta1'io. - Joa· 
quini ~lf(ri-ct.1llino de JJ1·ito, 4.o secretario. 

l!lessào em t!t! de 8etembre · 

J>nESIDfü•;crA. DO sn. ARAUJO J.ll!A 

P1·esentes 86 Srs. deputados ás 10 horas, a.brio-se 
n sessão, e foi lida e approvada a actn antece· 
dente. "· 

J .. e1·ão-se os seguintes 

0•·•·1c1os 

1.0 Do Sr. ministi·o da marinha, em que S. Ex. 
participava tt!r dado as ordens. necessnrias para 
serem remei tidos com a maior· brevidade possh·el 
os documentos exi · · · · · · · · ' 

ios euct-:1\·ados no arsenal da marinha ·da·:'Balii!I~ 
conforme as i·es'oluções da camarti; · ; · · : : . 

2. 0 Do Sr. ministi·o. da guerra, pariicipando'íer 
expedido . as ordens necessnias ·ª" iutenderite do 
arsenal do exea~cito, ao instnlctor das· 0111Cin·1s 
do mesmo arsenal, e no oeom1í1issario geral :·~do 
exercito para conferenci1u·em com a',coinmissão 
d~ guena _sobre as. reformas .naqu·enas·. reP.àr~i-
Çot's. · · · · · 

:Ficou a eamat·a inteirada. 
l<'oi . tambem presente a camara .. a· participaçiio 

que fez do e~conúno1~ de sua sallde· o ::3r. dêpu,, 
tado ::l!oiarcelhno de B1·1to. · ·· ·· ·.· : 

Igual participação foi feita pêlo Sr. · M~UÕ e· 
Souza P.edindo _por ess~ _mó.tivo. liceriça· 'ptira i>ó: 
der sabn· da . corte -Foi remettulo e;te · officio. _l, 
c'Jmmissão do ·poderes. · ~ ,,. 

O Sa. CLE?otEN;E P.EnEm1, apí:esenfoll:'o' ~e: 
guinte · · · ·-~ ·: _:·· . 

·. ·. ·~;_~·_:.;:·~ •. ~ '• 

<< Requeil'o que •se peça ao ~verno quf~_:!Ía 
a esta e:unara uma ·1·epresentaçuo, que o.·JUlZ :aa· 
alfandega desta córte fez em Agosto de 182~>.'sobrê 
as' saciedades de .. commercio mixtás~'istó. é; com:.: 
postas de subditos. de diversas' Dl\;t_Õ(ls;·;qn'e~~~()~ 
mandada . consultar. ao conselho ·da fnzenda~ ;ne~ 
gocio, que ·exige nma prompta, pmvide.Jlcia;'8finl 
àe .. occorrer ás muitas frnuc.tes a.a •sublrai;Ção:ao' 
pagamento dos verda<]eiros"diréitos naiililfaindegàs. 
a· qite 1nes scíciédad.es dli~ · oce:isiiio.• ':,'· }.';'.~:~ ... :; •• 

• • ' ' - •• - ' ' • - ~ ' ; - '> ' : ~-. - '~ __ ,_ -- .;; •• - : ' ' - ; .:.. ' 
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SESSÃO E~l '22 DE SET:Rl\IRRO DE 18~7 
· :« Paço da camara dos d~putados, 22 de Se
tembro de 1827.-José Clemente Pm·eira.-Foi 
approvado. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Continuou a 3• discu.~sã.l do projecto de lei da . 

TITCLO UI 

-Da fundação .da dii;ida interna 

. ·Havendo o Sr. Hollanda Cavalcante em um longo 
discurso declarado oppor-se a esta lei, disse 
. -O sr. OaJ.mon: - Sou obrigado, Sr. presi
dente, ·a tratar, antes de íallar nos artigos em 
diseussão, do tlm que se. propõe t.sta lei de 
lundaçiio• •certo de que as razões que eu produzir· 
aerviriõ talvez ara cc>rilharer al 11mas idéas novas. 
que acab1\mos de ouvir, e que já npp:irecerão 
ao levantar-se · a sessão de hontem. 

A camara tem reconhecido a magnitude do mal, 
que a depreciação das notas do banco tem feito 
pezar sobre!nós: pois tal deprecitlfjão, e só ella, 
tem .produzido a can:istia da moeiJa metallica, e 
por conaequencia n doa g1meros o me1·cadorias, 
que esta representa. 

Igualmente a camara reconhece, que a causa 
primaria, ou a fonte de tão grande mal, é, e 
ae•e ser a suporabundancia das notas, on a sua 
~emasia p1ra as necessidades do m"rcudo ; por 
quanto ~tá 0 hoje averiguado, que nilo é a falta 
ile ti·oco. nem ainda a falta du boas ltypCJtlieca.~ 
e gai•antias, a causa unica d•l deprociaçilo de 
Q}lalq11er agente de circulac;iio fiducio.rio: a prin-

danei a. 
·o banco do lnglatil'l'a ni'lo . trocou J>Or espal)o 

de 24 _annos; o todavia o seu papel cl1egou ·ao 
par da moeda, pela só razão de haver limitado 
o· seu capital em notas ao que t>recisamente bas· 
~va à circulação. . . 

. - Ora, esta caus:\ primaria, isto é, a superabun
~nc_!a, niio pôde ser removida (e debalde se appll
carã!>, guaesquer paliativos: como o augmeuto 
éle_ e~issào, e probibiçào de sabida dn moeda 
de cobre) senão resgatando, ou retirando quanto 
~nttis da ,,ci_r-:u!ação_ a parte superabundante das 

_ notas - que g1rao. 
,. -~e~do_ poi, o Jnimediato. resgate de uma bon 
porçao de no~as. o remed10 unieo efficaz, que 
.~eg~nd0, ~s. prmcipios da sciencia econQmica, se 
. . .~ o m s. era n 1 r 
qu~ •a eo111missão de fazenda se occupasse dos 
D1º1.!>s que pudessem realisar tão necessaria ope-
raçao. .. · 

TOdos estes·. meios consistem. nos de ha'\"er ca· 
· pitaes •. - Mas quem fornecêl-os-hia? Por ventura 
o banco ? A, coaimissâo não conhecendo o estado 
.da-. sua caiiça, -e sabendo. ·apenas do. mão est.ado 
do. ,se,u~credito,, tirou dabi o sentido. Por ven-
tura . o governo ? A-, commissão entendeu, que de
:vedo1·, eomo·era ao·banco, devia-o fazer, pagando 
ao, mesmo ten1po grande parte .da sua diYida. 
· -Como rém a • · ·, ·· · i d -
1icit no, tltesouro '! A com1oissiio devia então lem
brar-se necessal'iameute ·de um emprestimo, visto 
que,pouco havia que esperar de economias; .visto 
q11e,~.,.futuro _ augmento. das ·rendas uhlicns, pela 

.. ria, ... e sua .arreca nc;.a:o,- uno po tn' curu· 
, Jtm.:.mal .· preseute ;·. e. visto que· o .. hnc;amento de 
novos,.tri'6utos,• .além de não satisfa-:.er ,tLDeccs
aida_~es• <1.~agora;,'.mal podia ser avent~rado. sem 
grat.d~>,rl8Cos·,: .• 'P,f!Í& falta •de:. conhecimento da 

:extenaão. ,e.1gravmie•~e '· eft'eitos,.dos -aetuaes. · .. . 
.. ,Jtla.t :.onde. poderia ter . .lugar''ª .. operaÇão de um 

-~1.elllJtre&ti~~!::A eom~ls,são. julgou, _qne:aeria 
1mp1·11t1cavel·li0Je em pa1z'·eatranbo; .nao so por- · 

Toiro··:;. · 

que as circumstancias actuaes do BrazU difficul
tarião muito o acto de contrahil·o ; mas tambem 
pol'que. o estado do cambio ( ~e pro~ette ~r 

mais o neto de pagai-o. . _ ._ 
Vel'dade é, que seria neste momento, de gr.iude 

vantagem P!lra o i!nperio ::oat1-ahir 'emprestímos .. 
_entre nós, pela 110;;.o;a moed:1? Porem" acolher 
agora, ou propór uma semelhante idéa, seria_ .. o 
mesm~ que reputai· imbeceis os capitalistas es-
trnnge1ros. . . . 

Não restava portanto senão o meio da. um. em· 
p1·estimo domE1stico ; embora fosse feito _côm gran
des sacrificios. E como se tratasse da f11ndaçilo 
da nossa divida, assentott a commissão que de· 
,·cria envolver nesta a opt-raçiio daguelle •. 

Isto posi.o, Sr. pr.isidente, fica deinonst.rado, 
que o principal fim do nosso projec;to. é resgatar 
ou retirar da circulaxiio !\S notas ~uperabunJ~r&· 

transcendeucia ; i•orque elle· tende a' âcabar· com 
a Jopreciac;ão das notas, que constituem o nosso 
agentt! de circ11lac;iio, isto é, ac1lbar com uma ca-
lamidade publica. . 

Digo que a depreciação é uma calamidade pu
blica, porque del1a resulta um mal geral, qut.1ro 
dizer, um mal que pesa ljob1e ·os. cidadão1:1, 11obr1t 
o estado e sobre o mesmo banco. . · 

SobN os cidadãos, porque ou est.;s viviio de 
renda 011 industria sua, ou de ordenados e pen
t<ões que recebiio do thesou1·0, ''cm actu1&lmt1.1te. 
pela carestia dos genero:4 que conson1em, red.u
zid1.>I\ os seus rendimentos ü 2 terços .se ndo A 
melado do que dºantes erão. . . 

Sobro o c ... tado. po1·que r.ieebendo os tribúfos 
e111 1101!ls depre.ciadas, o devei:do como o miti<?r 

dos, sotTt·e uma grande perda, que vtai\;ez exc11da 
a mais de 11111 terço de suas l'endas. · 

Sobre o mesmo banco, porque (muito e111b:>ra jul
guem vai.tajuso perceber um ju1·0 sóbi"t.1 .quautfosoa 
milhQus imai,:inarios) acha-se sem ·credito pcl'ra 
dilatar a espho. a do. suas opel'at;:õas, e multipli
car os seu::1 meios do lncrw; 011 para dizer tui.fo, 
porque s11 acha como um 1:m-po s~m alma. 

Fei_to porém· o lº•!Sgate em quesuid, todas estas 
pe1·dns d&\·erltii ir desapparecendo; ír-~·ha rest.iL
hell'ccndu o eqn:Jibrio entro o papel o o mtiLal 
circulnnte, as merctt.lol'ins doverãõ b1,ratear, t1 ix>r 
fim n confiánt;:.a l'ennscel'á, (az.,,ndo cessár. o i\11-
gello do agio, que tanto nos nc11brunha. · 

Yejomos ngorn, S1·. p1·esidunf.'l, como a com
mis~lio imaginou. a op1t_l'Ri;1io, que. devi' J>l"e~n-

1· m p c1. . e •. 1 • 1 
plano a fnudac;1'io do capit11l de . doze mil contos, 
com o juro 1le 5 º/o, que seria posto em .circu· 
lac;iio por . meio de apolices; P.. entendeu. que o 
producto. dest.'\S npolices ~sendo h"oo:adas 011, \'On
<:iidn no mercado) de\·ia ser npplic-ndo _sio: resgate 
de notas snparnbundantes, no ·pagamento · de ·crA· 
dores etc. . _ · 

Y<:-se que n commissiio 1listinguio o àcto da 
opernc;iio do emprt.1stimo (que .si tnnto. monta .11. 
emissão das apoiice~) du neto . da ª{>Pli~açi'ii~ do 
seu producto : desejando que o . pruneiro fusse 
_um e o mesmo ou to1ln uniforme,. embora o: se-
-gundo. de\•esse ser tão diff.,rcnte ... quantos ossem 
os o\Jjcctos dn npplic:lçiio proposta. . . , ··· ... ;·, 

. M •s nqilelle prujecto soft'reu· na 2•, di$C~ss~o> 
ns emendas, ue formão hojP; os nrt!i. -~9, -~, 
,..,, e ,_,_, emen . . 1 e . . , .. ~ 
ctos: da applicnc;iio do c11pitaL cl'eado, 011 do,J!lll
prestim(>; ordcuàriio fossem .. t.ambem·. diffdrent.es 
os juros, que as apolices vencessem, e qlM!,_emftm 
ora fixarão sómente o. moxiiniidi> jaro •.. o,._ túdo 

·o juro; e ora deix11riio t\ .livre ;estipúlà~Cl.:o:,jui·o 
,gue devcriiio ,v~necr ·as apqlices ·appUe&da&'..:A,co-

-brlles~ãe.j!~~dàde nascam ~~~~-~~ r~flet:4'1~1': que 
9 
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mui fiid'ícfosmiie11t.e nca~a tle fazer o Sr. Paula 
e Souza, sobre a necessidade de se marcar hm· 
br.m um maximo juro no art. 22. 

A. camara. estarú. lembrada de que eu sustentei 
aqui o primeiro projecto da com1nissão, e que 
at.ó -prop11z .que se niio fixasse u111tia al"U:1ia 

·UI:' , o se 1xasse aper.11s o· maximo do juro, 
qlle devesse vencer todo o emprestimo dos d•JZe 
J11il:eontos. Com isto des.ijaw1 que hou,Tesse uni
formidade-~ deixando ã discdc;t1o do gu'l'erno o 

.. · ' . · · ., o er-
eatlo, e êonforme a natureza.-da 1noeda que fosse 
mister tomm· para emprestímo J se se deveria 
sacrificai· 'ant:es o capital, do q11e o jlli'O, un dita 
op1<rac;ão. 
. Ora, sendo est.a a minha opinião, como podera1 
·sustentar boje n doutrina dos artigos em questão•! 
Continuo pois R. ,·otar · :i favor cJo qne determi· 
na\'Q, o 1 " projccto dn couunissão , e apoio l\s 
l"P.llexões do 81'. Paula e Sonza, insistmdo de 
110\'o,· que, pelo uumos, se fixe o mnximo do jnro 
n() art. 2-l, p111·a qun o governo ent.entln jh que · 
<leve sneriflcur o capital ao juro, e ossn havei· 

o . a gumn uu1 nrm1 a· e, que uiio .! in· 
differentt3 nestas ope1-.1çC.es . 

i'ea·mítt.a-mo, Sr. presidente, quQ en dign fam· 
bP.m o .qtte entimdo. s_oh1·f! n q~1estiio suscitada 

1 1 jllrO, e 
j u1·0 íi c l}}itnl. 

l'rimeir:nn\CUte, di7.em, que se sac1·ifica .º ca· 
pitnl no J.'lr?• qunndQ se vende 1111m npolic.e de 

po1· exemplo, umn apoli~e de t1:Jl,l, ev111 ll juro d~ 
·h veru.füln po1· l::(I : e 11izem qno su snerifica o 
j1uo llC• cn1>ital, tzunudo se ,·cu<!~ 11111n apoiice 

· <10. juro m;1io1· pt-lo sc11 ''ulor uominal ; por ex
mnplo, uma apoiice de 100, ccni o juro de 5, 
T~ndída J>Ol' l(MJ. 

1\qni te1uos que no J." cnso perde-se 20 de 
en11itnl, e gnnhn·se 1 de j111·0, e 110 2.o pe1·de·se 
1 <lo juí·o ·c ganhn·se !?O <lo cnpitnl. Pt:rgunta·se 
ajtorn, qual tlcstos dous met.lto<los é o melho1· '! 

O- eelelire donto1·, que i11venton o sYstema de 
nmortiir.11çfio em J ,1glaterrn, tal\'ez possnido da 
· . : i, ~n N, • e ex 10g111r·se 
•J\lllltl.o nntl!s a divi•ln pnulica, 1fo11 proferencin 
ao 1° methotlo, sr, pela ra?.iio de quo so acnha
rin J!lllis dcp1:e~sa a divi<la, q11c assim .<osile con· 

.. ( ' ' 
que ~e ganha em tempo, nC'ste ºª'º pcl'<le·sll cm 
do10.pcz1 final: isto 1\ 111w o cttt'ít.al cmpNslnclo ~\ 
:i;mnde juro, vem nmortizar-so om poucos n11nos, 
cnstnllflo mnis do <lulll'o no fi 111 das eontns. 

O 2" mcthodo tem sido nppro\·ado por alguns 
finnncelr(ls, e -pelo ministerio inglcz, o nté pela 
•'Pt>OSiçiio na camnra doí! C•~mmuus; po1·que, ainüa 
qno o capital e111p1·estado ã -pcqneno juro, e com 
desconto do ndo1· nominal_, \"enha a extingt1ir-:1e 
mn maio1· espaço de tempo, todn\•ia ha gmbo 
na despeza final: isto é, vh·1i i"' amortizar-se 
eu;;tando m;,nos do àc bro, no llrn das contas ; 
pois que se deve. neste caso, niio sómente cal
cular ·eom o juro annual que· se poupn, mas 
tambem ·com a amol'tiznçiio abaixo do par, l>cn<!
fici~ ele itrandc- monta, q tic niio se póde verí • 
ficar no olltro caso. ~ 

E neste sentido tem-se feito na Jnglatnrn, mni
.tqs: ~111prestimos, e p~nso que o cxe1111.1lo da tena 
'*'ssrcl. .do. credito ""º deve ser :tl.espl'eznlo po1· 
M'i(• • • 
da expe.-ieneia. 
: • Com effeito, de li93 il ISIG, isto é, <'.!m 23 nnnos, 
~' JtOV.erno· bríhnnico eontrahio .31 cmp1'.estimos, 
e: f~ll-'13 frmdai;õés de dh·ida lll1ct11a.nte, que equi· 
yatem..,ü;,,emprestimo~: e nest.ai·U op:m1ções sa· 
cl'ifieou-se • capital á · JUr-0. . 
· Ve1·daile' é que . este. rnctllodõ niio C.,i tn.lve7. 
nn-'· sill\"~iogem (J .. fructo 'de alg11ma combinaçào 
"cono111iea; porquanto pnrcce qno elle ft)1·a adt.>~ 
ptalo menos c1n re~peit-0 á economia politica; 

do que em respeito · á lei que fixava o juro ·t\ · 
ã por cent.o. 011 antes á opinião publica, que ptir · 
mero prejuizo , reputa immoral qualquer ·;uro 
maior, emprestando-lhe o feio nome de usui·«· 

To.:lavia · ;ilguns economistás ·o snstentariio: i:le-
oi · · · · · • • · 

uamente um bom autor (lfamilton) parece .jn·- . 
clinar·so ao 1nethodo dJ maior juro se1n saeri- · 
fiei<) de capitã!, e allega muif.as r•lZÕes. 

1''i ue .,rém este itss111 · · 
em 1orn, entre o~ escríptores. Tenho. para mim • 
que o phnrol mais seguro que podemos seguir é 
o exemplo, que recentemente uos derào I11gl11,
terra e F1·ança ; e por isso não duvidarei votar 
neste se11tiJo. . · 

Agol'll. responderei, 81·. presidente, aos, .-rg11-
mentos elo lionrado membro, qlle no fim da\ ·ses,:. 
são de hontem, impugnou a doutdna de.ites .àr!'" , 
iígo;; (que nliús é <1011.trin \ em gra1ide parte ,ana) 
chegand.:; a ~izer que o faria, porque niio.<lese~, 
jani que s \lusse destQ. calll$l'I\ um' plano,,. que 
cheirasse li ignorancia eco110111ica, e lhe. ,fosi1e. 

• j • • . .· '. ,,.~. 
Torno 'a dizer, S1-. presidente, q1íi!: 'não de,

fendo os a1·tigos cm questão, nem . votarei pôr. 
el!P.s; i111is nem por i;;so dcixR.reí de. eóinbater 
os m·<>umcntos do 1 01 r · · · 
recem ainda pciore;;, que a <l"útl'ina, qne · elle 
jíi c!ef1rndeu, o ag•)ra ataca. . .. · : . 

Disse o ho.1rat.1.o memb1·0 que a oper~_çiio. do. 
n. 1° embaraçava a do n. 3.,. Ol' ue 1i 11n 

j · ~ uz1 o pnra o 1m do l•, e dciilindo:se 
~ nrl>itrio ·dos estipul11ntes o juro para o fi.~ do 
;io, em natural que o,:i. possuido1·es ae . nohs re:
~usas~em. cntregal·a~-á JllrO de õ, espemndo fa~el~o-
u. ltll\101' JUl'O. . . 

Este 11rgmnento é íllnsorio; porque a ordem · 
do~ num~l'os do artigo tem por fim regular. na 
:tpplicnçõi>.s do prodnct1), e uiio o:> netos ela ''enda 
do empresthno, ou das a polices~· · · . . 

O thcsouro ·pôde trocar npolíces por 1fotas, , e .. 
npplicul·n~ desde logo, segundo· u ne,ceSJiid~~c~ 
ou aQ deficit, 011 ao ljanco; e os ·poss111dore3 das 
notu; mio odcm ' · · · · · · · ; · · 
as troca. . 

(',oloio poderia haver em niio . trocai-ás ; mas 
isso (que- ni'ío devemos cspe1·ar, qtiandQ trat.amó• 
dtl notns dcsnpreciadail, e im roductiva · · · . ·· ' 
fh (Nssne 11ito em arnçaria a e~eeuçiio déste, .éíU. 
dnqnelle nnmer<>; porém sim n •exécnc;ãõ.de· .. tõdo· 
o projecto, q11e discutimos. . · · ·' ·.~:~".7'; :·. •,. 
· Disse mrtis · que devendo o jm·ó <tós;:e&pit~fo.~ 
augmentni··se peln <leman~:\ de 12,000 oon_tp~,~f-1•!~.· 
Y.a1!'os . tornar p_or E>mprestimo1 ~1·a _um•. ~s:ro, ~9.W.:: 
imuta 1gnornnc1a mai·cnl'-se o JUro deo 0/o. ' . · :. : .: 

Este arg1uuento ou provo. nenhum · conhecf• 
mento. cl'I O{>e1·a~àO QUC se COfülfate, 'óll . llÍ:~':~l 
de 111n1s, e e absurdo; Prova falti\ de conbec1•. 
mento, p,)rque pôJc coutrahir~se úm emprestiÍi10. 
pol' menor j ~ro do q~e o conente, havendo '.iies~ 
conto n" cap\tal. nom1!1nl: por aut_!o.s palavr~s' 
põ<le-se · conti·alur a JUro fixo tl., .n;: e: ·todavltl 
pagnr-s3 7 ón S % ; ·e prova de ma~s, porque 'não 
havendo ope1·açào de omprestimo ·que ·não aug; · 
mente o valo1· •lo juro .dos capitaes ·que circulão 
no luga1· em que se ella füz, vem· o· augmento · 
a l'Cpl'ovni· não só este, com<> todos -os empre.a-· 
ti mos que se tem feito atê hoje em 'todos os; Ju;· 
go,.·cs do mundo ch·ilisado. , , . ''": 

' · . ·. mcm 1·0 qite 'ª . proposição· 
d~ um empr_esti!ll" 1\ despeito de un!_·g,r!1n~ei~~~· 
so prQva necess1da<le e apttro,:e nao ·•gnora_neui 
da pa1·te. • Com elfeito se prJvasse".ig.1orari,cia; • 
muita deveria. ter siJo a d11s. c\mar.as· ingliizâ; 
ft-.:_inCl!za. e~ nme~eana; CJlJ'1,.ª!l:.-quo.es'·a· n0à'sa 
nao se dcd111;nar•' ·.d~ cqn~rnr ·~mp'"al'~bar. • ·:· · .,. , 

Demais, l:;r. pres1déote;:. se .é ,,"certo;. eom1> 'êr 
que n dem-:inda -~de •um i ~.nprllilUQ1'>~ faz •àog
menhr o juro dos capit:ies, t11nilie1n :é eerto·qu'l 
este aug.nent.o, quando e:itcessiv<J; é; .. em .vtJz de 
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durado1·, ~assageiro, porque, dn~o o aJ!gmento, 
n,!ii comerao a alDuir eapilaes estrangeiros, con-

. Assim: füí . qné a operáçiÍo .de t1·es por cento na 
J."rança não produzio grnnde augrilento: prodigioso 
11ume1-o de ca itaes'inl!leies, hollandezes, etc~, che-. - - . ·- - ... 
· Disse tambem ú' honrado membro que a operaçlio 

·ae cMdito·que proponhamos era ruinosa, porqne 
iamos· tomm- a cinco para darmos no banco, que 
aliá.~ nos dava a 4, perdendo-se deste modo 1 %. 
Confesso~ Sr. presidente, que não estava pre

~rado para:ouvir aqui um argumento tão pue
rd"·rAcaso.-:o honrado .membro que conhece a 
depreciação .d:lS notas, ignom que o governo, 
tomando-as .agor1\ ao banco, paga-lhe em vez de 
4,_ i"ou ,8 %?;.Não sabe o illust1·e deputado, que 
ainda que. o estado perdesse ( concede11po·lbe) 
1 %'1•!!- .oper~~ de re_sgatar _as notas s,upe1·'!-: 

_, . ~ 

na arreeadação e applicaç1io das suas rendas ? 
Ca·eio-.,que o sabe, assim como. deve saber que 
em . econoania politica 2 e 2 11üo raiem 4. · 

Resta-me, Sr. presidente, falla1· de uma ídéa 
nóv&; quero ·dizer, dn emenda que pr-:>põe reco-
11hecer-se como divida publ:ca o c·1pital (sómente) 
do b·meo, vencendo o ju1·0 do 1 %, e cucane
gar-se o estado de resgut111· lentamente e por 
'roea de proprios nacionaes a~ notas em circulaç1io. 
1 . NãJ entrando aqui 11n 'injustiça ou justiça do 
que propõe esta emenda, JimitnMnc-hei n dizei· 
t1Ué ull11. niio preenche o fim que a cama1·a t.em 
t!m · vista, . isto ó, nem remove o mal que ora 
suftremos, nem pôde tirar-nos dai difliculdadcs 
que ·nos rodêlió. 

Já mostre!, Sr. pres!<lente! que 
.e 

governo para poder re1irar da circulaç~o as nota~ 
que superabundão nella. Igualmente JIÍ mosi1·e1 
que a acção. de 1·eth-a1· t<ies notas era o remedio 
'Unico . de que podiamo:i usai· para evitarmos 
os· terriveis E:fle1tos da crise financial em que 
acba_mos; tendo cm. abono do que digo, i·azões 
e 8rincipios incontestaveis. . 
. . ra. é evidente que pela doutl"in11 da emenda, 
não haverá tão ce<lo o 1·esgate desejado o ne
cessario das notas que circulão, e por conse
quencia a· sua depreciação continuara, e a cala
midade do agio, _que tanto desejamos remediar, 
irâ'!"em ~progresso, empeiorando mais ainda o 
actnaLestado das nossas finanças. 

Por , ventura julga o seu autor que a n1eta
n.10~ bósé • de . no.tas superabundantes em papel 

e a· ar 1·enasc r a con auça e e ap 
o. agiot,Não é .ísso possível, seria lim sonho. 

.V:oto port!lnto. contra. a emenda, e contra a 
dilfereiiça de juro entl'e 0:1 ns. 1 o 3 do projecto, 
apoiando antei.< a doutrina do primitivo projecto 
da .cómínissãó. · · · -· · · · · 
. _ F,opio 'lidas. "11~ln · : lfas . P.n1cudas apoiadas na 

scssao'.;®teeedente, as· seguintes: · 
,~- QÜ~ o n. 2.. do nrt. rn seja assim 1·edigido : 

Ao pagamento .dos 01·edores publicas pela· divida 
nctual interna que se fõ1· insca·evendo no grande 
livro, d~; d~Yidas pu~licas, tanto ua corte, como 

«'Proponho que se, su.pprima o art. 22, e qué 
. a ;sua materi<I. se redija .do uma maneira mais 
conven~ente.;-Maict. " · 

. -u · i amen ao nr 
em" diante· poderá . emittir 
.. v~~>fc.: ·;· ;· . < . 

. F.9~~ ·~odas apoiadas. 
. ,Q Ss. VÀscoNcELLOS otfereceu ·mais a seguinte 
.\····Íh'r ,,· :': •.. · EMENDA . . . , 0 

• , • ;'=' ~ ~ ~ 

·, ~ &iv-a··~ ~i~à'cr.ã~:~ :Emendá' ªº·· 
ti Este capital ~r..i appl~cado : . · 

.« 1.o Ao pa8amenl.o .- das acçô~s 
trtirão o.s acc1onistas 110 banco. 

o p.1gamen o a 1v1 a a raza a.· 

en-

« ;1.o A .contrahir um emp1·estim o na i11ipor
tancia de dous mil quinhentos contos, .quaudo 
se não siga paz. · 

« 4.o O re:;to do i:apital creado serã applicado 
ã compra do nota:i, p.ira. com ellas se pagar . .ao 
banco na fórma prescripta nesta lei. 

" Artigo.-As acçõP.s do banco vencerâõ:o juro 
annual de 10 %. 

<• Artigo.-Poder.~õ ser pagos em notas. do banco · 
os propríos que se vende1·em, ainda nas provín-
cias em que ellas não circularem. · 

" Artigo. - A-; nohs do banco cm ch·culação 
set'iio consider11das como divida p11 blica, e . a. 
11~.ão promette o seu pl"Ompto pagamento. 

tia que das ren1las da alfandega se destinarem · 
pat'n a fundai;ão do capital ·c1·eado. - Vuscon
ci:llus. " 

« S<Jndo post.·' a votos para o i;cu apoinmeuto, 
foi i;õmente apoiada a la part~, e desta ,retirou 
o mesmo l:)r. deputado o 1° numero. 
·O Sn. V.i;nuui::11~0 offe1·eceu ~t'outm: 
« Pro1Jonho que o juro do capit11l yiua o 1·us

gato dns notas u llt\ru. o deficit :1eja de 5 %. - . 
Vt:J"t1lldru. »-Fvi a11oiada. 

O Sn. PAULA 1; Souz.\ mais esta:. 
rr Km ln"a1· do 11rt. 10 (salva u 1·edncção. 1-

0 Cll}Jital creado. :1el'l0i npplicado. IÍ. compra, ~U: 
t1·oc1i de notas do banco, tantas quantas for 
1ioss1vc : o que rcs 111· e apo ic~s sera · -
cat.lo ao p:lgamento dos c1·edores ua divida in
tema que se fü1·em insc1·evendo no gi·ande liyro: 
das uotas compradas ou trocadas se applicarã: 

" l.a Para supprimento do deficit quanto _fõr 
nceessnrio. 

<< !,!. o Jla1•a pagar ao banco não excedendo a oito 
mil contos. ~ ·· . · . · · 

<< 3.o Se ainda i·est.lrem, plllºI\ pagar~s"e .• a(?s 
ct"cdores da divida particular; dando-sc~Lhes·bl·· 
lhctes, quei:endo, em lugar 1lo a polices:. 

11 Qs juros das apoiices i1ara comp1·a· de notas · 
etc., como no_, nrt. 20. · · 

· <• C·1so se \"ença· esta emenda, supprirna-se o 
art. 22. · 

» aso se yença o ar .. ~-, ,.' 
cente-se a prestação mensal da alfandt ga, quanto 
chegue pata não b'lve1· fülla mi caixa da amol"
tiznção pa1·a o pagamento do juro e annuidade7 
- Paula :Soii~a. »-Foi 11poiada em ambas as sttas 
partes. . " ._ e . 

Depois de 11a\•erem falltldô mais alg\lits-Srii. de_-: 
putados,· ticou adiada ·a discussão. . · · ·. · . 
: O Sa. J.Jiso CÓunNlÍo,. otrerecÉm as' .seguiu~es 

proposições, para serem organisadl\~ ~µ1 . p1·0-
jecto. _ 

« o 1 ·ão i·econh"l!cé or dh·ida do 
banco. unicamente o Ylllor de seu fu1ido legal. -·. · 

« Art. 2.0 O •g.werno pagar:\ ao banco· o· juro 
de ó % pela divida que reconhece. • · · · · · · . - --· .. 

pelas q
0

1la~tias; que ._lho tem· préstadü.. o· banco.
alem· <lo dito valor_ do seu fundo ·legal; ' .. · · · · 

« Àrt:4.º 6 goyeri10 co'!1prarà ;notas'_'do:Jia~~º· 
para . -0om eUas _ir amúrtlz~do .e~~s: q~a~tms 
recebidas, gue nao reconhece c:omo · d.1.v1da:Juci:n~ 
tiva: as _no~,;qu~ se derem .ª?.·b~n~.e~Pª" 
gaJ!11inf.!> ~raul.o • . ~~~ll~ll~ ~1,11"3. • n11~ ·.e!?t~rem 
mais em. eir,c. llÇll~~ 1 ; -~ ,; .,., ';::• -,.(._('-. ·' 

« · Art. :;;. º Ficia au~1isallo igual~~llte'º~go.ver~o 
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68 SESSiO EM. 21 DE St:Tl{MBUO DE 1827 
a vender p1'oprios naciouáes J>Ottco · 1ucr•lth·os, e G. 0 Do scércia1io do senado. enviaudo o projecto · 
menos precisos para ajuda da amo1·Lizai;.ão da d? regimento interno da assembléa geraL-Ficou 
dita didda não lucrativa. n camara. inteirada e mandou-se imprímir o pro-

.. Art. 6. o lc'ien jccto. .. . _ · ; ' 
e:novas 110 • so pena e rigorosa mu ta por G.o Do mesmo secretu'io do· senado~ enviando. -

cada nota quu emittir. as emenda-; .Jaquclla cama111. ao proj1..>eto de lei: 
« · Art. 7. o O go"erno cxi~írã dó banco uma sobre a;; pensões pecuriiarias concedidas ás viuvas, · 

exncta conta dos valo1·es euuttido;; até boje em filhos. e filhas do;; offic1aes -militares.,..,. }'icou a. 
notas, e o numero dessas mesmas notas. camara t1lle1rada e 11ia11darao-sc 1mprim1r .as: 

« .\rt. 8. 0 As dividas activas do banco, e o uielal, emendas. _ · . · _ . 
que houver ·em caixa, será destinado ã amorti- O mesmo Si·. secretario l\!aia, leu um-.reque
zaçiio das notas circulantes além daquellas, que rimento do 81'.· deputado Plaeido Martins Pereira, 
o governo se obrig•\ a amortizar: o resto será l'etlindo licença para il• á província de S. Paulo,: 
dividido pelo:; accionistas. por motivo da sua u1olestia.-1''oi à commissão · 

u .Art. !). 0 l'or un10 nova lei se crearã u111 outw de poderes. 
banco no fim do prazo da. existcncia do actnal. Outro reque1'in1ento dos tabelliães li.esta cidade, 
-J. Lino Couti11ho.,, por si e .e111 nome dos lnais empregados_no·fóro: 

O s·a. PnESIDE' •.• 1 . .,, deu t>"'"ª ui·dciu .•.-. d" .,1 Judicial, pediufo se lhe faça ext.ensivo o re~i.m~nto, 
·' .. ~ uv ia - • dos e111oluu1entos de Mina<J.-Foi á comw1saào-de· 

a seguinte : legislação. 
1. 0 Continuação da discussão adiada. Lcu~se um parecer ·aa comuussão . de; aíir.icul-' 
2. "-2" discussão do projeelo para os ordena· 1 tura, sobre o 

dos dos professo1·cs dos estudui; 111e11ore::; das fa. ! de l\lattos, a 
euJdades JUridicas. 

1·equerimcnto de F~rna,ndo' Jo:iqµhu 
respeito de um .t Sll9. descobet41. _ 

3.c•-Resolução i;obn: ai; contdbuic;õcs para a 
Uluminaçào das cidades das 11rovi11cias. 

4. 0 -2 .. discussão do projecto sobre o imposto 
dis sesmarias concedidas depois de 1808. 

Lel"antou-se a sessão depois das duas 11or.is da 
tarde. 

"essàu r.m ~4 ele Setembro 

l'RESIIJE:'\Cl.'I. DO sn. .\Jl.\l;.TO Lili.\ 

A~s 10 horas, fazeudo·se a c11amada, acluiriio·se 
presentes S5 Sn1. deputados, faltando com causa 
os - Srs. Martins Pereira, 1''erreira de l\lello, l\lello 
e Souza, Gomes de Campos, Souza e l\ltllo, Faria 

ar osA, -~ ae1e on e1ro, ornes a onseea, 
Marcellino de Brito, Duarte Silva e Madureira,. e 
sem· partieipaçà<> os Srs, .Paula Souza, Rocha 
Fraoco e· t;obo. . _ · · · - . 

O Sa. PRESIDENTE, declarou aberta a sessão, 
e lida a acta d~ ant03cedeute pelo. Sr. secretario 
Almeid·\ Tones, foi approvada. . 

o Sa. SECRETARIO l\IA.u:, dando conta do expe· 
dieutc, leu os seg11iutes 

Ol'l'JCIOS 

1. o Do ministro de Cl!tado dos negocio,; da fa· 
zenda, submt:tter1do á deliberação da ca1uara a 
decisão sôbre dever administrar-se ou continuar 
a aecresr.eutar.se a capatazia da alfandega da 
Bahia . .-.Foi ã commissão principal de fazenda. 

2. 0 Do mesmo ministi·o, remetteudo os · escla· 
recimentos que se pedirão ao presidente da pro
víncia do Rio Grande do . Sul, sobre a creaçiio 
de um -i. ·mesa de consulado na povoação do norte, 
objecto _da eonsultlr remettida a esta camat·a, em 
16 de .• Agosto _do auno passado.-Foi á secreta-
ria .-Par.a s~ :JUnndar ã commis5ão, onde estão os 

3. 0 Do ,J11es~10 ~ninistr;, propondo a alienilção 
do predio pertencentE\ á fazenda; nacional, couti-

• llUO ·. â. casa . n. • 43· . da. rua da . l\lisericordia, por 
~=~~~a,r~n·ada.:·~~ c~~mi~são.'prin.c,i~:al _de f~· 

·4·º-'' Do; mesmo• ministro, , reme~ndo · as·, infor· 
l!laç~ ·· J>edid11s• ,por -esia · caml}r.a. sobr_e. ó 1·eque
r1mento (lo marquez de Jacarepaguã, .•que se of
fereee a comprar-o· ·predio ua· fazenda nacionàl, 
onde cllc halfüa.. na rua do Oiividol'.-l"of à com· 
wisSão au~ilia1· de fazenda; · 

u A coumussao de 11g1·ieulturn, con11i1erció .• in· 
dnstria e artes, vio um· 1·eque1·imentó de F.:.rnando 
Joaquim de Mattos, cm q11e petle ser ou~ido na 
mesma commissiio, sobre uma· descoberta' de sua 
invenção, proveitosa á industria nacional,'' e:que 
se mandem vir da junta de com·111ercio oEi reque
rimentos e consultas, quo na mesma se· achão a 
este respeito. A commissiio é de -parecér· que· se 
peçiio estes papeis. · 

u Paço da camara, 22 de Setembro !fe 1827:
i J. Clem<•nte Per1.>i1'.a.-D. "\[. A. -Pii·es Ferreira. 

-José da Costa Ca,.valho. n-FoJi approvado. .. 
-Outro du. com missão de· fazenda. sobre .o pro-

jeeto de lei do Sr. Ferreim de Mello, para'ôcunho . . 

PARECER 

cc A' commissão · principal de. fazenda foi ~pre~ 
sente o pr•)jeeto do Sr. deputado. Ferrllira.Ae• 
Mello, sobre o cunho de uma moeda wm~rar1a1 
e particular de cobre pa1·a a provirieia·-' iiô,Rio. 
de J1meiro, - e entende que se -deve' imp1iiltir: 

« Paço da camara dos deputados. 22 de.Setem
bro dt1 18-27.-J. G. Ledo.-J. -B. •Baptista'Pe-· 
i•eii-a.-M. J. de Sou:a França.-José"de Rêl:rend.e' 
Costu.-N. P. de C. Vm·gueii·o. »...,-Foi approvado 
o. parecei·, para se imprimir o projeeto. .-. -. -·. -

Outro - da mesma eommissão de : fazenda; ,sobré· 
o_ projecto de lei do Sr. Yaseoneellos, par~:extinc~· 
ção dos registros, direitos de entrada e· regi
mento de cavallaria _da provincia 4e Minas-' 
Geraes. · · 

PARECER 

« A commissão de fazenda, depois de ouvida· 
a commissào de guerra, sob1·e oprojecto do Sr. de-: 
puta.do. Vasconcellos, ·waa ~xtineção dos regi~-
ros, 1re1 os e en ra a e r g1 n 

da provineia. de Minas-Geraes; -é de parecer que 
se Imprima o ·mesmo projecto para ser, .discu· 
tido. . ,;·,·:. 

u Paço da eamara dos deputados, em 21 "de Set.em~ 
bro de 18"!7.-M. Calmon dti.-Pin.-M. 1 •. de.Soiua 
Jla·ança.-J. B. Baptista Pé1;ei1·a.-.T. J:; da Sil.:a 
Guimarãe8 • .;._N. P. dé Ç. VePguéiró:' »~J;!'<?i llll': 
provdo o parecer, pa~s_e~imprimir. o __ pro,ecto· 
- Outro da . mesma commissiio, 5obre · Os: project..>s 

dos. Srs~ Vaseoncel!o~. e· }ioll°'ltdá~pª'va~càq~a 
respeitu ·do ba1\c&. - · o:·:-·" · ' < · ·"' ~'-" 
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PARECER 

" A' ~mmissão pl·inci al de fazenda forão pre-
sen s os ous proJec os os--1 ustres rs. epu· 
puta-los. Vaseoncellos e Hollanda Cavaleante, o 
àaqaelle• ·mandando éessat' a emissão de notas 
·ao act'!t~I··.barico do Brázil, augmen~r ·<!. nmner~ 

'~ª 'aetuiil • do: gove1'1lo, ·pelo p1·oducto do quinto 
Jo ;•uro = o deste propondo a extincção do fümeo, 
o modo . de transferir aõ _governo a l"esponsabi· 
!idade das notas em circular.ão e ó de dar-lhe 
um balanço para fazer o seu. dividendo final. 

« A commissão entende, que se devem ambos 
imprimir. 

" Paço da camara dos deputados, em 22 de Se· 
tembro de 18"27.-J; G. ·Ledo.--J. B. Baptista Pe· 
1·eini.-M. Calmon du-Pir~.-J. de Re.tende Costa. 
-S. P; de· C. Vei-gueii·o. " 

017 aj>próva o o :parecer a comm1ssao, . par 
se imprimirem os projectos, com a alteração re
querida pelo Sr. Vasconcellos. , · · 

Len-se o seguinte projectó da coinmissão prin
cipal· de · f.1ze11àa. 

PROJECTO 

". A assemblés ge1·s1 legislativa decret u 
" Artigo nuico. As fazendas da Asia, impo1·· 

tadifs por. estrangeiros , ou em emburcações es
trauge1r.às. serão admittidas a despacho nas al
fandegas do imperio, revogada fara esie eifeito 
a disposil;ão do §. ~8 do alvara com força de 
lói de 4 de Fevereiro de 1811, e todas as ID!liS 
:_eis, ordens e regimento:; em eontrat'io. 

« Paço da camara dos deputados, em 16 de Se-
iem ro . e -• . a mon. i :- . . 
sou.:a .França. - J. B. Baptista Pe1·eira. - J. J. 
àª Silva Guimai•IJes. -N. P. 1.e C. Vei·guefro l> 

Pedid1 ·e vencida a urgencia, teve 2• leitm·a; 
e julgabdo-se objecto de deliberação mandou-se 
iDlpr111lif.-

o Sn~ LINO requereu permissão para dar hova 
redscção a<>s seus apontamentos, sobre a divida 
do b aa.eo ofíerecidos na sessão de 2-.! de Setem
bro , -que forão á commissão de fazenda. - Foi 
approvado o requerimonto. · 
.o:ss..PBEsIVENl'E' nomeou_ pa1·a a dep11tação 

que tein 'de: ~presentar _a s. M. o Imperador os 
decretos, .. <:Jue~ se nchao promptos pai-a serem 
olfci1·eeidos ·a s11Dcção imperial. . '. - ' .-, " . -. ' . . 

PRIMElRA PARTE DA ORDEM ·n 
Corítinúo11' a 8• discussão do tit. 3° do projecto 

de iei sobre .a· fundação da·divida, com as cmen· 
das que' se ach<\Vào ua mesa. 
~ :O· ·sa. · VAscoNá:LLOS ·com. permissão · d8. camara 
retirou a emenda que na sessão de 21 de se.: 
teinbro tinha offerecido ao ai·t. 19, e e.n lugar 
mando11. à mesa esta outra · 

~ Ao art. 19. § 3.o-Accresccnte·se-e que· fôr 
declarado na lei.do orçamento.-Vergueir:> • .,-Foi 
âpoiajf_&:,. . · ·· • • · . . · · · · ·. · · ·.. · • 
, ,..\fiU]ll postii- .a~wtos ª· m~t.er:ia, . forão ~pro· 
vadaa•'81J•eineodas·:do Sr. •l.1no aos~~ 11.e 19, ª ~o:Sr.'''Vcirg0eiro' ~ _ilrt,_ 1~:::rdo. Sr •. {)dofiç? 

EUE:SDAS·. 

1.ª-" Art. 43. DJpois das palavras:;_pai·a sua es
cr!pturação - accrescente-sc - e tambem para as 
caixas filiaes. , . 

r u Art. 51. As elixas filíaes serão ádminisfradas 
po1· uma junta, composta do presidente dâ'pro
vincia, thesoureiro. geral . e .sccreta_rio·, da . j u~~a; 
da íazen~a.·Havera .um e~.cr1pturar1o·guando seJa 

prima-se t:i.io o mais do art. 51. 
" Art. 52. Supprima-se. 
" Art. GO O sorbio para a amortisru,lão t1H·!Í. 

lugar na caixa matl'iz e nas tiliacs. · 
« Aa·t. 66. A caixa de amortisaçiio, e uas filiaes 

receberáõ pontualmente os capitaes etc. 
« Art. 68. A's palavras-que allegu~aecresceu

te-se - SJb pena· dos que dissipàO OS nens PU• 
blkos iinpostos na lei da responsahilidatle dos 
ministros e secretal'ios de estado •. 

" Art. 71. As chaves das caixas filiaes, serão 
guardadas pelos membros ·que compuze1·em as 
Juntas. 

ARTJGO ADDITIVO 

" De seis em seis mezes farão. publicas pela 
imprensa todas as operações de am .. ortisação e 
suas filiaes, ou _po1· editaes .a~xadc.s n_os,.luga,!_eS 
publicas; onde nao houver hc1lidade .na imp_ressao. 
-Vasconcellos. » ~ .. ,., 

2."-u A caixa . de amortização do capital terli 
em cad11 província um· agente seu, negociante 
de credito e fundos, que tenl1a· 1)restado' a fiança 
competente com· o ordenado· de 1:20JSOOO· .· . .Este 
agente será nomeado pela junta' ô.a ··caixa da: 
amortização. · · · , : : , 

·« Este agente recebe1·á. todos.:os ann'?s a quan
tia sufficiente. para. p~gamento do.s JUrO';!- d!'s 
apolices da sna provJUCt8;. .e . para· a. amo~tu;~ç,ao 
ou i:ara compra de 1lpoliees no.mercado,·quand~ 
este ão abaixo do pai·. · . · \l 

" Este ª"ente dará conta todôs Ós annos a 
caixa de amortiza~ão da capihL - J. · Lino. " -
Não foL apoiaía u. primeira parte, fica,ud~ o resto 
prej ud1cado. . . . .. .,, -e _ ... , 

3.•-Do Sr. l\[aia.- « Art. 45; Redija--se:,a·: se, 
gunda pai'te a~sim-':-O inspecto1· geral, o eontado1·, 
e thesom·eiro serão nomeaios pelo' ·governo;.· o 
corrector, cscript11rario~ . e porteiro serão· nome11· 
dos pela junta com approvaçiio do g.:1ve1·no. ·· 

« Nos art<;. 51, 5'J e 53 ·dig\·Se ~ inspcctor, e 
i~Toe;.tores - em .. lugar de deleg~ lo, ou' ·dele· 

4.~•Art. !)9. A amortisação, ou resgate, d.as ap_.,. 
lices será feito pela_ caixa ~.suas fi._ha~s po~"me10 
de. sorte;. e. nunca esta,". ca1x·\s.pagarào ·.m'lll!' do 

ue o ca ital ue a·a i>hce re resentar."."'"Maia. " 
-N•'io foi apoiada. 

Submettid 1. a· materia a votos forão ap11rova" 
das a emenda do· Sr.- Vasconcellos em•· todas as 

.sua-; part.es •.. !3· a· ~mmda do Sr .. M~iá.'·~es-~ecti
vamente aos .arts · ~ e :70. fl.cando•preJudíeada 
a me5ma e1nenda na part-3, q1u ·se. refere.,·aos 
arts. 51, 52 e 53. . · " · · ,:- . 
. T.iudo-se julgalo fiud;i ·~ üL;~'ISào ,oc.Sr .. _pr.:· 
sidentc . llO.z 11 vi>tu~ s~: ~ a1pt~~-~ .º proJcclo 
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pa1.·u ... passa.•· .. uo._i;cnado. -. V. enceu-se que sim. 
~1UJ1dou·se o· proJecto . com as emendas â co111-
~~issão de redoeção. 

SEüUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
,. . •' 

· · Énti:nndo em segunda · diséussiio ·o projecto de 
lei~-sobre os ordenados dos professo1es dos es
tudos prepáratorios . pam . os cursos jurídicos , 
· " · ·ão á e • u"ntcs m ndas 

El!EXD.\S 

1.a-11 Sah·a a rcdacção.-9uc os mesti·çs •. l{llC 
se mandáriío crcnr pch. lei ,.do cm·so Jm•1d1co 
tenl1ão os mesmos ordenados, que vencerem os 
outros·mestrcs das provincfas. e· que não se 
creeuí novas cadefrus, bnvendo nas capitfl•is, 
óu "e1ÍI lugar onde se possão dispensai-. - Viu-
concellos. » · 

têm os outros já creados, até que por foi se 1·e-
1?ulc o augm~mto dos ordenados dos p1·ofessorcs 
uestcs estudos secUi1darios : O de geometria tcrú 
. . i " .. J} 

3.•-11 Os profe:>sores de grammaliea _latina, 
rlaetorica, logíca e geometria·de S. Paulo e Olinda, 
vem;iio não só o 01·denado de 1.iOOI! , como serão 
jubilados com o mesmo or<lenado depois de 
elfectivo ensino de 20 annos. - Bispo do Ma
i·anltâo. » 

· 4.•-" C1·ear·se-ha um mestre de geometria 11a 
cidade de s. Paulo e uni mestre de lingua fran
ceza na cidade de S. Paulo, outro na d,, Olinda, 
cada nm com o ord.mado de 600$000. 

ci Os outros mesti·es de estudos preparatórios 
ar a o curso J uri 1 sera o os J exis eu es nas 

sobreditas cidades, e vence1'áõ o mesmo ordenado 
de 6008000.-Patila Cavalcantc '>1 

· Por dar à bo!'a ficou· a discussão adiada. 
O Sa. PRESIDE:S-rE deu p:1ra ordem do dia 2.') de 

Setembro: . . · 

J.a-S~gtlnda discussão do projccto de lei.sobre 
os ordenados dos pr .. fessores_ dos estudos prepa
ratorios. p:lra os cursos j uridicos. 

2.o-Resolução sobre d aposentadoria tfo escrivão 
do celleiro publico da Bahia. 

3.<•-Resolução sobre a aposentadoria do escrivão 
da junta da província do Ut:arã. · 

.J.a-Re:;olução sobre a.scoutl'ibuições_pard a illu• 
mina.,;ão-, · · 

5.<l-Terceim. discussão do projecto de lei sobre 
as . cauções, que devem 11rosta1· os devedores do 
estado. 

li.o-Segunda discussiio do projecto sobre .as fa
culdade,;; de medicina. 

l!lessi.o e• tl:9 ele. Setemltl'O 

l'Rl::SlDE:SCIA DO SR. :utAUJc) LIMA. 

AlJdo-sc u sessão com 81 Si·s.de_putàdós,_ falt~11dÓ 
com causa os Srs. Chagas,. Martms Pere1ra,:1''e1·-
1·e1ra de .,\folio, l\Iac1el Montê1ro, · M:arcelhno de 
Brito, Pinto do J,ago, arcebispo da Btbill,;Duartd 
Silva e l\ladureíra; e sem causa os.•S1·s; Borja Pe-
reira e Cunha Ba1·boz11. · 

· · OPt'.ICIOS 

1.0 Accusando a .recepção do ofticio de .. 11 do 
corrente, relativo ii. supplica dos moradores ;da Pa
rahyba pa1·a dominação dos subsidici;i imposto:; no 
algodão. . . . . · . · · . : -. . '· " 

2.o Marcando hora e lug11r em que s:M.-Impe
l'ial lia tle receber a deputação, que tem ~ê füe 

edir a sancção para os dou:; d~cretos da assem-,, - . . ' 

estes officios ficou a camara iutci-

Lerão-se cs sognintcs 

.PARECERES 

1,• Da _ commissão de estatística: 
" Forão vistos na couunissão de eslatistica as 

re r si:: - • das comarca as Yilla 
e Praia-Grande, ambp.s r~lativas a fra11qiuiar-i;e e 
abrir-se a estrada da m_atta da provincia, que se1·ve 
de communicar uma com outra villa, di?:end_o·se 
que esta estrada já e:xisth·a. e fôra ublica,.-e ue 

oJe e 1mpe 1 o o seu uso por um sa1·gen n10r 
Josê Fernandes Pe1·eira, na parte ·que passa: pela 
sua fazellda; Pa1·ecn ã commisslio que o objecto 
des~s r~presentaçõcs• tel}l ba.S~antemente..-·-siOO 
prov1denc1ado pela ord., bv: 1, tlt. 66, ·§ 11, de
vendo as camaras cumpru·em com o que .nella 
se determina. 0 · • • 

11 Paço da camara dos· deputados,-. 19. de · Se
tembro· de 1827. -L. P. de .Araujo_ Ba8tos.- R. 
1wcebispo dr.t Bahia.-R. J. ila Cunha Mattos.
L. A. Alay.-M. B. do M<Ímnhão • .; _.;!<'oi ap-
proYado. · · · · 

2.0 Da· du guerra: 
« Aº commissõo de 'guer~a examinou o.· p}·ojeclo 

de lei do Sr. deputado Maia, para a extincçiio 
das ordenanças, e é de · pa1·ecer que deve ser im-
1iresso pal'a eutrar em dis.cussão ·na ordem "dos 
trab:1lhos da camara. · ,, : · . 

« Paço da camarn dos deputados, 2-~ de Se~efu
b o de 1:27.-'- ~t. F. de P. e Hollanda Cavalca'nte 
de Albuq1w1·gue • .....,.R. J .da Cuit1~ J.lattos.'--Ig1tacio 
José Yicente da Fonseca.- Luz: Augusto _11,fay.
Com referencia ao projecto· do ensaio _das nuvas 
administrações parochiacs. » - Foi npprovado. 

3-º Da de fazenda: · , . . . ·. ' 
-«. A co1~missão · de fazenda .examinou' :o ,'fi'.f!l~i,Q 

do ministro e sec1·etario de estado dos ilegõci°ª da 
guerra, em que Sl.!bmetfP-á deliberaçâo.~_:;~IP&rá 
o_ rcquel'imento feito ao governo pelu,tén~11~gra
du11do com exercicio de -picador do. 2~·reg'!n!lnt9 

-. 
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<le cavallaTià de ta lính!i do ~xcrcito Antonio ·da. 
Silva, Guedes, que supplica a !'efot·ma. E como. 

alvaiâ. de ·16 de Setembro ,de.1790 relativamente 
a este· e outros. ofticiaes não combatentes;· é de 
p~rec!)t: ue .sobre este assumpto se ouça a. com· 

" Paço :da camura dos deputados, em 2l de Se~ 
témbro de 1827:~.Jlf. Calmon du Pin.-M. J, de 
Sou::a·· França.~ J. H. Baptista Pereira.-;- J. J. 
ela Siloa Guimai•ães.-N. P. de(]. Yergiteu·o. » -
Foi approvado. 

4.o D~1. principal de fazenda: . 
" A cóinmissão t>rincípal de fazenda examinou 

os o·fticios do mimstro secretario de estado dos 
negocios dá fazenda de 7 de Agosto e 4 de Se
tembró ·.do corrente anno, sobre 1·equerime11tós 
de João ·vaz de Carvalho, da cidade da :Bahia, 

p1·iÓ a fazenda publica na "mesma cidade du
rante.: a sria oecnpaçâo pela tropa luzítnna; e é 
de parecer qne, estando este nssmnpto compre
heni:lido na meditla. ~eral ·ofi'erecida peln com
missão em 'projecto de lei : nada ha a deferir cm 
particular; e que por isso se dc\·cm guardar no 
archivo os papeis que insti·ucm os requerimentos 
do .supplicante. . . . 

cc Paço 'da camara dos deputados, 21 .. de Setem" 
brt> 0de 18'.37;-N. P. de C. VeJ"gueiao._; J. B. Ba
ptistaPeréfrii.- llf. ·J •. de Sou:a Fi-ança.- ,)f. 
Calmon du Pin - J. de R.e::emle Costa.-/ • .J. 
da Siloa · Gtiimm·aes. » - Foi npproval!O. 
. Entrando o· rilini;;tro da· marinha, deu-se prin

cipio' á Sa lliscussiio da p1·oposta do governo sobre 
car i t h·os. · · 

-Õ Sn. CuNllA lfaT-ros offJrcccit a seguinte 

·~\1,-.l .. + -_ : . . • • ; ' .. 

· ;,;;« :A.o art. 2.º Salva a 1·etlacção.-, O numero des
'fes;j\rtifices será de 16 éftectivos; e, qm:mdo não_ 
Jó:r'..ein .. bastantes pm·a o. se1·\·iço . dt\ al'ma•la, no
mêá,ri'.'Se-hão supranumerarios pa1·a os navios de 
loÜlçl\O, superior a IS peças. n 

~.'~4~§;_t~~r•: • ·~. ElllENDA 

:-:;~~J.,~~~t5~.. S:1lva a 1·edncçÍio.- Os primeiros. 
l'aitifu~iros do.numero elfectivos, que servirem n 
hor.lló',llt),:rnl\os eo nas fragatas,. de fo1·i;a supel'iol'. a. 
fl4 ,Jlliç~~;,wencert\õ 26$='.mensaes ;; os das outras 

' .. ·,_ -,~ , ,. ... --· , 
e.os·d·u.réorvetaS menores e be1·gantins, superiores 
n 18 p~~8~~ ;:a nlém disto as competentes _rações 
e vautag!!.h_s,,que lhes toca1·em; e quando estiverem 
desembiítêállOS; t>Jrão exercício 110::1 tU'sennes ou 
nos cõrtêa.\dc :madtliras coni. o vencimento men
sal de 2taooo. '···· . . . . . ' . . - ·. . 

.·· « Ao ai'Ügcr'iadditivo. Adiante elas pnlavms -
construcÇãó;~;'nà\'.al -' accrescente·se - e calafe-
tagem; ;, ~-F:ólãpoiada, ·· · 
.Retir~tid°Q.:~é):~~minisl.\"O, foi O proj~cl;O adoptado 

. CO':.Jl ~s ·e1~~~~a~:.: .. , . · 

-~--'.·;z .. ~-.-'!_: :::_ .. 
- . .,, :"llllEND.\S 

.... --. ;':j ,..:." .- .-'",~!-;ii~}76!-:--·~---·-- ~.-',,~ :.,·:·-~ _ _.,:_,.,~ : .. 
- . « Resolui;ao, salva a ·r6_daccao • ..;_ Fica autol"isado 
Ó'igpvemo ~rá ;lariçiti1~ã:o, em onnda e.s. :Pau~; 
~· "'tlâ~~ios: • m'ís '; Pl"CIP,.í«?s <: para~:·as .. ·.A~lmfi~. 
·~'"Jtmªie<r·e ·'P~:es_tri~tec~!-':'or(i.enl\\l\l,,,!i\~ 
me~•· de'if'ràneezce:·geometrin0' q1i·audo os nao 
haja nas:\-dita'i '. capitaes.~ Va.~éo11cellos.· 11 ' ·• · ·' . 

« Em su.u;;títuição .ao a1·t. 1.0 O professor dP. 
geometria em S. Paulo terá o ordenado annual 

Addicionamento á emenda dÓ Sr. Vasconcellos.
« Os ordenados dos professores ele logica e 'rheto
ríca em todo o imperio serão elevados a 600800:> •. 

Que fo1·üo ·apoiacln:., exeepto a do ultimo Henhor: 
Pe4indo· o Sr; Vaséoncellos, que o 'íicéreto. tà: 

mas.se a fórma de re::1olução, ,assim se decidio ; 
mas , ba:ven·io duvid11. se estav:1 prejudicado o 
projecto, deliberou-se que não; e continuou a dis· 
cus:ião sobre o mesmo. · . . 

O Sn. VER.GUEino otrereceu a seguinte 

E.\!END.\. 

• . ' e m a e e • au o con nuar o com 
os. mesmos 01·ilenados : o de geometria na cidade 
de S. Pnulo terá 000~000.-Vergueii·o. » - Foi 
apoiacla. . . . . .. .. 

Posto o artig.l á votlção, venceu-se que o pro
' fo;;sor de geomeh·ia em S. Paulo tivesse 6 mali:imo 
dos .01~enados dos 011t1·os profess.:>res daquella 
provmc1a. ·· · · ·· 

Entrou cm discussão o 2o artigo~ 

Os Sns. VERGUEmo E Lnm offerecérão as se
guintes 

EllEND.\S 

Do Sr; Vergucil·o . ...:. ;, O mestre de france,/tant•; 
em uma como cm outra cidade tel"ií de ordenado 

por um dos outi·us mestres, que para. 
idcmeo. » 

« Os dous mestres de frnnccz ·em· Olind1-: e 
S. Paulo terão de ordenado 4038000' • ..-José Lino:» 

Forão ·apoiada_,;.. . . . · · -
Posto à votação, venceu-se . qué o nfostre de 

frnncez t~vesse ·o ordcn 1do que o governo lhe 
marcasse, não excedendo a 400$000; · · . · 

Entrando em discussão o 3ó a1:tigo - · · _ 
O Sn. Ovonrco olfereeett uma ernend~, propond.i 

quo c;>s 1·eligioso;;, que .actu~lmente. oecupai·em J>S 
conventos, P.m que se estilbelecc1·em os cur.s.o,s .Jlt~ , 
i·idicos, pudessem conservar-,;;e nos ·mesmos. con- · 
ventos ou mudar-se para outros, se mais lhes 
conviesse.- Foi apoiada. 

Pcsto .á votaç.'io ·foi app.J'ovado ·com a 't!menda 'do 
Sr. Odorico, e a do St·. V:asconcellos na parte que 
lhe diz respeito. · · •__ ·. - · · 
- Ficâ1'iio todãs as,. mais emendas -0t1:rejeilad1U1-0u 
prejl}ciicada8;}1avt!n::'o-sc prorug!l-dO ahol'll~ afim de 
contmuat· .a d1scussªo. · · · 

• ApprovÓt1-~e.o projecto· para ·passarit3a discus~ 
siio :- e, pedida· a urgencia, foi· esta: vencida pnri\ 
não imprimit;sc, remettcndo-sc·à commissão · comL 
petente.' · · · ·· · · ·· · 
. O, Sn~,,l?mo:;101':.'!ETE.:deu P.nra ordem-elo dia : 

so uçao so re a nposen 
cclleiro publico. . 

Ditp. ditn do' escri\"ão da juntn da proviri.cia d<i 
Ceara. . · · · · · 
. Terceira. · disc1issão . do projecto sóbr·e,: o ' ôr.Ça~ 
ment<:> lia despezn,~ ·-. -· · .. , .. _.. • ;,-.: - <· 
• T.:Írecim discus5ão {lo projecto so.bre. as.caúções~ 
; Resoluções· sobre as -contribuições pat't\ a ·ilht-

. minnçiio.t:; -· ~~·-_·: - ·:· 1 ···~-.- ::\· :t~: :~-··;:~------:-._, ··r;\?'"~z~~-

·. · r~vaátmt~s::i a~~cssão depoi;; du' 2 lf:! ,boms~·~· 
·~·: Dr~.·Peãi;o. ae . .A,·auiOLima,:prc.~d.~pt!-<.~'J~j~ 
Antonio da Silm Maia; to ·secretar10.:...:.-Dfogo 
Awtonio Feijó; seet'i>tario. · · · 
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-. ., ,_ SESS.iO EM -~y; DE- SF.TElUBRO DE 18:27 

PRESIDE~CU DO SR. ARAUJO LillA 

9.uerque, Faria Barboza, Ma~iel Monteiro, Marcel-
11110 de Brito, Baptista Pereil-a, Pinto do Lago, 
Duarte Silva e Cu1th'1 Barboza; e sem ella os Srs. 
Bnrros Leite e Sih-a Lobo. 

Decfarou o Sr. presidente abeiin a sessiio, e lida 
a :ict.a da antecedente foi approntda. 

EXPEDIE....,.TE 

de 18 de No\'embro dé 1803 ; 

a seu dono, e não êomparecendo este, passe por 
deposito para o erario. , _ - -

Forno lidos dous officios do secretario dó se
nado: 

- « Por um do:; muitos abusos commettidos na 
an-ecad.ição da alfandega, forno os_ seus thesou-
1·eiros obreptieiamcnte deduzindo élestes productos 
o valor de dous por cento, tomando• por lei a 
do seu -interesse ; e os j11izes da alfandega t.ole
mndo esta violencia commettida _.contra a- pro-

-priedade ·alheia, ~ est.a exhorbit.ancia da)~i, que 
marca o vP.rda11'J11·0 processo cm taes leiloes; 

i.• Em que participa ter sido inteiramente 
adoptado naquella camara o projecto de lei para 
a aboli~ão do officio de corretor da fazenda u::.· 

tca, e que se reso vera pe ir so re e te a sancção 
imperial. 

2.• Em que peile os documentos que servirão 
lit? base á resolu ·ão relativa ao sal marinho 
p1·0 U7.1 o em a guns lugares do districto de Cabo 
.Frio. 

Quanto no 1° ficou acamara inteirada, e quanto 
no •;o resoh·eu-se que se respondesse o .que ha a 
este respeito. _ 

'Foi -igualmente lido um requerimento do pro
cu1·ndor fiscal da bulla da cruzada relati\'O aos 
autos de cxecutão contra o barão de l\facahé. 
. Foi. remettido.á commissão de constituição, onde 

se acl1ão os mesmos autos. 
Fo1·ão lambem lidos dous projectos redigidos .. - - - .. 

çiio de pri\'ilegio pessoal do' füro ; e outro so_bre 
n funda«;ilo da_ divida nacional. _____ . · : 

~ppro\.·arão·se ambos para serem remettidos_ 

A m~sma commissão apresentou organizndó ;de 
novo o projecto da creação do supremo - tt"i\)U" 

, nal de' justiça, o quul ficou· sobre n mesa pars 
" entrar na 01·dem dos trabalhos; e concluir n sua 
;a• discussão. - · 
\ }'oi tampem presente- o ·seguinte 

_PARECER 

• J( conimissão de fazenda examinou os officios . 
e mais papeis, que em datas de 30 de Agosto 
e 3 de ,Setembro colTente. r.emetteu à esh ca
rnar-\. o .níinistro e secretario de estado_ dos _ne
gocios ,daJazenda· em resposta da requisição, que 
em officio de 18 do mesmo· Agosto lhe fõrá di
rigida de ordem desta catriara, sobre o direito 
com que o recebedor da alfilndega' desta cô1·te 
percebe dous por cento dos productos das fazendas, 
que ex-officio alli se vende-m, quando não con
correm seus dunos n des ac1ial-as no tem o mar-

cc O conselho da fazenda, a quem o actual ~ece-

seu poder depositadas. 
cc A comµiissão entende, que a pratica de um 

ab11s_o, ou !' iufracção dl! 1!-ma lei, . nunca .póJe 

ção desse abuso e dessa infracção. rambem -a 
regra geral dos depositarios publicos não pôde 
po1· -·nenhuma mnneit·a- applicar-so a esta espe
cie. Porquanto, sendo, como é: certo . q11e a_ le
gislação conteud' no mencionado aJvani respeito 
á venda da propriedaJe -alheia, --sem audiencia 
de dono, conser\•ação .te seu pro.lúcto por cinco 
dias no;; cofres da alfandega e deposito ulterior, 
pas:.<ados estes, nos cofres do thesouro, como vem 
a ser a das fazendas demoradas . nos a1·m,1zens 
das mesmas alfandegas, além do espaço marc:ldo 
na referida lei, importa uma etrcctiva pena de 

ia ma a aos proprte arios neg 1gen , 
ou ommi;;sos em -despachai-as·; .fica sendo •-COll· 
sequente, que se lhes aggravaria · es:;a- pena;: se 
do~ res ectiv~s productos .se -lhes fizesse' u~na 

do que aquell~. que lhes manda fazer a lei, sejão 
quaes forem as razões. do exempl~ e semelh~nça, 
com que se pretenda· fazer extensiva a esta.espe
cie· _a lei, 9_ue autorisa' o deposita1·io ... gera\ .. a 
fazer taes deducções de dous• por cento; :tanto 
porque, onde a legislação· é ·particular.' e. retri
ctiva á certa e determinada especie, se. não .po
dem admittir argumentos de. lei geral·; ·,cotno 
porque os depositarios são pagos do se11 t1-ab1-
lho e responsabilidade dos depositos.q10r ;essa 
deducção de dous por cento,· quando. âliás o re· 
cebedor da alfandega é ·Um--· otlicial de .fazellda, 
pago por esta com 01·denado certo, para· receber 
e_ entregai· no thesouro_ tQdas e qµaesqul!r .~uan
.tias, que .. a lei. lbe manda.receber e. enti;egar; 
com o que não serve ii causa do particular,._mas 
á causa d!l fazend-i publica, que ~- ma~tem. ; e 
por cuja utilidnde sómente·-se·-~ei"ao taes nrre
mnta~oes de fazendas demoradas, para haver-se 
dellas os -respectivos direitos de• entrada,, " ' -

ca o pe a e1. _ .e o exameº os ditos papeis co
nheeen. n commissiio evid11nt·m1ente a con:uptelh 
ou abuso, . com que se faz a , dita deducção, e -
que -l?sse abuso tem ora sido -marcado com o -
cunho de legalidade por um aresto do conselho . 
.da-fazenda,_ ó qual em _data de 13 de Agosto 
do'corrente anno dera p1·0,·imento ao mesmo i:e
cebedor contra um despacho do juiz da referida 
alfandega, ·que, como bem.lhe-cumpria, se oppõz 
,:i tal -deducção; e -à ultima -venda de fazendas, 
que ·um se 'fizera. -- ' ' ' - - -

- -- - - - - - ' -, - _-- .. ,p.pr 
al1usi\'a a pratica seguida !l seme~hante resp~ito 

alf•mdega por meio da- segum~e 

RE.'>l_)LUÇÃO 

-'«A assemblêa gera,- l<>gislativa resolve,:,r 
lo. .. ' • ;, '.:-·· _· '·. ",' - : _,. 1-'· !'' . .}'"'-'''~- ~ ..... 
, _ ;, A disposição .do· .alvará. de, ;JS . d!! Nov.em~ 
.de 1~. que _manda ,vender1-;em hasta.;.publi~ 
as --~~11'1as,demoradas:•118S_~\fand_~aa1.~r"~is 
.temPQ' do. que nqueUe_ que lhe penn1tte it Jea. de
dnzrndo'.se um nor c_eDto do ·~u, pro!lnct~h a ~vor - -1, ú àssento" desta '\uiteria i;e acha no' alvará 
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SESSlO El\f 2f; DÉ SETE.MBHO DE 1827 
do presidente do leilão, e mais officiaes da arre
cadação •. import<indo 1•ma pena imposta á ne
gligencia dos pro rietarios das ditas fazendas, 
nao po e ser amJ> 1 o aggravan o-se na pra 1ca 
a mesma . deducçiio com mais do.l;; por cento, 
em beneficio dos recebedores das ditas alfande
g~ a titúlo de emolumentos . de depo.füo do i·e-

« Paço da càmara do·s deputados, 20 de Setembro 
de 1!::27.- M. J. de Sou;a França.- J. G. Ledo. 
- M. Calmon du Pin.- José de Re::ende Costa. 
- N. P. de C. Ve»gueiro. - :Mandou-se impri-
mir juntamente com a resolução. 

. PRIMEIRK PARTE DA ORDEM DO DIA 

Ent~o~ em discus~ão a resolução sobre a apo
sentadoria do escrivão do celleiro publico da 
Bahia; _ãcerca da qual oifereceu o Sr. Dormund 

ElIE.~DA DE RED.'\CÇÃO 

«·'E' approvada a mercê de 400$000 annuaes 
concedida á Jeronymo X.avier de Barros com_ a 
aposentadoria do officio de escl'ivão do celle1ro 
publico da cidade da Dahia.- Dormuml.11 

Sendo. apoiada e posta a. votos a materia, foi 
approv.ada a mesma resolução com a redacçiio 
da :sobredita emenda .. 

·:SEGUNDA PARTE DA ORDE:\1 DO DIA 

Se~iõ."se · a discussão ·da oU:tra · 1·esolução rela
th:a 'á·: aJ>oSentadoria do escrivão da. junt-0. da 
fazenda. da .província do Cearã; e o mesmo 
· ·o nte 

emenda concebida nestes termos: 

.El!END.\ 

« E' approv;ida a mercê . de 4~11000 a~nm1es, 
concedida ·a Marcos Antomo Bnc10, com a a~ 
·sentadoria do emprep;o de. escrivão da junta da 
fazendà da provincia· do Ceai·ã •. ...,-Dormund.» ,
Foi apoiada,. e venceu-se a. materia do .mesmo 
modo 9-ue·· a respeito da primeira. 

· TERCEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

:Ent~ou. em 3• di:>~ussão o projecto do 
~ mento da desl'eza para. o anno futuro ; e 
por. esta occas1ão oft'erecidas as seguintes 

ElIENDAS 

orç.a
forão 

miõade SP. redija O paragraplJO da letra C. -
l'asconcellos. 11 

« 6.a « 'alv ii e 
n paz, se reduzão: 1•, a<1 despezas da marinha 

·na fúrma da lei que fixou as forças .Jl!DL"itimns; 
2o, qúe os da repartição da guerra se reduz1io 
na fórma do. lei · que fixar as forças de terra ou. 
na a a es e1 a um terço.-'- asconcel os. » 

A' cxcep<;ão da 1•, todas as emend~ foriio 
apoiada5. · . 

Foi tambem lida e entrou conjunctamente com 
as mais em discussão, outra emenda do•Sr. Vas
concellos, oft'erecida e apoiada em sessão de · 25 
de Agosto • 

Entre Potros senhores que a este respeito 
orárão, disse 

O Sr.Al:rn.elda Albuqu.erque:-Eu não 
fal~aria" nesta lei, .s~ não ':isse nella º!'! arts. ~º 

não posso admittir" a doutrina de taes artigos. 
N" lei que Stl acabou de fazer sobre a fundação 

da divida publica e caixa da amortisac;ão, assentei 
guard·ll" o silencio, porque me parecia· extraor
dinario que se pudes.se discorrer com acerto·sem 
os precisos dados : não tinhamo3 as conta~· das 
despezas d·1s provincias; não tinhamas ainda 
conhecimento da importancia da divida do banco, 
que niio sei porque fatalidade não se apresenta 
nesta camara; e no entretanto discorre-se gran
demente!! Calculou-se a despeza que se lia ele 
fazer com as rendas, que uinda não se sabe 
quando se realisaráõ, etc, ! ! ?.-Ias e11 a~ora flll
larei unicamente sobre o projecto em d1scussiio. 

Diz u art. 4 ... {Leu.) Creio. que este.art. 4• não 
é, aquelle que manda fa~er a constituiçiio, pois . . 

Se a nobre commissão de . fazenda pretendia 
fazer alguma . cousa em :virtude ... da. c2nsti~uiçiio, 
cumpria ex'.ltmn_ar toda~ ª!'! contr1bu11;oes d1rectas 
e dizP.r que ficao subs1Slmdo tae.; e taes, espe
cificando-as; e não dizer que ·ficiio contimiand~ 
os ti·ibutos, o que é a coustt mais imp9liticn 
que se póde dar. A constituição ·em o n1·Ligo 
citado não teve em vista senão ar,autelar Oi an· 
tigos abusos de se lançarem · tributos e .de .co· 
brarem illeg 11.nentc. . ' , .º . .. 

Entre outros tributos que pagão indevJdamente 
algumas provincias, ba o cbnmado subsidio ~i
litar, que foi abolido pelo· .alva1·ã .de 30 dt; l\la~o 
de 11:120, no paragrapho .J3o, .. em qµe se ,ordenou 
que se r.ão pagasse mais; todavia ~m-se,conti
uuado a receber como ve·o .em algumas .conta-3 
de receita as provmc1as, e pe o .con rur10 o 
imposto estabelecido no mesmo .alvará ao pera-

. gra pho 7° niio se tem cobrado em algumas 
1." · .(t.Rêqueiro a suppress'ão da revista letra · terras. Como pois se póde dizer füle .fiquem. con-

e, do art. to, e a suppressão tlos arts. 4<> e 5o. tinuando os .t1·ibutos, sem. se. exP.lic~rem q!'a~s 
:....aollanda Caval.:ante. 11 · siio estes tdbutos que. os povos. ·~ev~m_'pagar! 

2.à· «.Que se nddi.cione, que no caso d!'l paz, Por isso. eu me,opponbo ª" prOJ<'~to: n.ao ma.11-
se · subtrahirá do orçamento·. quauto nelle e rela- Jarei emenda, porque . sabem . pess1mos os. pro-
tivo· ao estado de guerra. · · jectos que soffrem muitas emendai;, o que . n~-

. · · · t .: · · · · d · ac cessariamente ha de ser, u>na vez .que,. o negcc!o 
« Que,. no a1· • .Oº ao termo -or ~ns- se - não é tratado !\Vstematicnmente. e,. com· va~u. 

crescente - que tiverem força do lei. P_ortanto, 0 qú.e se _dêye ·fazer. é . man<lar o 
« Que na redacf.)ão. se verifiquem as sommas, 

01"&CO. » das provincias; ellas 5liO ÜJenfm~~e,,a<J,~,!iis• 
4·! « Que 'se .snpprima a doutrinn dn letrn.Ç, ·trativras e .de arrecadaça(), e na9. dt;}.P,Qem, dbs 

e que •sa aceresceutando os 360:00011 no defic_1t dinheiros publfoos., ,5enão. ·· nà c9,n.for.m.1âa!fc;·.c!,as 
eonbecido;·se applique·a·toeo ·o defi.:it o remed10 · orde11s qu., lhes. vão do tb'esQti,ro:o~;Q:e"~~s~ .•. 
·do. art( So,-.losé Lino.». . .. . , . . · sidade. as juntas ~ão· de :fazei:. ~,.~esp,6,'i!'~~qne . 

·:'5.~· ··~.Que· 'a.s :pro'.vinciàs do~. imJlerio ·. co~~r~ . se· mandarem fazer: .como.· pois .;se, a.~~a;aQ :ar- . 
· : ri!mõ ;'pl\l:.a ·às ,~es~~ns' gel'.llrs • ~o, il1l_Jlerio, •·com · ·bit.rio dasjnntas_ o . fazerem;~; des~:te~o1't,{otin~ 

· 1oilas · as•·sobrils···,-jle suas ' :rendas i:iue. res~m · entf!nderem â. V1Sta das O;_le1s ·~ de!l ·· órd~n•l•·E 
das· despezaÍI I•TOVintilJfS, 'e· >que. ·nesta confor- preciso declarar quncs ·sao .. essas ON~"8.• cP"rque 

·. . .• "'0110 5. ' ' . . . . . . . . . .·;. 10 . 
... ,,; ~ '!!';\~~ ! . 

=-~ ' , ...... : " 1 
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SESS.{Ú EM 20 UE SETE~tmto BE 1827 
do contrarin é franst•)J'nar rod:o a aclmini,;traçi'io 
da fazenda. 

As juntas desde o seu principio são obl'igadas 
n cumprir aqnlllo que lhe 01·dena o presidt~nte 
do thesouro - P. tanto é assim ' ue ainda a uellas 
despez<1s legalmente ordenadas por ouh'as re
punições precisão insinuação do thcsouro pi1;ra 
se satisfazerem: taes os 01·dem1dos· .dos magis
trados, despe;i;as .milita1·es, etç., par:.í. v que se 
expe em prn·nsoes o . 1esouro. •• 

K como ·se ba de dizer simplesmente para 
ns despezas das províncias se fai;~o pelas 
juntas, segundo as leis e na conformidade das 
ordens? E' pôr ns junt.-.s cm conflicto: se cum
prem· as ordens que forem do theson1·0. poi,lcm 
ser. 1·esponsaveis se essas ordens não forem as 
de que o p1·f'jecto ou antes os autores de· pro
jecto se lembrão, se as ·não cumprem são 1·e;;
ponsnveis para com· o thesouro, que é po1· onde 
se numda fazer. as despezas do estado. Por isso 
é melhor dcsap?ar_ece1· este artigo d11qui. 

artigo do proje.i;to. 
Nos· fundos quo se <leterminiio _para estas des

pozas, se nccrcsccntiio :~üO:OOOS p1H:!OS pelas pro .. 
vincias da Bal1ia, Pernambuco e ::.\farauhi'io : eu 

. me pe1·i;1rndo que 11t111ea mostrei 11<.>m most1"firci 
JH'O\'incinlismo, não defo111lo interesse particular 
desta ou dnquella p1·ovi::cia; mas todavia <lese· 
ja,·a que a nobre commi,;são tizesse o obseqnio 
<lc· dizer se calculí>u co111 11s dcspeu1s das pro
vincifls; se sabe qunes podem te1· :;ubrns, ainda 
melhorando muito a sua 1·enda. 

A 11r0Yincia de Penrnml,uco foz ainda o anno 
passado· de desl?eza sô llt\ repartiçiio milit:ll' mais. 
de 500:000$; nlcm disto os saques pelo thes•rnro 
siio immen:;os: a província rendeu nesse anuo 
l ,011 eontos; ''nmos a ver ct•mo fazendo clla 

.-a, . 1 0 
pelo <-mpre;;tin:o de Londres, e 

cont.immndo a satisfazer os immensos saques 
do "Rio de .Janeiro, póde a provincia fazei· este 
augmento qne quer esta lei: isto .e impossiYel 
porque em Pe1·nambuco não se fabrica moed11. 

D'iz'.se que estas p1·0,•incias siio · m11ito r:cas: 
assim é, mas estão sendo esgotadas, foda a sua 
l'enJa é absorvida: e quer-se que com o dinheiro 
que ellas podem dar, se supp: n ao deficit do 
·Rio? E para que é que se fez o projecto de 
lei da · funtlaçno dn divida public:i? Demais, 

·como é ·que neste'nnno l"O 11iio de füze1· as des. 
pezas correntes com aquillo que se ha _de re
ceber para o anno que ºvem ainda, quando 110 
tim delle l1aja sobras nessas provillcias ? Poderá 

• 01· '\'entura· ·satisfazer-se · a;sim ils dcs eza 
correntes? 

Po1-.· esta razão não admitto esta lembran•;a da 
commissi'io,. em.quanto quer i::ob1·ccarregar as pro
Yincias co.1ú despezas com qne cllas niio podem, 
c1nq1.úi,nto · i}UN' rcstnbelece1· d_outrinas· que ~ó 
i;er\'.éril ile comp1·ometter as Jttnt:1s de fazenda, 
-é. <;'Jliquanto que1· cstn belecer tributos que estii<J 
derogados · por 'lei. · 

. A provincia de Pernambuco· alem dos ·onti-os 
friliutl)S que paga, softre 22 imposl•1s que p:;stio 
sobre a :wricuitui;,l: no cntretm1to é província 

· 111ui rica_!!' !II'ls ella ni'io. tem podido até l1oje 
x i m c 1 riz ... 
Eu 1.ão sei como tendo-se dete1mintido que se 

estábeleça. em .OI.inda uma universidade, ella l:'.e 
P.stalidecer:i; · dist.rnhindo-se ·para outras partes 
_ , _·: . , _ .. · , . . _ n o 
esta ·nova. quotisaçiio de que SP. ·tem lembi·ado a 
illustrc commissão de fazeudif! 
- Depois de longo deb11te,. julgnndo-sê· sufficien
t<'m1,.>11tc • di.-clltida a matc1·ia, propoz o Sr. prc
sid.,,nte· á '\'otaçiio as referidãs emeudas pda 
fótirri:i.si-l~jli~te: ,· 

1-0 A P.lllc!Hla do Sr. Lino Coutinbo.-Foi ap· 
p1·0,·ada. · 

2." A do -Sr. Vasconcellos, relativa á mesma 
doutrina do art. l" na lett'a C. Tam bem foi a p

rovada. 
· 3.0 º A do Sr. Odorico. Foi rejeitada. 
4.0 A do 81'. Paula Soza. Foi appro\•ala a J.a 

parte, reje~tada a 2• ~ a 3• ficou 'p..&ra ter lugar 

5 ... A do S1·. \<asconcellos sobre a rcdaci;ão 
das despczas seguínio-se a -paz. Foi approvada. 

6.0 A oui:m dl• mesmo Sr. deputado na· ulti
ma parte, em que trata das despezas cxtraordi
narias. !<'oi tambem app1·ovada. 

Assim se julgou concluída esta discussão, e foi 
adoptado o projecto que se 1·emetteu á c_ommis
são tfo rerlacçào. 

• 
QUARTA PARTE DA ORDEM DO· DIA 

JSCUSSUO o projeC o .SO· 
dos devedores da fa-

O Sn. XAVIEn DE C.mv,u.110 olfereccu os se· 
guinles 

ARTIGOS ADvlTIVOS 

Pal't\ serem co1wenicntemente collocados e 
s:llva a redncçiio. 

« 1.0 ·Ficiio autorisados os escrivães dos juízes 
de 1•az nos lugn1-es em quP. nã() houver tabelliiies 
011 donde a ellcs se não possa fr no mesmo dia, 
para fazer os apontamentos e protestos das letms 
mio pagas nos respectivos vencimcutos. 

2 .. , Os cessionarios das letras do thesouro, que . - . 
cumprida,; em tempo, a far:i>J em 2! J1<~ras es
ta11do no lugar úa respecth•a thesom'aria, ou 
nos dias precisamente necessai-ios para a ellcs 
chegarem conta.lo;; a seis IJ:>guas pq1· .dia. . . 

<< 3.o Os thesoureit·os. e escrivães que demora-
1·em n apresentação elas letras, que não fo1•em 
cedi<ta;;, além do . seu vencímonto, ficão respon
sa veis e ub1·igados a indemnisar a fazenda do 
valor deltas. - Xavier de Cai·valho. J> - J.<'orão 
todos apoiados. 

O SR. AnAu.10 BAsTos 91Tcreceu a. seguinte : 

El!ENDA DE REDACÇÃO 

<< Ao art. J.o em lugw de·- Serão cauciona•las 
- di"a-s - r- z· 
çno. - Ai-ai~jo Bastos. » - Tambem foi apoiad 1. 

Dada a bora ficou adiada esta discussão. 
O Sn. I..rxo CouTINHO por parte .da deputação 

que levou os projectus de lei sobre as escolas 
úe p1·imeh·as lt·tras e sentenç.as doi; conselhos 
de gnerra á sancção imperial, leu o seguinte 
discurso que <lil'igiru ao throno. 

DISCURSO 

vem Jioje ·ante o Lhrouo de .v. l\f •. I. pedit- a 
sancçiio de dous p1·ojectos . sobremaneira reco
menda veis por su'l matcria e por seus subse
que1.te rc:rnltados á prol· Ja grande familia b1·n-
.z1 eira, CUJO cm es ar.e_ ·o .. avo. umco, a que 
atii·•io todas as cogitações e traballtos do ~r110 
legislativo. ·. 

« Ü primeiro proji!Cto. que trata de uma nova 
criação e ordenados .dos ·mestres de primeiras 
letra.';, é·sem duYida de um beneficio· transcendente 
não só para o ' poyo . brazill.'itt! em gérál,- mas . '. . . . ~ , . . ' 
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ninda mesmo pa1·a o throno de V. :u. · I. em 
quanto facilita e es alha por todas ao; classes de 
c1 a aos es a pr1me1ra ms rueçao, mae as ou
tras, sem a qual não pó lC 11aver civilistícão e 
moral, element<ls refractario$, sobre quo devem 
assentar os edificius soei 1es. . 

cc , 1gnoranc1a, sen ior, é a origem · e o os 
quantos erros e desgraças ntfüge a humanidade ; 
com ell,a não ha felicidade publica ou privad<J, 
com ella nada de liberdade razoavel e nada fi. 
nalmentc de estabilidade nas in;tituições politi
cas ; quando. pelo contrario a instruci;ão e o 
conhecimento da verdade é o garante unico do 
bem, porque ella é quem o cria, o alimenta e 
conserva. 

« O segundo projecto, p)sto que á }lrimeira 
vista de um· assumpto mais particular e cit"cum
scri to, e1!! quanto trata unicamente de re!orm~, e 

de se·r comtudo igualmente in~res:nnte qu>\ndo 
abrevia a marcha do processo . criminal militar 
cra:indo nas províncias principaes do ímperio 
juntas proprins que confirmem cm ultima e final 
instanc1a os conselhos de guer1·a, que nté agora 
vínlião dos extremos do· imperio ti. . sua. capital 
demandar do supremo conselho militar a reforma · 
ou a confirmação definitiva. 

•{ Em matarias. criminaes, senho1·, quando se 
tem concedido ao réo o preciso t<Jmpo p·wa se 
de(endP.r, eonvem que o andamento· do processo 
seja curto : porque com isto se consegue, 011 o 
p1·ompto livramento do accusado, quando inno
cente; ou um castigo visinho do ·crime, ainda 
.fresco, quando convencido.-José Li7t3 Coutinho.» 

dignára . responder, que examinaria os project.is. 
"Foi recebida· esta resposta com ·muito especial 
agrado. 
· O Sa. PRESIDENT~ deu pa1·a ordem do dia se· 
~uinte: 

I.o - Continuação ·da discussão do projocto so-
, bre as canções.· · 

2.o -Terceira discussão do projecto sobre os 
ordenados_ dos professores dos .. estudos menores. 

3.0 :.:.. Resolução sobre as contribuições para a 
illuminaçiio das cidades· das p1·ovincias. 
· 4.0 - Segunda discussão âo. projecto sobre o 

imposto das sesmarias concedidas depois de 1808. 
5. 0 - Dita do projecto sobre as escolas de 

Levantou-se a sessão depois das duas ltoras 
da tarde · ·'· 

Ped1·9 de ,_.i,·au,jo ·Lima, presidente.-Jose An
tonio da Silva Maia, 1° secreta1"iú;- José Carlos 
Pereii•a de Almeida Torres, sec1·etario. 

Sessão em ~'f •e •etemlJro 

PRESIDENCIA DO , SR.· ARAU.TO LlMJ. 

des, l\!ello, e Souza, monsenhor Piiari'o; Cunha 
Ba1·bosa;. Pintõ de :Almeidà, • Lino·· Cotitin.lío, Hol·. 
landa Cavalcante, Paula Cava1cante, Faria.Bar· 
bosa, Maciel :Monteiro, l\farcelino de Brit.o, Pinto 
do Logo e Duarte e Silva~ e sem participação 
o Sr. Souza . .Fran~.a... , . .· · 

O Sn". PBEsrn'EN'rE:/declat·ou aberta a sessão, e 
füi lida o a'pprovada a acta daanteccdente. ; 
-~rã~sé qs seguintes ' • 

. OFltI<:lOS 

• 
0 o nu111s ro " aztin a, cm i·esposta ao 

qne se lhe dírigfo cm 17 do corfünte, ácerca do 
despacho dos livros importados.- Ficóu a camara 
intefrada. . · , 

o 'lllrn1s er10 os 11egoc1os estrnngeíros. 
em resposta ao que se llle dirigio, pedindo es
clarecime11tos a respeito do trat:1do de 2í> de Agosto 
de 1825 e conven!iiiO da mesma .data.-1''icou a 
camara inteirada. · -

O Sn. 1\úu, po1· parte da ·commi:;sii0 de re
dacção das leis, apresentou redigida a proposta 
do governo, reduzida a projecto, sobre careintei
rc.s do. numero do arsenal da marinh·1.-~ oi ap
provada a redac!ião. 

O mesmo senlio1· leu os seguintes : 

t•.\RECERES 

. 1. 0 Da commissüo de fazenda, s~ure o officio 
do ministro da fazenda, de 2=i de Agosto pl'Oximo 
passado, em que díL os esclarecimentos exigidos 
pela. C'l_mara, àcerca do páo-brazil.-"' l\landou.se 
im prun n·. 

2. 0 Da mesma commissüo, sobre o ofilcio do 
ministt'o da fazenda, em quo pede medidas que 
obstem ÍI baixa do· cambio, e iL depreciação das 
notas do banco. 

A commissão, pelas razões que ponderou, foi 
de parecer que se respondesse ao ministro, que 
ou convi•le o banco a fazer por si mesmo o ne· 
cessario resgatê dás nota;;, empregando os capi
taes, ue ossa te1· em caixa ara realizai-o ou. 
espere pela lei da fundação da divida, actual
mente em <liscu.s:>ão, que habilihrá o thesouro 
publico a poder fazer o mencionado resgate.-Foi 
approvado. 

3. 0 ria mesma commissão, sobre o officio :do 
ministro da fazenda, que acompanhava a resposta 
da junta ndmiuistt·ativa do banco, a respeit() da 
proposta de reducçào do juro .que vencia. a divida. 
contraltida pelo tbesour" com o dito banco; 

A cori1missão, pelos fundamentos que éstabcle
ceu, foi de parecer que se d1ssess) ao ministro, 
qne participe á junta administrativa d(). banco, 
que não se lhe aceitão, como nocivas -ai) iute· 
ressa publico,· as condições que offe1·ecêra, ,para 
que se realizasse a i·educção do juró do capital 
que lhe deve o thcsnm:_o.-1\landou-se j,U)pÍ'~mir 

i ' 
4. 0 Da conilllissão de poderes, que Jtdgoq.,de~ 

ver-se conceder no Sr. deputado }fanoel Ignacio 
de Mello e Souza, pelo tempo que fôr i.ndispen
savel ao seu restabeledmerito, a licença que .pedio 
por moth'o de doença; declarando-se-lhe, que de 
seu, p!l.triotisino se' espera; que logo que estiver 
melhor continuara no exercício· de suas funcções; 
-Foi approvado. · · 

5. 0 D<l commissão de 1.,gishção, opinando que 
se deve imprimir para. entrar'na ordem· dos ~ra
ba11los desta camara, o projecto de lei o1ferecido -., 

:"\ .. - . 

guerra, 16 d~ . Agosto . prcixiinQ · 
passado, e req"uerhnento do. teneníe graduado e 
;:ticador do 2• regimento, de cavallaria ,de 1~ lipha 
do exercito, Antonio d:l Silva 8uedes. ., · ·'· · 
· Pareceu á commissão,. que se tomai a 
seguint~:: · ·•·· · ··. " · · · · 

· RESO~ui::to · ... 

« ·Artigo unico; A dísposi~o d'o alVa~ã d~ ~'t.; ~·e 
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Dezembro de 1780, que rtJgula as reformas dos ofti
ciaes combalentes do exercito, fica extensiva aos 
officiaes de 6:1ud~, secreta_ri!Js. capell>ies e picudores 

mandou-se imprimir a resolução. 
O Sn. Cmnu l\lA-rTos, fez a seguinte : 

l~DICA<:;".\O 

« Requeiro que se 1·ecommcnde ao governo, que 
mande Ol'ganisar um .systema de pesos e medi
das para uso geral do i111perio, o qual será submet
tido ao exame e approvaçiio da assembléa legis
lativa. 

Por se ju!gar urgente teve 2a leitura e foi 
rcmettida á commissào de comme1·cio, agricultura, 
indu:3t.tia e artes. 

PRIMEIRA PAUTE DA ORDE~I DO DIA 

Continuou a :Ja discussão do p1·ojeclo de lei 
sob1·e a canção dos pagamentos, que se houve-
1·cm de fazer no lhesom·o, em prestações certas. 

Além das emendas offe1·ecidas na'sessiio ante
cedente, vierào as seguintes, que forão apoiadas. 

E:llE:SDAS 

].a Do Sr. Vasconcelltls.- " Salva a redacção. 
-Que esta lei não fonha etreito ret1·0.lcli\'o. » 

.\RTlllO ADDl)ll\"O 

" Que fiquem abolidos os por cento que dos cleve
dores publicos percebem o escrivão da junta da 
fazend<t rocurador da fazenda e · iz · 
pela cobrança da,; dividas. » 

2.• Do Sr. Paula Souza.- cc Que se destaque 
desta lei o art. 2°, :remettendo-o á commissiio 
de fazenda para organisnr um projecto e;;pecial, 
que abranja toda a divida activa nacional, tendo 
em consideração o estado 1·espectivo de cada pro
vinda. 

« Quando porém fato se não approvc, então 
propo11l10 que redija assim-salva a redacção :
As dividas activas até agora existentes poderáõ 
ser reduzidas a letras, l'racedend() convenção 
entre os agentes da fazenda llllblica e os deve
dores, relativameute aos prazos de· espera ou 

·rebates.e» 
3.• Do·Sr. Vergueiro.-« Ao 2° artigo. Todas 

as vezes ue houver nova ão de c · . 
4.• Do. Sr. Araujo Bastos.-« Depois das pala

v1·as-~om os prazos-se accrescente-não venci
dos.-E no fim depois da palavra-no caso-sP. 
i·edija assim~de estarem vencidos. 

5 .• - Do Sr. Clemente Pereira.-« Salva melhor 
red11cção.-Toda a divida .. activa da nação deverá 
igualment~ ser reduzida a letras, com os prazos 
que se 8JUStarem. » · 

Julgada a mataria sufficientemente discutida, o 
Sr. presidente propoz. 

I.o !1- emenda do Sr. Ai:_aujo B~stos, ao art. to 

diga se-serão reduzidos.-Ifoi approvada. 
2.o A Ja parte da emenda do Sr. Vasconcel

los, considerada como suppressiva do art. 2.•-"'· T- . . 

3.o A la parte da do ·sr. Paul!\ Souza.- Não 
passou. · · · 

4,o .A 2a.pàrte da dita emenda, .que começa, 
as 'dividas activas até agora exis~entes'etc.-Foi 
approvada até a palavra-de espera-supprimido 
o r~to. 

;;; .. A emenda do Sr. Ve1·gueiro.- Foi appro
. vads .• 

G. 0 As dos Srs.·Araujo Bastos e Cl6mente Pe
reira, ao art. 2o; julga1·ão-se prejudicadas. 

7.o O a1·ti o additivo do Sr. Vasconcellos - . ue 
fiquem aboli os etc. 

8. 0 As emendas do Sr. Xavier· de Carvalho.-
Forão rejeit·1das. · 

a 

adoptado com as emend,is approvada~. 

SEGUNDA PAR'l'E DA ORDEY DO DIA . . 

Teve lugar a continuação da terceira dhcussão 
do projecw sobre os ordenado, dos professores 
de geometria e floancez, nas cidades de S. Paulo 
e Olinda, e sobre os edilicios para o estaboleci- · 
mento dus cursos jurídicos. 

Oft'erecerão-se as ~eguintes : 

EYE.'i;DAS 

l.• Do Sr. Vasconcellos.-" Os mestres de geo
metria terão o ordenado de 480$ a 600/f. - .Foi 
apoiada. · 

2.• Do Sr. bispo do Maranhão, que não foi 
·apoiada 

Dadas as duas 11oras, pedio·se prorogae!io da 
sessão ·mas 11ão se vencAndo, o Sr. presidente 
deu p~ra ordem do dia 28 : . 

t.o-Até ao meio dia, pareceres de commis-
sões. · 

2.•-0 projecto sob1·e os ordenados dos profc.;..; 
sores de geometria e francez. . 

3.•-Resoluçiio sobre a contribuição para a illu-· 
mi nação. 

4. •-Primeira discussão do projecto sobre a 
moeda de cobre. 

5.•,.-Primeira diecussão do ::;irojecto sobre fazen
das da Asia, importadas por estmngeiros. 

G. • Primeira discussão do projecto sobreº os 
registros de l\linas-Geraes. 

7. º-Ssgunda discussão do projecto sobre as 
sesmarias concedidas dep.:iis de 1808. 

Levantou-se a sessão depois das duas horas 
da tarde. 

Pedi·o de ,11·aujo Lima, presidente.-José Anto
nio da Silva l\Iaia, secretario. - Canàiào JostJ 
de Amujo l'ianna, secretarfo. · 

Sessão em ~8 de Setemhro 

PRESIDENCIA DO sa. ARAUJO. LDlA 

Ahrio-se a sessão com 7a Sl's. deputados, fal
tando co111 causa os Srs. Salgado, Borja Pereira, 
Marques de Sampaio, Plai:ido l\Iartins, Ferreira 
de Mello, Mello e. Souz~. >:Pi~a1·ro, Cunha B_at·bosa, 
Lino, Costa Silva, Paula Cavalcante, ;Brito, ar
cebispo d=. Bahia, Getulio e Duarte Silva, e sem 
ella os Srs. Paula e Souz·1, Aguiar, Lopes Men-. - ' 
Ba;ros. Leite, Garcia de Almêida,}doura, Xayier. 
de Carvalho, Leitão e Lobo; dos qmi_es durante 
a sessão. ~marãonssento o< _Srs. ~vier de Car-

ApproTada a acta d_a antecedente sessão, ltiào-se 
os seguintes offi.cios do senado : · . 

01'"FICIÓS 

Lo Participando haver o mesm~se~adoadoptado · 
o projecto sobre a arrecadação das· rend.as da 
policia e sobre o 1/2 % nus bilhetes da ·alfau· 
dega. 
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· SESS.~O EM ~8 .DE SETE~1B1l0 DE.·18_:27 7i 
2.o Pedindo illustraçõt!s sobre o terreno, que 

se concede ao seminario do Pará. - · 
3. 0 Approvando a resolução sobre o pagamento 

das diviila:>de S. ltl. aimpemtriz, e sobre a creação 
do observatorio, e da fõrma. de proceder ás segun
das devllSSas uando se bouvere.n eonsumido os 
autos orighiaes. • 
· ·4. 0 Partici,Paiido ficar adiado o projecto i·ela· 
tivo aos maJored e ajudantes de 2a linha, até á 
01·ganisação ·do exercito. 

De todos ficou a eamara inteirada. 
Lêo~se um ofiicio .do deputado João da Costa. 

Silva, em que pede licença po1· enfermo. 
Foi remettido á commissão de pod11res. 
Lerão-se as redacções das resoluções sobra 

rüercês app1·ovadas a Jeronrmo Xavier de Bar
i·os e a :Marcos Antonio Bricio; e as dos pro· 
Jcc os so re o or-:au1en o as espezas ; que 
ío1·ão approvadas para remetter-se já ao se
nado. · 
· Fez-se menção do reqne1·imento do"doutor Lou

zado, em que J•ede ~e lhe entreguem suas cartas: 
e resolveu-se, que se en\•insse ao governo só· 
mente 11s cartas pedida$. 

Dcit~se pdncipio á leitura dos seguintes 

l'.\RECERES 

Da commíssiio de poderes: 
· « Foi \•isto na commissão de poderes o re

querimento incluso, em que o Sr. deputado Pla· 
cido Martins Pereira, declarando achar-se ín· 
teh·amente eé o de licen a ara ir á rovin· 
c:ia de S. Paulo, aonde existe um habil professor, 
c.om ·o qual pretende fazer a operação das e1taratas, 
ã fim de recuperar, se fõr possível, a vista, que 
tem uenlido. · 

« A commissão e de parecei-, que ~ndo notorio 
o encommodo do Sr. deputado, e muito justos 
os me:os, que procura para restabelecer-se, deve 
conceder-se a licença que pede, 

• ct Paço da camara dos deputados, 28 de Setem
hm .de 1827.-A. P. Limpo de Alweu.-J. R. 1.la 
Costa A guiai· .-J. R. da C. Doi'1nund, ,·encido. 11 

~Foi approvado. 
. Da commissãu de constituição : 

1.0 -u A commissão cde instrucção publica vio 
os re uerimentos de João Gualberto }t'erreira dos 
Santos Reis, da 1n·ovincia da Bahia, em que pede 
sei· promovido da sua cadeira de grammatica 
latina. para a de · latinidade ; e do padre :Antonio 
de Almeida Pacheco Cesláo, que petle a .mesma 
ca eira, e e e pareeer que nao em ugar a 
prctenção d<:>s supplica.ntes, por não competir a. 
esta camara o provimento das· cadeiras. · 

11 Paço da camara dos deputados, em 18 . de 
A_gosto de 1827.-Januario dá Cunha· Bai·llo;a. 
-Diogo Antonio Feiju.-José llibefro Soai·e~ da 
Roclta.-José Cardo;o Pereii·a de MeUo·,.,-Anto· 
nio llen·efro. F1·ança. » - · 

2.0 -« A commissão de .instrucção publica, exa
minando o requerimento de Con<tantíno Tavares 
de Macedo, que pede ser substituto do · colle· 
gio medico·cirurgico da Bahia, é de párecer, 
que nao cm ugar a su.i p1·e ençao; vis que 
semelhante cadeira, se fosse neces;a.ria, devfa 
ser 1·equerída por parte d'.\'luelle mesmo col· 
legio. 

« Paço da - camara dos deputados, em 10· de 
Agosto de 18l7. - DioglJ Antonio Feijó.- Ja· 
ntta1·io da Cunha Ba,·bo::a.-J. O. Pei·eira de 
Mello.-AntonilJ Fen·ei1·a França, com r83trfo· 
ções. )) 

3.º-" A. commissio de instrncção publica vio 
os requerimentos do padre José I!~urtado. de Souza; 
D. Maria, do Cimno de Sá.; lzidoro l\fanoel de 
l\Ienezes. e da camara da villa. do Cayrú, sobre 
estabelecimentos de escolas de primeh-as letras ; e 
é de parecer que to los cUes não têm lugar, por 
se acltar providenciado este ramo· de · instrucção 
pu 1ca, pe a e1 ·que Jª es camara 01 reme -
tida ao senado. 

u Paço da camara dos deputados, - em 18. de 
Agosto de 1S-27.-Janua1·io da Cunlt(I. Barbo:::a. 
-J. C. Perefra de Jlello.-A. F. F1·ança.-J. 
R. Soai·~ da Ror.ha.-D. ·A. Feijó.» • ' 

-!.º-« A commissiio de instrucção publica e_xa
minaudo os reque1·imentos de Paulo ~OP!3S . da 
Silva, José Luiz B11neto, Manoel da Paixão Bra
zileiro, Carlos l\Ianotll "Domingues, José Joaquim 
de Abreu, Pedro c:la Silva Mattos, os mora(fores 
do j1dgado de S. José da comàrca -d~ Jacobina, 
1''rancisco Severin 1 da Silva. Belém, em que· pe
dem uns creação de cadeiras ae primeiras ·Iet.ras, 
e outros provimentos nellas, é 'de parecer, que 
devem os sqpplicantes esperar pelo projec.to·: de 
ei o erec1 o pe a comm1ssao a , 

que sejào os réquerimentos entregues· ás partes 
para em tempo apresentarem ao governo. 

" Paço da camara dos deputados; êm 5 de ·Julho 
de 1827.-D. A. Fe~j6.-J. R. Soares da Rocha. 
-José C. P. de .Alello.-J. da C. Bai-bo::a.'-
A'. Feri·eira FJ·ança, venCido. » · 

;,.º-«·A commissão de- instrucçiio publica ex~
minanJo o requerimento dos professo1·es _de. pri
meiras letras- da Bahia, que pedem augmento 
de ordenado, . é de, parecer,., que se. entregue o 
re uerimento ás ilrtes, . ara . requererc~ ~a. au-. 
torida.de· competente, ORO que passe a , e1 a es e 
respeito jã· adopta!}a por esta _ca!Ilara: . . ··· 

u Paço da' ca.ma1·a •dos. deputádõs, :·em· 4. de 
nosto de 1.827 . .,.-Dio o Antonio,.Feij6.-:-José Ri· 

bei,·o S • . da Rocha •. =-José Cm·do:::o ei·reira 
!tlello. - J. -·o. · Bai-bo:ia~ _.;. Antonio .. Fer,•eii·a 
Fi~ança. » . . . . .· , · ·: ·· 

6.a-a A commis!lio .de iilstrueção publiea.,vio 
a· representação de Francisco •. J:osê ;das, Chàg!IS, · 

· professores :de primeiras letras: nesta ~cõrte • .,n.a 
quaLdeclara :azar do .methodo.• de. fazer,:;_6~1~yer 
os menino,; em pimra, e bavel". adop~do::1m .n.ovo. 
methódo syllabariô;.de que tem colh1do_'s@Jlde.li 
vantagens. • com~rovadas pelas me~or1as' .. ~uts 
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• 
Sl~SSÃO EM -28 DE SETE~IUUO DE 1827 

tas. 
« Paço da camara dos deputados, em 5 de Se· 

tcmbro de lS-27.-Diogo Antonto Feijú.-1. dei 
C. Bm·bo.:a.-José Çardo.:n Pcrei1·a de llfello.
José Ribei1·0 Soai·es da Rocha.-.4.ntonio l<'eri·cii-a 
}:<'rança. » 
·Porão todos appro,·ados; e o ultimo com o 

additamento de se t 1zer expressa e honrosa mensão 
na neta.· 

Da co111missão 

indii:ação do Sr. de Deos e Sih•a, para que o ~o· 
,·erno . mande ''e11der e111 basta publica ns fa· 
zendas nacio11aes, denominadas Arary, e s. Lou· 
renço, da ilha de l\lnrajú na província do Pará, 

. e ó de parecer que se Jleção com urgencia cs· 
cl1uccimentos , niio sõ das 1'1encionada~ fazen
das, comu de todos os proprios nas differcntes 
provincias do imperio, com especificaÇãOâlis cir· 
cumst'lncias, que possão esclarecer a commissão 
a tal respeito. ·· 

11 Pa~o d·l camara dos deputados, 2i de Se· 
temh1·0 de 18'27.-J. B. JJaptista Perefr1t. -N. P. 
ile C. Ve;•guefro.-J. G. Ledo.-J. R. Costa . .::..Cal· 
mon du Pi11.-J. J. da Silva Giiimartles. » 

~2.0-« A con:nnissão . de fazenda vi!> a indicll· 
' . exigia, se estendesse ã capital da sua diocese 

us n:iedidas lejlislat! vas, que hão . dot~do, e pro· 
movido o estabelecunento do semmano ecclesias· 
ticó ~da capital do arcebispado da Bal1ia. 

« A conunissão limitando-se ã parte, sobre que 
se 1·eclama a sua opinião; e attendenJo á ex· 
cellente obtigação, que a lei fundamental, ou 
antes a ]>ros11eridade publica impõe á represen
tação nacional, de pl'1lmOYer a instrucçiio moral, 
civil e i·eligiosa,. iustrucçiio sem a qual nem as 
leis terão imperio, nem o estado servido1·es, nem 
a religião opemrios: é de parecer. · 

· << .Que o seminario ecclesiastico do bispà1Jo do 
Maranhão, logo qne estabelecido fõr, seja dotado 
com 8008000 annuaes, pagos pelo tlresoul'O na· 
cional e com metade âo roducto dos le ... ados 
pios não. cumpridos da respectiva iirovincia, que 
erào ·npplicados pelo alvará .de 5 · de Setemb1·0 
de li86 para o liospital real de S. Josc de Lis· 
bôa. . 

« Eº outro sim, que desde já fique autorisado 
o fundador do mesmo seminario, para ad<Juirir 
até a somma de 20.000$00() em bens de raiz, ou 
em fundos publicas , ou em· aci;.ões do banco, 
11ara patr1monio do r.ifo1·ido semina'l'io, além do 
"dificio, que seryir ·de local; dispensando-se pa1·a 
este effeito · nas leis de amortização. 

« Paço da càmara dos de utados 24 dé .Julho 
; Le o.-11r. 

Vei;guefro.-

consulta ·ao conselho da fazenda, e mais papeis 
i·espcctivos ao destino, que cum1>re dar-se ás 
armações da pesca das baleas pertencéntes aos 
proprios nacionaes, que o ministro secretario de 
estado dos negocios da mesma fazenda remettera 
a esta camara em offieio de 6 do corrente se~mbro, 
cm. resposta do que se lhe dirigira ao dito. respeito 
em ti de Agos~ proxiwo~passado; e houve do seu 
exame o segu1pte ; ~ -~ . · . 

do ministro da mesma fazenda de 31 de Dezem
bro de· 1825, o tomar f:Utrega das.·· prOJ>rieda
des, e sua~ pertenças, fazendo-as ·inventariar, e 
avaliar. • · 

cc 2.0 Que as ditas armações são oito, a saber : 
a de S. Domingos na Praia-Grande da parte d"alem 
desta cidade; a de Nossa Senhora da Piedade 
em Santa Catlial'ina; ltapacol"Oia, Ga1·opaba, La
goinha; e na pro\'iucia de S. Paulo, Bertioga e 
Yilhi 1;3ella da Prin4'eza ; e iJ.ha do Abrigo, na 
e.manca. 

ções orça acima de 000:000$; e todayia não ha dellas 
eucorporaçào cm fórnm nos p1·oprios nacíonaes, se
~undo consta .:los i·elatorios ao winisti·o da fazenda 
feitos a esta <.'.amara. 

« 4.0 · Que estas p1·opriedades,· derondendo de 
etf<Jctiva e grnnde despeza a111.1.ua para serem 
mantid:1s, nenhum outro producto dão fúra da 
pesc·1 das ditas balêas. 

« A' vista do exposto, é a commissão de parecer 
que con\'em qu'lnto antes alienar estas p1·oprfo
_dades, na fómm que já fôra determinada no al
"yará com força de ·1ei de 2l Je Abril de 1821, § 3o, 
nrremataudo·se porém cada uma dellas separada
!nent!'l, com as pertenç1s das referidas officinas, 
mclu1dos os escravos, segundo a diversa appli
cação dm1 mesmos ás i·eferidas i·o ried'ldes· fa-
cilitan o-se a at·rematação com espera de pag1-
me11_tQs, i·eduzida a sutl applicação a letras; e que 
pa1·a--esse cffeito se fn1:a a seguinte · 

RE50LUÇ10 

u A assembléa geral legislativa resolve : 
« O goyemo fica autorisado p1ra alienar todas 

as armações da pesca das, balêas pertencentes 
aos' propl"ios nacionacs, · com todas as suas per
tenças e escravos, fazendo de cada uma dellas 
contracto separado pelo maio1· lanço que se oft"e~ 
recer, recebendo o pagamento ú vista. oom ·prea 
ferencia ou em letras pagaveis de 6 cm 6 mezes 
com 11ypotbeca uns .. sobreditas propriedades at
á inteira solução do preço, por que. cada uma 

e •lS r Yen 1 a; nao se a mi m o estipu-
lação de pagamento menor. que o de 10 ., % :do 
valo1· de cada uma ,das respectivas anama-

· tações. . 
« Paço d•\ camara dos deputados, em 28 de Se

tembro de 1827.-J. B. Btiptista Pereira.-J; G. 
Ledo.-J. de Ile.:ende Costa.-M. Calmon du Pin. 
- Jl. J. de Sou.:::a França.- J. 1. da Silva Gtii
mm·ães .~N. P. de C. Ve1·guefro. » 

4.o cr A' commissão de fazend'l foi presente a 
1·epresentnção de 1\~·moel Coelho de.Faria, cm que 
expõe providencias á boa anecadação 'de bens 
encape a os, e e e parecr.r ·que, es n . o es 
materia assaz acautelada pela ·lei. de tt ·de Ja
neiro de 18"27, nada ba a deferir. 

« Paço da cama_ra do; Jeputados, em 12 do Se-
em ro ' e • ~ .-,- • . ap is a .erewa.-:- • • 

d<! C. Ve1·guefro.-1'f. J. de Sou:a França.
J. de Re.::ende Costa.-=- J. J. da Silvti ·Guima
rães.- J. G. Ledo. » 

5.o « A' commissão de. fazenda foi p1·esente ·o 
reque1·imento de·Euu.bio·Varierio, guarda"livros e 
inte1-prete da alfn11deg11 da cidade ·da ·Babfa, em 
que pede augmento de ordenado, e é de .. pareccr 
'que fique. adiado para se haver em c;onsidera-
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_Sl!:SSÂO E~l '28 DE SETEMBRO DE '182i .. () ,_ 

do imperio. . . 
·. « Paço da camara dos deputados, em 11 de .Se

tembro de 1827.-M. J . . de Sott::a Fran.ça.-J • . 
. ~ -- . r. ·• 

-AI. Calmon du Pin ~ Al1;1eidtt.- J. B·. Bap~ 
tista Pe1·ei1·a.-José àe,Jle:;ende Costa. >l . 

!'·º « A commi.osão principal de fazenda exa
mmou· a C'>nsulta do conselho da fazenda sobre o 
requerimento de JoannaJuvenal do Espírito Santo, 
'\•iuva de Luiz Carlos Olete, porteiro d'" junta da 
fazenda do Ceará, que pretende o meio 01·denado 
com que o seu fallecido marido havia sido apo
sentado. O conselho da fazenda, l}\'\Uformando-se 
com ~- provisão d~ mesma, foi de parecer que a 
supphca era. de mera. graça, e. quando houvesse 
de ter etreito devera r eder-se n fórma do 
nrt. 10-2, § 11 da constituição. A supplicante só
mente pl"Ovou ser viuva do fallecido porteiro 
aposentado e por elle instituída herdeira, sem 
mostrar os serviços · por elle praticados, e nem 
parece c!ivel pudesse apresentai-os dignos de re
muneraçao , vista a nntureza do emprego. Em 
vista do que e do estado de apuro do thesonro, 
que não permitte libernlidades. · .. 

« Paço da camam dos deputados, em 11 de Se
tembro de 1827.- N. P. de C. Fcrgueiro.- ~v. J. 
de Sou;a Fra11ça.-J. B. Baptista ·Pereira.- li[. 
C<Llmon du Pin.- J. J. ela Silva Guimw·aes.-
1. G. Ledo.- José de Jle;emle Costa. ,. 

7.0 « A commissiio de fazenda vio o requeri
mento do tenente. Antonio Snturnino, agg1·egado 
a um coq>o de milfoias, quo pede o soldo do de-

...:l o arço e ~·), a egu1 o que . en o 
assentado pr11i;a de soldn,lo miliciano no Snbnl'li 
em 180-2 e estando servindo de quartel-mestre, em 

· o qual, passando para tenente do batalhão de 
caçadores, denominados de libertos d' El-rei, creaclo 
cm 1817, e servindo. com l1011ra e distinccão em 
.Mo11tevidéo, merecendo por isso n . medalha do 
campanha e a de cavallieh·o de s. 'f11iago, pns• 
si\ra depois com o· soldo da sua patente pura 
o corpo de artilharia de milicins dest·1 cõrte, 
concluindo que o soldo lhe deve ser pago pi:la 
nova tarifa. . 
• 11 A commissiio é de pnrecer que niio pertence 
a camam. 

«.Paço da camnra dos deputados, 23 de Junho 
de 1827. -:-_N. P. de C. Vergueil'o. - J.f. J. tle 

·~ '• 

G. Ledo.-J. de Re;:ende Costa.-llf. Calmon du 
Pin.- J. J. da ,Sifoa G~timai'li~. » . 

8.0 " A commissiio. de:fnzenda examinou o offi
cio que a esta cantara dirigio o. ministt·o. secre
tario de estndo dos negocios do impcrio, na deta 
de 2:3 de. Julho, remettendo ·outro do vice-presi
dent\3 ·da proviucin de s. Paulo datado de 11 ,10 
mesmo· mez, no qual ·se representa .a necessidade 
que occo1..-e de se encan·1r o rio l'amandatahy, 
enxuga111lo-se por este meio a varzea dPnominada 
do Carmo da. capital da sobredita província, afim 
de se facultar.im os meios mnis ·ade uados a esse 
respeito; e en en en o a mesma· comnnssn que 
esta. obrn e daqu.,llas que pertencem no conselho, 
e que como tal cumpre sei·. füita ~elas suo." ren
das .e . na falta di:llaS:· por. uma tinta tempomria 

- - .,- é ' -· ' 
par.i. se· tomur uma resolm;üo j ustt\ e efficaz sob1·u 
este . a.;sum11to, se responda dlO mesmo minish·o 
que convém mandar. projeetar a obt·a do dito en
c1mnmento e receber lanços subrc ella pelo c<>n· 

.. selbo da .. cid(lda.; havendo infoi·maçiio da quantia 
com que par.i a mesma póde. concorrei· annual
mentc ·. -das suas • l'end~ , o sobredito conselho, 
afim de, se autor1sar o modo .de : havei· o resto 
da.· dCspeza. · -

.. ~. P~o ·da camara dos doputadss~. çm 1~ .de. $,e• 

9.0 « A. commissiio de fazenda examinou a pe
tição que ;i. esta camar~ dirigirão varios colle-

e 1 u1ra pe os 1mpos os crea os 
pelo alvará d~ 20 de Outubro de 1812 a favor do 
banco, em que se qui.ixão da oppressão que lhes 
fazem ~·rancisco Gomes Mc.ncorvo e l\Iauoel Roza 
.seccionm·ios do arrematador d11 contracto a dcs~ 
peito da provisão· de 21 de Novembro de 1813 
que deixa ã:s juntas lle fazend 1 o poder de · i,;cn: 
ía1· daquella contribuição as lojas que se qúali
ficarem de pobres; e é de parecer que, estando 

· este negocio j:í regulado, ao governo compete 
fazer executar as providencia.o dadas e punfr .:.s 
S6us infractores; 

tembro ele 1827.- J. B. Bapti.sta Pe>·efra. - Jf. 
Calmon du Pin.- N: p, de Can~pos Ve1·guefro. 
-M. J. Sori::a França.-J. J. da Sifoa Gui
manies. » 

10. !' A' commissiio. ~e fazenda foi presente o 
requel'lmento• de Antomo :Borges de Campos. cm 
que pede lhe seja conferid ... o emprego âe dcs
pachante-mór, ruvisor diB fazendas na casa do 
sello .na alfandega da Dahi:1 ; e é de ·pai·ccei· 
que 11~0 tem lugar. . 

« Paço da camarn do3 deputados, em 11 de . Se
tembro de 1&27.-N. P. de o. reryuefro.- José 
de Re::endc Costa.- J. J. da Silva Guimm·i1es. 
-J. G. Ledo. » 

11. 11 ~ ~ommissiio de f~zendn examinou o ofti-

cios do imperio, rernettendo eis escla1·eciínentos 
que lhe f<Jrno pedidos por estn eama1-a, em·' officio 
de 3 de Julho do nimo passado, acerca dn indi· 
carão do Sr. dcputado,(ionçalves ~[-utins, que exi
gia a applicaçuo do'ântigo imposto de 160 rs. em 
arroba de algodão, que se exporta do Marttnhão, 
para a abertura do canal, ha •.muitos annos p1·0· 
Jectado, que du\•c facilitai· o commercio entre n 
ciclade capital e o interior da pl">vincia do Mara
nhão ; e achou : 

« 1.0 Que n neces;idade de se abrir o dito canal 
foi reconhecida '1esde 1700; havendo maid"de uma 
01·d1;m· régia-, que a rer.ommendava e· autoi'isava o 
governo Cla provineia ·a le,·antar uma finta p:ua 
i·enlizar a~ob1·a. . . . . .. . 

'> o 

1776uma1in.ta de 100 rs. em arroba de algodão que 
se exportasse da província. · · 

" 3.0 Que o Jlroducto desta finta, arrecadada 
pela junta . da fazenda . respectiva desJe aquelle 
anno até o de 1808 montou a mais de 5t>t>:oaosooo. 

(( 4.o Que esta avultada som:na foi sempre 
distrahida, e nunca applicnda ito util fim de .sua 
cl'eação. ·. 
. " 5.0 Que a mencionada finta foL.encorpor<tda 
ou refundida em 1808. no imposto de li()()· t'S. em 
ar1·oba de nlgodiio. em pluma expo1·t·l.do, que con· 

.. .. • - 4 

' JUStiça que .lia em applicar-Se .. 11,, seu primi~iyo 
ti.nt aqut1lla. parte do. imposto actual. que desde 
a sua origem íõl'a destinado á mesina obtà, ÓiT!)· 
rece o seguinte: . .. . ~.. , . 

~JiOJECTO DE. LEI. 

« A assemblêa geral legislativa d~Jriip~rio d!!~ 
crMa: · · ·· ·· · · · ·... ·· . ·. · · ·· 

« Art. 1." O governo fan\ al.>rlr o canal, bn ti~uiio 
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temiinou voltasse ã. commissão para redigir me· 
lhor o seu req1terfo1ento, e o 2.0 que ficou adiad') 
por haver opposição, e o 3o foi a iml'rimir. 

Da commissão auxiliar de fazenda : 
1.•-•• Silvano Fmncisco Alvares pretende uma 

gratiflc~çiio :mnn.11 em recompensa dos tr.1balhos 
de \'Rccinaçào, ele que gratuitamente se encarre
gára lia quatro annos na \'ilia de .l\lngé e seus 
urrehnl<.les: e pretende ainda que essa gr;1tifica
c:iio, q11c !tC. lhe as,;ignnr, tenha retroacçãci. Fun· 
<l:unentn o supplicnnte a sua p1·etençiio perante 
esta camara em niio ter 11 municipalidade t1aquP.lla 
\•illa meios d.l com elles tuxnr soli.lada, e em haver o 
goyerno deferido a sua supplica de iguat natureza 
c:c.m o despacho-Requeira à asseml>léa l<igislativ.1. 

recer que, rejeÚadn ã idéa de retroacç11o de gra-
. tificnçii.o por netos que; o supplicnnte confess1 

ter pr11ticado gratuitamente, sc, defira ao seu re· 
querimento; que espere pela decisão que se hon· 
ver de tomar :'sobre a indicação do Sr. deputddO 
Dunrte Silva feita em 2 de Seteml>1·0 do anno 
passndc, que foi remettidn à commissão de sande 
publica. 

11 Paço da camara dos deputados , em 2f> de 
Junho dP. 1827 .-Josê Rir.a,.do dti Costa .4.9uiai· 
de Andrada.-"- J. R. da C. Dormtmd. -M. C. 
tle Aln1eida e .4 lbuquerqm:· 1• 

2.•-• A commissiio auxiliar de fnzenda vio os 
reque"rimentos inclusos, um de D. Ursul:l fri<\ 
Clun·es, viuva do ter.ente coron.?l reformailo Joi>'.Í 
Bern · · . · 
mazia. .d!l Aze,·edo Coutinho , viuvn uo alferes 
reforrrmdo do corpo de vete1"1111cis Sebastião de 
lla.ttos Louzada; us qunes pedem o meio soldo 
das patentes de seus fallecidos maridos : e a 
commissão é de parecei· que :is snpplicantes es
perem pela ·lei que n· este respeito já passou 
nesta emnara em 2l de Juubo passado. 

Paço da cainarà dos deputados , em 12 de Julho 
de 1827.' - J. R. da C. Donnund. - 3f. C. de Al· 
meitla ~e Albuquerque·-J. R. da Costa Aguiar tll' 
.Andr.1da.» 

3.0-:. o· ten nt·• 
requer a esh _ camnra melhoramento de reforma 
coai o · soldo ,do posto melbor,~do ; ou porque· s" 
tomem em consideração os seus serviços füitos 
na , paz, e na uerra ; ou or m a es ecial. A' 
comm1ssno parece que , nsto não esror a pre· 
te111;i\o do supplicímte dentro dns altribuii;ões da 
assembléa h•gislativa, sejn indeferido o seu re-
querimento. ' 

11 Paço d:1 c!lmarn dos deputados, em 21 de .Tuuho 
de .1827.-J •. R.:. t!a C •. Dormund.-1'1 • . C. de.Al· 

· méiáa e Albuque1•que • ._J. R. da C•)sta Agnim· de 
AnJrada. » , 

-t.•;_ 1< A commissão auxiliar de fazenda vio os 

dous rcquN·ime111-0s inclusos, um de' Í>. Jesuina 
l\faihildes da ·conceição, que· pede se lhP. melhore .. . . . .· .. . . 

mente a qnantiá de 16$ por mez em attenção aos 
serYii;.os àe seu finado marido l\lanoel Theodoro 
da Silva, administrador do correi11 geral ~esta 
c:'lrte con1 obreYiv n ia · • 
de D. Thereza Joaquina· de Velasco, viuva de 
Joaquhn José Gandres, feitor da mesa do con· 
sulado, que não pede melhoria da pensão, que 
já lhe foi concedida da quarta porte do seu 01·· 
denndo, ma-. a sobrevivencia da graça para suas 
filhns: e parece á commissão, que nãc compete 
á assen1bléa deferir-lhe. 

" Paçe> da camara dos deputados, em l'2 de Julho 
de 1827.-J. R. C. Do1·mund •• -.lf. C. de Almeida. 
-J. R. da C. Aguiar ele And.,.ada.11 . 

5.•-«. Joaquim Jl)sé da Silv1 Seixas,. escriviio 

bia, depois de expõr ·que ba mais d! trin~ an1JOS 
sene tl naçiio sem nota, e qne na hostil occu · 
paç,io daquella cidade se relirára em obediencia 
ao decreto impP.rial com sua familia composta 
de vinte e sete pessoas, à cnsta de grandes ris
cos e sacrificios, para a villa da Cachoeira, onde 
apenas chegado fôra ·logo encarregado d.& crea
ç1io da c1sa da moed;1 com . o titulo ~e p1·ovedo1·, 
o que di .. namente desempenhou, depois de expõr, 
como evacuada a cidade, fõra forçado apesar do 
scn provimento no imperial nome ú. ceder aquelle 
car"O ao que o continuára a exercer debaixo do 
governo lusitano ; o gue po1· ~mba~-aços. susci· 
tados JJela junta de fazenda nno pode vir pes
soalmente representar perante o_ tlu·ono, segundo 
j:í. obtivera licença, e· deu moh\'o a que ·o· re-. . . . . 

rado, até que fosse despachadoº coin espectativ~ 
do dit-0 luaar Francisc;i Manoel da Cunha, qu-! 
actualmcnté' o exerce, para ser ·então escusado: 
requer :\ assemblé:i geral legislativa haja de 
chamar ao seu conhecimento juntamente com 
todos ~s 1·equerimentos, -inforn~ações e pai·eceres, 
<iue precederão. a consulta nao favoravel, que 
liouve Ju .... ar no conselho da fflzenda sobre a su"' 
ultima p1:etenciio de, ou se lhe conceder a es· 
peclativa do lugar de provedor d·1 casa da moeda 
da Bahia, ou se lhe conferir aposentadoria com 
a g1·adua~.iio e ordenado deste lugar, afim de lhe 
ser feita j~tiça. · . · 

11 A commissiio auxiliar de fazenda entenJe º 
que o supplicante, que lhe parece te1· soffl'ido, - .. .. - ,, . 
anhela, visto como tem por objecto graças, que 
na falta da lei, pela . qual dev~ esperar , devem 

·ter R ÍJatureza de serem dadas de graça. 
" Paço da camara dos diiputados, em li. do 

A".isto de 1827. - J. R. dn C. Dormund. - J.V. 
C~ de Almeiãa e Albt«}uerque.-4. R. da Costa 
.4g11ia:i· qe ... ! ndi-ada. " 

G.ª-«< A comm·issiio auxiliar de fazenda exami 
nou os papeis remettidos pele governo em vir· 
tnd~ da requisição po1· ella feita, e communicada 
ao mesmo governo em: olJ!cio de 20 <!e Junho 

stituci<lnalidade do augmento ·do ·ordenado con
cedido a l!'r.tncisco Prestes de Paul·"- Ba.l'reto; a. 
cujo m:emplo requereu poi: se ach~r nas- mes· 
mas circwnstanc1as u supphcante Albmo da Costa 
: Moreira:; · · · 

" Paço da cam~ra d?s· dep-uta~os~ em l:J d~ .Tu· 
lho de 1827~'--Joao Ricm·do da Costa Dormund. 
-Mmwel Caetano de Almeida e :AlbiiquêJ·qtie. 

' -Josc Jlica1·do ·da Costa. Aguim· de ,Atzdraâa.,, 
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~ES_SÂO El\l :~8 DE _SETE~IURO Dti: 1827 Si 
comm1ssno auxiliar de fazenda exa
. rma õ s o mais ue 'ela· se-

cretnria de estado dos 11egociCls· da fazenda forão 
rrmettidas · a esta camara <:m officio de 23· de 
l\Iaio ~ssado, sobre a pretem;ão de Luiz da 
Costa · Gon1es • escrivão dl\ mesa ande da ·ai-
au e~. a provme1a o ar , e r:erce er o 

· ordenado de -400S , que a junta de fazenda da 
mesma província lhe conferira; mas antes de 
interpôr ô seu parecer ba de mi~t"r" que se re
quisite· daquella secreluia o officio da mesma 
junta -de· 16 de Julho de 1823, e a tabella que o 
acompanhou, e foi exigida por despacho de a de 
.Janeiro do sobredito nnno, pois que sendo men
i:ionados taes documentos na illformação dares
pectiva eont·1doria, não Corão remettido,; á esta 
camara. · 

" Paço da camara dós deputados, em 21 de Junho . . .. . . . 
ll. C. Dormuml. - J. R. da Costa .Aguim· de 
A ml1•ada. » · 

s;o-cr A eommissão auxiliar de fazenda junta- -
mente com a de commercio, agricultura, indus
tria e· nrt-:s, tomando em consideração o roque· 
l'Ímento -de Ignacio Garcia Roza , que pretende 
faculdade para erigir na ilha -dns. Cannas, na 
enseada da de Itaparíca, na província da Babia, 
;um<i :fabrica de polvora, achou no alvarâ_ de 1° 
de Abril -de · 180tl concedida liberdade n todos os 
subditos do imperio de estabelecerem todo o ge
nero de manuracturas, ·sem exceptuar alguma, 
fazendo os - mesmos os seus trnballlos em granlle 

'ou cm pequeno, como entende1·em -que mais lhes 
convén~ : mas, attendendo que pelo decreto de 13 

estab~lecer nesta cõrt<i u'ma fabri~ de polvol'a, 
·onrle srí manufactur1tsse a quantid·1de necessal'ia 
·niio sómente para os differentes objectos do s.·rviço 
· nacionul; mas sim para o consumo dos· particulares 
de todo o imperio, parece"ter sido derog'ldo aquelle 

-alvará-, e que o sn-t. 17!l § _2! da co11stituiçiio liber-
tando :\ industria exeeptua todavia o caso: em que 
c11:"L. se _opponba t\ segurança, parecia· ás mesmas 
co,:nmissões· indefe1ivel o requerimento· do sup-

. pl1ca11 te: 

. ;, Porém, comó ainda que não .corista 'S'e, como 
-~onsta ~-. esta-_camara, que a fabrica nacional e 
unperial não manuractma a quantidade' de pol
. vora·, '.que · blista paru ·os usos da naÇão e consumo 
·dos -particulu1'es ·(o que dá otcasião a ser u mesma 
:comprada,a cstrangeit'os,·e no contrabando) seme-

çiio gue se r.;r fal!!jcando, nas eaaas de poivora, 
fortalezas e outros · uaes uer ltí ares destinado 
parn seu deposito, pagan o o fatiricanto um por 
cento de armazenagem. . 

" Art. 3.0 · Ao governo compete oom · révío co· 
nhecimento do local em ue s re n er l · 
tnr a fabrica, conceder a licen~a, que pam esse 
fim lhe será reqllerida. · 

" ·Art. 4.º A polvo1·a fabricada no imperi:> não 
paga direitos de importaei'ío nem de exportação 
dentro do imperio. • 

" Art. 5... b'ici'io rE:vogndas todas as leis, alva
rás , regimentos e outras quaesquer disposições, 
naquel!_a parte, em que se oppuse1·em á presente 
resoluçao. · 

:e Paço _ da camara dos deputados, em 11 de 
Ag~sto de lb27.-J. R. C. Don;iuttd.-Jl •. C. de Al-

1·cfra. - JosP. da Costa Cai"t:alllo. -.1. R. Cosia 
Aguiar de And>·ada. - Diogo Dum·te Silva. -
Jta11oel A·1ito11ío G"li:iio. " _ . _ 

Forão appl'ovados, menos o primeiro que vol
tou íL commissão pal·n. red1gil-o melhor ; e man
doll·Sc impl'imir a rQsoluc;ão do ultimo .• 

~ . 

Da commis,;ão de petições : 
« Liborio Rebello de Figueiredo Sarmento tendo 

pretendido a,.gratificação estabefocida no alvará 
de 24 de Novembro de ISl:l á favor dos cirur~ 
giões emprega:los nas emba1·cações do. trafico da 
escravatum, e consultando _em seu favor o tri
bu!lal da junta do commercio, não .obteve a re
ferida g1·atificnção na esta;;ão competente,. que é . 
a rovedoria-mór da snudc or "ufoar est& auro-. 
ri ade não provada a justificação a respeito feita 
pelo supplieante, da qual decisão l'.ecorrtindo para, 
o desembargo tlo paço,--não ·se_ conhecêra por não 
seg~lir o reem:;~ em te!,!!_PO, e 11eri1 lhe_ sei· _ con
_eed1da a prov1sao de lapso : pede o supplicante 
á estt1. augusLa!~amara _que os _Nsp~ctivoil autos 
s11bão á c!la, afim de qtie examiilados ·por uma 
commissão jurídica se lhe'·mande"'.Sàtisfazer a dita 
grntiticação. Parece á commissãó- n.ão tér lugú1· 
o que o supplicante reque1·. . . _ - · · · 
· ·« Paço da 'camnra dos deputadÓ;;, lº de Setembro 
de 1827.- L. P~ de Ai•aujo Bastos;,-M. J; d11 _ 
Oriiellas. -José Cwreia Pacheco e Silva . ..,... Foi 
·approvado. ·- - · · - - · · 

, mn e __ cxç us1vonno po e es r ·com a 1_ e~ a e « s m r r " 
·garantida• P.ela constit1il~íio, nma ·vez que se po- No,;sa Senhora das Du1·es do termo da villa de 
.~em d~r taes _prov1de!Jcu1s,' que dest.e genero ~e ' :Valença. queixiio-se da mesa do desemba1·go. do 
industria, sendo exercitado 'po1· parttculnres, nao .paço por ter .mandado, que :L camnl"a da -referida 
se possa receiar perigo á -segllranÇa, determi- -villa faça .restituir .o. coronel .Toaqu,im Jo.;é Pe

·uancto_:se que o local, em , que .se houverem de rdra de Fa1·0 e o marquez de Baependy, a .posse 
- lev·antar; ~s fabricas, _ S!ja cm tal. distancia dos , dti que a _requerimento dos s11pplicantes, os esbu-

po\:i:>ndos, que·a cxplosao, que possa acontecer · lhou. do caminho, que. vai pela fazenda destes 
durante ~s processos :do·fabrico, uão tragad1lmno á .ponte do. rio Parahyba,. chamada da Policia;· 
ás pessoas e bens dos cidadãos, - e que. o. lugar e concluem· pediildo que . esta augus4l eamilra 
llo s~u ·deposito depois da mesma fallricada es- mande vir todos os papéis . e consulta;:; ,a: re3-
tl"jà' a coberto de_ todo o risco de inimigos ex- peito, para_dnr as ·providencias 'necessarias ;- por-

· temo :·o -·int.e1·nos: são de a:recer as mesmus ue à ezar. de terem emba ado -na chancelluria 
·coJI!missões· que a tal !espeito ~e tome a'medida as i:rovisões da·.s .. bredita or em, temem nao o 
que offerecem ··no segumte -. ·. · .:. ter• melhor:1.me11to. , . · _ . · ·' "'' . 

· · - · · - · ' « Parece' á commissão ·de commcrcio; agricul

·A ·asaembléa- geral- legislativa do imperio re-
solve: · . - - . . · · 

ti ArL };o E' livre a qualquer cidadão brasi
;ltiiro: fábricar ·polv(>ra eni'pequeno, ou em grànde, 
levuntando _a fabrica em lugar, gue diste ilo po- , 
•01;1.do, t~n~. q';le, no. cas_o. de. e~_plosão não pós;ião 
ser dammfica!ias· as- ~oaS'í ··e-·õens d..is ·par
tic11lare5. · < ; · . : : ' ',' · : , • < · · · · · · -.·- _·-

·~ 'A.i:t-:2:~· ___ i 'poÍvÔ~~' 'se~' r~lhh;la: ã~ propor.', 
TOKO 5, . . -

tur,, ' industria e· artes:. ue ·· não tem·· lu ar : r 
ora· .. a queixa -do, · supplieante; : não_ . so . p~rq~~F;& 
resolução do desemba1·go •do paço· cstii'•umda-..ie
pendente :da decisão: definitiva do:s embargos,;máS 
muitq,. __ mais ·pCll'q~e .. depois -destes:~m u~;:suJ>pli: 
cantes ·o recu_rs(),ao· poder•execu~1vo1; p~ra.•·qúe 
lhes fn~ guaTdar a> leí; ca:;o •esteJ&''"\"_1olada;•_..,,,, 
- __ "j>áçó di'Cámara dos diiputadós, 'e#i2G'de~m~ 
bfo .. de .1'321~.:.....J •. da costa Ca1·'calho~7-D~ AF.'lfé _ 
A~ Pires. Ferrei1~a~.;;;;. J~'. dleine11ti(Pi:reif'tt~--~·11. 
.An«füio,:G_ali:l!o._»'.~Fiéo_u'adia!ló'.'~rop~iÇ&i~ 
..... __ ,. - . _.; •·· , .. - ,·.«~ • •!..~-~--••·--· :•·"'·o-·'·-+·~-...... \.·· j~'<::~:·, 

. . . .· ll " 
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82 SESSÃO E~l 28 DE S~TEUBRO DE 18!7 

sem han~r dclle noti~ia; o que sendo di~post
~ão gernl pnl'a os cnso3 oráin 1rios da nnsencin 
de uma ou· de ontra pessoa, n<i.o pa1·ece com
Jlrehender este caso especial, qtu se deve julgar 
antes. comprebemlido 110 :ut. m dos estatutos 
dns casa::1 de seguro, :ipprovados pelo Sf ;>0 do 
alvará de 11 de Agosto de 1791, qn'! reputa per
dido o navio de que n:io lia noticias, passados 
dous annos da sua pnrtiJn em viarrens "'tllais lon
gas ; e como os supplicnntes tendo re•1ne1·ido a 
l:)ua llagestnde .·Imperial, e semi, remetthlt> no 
d1>sembarg•l do~ paço, este t1·iln111nl 1>nten•lernlo 
linver no caso interpret·ção 011 dispens:1 de l.:?i, 
sP. Jcclnrasse i11compe!211te; vem petlir a esta 
augusta camarn se digne resolwr ou que o caso 

- em -questãó" não se comprehemle na disposição 
• .. ;- .. • · • - i' ou a eou1-

.prebender-se q11e se lhes con.:e<ll1 dispensa d~lln, 
pe•lindo-se para esclarecimentos -os tltJcmnentos • 
que exi~tem no desem}>argo do paço. 

« A commissão ó de pÜi'ece1· que se pcção no go
vern<' esses: documentQs. 

·-'~:' . 
« Cmuura do!! deputndos, em 2;; de Set(!mbro 

de 1827. -Josc Carlos Pereira de Almeida Tor
•·es.-Antonio da Sili;a. Telles.-Antonio A•.tgusto 
tla Sili:a.- José Cesm"io de .Mii·ancla Ribeii·o.-
José da Cru~ Fei·refra. 11 · • 

2. 0 « A commissão de legisln!:iiv e de justiça 
civil, tendo presente a~ informações dadas pelo 
ministro da justi<;n. a l'equisiçiio da camara sobre 
o rcquerime1.to do tenente coronel Josõ Je No
ronha e ue acom n - · · · · 
mslro de 22 de· l\laio do prcscn te anno, tornou 
a examinai· a queixa do refo1·ido tenente cor.mel 
sobre· a q11:1l a commissão já havia int~rposto o 
seu parecer, qne foi lido em 7 ·· de l\faio e con
frontando-a com os fo1·mos dos autos dn arr<J
mntaçiio d.t escmva de que se· trata, pelo juizo . 
da p1·ovedo1'ia dos captivos a que se ref.:ririlo · 

· o_pro.vedor actual e o re~cJdor i11teri110 nas su lS 
T<lspost is,· acha- Í\- êofrimissiio que ã queixa é 
fundada, tanto porque o <.'X-pro\•etlor o uesem
bal'g1dor Nicolau de Queiroz, constando p~las 
respostas· dn escl':lya quem f!~··i seu senhor, e 

ccin~c:> tinha requerido o desembargador pro1;;0-
tor, como por u:io deferir dfrc~tamente aos pro
t _stos ·que reg_ue~em ~o queixoso para co11s~1·va~ 
çno do seu d1r . · . · 
sarias informnçõe.s do escrivão, e .. finalmente 
porque tratando este, não ·de nnnullai· uma.-t.11 
anemat.'lciio, ma!! sóment~ de .. reéeber o prorlu
cto della, . e , ·conhecendo . o , prnveJor que· este 
nno ·tinha : entrado no cofrr do thesoureiro . do 

. j11izo, llCID em dCl!OSito. algum Jegiü. e que SÕ 
éôns_tavil. .· p_or infonria~.ão do escrivão ... tldl l '. Fir~ 
miit_o_ José do 'Mo1:aes 'C:iineh'o,·- que·' o• :ifrema
~".!1~" tin_ba .·pago_: o.'.Prct.o~-- o qual .cstnva cm 

. -JUlzo! nao proclirou ·· elitrar nesse 'conhecimento · 

sadtl mand:t1o de levantamento em· 11 de Setem -
b1·0 de U:l·!-J, q11e parece de letra do ollicial que 
escre\•ia no cartorio, é indispensavel proceder-se 
á diligencia já r.~qu'!rida pelo descinbargador 
promoto1·, de vir esse ofticial declar.1r a ravor de 
quem pas.5ou o mandado, por c;tue quantia o apre
sentai.' o recib·>; e portanto e a commissão de 
parecer que se tornem a l'emetter os autos com 
os mais papei; ao g»verno para o actual pro
Yedor proceder nas dilig.mcias necessa1·ias, fazer 
indemnisnr o supplicarate do preço da arremata· 
ção da sua cscmva (leios bens do escri\"iio e 
· , oJ an os compe en s nutos 
parn o me.orno gove1·no fazf:r efi'eetiva a respon
sabilidade desses empreg idos. 

" Paço d·1 camara dos deputados, em 17 de 
J.1lho de I!Hi. -J. C. P. de Almeida Torres.
J. C. ele .l\Iircmda Rilll:fro. - Antonio da Sili;a 
Telles. -Antonio Augusto da Silr:a. - José ela 
Cru; Ferreii"a ,, 

:1.:-.« Joaquim José de Oliveir.i allega cm seu 
requerimento que tendo sido crenda por decreto 
de 21 de Out11bro de 18"~, em. virtude de reso
luçiio da nssembléa geral constituiute e legisla
ti\·a deste i111perio, um commissão intitulada da 
consen·nçiio e mt:lhoramento da santa cas1 da 
mise1·iconlin desta cõrte e sendo nomeado con-
tiitno do ex edien d · 
con1missão com o ordenado de IOH mensaes, pa
gos pela the.,õuml'ia da dita santa casa, acon-

. teccn que a referida · commisslio nã:> · pudesse 
prog1·edir nos · seus trabalhos e incumbencias 
pelos obstnculos que encontrou nas· pessoas que 
compunhiio a mesa da mesma santa cnsa; o que 
esta co113eg11isse a total pll'alysação delles apezar 
das ordens i;xpedidns peh sec1•et11ria de e .. tado 
dos negocios do impêrio. passando então a re
prese;:ta1· a S. l\L I1nperial que par.1 podei· sa· 
tisfazer os trabalhos da administração de ql!e se 
achava onerncla, pem1ittisse qne fossem empre
gado;; no sen•iço da cnsa o supplicante, conti
nuo daqu,;>lla commissão e Joaquim de Freitas 
escripturario delta, visto que a commiss:io n:io 
tinha continuado nas. suas sessões, o que sendo 
assim defol'ido t · -" · · · 

. para subti1etter-se ãs ordens da mesa, mas não 
Jhe convindo esta sujeiç11o, deu-se por dcmittido 
do serviço da casa, seguindo-se então dnhi ni'io 
se lhe contiu11-aretn.' a pagar .. os vencimentos 
mensaes de 10$ que ;ti11h:1 e. 1-eque1·endo a S. l\f. 
Impel'inl pefa i·epartição d.:;s. ne~acios do imperio 
providenc!Í\S a este·rêspeito foi ae:'iatt~ndldn a sua 
supplica pelo que r1!corre a esta ét\Jilara pedin~ 
do iguaes providencias p.wa que lh-e s.ijiio ·con· 
tinu~dos os. ditos vencimentos,· visto .. quu niio ·e 
culpa-lo nas oinmissões da referida commiss~o. 

« O qu~ tud9 sendo. examinado ela commisão 
.,; ,, ;-. ' e . .parecer qne .. nao eerten· 

« Paço_ da cnmara ·elos' dt!pUtados, lt' de , Se· 
tcmbN de 1827.-Jose Cm·los Pereii·a de Al
meida Tt•J•res • ..;:. .. rhitonio. da Silca Telles.-'-~Qse 
dà .Ci·ii.:·. Fei-rei•·a. '--José Cesa1·io . dtf Jl'frattda 
Ribeü·o •. » · · · ·· · · · · · 

•.• ..J. 0 ~«,:\ .•:o.mm~ssà()'.,, de legislaçii<> ·i:_x:amir,ou q 
: requerunento e ddcumentos·tle Estovno·_·J!ranci•
;, co ·de Carvalho, o· qual representa quê fazendo 

.. iix:ecútar· pelo ·jnizo ·.de· fóra do .. cjvel deala e\· 
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. .. 
concluir-se a execução c:iesde o anuo cte. 1822 
nté o presente pela e11ica11n, com que o execu
t:"1do tem procurado 1·etardal-a, e tendo requerido 

o • · · e · 
liv. ao tit. 86 § 1s· fosse .preso o executado 'lUan
do suscitasse nol'as questões, fJi assim deferido 
mas pedindo elle Tista desse despach~. foi-lhe 
concedida esta com suspensão do· mesmo, de 
cujo dt:"ferimento o suppicante aggrayou para a 
supplicação, e não teve provimento nem lhe furão 
recebidos os· embargos, com que se oppoz ao 
accordão. Pelo que recorreu ao poder executivo, 
pedindo que lhe declarasse se aq.uella ordenação 
está em vigor e teve em defenmento - Que a 
interpretação de leis compete exélusivamente â. 
11ssembléà geral Iegisln~iva. - Portanto pede ·.a 

deraçio lhe defira como. fôr dê. )ustil;a 
" A commissão ''endo a decisão do accordiio 

recahiu sobre a questão - se a vista concedida 
pelo despacho aggmvado devia ou não dar-se 
com suspensão - sem que entrasse em duvida 
na casa da supplicação, se a sobredita ordena
ção está cm·· vigor ; é de parecer que se indefira 

, o requerimento, por não haver necessidade da 
pretendida declaração. 

.1c Paço du camara dos deputados, cm 25 de 
Setembro d.; 1827.- José Cai·los Percil'a de Al
meida Torres. - José Ce.::m-io de Mii·anda Ri
l>efro. - Anto7tio Augtisto da Silca. - Antonio 
da Sfüm Telles. ,, ' 

5 o - « commissão de lcrrisla ão vio o 
querimento do padre Luiz Manoel de Souza 
Freire, da prol'ineia de S. Paulo, em que pede 
a esta cam11ra dispensa de lapso de tempo para 
poder medir o deinarcnr uma sesm:i.ria, que lJJe 
foi concedida em G de Julho de 1807 com uma 
lcgoa de frente e tres de fundo nos sertões iu

·eultos da fre~t.zia de Nazareth, para nclla. es
tabelecer uma fazenda de cultum e c1iação, e que 
por inconvenientes que occorrerão, não lhe fôra 
possível mcdil-n e demarcal-a dentro do tempo 
prescl"ipto. Como o i:;upplicante não junta o ti· 
tulo da· conc.essiio, uem prova por alguma íorma 
ter cultivado a: sesmaria de que trata, e já te
nbão decorrido '\'inte annos: 

« Parece ã comuiissão que deve ficar reserva
da esta decisão, assim como. a i·espeito de . ' - . 
ate que passe e -projeeto que roitula este direito: 
com o· conhecimento de causa· pelas autoritl~des 
loe:ies.. . . 

« Carnil1:a dos deputados, 6 de Julho de 1827. 
- José Ce.::a,"io, de Mi>-ar.da Bibeii"o. -Anto11io 
da Silva Telles. - José da C1·u; Fe1nfra.- A n- · 
tO;Jiio :_Augusto da Sil'Oa:' - José Ca.1·los Pereii-a 
de· Almeida _To1·1·es. » . 

« 6.o - « A 'commissão de legislação examinou 
o requerin1ento de Angelica Roza ·e _sna Jilha, 
no ual ex '>em ue tendo arrematado uma es-
crava no juizo a prove oria os captivos e 
ent1·sdo no. dorninio e posse della, João lfran
cisco de Campos Lisboa· a fizera prender com 
força:militar(~dizendo ser sua,,_comprada' em Va-
ongo .-com o nome e . r 1 , . p r sug-

gestões , das ,:supplicantes mudára :para -o de. Ma
rianna, nome .que a dita· escrava ·.dera ~u1 policia 
Queixão,se os supplicantes que tendo () seu 
direito f11ndado na· provisão . de 26 de Março· de 
182:), .· e na. ord. ;liv. 4.o tit. C0 ~ 2° que não 
consentem desfllZerem-se taes arrematações,. com
tudo -tiv.erão sentenças contra ·shmandimdo .'en
tregar a escrava··e· com dirêito salvó para os dias 
de .serviço,. que•. requerendo''ªº·· eb~celler gloza 
<lC$SaS sentenças por ·serem--profendas .contra a 

83 

tran,;itar nela chancellaria, declarára · não tel" 
lugar a gfoza ; que portanto não lhes restand.> 
recurso 01·dinario, nem mesmo o da revista pelo 

o - . 
de Novembro de 17óS, pedem a esta cam'\ra que· 
chame os autos a. uma eommissão pa.ra. repa
rar-se ~mal qtl'1 cllas soffrem. 

" A commíssiio é de . parecer que não tem 
ln~ar esta supplic'\ por ser contra o § 12 do 
artigo 179 da constituição do imperio, e nem 
pelos documentos com que as supplicantcs in
struirão o seu requerimento, se podem conhecer 
as injustiças das sentenças de que se queixão. 

11 Paço da camara dos deputados, em 6 de Ju
llio de 182i. - Antonio da Sifoa Telles. - José 
Ce.::actio de Mfran a ib fro. - José da Cri.:: 
Ferrefra. - Antonio Augusto da Siltm. - José 
Cai·los Pen:i1·a de Almeida Zoi-res. >1 

Forão todos approvados-
Da conunissão de justiça eh'il e criminal : 
1c A eommissão de legislação e de justiça civil 

e criminal examinou o r.:iqucrimento do padre 
Anto11io José Gonçalves de Figueiredo, v1gario 
eollado. e da vara da freguezia da Continguiba 
do arcebispado da Bahia e provincia de Sergipe 
d•Elrci, no qual representa, que se1·vi11do aquello 
beneficio á 1ü annos e~ vendo-se obrigado a dei
xal-o cm 29 de s~tembro de 182"2 eoni licença 
d1s autoridades competentes, tanto paro ir trat'.lr 
da saude lll\ capital do arcebispado, como para 
se escap~r :.\s perseguições do coron~l Jose de 

mando militar da província e ligado com o ge-
. neral J~abatut, lhe roubam pelo força toclas !IS 

suas .prcciosida~es e fez PQ.r em pr,1ça seus bens 
moveis e de r111z, pelo infimo preçu que lhes 
quiz dar. com o fundamento de ter o snppli
ca.nfo préga<lo c.;ntra a intl..;pendencia . do Brazil 
no dia da sua retirada, cuja predica tmnscripta 
a seu geíto u'um periodico da Bahia, se.ndo 
apresentada ao governo, se expedirão pefa · re
partiçfio da justiça portarias ao desembargo do 
paço, á mesa da consciencia o à . intendencia gC-:. 
ral da policia para tomarem exacto conheci
mento dns accusni:ões que por tal motivo lhe 
fazia aquere coronel, e que finalmente, a instan-
cias deste se expedira a portaria de 1-1 de Ja- . 
neiro de 182.'.• qu~ man<lou pr;,~eder a uma escru-

ao. suppli~a~te e. sua .adhesão aoº partido lttsí-· 
ta no e q11e. sendo tirndo um summnrio, o .. qual 
clle cbama monstruoso e , argue de nullidàdes,, 
e i·emettido á relação da Bal1ia, onde foi óuvido:: 
e correu livrnmento, foi afinal . condemnado por 
accordão da mesma relação em degredo pervetuo 
para fóra do imperio e cm 200$ para as des
pezas. 

r1 O supplicantc requereu n s; l\l. I; revista· 
de g1·nça -especialíssima do accordiio, e mandan
do-se informar ao cliancellc1· da relação d~ Bahia, 
e ouvindo este or escri to ao de:;embar aclor 

informação o m:;u-qncz de Quelüz, quan.io presi
dentu daqueUa província ; remettido. ,s os autos e 
informação ao iiese.mbargo do pai:o para consul
t'\r e dando-se=visl.I\ .no desemba1·gauor procura-' 
dor fiséal, também .foi este de parecer · ~ue não. 
havia •nullidade nem.- injustiça no aecordao, mas.• 
que· era ·de· 'êquidade conc1~der-se '; pclos,:mes!J!OS-' 
princípios de erro de. cale. ulos .poh.t1c. os ...• na, .... cn. s. e 
da separação deste imperio. do·, r~iuo; de· Portug:;1-; 

,(.):de$embargo do paço· porem uaoso::confonuau-_. 
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SESSÃO El\l ~9 DE SETE.&IBRO DE 1827 
do consultou contra pelos solidos fundame~t~s 
jurídico.:; insertos na' consulta junta po~ ce111dao 

augusta camara: q
0

ue requisitando do Foverno 
a ''consulta a os mais papeis, que lhe sao r~la· 
tiv~s, ha~a de tomar _este obje~~o em cons1de· 

- ! . . .. . 
« A commissão julna desnecessaria a rcquu;1-

ção de taes papeis, 
0 

,.ist:J constar pelos docu
menfl•s juntos, que não houve nullidadc 'nem 
injustiça no 'accordão; al.:m de que essas revis· 
tas de graça espeéialissima erão um verdadeiro 
ataque ã lei, e attcntatorios contra a fJrça dos 
casos jul~ados e que os reis, -como fontes dai 
lei:;, as alteravão quando e como bem lhes pa
recia; mas que presentemente não tem lugar, 
emquanto não hou\"cr legislação -propria, , que 
regule toda a doutrina das revistls, declarando 
os casos em ue se de\•em conceder onde e o 
modo porqll'e evem ser revistos os autos ; deve 
portanto o supplicante esperar que se inst.ale o 
supremo tribunal de justiça, o co:npetcnttl para 
conceder ou negar revistas, eegundo a consti
tülção, quando -não queira antes recorrer ao poder 
moderador. 
: " Camara dos deputados, 2G de StlLembro de 18'!7. 
~José Cai·los Pereil"a de Almeida To1·1·es.- .-tn
tonio da Silr:a 1"clles.-Antonio Augusto da Silr:a . 
..:..Jnsé Cesai·io de 1\Ifranda Ribefró.-José da Cnt;;; 
Fcrreii·a.-Foi approvado para imprimir-se com a 
sl)guintc emenda otforecida pelo Sr. Ya:>concellos. 

· « Que se responsabilisem éssas autoridades, que . ' ·- ' . ' - . ' . ., . 
ao g.>verno~- Vusconcellos. " 

-Leu-se uma i·esohição da commissão de com
mercio, e é do theo1· seguinte: 

RESOLUÇÃO 

. " A assembl.;a geral legislativa resolve : 
• <t Fica autorisado o governo pam mandar pl"O

ce.!er ã venda das escrnvas da faztluda n 1cio11al 
enipregadas no arsenal d'\ marinh.1, e das crian
'i::as menores de 8 annos, exceptuando sómente 
aquellas escravas· que são casad·1s e -os filhos 
destas. 

" Paço da cam:ua dos deputados, em 2j t.le 
Agosto_ de 182'i.:-,José Clemente Pereira.-Jlanoel . . . 
)'efra . .....:José da Costa Carvalho. 11 -Foi a im
primir. 
;,Resolveu-se igualmente que se mandasse impi'i

mir, o _ parecer sobre a abertm·a do canal do 
Mamnhão. _ 

Entrou em terceira discussão o 'projecto sobre os 
01·deuudos dos professores das aulas menores, o 
<1ual fói adóptado com a , seguinte: , 

El!E:SD., 

a11;- .3.'o-VasconcéUos. n 

· Ficando rejeitadas. as seguintes : 

1.L-« O gÓverno fari retirai· os religiosos do 
convento de 'S._ Francisco em ·,s .. Paulo, e:os d.e 
S. -Bento do convento de Olin1la, para. outros, P.m 
que possão viver,_ segundo seus_ msti~utos, e es_ -
tabefecerá. nelles os. cursos juridicos.:,;.;;Feijó., n 

, '~-•-« O governo;_ óuvindo os- presidentes .de 
PernaU1buco e S. Paulo, e os conselhos do go
Yemo,: escolherá. os,, edificios - que julgifr., mais • 

propl'ios para nelles se fixarem as aulas dos 
cursos jur1dicos.-O deputado, ltfay. u 

em 

horas~ 

~·"-::Resolução sobre a contribuil)ão par.1 a illu-
mm1çao. , , . -

3.o-Primeira discussão do3 projectos da abo
lição do tribunal da bulla; _do cunho _ da moeda 
provincial; sobre a:; fiz JÍldas _da AsLL , sol.Ire de 
l\Iinas-Geraes; segunda discussão d•) projecto•sobre 
sesmal'iru;, depoi;; .de lb03; terceira .. disc.ussão do 
projccto sobre o_ tribunal suprem' d·J justiça. 

Levantou-se a ses . .;ão depois das ·duas 'horas da 
tarde. , - , _ - , _ 

Cai·los 
Diogo A11ta11io 

Sessão em 29 Íle Setembro 

l'ltt;l;IDEXCI.\ DO sn. AUAUJO LDI.\ 

.A's dez 11oras, fazQntlo-se :i c11amada, acharão-se 
prtJsentes G!3 Srs. _deputados, fal~anüo com causa 
os S1·s. Cbagac; Santos, Salgado, Getulio; Borja 
Pen!ira, l\lartins Pereira, l\lendes Ribeiro. Lope;; -
l\Iendes, :\Iello e Souza, C1·uz Ferreirn. Piziuro, 
Cunha Barbosa, Pinto de .Almeida, bispo do l\la-
ranhiio, Lino Coutinho, G 1h•ão, Calmou, C'.t0sta 

1 va, A me1 a uquerque, ar1a ar osa, • a-
- cíel )fonteiro, S!rpa Brandão, Paula Albuquerque, 

Castro Vianna, :Marcellino de Bl'ito, arcebispJ 
da Rthia, Duarte Silva e. l\ladureil·a; e sem par
ticip 1çii.o os S1·s. Clemente Pereira, Baptista Pe
reira, Souza Mello, Ilarro;; Leite, Hei-rera e Xavier. 
Ferreira . 

O Sa. Pa&smE.~TE', t.l.:iclarou aberta a sessão, 
e lida a acta da antecedente pelo S1·. secretario 
FeiJó, foi approvadn. · 

Leu-se uma declaração de voto do Sr. bispo do . 
Maranhão: , 

DECL.\RA<;ÃO, DE VOTO . 

« Honwm votei contn o projecto '}Ue _manda 
interinamente estab~lecer o CU}'SO jur1dico no con-

29 de Sete~bro de lS'b.-Bispo do ltfm·~nhâo. ~ 
TeYe la leitura e ficou para 2a, uma indicação 

do Sr. Ferreira França. · 

IXDICA.Çio 

«, Qtle OS escravos· de . nai;ão, sejão libertados . 
cm lugar de serem vendidos.-Ferrefra França.» 

'l'eYe igual sorte O seguinte projecto de -lei, do 
Sr. de Deos e ::>il va. · 

« A· assem blêa, -etc,, , decreta : 
« Art. l.o Será director de cada um, dos cursos 

·uridico;; de Olinda e S. Paulo - um dos lentes 
< o -mesmo curso, o qual, além do, seu ordenado, 
''encerá mais 400S 'de gratificação annual; • · 

« Ari. 2. º Os contínuos de cada Ü'!ll destês cursos, 
veneerãõ 300$ .unnuaes; - ·, - ' -· - -

',, Ai·t. 3.° Fica o governo: autó~isàdo ~ fazer 
todas as despezas necess'arias ·afim de: se põrem 
em etfectivid~de os rcferidoi curso~ ••. :.- , ·· · 

, :" ;\rt- 4;0 Hav.tirã· para uso de cadi:& cu1:so unia 
._1.nbliothcca:publica.: ... ,-,. ,., .. ,,,, __ .;.;., ;_, 
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n Ait. fJ.11 Pelos cofr-0s das rcfe1·1tl1B provmc1as, 
se eon.;ignará um conto de réi:> por anno, desti
nado ú compra de liv1·os. 

" Arl. G.<> Um dos lentes do curso, será biblio-
tbticario e além o ·seu or ena o, tera este 
de gratificação. 

'c1 Art. 7.ó Serão porteiros e contínuos, os mes
mqs .d!> ç:111·so jurídico e venceráõ, alilm do orde
nrulo, o po1·teiro~18 e os contínuos 1011 cada um, 
annualmcnte.-0 deputado, Joao Candiào de Deos 
e Sili;a. » 

O Sn. F.1mõ, off.;rcceu o seguinte : 

J.>R'lJECTO DÉ.'LEI -

· « eriil le..,i lativa decreta : 
. «. Art 1. 0 ' 0:1 r~ligiosos serão reunidos it~s. con· 

,.,.11tos, que mais coin1110Jos forem par,, viverem 
rcnuJarmente segundo . seus institutos, e onde 
poSsão melhor aproveitar ao publico, segundo o 
i1arecP.r do governo. 
· « Art. 2. o Os conventos e mais propriedades á 

clles p2rtencentes, que ficarem aba:1donados pela 
ausencia ·· dos religiosos, seriiQ inventa1·iados e 
p'lstos em administt·ação pelo · g•>vern:>. 

~ « Art. 3.o Fica desae já. prol!.!bida, com pena 
de nullidade, . qualquer ahenaçao de bens mo
Ycis ou de raiz; feita pelos religiosos, sem. expres;;o 
consentiment'> dó ·iiovc1·no, (1 ·qual lbes será dado 
no caso de necessidnJe ou manifesta utilidade 

Diogo . Antcmio Fei/ó. » 
Teve 1a leitm·a, reqttcrida e v.eneida .a Ul"f:l:ell· 

eia, teve 2ª. leitura, julgou-se objecto de dehbe
ra.c;.i'io e mandou-se. imprimir sem mais ir á com-
missão. · 

PRIMEIRA. PARTE DA. ORDEM DO DIA 

· Tiverão 2a. leitura os seguinte::;: 

7.0 · Do Sr. Leitão.- 11 A assembléa geral ete. 
decreta: 

" Artigo unico. 1''ica ex.tincta etc. » : Vid. sessão 
de l~ de Setembro.) - Julgou-se 11ão ser objecto 

e e 1 eraçao. 
8 o. llo Sr. Avelino Barboz'.l."7'" «Proponho que 

se retiro etc. » (Vid. se:;são de 20 de ~ctembro.) -
A' co~missão de constituição. · 

9.o Do Sr. Cunha l\Ialtos.- «A a~sembléa geral 
etc. decreta : · 

« Art. 1.0 A junh de justiça ~te. » (Vid. sessão 
de 20 de Setembro.) - Pedida a urgencia, venceu
se que. entms:se na ordem dos trabalhos, sendo 
dispensado de ir á·ci>mmissão e de imprimir-se. 

E_ntre. outms senhores, !JUO a este respe.ito, fa\-

o Sr. Oosto. Aguiar: - Sr. presidente• 
posto que os dous illusti·es preopinuntes me pre
venisso111 cm grande pa1·t~, cumpre todavia ac
crcscentar ainda alguma cousa spbre a materia. 
em qnestão, para fazer mais saliente a necessi
dade e ur_gencia da mefü.l & otri'lrccida pelo hon-
rado membro o Si·. Cunha Matt•)S. · 

Seria milito encommodo e até injusto privar a 
·província do Para do um recurso, de que· está de· 
posse a tiio longos annos. · ·- . 

Quando na se,;são, se bem me lembro, de 23 de 
Julho proximo passado entron' em s~gnnda di;;- · 
cuss:'io o projecto ·sobre as sentenças do conselho 
de guerra na:s províncias, eu . disse a esw · res- · 
peito~ tudo quanto i;e· fazia mister, ·e fiz: ver que 
no Pat·á bavin, t.lesde tem os antigos, umajunta. : 
cha1na a e Justiça, crea a pe a car a re1,pa . e 
28 de Agm1to ue 1758, expedida ao general então 
Francisco Xavier Fur.tacfo. de l\fondonça, na qual 
erão sentenciados todos os crimes, assim dos mi· 
lita1·es como dos paisanos ; com a ditreren!;a .sú· 
mcnto dos vogaes. que compunhão aquella junta, 
qu<JI. nos réos milit.1res. era formada dos otliciaes 
:mliores dos dous regimentos de linhà, denomi
nados da ddade e ~~'~Iucapá, e do. ouvidor do 
estado, como juiz áe. relator, do, chamado. inten
dente ·das colonias, do. juiz de fora, e de 3 minis-

1•ROJEc-ros. DE LEt t1·os ou bacl1areis f.,r.nados, e na Jalta de:>tes, de 
- 3. vçi·eado1·es,. que se1·vissem no .. anno cm ,que, se 

l.o Do Sr·. Vasconeellos.-:< A assclubléage1·ai etc.· proferisse·n .sentença, a .qual era logo executada, 
" Al't. 1. o Os officiaes das casas da fundição etc... mesmo no cuso de morte, á 'excepção porém_ da 

(Viu .. sessão de 17 de Setembro.)-.\.' commissiio do.; réos que tivessem algnm dos fúro.;; da casa, 
tle fazenda. · · ou que excedei-cm a graduação de capitão entre 

os militares;· porque nestes . reos nao podia S!Jr . 
2. '!.Do. ·Sr. •Odorico.,.,.« .A. assembléa geral etc., executuda a sentença de morte, sem approvaçao 

Jec1·eta : _ · do soberano, a quem· se dava co11ta. 
" A.Í-tigo, unico. Fica descle já. prohibido etc. " Srucitando-se depois duvidas .sobre a manéira 

(Vid. sessão de 17 de Setembro.) - A' com.missão de jul~ar os crime:> menores, ·veio a. carta .régia 
ecclesiastica.. de 18 «e Ju11l10 de l'i'JO que ordenou fosseni do 

3.o Do· Sr. VasconceÍlos.- « A assembléa geral 11111smo modo sentenciados por aquella junta os 
crimes mennres, c.nno achadas ae facas e de 

etc. decreta : · armas _prohibidas, .fe(imento, etc.; legisla!..:ão esta 
" Art. 1.0 O juiz letrado mais vi~inho · etc; >> guo toda regulou, quanto aos réos milital·cs, utó 

(Vid. sessão de 17 do Setembro.) - A' cómmissão ii publicaçiio d i 1·csolução régia de 7 de ··Dezem· 
de legislaÇão. · · · h1·0 de 1?00, que orde110u fossem manflad&S pa~u. 

. . o " \las seu· 
decreta : teni,:.â.o; dos collselbos de. ~uêrra; . proferidas . ·rias 

«Artigo unico. A nação nâo·é obrigada etc.,, entiio.~apitanias, onde _ai.na.não cs.tí,ves.oem.esta-
(Vid. sessão .de 17 de- Setemb1·0.) -,'°A' commiJilSiio '' befoc1do;; conselhos de JUstu;a. . ... 
de fazenda•·; · . • 1 Não pertence para este luga1· mostrar a ne-

1 nhuma ·.razão. com· que Jul~ãrao. comprehens1v.a 
· 5';0 : De) Sr.' de Dcos. e Silva. .;.;.. <e A,' assem bléa 1 do Parã a tal resoluç:io · regia de 17Uo,. que sõ 

ger:âl etc. deereh :. ..· · . ··' · . . :· · · · · devia ter effeito nns capitania,;, onde não havia :«. Ar~-1-~ Fiea. al>olido.' ,ó alvi,mi., et.:.~» _(Vid. conselho .de justiça, .e não. na,do,:Pará, onde jã 
s~s~ão. ~e 18.de, _$e~~mpr().) ""7 4- ,comm~ssao. de estava creada a junta de liuerz:a; º· çert() -~_que 
l~sfaÇ8'0 . ., -, .... ,, .. ; , :: :· , ; ,. , . , , : . . .a;sim sed· decidio,

1
·he d.ed. c~tão ·p>r .. dJ!ltittoe "flS sen-

. · tenças . ·. os . conse os · . e guerra ... 01-ao .. . uas con-
6. o Do Sr. Leitiio:-.« .A assembl'éa geral' etc~ firmadas em Li:sboa, ate que no governo do conde 

decretá: .: .'.:'·r· :,:·• , .· · ,, : ,~.,,. • ·. ; . · dos• Arcos; o .desgraçado acontecimento· da· moz:te 
.{t' Art. l.o·co sal '·produzido etc. )) (Vid. ~sessão· do cor1'11el c;foão Thomaz Bruno p.1r um. soluado i ' 

de-18'de·S6tenibro,)~ JuJgou.-se,'.aâQ;.ser -objecto: do i;éu· prop1·io regimento :.e a;_·necesiidad,e '.'!!,e 
d~ deliberação. - · · aeautehr por um prompto casti!?o a renet.ir.iln 
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86 SESSÃO EM 29 DE SETEMBRO DE 1827 
de t utn s uimcs iguncs, deu origem {I carta regia 
de 29 -Oe No~~m~ro de l_tOO que mandou crcar 

u a 
p OS!tl de iJ militares dos !1C: n1aior. patente e do 
ouvidor cerno relator, do JUIZ tlc fora e de um 
ouho n1init:ho ou baclmrd fo1mado e na falta 
d e 11mbcs do ,-euado1· muis ,-cll10, arn a confir· 
n111 çao cas sl'ntcn!:as os consc 1os reg1mentaes, 
ml'smo no caso de morte. 

Eis a Jii!'to1ia muito cm rc>-umo da chamada 
j1•nta de gue:-r:• di:> l'nrá, de que aquellcs povos 
,.stiio de ros;;e a tan_tos. anno:; e de que parece 
não de,·cm sE'r rrh·ados, pelos encommodos e 
transton1os que do contnnio se lhes seguirá; 
o que e11rá para aquella província tnnto mais 
SE'nsivd quauto FC lbes tirn um bem, na occa· 
sião cm que qu1?rcn1os estender este beneficio ás 
outras províncias. · 
. E não ·se diga .que o Pm·i1 est.'1 m11ito proximo 
o aran 110, para aqm 1ng11mC'n nr·se que n110 

poderá haver maio1· encommodo em serem confir
mados os conselbos rl'~im!'ntncs pela junta de 
guerra da ultima pronncia, porque este nrgn
meuto eó róde illudit· a quem não estiver no 
alcance dos 'cncomrnodc>s e delongas de urna se
mell:ante viagem nos tempos chamados de con· 
trarnonçiio, <.u a quem não souber dos risco,;, 
faltas de commodidade; etc. da:1 jornadas por 
terra: o: que tudo unido â difficuldade de defoza 

· em um2 e outra província, maiores despezas e 
. viagens fará ainda Dlais sensível a falta da junta 

de guerra no Pará. 
·E' pois por todas estas razões que muito de 

boa vontade sustento a opinião do illustre de
putado o Sr. Cunl1a l\Jattos, o que tanto mais 

- - . - .. 
nas províncias já passou por ambas as camaras; 
e · para que não pareça á primeira. vista que 
deixei passar o lugar opportuno, quando as emen
das do senado entráriio. aqui em discussão, devo 
confessar que muito de proposito naJa .então 
quiz dizer, não· só porque não devia demorar o 
passamento de uma lei , de que provém utili
dade a algumas provincias ; como p01·que de ac· 
côr1h com o mesmo Sr .. Cunha Mattos julgámos 
melbo1· acautelar deste modo a falta que vinha 
a recahir sobre o Pará, sem incorrermos no 1isco 
de f11zer demorar a· lei, no caso de qu;i fossem 
então nttendidas estas e outras razões que deixo 
expi:ndidas. 

Eis o meu voto e ci que eu tinl1a a accrescentar 
sobre a màteria em questão. · 

enceu-se que entrasse na ordem dos trabalhos, 
dispensada a impressão. 

Tiverão lambem' segu_ndas ~eituras os seguintes 

l'ROJ ECTOS DE RESOLUÇÃO 

:1.o. Do Sr. Castro Silva.-.s< A assembléa geral 
etc. resolve : · · · · • · 

« Art: 1.0 Fica approvada a- suspensão etc. » 
(Vid. sessão de 20 de Setembro.)....;. A requerimento 
do autor foi retirado o 20 art. e o 1° julgou~se não 
ser objecto·de deliberaçiio. 

2.o Do,, Sr. CunllaM#tos.- 11 A assembléagera~ 
etc. resolv~ : . _ - · · 

<{--Artigo .. unico •. Estabelecer-se-bão quanto antes 
I • - . ' 

• R -

missão ôe guerra. 
Teve igualmente 2• leitura a seguinte 

do Sr. Leitão. 
~) 

L'>DICAÇÃO 

«- InJico que se . officie etc. » (Vid. sessão 
18 de Setembro.) ::....A' commissiio de_ fazenda. 

TiVerão l• lejturi1- llS se~inie~ 

de. 

JNDX.::AÇÕJ;S 

outra de ln·giene em cada cidade im-
11e1·io. -Fern'i1·a Fi·ança. » 

2.• - " Indico. 9ue se d}ga ao g.wemo ue im-

alhos nos dias santos de guarda.- O deputado 
Cmzlta Mattos. » . · . . 

I~al sorte coube a~ seguinte projeclÓ de lei do 
Sr. Cunba :Matt.o:S. · _ ' · , . . .. 

PROJECTO l.IE LEI . 

" A assembléa geral legislativa decreta: 
cr .Artig.J unico'. Os trib11naes,. casas . de arre~ 

cadação e administração da fazetida . nacional, 
e~i:olas e estabelecimentos ·jíubli~os . terno exer-

deputado Cunha Mattos. » · 
O Sn. TEIXEIRA DE Gou\"f::.'- oft"ereceu o seg~iote 

requerimento : _ . . -
« Pelo Uni!:ei·sal de l\linas se acaba de denun

ciai· que, por portaria do Exm. ministro da fa
zenda, mnrquez de Baei>endy, se ordênára gue nas 
casas de fnndiçiio de Minas se _não quintasse, 
como Ol'dena .ª lei, o. ouro. 11.ue ás; mesmas, !e· 
vasse a fundir· a sociedade mgleza. -~o 'Congo
Soco, mas sim que se lhes dê as guias. para 
pagarem. nesta cõrtc, e como esta medida parece 
além de illegal mui ruinosa á. fazenda nacional, 
pela differelJf;a do' subsidio, requeiro. se peção ao 
governo informações a respeite>; · bem · como as 
condições com que se permittira esta· sociedade. 
-29 de Setembro de. -" i · · 
- Foi npprovado. 

Os Sns. V.AscoxcELLos E TEIXEIRA DE Gouvf:A 
offerecerão os seguintes additamentos ao sobre-
dito requerimento. · · 

.ADDITAll ENTOS 

cr Que informe se os inglezcs têm trazido.A c:aSa 
da moeda as barras fundidas. 

« Que se proceda a .decretar a accusnção do 
dito mhdstro . mai::quez de· Baependy. - V ascon-
cellos. » ~. · 

« Que informe se ainda . está cm execução a 
illegal provisão, que ordena tal providencia . .;..• 
Teixeira de Gouréa. ,. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entrou em discussão o projecto de resolução, 
sob1·e as contribuições~. que . pagão algumas pro
vincias para o cofre da intendencia geral da po-
licia, concebido nestes _termos : · 

. . . - . . 
PROJECTO DE LEI 

· respectivas capitacs,;. e de outràs obras -publicas, 
que estão ã cnrgo. dos conselhos das ditas;;ca
pitaes. em cujos cofres ·ent.raráõ as mesmas con-
tribuições, -como um subsidio das suas ·rendas, · 
e com e.. fim principal de se manter_ a referida 
illuminação.; ; ; ... , · .. ··· . · 

« Paço da eamara dos deputados;; 13 · de··Se-: 
tembro de 1827 -J.f. J. d.e .so~a Frati~;-N. -
P, ~!1 ç. ·Ve1·[Juejro, ..... /.-1J. Bo11tjsfa; ~erei1"ª·-
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SESSÃO E~I 29 DE StTE)fBfiO DE 1 S!'i 87 
José âe Ile::emle Costa.-J. J. da Sillla Guimarlles. 

ll mon u ni. » 
Dúrante o dP.bate~ vierão á mtisa iu seguintes 

emendas, que forão apoiadas. . 

1.•-« As Ci>ntiibujções, que para o cofre da 
policia d~ cõrte, . se· arrecad.avão nas províncias 
aa·Ba.J1ia, Pernambuco, Maranhão e Pará, Dl. con
formidade do aviso de 4 de Dezembro de 1810, e 
alvará de 25 de Abril de 181~. ficão applicadas 
ás despezas da illuminação da;; respectivas ca
pitaes, e das soas sobras se disporà cm outras 
obras publicas á cargo das camaras das mesmas 
capitaes, em cujos curres entrarà o producto de 
~ ccmtribuiç?es C?m o· pril)cipal fim, . e appli· _ 

' . 
maras, além da conta. que pqr seu regimento 
i:ão obrigúlàs a dttr aos cotregedorei;, ou ouvi
dores d:i comarca, devera\õ prP.st ar . annualmente 
conta particular deste objccto, aos conselhos de 
provh;ci:t, e na falta destes, aos conselhos de 
governo.-.A1·aujo Bastos •. » 

2.•-« Salva a redacçiio . ..:.Aa contribuições, que 
para o cofre da policia se arrecadão_· nas pro· 
vinclas do ·imperio, para a ílluminaçiio ficão appli~ 
cadas para as despezas da illuminarão ·das ci
dade~, ou villas das mesmas· provincias, ou pará 
quaesquer outras obras munic1paes. · - ·vascon~ 
cellos. » · :· · · · · · · ·· · 

3.•-« Salva a redacção .;..;.A arrecadação. e des~ 
pezas sejão pelos cofres das . pr~vincias.-"Paula 

Tambem Coi apoiada . a seguinte. subemendà do 
mesmo deputa·lo. 

EYElfD.\. 

« Pelos cofres~ por onde n.lé agor.\ se tem feito 
a arrccadação.-Paula CatJalcante. » 

. o Sn. VASCONCELLOS, com permissão da canfar,1, 
rQtiron a ultima. parte da, .sua em_ench, desde as 
palavras- ou villas. . . <. ,, ·. •. • · , 

Submettida a . vooos a materill, foi approvada 
9: emenda do ~r • .Yasconccllos Aª. parte, que não 
tmha sido rebrada. · 

'Foi tambem npprovada_a subemenda ·_do depu
tado Pnula Cavnlcante, ficando prejudicada a pri-
meira emcn · 

A ementa do· fk. A1·aujo Bastos .. foi em· parte 
prejudicada, e em parto rejeitada. . 

Atia~l roi adoptnd .1 a rasoluçiio com .ai enwn -
das. · . 
.• J,eriio·so __ 2 pareceres, -.um . da· commissiio·· de 

marir.b!I, _·outro 'da. principal de fazenda, e -~m 
voto separado .do Sr, May, membr_o da commrs· 
são. de marinha, sobre a proposta· .do poder exe
cutivo, . sobre' o acerescin10 da nmtada, e sua 
dcspeza para o anno !lc }828. . . · .. 

-l~• discussão do:. projecto -de lei, sobre a 
. tin~o: d~ •tribunal da _ bi1lla. · · · · ,_, -· -= 

:P~so~:~· para :~ 2a. dis~ussã~., · .· 
~;:·~. :- .. -:~ ·''.(~:-·<.'~'! ' . : 

QUINTA PARTE .DA ORDEM DO DIA 

L• disctts~ d,J projeeto de lei, sobre ns fa- · 
zendai da Asia. 

Passott. ara a 2• di 

SEX.TA PARTE DA ORDEM DO DI.\. 

. 1;• discussã!> do projecto de lei, sobre a abo
hi;110 dos registras da pr<lVincia de Minas Ge
racs. 

Pasdu-se para a .2• discussão. 

SETUlA. PARTE DA ORDEll DO DIA 

Continunc;üo da 3• discuss:io, sobre o tríbu:tal 
suprem> de -justiça. ·. · 

Foi ndopt."do o project•J, com as emeudas da 
comrnLu:"io de redaeção. · 

Por se ter :tc,\barlo a ordem do dia, le1t-sc os 
seguintes 

P .\P.F.CF.RES 

1.0 Da commissão de puderes : 
te Foi '•isto na commissiio de poderes o re· 

querimcnto incluso do Sr. deputado Costa e 
Silva, no .qual allegando . nchar-se gravemente 
doenti3 de uma, molestia cutanea,. que progres
sivamente. se·. desenvolve na razão. dírecta da 
intensidade do cal·~r. ll qiu éuoipre ser atalha.la 
e.n outra athmosphera menos .ardente. e coin 
remedios, que exigem tempo, e descanço, pede 
a esta camara haja . dfl conceder-lhe licença 

rearar-se su' provmcrn~ man an o v\r 
o se_rl supplente. se assim . entender necessa-rio. · · ' · · · .. ,""'-. 
. ((A C\lllllUi~ã.:> . é dti p_ar~~er, q•_le -~_deve con

ceder,se ao Sr. deputado. a licença; .. que pede. 
vista ser notaria. a molestill. ·.que pa:lece ; não 
tJn<!_o- porém lug.,r .. o chamamento d<.> "supplenté, 
senao no C!l.$0,· em.., que. o, mesmo .. Sr. _.depu
t:lde estiver absu~u~.;Ullente impos~ibilitado. _de 
comparecer •. paro., CUJO- fim. deverá,., com· a. neces
saria antecipação, particípl.r o, s"~~.imp~~i111ento. 

« P:1ço da ·cnmara dos deputâaos~ 2iJ de ·Setem · 
bro -de 18~7.-A.· P.- Limpo de.Ab1·eu~--J; :•R.•. dá 
Cost<} ·Aguiar _à~ Andrad-.z.-J.· R. C.·, Dormunà, 
vencido. 11-Fo1 approvndo. -·- . ; .,;r ·;- .. , • : 

2.o ·D.i commi.;são de commcrcio, ·sobre ·a rc· · 
ii ' _ _ i . · · 1 i eia e oynz 

~er~a. dos transportes ·do;~generos iaquella pro· 
vmc1a.. · · -- · 

;, A commi>são de commércio'.vio ~ .representa
ção quo 1\o governo·. fez. o pre.-;tdentti,dª': pro.vincia 
de Goyaz· ãcerca do miseraveJ'estado, em que se 

· acha i-eduzida · aquclla .:p1·ovincia, sendo a maior 
causa· a 'difficnlJade de transportar·· os· generos· 
que pr0Juz-se11 sõl9 ,fertil, hav~ndo todavia· 1neios 
do se tor1111re111 face1s . os_ trait~portes, já p:ua a 

· provinch do •Parà, por meio de encanamentos de 
rios;:j1\ ·por terr.i por meio de. estrª'Jas. . -

··-· -.. _, ' - ', ~;.-. -- . . . - - '"'"'' -

3.0 Da 
~ _! ' • .-; 

de' comm~rcio : 
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88 SESSÃO EM .2ft DE SErt-:11nno t)E .18,.27 
" A commissiio de commercio vio o requerimento 

ele Pedro Gonç.ah·es da Silva e .Tan11n1io J,uiz da ' 
l:5ih·a, moradores na freguezin de Uheraba d_o jul-
gn o o esem oque, ua pro,·mcm e y:iz, no 
qual pedem em recompensa de l1a,·erem a sua. 
custa aberto muito mais breve estrad11 l!a ci-
dade de S. Paulo P?ra a ca('i~nl de Gop1z, se 

e é de parecer a commissiio que mio tem lugar 
o que requerem, não só porque não compete á 
assembléa remunerar ser,·ic;os, como p~_rque a 
data de sesmarias está dependente de uma lei 
já apresentada nesta camnm. - • 

guiar ~ sesmarias e constmcções ~ê ??nt~s, 
e;;trmlns, etc.; etc.' . - e . . -. . .• 

cc Paro da cam1ra dos de utados em 30 ·de 
A~osto de IS-27.- J. R. C. Donmiml.- M. C~ tle 
Almeida Albuque,.que.~ J. ll. Costa Ayuiar de 
.And1·acla. " - Foi approvado. · 

" ~fas como na informação, que acompanha o 
tlito requerimento, o presidente daquella provin
cia faz ,·ê1· e é claríssima a utilidade de uma tal 
estra1a, que em 212 leguas se diz diminuir 7t, 
m/1rmente para uma prnvincia central, que não 
tem. outros meios senão o dru; estradas, pnra con-

" A commissão. de legislação. examinou o. re
querimento de Angelo ·pereira·Bastos, o qual re
fere que, serido tabellião e escrivã.o. 'dil. cam:ara 
da füzenda nacio11al · de ·ausentes e ·mais · anne
:xos da villa de Campo Largo~ e cheg:uido de volta 

1 de uma correição no di í }!) de 1'1nrço do nnno 
1 · im.ssado ao arr,1inl doAngical e morada dçi co-

1 

ronel José Joaq11im de Almeida,. o. eí1trára este-a 
11ersuadir pa1a que lhe entregasse. cento ~ no
venta e tantos mil réis da fa:i:endn publica, que 

que lhe siio precisos, é tambem a commissão de 
parecer que muito se recommende ao go,·erno, 
que se d1; as necessarias ordm1s para as provin
das de Goyaz · «> S. Pnulo, afim Je <1ne de com
l1inaç:io fação transitn,·P.l e <.ommoda essa no\'B 
f>strnda, no cnso de olTerecer as vantagens que 

. dizem -ter. 
« Pn4'.:0 da cmnarn dos dP.putados, 20 de .Jnll10 

de 1827.- Dio90. Dmu-te Sill:a.-José tln Costr.t 
Ça1•1:ttf11-0.- José Clenl!'nle Pereira.- Ilfàn·oel .·ht
tonio Gafrito.- D. Jf . ..t. Pires Fen·eira~ » - Foi 
appro,·ado. · · 

4.o Da commissão auxiliar de 
« An~nio.Eust..'lquio .da Silva, 

. berto os sertões de Farinlia-Podi·e, Uberaba, Cocaes 
e Rio da Prata, entre o RiO:.Grande e o das 

· Yelbas, na comarca' de Paracntit, ·os quaes se 
achão . ora -povoados com quasi 4,000 11abitantes:, 
e cujos indigenas· se achão domesticados, se pró

. poz e. _comprometteu a abrir uma éstrada de 
- commui1icação entre as províncias de S. Pauio·e 
Goyaz, a· qitál, bem que imperfeita, ji\ tem a van-

.. ta~em 'de diminuir mititas leguas nos viandantes,. 
otrerecendo ·~ómente ·as• passagens do Rio:Grande 
e Paráhyba; pretende que . em remuneração se . 
lhes. dêm-po1· tres vidas os rendimentos dos novos 

. portos, ,que.· se: devem estabelecer .nestes rios,· obri
gando-se a pôt· ·nelles á sua .custa as necessarias 

. bar.c:as . e a mandar fazei· roças pelo sertão in
c~lto para fornecer ti.s tropas dos ~recis~s man-

haver ·.o· Sr~ D: ·Joiio.v1: animadc>:o i1 tal empreza 
com. a_ promessa d!-' que, feito .o serviç·o,. teria 

. lugar a mesma" . . . . . . . - . .. 
_ « o ·govérn~; a" quem fQi ·dicigiJo · ~ste 'requeri
. mento. destituiao abso~11t&;men~e . de. :p1·oy~, ma.n
' don. que. o, p1·esidenLe lja 1n:oyi_nc_ia _ de ~in!ls
. Geraes i informasse. -a: respe,ito:; .. e. ,este mandou á . 
junta da .fazenda da me~~, ·pi;ovincia _.que in
, form~se;:ella _o-·rez ,ajµl)tando;.a_pateut~· do_ sup-
plicante,_.de::-c.ujo teo.r .s~, v~ qúe~ellp ._fõra,·.eleva~o 

. ,ao -posto .de .• sargento-:rrór, ."aggt'egn,do_· ao. regi
.menti>. 'de'. ·wlicias · do .. Sabarn·"éom. o'' soldo de. 

. : 268' ·,men,s~aea;~ em atteni;iió ,a d!Ugen.çi,a; ·,âe;' que 
:estava .. ~n1<.Btr:egado,.·e ,',a: pol'.lai;'1a: do··'governador 
· capitã0:-geiíeral,. fundamentada· na. ca1:ta régia,' nella 
~mención;1da; :·por.'.'eft'eito:''dà'. qual se_'~he .. dcl'.a:·_ a, 
. qua.n 1a! e,. _ p~.a compra ~·.V~>! u_ar1~,,~ !3r
_ramen.~. pr~sa, ,para:. ª· colom5tu;ao ~oi; ·1n.i1~s 
de ·F~TlD,ha-Põdte.··'-':· .-- ..... '·· ·::·.~:' ·-·· '· _.. -.-

,« A commissão . auxiliar, de fazenda, deixándo · 
á parte , as· considernçõés que'. Ih..-. podia suscitar 
(l desem~nl10 de., umu: diligencia antecipaàa
ment;c, · P!emiad11,e '.proinóvi~a~'~<>:m, o,~,âinheiro ! 
publico; e· de parecer que· a 'preteilçiio·· cio ·sup
plicante sPja decidida ~lns leis que· li~~: de 1·e-

: ;: ~-:o,., '..'.~ • .. : •·t· • • ' ' 

. elle havia. anecadado na éorreiÇão, visto 11ão estar 
ainda lan .ada no com etente livro' a· uella uan-

. tm, nem ser ainda sil ida na villa :a sua arreça
daçiio e que c-llc seria 'o sen ·defensor, qu~ndo 
nisso se fnllasse ; ao. quo não .annuindo o sup
plica11te, o dito coronel, no dia Zi de Ontnhro, en
trando na sala da camata da · \-ilia ·de Campo· 
J.:irgo com cincocenta · homens' de milícias e o'r
dcnanças armados de espingarda.-> e .bacamnrtt•S 

· o prenderiio, arrastando-o ignominiosnmcmte .por 
entre· a multidão, e o .conduzirão., a . uma casa, 

· on1le o tiverfü> no.tornilho por'cinco horas, e de
pois lhe lançáriio algemas e corrente ao. pescoço, 

·que nest'l sit11açiic. o .mesmo coronel, ·por .via. de 
um seu apaziguado, o induzim a escrever uma 
cai·ta contra o om•idor. e .contra .o ~apitão-mú1·, 
o que .. clle fizem. para sahir ~o vex~me. em . que 
se via, mas que dellas se servio o cor~~l para 
fazei· com ue .o ·uiz da villa d Cam o-Lat·"o 
o suiiminriassc ou tirasse · duas deviissas; que 
forão remettidas p·1ra. a cabeça dá comnrca, e ·que 
110 dia 10 de Novembro fõ1·a conduzido pua a 
Yilla da Bana canegado de ferros, e nl1i estivera 

. demorado- na p1·isão iucommunic·wel ate o dia 30 
de Novembro •. em ,que Cl .. col'.onel fez~ entrega. 
dellc e do summal'io ao juiz âa · vllfa~ e· se··coit

. sen·~ até bC1je na cadêa, soffrendó ·miserins . e 
'fome; separado de sua familia; de ·múlher e :5 
filhos, concluindo por pedfr que' esta augusta 
cama11\ desopprimindo-o dàs .-arbitrariedades e 

· vexames :do·. seu adversaria, '.o .mande ,restituir-.á 
liberdade. -- . ~ ,. ,i 1-c: ,,, . - . . . ·; 

. ~ « . N~o ;v:em instmidQ,: .e.st~, , .1:e_q~eri~_ep~o ,s<!_bre 

. o. ;motivo da pr!são _e vi,ole•!~tlli;-,de 1 ,qu;~ l o..,_ ~~~ 
pl1c~nte se queixa, e .da >~~~ll; .expos1~ao,,.se 

de· . sninmario' ou devassa;, Jíór .. isso ·e· 'áé. com
missão de parecer que se peçãó à este Tespeito , 

·instrucc;ões· ao governo. i< , ,., !•~· .'•; ; :_ :.,. ,,,. 

. . << Call)ara dos ·.deputados, li de Julho de 1S2V
. AntGnio da· .Sil"ta Telles;-- José Ce8ario: de .. :Mi
' l"(lnda. Ribeii•1J.'-'-' .A11timi<>': .A1igusto ·da.- Silr.a • .,..,... 
·José Cm·los Pe1·ei1•.t .de ·Almeida·. Toi-,:es.:»· 

('." Da cÓn1mis~o :de, ie~i~laÇff~: : ; . . . . 
« A ~om~is~ã~ de. legi~ac;Íii~ :Yio :'as_ con~µlt~s 

do desembugo do paçCI, s~bre .. o .. pro~im,(l~to. do 
• o lu ar de· ·conti1'iuo".(lâS ili e · ·· o .. ··me,,mo des· 
embargo.do paço, e da cotis'éienclâ·e órJei.s, vago
~r: se te~· a,usen~"1o, pnra~: ~C?r~ugal, .J~.~.o; Anto· 
mo Condmho~ que o"-·exércta: de ::propnedade. 

.- . ·-. . .. . ' _' ' ', ..... 

r~i~~~~l"~~~re e~ ·'~~-~1Ãfí1éng~ ji!~~in11!:~~r;~ 
cm conformidade·~dos'· pareceres .,füj desembâl'gt· 

, dor pr~cm:~~o,r, d.~: _çoról;l;, ,e.: ~~ 4e.s~.m}>,arg.idor 
do paço ;Tose' '.A.ltiano . Frilgozo;- que, deu ~eu voto 
.em S!lparild~, · os_.,quaes sustentarão que: .uão _da· 
:""!ª .'proye,r~é ~quelle lug~r~ rorque:~eslafl~<t pro· 
x1ma 'ª mstallar•se a assembléa'gera\:c0nst1tn;nte, 
e · 1egislativa~, e d.cvendo ser por ella. i;egulado 

;,·;. :·: ._... 
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l'Ste e oufros objectos n:lati,·os :i organisaçiil) dos 
tribuuaes, era prudente su,-p•:nJer-se o provi-
meu e e, a e a nova orgamsw;ao o,; mesmos, 
principalmente não Jia,·1:ndo ab"oluta m:ce;.;síúade, 
11ois que tanto o dese111l111rgo uu pa..:o, como :L • 
111esa da conscieucia esta\·iiu sen·iú"s ·1,or duus - - -- -- - - -

• • , - .r • .. 

daquella icsolm;iio apparecer10 tiOS Jins d·, ·•11110 
de J82j , outros p1·et• ndent•s do mesmo lugar; 
e mandando-se proceder a c._.usult' , a qu., se 
ajuntou a primeira, preencl ... ndo-se toda:; as 
111ais formalidades do estylo, ,.,,io tudo re.mettido 
pelo governo a esta camarn. 

" A commissiio attcndendo a que nas tliias 
consultas ·~ duvidosa a absoluta ue.:essidadc da
quelle lugar, proporia desde j:'L a sua suppr .. s· 
são, como objecto da competenda da asstmblé:1 
legislativa, pelo_§ 11; ào art. l'• •t.1 constitniçà.,; 
mas como ela mesma constitui ·ao art. lü:3 
devem deixar de existir os irih1111aes do drst1n· 
bargo do paço e da mesa <l:a ct0nsciench o 01·
dens, e pam esse fim jí1 se ac11ào nesti• c:uuttra 
projectos de lei, devendo com a suppressii•> dell•·s 
tica1· tambem snpprimidos os ollicws re:;pectivos: 
~ de parecer <1ue se tu1 n<·lll a e1n·inr ns 1·011sul
tns no go\·erno p:ll'a serem tomadas c111 cousi
tlcrnçiio depois 111ie se ti\"crem or::;nuisatlo os 
novos trilmuaes. 

" Poço da cnmarn dos d•·putntlos. < ue .Julho 
de 11S27.-A11to11111 tla ~ifra 1i!lles.- José Ce;m·io 
tle .llil-nntla Riheil'o.-José ela Cí'l•:: J1',·rreiiw.>1 
-Poi approvndo. 

7· 0 Da commissiio nuxilim· de faz.: nda: 
" A commiss11o auxiliar de faz<'mfo. vio o i·e-, . . . 

<1ue pede o dirl!ito de cobrm· por 10 aunos 20 rs: -
dos que passarem pelo ntcrrndo e pontes do Ju~:u· 
denominado Marambuia por iudem .. isnçiio , das 
d~spezas que deverá fazer com o seu reparo e 
reconstrucção, que se ob1·ign a fazer na fõrna 
das condições que apresenta, ''isto que nem pela 
policia, nem pela cnmam ._à quem tem siuo di-
1·Jgidas representações , tem sido as me.suws 
attendidtis; e é de parecer que este requeriullluto 
seja · teeuviado ao governo , para que -achando 
ser ver<i-addro o e .. ta1o da .ruiun, em que o 

. supplieante descreve nquelle attenado e pontes, 
- mande em . coufol'midaJe de suas nttribuiçõcs, 
que pela policia, ouº-peb camara, segundo com
petir, se füça a ob1a necessaria, atteudiclo :1ssim 
o bem ,dos povoe, - e a qudxa q11e envolve o 

... -- . - - ... 
.. ' . ..._ 

1mpôr-se um tributo, quando por uma, ou po1· 
outra dn_quellns repartições, se '°(!ôbrão impostos 
pua S(melhantes fins. 

« Paço da cnnrnm dos deput~dos, em 2 de Julliº 
de 1827.-J. R. C.Dot·mtmd.-M. C. ele Almcitt.ª 
.Albi.tqtu:1·gue.-J. R. der Costa. Aguim· tle .-ln· 
drada. »-Ficou adindo po1·' opposi!,;ào. 

S.o Da commissão a11xÜiar de fnzencl.-i, sobre a 
preten!,;âO ·Ja hmnndnde do. Senhor Bom Jesus 
de lgunpe: · 

« A commissiio auxiliar de fazenda examinou 
todos os papeis remetti os n esta cnmarn, . 11c o 
goven10 conl officio de 7 do êorrente, respectiyos á 

« P1·et• 11 lc • r.,f .. ri•l:l ir111uuda<le, 11ue p:u·a con
clah· u o!,1·a <la n ,.a igl·t-ja, t)Ue ba Ue suUsti• 
UJr a a1Jt1ga e a: rui ui.ta tt11•t1 iZ, ~e ics conct a. 

a 11crcc-i1r:•o Jt... oo 1·.:!i~ 8• .Lrt: t*il 'ª unF1 sacca Jt~ 
iAr&"t)Z, t.fll·! St~ t-Xpurtar U:.t íú 111 ' ~ ... COU\'Hllt;ii•J 

f~ita eutrc ella, e· \":tl't··S 1u·g·1· i;~ t :-- .ta·:•jt·!la. 
,·1lla, a qual diz, por fa;ia ,j,_. f . .r' u t ga~i·ã·iu 
11:•0 \etu pruUuzit.lo " 1·4~.:;nl ta .. :o . : ~l~ ; •••• · · P • ~··· 
sim, a facul<ln•fo de rccdn·l' Ja c; ••. x. 
contf•s df~ S. Paulo, o diuhi,.r .. •111 .• i> .,, ; ... 
depositado. A commíss•io u•io n·c•111: •'.•> 11 ... •w
ce:;sida-Je tle 11wtli•l11 legisluti nt, 11• 111 p.ll'n <ia1· 
fon.:a ohrigatoria Ú•p1ella con\·enc;:i., 11ue pur si mes
ma .a tem, e que nao cumpre •. -ste .. de1· :ius que Sf! 
11:10 11iz;·1·iio lwnr or ella: nem 1~1r11 se ohte1· o 
rec1;binu:nt<J tlu dinlwit·u l't'colhiJo na caixa dos 
dcscoutos :'t ,·ista <lo· 11\nná de lt de Outubro 
de JS(t-;; lotl:n ia Mtemlendo ao <JllU k\'tl em \"ista 
o go,·erno, q ua:ulo pela portm·ia ,Jc 17 tlc O.ttu
hro tfo IR-.!:J, 111e11dun11.Ja na iuf.,rmnçiio do prc
sidc,.te da pro\' Ilida tle S. Paulo, mandou pruet!
tkr ao or.·mne:itu .ta •IN<pt>za, •1nc se d1·vi 1 fuze1· 
c•,Jn a ctlifica•:iio tia n1pella-mór cm separado, e 
1111e 11 (11·.;nmeuto remNtitlu n:iu está de\'1dnmente 
explicado para - S<! cuuhec.::1· •la sua maio1·, ou 
111.-Jhlr approxima~ii·1 :i. exad idiio: .~ tle parecer, 
que, ,-isto cumo a naçiiu :w 11cl111 obriga.la a mnn
ter a religi:iu cathulkn apostolica r .. 111111.a, cujo 
culto é exercitatlo cm 1'!111plo<, se officie ao go
w~rno para mauJar proce•ler il nm U(•VO orr;a
menlo satisfat<lriu nli111 de que sem.lo presente a 
esta e mmrn se iossa <1 Yist.t delle antorisai· o 
1nc~1no go\·e1 nu partl fazer a_ uccessarin d~·speztt, 
-:ié por UUl eXUUl•', a t}UC O gt1\.l'l"110 d1tVC iguul• 
111e11le 111 11.lur proc ·w•1 pd .. s rc,..pectivos petiws, 
e c.fforecer :10 couhecnne1ito tle,-111 c:111mra, nppa-
1·ccer evhleutc a neccsshln<le da ct:nstrncç:io da 
11on1 n)nti·iz. e pari\ clln niio fo1·i,m sntlici1mtcs 
os rc1111in1eutos d11 fallric •, de que se dev~ bm· 
bem l'Xigil· um estado, •111ti 1-.:111011ta1 á pelo m<.'
ncs no nnno antecell•mtc no em que, se couteçou 
a nova constrnci;üo. 

" P:tço da camara _<los deputndos, cm 20 •le Ju
nho de l8:!7. - J. R. C. Dun1mml. - ,,[. C. d.: 
Almeicla _,.1/lmque1·([11<1. - .T. R. Costa -Ayuiai· :tlc 
Am.li-ada, >>-Ficou ·m\i:i<lo por opposiçüo. 

O Sn. PnE:sJDEl\'l'E deu para ordem <lo dia Io 
de Outµbro; 

}.nc...Etuen<las do senado ao projccto de lei, so
lm:i as pensões concedidas às \'IUYns e Ilibas· dos 
ofiici.1es militnres. 

2.0'"--Pí·imcirn~ di:>cussiio tlo prüjecto <le lei, sobre 
ns heranças e legados, tleixa<los a eslrang•iiros re
sidentes fúm do imperio . 
3:·--H,~suluçüo sob1:e as nrmações d11 pesca das 

\Jalêns, pertencentes aos proprios nncionues. -
.J..~-Scgunch1 •liscnssi'io do projecto de lei, sob1·e 

ns sesmarias concedidas deiiois de U:iOS. 
5_n..;;.SC'~1mdu disc~s~iio elo p1·o!ecto de lei_, 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 12:00 - PÃ¡gina 7 de 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 12:08 - PÃ¡gina 1 de 2

1827 
' 

GAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

l'RESJDENCJ..\ DO sn. ARAl!JO LUIA 

presenle3 71 Srs. deputados. fültl.ndo com causa 
os Sroi. Paula Albu9uerque,Souza e l\lello, R1r
ros Leite, Costa e Silva. Madu1·eirn, Lino Cou
tinho. Galvão, Calmou, l\fortins Pereira, Rocha 
Franco, Mendes Ribeh:o, .Ferreira de l\fello, Lopes 
)lendes, Jdello e Souza, Cunha Barboza, Pinto 
de Almeida. Paula e Souza, Costa Aguiar, S 11-
gado, Cunha :MaUo.;i, Herrem, :Maciel l\lonteh·o, 
1''aria Barboza, e sem ella os Srs. J,olJo, Cm·
reira, Barboza. monsenho1· Piznrro e Vicente da 
1''onseea. 

O Sn. PnESIDENTE, declarou aberta a sessii<l, 
e não se achando presente a neta, passou-se logo 
ao expediente, o qual constou sóme11te de uma 
participação de molestia do Sr. Cunha :Mnt· 
t • muni ada elo r eer r· 
Mah. 

O Sa SOUZA. FBAXÇA, leu e maudou á mesa 
o seguinte parecer da commissão de fazenda. 

PARECER 

« A eommissão de faz,;nda examinou o t•fficio 
do ministro e seereta1·io dos negocios da fa
zenda d1h20 de Setembro p1·oximo passado~ em 
que propõe como conveniente a alienação de uma 
casa .de. sobr~do sita na !ua da Miserieordia, 

mformações e exames a que se mandára pro
ceder, é constào dos papeis, que instruem o officio 
do ministro : e sendo de parecer que se decrete 

· · ·- n caso da mesm:i. casa e1'tencer 
legalmente aos proprios nacionaes, todavia, como 
consta dos sobreditos · papeis, .• que ella füra de 
Jose Fructiioso .Ribeiro, e que põr u~ução a 
este feit.11 na qualidade de tbesoureiro de ausentes 
paiisára á fazenda publica, entende a dito com· .. 
miiiaão ~ .que se .deve exig!r primeiro do .dito 
ministro. os. autos .da adjudicação do predio, e 
sua inc~iporaÇão. l!OS Pr<>l'rios .·. nacionaes, ··para 
sobre • a · certeza do domm10; assentar o decreto 
da alienação;·. P-ois que· são; raros os exemplos . 
de se 0 cbamar. fazenda:. publica .àquillo, que no 
antigo ai:ovemo.por· ventura .se~apprd1endera aos 
-a1P't;.:l'l'íG'l"oa: c.01" 11itinh111tlA 1111111; fnnnnla'-1! .,..,,. __ ..... 

direito aut•JiÍ zào a transla~ào do mesmo domi 
nio. 

<t Poço da eamnra dos "deputados, em 1° do 
Outubro de lb~>"7.-J. B. /JC111tisla Perei1·a.-J. de 
Re:::emle Costa.-J. J. <la Silr<t Guimai·(tes.-J. G. 
Letlo.-M. J. de Sou.::-a 1'°1"<111!'ª· » 

Houve opposiçiio, e ficando adiado l'cquereu
se a urgencrn, a qual sendo apoiada, e discu· 
tidn foi upprovada, e cu trou cm discussão o 
parecer. 

O Sn. Y.-1.,;co:sel!LLo~, olforcccu a seguinte, que 
foi apoiada. 

'' QtttJ o p:u·ccm· volto t'I commissiio para dar 
a sua opiui>io definitiva sobre a nlieuação, ou 
·adminh;tm~iio do cditicio 111u qncsfüo.-Vascon• 
cellos. 11 

Jnlgad!l afinal snfTfoicntemente discutida a ma· 
tel'ia. }lOZ·Stl ~ . \"Otus o p weccl', e' loi appl"O. 

Ten<lo chegado a acL,i da sessão antecedente, 
foi litln pelo Sr. secretario Paula CaYalcanto e 
foi apJWuYa•.\a. 

V cio à mesa, e teve prh1eira leitura esta indi
cao;ão do Sr. Fcrr.:im França. 

« Que J1ajtt nma caddrtt de geogrnphia geral. 
e chorogrnphi:t do Br,izil, em cada cidade do . .. - . ;, 

'.fambem teve la Jeitura um projecto de lei 
apresentado pela conuuiss:io· de legislação pela. 
maneira. seguinte : 

« A couunissão. do legislaçâo. e de Justiça civil 
e criminal, vendo quanto imperfeito e inutil seja 
o recurso .dos aggravos de · petição, e .de . orde
nação não guardada; inutil PQrque de nada serve 
para o conbecimeP.lo da questão principal, mi
nistrando sómente meios aos cbicanistus para· 
impedirem a marcha dos processos, e &s': prote
larem eom .. manifésta injuria e menoscabo da 
prompta administração da justiça: . e imperfeito 
quanto ã sua forma de. dicidir dependente da 
s~n!ples, e mn!ta.s ··vezes da menos .exactai exJ?O.· 
.~1çao de un1 JUIZ relator_ "ºJu.,. ~·-~--·-- -· · 
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9 ., - SESS}~O E~I l DE OUTLiHHO DE 182.7 

difficcis de tlil•eito, q1ie ttim de yer de 1womp_.o 
decidida-> po1·. juizcs adjuntos de ordinario occu-; 
pados ao mesmo tempo com· outros f0ito.; que 
lJrn pel'tencem, e á •JUll têm a sn:t atteni;ão appli
cada, propõe Í\ conslJ.craçiio da camarn o se
guinte 

qual tambcm foi approv ida, e do nnsmo modo 
for.lo approv1ulas as emen·fas ao art. 4°, ao nrt. Go, 
e ao art. ';'o. 

l'l'opoz <.'ntão o Sr. pl'esiJente - se se dava 
po1· concluída a da:; emendas.-Venceu-se que 
sim. 

2.• Sn:; ado tavão as mesmas emen1as.-Ven-
ceu-se tambem, c1ue .·sim~ e i;e mandarão á com-

• . - ºd . .1 - - ' , .• - ,, • ;• ;;, n11ssao.' _ e.;: r~uacyao .... -. ;. ~.. )~'. ~ '. ! -t 
« Ar~. _1.° Ficão t!esde j:l. abolidos_ os ~gg1·r,vos · i · Ficod. ·-pJr~ cons~.,.iiiiit~ >~p~ej1{dicad~ a emenda. 

de pehi;uo, e os ag:,;raYos Je or<leuaçao nao gua1·- do Si'. Vascoucellos. 
dada. 

« A1·t.. 2.~ Silo penniilhlos sr.mente os 1ll%gl'a· 
vos de instl'umc1tt·1 aoi; dous caS•)S ::;eg;aint>tJs: 

. ~ "" '" . , . 
. se potlerá a~~rava1-. 

" 2.• Quanto se off•!;1tlcr, ou Juix:\l' de guar· 
dar alguma lei (tccrca Ju onleiu do p1·oc•)s~o. 

" Arl. :1.0 Xos n~Anl\'os de iustnunent.1 o 
escr1vao totnnr•j o ng-gra\·u por ioru10 nos a1lt(1s, 
i>cm dcpcnLlencía tl•J ,\.,SJH1c110 110 j niz, <l tk ra
tilicaçtio ctn att~li~!ncia, e logo o hlCS\\l•J C:il'l'i .. 
Y:io coutinuani \'isla por seis horas sú111c11t J a cmb 
um tios JH'ociu-.Hlorcs tbs parlés, p u·a estes ín· 
Jicarem o que qncrcm que ni copiado no ins
trumento~ e o quo as partes i11dicarcu1, i.;so 
se c<.•piani, con~ o termo dü a~'!l' I\'•), fazendo-se 
de tudo um 

0

p1'<•cesst1 ·separaclo. X:t falt l 1le p:ute 
agg1·avaJu o juiz imlic 1r(t o qu~ lia de c1.1piar-se. 
. « Art. •!.o J)., tmsludo su c011tiuuar;'t vista ao 
( 00 . ç~ .. ., • "''"' 

para respom er, e üo j niz pai·a snstentar o seu 
despacho, clando-su para isso a cada um o termo 
imprurogavcl de ::!1 l1orn:>. 

" Art. 5." Findos este.; termos, será esfo lH'O
ccsso, ·nssi1n separ:ttlo, cutrc~guc ao aggra,~nut~, 
no qual o juiz a<sig-.n1n't termo snllicientc, se
gundo .ª tlislauc.i •. para '-! 'll.'ro~1mta1· na relnçi1o 

' ' .. .: ' t - ' 

m·lis Yista âs p:u-Les, scrit jnlg:ulo por teu~ucs, 
·vencendo-se co1no ai.; ugora a confirmação 011 
re,•,1g1ção do dcspacl10 p0r dons Yotos co11for-
111es. _ 

« A.rt. ü.o Ficiío i·evugathl5 ele. 
" Paço da camani dos deputntlos, 1 o d11 Ott

tubrv Je 18~7 .- A 11tonio A u11nslo 1la Silva.-
ti 1t ca . ...:iva· l! s~-· se: s ( .. ,_ 

de Almeida 101·;·es.-JosJ Ce:;ai·io lle Jlinmda 
Ribefro. " 

J<.::utrou-se 11 t 

PlU:\lELHA l'A H.TE D,). OltDEM DO JJIA 

Discussão das eme:1das do senatlo á lei sobre 
as peusões pecuui:trias coaceJiJas i'ts viuvas e 
lilhus dos .militares. 

Pôz-se elll dísc.ussiio a e111c11d1t do arl. 1°. 
O Su. 

!!uiute 
J::llEND.\. 

mesa a se-

"·Que a com missão de fazenda reenvie ao.. go
·vcrno os rcq ucrimeutos dt.J viuvas, e parentes 
de militm·cs, para. praticar o •JU<' a constituição 
dcicrmina.-V<isco11cdlos. 11 

Foi. apoiada, e a 1·equerime11to do seu 'mesmo 
aut<>r .·ficou p:wa entl.«ll" e1:i discussão no caso 
.que se rejeitassem, ou se ndio1:;sc1n as emendas 
do senado. · . · 

PtlSSOu-se IÍ. 

SE<.HJNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

l.a Disenssii.o tfo projecto tlc lei sobre ns he· 
1·an'-'as o legados dcixaJos a estrangd1·os fóra tlo 
impcrio. 

Depois de alg11111 Jcbale t!cu-,;e por conclui
da n Ia <liscuss;ío, e 1ia;so11 o p1·,>jcctu para 
a ;lí•. 

!:lcgnio-sc n 

TERCEIIU. PARTE DA OUDE:'II DO DIA 

nc,.olu1;ão sobre ns · nrniat;õcs das~ jÍescas das 
b iléns pertencentes aos proprios n 1cio11aes. 

Vi·~l'ãu n. mesa as seguiutcs, que foriio apoiadas 

l'llE:SD.\ 

1." - "Excepto os escravos da nação, que.serão 
lihc1·1ado.s cm lugar de serem \'endidus.~ Fen·eira 0 

l•'rança. u 

2." - " E111 lugm· de vendidos os. esc1:avos, ·
<lig 1-se - 11pplicunilo os cscra,·os aos·scr\•iços ~1uo 
mdhor convier.-,-llollanda Cavalç,mte. "·. · ~-

~ ' ( ., -
luçüo. ulinal foi esta appromda taLquaj.;· e . so 
julgárão prejmlic,1tlas as emendas. · · · ··_, . 

O Sn. DAPr1sn PEnEmA pedio então licença para 
fazer um.reque1·ime11to, interrompentlo-.;e' pàra este 
fim a ordem do dia, e lhe sendo evncé.dida re<;tue
reu que se mandasse· vil' .da imprll·nsa .o· ori~mal 
do Diario n. 12 deste auno, pois . uo:nelle vmha 
uma sua a a cercea a e o a a era a, ;iullll o 
clla tinha sitio por clle mesmo 1 edigida, afim 
de que se pudesse conhecer donde p1·ovinha tal 
defeito. ,_ .. , 

Depois de algumas re1lexõe_s feitas por. outl'os 
::;rs. J;)put-tdos sobre este obJect.o, propoz o Sr. 
presitlcnte se. se mandava vir da imprensa o 
o~·i~inal do referido Dial"io 11. · 12, e assim .. se de· 
c1Jw. .. . · 

Leu-se depois disto . l!m' officio do füarquez de 
Queluz, pedindo que ·se designasse dia.: e~· hora, 
para vir aprese·ntaruina 'inensagem de ordem' de 
::;ua l\fagostade o}mperador. .i··', · · . · 

Seguio~se á , ... 

9UARTA P.AHTE DA QRDEl\I: ·D9' DIA 
2• discussiio do projcetó de lei ~br~ .as' s~sma

rias, conc1c,didas dei.>oís ·40• anrio dc.181}3_,-·; · .. : 
. Entrou em discnssão o art.1°. . .: ,.',, .· · ·· 

O Sn.· D.\.1>r1s-,rA Pmmm~" 'pedro <J adià~nentó' da 
discussiio deste' projccto, o qual~' •se·n'do 11pÓiRdo, 
euti-ou em ,u,.cu~são, mas dandó logQ'ª'!.~g.ra'.; P!C.• 

·art. lo, e·. julgada esta ;ullldcntc d~pois dtl longo, 
.... e . r_en. hido. d. eb. ate; procctle.u-se = .. t v._•1. :,t~.ão, e foi ·1 i•pprovada a emenda. · 
~ ::5eguio~se - :> .cm~r.da ao ai·t. 2o, a qual. sem 
·d'!batedeU·S<l por tlis1:ntida; e foi apprOVtlda.- · · 

e vcneenUo.~~c'i}1:e· .não; flé;\u adfadó.'"':"' • ·~.·. :•:: · ' 
. ,,:..::· ;_·:; ,~ .· ·· ·· ·, _ :·_-"', ::,, ~-.:.:. ·: ;~_~-~---''•ti.\·:r\;-~.,.: : ', 

O Sn. P.1u:srn1~:s'l0.E· deu para a.ordem do: dia: .. · 
l.o __ 1 .. discussão do prójecto 8obre'n's adminis

'trações -pnrocliiaes.~· ... · .... ~ .• .-.:. :..; ... , ,'i::•:,: .. ::> 
. - ;; 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 12:10 - PÃ¡gina 1 de 6

SE~S.\O EM .2 IJE · OUTUUUO OE 1827 
2.0 

- 2a discu~são do projccto sobt·e ª" sesma· 
ritB, conccditlas depois de 1808 

.lJ.u - la t.liscUSSiiO UO projecto CfllO manua COll· 
6e1·vn1· a junta do justiça militat· no Pa!·:"t. - · 

•1.º - la discussão do projeclo sobro o banco 

5.o - Résolnção sob1·e as tabellus dos vm1ci· 
mentos doe mcsti·es o mais emprcgauos no nr· 
senal ·da marinha. 

:u.o .- !?a discussão <lo projecto sobre as fianças 
que devem prnstar os presos. 

N1\ ultima hora a eleição 1fa cn:nara. 

t'll'de. 
Dn. Pedro 111: Arm~;o Lima, presi.!onte.- José 

Antonio dn. Sifra .. lfaia, l<> secrct111·iu.-Joaquim 
~ll·11·r,elfüto ct<J JJ1·ito, ·1·• :;c1m:tario. 

Scs!!f;\t) cm ~ ele Outubro 

1•nB»llJ1~:-\CIA JJO SI:. AU.\l;.1'} 1.nt.\ 

l•'oita a chat\mda depoi.; tias lO horn>, e nr;lrnndo· 
se presente~ Gt Srs. dcp11t11do;, fnltt\ll<lo com par· 
ticipi\çiio do cirnsa o;; S1·s. l '1rnl1t 8.inza, Oliveii·.1 
S11lgndo, Fet•1·eil·a de ::\folio, :\fo1·tius Pe1·uira, Prnto 

.. • !:) 

0

.1 ' 1 t ,. : ... , .> • .. 

Pe1·oira, Tdxeirn do Go1wiJa, :\fonuos Hib•)iro, 
l\[ello e Souza, Liao C,JUtittho, D .1rmu1H.l, Gah·iio, 
Baplisla P..in:íra, Co.>tn o Sil vn, C,ilnwn, Pire.> 
Fo1·reir11, Puula Cu\·alcaute, Pauli1 Alln11p1en1ue, 
Qucil·oz C.u·1·eira, OJorico l\[citvfos, Dmwt1i Sil ''ª• 
1lcnu1;a, Jfarl.Joza du l\Iadm·cirn, l\faciel l\foutciro 
o 1"a1·ia HarlJ(1Z1\; e s<;m clla os 8rs. Fúij<i, Lo.lo, . . "')". 

• • \•alcante, l\fom·n, Sih"a Lobo o Duos e Silva. 
DJchu·ou n Sr. p1·esit!cnte abet·tii :i sessão; o lida 

a acta <la antecedente, foi approvada. 

EXPEDIEXTE 

O Sn. SEcnETAnto M.1.u deu conta dos se· 

OFFICIOS 

t.o Do ministro <la justiça relativo á queixa 
do· preso Cypriano .José Barata concebido nestes 
tcm1os: 

<< Illm. e Exm. S1·.- Sen(fo prnsente a S. l\L o 
Imperador o ofiicio que V. Ex., de onlcm da e.a
mara dos deputndos, me dirigio cm data de 6 de 
Jnlho pnssado, t:Jm que a mesma cnmarn rccom
monda no goveruo do mesmo augusto se .hor o 
exacto e littcr•tl cump1:imeuto <la scnten~a })rO· 
ferida c:mt1·a Cvp1·iano José Barnta de Almeida 
em uma uas fortalezas dcclarad:1s de prisão civil 
e a obsei'vanch do Si 2l do m·t. 17fl da constitniçtio 
do imperio, · sou autorisado a declarai· ti mesma 
camara : 

« · 1", Que de sorte alguma o govorno se persuade 
ttr excedido. ao jul«ado contra o queixoso, <tuantfo 
o manuou rec<tlhe1? ua prisão de Lagú, a.inda. <lUe 
niio fosse declaraua prisà" civil, visto que 11n se1t· 
.wn<;.U: nàu vinha ta\ clausula, o. sim ,;m umn. <l 1s 
fortalezas de:st:~ cuL"te, e uo ultimo_acconliio sobre 
cmbtll"go.i,- o · mcs'!'º ti:!buual 'IUC o. julgou,. <l<:· 
de circm~sta'nciiÜ, ~Ili que " tribuna e não podia 
t~r: mgereneia, do que se vê· que ficou c_ompe
tmdo.:ao .governo essa escolha, tine rccaluo na
quella.!urtnleza, por julgar as~itu o. m0$1UO ~oye1·no 
convcme1ite à segurança do_r-00 e a- tmnqmfü<lade 
publica:'" · · · · ~ -- .. 
- « 2'i, Que· cm dalti de 21 de Julho de~ 18:.lG e 8 

de Feve1·dro do corrente anno já S. l\I. o Impera· 
Llor, motlcrando o rig.ir da jus&i<;a, po1· sua impe· 
rial couunisernção, holl\'e por bem conecder-Ute 
faculdade para poder sahiL· da casa que lhe serve 
de pL"í~âo e passear pela fort 1.leza todas ~> vezes, 

110 a o~ta mio ude3sc ati·acar embarc11 .ao e uo 
li casse 11nrantatla a ineoinmunícabili lade do es· 
era vo 'l uo '' servia : 

3°, QltC a casa, que lhe serve de prí::iiio, e a 
melhor que alli ha, depois !la do governador da 
fortaleza o qne aindii uiio está_ ao gr,i.o d~ -:a~u
brid111le exí:;:ida no ~ ·!L 1ln art. l 10 da const1tmçao, 
t! mclho1· qll•! out1·as C{trnesquet·, ainda mesmo da . . . .... . .. .. . . ~ . 
prisiio civil, o csti esle preso solfi·e~do tulvcz 
men•J:; males do qne os out1·os, que estão reclu~ns 
uas 0111.t·ns prisões cxiste11bs, tc>d!'-; muito mas, 
como j:º1 u g<wc1·110 tem pr ;munc1auo u.o corpo 
lcgislati "" : 

" I.'•. 
0

(..hw, finalmente, tomando o govomo de Sua 
l\Cagc.;tu<l.:i 1uu·tu nos philnntl'Opicos sentimentos 
<l i cama1·11 uos dopntatlos , )na11dou p1·oceJcr. a 
110\°.JS exames, piU'tl mcll16Í'll~a sorte 4cdt~ m
foliz e tia inclus11 cbpia llca1·íi )\ Cll!11 ll'n mt~1rada 
do 1pw informn o ec1·rcgodo1· do c1·1ml! ~~curto, e 
da im1iossilliliuatle da mu•hnça da 1n·1s110; mas 
le\'nmfo o ""º"crno uc Sua :\fogestade avante o pro· 
jecto ue acudir, soin COlllpl'Olllettfü' ll segurança 
<l:t 1rn.1~iio ao; tles••raçados, tem 01·denado que, de-

. · - • ' ·' "r l"iaq cn.ut la.; üSS1\ o meneio· 
1udo C)·p1·iano .José Barata de Almeida fallar a 
•1uaesqucr pessoas •1ue o procurarem, o tem ordc· 
1rntlo 110 oov•3r.iador da fortaleza que p1·oponha 
11nah111cr ~brn qne julga~· convo:nient~, ai~~ do 
ficar a cns,i em qtrn hab1La· o reo mais 11..t<:Jllda. 
O que de or..lJm do mesmo senhor partlc1po a 
V. Ex:, afilll de fazer presente á camara dos de· 
)lltado.>. 

" Deos <>u:trdc u V. Ex.- Paço, em 28 da Se· 
tembro de" 18·~7. - Contl:J de Valença. - Sr. José 
Autõuio da 8ilva :l\fohi. · · 

2.• Do ministro do imperio, em que f.. articipa 
aclrnr-se em serviço distante da .capita, ·e. por 
i;,s, iuhíbiuo do assistir i1 discussão (la.propos~t\ 
soll1;e a assi,..nat1ir:\ <los diplomas ue costumao • o . • 

... o ' ' ' . 
que po1· este m itiv•> não se. de:nor~ a mesma. 
di->cussão, que o g0ver.io mmto deseja vêr con· 
clui<la. · · 

;:l.o D.J mesmo ministró, partieipa11do ter. e~
pedido ordem })!ll'il. llUC 4a JUUta do C!'ll_Ul!erc10 
sojào remcttitlos os papeis qne se ex1g_i1·:t0 ~·t:· 
lativos ao requeriment> de Fernando Joaqmm 
de l\fílt t•)S. . 

o primeiro foi remettido á commissão. de COll • 
stituii;:'io, e quanto aos dolls ultim<>S ficou· a ca
rnara inteirada. 

O mesmo Sr. secretario commuuicou a part!ci • 
pai:ão official do Sr. deputado Pinto de Almeida 
sohre á continuaciio do encommodo da sua saude. 
-1''icou a c:.únara iuteirada. 

J~eriio-se depois os ·dous seguintés pareceres 
de commis,sões. 

r.umcERES 

« A." coiumiss:io tlc legislac.;ão o dejuslii;a cívil 
e criminal fon'io presemos os _1·équettm"utos d~s 
escrivães, tabellii'i1>:;, inquhidor<ls, CO!itadore:;, : d•:>· 
tl"ilmiJ.or~ e mais .officiaes de justlç~ dos aud1· 
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SESS.\O EM 2 DE OtTUllUO DE 182i 

contrario tendo estes. subido muito mais do dobro 
nas províncias de beim-111a1· se p;um·da1·ia jus
tiça, iitualllndo todos os <•flicmes de justiça , 
fazendo-lhes applica,·el o regimento <lado para 
Minas, emquanto se não tuma1· 111elho1· reso
lução, quE. prtivll ú~ uecessida<lcs de tacs e111-
111·egados ou dau<l<J-lhcs ordenados, ou fazendo
so outro i·ep;imenlo accommodado ao tempo, ou 
como se julgai· rnelhor; e pa1·a isso olforcce o 
seguinte: 

1•no.n::cTo DF. m;so1.u<;lo 

" Art.·2. 0 :Fic:i i·evop;ado o outro regimento da 
mesma dat11, porque até agom se r1'gulayão as 
ditas comarcas de beira-mar e sertiio , e tudas 
as mai:> leis etc. 

. " Paço da camara dos deputados, l de Outubro 
de 16~.-Antonio da Sili:tt 1elles.-Antonio Au
y1isto da Sill:a.- José C~;ai·io ele 3Ifranda Ri
befro.-José Carlos Perefra de Almeid<r Toi·i·es. » 

« A commissão de fazenda examinou o officio 
do ministro e sccret ri 
da fazenda de 2J de Sétem bro proximo passaílo, 
cm ·que propõe a du,·ida que se lhe· o1forccc 
de convir·autes ou não pôr-se cm administração 
1io1· cónta da fazenda as com auhias dos bomf!n~ 

e ra a t•l a a au cga a a 1ia, no subse
quente triennio que ha de principiar no lo de 
Janeiro de 18"28; e é de l>a1·ecer que se respont:1a 
ao. ministro que a ramara não toma cm conside
ração a duvida; porque, dt:Jterminando o § H do 
alv11rá de 25 dtl Abril de 1818, que se 1·enrntcm 
os ·trabalhos das ditas companl!!as, a quem os 
faça etrectivos, respondendo por qualq11ar falta, 
roubo ou damno, que nas mercadorias dentro das 
alfandegas ucontece1'cm ; e 11ão npontando o dito 
minis.l;ro nenhum inconvenieute pratico ao dito 
respeito, é a ·dita lei e niio o a1·bitrio quem deve 
presidir á direcção deste assumplo. 

" Paço da camara dos deputados, em 2 de Ou
tub1·0 de 1&'2i • ....;.J: B. Baptista Pereira.-J. J. 
da Silra Gnimai·ães.- .J. de Rezende Costa.-J. G. 

c;f..etlo.~·,.,r. J. de Sou;a França. » 
O primeirn ficou adiado, por haver opposição; 

e o segundo foi approYat:1o. 
Teve a sel(unda leitnrn o projecfo t:1c lei offe-
. · ~ . · · irec or 

e mais empregados para os dous cursos jm·i
dicos. de Olinda e S. Paulo;. e julg:mdo-se o seu 
objecto de deliberacão, foi remettido á commis
são de instrucção publica. 

PRIMEIRA PAUTE DA ORDEl\1 DO DIA 

Entrou em. di;>cuss<:io o projecto de lei sollre o 
ensaio das administrações parochiat-s. 

Pedindo a palavra disse 
o sr. l\lay : - Sr.· presidente, ·eu me levan

to quasi contra à etic1U:eta, porque uão ·tendo 

q11c {aliar contra o meu projecto, L.:1davia niia 
posso deixar de dizer, que pouco ou nada mais 
posso. expressar cm abono delle, do uc consta 

' põr-sa que a falta de especic não d~va ser\'1r 
de opposição a que passe á segunda discussão 
para se p<Jder ajniz·u· alguma cousa sobre o . . ,· . . . 

' ape,;ar da etiqueta para explicar as minhas ·idéas 
se não houver nl~uem que lhe ía<.;a. opposição 
nesta p1·i111eim discnss:il), e direi para satisfação 
desta e:1.mara, que estou prompto a expe•:dcr de 
untemiio as minhus idó 1s, e as causas que me 
mo\'eriio n npresental·o. 

o Sr. Cn11to<llo Dias : -Como não \'ejo 
neste projcclo elemento algum para votar que 
pns,;e 011 não ú segunda discu.;siio, quizera que 
Jicao;se adh,to ató que o illnstre autor cxpuzesse 
os dadrs solirc que o formou, porque elle (é for· . . ~ . . ~ 

• Deste rnotlo niio posso argumentar contra ello, 
nem a seu fayor, pois que 1uio vejo a sua matu· 
ria (>XJ>O-<t 1 por artigos. para 11ob1·e elles versar 
a discus ã 1or ue não estou ao alcance 
i·azüe:i que houve pu1·a ser apresentado. 

o sr. :nay ·. - Sr. prc;1idcnte, basta 41110 
li~ju um unico S}'. t:1cp.uta~.º que dtl\'ide, ou. q~e 

pam eu dever dai· a inais ampla explicação. 
Porém, Si·. p1·csident.e, o mysie1•io que ha o 

tem havia ntó agora no llrozil, desde que cu 
conher.o o Drazil, 1i o do g1·nnde desgoverno o 
ignorância d:1s muteifas p1·imas t:1a ailministra· 
çiio desde a choupaoin do la\•rador até aos mi
nistros juntos 110 solio dos sobcmnos . 

Eu tenho <le implomr a indu.lgcncia desta. cn
m.,ra e espero quo, o meu p1·0Jecto pai1se u ::ta 
discussiio, niio 1iarn meu úem, nem para meu 
soce«o e convenientlia indi\'idual, }>ois 11110 estou 
pci·~~.adido que para meu soce~o e. C?m·enitJncia 

sim porque ó do meu de\•c1· testemunhar ao llrazi 1 
e nos meus conslit11intes, o quanto ambiciono a 
reforma p;radual d~ administm.;1~0 sei~ aual(\, do 

, o 
tllmente satisfücno de mim nestl\ cama1-a, já que 
tantas vezes teiiho cita.d<> este meu ensaio. como 
um fi"m·ino da grande refo11na ; e já que tcnl10 
de dP-cl11rnr hoje que a falta ·de homem, eu me 
propunha a. ser o cmpreheudede>r dP.ssc traba
lhoso modelo. 

Sr. presidente, desde que entrei a conhecei· I1a. 
deseseis nnno;i, as cou~as do Brazil cm ponto 
gr1mde recoill1eci que o nosso modo de adminis
trar que ainda hoje é o mesmo, nunca podia 
bast'ar para melhorar a coudiçã~_dos. hvrnilores 
e aldeões nem pnm o~ chegar a sociedade, nem 
para lhes' dar nquella approximaçào que todos 
os membros de um estado devem ter para .com 
a sociedade. · 

Ao Sr. José Bonifacio füllei eu ha quasi seis 
nnuos se bem me lembro, 110 atrazo em· que 
cstavà o Brazil e este· digno varão, rodeado do 
grandes trabalhos, reconhecia quanto a chicana· 

• e :1 trapassa de 1.nãos dadas ~om a . ignoraucia 
t:""'.· - <a· • ..: 

cebi já naqucllc tempo esse mesmo. pro1ecto, que 
110je està em qiscussão, e ãçerc~ do qual lem
br.~rei o que disse o velho· S1meao no _templo de. 
Jerusaiém tendo em seus br.u;os o menmo Jesus. 
· :Sim Sr. p1·esident!l, eu estou contente por ·ver 

meu projecto em discussão, ·embora eUe . não 
passe, pois ·com elle tenho desempenhado · .. o meu 

1 

se .. uudo dever para .com o Bl'aztl. · • ·' .:'· ·· 
Lan~cmos os olhos sobre · a ··condição · do ·1a

' vrador desde a sua choupana até ii. porta' da 
sna i•arochia ; desde que seus pais ou paren~ 
Jbe deixão a sua liermu;a ; desrle que algum v1-. 
zinho inquieto e trapasseiro se propõe a encom-
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SESS . .\O E~l 2 DE OUTUBRO DE J82i 
modal-o, desde quP. o serviço de tropa, · mí\id:is 
ou 01·denança;; o reclama;· <le:ide que a mania, 
ou a vertigem de qualquer rabula, procllmdor, 
Oll demandist~, o obriga a _defen11er-s1J ; e -\'cre-

vex~me~ e SllspensÕes de tmbalho, que só ser: 
vem para tornar infeliz a sua condioiio, como 
se ella de per si jí' não füra sufficientemellte one-

01-a, o ri1ell pi:ojecto tem po1· base 1.-t1egar o 
lavrado1· e aldeão t"1 sua parocltia e á stta admi
nistrai;ão ; facilitar-lhe nella todos os seus re
medios desde a arJjudicaçi'io do inventario dos 
seus pais até á terminação de toJns as suas con
tendas, que dentro da alçada da sua pa1·ocbia, 
e dentro dos limites da sua csphera sa lhe pos
sã.o apresenta.· ; " eonv1dal-o gradualmente a 
interessar-se em uma administnu;ti:o que toei de 
perto e que tem por ohjecto 11 sna felicidade. 

Elle terá de ver snas estradas e pontes .~oucer
tadas; seus pobres :;occorridos, seus dinheiros 

... . j içõ s i { . 
vista, as rixas e desavenças abafada~ rrb oi;o, e 
P.lle terí1 de ser testemunha ocular dos julgatlo:;. 
•1.ne o seu juiz-4e pn~ tiver de _d:ir co,1~1 publí-

chiai ê te1·i1 ' de conh~cer como é 'l nc · o ctJrrc
ge1lo1• le\•a1·i1 todos os seis mczes a bnndcim da 
paz e da composii;ão, sem que continne111 a exis-. . . - . , ... .,-
que sempre tiverão lugar nas casas dos mbnlns 
P. dos escri\·ães; e hos conloios de teslllntllnhns 
que tantos trahnlhos dão nos magistrados hon
r:ulo;:, e que tanto solapiio a repú.tação <lc muito;i. 

E' vea·dade, Sr. presidente, q ne os j uizes de 
paz aebiio-sc já creados po1· lei, e que tle algu
ma maneira tem o meu pl"Ojecto de solfrer al
ter1u;ões na sua i·ctlueção de c1. rtns theurin.,; ÍL 
pratica; p01·c111 como me11 projecto tem trabalho 
t.le ann~s antes de se poder realis:u· uma ca
mara, a mão do tempo verificando o successo 
d•> meu p_rojecto, f~rnccer~ ~o legislador a emen-

grande rnatrienla da purochia ; seu elench~ tlc 
llStatistic:1; o vagar com ·que a persuasão ter-.í. 
de caminhar no principio, a conciliação gradnal 
dos parochianos, t\ luta em causas' velh:1s, que 
occuparáõ o primeii·o anuo, siio materins mais 
que sufficient.,g para o mesmo primeiro imno, e 
eu mesmo devo confessar com sinceridade que 
o anno que eu requeiro no projecto co1n0 neces
sario ·para os primeiros trabalhos, talvez riào 
fosse sulliciente ; eu talvez calculasse mal o 
tempo e· talvez fossem prncisos dezoito mczes; 
porém como a boa foi e . a circulnção pela im
prens.a.· dos primei1·os trabalhos, e a appnl"ição 
nesta camara do respectivo sec1·etarlo .de cstatlo 
com o consenso .. · dos pnrocltianos do termo do 
ensaio, seritio os melhores fiadore.c; tl.o bo111 a.1\
damento .do. projecto _; por .isso natla receio de •.li 
algum' falta . de ver1ficação que pudess~ l1aver 
no complemento dos tt·ab::i.lhos; tanto mais assim 
qua!1to confia<:!~ ~<.>~J><>.. legi;:;lati.VQ nc;i go\•crno, 

. de balança, entre um e outro neste ensaio . que• 
devéros julgo .. indispensu,•el para principiar a 
melhorar a .. ossa mais que miseravel adminis
tr:ação. ,e - prosUtuiçào de .· justiça, assim como 
ignorancia de todos os elementos da estaListica. 

. ; E'-;::v.erJ.ade, . Sr~ ,presidente, que o meu 1wo- ·. 
·· Jecto 6,: r~u1I11do, •. eHe não ·consta . de; u111. plano 
· de. trlltill.~O~; motivado; . e · como • podena eu·. :iprc
s~n_i&t um . systema eséa:iptO,. se eu· ~nho. a.. sin~ 
ce~<f#de .~e conf~sai; que é n?. arraial ·da ·paro. 
c~1a;'qUE! ·a expei:1enc1a de mmhs con;;as deverá 
d1ct11r as theorias· e·regras do ·meu l!yst.ema, que. 

po.teráõ 
e;;h Cl· 

de matricula ~spu'11taneame1~t ~. verificar a admi ._ 
nis~raç~o no~a e. destruir todo o germem de iu triga 
e. s1za111a._ na . ...1 e pouca cousa, mas com pacien
c1a e i~ssuhntla le . tu•fo se consegttiria e eu me 
pre!ltal"lli alcgremomte r,omo empreht!ndedor a· des
tm1r tod is as di1Ilculd·1tlcs que estes· primeiros 
trabalhos apresentassem. · 

Agt)t'a, Sr. presidente, cump1·c-:ne dar a esta · 
aug1i:;t11 ~amarn AS r~zões porque tantas vezes 
t1Jme1 n hbe1·dnde 1lc c1tnr i:m ditt"erentes votaçiics 
a referencia a'l meu fllturo ~ystema de admi
nish!_lçii.?s parochiaes, l}llll hoje se acha em dis-

A impossibilidatle que cu semp1·e reconheci 1lll 
se poder conseguit· mont 1r sem convulsões 11111 
novo nn~lamento de adminislr>1çiio no ~razil. sem 

pequeno gmdunlment•? pim\ o ponto.grande, esta 
1mpos&ibifüla•Jc digo, foi a uniCa grande causa 
p_or~ue, em dilfercntes discn!!su<:s nesta camara, 

' 

Quando ne~ta eamara se tratou' do plano da con: 
f1·3ria ode s .. Fmneiseo ele .Paula, do systema de 
pontes, ca1nes 'e calçalas, e mais emprez:\S uteis, 
que disse eu, 81·. ~residente? Qüand.:i.o S1·. Fer
reira F1·ança,. ha dms tratou de . alforrias '·. dos 
escravos da naçiio, . e d·~stino de suas. crias, na 
cliscussiio sobre a alienação tias pescas de balêas, 
quaes forão, S1·. presidente, mmhns .· idéas? Dei 
sempre a entender que etl conhecia que era im
pos::ivel conseguir cousa alguma po1· . meio: de 
medidas. gilracs, sem J1avcr p~imeiramente .quem 
familiarisus5e as iJéas dos povo~ com as· no\·a:1 
instituições neccssnri 1s por meio do figurino ou 
modelo do ponto pequeno pam o ponto grandP-. 

A administração a:1tign. dos l1eb1·eu-;, -e a mo
derna. dos_j_nlgados,_ dos. juizes,de paz _em to.da a 
sua. s1mpltc1dado;. e mleq11ad,,s ao;. nossos usos. 
habitos e peculiaridades de edu.cação, me parecem 
u:na emp1·cza digna e de futuro _bom exito; poréin 
e preciso tmbnlhnr, e em um trabalho cnfüdonho; 
é r e· - · - , ' · ~ · 
deixar- desmantelar ns especies; a boa opinião 
que se. haveria dos .. primeiros trnbtlhos e a. pn
blicaçào pela imprensa UQ m~h'\n\smo, _que se 
fosse desenvolvendo, seriào os-melhores. fiadorell 
do meu projecto; e dcmals.'1indo o ·mino :o 
secretario de estado respectivo; yfodo 'ao 'corpo 
legis!ativo. com ()S SPus ,trabalhos, acab~,·a . ~e 
socegar. os animos.: .· ·• _. • . · · ·· .,, .,~e cc: --. 

A chicana, e a p1·ostitniçd9 dn verdade elll t94)as 
as devassas, iuvenhrfos• e· julgadós; ··tinl1ão· de 
desappareccr ~ Sr. presidente; ·~· a·!limplíé:.lu~e~do 

mrU: m ech:m1smo no Pl'.otoc ·Io:·da:·parocbn~ !\ 
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Yi~ta •lü~ 1-·~1·.-·r.hi:.1nr.s J1f•s 1lt>1uittg(1:4 (n11ieúS 41.i:l~ 
.te jnlgndo pelo meu ;..ystcrn:i i . .,1·11[1\"ft i111p(;>'si
vcl n co11ti11unçiio dos i·ccursos, ;,,Jém 1hl <lo cor-
regedoi:. · · 

po res a.e ao no meu proJcc o um ncurso 
á miseria sem ser preciso sal1ir <la sua parochh ; 
o as confrarias do lllise1·ico1·dias, e :::;. Franci:<('O 
dê- Paula etc., que ua<la conseguem cm pun to 
~rande, senão :unóntmn c.1pit.ce:::, que se n:io 
aesen\·oh·em ua proporçiio devida, pois sfio absor
vidos com as complicadas d.-,spezas 1lê 1111111 mal 
abrangida ndministra<;iio, virii'10 a r"pro<lnzir·se 
proficuainente em cn.la parochi:t. 

As primciras letras d1egarifio a 1.-,.Jos, e a pa
rochia depóis tfo ter-sll 1.11·e~t:ulo a e<lnc:ir o,; cl•?S· 
validos ali~ quinz·~ 011 ti•'zc:;:eis ann.-.s, tinl1a •J•te 
tlPsfrncta1· nt•: :'l idade de 21 os j nsto~ n·l ••l"ll•lS 

dos. trabalhos, e fructos dos sNtS 111c·smos <.'<ln-
cados. . 

O so1·teio, e rntcio de linha, milicia~. n onle
nanças : -a ve1·ifica .iio •los t<'1Tcnos tle c:ula )a-
roe un : a susc.:ptiuilidatle de lnw.:ar i111postos 
com jnstit;n, 1.1roport;fio, e eqnid:1<k, (·mlim, Sr. pn•
sidenl<', todas as idéas uccess:irias pda <'Stati:<
tica rm· ndmi11istrn1· h<'ln; tudo se cu11se;.:11u t.:111 

us 011 res n1111os pe o rnen >'yslt llul; e a cn•a
ção de uma co111nrcu flll :;:1•is "nne:s p:un 111"''°"• 
seria já 11. j?l'nn<le ,·erifü·11t:iio uf'11w1.st nt•la Ja 
reformn do oJJrnzil S<lll nLalo. n :;em cüuvnh;ã11. 

llmi!m é ve1·dnde, Sr. 11n'sHl<'lllC', l(lle ~<:> 1!11 
consultn1· men conuuotlo pt·ssolll por u111 la·J•i, 
e o immeuso trnlm!ho, •111e ,, 111<•chanis1110 do 
meu projecto me tlnria por outr•) Indo, 110 rnso 
que o govcrno >'e <1uize!'se s!'ITir tio mcn ülfo
rccimcnto JJara emprche11<lc1lor, tle\'•'l'Íl .i ... :;:.-jnr 
que meu projccto morra ncsta primeira di:<cns
siio: porém 'consitlemndo tambcm o 'Ili'' devo 
ao Brnzil, e a bom·;, que recel10 t•m ser 11111 tios 
constituidos tla nat;iio, me i::eH<'m !le estimulo, 
e me faz<-m esperar que a segunda <I isl'ussdo 
me proporcione os meios de ulteriores desenvol
vimentos. 

No entanto resumirei: o que pretendo e c.-hmnnr 
desde n cbt:1upana até á porta, ou arrnial da pa-
1·ochia, os hnl.litantl's do c.-mnpo: familiari::al-os 
com os ·interesses da sua adminisll·adio: flrrhi-

r·-~1d1a tl fi1u •)Uc~ ,.tJ.~ ~e prnp~1•' n11 -1ne;rno-11rn
j.ccto, p<ll"JllC <liz. no ari. !."-Fica auiorisado o 
go\·eruo •:te. {Leu.) 

Om, o illu::;u·c autor do n·o·ccto 1rctende -ue 
se HIJU e governa1· uma parochia em pe11uc110 

, c111 t·i<los •'S ra1110.•, e111 (jUe uma nação ei11 gr.mdc 
é adrninisl ra<l:i, para se conhecer o mcrito ou 
<lemcrito do sen s~·sleu1a dé a<lmiuistração, que 
inteulil en,,aiar com :mtondade; nu1s. os f.ovos 
gon·rnão-st! JJOr 11111 systema constituciona , ·por 
ld aduptada ás suas necessidades e bem de 
to,Jos; e, p:H"a iit1r em vrntlca um scmelh·mte 
c-n~:iio, era uccessario snspendér a rt>speif•> t!Pssa 
p;1roclii:1 do eusaio a:< li-i.~ d•J imperio, e suh
!'ti111il'-llics nma :11h11inistrni:iiü .<ui !/<:nm'is, se
gundo o plano itlcal por ora, mas cst.e plano 
ui'io \'•'Ili :11111i, e cc•llH• se hiit:1 de tHspenstu· as 
J('is, l"'r outlc se governfio todos os cidadãos a 
rPspc110 ,1.., uma pi1rocltia, sem que o corpo le
gislaliYI! sai!Ja <1nncs siio essas i··~grns de con
ducta ntlmi..is1rntin1 ( ue se lt:io <ir n r -
tica Jll'U ki11Ji01'<: nessa pal'l)chia? :Niio pli<le sei•; 
por i>:so dig•) 1111c o pn•jccto não desempenha 
:1,; id;· '" tlo uol.1re <lep11ta<lo, e não póde sar 
:1doptmlt1 pda cm111u·a 

,\~ ci1< governzio n todos os ciJa<lãos: est.'ls 
leis tlc\·cm ser tlPtcr111i1;1l<l:ts (11/ hor. p111•1\ certos 
lillllil:l'l.l~ ,fo t'Ílllldiios moradores celll tal parochin, 
o isto u:io i-e p: .. 1tl fazer sem snber quncs siio 
n.; regrns on J1,1s pt•cnlmn•s, 1111.:i se tirefondem 
p•'•1· em pr:it Íl':l :t rc:<pc:itu 111~ ccl'ln e11·cuk1, no 
•JU:tl ... ~ CJ!ll'I' f•XPJ'CÍl:li' l) 111·oj1'1·lo. 

,. • •1 o 11ois c••nt1 a d l<J, pon1 no n:ill 1ltlSl>lllJlOllha 
os llns a •1n•~ S•! prop•ie o nohrl.' autor, c111n
pri11'10 apl'l'St'lll:ll' O esu0<,;0 de ntl111i11islrllÇJiO 
<'Ili tndus u>õ rmuos, ptll'il se podl'l' conhecer do 
1111·rito 1111 tle11ie1·itv, co11\·c11ie11cia ou niio co11vc-
11ie11cia p1 :llicn llo seu methotlo <lo administr111:.i1o 
tlu pai ochins. ---

e, mo 11,10 honYessc mais •111em fnllnsse, tlnda 
por disc11tioln n rnnteri:i, venceu-se 41uo o p1•ojl.'cto 
1 :- : .. ._ ~ t' ú t"'I t t , < i e 1. iic .... 

A's 11 horas mrnnnciou-se :°l porta tio saliio 
o, miuistro tl:i fa7.<'wln, o sen.lo recnbido com .1\ 
fonn lhdatle tlo r'egimcuto, leu n. soauinte 

t:ar, e compt,.ole,. todos os netos da sua goYer
nança: destruir de uma \'CZ todas as rixas, e 
distracçõt.>s que a cliicnua a c:ida p:is-;o lhes sus-
cita; fncilitar no corpo lcgislntivo, e no governo 11 .-\ug11~tõs e <lignissimos Srs. representantes 
todos· os elementos lle legislnr, e ohr"r com da nu~úo. 
conl1ecim"nto de c1tusa, e perfeita reducr;ão tlc ' 11 Tendo .:::;tn augusta c..'lmarn , respondido ao 
theoria ã pratica dentro tlc quinze nt.ó tlewito ministro e secretario tle estado dos negocios do 
annos; e aproncl!mdo: grndunhucnte a ligar a impcrio cn1 ollicio de 17 do passado; que as 
experiencia do pa,sndo com as theorhts possi- despl'zns para a construci;iio <los pnlncetes d·1s 
veis, ir preparando os poYos 11nrn uma adminis- imperiacs <JU intn:<, ::ictnnlmcnte <mll'e miios, de-
tmçiio geral, compacta, simples, co-orde1Jadn. Yem S<'l' in·ecNleute.uiente dccrctados··)lelo corpo 

Daqui ver:\ estn camarn, Sr. presidente, que legi.3lntiYo, fr\'c ordem de S.· :i\I. o Jmpc1 ndor 
me era im11ossivel commetter 1101· cscripto o que para pru1)<it- 1111 ::usencia dnquello ministro .u 
só se poderia reconhecer qunndo aqui viessem urgentissima ncccssidntl•} qnu ha <le acabnl'-se 
os primeiros tmbnlhos, 11011 qunes, torno a dizer, nquella parte do J):llncéfo de S. ClnistoYiio, que 
eu te1·ia pulso pam me constit11ir fü·l da ua- tendo sido levanlada (Jt'sde os alice1 ccs co1.for111e 
lança entre o governo, e a legislntnrn, mnior- o plano trn\:tdo para a construcçiio <lellc,.nclm-se 
mente recorrendo cu á liberdade da imprensa hoje cm vigamento, e nos termos de. ~e ni-ruinur 
com denodo, e franqueza, e tral.lulhnudo en ''igi- exposto no tempt>. Ao que :iccresce· .. nchm·-se 
Jantemente pm·a destruir todas n,; pequenas in- S. M. I. forçauo a· vivilr c:>treitissima,. e inde-
tri ·as. ue são ÍÍlSe Ul'il\'eis dos COllil'r<lS <lc todos e . - ' 1 . •• • ,·. 

os: ensaios desta nntur('z:t, e que fncilmoute se !hão, e ·esse mesmo escorn<l(~ 'IJcla q uina·-'que 
destróem quando lia pncl1orra, i1robidade, o pe- amea\a,. como é not~1rio. T>lcs motivos· niio cn-
netração, e todas estas. qualidades em' 1.Joa hnr- recem 1'.fe outros dosctH'<llYiment,,s e explicações: .. 
monia. · _. •i a. pcrifa certa das despezns foitas ate aqui'com 

ltilmato. portanto, -Sr .. presidente, olTcrecendo essa o\Jr:-., ó. <i imperador do Brnzil sem'' ,casa 
todas' as· ,ulteriores c-xplicaçi'í•!S no caso cm que para viver- · 
ineu projecto · pnsse :t·l'cg11nd1l discussão, ainda j " Parece . convcniêiite fizei·->:ci Q _01:ç'ai,1ento' <la 
que para·_ meu•b.em ·individual convil'in qne a- lei l d · - · · · - · · áb ·- t · · · t · 
:não. P. ª· .ssas. · .. · s.e .... ª .. te .. · .. ··.·.1 ... nQ··.s .... mº .. · .. · .. P. ·.ª .. rà e .. I! ·.n:io ... c1.1t .. isi .. c.11r... -"Spez~ uccessnrrn. para C) ac .. UI11cn ._9,::P,~P!l!i C) •. • .. • • . . . ! que de1xo.sohre n mesa, Uma prestnçao mensal 

o .. sr.~· So•iza.Fra~C:a :~ Co'mq1inuto · pa-· l n .. i·1.·n-:io.n.J. ª .. · .. levmá,:io, cabo.· .. ,.~ê!il •. e.·11e.ori1!1.\<td .. ff).'.re·)i .. -
l'Pçi'i.o muito u.teis, e phila1.t.ropicns as illeas do- . ;;1v'-'l n dila '~Jrn, a qual sem .fil!cnhsJ1da

0
,pel? 

n9b1·e dE'J'llUido; comtudo o projecto oão deseli1- u~otlo .que .mais .agradar. _ En~rc~~~nto '.~~d<Les_t,a 
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mente representada 
« Paço, cm 2 de 

que:::. de Quelu:::. 11 

O Sn. PnEsmi:.sTE deu-lhe em resposta que a 
<~amai·a examinaria ce>m toda u attençuo n pro
p<Jsta do governo; e dcs1;ediclo o mitlistro, re
solwm a camal'n que i:e confiasse este n;•gocio 
:·1 commissão competente de fazendn. · 

.SÉGUNDA PAUTE DA. OHDE).I DO JJJA 

as 

O Sr. Sou:;,.a :F:ronc;-o:-Eu entendo que, 
•kcidida a- questão do adiumentv, ccss11 a outm 
(1 ucsHio, por isso. devemos terminar aquclla. Esta 
camara uáo tem duvida de co11co1Ter para as pl'ti• 
cisões do estado: é uccessarió dnr disso uma 
\u•h ao governo <! no publico, e qu·~ se dccrctm'i1õ 
ti·i butc.s qmmdo forem n<:cessarios, ums que po1· 
ora uiio os-. rcput:l tucs, e assim 1·e:iervn o projccto 
c<Juf o compekntc nJiameuto, pnra u todo o tempo 
lançar mão· dcllc: quundo chegar occnsiiio de os 
imptir se trnttm& de sua mattl'ia: pois que em 
verdn<le pódc fornecer um rumo de reudas :10 

._e .. .. ~ . e 11 i · 1 _ • tJ 
!'llZiio i-e ha <lesprc:mr j:i nrn projccto, q1w oll'c
rP.ce uma bnsc de ronda pu hlica hem lnuçada? 
Se não ti .01·a uccessnrio, sertt depois. l~iquc por
l:tnto ndiada a sua discussão. 

o Sr. ·vcrguclro:~Jána outra sessão disse 
'tllC vota''ª contra o llt'ojecto, 1.1orquc o achnva 
desigual o injusto, e 11gora· por isto mesmo vot<> 
contra o adiamento. Decid'l·SE: já se convém 011 
nno· es:te projecto: cu snpponho ·que a caman o 
rejeitará, e eu não me proponho a mt>strai· a 
desigllaldnde que résnlta de serem isenLns as 
sesmarias anterioreo::, e tributadas as posteriores 
a 1~08"; só- esta razão bastaria_ ,Para a r .. jeiçiio 
do prr.jecto, Por· isso voto contra o. adiamento. 
Demais, tanto. impc>rta · · ndinr como rejeitar o 
projecto, . po1·que estamos· 1:0 ·fim dn se~siio; e 
1.icantlo adiado não se falla mais nelle; portanto 
ç mel11ór que se l'ejeitc, porque, se convier, na 
sessiio seguinte póde-se propti1· outro projecto, 
quando sobre 11111 t'l l ohjecto .convenha fazer 
alguma cousa, e então, neste cnso •. poderá · fa. 
zer-se um projecto melhor. combinndo. Final-
111 ente níio so ganha iiada cm adiar o pr(ljecto, 
port1ne mio se trnt l .de!lc esta sess!jo;_f.l...fil!.COn· 
yi~r ·eutão;:re .~ép1·oduzh·á outra" l'or isso· voto 
contra" o adium,mto. 

"e;> ST• Clc:ancntc P~rclrn.:-:-\'oto contra o 

' Jecto ; não .. porque a .idéa. de" lançar impo:stos 
:;9bre .,terras. não agricultu&adas seja ma, porque 
e dó, interesse da uaçiio. que todus as. terras se 
eultiv:ein- ê o indo indirecto d.V levai·''·ª este 
un e seguramente este e 1mptir tr1 ut.os. sobre: 

terras. que, se, . niio cultivão: e est11 medida é 

!~~~~~g~~~~~~~~~ic:d~.Bt'.;f~·.;Wrii31t:s, 14ue~~~~ 
· &nlti,·ãó: pbn faltar; de: meios, e··porque'llspt!rlh-iio 

de m:iis; e· ns guardiio' e: 'mio querem 'vendei·; 
1>or,q.uc,julgãorq11e virif;,tcmpo, em que b1io· de 
Yalet·muifo ~[~lieiro; resultando dcst"· \"e1"dndeiro· 

TOl!O Ú. 

é peior do que conservar a.'> terras· in~~Üas, e 
•1ual é o meio do as tornai· culti\'adas? E' 
torno a dizer, lançai· um imposto sob1·e os pos! 
suidores de terras niio cultivadas. e para rncU101· 
dizer sobl'e ns mesmas terras. Cnrre,gar po~ém 
este imposto s<1 sobro as i::.-smnrias concediila!< 
depois de 1808, é desigualdade e i11j11stiça mnitn 
gmnde, porque excluo as que tiVt'rcm Rido obti· 
clai; antP.s <tesRa (;pora. que siio muitns. \rot<• 
po1·tn11to contra o adiamento e rontra o pro-
J•:cto, n:io porque P.llc niio seJa conYenicntü, com<J 
j~ di;;se, .mns po1·quc niio 1) jllsto ~ e emcn<lal·o, 

• 1 , por u . cs e ncc H o, c11~ ar 
mais do que fazei· outro novo. 

Siio so nppro\·ou o nddinmcnto.) 
Posto cm <liscuRsiio o lo nrtigo ifo 1·.:oferirlo 

p1·ojecto, (llfereccu-sc a seguinte · 

Elll!::SD,\ 

" Supprimn-sc o arl. l."- J"asconcello.«. ,. 
Foi apoiada e nfinal npp1·ovada: fit:nnd·> assi111 

rejeitado todo o p1·ojecto, julgando-se prejn<li
cndos todos os m11is artig-os. · · . 

TEHCEI11A l'Antg DA OllDEM 1>0 DIA 

J;:nti·ou em 1" discussão o projecto 'lo l•~i ;;;o. 
~ . .. .. . . . . . . . . . 

!'nró1, ú S•~lll (lelmte foi npprova•I•· Jllll'a pllSSIU' 
n. :?... :::..-

Peilith e nncitl:1 n nrgencin, l'ntt·on logo nes1n 
2:i discnss:io, e tamhem passou se111 rl1Jba1r p111·a 
l\ 3.a 

QUÀRTA PA.RTE DA OHDE).l DO DlA 

Tendo de trata1·-sé d•l 1 a . discussão tle um elos 
pl'Ojectos oft"erecidos sobre medidas relativas ao 
cstabelecimonto do banco do B1·azil, otfclreceu o 
Sr. p1·esidente . primeiramente 1\ discussão n pre-
fe1·encia dentre os ditos projectos~ · 

A este respeito ,disse 
o sr. ·va .. concc11~s:-'l'ratn-sc hoj1', qnnl 

1 dos projeetos solli·e o, haneo àe,·e · ser t1r.efer1itl'I, 
se o <lo Sr. Hollauda Cavalcante, se o do Sr.Hno 
Coutinlw ou o meu. Prim.)irnmente devo advc1·tit· 
que este primeiro projecto que {lfleroci,. foi' re
fundido no segundo, por permissiic desta cnmnra, 
e que nn sun impresstio liouve cn~ano ; o pro
jecto que 'cu ultim:nnentc c.lfereci, e qnc so se 
,dP.\'ia impriniil';' é o que tem o titulo de- re-
?$1™.;ão-.---Yolturei à materin. . -----

Paí·ece·m"e que o meu p1·ojêcto é - prcferi\'el, 
pois é muito nm pio, e dti ns. proviJencins mais 
adaptadas para cessarem os .males.- que actual
mente •:ausn o bancó. O ro"eclo do Sr. Hollanda 

ara a so urao as .:ictoes;m n · 11· ·r. · -
li o tas qua1. tus' forem i1ecessarias.•>'pcir"<•sih' pagâ
mentO,. e dt\ po1··e:í:tincto ·o ~~~C0{~!1 n.ã'o .posso 
accommodqr-mc com esta opmmo ;_·c~·a@tes :dt' a 
exp.õr devo decln1-ar 11uc 11i10 son ·accionisla'do 

l. ba~~·. do~ ri1ales - q~1e mnis cari:)'a(f:' ~01,~ .. -. ai 
nação, é ·a• esp.mtosa einissi;o dé nota&' ''JUe G 

" 13 
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SESSÃO E~I 2 OF. · Ot:Tl. RUO DR · 1827 
banro. icn1 fõ-ito, Sr'·m 111·.:•po1·-:iio com <:1 seu fnmfo 
u1ewllico. Daqui resulta que, não podendo o 
krnco p:)gnr estas .notas, ti-m-se· ,ellas coi1si~e-

quidar :ts sitas contas, .coln·ar e· pag:u· di\·ida11: 
parece-me pois, •1m~ emqua1rto se occupa'l"a destPs 
objecto11 não sP.ri'.1.. máo qne. tratasse de. algumas 

~ · - . • r cio-., > 

··ra~Je - augmcut<> <lo' p1·cço das· mc1·cadol"ia.s, 
~mnbio ·uesravora'\"'cl, e couside1·ayel perda para 
o~ que ~êm <1rdeu~dos e~ r~nJi~ent.o c~rto, e ou: 

nistas; mas e11 não o obrigo a fazei-as, deixo 
tudo ao ,;eu :u·biti-io. Esta opinião é . tambem ll 
do E:un. ministro d.i fazenda, que. ninguem póda . - . . . . . 

rnales o illustre deputado? Nenhum. Antes os 
viii augmentar quando permitte nova emissão 
,fa 1)otus pant o augmen to das ac<;ões aos accio • 
JÜstas. 

Julga o illustt·c depulaJo q~c os accionisias 
Jo . banco licão pagos das ac.;oes com que en-
1 n\rào, dando-se-lhes uotas do mesmo bnnco, 
;1pezar do gralllic agio que·· hoje . sutlhm1 : e cu 
•'lllendo o contrario. A mai.Jr parte d<.-stes accio· 
nistus c11tn'lriio com ouro e prat·1, e dando-se· 
lhl:' hoje cm notas uma quantia Romiual igual 
á das :1e1:ões com que entrúnio, _ Yem-se~lhe ~ 

não deve faw1· o que fnzin o anti~o 1ll'te:<ta,·cl 
!~ovcrno !lespotico (apoiatlo.~). p:1rn q1wm não 
h11.vi:\ lei nl'm contracto. ::5enh.:.re:<, o hnnco deYe 
•'Xistir nté S•! com 1letnrem l'S Yin! nu 1 .- s 
.. xistenci:1. ~.11ioiatlo. j E' ,·erdude que o l>nnco 
tem faltado a muitas clns contlic;ões com qnc foi 
instituido, tem degener.1do nmito: mas niio pro· 
cedem os seus e1-r1.1s das· delibcru1;ões do go
Yerno ? Xús não devemos julgnr do antigo go
verno pelo nctual; um diffcre muito do outro; 
guarda-se 11oje muito nmior rcspcit'-' :i. liberdade 
tio cidadão do que n'outro tern1lo. X..!~scs des
grai;ndos tempos quem ousaria dar um não no 
;.ioverno, ninda que justic;a tiycssc? Supponhn-se 
que os directores do banco dizião :to goYerno 
•.1ue uão q~ie~·iüo t mprcstnr-lhe o dinheiro •1ue 

.,. , o ' .... 
,Tccolhe1· rrn ulguma desi;:as pi h õcs subterritnt·ns 
.ias fortnlczns, e lú j11zeria o dcsgru~ndo toda a 
sua ,·ida, se não tivc:;se bons pnd1i11hos •. E qual 
ser:L n · ·· 
liberdade po1· causa dos bens, e dos bens nlheh,s? 
Qual e o escripto1· qi:e dú prefcreucin n este", 
~ uando esfüo cm collisào com aquclles "! Erão as 
<:ousas nesse tempo cm fórum, que foriio p1·esos 
1lous indi\"iduos }ior mal<l.izerem o banco: isto 
li c·m uma memoria de J,ise Autonio Lisboa. 

. :\krcccm pois toda n desculpa os direclorcs do 
laanco, :ipcznr tlc seus erros ,e das prcrnri.ca<;ões 
•l~ alguns. · ' · · 

A repentina extinc~iio do banco na fómm do 
111·ojecto do illnstre deputado causaria outros 
muitos males cuja enumernçüo seriti longa. 
Q.nontns familias niio YiYem hoje desses divi
tlimdos do banco? Quantas esperanças bem fu11-
1tadns ·se rnio vão acabar n'um mo:nento? E oue 
•lesordens. e males! ! ! Onde empn·garii'io os ·ac
cionistas c:sses cnpitacs que se ihe entregnvão?,., 
Est1Cr1ic'didn, além ele outros mnitos males, pro.: 
Jnzit·ia .o de ainda . depreciar 1111ti;; as. notas do 
buuco. ~:lo pt'.ode pois ser ndmittidn :i. <liscnssão . 
o., ro·eclo do illustre de ntado o ~ · 
.avalcanfo. . 
. Ü' projecto do Si·. Lií10 Coutinho. e f1uasi o 

m\l3mo que o meu;. mas e .menos mn1llo, e por 
iSB!:I apenas se· l'Óde ,olferecci· algüm .urtigo por 
emendn. . . · · 

1..Lineu projecfo · t>arcce preencher todas as i n'-. 
<licações. Pelo art. 1° se suspende n emissão de 
nota&, e .. nisto.nada' de novo.estabelece, pois uma 
~uar :dispós~.iio: foic sanccionada' na 'lei· 'da. fnn
d'.i<;:io ;da;dMdn. publicn~ ·:Pelos' :nts. 2'>, 3 .. •o ·.io 
cn r~stihlo a<J banr.o ns ope1-nç.ões r.ommerciaes· 
~ln ·.s1u.i11st.ituiçii,o' e. as amplio.· O hm1co r:tem 
i;lc ,_e~jstenci11 ninda ... nlgnm :tempo_;· tem de li-: 

rio1· t\s necessidades dà cii·culai;iio. E que bens 
não t·esultnrüõ '? O· goven10.1·ecebe1·á muito mais 
do que actuulmente pefcebe dos t.J:ibutos; dimi
nuirá o prc~o das mercadorias ; cs ordenados 
ch<'i:tiri1õ para os emp1·cga:.1os publicos, e aquelles 
10 °/u que dou aos . nccionistus equivaleri1õ a 1~ 
Oll mais por. ccnt..:i. que 11oje pe1·c..:bem. Concluo 
pois pela. prefei·encia do meu p1·ojecto. 
,.Depois d~ haverem falludo mnis alguns Srs. de

putados, Yenceu-se o adiamento para se·,pedirem: 
mfoi·mnções ao governo sobre o estado do banco, 
e;m que se fação as especificações que' forão fei• 
tas na sessiio . p 1ssada, quando se pedh-ão taes 
iní::>rmnc;ões. .. , 

1:-;01c21.çXo 

" Reque~ro ·que fique .adiad:i- a discussão', pe
dindo·se 110 entanto informações ao ,governo ,so~. 
b1·e o estado do banco; em que "se '·fac;.ãó· as 
especificnc;ões ue foi-ão feitas :n1\ .sessão assada 
quan o se pc uno nes m ormR<;!Jes.-Vei-gueii-o.» 
" o Sn. YASCOXCET.LOS. propoz .o mesmo . adia
mento, com a limitaç.ão porem, de · sér convidado 
o miuisti·o d·l. fazenda para assistir á di8cussão, 
e de serem dad1\S por ' elle as illnstrarü~ · ne. 
cessarias. · · · · 
· Fo1iici -_nm~as ~poia.dllS.? e , d,t?Íl(>is ,!le .. s~ }úJg~r 
a' i~at~r1!\ ~l~º~~~;;p~opoz. o ~r~>P.!~~4~~1!:''., 
, 1.0 .Q,adiantcnto,na Cõr.mapropoatapelo Sr.:Ver-

gueir,9,;f•li:.!!PProvado :·-, :<; . , .. :Y "L~:~:i: ~-. 
.2; o'~ tictwci. prejudicado: o que; }u,lviâ;p!'!3P..Osto' 

Q Sr. \.asoonc~llos, '\"'~ncen"\lle. que nno-: . ':' .... L, '··' • 
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SESSÃO EM 3 DE Ol.i'fUllllO DE 1827 
· 3.0 SC Só '.approvava o mesmo segundo adia
·meutci, tambem não se venceu. 

QUINTA PARTE DA ORDElI DO DÚ. 

··Dada a 11ltiina borà, o Sr. presidente convi
don· a camara para a eleição da mes:L, e pro
cedendo-se a ella ! f..ir~o. eleito!i· para presidente o 

' . . 
presidente o Sr. Costa Carvalho coi{1 31 : para 
secretarios os Srs. Maia com 49, Almeida To1·res 
com 49, Marcellino de Brito com 3f, Paula Caval
ccante com 28; e para snpplentes os 81·,;. A.ranjo 
Vianna com 22, e Araujo Bastos com 6. . 

Para dec!dir-se o empate entre os dous p1·imei
ros secrctar1os recorreu-se á sorte, a qual desi"nou 
para primeiro o S1·. Almeida Tones. º 

Concluido c.st.e trabalho, o S1·. Custodio Dias fez o 
scg1iintc . 

nEQUERllIF.NTO 

'' Re9ueh·o, que com urgencia so peça a1J "O· 
''e1·no. informações, que bem nos inteirem do co~n
p~it? dos ca itaes, que se tóm des end_iJo e so 

da constituição; e bem assim, o numero de h·o
pa.~ estrangeiras que estão entramlo, e se espera 
que entre~·º solo b1·asileiro.-O deputado .Dias. 11 

O Sn. PnESIDE:S-l'E do dia se-
guinte:· 
t 1-0:--Primeira discu~sü? do proj~to sobre a:aber
tura do canal na p1·ov111c1a do ~fa1·anhão. 
, 2.0 ---,_A rçsolução sobre a venda das esc1·a,·,1s da 

fazenda nacional empregadas no al'senal. . 
. 3.0 -A resolução sobre o fabdco da polvora. 

4.0 -Segunda .di~cussão do :projecto sobre as 
fa~endas da 'As1a importadas em navios estmn
ge1ros. 

oj e o e ri na Cl'UZllt a. 
Levan.tou-se a s<:ssão ás 2 horns da tarde. · 
Ped1·0 de Ai·a~io Liliia, presidente. - J osá 

Antonio da Silva !laia J9Sel•retario.-Jo é 
Pêreini âe Alniêida To1·1·e~" 2o sec1·etario. 

Sessão ena 3 ·,1c ·outubr .. 

. l'RESIDENCIA DO sn. ARAU.TO LUI.\ 

A's 10 ho1-as fez-se a ·chamada·,· e ach'.mlo-se 
presentes ,73 Srs. deput"ldos,. faltando com· cam;a 
1Ji:;,.$.1-s. Paula e Souza; Salgado, l\:lartins Pereira· 
Rocha Franco, .Mendes ltibch-o, J~n-eira de·l\Iellv' 
.)folio o Souz·1, Cunha Barbosn. Pinto de Almeida'· 
b_ispo do .. }.fa1·m~h~o ; J_,ino Coutil!ho , Gah·ão: 
t;o~f.!I. e Silva, l• ar1a B·u·bosa, l\faciel l\Iontciro 
a:r~ispo. da Bahia~ .Du·wte Silva; Herrem. Ma: 
dure•ra.: ii. seua ·ella •os: Srs~. monsenhorc.Pizarro 
Bai:ros:Leil.c, ·. :P.~om"a, ~Pinto do Lago, l.ol>o, Deo~ 
e Sll:va, e Llamb1. · . .. · 
·O SR'oc·PRESIDENTE· declarou aberta 

li ac · a n · ed te lo· • 
Almeida~ 'l'l)rres; foi •approvada.• 

~a~~'.«~~ii .ao~ expeilfoíite; ·é fórão lidos seguintes 
- . . . . . - . 
. cwi-·~c10;;; , 

~-º D'l mesmo, enviando os dou,; p1·ojecto;; de 
le~, 11111 fixanrlo a fo1·ça de terra pam o anuo dO' 
lS:lS •• e outro approvando .a erecçào d~ prelazias 
da (ul~·az e _ lfat~o-(~rosso, cm bispados, segundo 
. • • • . •. , com as emen. as appro· 

'aJ.a,, pcl~ s~nad·~·-:-l• 1co11 a cam~1·a intefrada e 
se mandiuao unprmnr as emendas. . 

:J.0 Do mesmo, remcttcnJo as cmeudas a. ~·o.· 
\'a as pe .º sena ll a r•!So u~o sobre os milita. 
res q.u~ tive1;~m commettido •J crime de tc1·ceid' 
dese1çao.- 1•1cou a camara tambem inteirada e 
se mandarão imprimir as emendas. · ' 

4.0 Do mesmo, participando que ·o senado ado
pto11 inr,\ enviat: á s1mc~ão imperial <! projecto 
de Jc1 , que cxtmgue n. Jllnt.a da adnunistraçiio 
dos dia.mantes na cidade do Cuyabá, e a resolu" 
çli<J, tJue reune pt·ovisol'iamcn:c a comarca do Riu 
de S. Francisi:o i1 província <.la. Ba.bh1.-lficõu a 
camal'a inteirada. · 

l'Csolvcu, que se adiasse n. resolu~iio so'bl'e o jul
g<L111en t.o das causns ecclesiasticas, mn senu11da 
e t1ltimn instnucia, até ser tratada esta materi~ 
com a Só n >os tolica or mei1> do ministro com· 
petente, nccrescentnn ci , qno t.mn em foi a iad '· 
l\l~ se1·em ap1·e~ent1\~os os respectiYos estatntos 
a ontra resolm.:110, pela qual se permitto i1 ordem 
3• de S 1!"1·1meiseo de Paula de:>ta cidade n 
acqu1s11;ao e ens e l' iz , p • c I · :o\ 

seus rendimentos i\ fundação , e manutenção d•" 
dous collegios. - Foi rcmettido ti commissiio d•J 
constitttição • pelo que res11éita. ti. 1 • pal'le ; · e 
qu·mto á 2•, ficou a ciunal'n inteirada. 

G.o Do mesmo, reméttendo -uma emenda app1·0~ 
Yn•Ja pelo senad.o . á resolução J'espeito ,ás dis
posições do concfüo tridenlin(), e da constituição 
Jo arcehisp:ido da Bahia, sobre os casamentos. 
-·Ficou. a camara inteirada, e se mandou impri-
mir a emenda. . -

7.0 Do ministl'o do im el'io , enviando um re-
queJ"imento de Antonio ac 11 o e Uarv::i lei, 
cm que pede uma pensão pcc:uniaria pelos ser
viços por clle prestados na ~rovincia Cispht.inn. 
- }'oi remettido à co:nmissao 1n·incipál de .fa-

cspedieuto; o Sr. l\llll~ Cavaki1ritt> 
e) seguinte 

l'RO.TECTO tu: l,El 

" A assembl1fa geral, etc; 
cc A.rt. J .o Serão ndmittidos a dospachJ de ·iih

po1·t1L!liiO o oxportaçiió í10 poi'to. do Aracatv, q\mes
<Jner. geucros c.>tmngeh·os ciu 11·1cionaes;· qn'e. fo· 
mn · sujeitos n. pag ll' direitos na fórum das ici:s" 

,, ,\ rt.·. ~!." . Os: n1esmós ollidaos, . l)UC achial,., 
me1üil -são. da inspecção d<l,·.nlgodão da villa d"' 
Al'a<Jaty, sertio ·por :ora. os unicoi> emp1·.egadós 
110,,ser\'iço. da alfandega .. da. sobre.dit11.. villa; sem 
lJUC ~enbão. -~~1· i~· atrnmcrito .do ,qnleuado ·: 
mas, perce~erao . os., enullt!'1!~ºll?s _ çq1'.l'!!SI10•}de11-
tcs. iio .. que vencem os .offic1âes da·alft\~Oega J.l•) 
Uc'cife.. . · . ·. · , · . . . • • . . . .. : .' · , ·. · 

.;~ Art. 3;0 ·As's~miuas c!uc:$c. a~re°cadare~i,";i{a' 
da ))TO)•itÍcia do Cea~.i, a euj~ gov~rnÕ ~ ç;di,i.iif,a 
d~ .i~cnda ~erá esta_ .rep.:i:rt1~~0 .~1,1,bo~di~~~ .. ,!J.# 
fonaa das l~is. . . ·.. "'·· ..... ·'' .'~ ·' . , ; , .. 1 .!,,u;~.,, 
.. «, ·'.A.l't. 4-º· .. O goveruoc'com.p1-ar-d.;· .:.ou :arreudãr..i 
edificio conveniente . para'.- esta·.ârrecadação.,.e . lh•; 
fa~. <!~ COD(l~~~.;._n"~s~rio}J!"'l'-'~-~l>-, ,,~:··•io> 
. -«~Paço'.:da :camara.--0.os. depu..tado~dé:..011iu~ 
bro ·.de 1821 • ..,.,-Lui.: Franc&sco\de'J>~=Hollatiàa 
Cai;alcante-de Albuquerque. '11 , • .. Tev~ ~1• ,;Ieitu111• 

Pedit\a~" ·a·.· 'Urgéncia'-jleló' ·'·sen autor';'' quêf foi ' 
apoiada. -e 'veneida; foz-s-e"2"'leitum7 ·e'julgamfü·'sé 
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S.ESSlO Ell ~~ DE OUTUHllO D~ 18.2i 

0bjecto de dclibct-ai;.ão, foi rc111ettido á commissão 
de wu1mercio. 

O Sr- CAt;TR'l ~: Sl!.V.\ o!T.irec:eu s'lbr~ o mes· 
mo objecto, outrJ pr.>jeeto do lei, < ue foi rem et· 
i o mesma comnnssao .i comi.iercio COllJ 1111· 

ctamo11te com o do ~t·. Paul 1 Cav.tlca'.tte, e vinha 
concebido u estes termos : 

" A a:;sembléa geral, etc. decreta. 
" Art. 1." Crear-se lia na vi lia do Arae.1 ty Ja 

1u·oriucia do Ceat·1\ uma alfandega. 
<• :!.·· O.,; em11regados, que ot·a s~n· Jtu na _al • 

faudega de revisito, qno alli foicreatla 1'1"1>\"iso· 
riameuto; pas:1ariiõ a s~1·vfr uesta, s1::111 augmcuto 
do ordouado. 

" Art. ::!... As leis 11ne i·cgu!tio 11 alfandega da 
capital, lhe sen·iráõ cfo regimento. 

•< Pà :J au 
do 18-.!7;-.V. X. Cast1·0 e ~ilcu.11 

Foi lido o seguinte 11m·ece1· da commiss1io tle 
fitzcucl'.t, 

<t Ka cummissuo de f.izcuda foi visto, e ex•uuí· 
nado o i·equcriment•l tio 111arqu iz du Jacurét• 1-
•" .· ~ . .· . 

CI t • • 

cai;a 11. 137, situada nu rua tio Ouvit.101-, perteu· 
cento a•Js plºOJ)l'ius 111u:io11 ws , pelo aluguel au· 
1111111 ue dnz<Jutos e c1uare11tu mil 1·éís, 1U0 bitra1l•1s 
por avaliação ofticial , achu·:>e actunlmuntc este 
111·edio necessitado tle p1·omplo, u iudispeu-;tl\"el 
concerto, polo sett ruinoso eslade interior, o qual 
absorveri1 do thesonro avultada so111111u ce1·Lu-
111ente dcspropot·cioual com o \0 11lor 1>rn,;ente e 
futuro do t!ito pre.lio, e mais com os i11te1·esstJ~ 
que produz e produzi1·~1. E que pnrecen•lo pouco 
•'011veuieutc, que a na!)>io entre em somclhnnL<Js 
despezas, não o sendo -jÍI que ella conservo tnti" 

• ' li( . lJ:lO 8110 pr•lCISllS pa1·11 Slll"• 
:vii:.o publico, como esta lhe pareco não ser, so
licitava ellc a sua Yenda, offerece1ulo-;;c a cobrir 
CQlll 11m terço de sua av.11iação aquelli: tJUe lhe . . . . . , (. . 

os pagamentos em prcstaçõe:; 

<( O -ministro e secretario <le estudo dos nego· 
cios ela fazenda, que foi ouvido a. este respeito, 
mandou p1·oced~r ao exame ·do mencionado pre
uio pelos mestres das obras. publicas, e ao cal
culu das. uecessarias _ •lespezas, .no caso de em
prehcnder-se o seu concerto; Acliariio estes ser 
ve1·dadeiro o asbdo allegado de ruína, e p1·ecisa 
!'aia o seu 1·epa1·0 a qua:1tia de no1•e contos de 
réis; se na execução da obra niio appa1-. .. -ces
se111 maiores estragos dõ que aquelles , que se 
:ipresentaviio Yisivelmente. A' vista do que in
formou em aviso de 30 de Setembro passad•) , 
que lhe parecia mais conveniente a sua alieua
.,:ão, do que- o seu concer~o e . conservação. 

te A .conímissão entende tambem que a conse1·
vaçiio de propriedàdes desta natureza em nada 
utilis!l á. nação, muito mais quando para esse 
effeito é mister fazei· des ezas avultadas e é d 
parecer que se P.crete a alienação deste . predio 
do caso de pertencer elle legalmente aos proprios 
nacfouaes-; mns -que· primeiro se deve exigir do 
mínutro o titulo -da eucorpo1-ação delle - fü•s pro" 
priós _ni\Cionaos; para ·sobre .·a .. certeza· do· domi
nio -as:ieutar o" decreto. da alienação. 
"Pa~ da Cl.l:mara dos deputadõs~' to de_. Ou

tubro· de· 18'37.'--J~ (J.'iI~edO.-oJ.· J.- ãa Sifoa·Gui-
. -mai-,les.- · -~<M; ''J. ·-de Sou,;n. Frattça. ;...,,.;. J. de Re~ 

::ende Coçtá.-J~ B. JJaptista- Perei1·a;--N.· P • . de 
C •. Vergu.:iro.-,» -.Não ·havendo ,opposiçào, ,foi 
pu;lQ- a voto11, .·e foi a(1provttdo o lnU"<.:C!;:I"- , . ' . : .. : _. . _ 

Leu-se outro -parecer nprescutailo ·-pela com· 
miss:1o de instruc<;ão . JJUIJ!tca , pch maneira :se· 
gninúi: 

PARECER 

11 Foi visto na cummissilo do instruc1;.ão-,-tiu· 
blica, o 1-.iquel"Ímento in•luso de Baplista Cae· 
tuno . de Alu1ei_da. 11-> ~111al ~~pondo l1a\'e':" esta-

• n 
bibliotbeca para instrucçãc• da mocidade, doando 
toda a sua li\'r.u-ia composta de mais de- 800 
vol1unes, _e olTerecentlo um plano de organisação, 
<1ue já mereceu a approvação do go1·ei·110 :, pede 
quo se conceda isenção do porte do corro.iio pari\ 
lmlos os periodicos, que se assignarcin a favor 
ela lh·raria, ns~im co.110 a de Jh·eitos parn. os 
tino-; que bouvcNlll de compmr-se pam augme11to 
Jcslc cstubelecimento litbmrio. · 

" A couunissiio não podeuclo ser demasi4da nos 
clogfos e fo11vo1·es, tJUe merece n patl"Íotica cm-
•rcza deste cidadão < u · ·· ' · 

piu d•i scns. sentimentos , se \)ropõe a um lim 
t:io ntil , como é sem cluvida p1•opa"11r as luze:; 
cnlrn os seu.; concidncloios pi1ra mefhor rccouhe· 
ccrJ:n a dignidade e]., lu;mem ; a extensão 

pc11~.-IJio!fo _-!JthllivP.:iiu. - JostJ Cardo~o Pe
râi•tt tlt: Jl.:11·1. - .lnlo11io P.:rrcii'<t Fi·ança.
Jo.<.: Jtib.:il"o Sua.·e~ tl11 Ro<:Tta. " - Xiio Jiouvc 
oppo-;i!)ão ; e se11Jo posto a voL•l~ o p:trecer, · foi 
app1·0,·,ulo. , 

l'omo se d1n·hhsse destn p1·i111eíra yotac;:i:o_ 

lircipoz o 51·. proshlente à canm.ra, se com elfoito, 
mvi.1 duvitla sol>re elln, e o.ledJio-se que sim, 

, do llL'\ºO poz a \"Ofos u parncer, e ticou do mes1110 
modo apprn,·atlo.-Foi 11 commissão _auxiliar -_de 
fazenda. · - · 

a ._mes'.I. o .se-
guinte 

Hl::Qt;ERlllEN'l'ú 

seguinte os projectos l!il lei, que vierão do su-
11a1lo com ementl·.ls, para seren1 discutidos ante~ 
de irem á imp1·ensa, attanta a limit1çiio do 
tempo, que. nos ros_t1 _de trnbalho .... o deputado 
Dili~. » - - . . - · ·· · 

Foi pedida a m·gencia pelo seu autor, e sendo 
esta a- ·oiada, e discutida, não foi 11pp1·ovala, o 
ticou o requerimento p u·a a 2.a leitura. -

Lêriio-s~ mais dous pareceres da commissüo de 
fazenda: um: sobre uma indicação do S1-. Pires 
l<'errcira, concebido nestes termos. -.· - -

PARKCER 

-« A commissiio·-de fazenda exau1iuou2 .a'' indi
caçã~ do Sr. deputado · J,>il·e~ !~~reira, :em : q'!c 
p1·opoe, que a .. mesma ·comm1ssao, ou:011tra ·_no
meada ad hoc, se encarregue de •examinar• -as 
coutas de receih e despeza _.das -. pro;vincias .. do 
0 

W • ·• "a ' • e • 

- - - ... _ ··- ' 
aQ.m de se apm·11reu1, _o_s:-_ex~ssos,.e, prevarica· 
o;oes,. que nesse . exame _ possao:: encont1'.ar~sti: e 
p1·oceder-se co.no· lôr justo';·e é dc'1)á.recer;·que 
niio podendo a dita c.unmissão de fazenda dar-se 
por ora a. esse trabalho 'pela ·urgencia .de ou
tros; que tê~. exp~d,i~~te .. ordinario; ~s~ ,~ncar
regue··a· uma- comm1~sao- espechl,' 'de,'q11e·_põde 
ser ·m~ml>rl>: o· illú~tr~ · d_tiputiid<) • 'autQr, âa':)nJ_i:
~~~~~~-~:- ··; ;~ -,~ '·-~:-~.ci ~·-.·- ', ;, .. '. ~: .;:i'c_.--;-::.' ::- ',, ~~-~·--~;._::;t:~·'·.~:;~-~-::::. __ {;.::"·;_., .. 
- ,'tt;.P,~Ço!: d~.,-camara dos deput.ado~,,~l,ll ~ do On· 
tubfü __ do ,18. 1.-;-J.-,~le~]lezende·,C~sta.=.M. .k,dc 
SQU~(t /J'J"t()lça.-N. p. tle l'.. ;Y.:rfjUtJi1:0.7:"J.• .#. 
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.Jlapt~t<t .Pel'efr,t.~ll. Calmon du Pi11.-J. · J. 
.tla_ ,Sillla .Guim.ariles. :» _. 

Otttro sobre um requerimento dos .. S1·s. depu
·hdos· Garcia de Alnieidu, -castro Vianua e Agi1i-
· far_, contido -nestas "_11alilvras : ···- · 

P.\RF.,~F.n 

" A coinmissao de fazenda -ex•lmiuou o rc•11w-

<!sta especio se tomar medida a\"1111111 lcg1sl•l· 
li\·11; emquanlo não coustar tl..i "tlnvida a tul 
yuspeità; e t(UC portanto se. dc\·c111 dirigir os 
Srs. dermtados, prhneil·:mwul11 110 mesmo go-
verno. 

" Par;o da ci1111ar11 Jos deputados, Clll 3 d..i Ou
tubro ue 18t7.-J. JJ. JJalJlisla J'e;·ci1•1t.-;\f. J. 
·de S(lUStt F1·a1wa.-lll. Cttl.mo11 :h' Ph1.-N. P. 
uJ l-. ei·t111â1·0.-J. de H-:;;c1ule . costa.- . 
tlrt .Silca (;uimw·iies. » 

Sem opposii;ão, fo1·ão ambos 
· :\ commissão de rcdaer.ão 
gido: • 

approvados. 
apresentou retli· 

1.0 O projecto de lei scbre as cau•;ões, fJl\C 
tlovcm prestar os deYedores do estatlo. 

2.0 O 1n·ojecto de lei sobre os ordenados que 
elevem vencer os professores dos estudos,- que 
.devem preceder aos cursos jurídicos novamente 
:c1'.eádos em S. Paulo . e Olinda. ..- -

redacções, e se num-

PitH!EIRA PAU'l'E DA OlU>EM DO DIA 

1.ª discussão llo projccto de lei sobre a abc1·turn 
tlo canal do }faraullão~ - -

O Sn. Ct.ElrEio.-r1:: PEREIRA, pedio o nJ.iamento 
tlesla · diiicussào até pàssa1· a,_ lei geral, sobrn 
_este objlJ~t<~;: «: ~e11do J?l'Op~•tó ~ p~lo 81·. pí·es i
dente; foi ap01ado, e d1sc11t1do, mas por'fün i·e-
jeitado" · · · · · • · ·· · -· · · 

Coutiúuóua di~~U:ssii<:!. e «Iepoi~ ·do. algnu1 tlelm. te 
deu-se por concluída_ e passou -o projecto . para 
a 2:t ·diSCHS_S~O~ . ,,- ' - . . . . -

. ~~gt~jo,~~o !!- . - ;e: - . , 

. :"'SÉGÚNDX'P.AlÜ'Erfa.-·oRDK~(J)ó r>r..\' .. 
• • ' - ; ,.o ~ •, ) º' ':o•.. , . ,•• ~. - .. :-- . • .• . - ' ' . , . ' .. ,; ' 

Uc~oluçiio . s~bre a. 'vellda das' esci-a-\.as e;nprc
r· 

-:·.No \iecurso ~ dã _ <ÍiscâSSãô. : .vié~iio 
:ségt,i~ÍI-~ :· - .> ·~ ,_ - -, _-, _ . 

EllE~D.\S 

.~~ .·-· ~..1-._~'.,· 6· .• -.. ~·-,- ... ,.~,--',:;•.·_..,~-,j:,_;_·-·. -) :':·'-.-~·~.-•/i, . .,,r'c_·,<:-_.: ;:_;_ ____ : :C:. 

J'~s~~ª)n~~~P~~d~~l~~:;~t~:~~~~W~~-·" 
.;'2.~,,Que '5ejãoclibe1·ta1as,as. esc1·a:vas.de gue 

'se'" tratà.;l d. os.,seu5,;,·nlliós;:: efu, 'ltigar d~ ."serem 
·~êffa'aiis:..::.,E:ei:h:ifii':b;1·ar:<1:,»~'.:;:: .,\'. ·, ·::;: · ;...· : -
... ;.~.,_, ___ J ~~-'- _. ~.!'."'~_ .. r,..~1 __ .~,.,,_,·;.~. __ ., .• _ .... _~· ~ ~-.r,.,-..-·.,:.•!':~7 ._- ;-"'.:::l.~~-~·)í.i-:f -..:_~--·:.--;;~_n .. ~ ..-. 
, .•3.".;;.;..:«'--l~ go:vcmo~\lipi>licur:i1;_01,::;e1·yj040 ;d~,,~~~
.a·;t~·a:s:::~~- c1:i:t11çus ,m~llúl'(_JS .tle•i2oit.o <<l.llllO~;~~~lll· 

prcgndllS no arsenal. da ma1·i11tia, ào se1·vii;o quo 
melhor con\•ier.-llolumcla Cà-cálcante. " 
- _Foriio 0 • todas apoiadas; , e: entrarão: . eni discus-
suo,. : •. : - -
·nepoís de longo 'debate~ julgáda; a';materia stir

licientemente discutida, (JOZ·Se a voto;{ à· resolu
<;iio, . n:io. passou,, e se ·j ulgariiQ·· prejudiliadas as 
emendas. - - - · · . · · ·. - · 

1"ez então o Sr. I•'erreira !~rança, o SlJguinte · -

TERCEIH' P.urp~ DA OlU~EU ))0 DIA 

Uesolu<;ão sobre o lino fuurico da polvora. · -
Poz:-se e1n discussão o art. 1°, o qual sem 

d"ha.t·• •leu •11 vo1· !11s1mfülo, e fui approviufo. 
E11trou em discussão o art. :!<>. 
O Sn. Y1mumm10, olforeceu ·a seguinte cme111fa 

de suppl·essão, que foi apoiada. · 

t::lll!:.'iO.\ DI' 5Ul.'PRESS:\:O 

" l'rvponlio u supprcssiio !!o 2o a1·L - ·i·.:1·-
yw:fro. 11 . 

Afinal dado po1· discutido o artigo, foi a1>p1·0-
vuda a supp1·essiio: :proposta pelo ::)1·.:-Vergueiro. 

Segnio-s!l o art. 30, ao qual.entrando em:dis
cussão se olfereccrão .as seguintes 

J::~rE~D.\S 

as licenças.-0 deput.1do Dias.·" 
« Em lugar -de-ao governo__;diga-se-ás cama· 

ms·' niunicipaes,__; Vi~i:queii'o. » . _ 

' . julgada foi approvado o 
artigo s.llvas as emendas, das quaes foi :ippro
vada a do S1·. Vel'gueil·o, ficando prejudicaJ.a a 
do- S1·~ Custodio Dias. · · 

Passou-se à discutir .o al't •. 40, o qual f~i appro· 
vado s·tlva a red1;1cção. . , . _. -: 

Propoz ~por tim.-o Si·. presidente, se .se 'dava 
l>Ol\_ coocluida __ a · discussiio da resolução, venceu-s1;1 
que _sim •. ,,E 'l;Je se._ adaptava -. a. mesma resolução, 
venceu-se t•tmbem que .sim, e se mandou ii..com· 
missão de rcda.cção. ' · 

Teve lu •ar a · .., :·• 

· QUA1l1'A PARTE.1>..\ ORDE~l DO DL\ 
. ' ' i;~_,;_:, ·_ ·, . -- ' !.-.·- ': ·~ __ ., 

2• discussão do. projecto tle lei sobre as _fazendas 
da Asia, im.[ioi·tadas em; nayiof! é_straitgeil'oir e pol' 
estrangeiros: "' _ ' .. . ' : : .- __ _ : :y _ 
' -o sn:: Pcrli,:s FE1iáci~A. mandou ,ii:.ii1ésa,.Ó ;se-

i . 
•. :.~--~ .--_!. ·.iüTrtio -~~DD1éio~~---: .. , . ... ·:-

: -, • -. - f; ;-> : •• '-.~ •• -~. ·- -~ ;.h -.·.:,. 

~- ic Ps _generos e 1J!ilréà.cÍoriti$.t!a'Á'$ia;~nip~i:~~9s 
·em _navios estrangeiros, pagiarno' ~ % . e em 'lllí'11os 
nac1onaes· 15 %. -:-- Pii·es Ferreira. ,.·:,.... Não· foi 

.·::~~:2~~~,~~~~rL~f:€~ic•· 
·"' ~ :.-\ccrosccl1tO"sc ,_...:Je[IOiS do s; ~:-;:e ·do ~ :-H. 
_ _.;..· JCaiá;,,:·'!t ~:h,r·J··;.·º ~ -.,,, ~· ·!:· ;:-J~t"~-;-, ~ ~ - ·: ··.~1-; 
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SESSi-0 Eftl,~l DE OUTUBRO DE 18!7 
u Em vez do tilzendas • da Asia - diga-Se ...... os 

genCJros.e.mercadorias da .A oiia.-'-l"'ascmicellos. » 
_« A.8 fazendas rda Asia,>vindaa em navios es

trangeiros,. a ráõ 2! %, e .sendo em navios. na-
. 1:10011&1. pagar o: <> · a va a re acçao....... e-
_1iae11te. P<wefra~ •> . 

"· 1''icão igua~ados :todo!õ os db·eiws d_os generos 
e fazendas de todas as nações importadas. eara 
o Brazil~ que p~ão as ,.naç<?es 1Dais favo1·ecu;las 
CO}ll as competentes rec1proc1dades.- O deput:ldo 
Dias." , _. 

Forão t•Jdas apoiadas e entrárão em di:>cussão. 
O Sr- Cusroo10 DrM» pedi o licença para rcLirar 

a sua· emenda, t- assim lhe foi ·concedida.· · 
Findo o deLatc, ~ julgàda sufliciente a dis~ussão, 

propoz o Sr. l>rcsideute á Yotaçiio a resolução. 
salvas as emendas, e assim foi appl"Ovada. 

Prüpoz depoi:> disto a emenda do Sr. Vascon-
ccllos, que foi approv.ada. . 

em seguida as emendas dos Srs. l\Iaia e Cle-
1111m~e rereira, sendo approvada a ~ª e i·ejeitada 
u 1~. 

Perg~ntou então o Sr. presidente : 
1.0 St1 se daiia por concluida a 2a. díscussiio.

Decidi~-se que sim.· 
2.0 • Se o project.> ·passava pa1·a a 3a discussão. 

- Decidio-se tambem que sim. e se mandou á 
eommissão competente. iô 

Tratou-se da 

QUINTA PARTE DA ORDE~:I. DO DIA 

·-~a discussão ·do projecto: sobre o tribunal ·da 
.1.iulla da cruzada. . - . ~ : . -

O SR. DoRYUND mandou à mesa a seguinte 

EllEND.\. 

" A.o art. i.;,.:... A~crescei1te-s~ - e sua distribui
. 1,;i'io e venda.-J>onnund. J> - l~oi apoiada. 

O Sn. l'Aur •. \ C.\YALê ... x-r~~- esta outra 

EllEXD.'I. 

•e A· emeuda· do· Sr. Dormúnd. acerescimte-se -
Jl,o~· utnpregados .imblicos.- Pmda Ctival.:mi.te. »
·Ji 01 t 1111be111 apoiada. · · · · . 

Depois· de longo debate, jnlgada a materia snfti~ 
cientemente discutida foi a rovado o arti o sal· 
,-as· as emendas, das quaes foi approvada a do 
:-;r~ Dormund e 1•ejeitadi1.· a do Sr .. Paula Cavai~ 
cante: ·· ·· · · · 

l~oz-se cm discussão o art. 2<>. 
O SR. Do•t!llt:lfü mandou a seguiut.c 

. 'É}IÉNllA sÚ1•1'1tES$1"Ó .. 

. « Suppriinão-se 'os àrts. 2'>, ·3>; ..1°. e ., ... _ 11 _-:

Foi apoiada. e entrando e1n discussiio,ju1gá
rão-se :estes !lrtig9~ ~rejudfoado~, e por' isso 'por 
sua natureza su nm1dos.· · · · · · · · 

Discut!o-11é o art. 6~'. efoi àppr9vado e qo mesmo 
modo foi approvado o att.. 7°. · - . .. 

Ao ... art. So,offereeeu.o Sr. Dunnund a . . . . '" ,, .. - , .. ~ -. '. ' . -- ' ·- '' .. .- . . 

<e De~is' d~ pàJ.awas -"-se moverem.;,,;;.."por ·oe~.· 
casião ·<la . bulia, arrecadação ·do-·•_ seu·• rendimento, 
dividas, contractos: e· outras quaesquer conven
JJÕt."S -ou tnmsac:tUes . feitas: por sua:•causa, ora se 
.,;roceda uellas .· }.>or officiõ .. da f.lzenda publica ou 

entrt, partes, serão intentadas no juízo·. dos . fei
tos da fazenda, em fórma de processo ordinario • 
. excepto. -somente na· par te-relativa á cobraµça dos 
dinh~iros rnc~bidos pel~s thesoureiros daa fre. 

, . ~ r a con a eve 
summariamentc, á vista das bulias que tiverem 
recebido, e das que deixarem de entregar, proce
dendo-se cont.n elles pela quantia que se liquidar. 
- Supprimido 6 resto do artigo.-Bo1·muntl. » .. · 

Julgado este artigo, sufticientemente discutido, 
foi approvado, salva a e!Mnda, que tambem foi 
approvada. 

Passou-se a discutir o a1·t.. !)a, 

O Sn. DonMu:so ofi'crcceu esta 

l::lfülW.\ 

cc Supprima-se o lo membt·Õ; ·o 2° emende-se 
assim - Os cm 1regados, que 110 tribunal da buliu. .. ~ ·.· . . -~ . 
licia, poderáõ ·sei· occupados pelo governo cm outro 
qualquer serviço, para· qt1c forem aptos, com pro
ferenci11 a outros candidatos, a quem não compita 
serem oc.;uparlos por accesso.-Donntind.·" 

Foi apoiada, e julgado discutido o artigo, foi 
app1·ovad9, sal'"ª a redacçi'io. 

O art. 10, sem debate, deu-se por discutijo o 
foi approvado •. - _ · -

Por fim deu-se por concluída a 2• discussão. o 
passou-se o projecto· p:ua a ªª· e se mandou a 
commissão competente; com as emendas appro
vadas. 
. Esgotada a ordem do. dia, leu-se .o seguinte 

e< A commissiio de fazenda, tendo exmninado a 
proposta, que por parte do governo foi trazida a 

1 .~sta camara pelo ministro e secretario de estado 
-dos negocios 'da fazeuda, no dia 2 do corrente mez,' 
sobre a necessidade de se decretar a cont.inuação 
das, ob1'ilS do palacio da imperial quinta.daBo'l· 
Vista,.que se acbilo orçadas na quantia de cento 
e seis contos quatrocentos· e dncoent.a mil rõi,,;: 
é de pa1·cce1· que se adopte o seguinte 

l'ROJ.l::CTO DE l.El . 

e< A russemblea geral legislativa· decreta: 
« Art. t.u O govcr~o licá. autorisado pam fazo1· 

continuar e acabar _a. c9nstrucçilo do alacio . da 
1mperzn qurn a oa· 1s , app 1can o a essa 
_despeza a quantia de cento e seis eontos quatro
centos e cinêoenta mil rãi;;. · · 

cc Al't. 2." Esta quuntia serú f~l·necit.la pelo ll,1e
soul'o publico em· 1iresta-;ões ulensaes7 que" serão 
designadas pelo governo, attendcndo; _CIO SUB dj:;:. 
crição, ií.s. tü·ge11cias do mesmo thesoun»~ ._ · · · 

cc Art. 3 o As prestações. que :>e ftzereni'no.anno 
de 1828, serão accrescentad'ls ao, ,deficit .do mcsn10 . 
annô e satisfeitas \ieli> modo, que se acli:a· p1·c· 
scripto na lei do orçamento. . . , · 
· « Pa o da camara 'dos de utodos 3de Outubro 
de 1~7.-M. Cabnon du _in.= J. (;:. Ledo~~ 
N. P. de C.' l"'ei-gueii"o.- J~ .ae· ~ende. _Costa. 
- J, J. da Situa Guimarães.-J. B: llàptã$ta 
J'ereiJ·a. >• · · 

Leu-se depois disto .um,req1'f.rimento.do Sr. CJis-
1odi6 Dias, que· se~ acbava·sobre''a 'niesà; {Vid. 
sessão de· 2 de Outubro.) -- Foi ·approvado;·,~r --~ · 
· o Sa."Aumm.A.'.'Ton~Ês deu Cóilt'i{àé'~m-;-ófficio ·· 
do 'mi~istr9':da,faienda;··rémettêpdo. ?s""~P,6is 
respec~vamente · ·ao · ~nventi? _·dos ,pailres, :da''C()• 
gr~~ 'do'; orat.orao. da cadade. ·do ·Recife' ·em 
satisfaçã,j: ao ofticio, que· por oTdem··des~a: ea· -
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sEss~\o F.~1 .~ nir ourunnô DE 1s21 103 
tnarà lhe Mm ·dirigido em ã cló Sl)tcmbro pro-· 
ximo.-.Foi para a sec1·etaria. para. se lho dllr. 
destino~.·-·· · · l 

Mette1i-se em discussao o parecer dn comm1s· 
são·· de· cé>mmercio; agricultura e arte:> ·sobre · o 
1
8
·equerimednto Ddos moradores do curato dedNov'1sa 1 
enhora ·· as · ôres· 'do ·te1·mo .da villa e a-

SEGUNDA PARTE DA oaog~FDO nn· 

Emendas 1lõ senado ao projecto de lei, qu.~ 
fixa t\i . fo11;as de terrà. 
~·~tarão a este respeito 
.o sr. Odorlc!> :- Sr; presidente,_ todos t~m 

- .. .. - . - .. 

.: Ficou- adiado. pela hora. . 
o SR. l'RESlDEXTE deu para ordem do dia : . 
1.0 ......;. J~eit1m1 de parecércs adiados até ás 11 

horas. · 
2.ó - Emendas do senndo ao p1•ojecto de lei 

sqb1·e a fixac~ão de forças tencstres. 
3.0 - Resolução sobre o alvar•i. de 18 de No\•em

h1·0 do 180:1, sobre a venda em hasta. publica. das 
fazendas demoradas na àlfandcga. 

4 ° _;. Rcsolu~ão sobré o alvará d• li' de 
iro· e 1790, qne regula ·as reformas. 

5.0 ~ ~" discussiio do· pmjeeto 1le lei sobro n 
nholic:;ão d!\ mesa da inspecção do assncar. 
1 H.0 - Pm·e~er ela commissii.o 1le con11titui .. ão 
llobre _o& negocios políticos da Bahia. • 

·Levantou-se a sessão depois dns dilas horas 
da tarde. . 

Dr·. Pedi·o de .Ai·aido J.ima, prc;;idcnte.-.. Jo.~é 
Cai·los Pe1·efa·a de Almeida Tor·rcs, tn secretario. 
Joo,quim ,vm·cellino de Brito, 30 secretario. 

l!lessa\o em 4 de Outubro 

A's 10 horas, fazendo-se a chamada, achú1·ão-se 
pre,sen tes 80 Srs. deputados, faltando com causa 
os· Sl'S. Paula· Souza, Salgüdô, l\lartins 1:'.ereirn, 
Férreira ·:dê Mello,; Mello e ·soui:a; Pizarrâ, Cuiiba 
Ba1·boza, 'Pinto de Almeida, Pereira de 1\lello, Lino 
Coutinho, Galvão; Costa Silvn, ·Faria Barboza, lfa· 
ciel Monteiro; arcebispo : d:t Bahia o Madureira; 

. o .sem·• partici1111ção os Srs. Moura; Henera·. e 
Llamby. · ··. ·.. - · · . " 

Ó Sn. PnESJDE,.TE declarou. aberta a scssiio e 
lida a actn da anteeedentc pelo ~1·. sccrctnrio lfar· 
eellirao de füitc> _foCnpp1·0,'.nda. ' 
· ~iio l.101\yc:f.'.Xpediente. 

Comr:~ou â . discussíio pelo pa1:eccr. da commissíio 
de·. eom111ercio sc>bre a representuçiio do,s mora· 
dores e fazendéiros do. curató do Nossa Senhora 
das· Dôrcs ·do : terino . da vi11a .de. Yalença, _q uc se 
queixão··dn ·mesa do"des~mbal'.go do pac:;o a res· 
peito da.~ posse de um 'caminn.o. · .. · · · . · · · · 

o· SR'. \T_\.SC()~CÉJ'.LOS oft"<!rci:eu a s~guÍnt:? .· 

' flcpu;- pr~judicada "ª emenda. . . ,;, 
... Entrói\- ~m "discussão o paiécer da•. com1111asllo 
princ~pál; <le :fazenda,;que · t.iiíJía 'ficado , aaiado.· na 

' ~ss:to ·de: 2S"<!é''Stítembro: .Sõbl"u •a iodicaç."io do.· 
~t~·•~i;éii>9'"'e~e!.tq}d~Y~ranl_i~~ a, r~~)?eitO_ ~d1(.s~ 
mman!)':para"'a> !lua ~d.·~· ln.ª~ ,depois :de a_lg11111:. 
debate: ~cpu a.d1ado,_ P?r &!?r Jllida'. a· Jjora mar .. 
cada para.. a 1eitura ·de pareceres. · · ·· -

eon.r.ordar com o senado • {apoiado) :·'·aqui têm 
passado va1·ias emendas, apesar de reconhecer
mos nellas bastantes imparfeições e 9ue não ião 
uti(isa1· no Brazil. tanto quanto o fazião os pro
jectos qne havíamos approvado . {a:poiaclos) ; e 
tu4o ·sob o pretexto de convenienc1a :e• por ·ir· 
mos com a.S opiniões daquella camara. 
· O seaado ·P 1rém vai ficando na . posse de serem 

adoptadas todas as SU3i itiéas e em , i:onsequen • 
eia emenda n torto. o a·· direito, ãs · vezes atá 
com muito prejuizo. da nac:;ão (apoicuuts) ; u quasi 
11ue tem ~ma. certeza de q~e · por essés motivo!' 

nos fõr en\"iado. _ . 
.l'llas se cm algumas occasiões a camara tem 

assentado cm aeceder iis proposicões !fo · sen!ldo, 
no cas•l pi·esente de. ri1aneira nenhuma se dev·~ 
concorJar com elle (apoim!os) ; as emendas de
yem ser inteimmenté rejeitadas, dias: teldem. · :\ 
dous. fins ; nugmentar ·a força de · t.er:ra e intro,, 
dúzir no imperio maior numero de.;,"estrangekos 
de fardns e bayonet·ts : a nada ·mais se dirigam 
semelhantes emendas. . . 
' Que niio devemos augmentar a foi:ça .Parece-me 
cousa evidente (apoiatfos) : além de ;.nao termos 
dinheh·o com que . possamos sustentar. essa· im-
1ilcnsa .quantidade de sold-td1>s, a gú"erra em que 
andamos eii1penhadós, é com .uma nação , tão 
fraca e pequena, que não obs_t~nte· as. nossas 

-pessunas cu·eums anc1a;;, emos uma· orça supe-
1·ior á . do inimigo ; e se -acaso ·os. resultados 
da guerra têm sido contra o Brazil~ .creio . que 
ninguem de boa fé . dirá. que isso proven_h'l de 
nii1> t1mUOS forca:; bastantes ; mas Sllll dé ha\"e•. 
r._em sido mal êmpregadas.• · _ ·· · . 
. A emenda ao . artigo. pl"imeiro principia'. logo 
a augmentar a fm·ça dizendo: cabos e .. soldado~ 
.em vez .de combatente~, e vinte mil· e111 Yez de 
q1uitoi-.:e mil: rcduzidí1 n mehdc '!l~ta forca, <l~-

. pois de ser augmcntada vem cm.-1empc>. du·· pai 
a sustent.ar~se uma mult,i_d?o .·de . -gentf? ~cm, ne~ 

1 
cessidade. · · · · .. . · . . .. , . . '.,. . 1 .. , 

· . Quanto 'à emenda ao àrt. 3;o.'pol.". ellà s~ pr,4,!• 
f.en.de que ? recrutamento. d()s' hllt;~lh_õ~s f?~º e?~": 
de· g1'a11ad~lJ'.OS. e ?-7. e·. :?S d•;'~,o;.ac;for~ ,li~ll\!«i~-9. 

01· · engoJamento ' voltmL<tr10 · dos:• estranaciros •. 
s a emen .9( .. ~ao ant1-nncu~n11 ,:, que;;J:l .. ,., ª>Pª! . 

lnvta e11ga;ame~tt?; ·que tit)ltn: :;e ·acha·e·_estran
geira (apoiados), para exp1"inlir n . mesmá idêà; 
não era preciso um ·tal vocabnlo,• q ne não é'. d 1 
noSS'\ língua. . . :\ . _. . . ' .. ' . . . . ' .•. 

Quer o senado que essas · córpas estrangeiros, 
qne ha entre nós, . sejiio preencmâos unfoamcnto 
com outros estrangeiros ; e de · mód() •· <í. ue vem· à 
ser cousa tão sagra.ia, que aos bnu:ileiros r.iio · 
é permittido alli· pe1letrar~ ' ' .·.. . . '. :;. ' ' .. ' 

Para qi1il_so querem ess;is tfo~ ~~-~~n,.ari!ls 1 
Será -e_ara nos aJud:1rem:. ~~-~g~erra.., _do. ~l~l: 

tricios vão iridó todos ':Pa~a Já· ~:''q~~:·oir:~~f?~-, 
geiros tici\o pam figumrem· no' ·~n~an:o ;;''.~'li~ 
prestimo que' ttim tido e ne~hul_Jl O'Utro l, :!~Pr.1ª: 
d•> ge1·almente)"Então ue·":.·fim~";11averi:'-~~ otal; 
m · 1 a easo con eeen o-se o no e ~ onra 
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·De.mais; as trQpas ·e1u'C)p~as~ ,uiio .siio ,;propi:in!I 
para' està gue1:ra ; · todos sabem. que se·_ 11ecessita 
ue homens que .teuhiio' _.pi·alic'a daquell•i: caiupa
llhii: e: que., ate·: 'ti~ brnzilt-iros do· provinéiBB·.mais 
•11.staiit~s al1! - n,lío: jn:ovuo bein; como as tlns P'º" 
vineias •'visinbas ·; quanto mais esses: europeus, n 
•iuem·os ,J1nbiros e modo de vida;tol·nào incapa
zes. de_ p(lleja~ naquelle paiz •... · 

Já o 'tenl10 dito e agoro o. repito, muito respei· 
to o senado.; talvez que· elle fize!'se as ·suas 
·~meódas·-por' nlg11ma razão attendiv.el, · mas . eu 
niio a posso -alcançar e por isso ''ºt~ contra 
·~llns. Hoje_ nii~ nos devemos glliar pelo~ nfotivos 
1le conventcl!Clll aqui tnutas 'ºezcs allcgados. 
- :;e. cm coui:a.-cle ta11t1l monta" formos · 1>1ml1em 
r.ondfiscende11les, n poucos passos -11c:u·cmos · re
dn zidos:· n • ohec!ece1· no scnndo ccg:unent.e · ·· · 
.-··urtuf.· tnl · condescendencin niio serin um neto 
de prudencin, seria uma fraqnezn. 

o Sr. Vusconcel.l.os : - Eu me· opponho 
:i. emendá que o 11enado offerece no art. ·i. 0 e qtt<l 
,•, céincebida nestes ti•rinos'- em lu~ar de ·com
bateíités '. · p'iga-se .:... cabos ·e sold.ados. · · · 
~nte~d~, ,S1·.. pre~idente, .Ciu~· "nesta. matefla 

nno deve. ·haver condesce11denc1a com o senado. 
1,'ô(;lii .º .mllndo. tem .sido testemunha. da nossa 
boa ·fe ; e ba. hem pouco tempo que. aqui i1as
sarão as emendas :'1 ld sobre -as pensucs 1.hls 
viuvas e filhos · dos officiaes militarc;, : estas 
emeúdns v.inliiio em tal forma, que muito tm
llalbo terà a ilhtstre com111_i:;;siio em as p<•r · cm 
h'óa ordem o sâh·ar as suas :mtinomias ; solieja 

ois tem ·sido' a nossa conde:;;cendencia com o 
sena o (J a na(;ao 11iio puc. e deixar e 11os fazei· 
iusti{:n. · ' · ·· 

·: O senado foi l.iio lihcral, que ainda deu mais 
for~a -do qne o ministro tleuin, pois qne este se 
conten1avn C'>lll n força actnal preenchendo-se 
os -eo1·pos como no11 diz no 11cu parecer jà im
J.ll"P.sso a il\ustre commissão ilu guerr:1, que t.em 
feito muitos sen·i~os, e tem clesemprnlrnclo ~s seus 
d!!Yeres. . . . _ _ . · 

9ra', _que o senado quiz dar mais . do· que se· 
lhe pedrn~ é o q\1e se conhece por e.-tn emenda. 
· ·A le,i qu~ esta camara ~pp1·ovou lixam a for!:a 
de· tena em 30 mil combatentes no tempo do 
g'!lerra,. e 14 .. mil. no tempo de 11az, e· o senn~o 
snppprimindo a , palavra combatentes, e offere-
cendo em stou" lugar· as palavras.....: ca\Jos e_ sol-

" 2 .. ~i~ l1omens, pois a __ fa11t0 ni~i1tiu:áõ. os für, 
l'Je111, _sargentos· e offic1aes ·do r:x~~·c1to:. . . . · 
·.E' para que o senado qher · 22 (Ja, 23, i1~il ho
mens em tempo de paz·? "Ser:\ necessnua tiio 
grande força pnrn o Br11zn·1 Que vizhiltos ü:m 
o Bra?.il _q1~e tanto tema? · 
· :M_ns ·a primeii:il .questão. qu~ temos a trntiu· é, 
- tmhn ,o senado :rntoridade de augmentar a 

. fori:a, de · .eme11dar n11sim . a lei ? ..,.... Pertenc'l . a 
flstn caniar.a e não ao seriado., P.. i!1cirativn sobre 
o .,i:ecn1_tnmentQ,. e, o .senado ... uugmentnndo a 
força· armada, .toíno~· a·'infointh·a,. por jsso )illl>-
sou $IS !\llUS ntlribuii;ões, exorbitou . as .$nas alll i, 
bu~çut>.s, ~ ,portanto d~\'enú ser· rejeitadas. ns 
enie11Ja11, }lCJD, se deve . esperai· pela 1·e1miào das 
i:auiaras p:ü-a .. a decisão dcâtc ·negocio," .mas ... . " . - . __ , . . ' - - ' ' 

rà·, <los "dci1ütatlós';repélliu' e~sa 
otr.ins_i,·a d'l:có.nstilui~o; . , . · .... -.. - .. < .·· _ 
. ~este'sentid!J,.màndarci:l°i ·meia mna" iúâicaçiio. 
: N_;1"o, ndmiitaínos, Sr~ presidcntt?, :t, menor in

rtàftI'o Ali· e~~tiL!iit~(), Pi;ii1~ip11lincn_tc ncs1 e caso, 
Jl?r;'l\I!! ,~stc:,,arl.igo e .-!!lnis. 11n~r,a11!e do .. que o 
artigo ~qn'P. .j.rafu.'ilos impostos: o ,1eerutamento 
e;~f~inl~mJ> 1.!~ .i1npós~o, tj'1a8. q1~e 'ímpo~iõ, .. Sr. Jl.•;e7. 
a1âente~ •• ~ • ~ W. um 1~npt>stO J:mtndo sobre a libe1, 

tla.Je. i::anguc e d.J;t dos_ ei•.la.J:t<•_;:; • •. ! ! ~ ,:lt1üi•/efo· 
geralmente.:. . .. .. . 

Por. isso mil> . se pbde :ulmiHiJ"- qne o sena!l11·, 
:viole: t.ambem nesta_ pa1te;, a_ .constituição.: .. :viole 
110 mais; e quando· .não, p,odemos .. se1· éonipliées. 
da viola<;ão~ e nem, o po,demps .. preYenir, 11a1is u:is 
circumstancins nctuaes- po(lemos. muit9 bem. pre'.. 

post.o a illush·p commissiio de gµena, isto i.•. 
1-1 mil comhatentf.ls .clistribnidos ctimo indieo1í. a 
mesma commissiio no· sen _ c>xcellciite parecer. 
(A1ioimlo~.; - - -

·Para que estes 20 · mil soldados · fóra Ófllciiles? 
E' n cousn a mais extraordinnrhi que pódtt havér ~ 
Nem estt'l em proporção com a populntiio ·cio 
Brazil, porque Ml ei1tendo que a populai;ão do 
Brazil mio exr.l)uendo a dous milbões de habi
tante;:; livres, não l'Õde com um· exercito tiio nu-
m&~~ . . . 

E:;;tnri\ o Brazil nas circumstancins dfls naÇõcs 
da Europa, que, _por ter\!m visinl1os, q11e ti'>m 
fon;a armaJa permanente, e muito consideravel, 
se vêm na ne~e.-sidade de a conser-.ar tmnhem, 
I_Jara re_pelli1;"qúalq~1er'·at~qtfo: {lú'é 'póssa f;1ze1·-se 

., ~ ~e. 

N:1o: ·o Brnzil felizinente' 1füo est:\ 1icstas l'ir
cmnstancias . os govc1·nos nossos .. contennn(ios 
são ele natnrcz:l .tal qnu n:io . ad1nittem'.ex•:n·citos 
permanentes m11 tempo de paz, on. ao mt1no!\ 
muito numerosos, de maneit·a, 'lUÓ ·nos ·rióssiio 
a ti.errar. 

Com 1-l mil comliatent<ls, e disfril)uitlos .:ll!l. 
fúi·mn indicnd:l, UOS Ser{L fndl repellfr, todo e:q1111l· .. 
que:'-· ataque, qne llc .improviso nos queh·iio fazer 
esses governos, ,·isto que elles; tómo ·a. di7,er,_ 
não mnntem. exerc.::itos pel'maneutes cm teinpo de 
paz, e no tempo de guerra muito "hcui nos pu-
demos prevenir. .. _ · · · · 

Eu quel'in qne se decl11rasse, se fõr possheI; 
que esta fo1·ça 1111 nea seria:' e11lpt·egada contra os 

· - ' n i ·i r i 11 •• · :-- s 
dous· unicos de invasão, ou ·1·ébélliãô; oiitros 
dev~m s~r os meios p>u-a manter o socego interno. 

:\fuito perigoso. é acostumar o soldado a ol/rnr 
o seu concidndão como inimigo: acostumem-Ro 
el!cs· a ,rcpellir inimigos,. e n., l'espeita1·. ?S cidn- · 
daos. . . . . . . . . . . - . . .. . 

Nnpoleiio ~nés1rio, o.- maior·· de:::potti,, q11e· -. tem 
l1avido, _sempre fez diff.:l'ença de-. trop!l'de :gen
dnrmeric~, da guarda nacionnl, c."de;ttopa'de pri~ 
meira liu}1à; uo -menos· pela sua 1nstituiçiio est..\ 
ultima era destinada a repellir invasões cstran.: 
geiras, e· nunca· parâ· :itncar os· cidadl'ios, ó que 
11111itns \'ezes ncoutcceu ele facw porque um des-
potn niio conl1cce lei.·' 

Esta. gendarmeric_ foi insli.tuid11. par.\ cuidar d:\ 
sej:!;m-nu~a · particular;· ·pnrn 'fazer · :18 prisões" ifo 

~ .. ' ~ . ' ' . 
i 1. "Y e t:Jo .. • 

1 o soc!'g_o pubfü:o -nps·-. dep::irtanielltos": .bom scrhl, ! ·que entre 1;ó::1 houvesse ·tamhem,alguma:cous:.: 

)
1 scmclh1u1te-:,acostu111em-se os.-..nossos. soldi\dos--- a. 
, füzec.ff!CIJ. aá~ i~1~~1~igos da }!~c4l.1.dii;;p1íJ>J,lc~i;i1~ 
1 nrnito ·~no,~ :.Ç<t~'\"em7 que, elles;:n&Q; s~- Jiab_itucµ1i 
l (pe1-t1~iltn:,!!C.·.IJ!e. e§1a. i·~1~Hçªol.:n ,wltarce§lntm'1:,' 
' lJ3-t~1<>: a~ ~~1a~. --que. sô ~cYl\I\\ ~si/r. :~mpi·~~td~:>· 

con.trn. !l~:11_mmgos. ·.: · .:; :<-.;:ii .--. ,i,:--\• .-.,vf,.,, 
Porltmto cnt"'udo- que?,·: por· motivos -llOlit.~cos;·e -
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SESSÃO R~l~ .oE.fJUTlJlRO DE 182i 
fi,nancei!OS, pela manifesl.a otfonsa á constih1içiio, 
devem ser .rejeitadas as .emendas .. ao art. 1. 0 

•. 

o Sr. cu-nha. 1'1nttos: -Sr. residente, 
como:. · n o a· onra e pertencer comm1ssão 
de guerra; quero dar os motivos em que se fundou 
para arbitrai· a forÇa terrestre. . 

A· commi11são . entendeu que 30 .mil combatentes 
. ' j u 

ent tempo de paz,. erão muito suffici.:ntes. 
'Segundo o 'meu· módo de pensar, esta força 

de\•ia ser''dividida em 4 divisões, uma rao sul, 
outra· no norte, outra no Rio de Janeiro, e a 
qual'ta. no • liatto-Grosso; em todas as outras 
pro,·incias se de,•ião conservar tropas de po
licia. 

As idéas apresentadas· pela commissüo, rela
tivamente ás forças, forão rejeitadas no senado, 
e querem o!t "Srs!si!nadores que haj'á 20 mil c'lbos 
e ·soldados, além dos cornetas,_musicos, furrieis, 
sargentos e· ófficiaes do estado-maior e menor dos 

ata oes, ofliciaes engenheiros, estado-maior do 
exercito, e praças c1E: guena, e todos os ofticiaes 
generaes, de maneira que p1·e1endem um augmento 
de· mais. de :$'mil homens~ · . ' · · 
"'l'al vez {!ne ·as ·"•istas do · senatlo seji'io ·justas, 

talvez sejà1>1 ·r.ap1zes•de destruii· o meu· modo de 
pensar, entretanto· est.on convencido que 3U mil 
homens são muit•J bastantes parn defender o im
pcrio do Bmzil; · quanto mais que temo!'! muito>1 
eorp:>s do milicias que auxiliem . a tropa de linha 
no caso de ataque de inimigos externos. 
, Entendo- que em·· tempo de paz, todao; ns vezes 

que· houver. tropas disponh·eis cm certos pontos, 
como em. l\Iatto ·Grosso, Pará, no sul e 110 U10 
de .faneiro, e.que nns outms pr.ivindas existão 
bons corpos <le policia, estará o impcrio seguro, 
e cons'ervar-se-lia a t · · · • -
gundo o SYstema 1 onuchico constituci•mal, que 
~clizlllent~ \·ege º· Brazi!•· os povos de\·em sei: go
Yernados pelas leis, e nao pela:; armas. {A1)owdo 
f!.ei:q1'iiei1te,J •. . .•.. · . . .. . _ . · . . 
· );'õ_de.·._s~i,.qü~:fusséin tão fo!1e~ as. razões apre
~ei.t.aoJas. no., :senado,. que . seJa 111d1spe11savel o . 
-nugmento das forças,. mas eu. entendo qno a ·que 
foi· decretada e muito g1·unde, e excetle ao que 
corrcspoudu á populai;àodo B1·Azil. . . .. . 
· 'Jl!u· süppürina ·que as 'prirvincins: eriio .mnit~ 

ma1s<•povoadas; · mí1s. hontem conclui um· ext• ª"to 
da estatistfoa· deltas; e conheci que era c_om effcito 
muito· peÍ.)uen i~ '. ~ · < .. · · • · •. ·. ... . · • 

Nós tlllvez nos wjamos na' necessidade de tii·ar 
um recruta de. oiténta· ·.almas, isto é,- um "nus 
11mi~1 ,gr!ln,dc." ; .,. , ; . ,, . . . , . . . , . . 
· Nao · Juç, ,ne11liµma }iotenGia . da Europa, ciae 
aprtis~nte ~1.m!l p1·óporçã.o' tii.oJoi-ic_ 110 · systc111a do 
recrutamento.,- ... ·:. . ... .. . .· .. " , ., · . . 

'As forças 'dccrcfadás pm;a o te'mpo de paz devem 
ser empregadas ·nas guimiiçõcs; e para o serviço, 
quo pertence· .á· policia, convém em11rcgm· o 1 es
tante,: e penso·.qllc'serão sobejas. ·.·. · · 
. 'o'sr:· ;.:.:.-.;j~C;;i;:-a:d.e 'c.~~U.vêa. ~_;_sê ná lei 

da . respons'abilidad~ -~ dos .. - miuistros . de estado 
po.r• motivos i'de . .conv\lniencia publica · Stl appro
vatii<> emendas:' alts1udas·, (a11oiado~!. agora os 
mesmos motivos de cunveniencia faztJm com qne 
R.O •. nüo. deva .sanccionar esta lei com as enio:nda 
( o·•· seriud<i . {apoiados) : ·nunca . o Brnzil teve.· 20 
mil,,hóméns. 'erii' -0.rm11s;· em temp.,,dc :1,1az; .,o go
verno .· colli ,'todas ~s. violenc1a8 n.unca .· te\·e . esta 
fór~.... e. à ora o' seilaJo. quer' qüe haja =~ l~lil 

u · ~ ·para· q ne, . r. pres1 en e, . . . . . . 
N:lo baja embol'u Jei •JUe fixe· as fortas de te1Ta, 

f 1çiio~se · ernbóra rflerutamént.os vfofontus, . Yio
lem~se todas as leis,::s.'icrifiqne-se a liberJad.,, 
l!1\ng11~ e far,(lnda,~ç.s .9<ilJ~à°':>.• ~il)'m~l;!l 9.S: bni~" 
:c'agricultu1-a;•mas;rnnca.p1>r·consentim,..n1•l,desta 
:lugus~'enniara·\ap~i!id.o'.~efàl~êi~ie)': .t19a"'s"s~í~ê) 
as i·azoe.s do s..nado</ '8e1ao··qua..s'·forem, eu nau 
deffcubro.:rázào1snmciente. ':porqne:para o•strviço 

TIJYO !j. 

o sr. Vnsconcellos :-Quero decla1·ar que 
ainda mesmo que fossem _boãs, devião;repellir·se as 
emendas do s - · · 
que o senado não póde fazer uma emenda-nesh 
lci~ ~ .. . ·.e , 

. Esta é a razão porque repito que. se. declare· 
que estas emendas forão rejeitadas por aóLi· 
constitucionaes. ·. . . 

O senado, não podeuclo te1· a iniciath·n no re· 
c1·utamento, como é que o!Terece emen_da~ pnra 
augmentar a força; e nngmental-a tüo considera
Yelmenttl? . .J ulgarii .. o St·naclo. que .. siio' p1·ecisas 
bnyonetas para cunserrar este govemo? Quer .. rá 
o senado, que quando chore 11111 menino vá ae-1-. 
lentai-o· uma bayoneta? Se1·ii.o estas as ,·istns.do 
senado? 
. lJ111 dos principaes moii,·os, po1·quc votQ cóntra 

as emendas: .. é. porque siia .· anti·cunstitucionaes_, 
Quero mandar urua indicação p11ra se J_cda1a1· 

..• .- u 
emendas por serem cuutra a... con~tituiçii.o. 

Aberta a discussão sohm as emendas ao· lo nr~ 
tigo, veio á mesa um requerimeuto do Sr. Yni· 
concellcs. 

REQUERBIENTO 

« A eamara elos deputados repellio o ·art. 1 o 
dns cm .. n<las, por i.,cou~titucional. ,.- R· quelro 
que se faça esta dechirnçiio ;,a neta: --' Va.scon· 
cellos. " · · 

F;1i apni8do, l\S~iin COlllO. faml:ie~ ,o fQi. outro 
reqtrni-imento do deput11do Paulu Caval~á1te. · 

'· · m:Qta.nu1&..'<TO '. · 
. - •' ' - .. ••. ~ ! .• >-, ' • -· • ', ..'. 

senado; e qn~ o ·réqueri111.,~1tu do S1·. V:tscruccHos 
vil á com missão de·· éo;istit•1içúo ·para int...r1;(it· o 
seu parecer. -Paula Cav(dcant•:. » · · · 

Submettida a. mate riu. a vut.us, foi uuanime-

1

, meutu rejcit.tda n ,emenda' do scm1do ao art.. l<>, 
e o~ dons r<!qnerimentos furão lambl.!m . despre-
zados .. .. " · .-.... · · 

1

1 ·' Segriirido·sc ·as emendÍi~ tlÓ s~1iatlo ·iios· ·artS~ 2° 
e 3° do prójcctc> ;foruo· iguitlme1ífo rejeit,.das: 

O Sr.. Du:s offei·eeeuo ~e:;uhite. . 

l « Proponho que .se: offidc ao· senado que· a 
camura dos dc1-•uta.tos r:e]cifou us emei1das·, do 

.. ·' • · ... - ça~J . u·_,_-, -~ ~-- __ , 
e. qu.., requer ~ reunião,:...:custó!fio.'Dms.· » '': · 
. Àpoiad~ ·~·'vencfaa a '1\.'rgén~hi'~'f<>~'.ã:~ui1~1i\bsào 
de .cvnstitu11:.ão.; , . , , .·. . ..... " .. , ...... .,. 

l ..... ~_- .... ···< ._-._~--- _'-·: .. •_:-:· ·:- •.. --~-~\\";_- .. _;~;·.~·--:.-'·:_·'-~.;::e;·:<-!;;.·~ ... ;:·:..~-~-- . 

!
. TERÓ:El'Ri PARTE1D.A. OR.ÜÉ:\l DO,.DI.\'''. 

• ,_.,-··t"--_-;L .•.. _._ - __ -~--- ~:::.(-;_'_ ··~,'.·:~·::1r~_-:~_-~-::r;,:t~-~-.. :~\~~-:,. 

l. 
·. · Projeetó de 'resolução,· interprefando• :o'"alval'á~ 

de l~ ·de ~o\-~mbro de 18tl;.i, que manda "\:end..·r 
J.l 
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.-111 · fo1;ta.'pul.ilieu • ·:is faz011d1s. dr1111r.r1irl!is 1111!'! 
alfaí:idegaM c:Aberl a .a' 1lisc11ss)io. :l"ai'o.> -~\ -nu•sa : 11 
segniu~e do S1·.-·l'eheil':-\<dc•:Ci1;111~~a :·' · ·' -

li:}IF:XO.\' 
,- .: 

.. ·Acc1·escente-~ n'<> :fün' do· jiaragrá11ho: 
• ~·--.·- ........ ,~ ,.-~-· -; !~~··-r ... •·-. ;'. , < ... ..· ... ··,r ·.· ·u;e, ··ao."c. um caso.app 1caYe i\t 1spo~, 
s\..iiÜulo ~a~\·a\·ã_Cle .. ~p de' .Juuh~ d.e 1771.,~Spl\·a 
n 1·nchc.-ao • ....,.Tew:ci1·a. clç JJou.1;ca.... . 
. Se11tlu~·;poiudn,cfoi ufi11al ·nwrov:ith1 r.mn are
s1_1lui;aQ concehhl:t nestes tcl'mi?i;: 

" A nssnmhl.;a geml legislativa do imperio, 
)'4}:;1)l\90 :~ :-

.. ,; A: 'disposiçiio do •aJ\·àrA de 1$ dtJ N'o,·em~ro 
d;i l't;()!J ~ l\ ., ' . ' . . • • • 

as' fRzendas· deinornílas ·nas alíi\nili>gas pol'· ma1_s 
tempo_ 1lo qnc ll')u1>llc qne lhe _permittç a lei, 
1led11zi'n1lo-:.se; 1 ••/,. <IQ Sl!n p1•0<111cfo· a la,·or do 
presitleilte tlo' ldliin e 111nis l'flicines 1ln nrrcc~
•lnção. import1mlo uma p<"nn _impostn. á no·i;~
~encin dos. 11roprict.irio;; •da:{ 1l11ns :fa7.endn~, 11110 
póde SC'r~:nmpliado, nggrn,·nn•lo-sc. nn pratica .n 
mesma ~Jednl'<;41o com mais 2. 0 /o. mn btJ11t:fic10 
dos recebedores das elitas alfnnd~gas .ª titulo' 
de emoliimenl•Y .de deposito 110 refon•fo p1;0-· 
•lncto. · 

,( Pnço ela cnma1·a dos depnlallos, 20 de Setem
J,ro de 1&'27.-~lf. J. 1le So1t.:a F;•a11ça. - J. G. 
Ledo. -"111. Calmon du l'in ,- Jos1'. <fl: Re::enclc 
Costa.-S P. ele Cam1ios FcrguCi1·0. 11 

Projecto· de rcsol~tçiio ;,mplinnclo o · alv;mí. de 
1G de Dezemb1·0 de 1700, que rcgnla ns refor-
ln!lS. 

• l'ROJJXTO DE nr~sor.uç:\o 

" A nssemblé.\ geral legislatiya resolYc: 
~ ,, At'ligo nnico. A dis11osição do a\yarA de lG 
<1 l'l Dncmln·o de 1700, q ne regula ns 1·eformas ~os. 
officiacs .co1nbntc1,tes do exercito .fica, extensn:n 
nos· offiCiaes ·de· HU\de,-sccrctm·ios, capellàes e pt· 
cndo1·c,, tfo mesmo exercito. · · 
- " P iço da r.amam d(ls cleput.adi)s, em 27 de 
Set.-mbro de is-:n .-. .i.nt011fo l<'i·1rncisco (le Patrf(l 
Jlollam/a.-Rm ii 1 1_ _ "" . ' _. : . _ .. •• 
Fra;ici.si;<• . tlas c1t,1g(IS :<;;anlo'.ç. -::1.'1'1ªC,l0 /<JS•~. T t.
,.,,11~-· da Fonser.a.-Lm,-: A ugie:;lo .1rm1.n, 

nnrnnt•' o d('l1ntl'l íoÍ·iio npni:ullis n;: segnint.l'!s 

L• Do Sr. c'ú11J1a' :\r:.ú~s. '..:..:. Accréscente~se_ a 
pnlnvm -e. füz1:nda- :idiantc dn palann..-~tmde." 

:!.ª " Qnc estas ref<)rma~ não ~é.~ll.1ào lu~a~_:;n-, 
n:io em caso ele nusoluta 11npo:;s1b~h!lad~ ph~ :s1ca 
Ili\ moral. ou · < nr .. rmidade aclqmntla em cnm

n:.lrn.- 1-asr re 
Por d~r n hora fico11 'n 

. O füi. PnESillE~-r1• deu 
? de Outnh1·0: 

diseussn~ adindn. 
para ordcli1 do. d:a 

I.o~S~gu11das'Jcitul'~~ ele_ pnrecercs. · 
2.0-,.PJ'..ijectü .de· resoluçãõ .•impli(mdo,_o 

tlo Hfllê be7.etribro de 1'fl0.' . ' ' ' . . ..• 
!'[ó-Emendas d•> senado ao prójecto •fo lei· so

bro .C>!!i r.<>vos.·~ispado!!!,·dc Gvyaz e :u~tt~9r~so. 
4:;;~Em(\.ndas ·do sen:Ído í10 pl'l•jedo tle rcso

hii;ão, sohr-0' (IS'· crim(?s d<l tc1·tt<:irns 'e ulterioi:es 
d ... -seri;ii.'5; --·:,:• 

ii.q-Pri;Mirà discussiio no projecfo de l~f sob1·e· 
a p1·opos;tll · 1lo. go\·~1·110 a respeito d:ls assigna-
tnms ·JQs-diplomn..;. . ... . . , , •· 
· r..o-Seg1i.ndá discussão do prc.jecto dtlei sobre · 

a al>oliçiio das mesas de. inipcei;ão do assacar e · 
algoJiio. · 

7.q-
as faculd:ides'. d<: medicina. . 

Le\•antou-se a sess1io depois das 2 J1oras da 
tarde. · 

. Pctl•·o de Ai·aujo Lima, prcsidente.-"-José Anto. 
nio 1la Sili;a Maia, secret-lrio . ...-José Carlos Pc
i;ei;·a 111• ,tlmci1la To;·i·es, secrctnr_io. 

sessAe em ; . de 011t111tn 

tê1·çm · exercjcio 'os•··ttibunaes .. c·•mais es_tabe ec1-
memos ·· pub!icos 'nos •::dias' ''Snnttis ·.· dispe;isad'?:;.; 
que julgado objecto· 'de.-.deliberaÇào ·'11.~ :uiandon à 

. . · - -.· . . . . i S lC~. . 

'" l'AnECElUis. 
', .. ' . _\, , .. - •;-- ;• ' " 

1.;; ·n11 'Cômmissã'o de '.Íazellda'.:'s~bré:ô:,ri!Q..i'e'~; 
rimerito. de MigueFJoaquiiit. de. Ct!r<iü~i~;.119r, , 
haver opppsi~ão~ 'ficô~ .. acqadq. ~.~;- ,," r· ·::·~:~::: l ~,~,; 

2 ... ·· J)a uícsmn commissiio- sobrô··as·:consultaS' 
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do consell10 da fazenda ácerca de pt·opinas das 
arrematações dos coatracto:; que percebem os offi
ciaes de algumas. juntas; e por haver opposição 
declarou-se adiad.1. R" uereudn-se oré:n a ur-
genc1a, .que 01 apoiada, ·dtscutida e approvad-l, 
entrou a m:itetia cm discussiio, e Yicrão á mesa 
as emendas, que .forão apoiadas, tlos St·s. Pires 
Fcrreim e Monteiro de Barros. 

EllEXDAS 

" Que a•1uclles empregados que tirnrtJlll t·ecc
bido propinas contra as leis de 22 de Dazemb1·0 
de 17ul ·e .2() de Outubro ele: 18~3. seji'io cbri
gados a restituh·.-' Pi1-es. Fén·ei1•a. 11 

" Que os C\fficiae~ desempregados 4as juntas 
não rP.cebãn propinas ou emolumentos na con
formidade da ·lei de .27 de. Dl!zemb1·0 de 1761, e 
qne os president~s e secret>lrios das p1·ovincias 
1·esti!uiio tudo quant? recebêr~o de mais do que 

Bari•os. » 
Quan•io a materia ;;-, . j1tlgru1 sufficientemente 

discutida e se procedeu á. votação, o parecer 
não foi approvado tal qual, vencendo-se que .i:e· 
fize11se um l resolu<)iio na conformidade .d·\ sua: 

·doutrina; ~ emenda elo Sr. Pires rejeitada ua 
primeirà, foi apvrovada na segunda parte·; e a 
do Sr. Monteiro de Barros considerou-se incluída. 
nas votações anteriores. · · 

Então fez o Sr. Yasconcello;; o seguinte 

·REQUERIYE..'\TO 

« Que para ~ rep·o~içiio das propinas e orde
nados se tome uma.resolúção.de recommendação. . , . 
~.•-Da. commi~são, de constitniçiio sobre o re· 

querimento do almirante e. mnis officiaes da es· 
quadra. do Rio dn Prata. · 

« Foi visto na eommissão •le crinstituiÇiio ci 
i·equerimento do almirante, oftieiMs e mRis in
tlividuos da esquadra do bloqueio cio Rio dà 
Prata: no qual expoen1 'que, havendo o súp1·emo 
conselho de jt1o;tiça confirmado as sentenças prn
ferida<J '·na ,auditoria··· •h" marinhR' sobre varias 
embarcações•'apresadas J>elos ·supplicantes : acon
tece recusar~se 'o'auditor da: ma~·inha ao cumpt·i~ 
mento· e: execuciici' das':mesm'a;;, allegl\ndo :para• 
isto uma portaria- ex1ledida P"lo• supremo conselho · 
de justiea ''em -virtiide dé ·outra' que baixára ·<)a 
secretaria de'estado' stos' tiegocios estrangeiros, 
ordéna1ido'' tie 'so· ·· sobre"estives!lé'': na· · execu ão 
das 'ditas"sentenças'' are·.ser publicada··a reso~ 
l~ção' dá"as8e~bleà;·gend;'. que trata''!1 ... de orgn-: 
msar o plano,· segundo ' oe' ciual · .devmo- · fitzer-se 
as revishs ·das -sentenças·' do. , conselho . supremo 
de -justiça.:'.'_ , ''·":'""·'''' " .• ,.,,.; ,.,.,.. "'' .•. : . : 

éi '.A: :~ôiíiiilis~; âiJj~_à,·:q~~""C?si.'súppli~atites: fl!u~~ 
dam0ntãot~ seu' ~que1·1mento ·. co.m 'os'·,propr1os 
d~s .... l?dª.~.:Iío.· i;d .. ~'.!1 ... -.º ... · 'ª. )!d.j_~?,r .• :.:Ji.,. _à 'jlljn.?,i).~1.~.· / ~ê '~·.~.·.:· ... ~.~n~n···· 
CCrtl, ~~ .• QS"jP!>X~r1~;, &-Ql;l~ .'.l!.e.~.re1e~'.Ç_U~\ · u ~'.ue' 
l>arecer 'quP-; "pará-' uiais · exacto' conhecm1.;nto da' 
~erdad§ .. e' ~ãSm,?; j>â,i:a 'J~l~dl?,~~ .. '~ctll · '<1U,:ilqi.1~~· 
11r~ced1!11et)~9:_;,1;1lter~O,t~ ~ç·· p~ç~~;.~o .. ~g;y~i,·~1f· .1!>do~ 

. :Entt~lE:iin1."àtscliisã6' 'se"~<i:'miui:>t1;ó .ta mari,' 
nha deviá ·oi.:· íiilo' .. ser ·convidado, para assistir á' 
dó.'. pàrece.r: aa· commiss~o: .de madn~~- ll• gtierra; 
s~br~ ,;a pr9post.a, ;:1o~go"1'.e\'i:io,, q:ue:, o.~ m~ll!º: P>-W 
mstro -- apreséntãra ·a. esta· ·c11mar;c; ·· u déc1d1o~isc: 
atfiru1ativauiente; • · · · · 

C.mtinuo11 •l discussão adia1la da sessão an • 
tecedente ·da resolução sobre :t an1pliai;1io ·.d<> 
disposto no alva1·il de W de Dez~'llbt•o de l'i'OO; 

. • ·- 1 .. 

e, sendo n1mia~o. foi discutido e approva•Ío. 
Seguio-se a di-x:ussiio da emen'h do senado 

feita· a resoluçiio desta cam:uà a rCi'lJlCÍt•) ll:t 
bulia da ercc.;ão dos bispados de Goyaz e :\Iatto
G1·osso ~ e foi approvadu pum se lledir a impe-
rial sanc~iio. . 

A mesma sorlc th•üriio as c111endas do urnsmO' 
senado foitns i1 rc~oh1.,ão relativa aos crimes de 
tet·ccira dti,et·<;ão. • 

Teve · lug11r a 1" tliscnssão da proposta do 
podet· cxcculivo iu:erca tla. assignatu!"ª. do» di-

passasse ã ;cgu11d·1. 
Passou-se :·1 segunda tli,;cussão do projocto tlo 

lei da extincçito •.las -mo.;ns da -inspecção, o o: 
primeiL"o artign foi approvado; não ·se proiw-' 
guind•l, l>Ol" app1·vximai·-se a hora de fechar-se. 
:l sessão. 
Leu~se então. um ollicio d» -sceretnl'io do ·Sé

nado com as emendas no pl"Ojecto de lei sobre 
o imposto do ouro, as· qnnes se mnmlãt·:'io im
primir; P. tnmbcm se mandiiriio.· Jlara a imprensa. 
as emendas· dil com missão de. legislação ao pro
jecto de abolição do· tribunal tlo desembargo 
do paço. .. . 

O Sn. Pm:srnEliTE deu para ordem do dia: 

lu.;~o sobre o concilio tl"id. Sessão 21 de reform. 
mall'im. · 

2.0 - ,\ continunçiio da 2ª discussão. do projccto 
da extini:ção dils mé,sas da ins~eci;ão. '. .. ··. '. . . 
. 3.~ - ~ PEin1efrà Ílis~:u~iió :·dO:_ p/ój,ect<! sob,t"u: 
a vn1sti·uc~ao do palac10 .da. unperial qmuta .da. Boa-Vista. · · · · · ···· · · ' . ·· ~· · -, ·· · · · · · -

4.u -A sc~m1<la di-;cussão' d9 ·prójeci.o. soli1:c··os 
legados de~xa(i9s à e.straugeirps. . ; _-~ e~.,. : .~. ; 
.. 5,~ - Discu~são;: do pat·,ecer·. dà:~ cómmissiio,; do, 

constituição sob1·c ·os ,negocios politicos'.da.Jlalüa., 
6.o ~ A' discussão; do' parecei·· eia; .coinmJssão<de: . 

marinha' e guerraãs1l·hôras•· cu.~'''' .,., '~:::' ' 
· i:evRnto·u:sà''a':'sêss'ão.~ã~ 2·1ioras aa".tiírdei'. ·•_ "'i 
. ;. :···'''-"·'· ,;_-,: ~~--''·~.,;;i;~;,,, '~~.,'"--- ... '". i.-~ l, l~"':'~'\.-_..;,, .·!,..·;; 

Cal'.l~s< Pei~éi1:a~, d!~, ,Alm~id'l!., iôri·#s, · fr:8~i:..i·.~,t~r1~.'. 
-José Antótiio cl<i Sili;a ~ll'!i~ .. g0 .~ç.çretª1;io_, ··" ,,,._"' 

r:··~-: -...:...-~....;.-"-' i -~~,;..:·; .; ".";. ·- . 
._, ~-· ;r:_ }~ f L, - '· ~:::~·::;.:,;:1.C . 3.:J~;:. .;_. '.: ~ :~'"':;: i~ L. I..· ._; 

,,; '; :. :sei;sã.o -en•' Ui'dê'Oatuliro ~l:".·= ••• :,;.o; 
!:.~·,-; ~:<_-.·~~'j")l :;<i, ~}t_ ( -.~;-~::,.r.:;.,·:-1: .. .:!•:J -<.:«i ~;. . ..;t:·.">!'11'!'.t:~..d.6: -~1.~j 

'No::s1m:xci.\ -íiu·4;'tt'.;;:~1~t.vâ 4DFi!>'í!l1u! s. 
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sena<lo adoptiuio .:i 1,1·oje<".Í.ol de reso\u~iio d.esta 
ca1n1u·a s •hr() os ·~hNln1n•mt»!; doo;; passapo:rtP.s 
de nn'l"in.;, p·1s<1a ln;; 111H ,; ·crt>t:u·iai>, ,J:u; pr •\"Í •
cia,;; maritiina• ifn itnp"l"Í·•; e •mtro mn· "" N -
ciJH que ;:"). . . 111p»r1al sc tlign:'ira saneei.mar 
,·a1·ias lisp.,l'kÕ<'S l"~!Í,;l'itiYas. 

Ficou a caniam. inteira<lit, bem como da pa1·~ 
tir.i a =to d:1. moles · 
Síl'\"a. 

l'RDlEHtA PA.lU'E DA ORDEll DO DL\. 

·Emi:-ncfa pn;;ln pelo sen'lllo· á resolução 1·elaíiva 
üs •fü;posiçõ·~s <h e1J11c. trid. Sess. 21, cap. lo de 
reforlllat. matrim. etc. 

Foi :ipproYada. 

SEGCXDA P.Altl'E DA ORDE'!.l lJU DIA 

13oa-Yista. 
A c;m"ir1enlr o :Sr. 1w1>side11ttJ t}llC o miuisfro 

respectivo não fóra convidado pnra a tli<1cussifo, 
ros .. h·eu-so que uão l:iC tratus11e hoje 1lcstn 111·0-

. posta. 

TERCEIRA PARTE DA OHDElI DO l>!A 

Prr1jPr.Lo 1la extl ucção das 111ei;as da iuspccção 
em 2• d iseussão e no art. 2°. _ 

Toda a jnrisilici;:ão cont1>11eiosu, que 1iertencht 
n tae::; me,;;a~. é d!'\'O\ vi•ia iLs jn,;ti!:as ordmarius, 
par.i cujos eu1·tot·ios pussuráõ todos os autos fin
dos e:pendeutes. 

O Sn. So.1.n1::s J.>.\ ltocu.\ olfereceu 

.urrwo .\l.11.>JTI\"O 

" Os geu1.:ros até 3gom inspt!clados coutinua
r.i.õ a ser ~epositados ~1os. frapiches 1nm pag!l~ 
menfo do. dumno e· m•us impostos a quu cst>\O 
sujeit"S,' S' ·b· pena de pc1·da dos lllCSlllOS gcue1·os. 
-Soaí•t:$ tlcc RocTta. " · · 

l~oi apoiado, e entrou em discussão. que se 
interrmnpeu por se anmmeiar a chegada ilo mi· 
nistro da marinha, o qual fôra convidado para 
a discussão dos pareceres dKs commissões de 
2uatinJ1a. e, fazenda, sobre. a proposta .do governo 
iicerci. de objectos de .. marinb!l,; p:1ra os. quaes 
pP.de autori.iação .·e meios pacuniarios; introdu-' 
zido niL 'sala ·o niéSmo: uíiniStro;· na fõrma · do 

· , •· , e o r. pres1 en e poi: 
emº· discussão os referidos 11at·ece1·es, que: fieã1·.ão, 
adiados por dar a: hora. · · · · · · · 

. O Sa. ·P1tt:s10ENT& oon'\·iJou o miuist1·0 para a· 
coutinuaçiio dest.à discussão uo dia 8 do cor
rente. ti111s ellt)_, 41!Clar~u:; que. ilJ4epen~e11to ele 
sua arsaillteucia íiill continuasse, e se retirou com 
a formalid~e do .custume. ' · 

Deu o Sr. proside~t~ para ordem Jo dia 8 : 
1.0 . ...;. Pareceres adiados das commissões de ma-· 

l"inba _e_fazeuda S<;!b.re a proposta do gove":lo pela 

gados. deixados ~
<lo' im].lf.:rfo, ·· 

Levaniou-sc a sessão tfopois uai 2 horas dll 
tarde. 

Dr. J->e«ro de .-h·auio Limrt, pre-.idente - ·J 
• ,ni;11c.a ,,;•1·c.~, 1° secn:tario. 

Bastos, <Jo sccreluri•.1; 

Sessão em S de Out11bro 

A"s 10 horas fazenJ•1-se u ctuuuadn, aehat·iio-se 
1n·es .. 11t"s 7:.l Srs. duputados, faltando com c.<tusa, 
os S1·s. Paul•L So11zn, S11lsrrulo. R~zende Costa, 
l!nrti1í,;; Percit-a, A1·anjo Via.t111a, Rncba :Franco, 
ll"llo e Souz 1, C1111ha Ba1·boza, bi,1po do :\l,.ra-· 
uh•io, J,i "' C.1uLinbo, Gah,iio, C>1sta Sih·a, Hol
ln11d1L Cavulcau(1>, J..•aria Barboza, l\Iaciel . l\lou
t ·irfl, l'iuto Jo l..11" •, L•1ho a1·c · · ,-

·~os e :si '"ª• • arub.r e )!adureira; e sem ella os. 
Srs .• l{"!ldcs Hiblliro, L"pes lltiuJcs, Souza J..,ran1,;a 
o Conc:.t. · • . . . 

O Su. P11~;s11J&:s1".1:: declarou alJerta a sés;;iio o 
lida a neta da antecedeute 11elo Sr. 11ecr.:taria· 
llasl.os fui approvllda • 

O ~11. ALl!ElO.\ Toun&,,;, dand•) conta do . cii1c
dfo11lc, leu 11111 officio do ministro do irnperio, 
11articipando, qnc ·cm eonseque11eia do óffició do. 
1° co1Tc11to, que por ordem desta canúu-a Jlie .J 

.iõra='iirigido, se expedem as or1le:1s · necessa
rias. afim de que n camarn da capital da pro
\·iucia de S. Paulo i·cceba lanços nr1blico.; sobre 
a obra do enca11amento do l'io Tamandahy d•L 
mesma provmcia, •leclaNn_d_o-a quantia,·com quo 
poderá concorrer annualme •· 
a camara inteirada. 

o 81:. PnESmi,xn~ nomeou sete membros par.1 
a deputação, que tem de le\'ar as leis · ü sane-· 
11iio i111 pc1·ial. . 

O Sn. Cu~u.\ ~faT'ros,. leu e. iuil11do1i . fr mesa 
o seguinte · · ' · 

llEI.A"l"OlUO 

" O deputado Raymundo'José.da Cunha_;Mattos. 
memb1·0 da. com111i:1são, de estatis.tica-, . desejan40. 
np1·esenta1·, a.esta ~ugusta camara .. um.,bem •. or· 
denado relatorio (lQs. exames, . e ;.avcr~guaçlie!i!, a 
que procede11-,sobre os. ,diver:>os,.~peis, que,~:'."'. 
conLrou nas pasta~, tanto Pe,·t_once~_tes .,a.os:1.tra-.. 
balhos, da, as~emblea .. ger;d;coustituinte~ co~o.dos, 

. .- , .···. . - . . !· .~Çli,p~s-. 
.sado, e. do P.t'.es~n~o; aeha7se~com ,:gr~nd,t;i. ll)agqa 
ob1:igado .. ã .!lXP~.r · n ,u:ie~ma ,:iu~gq.~!-1!_.~mi.ara.,que 
os resultados .. l!O!b~eus, dc§V:l:lJ.l,9::;,, n.1LC:\:C•~rre!lp.t;1,11 .. 
dem. a_os pa~riotiC(IS ~"''• g!le ~~ prqp~ZrlliiQ .St•.n.io 

. poss1 vel . cu!ll os pouco lllf"rmes , . o~~~-ur.ol'!, , o 
co.nt.r!ldfo~o!'1()s. papeis .. quç, :fc~~!!.~.u,._.1,o~ffil9-:, ,ul!lt\ 
perfe1ta-1dea .de. um .. ;iu; .outro. ramo dã: ostatis-
tica· }19.. 

4
_imà. pe.·r· ~~-'d. º.; :B.r.az.".1t1 .•. ·.'·ii.ll~ .. ~·:·,d.~ .. sW-.. hªç~~ .• &Ja_-.·,,-~ .. 1 .•. 1\. ~ 

coutmu~r , ,,J~er lllL,_ e11~1?~§1Q.;",«;a p,_s-: .!Ll!1-
ditreret~t1~mo.;, /iaq~elles; .. qw~ ... ,_ i(er,~~~'' ,.i:iub_m1 ~.i,s-. 
t!''1r ao corpo l_eg1~l~tn'.o ·~s . ·~eAA~.~·1os, e~çl.&r;~-
c1mentos, ara .sabermos . a u1llo ·:. ue .. somos . o. 

. - . . ~s • v1( ·~ . s~f-: .,~!' ; b,~~',!!:ça; :póliti~!'· 
dos estados, adm1tt1dos. a c1vilisaçao ão .. . un1-, ... erSo.· · _ .---._ .. . 'P"'. · .. :~ ·~ 1 

''-· ,\_, ~.u.~:~.-· ~ ~ :.· ,,
1

· · -

" O deputado Cunhk+'lattos . uão., ou o 
·g· 110 exame, con rontnt.ao, an)aj.g~D1a. ,-e ;na 

set>araçiio do~ e~~n.1e11tos ~ ~~1!ro que tinha_ de 
le\·antar o ed1ficio«las ,inemor1as, que dese1ava 
apresentai· a esh nugu:;ta eamaru, mas jnfeUz
mente .. riem .. aó' 'mimos· rode .. arranjar' 'as'. p"t-iín~i

. ras materias' "para_· os fuudiunei1fos da. obrà; que 
nos ê .. de eitreina neceii::;idaae;··e_tsem '·a''glllli 
se não'·conhece:-0·que •f ô imiieriCIViic{ BiázU .• : 

. " D'e~c1im=c i:iii'o a~ i11-.j:fo1ci'.\s.:t.~r'.~\'i~~â'~ c~.g~{!-: 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 12:12 - PÃ¡gina 2 de 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St:SS10, EAl 8 llE OUTljl.UlQ, D.E -1827. 
iuiçãu urazilcira e;;t.a!Jeleceu um domínio ven• 
tu1·oso, mas Je quasi to·las essas pro,·incias pÓUco_; 
ou nacfa ~e s~l>e pelos papeis eid~teutc~ nas pastas 
dn, COlllllllS.;:lQ. 

" A i·esenha seguinte 1110.;;tnui~ o <1ue se põde 
obter de cala 1111111. dellas. 

P;·oi:incia 

« D."e::t.a provirléia nifo existe !>lil uuico pa1>lll, 
que deixe conhecer •1ual •!. o i;eu. estado político, 
ciyil e religioso. 

· 1'1·ociiwú.t âe S. lJed1·0 

" P.ilos papéis c;isteutes coni1cce-se, qne. Í1a 
a.!.Ji. 1:. comarca,. l: ~itlade, -1 \'ilias, 2!.I patoehias, 
11,'i0.1 logos_ e !JJ!al .almas. . 

" Existenl re<~uea:imenios cousultaJos, e po1· con· 
sultar para ·&.: · cria~ão de uma villa e 11 j •11-... 

cluas, 1 . poyoaçao, -1 luga1·es 11ota\·c1s, ti armnçues· 
de bnlõas, .e 6;3>J5 fog_õs. · .. · · . 

" Existe . uma serie, sucée~sivá do ·m,11>pas · de · 
J>upnlai;ão; ~u1pórtnçiio · ê exportação desde o aiiuo. 
de ISOS -ate ao de .. 1826 :. os ·dous ultimos cou
formes ao lllO~el!1; rÜ~ettido pelo goYeruo para 
todas as pro\'lncrns; · 

P1·odncia ele :s. Paulo 

. •t O bi~pndo de S. Paul~, •1ue comprcbendc a 

e . p~·r~e· ,da de· Sant~' Ca
0

U1arll1a, te:u . nm.n . p;~ 
pulnçãci de, 310,00:falmas _ distribuidas em. 90 -lia· 
l'ocl1ilis;. más 0 0.,te1·ritorio. d1I provÜ1cia e dividido 
em <l. com ·r · · · · · ·· · · 
38 villas: ,povóadas , por 2-17,000 -almas, · ii saber 
1S:2;~m.,~!\::~s,;~. jj~,225 .esei-ay~s. .. ·: . , _ · 

<<, Os,: mapp:llk·daSc comarcas : siio · ·imperfeitissi-· 
llws;·:•e•,apenas "'lllostrão,- que cua,de_.c·ltú'.J1a-lf 
villas: : ~- W "paroc:hins ; nn. -de: P1nanaguá. 10 villas 
e llc-paroeltias : ; er;na • de S •. ·Paulo ~ .viUas: e• 
U!~67ihalmãs. ; 03, fo~os de .toda' p1·ovincia montão'. 
a <94.800,; .eJJ'aS3.•t>Ovoações,• Oll!.,,arraiaes •sobem 
á 100.:..ilrr~-;r~- .. ~~·r .. ·1 ,.:_;._: :' . -_ ... i_~·<i. _,,,, : ~,,_ . ; ·i.·:~" .-

~ «· 'N1l!i'pasfas-'1da'· éõnünissão -!ui' 1re<1 ue'i·i111eiitl)l> · · 
pnrarJ$é , poreni · \mi''i>bser,•aucia··as nutigas•ordcn~ 
re;ti.as;i Clll' qííe~·sc fdetj)l"llÍfüou;<lqiic· o rió1'Sapu' 
c•aliy1·sitva.'"ud 'lfü1itiF ·ehti-ê·.lestiJ. pro,·incin;· '·e'· u: 
~~ ~~~~~~;~~~~~~~; ;.·::!~ -·--~·?·~· ,:;f~~~ :-:· ~t~ li;:·;_-_~-;-~·:-~·:·,~ ·;~~-'~·;:4_ .. :t·~~:~ .. ~· 

« _ 1'!lm~e111_.&x1:;t,ew. · .. l'§!l.t!el'_1n1!lu.to,~,, J.l.a1·a, .. q~·1g1~ 
Cpl' y1It,,'1,_,!~ .J1·eg!1.e~1a,s ',a.e' ;5 •. R<?flll~. J?.11ral.1y. 

~~~1itg~.d~:~~!~' ~f:,ª~°!m'~~;a1!~ª·1~f..°u~ii~11~~ 
1'1r1 8;~·.1~;~,c~~~;~,~','i~:, ., · .. ;;,··~~:t:·;.<2. Jj:;':'.:.'::. - · 

« Pelo_mappa _do. b!J>pado. eonst-t, _que 
d ade existem·;· 51',31t'r· ·almas; e uo · rel!to da co
marca 180,573; o que dã u.ma totalidade de ~31,SS'J 
alma~' 1 e1i( tôda·.a. prntjncia; d<i'.~fo1:do .J~neiro; · 
mlJ.S:ap~.r,!!la,_Ção '~o lfü~pa<l_o ·c~-~15ª á_:!~0;727_.~r;nas .• _ 
Nada n1a1s· consta d' esta provmc1a. • ' ' · • ··, · 

-~ ~~: ·~ .! -, ~-t _ .. ;;'~i! ··~ ~ .;.• ,1·,~~ •• . f' - li,, 

·, :P1·ovincia do ~spfrito Satitd' ;,, i~·;_ ,,~, 
-~-.;.:i-~: '.~.:;.:-:_ · !.'.~. :. -'-t-sz::._7· ·::--.~;;-:'..:,~~~-r.;::;~;·f~<:-·L _ .,: .. :;·-:::._;:;:.~:;, --·~::. 

·:« Esta·. proviitcfa, .;cujos · mâpt)aio, uão cC.mpre- , 
heudem . o ten:itu1·io uo:; -campos dos Guytacazcs, 

é a que. npreseula urn.is la1·gas noticias esía~ 
Listicas ... · · . . 

" O dish'icto tfo; Campos de GÕ,·tacazes com-
11rebende 1,187 fog.l;;, habitados 11or· 19,IO:; almas 
<lisll·ibuidas cm .4 parocltins. 

_ . _ _ qucn-
mento pam n villa de ::;. ··Salvador de Cn.·npos 
ter a cathegoria de .cidade; e pai-a a freguezia 
de S. l·:idelis sei· e~\· 1d:1 ÍL villa. 'l'ambcm existo 

Proi;inl"ia d(I Baltfo 

« Escassas em extr.iii10 são as noticias desta 
provincia: n1>enas cónsta, que a comn.rca·de.Po1·to." 
Seguro tem !) villns, 1 julgado e 2,21•) fogos. ·· 

" Existe rcquerime11to para a freguezin. de Santa 
Crnz do Porto-Si:!~nro ser elevad·\ ií. catego1·ia 
de ,·ma ; para a villa de S. ~'raneisco de Sergipe 
do Conde ter juiz de fõra,- proprio, e niio o \lo 
Santo Amam: para não se nuirem. á i·o,•incia.do 
Ser"i e d' El·Rei os tel'01os · ' · · 
do Cima, e o julgádo: de ,,Jerimoàl>o; _para se
coucertarem as., cst1-adas, c".'eonstruii:.- um càes ua' 
sobrediLa villa de, s. Fra1iéisco·,-,e,·pàra se esta
belecer um collegio de educaÇão no: convento ·"de: 

l'allCldCO. . 
··-7 ~·-7'-:5.:_} 

Pi·ovincià cl<: Ser!Ji11e cl'El-Rei 

t• No anno, de ·18'2-i Ú~bn.· ci;;:Ze pâ.riiéhias o 
10l,U28 :lilmas. Existe um l"equérimento·. dô ;coí1· 

· selho. do ;go.v:e1'.no, em ,'que: so ·pede,::~uc -0s1 '-limi
tes. :da',pro.vincia·_ com' 1\ da,_Babfa'seJãO pelo.Rio 
Itapicu:rú;:"c não. pelo Rio:Re!il;., ·: .. ::' , .,_. ":: i: 
' _. -.. ·::·-·:-."' ·-. :._: 1. ~ .: ~ :~-~: -~:~' .i.·~ . ..· ·'. .--~ .. , ~-: ~~ -: . ', ;-'_: - :.. '.; '~ ~ • ; ~ 

· ·:- · _. ·:.: Pi·ovincia· elas A'lagõas".:. ·• -·· ·.;, . '. .. ». · 
_ .. .. ·... . .. , _ .. ·;.:~-~;·"'-'~~·i-'P'"~' ~:·.~.,:-.;·::~ .. ~'.·r"·~ 

,µ · HdosG iuuppas. c1,msta;:;Quc:'!;elli.Jlm_a Ç9!ll!lrcu: 
l cidàde;- 'i'.tiVillas,. 38. ,goyo11c:Õi.l!'klJlCllOrll~' J9• pa· 
rochias~ _e I.8,222. fogos i:omc12l),00.~ :J,iab~~'",\.:• ; 
<" E.-..ist~_ ut11, ~:cq uerimeu,~o, '[l:lll'.ll. :,i:;11rem:&:~~1.d~s 

a-.. villas ... as.• 1>0YODl)Ões •.. do. :l~ilo~:µidA i!,CaQh,ot.u , 
e" S.: ~Iig9Q!~. . .... . -. ..:,·:·'.: r .. ,-~·~}_f:'·-·:·-.:·t;:.;~ ;_; ;~;.:..~i.r ~! ~·: .. ~·;:-- • i:-.::_.. i. 

.· : Provi;icia d.::.:p~i:na11~ticó~''-. - .... ~- " ·•··· ·.· .... - ~ :~:- -

((' e os ' 1>ape1s. exis ·º es, º' eançar-se;.quc 
: o .bispa•IO .. ifo. -.Pemn.mbuj:o, cru; 182S, p11Jtn..ã87,7"J2 

almas, .da.~ .. qmies ,per~ncem_._á,..pa:-Qv.inci.~h~•~
' Este. mappa. acha-,se ;em •. contradi~o·&om:,,os. de 
· oüt1'às provlíicias:' , :, "; , :c:1_,~ '. ·;,.~ ,\.~. L>. -~":;:_ ,, ,,..::. • 
, « '.Tambem:<:onsta, pe_lo !líàppà, ·,pfj~s~ii~ll~;pe~o 
ouv1dor de Olinda,._ que ,nesta-;_,comat'Ca·,existe:'l 
cidade1:.-l:viUasre•2;Ji-l29 f~gos;J,0!c~:'f; ''"'.,_·-:,.;~;' .• -·· 

-.~'.-(:.f·:r·~~·i:' t_n-_.-,1<r.::.if_;-ue3 .-~~ _ .-\:!~J:-1_!_ .. -!~·:..ti:''-;.._:_,,.:•:.;., -"T',-:-:_ .. ,-. 

· .,,,:Provici.a âaLPa1•a1tybâ~'t'~ 1-~~;;>i,:;i 
1,, :.-~ . -;: ... ,~:-_:>clt- _ 7,;~:;t ·~:;J- -.: '"~- · ,. -,i{.t:.~~~-~-.:: .. f;.:1__:.:-_t-;,- .. ·:~3, .- -,:,,.,5 __ ... i~::;~;,:r~.~- _ i 

, .;«_ J:>elu1:mnppa. remettido,cpelo .pre1.-identuudilsta 
pl'ovincia ·no annq de 18-~., vê7se , _ qúc , 'a 'PO-
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SESSiO EM 8 DE OUTUIUlO DE 1827 
pulaçiio chegiive. á 8-2,~9 ·almas. Existe 'um 1·e~ 
querimento. pai-a se eri"il" em fre .. uezia a capella 
de Su'1~ l T~u!lia, filial d1 parochiâ de ~ossa Se-

P~·oiJineia: do Rio G;·amle do Xorte 

" A sua. lS 917 
almas. 

«. Exi_st.e um requel"imeut.o para a crellíliio de 
uma uldo;a de índios tirados. da villa - de Extr.i
moz; e outr~ para se dividir o territorio da fre
guez1a da cidade do Nata 1 com o dit villa de 
8. Josc, e Saut.a Anua do Matto da villa da 
Prioceza. 

Proi:incia do Ceará 

. " l'clõs mappag do anno de 18"20 consta exis• 
tirem ~ comarcas com 119,900 babitar;te.;; mas 

tilo n · • '>'" 
n1ostra-lie navcr.26 parocbit1s, e tt?,517 almas. 

P1·0 c_int'i<i du Pitml•Jf 

"-~11!1a mu_is corista do. que te1· 1U 1m1·ocbias. 
~" Existe um l"tJ'}U<i1·i•ne11t.o JJa1·.1 q11e as povoa

~iss ·d~. Es~anhado e J}arru ao Poty sejno ele~ 
vadas a "V1llas · para so mudar a capital e a 
a~randega da villa d'\ P.iml\l1ybá para a po\•oa
çao do Poty; para se transforh·Am para melhores 
lugares as villas de ·Valença, lfo1·,·ao e Jemme
nh_a ;_e_ par.a se alRrgal" o litoral <la p1·ovi11cia 
a~ a . llm rio do Cearã, qno não llca distante 
da Parnabyba. . - -

P1·ocincia do Mm·tm11f1o 

•• ~o anuo de 182-1 tinha 25 parochins. 1 i·o
collunumto - do Ursulinas com 4 i·6colhidas 38 
educandns, 5 depositadas,· e 7 fühas destas': ;; 
COll\"ODtOS • C. 1 11ospkio ele religiosos cnrmelitns 
?Itados, descal<;os. cap11chos e mercenarios com 
:;o- rel_igiosos~ 'Na relação geral das parocbias do 
imperio errco11trão-se ·só 21 parochias pertenceu
tos a ·e.;te ·bispado. 

Pro_i:itzcia tlo. Ptmi, _e Rio .• \~euro 

«.Os urnppas ap.res-e1Ítüo 3 c~mwcas, 43 villas; 
21 Julgados; Ui parocbins ,• (cm ouh'o · diz S.'\\ 7'J 
c.~pel.las' 68 povoações' 9 engenhos dt! assuear, 
~ ditos de· agoardente, 23,821 fogos; Hl,376 al
Dl8b, ~ conventos de• cm'Dlelitas, _capuchos e•mor~· . . . •· ' ;., ' - .,,. - -
canda.s, e 2 bospitaes, pertencendo á comarca 
do füo ~eg~o - 8 _ vill11s; 40 povo11i;õe~ menores, 
~a parocb1as; 2.142 fogos com 16,000 ·almas, in
clusos• 807 csci-avo~: Suppõ.1-sc f!Ue os indios 
selvagem;.··da .. c:omarca· do Rio Negro montão a 
t>2,000almas •.... : .. ---,:, .... >.-. ··-. -, , . · 
- « E;xistc= -uni ; i·equerimónto.' l>f.ll'& -ser creaua 
-uu111,' -uova, coroarei\ Tió ·Amazou11s'; úa' qual .deve 
ser c;:1be~a a Yilla de S~ntarem ,, e uma 1·epre
isc11lação p·ira .se. trnnsfcru· 11 cab.,ça da co11u11'.ca 
de l\far11jõ para a dita vJlla do -Santareiil, 

j urisJicçiio ecclesiastica 6 prel •dos. Existem os 
mappas de -11lg11ns termo i m11ito bem orann iza
dos. e tambem existi} um projecto de'°clivisão ,.. .... . . . . . . .. . 

- . -
:;eja •:abeça a villa do Bom-S11ccesso. ·Aº est·1 
p1·etenção oppuo-se a vill11 do Principe. Ontro 
requemuento para crcar villa o arraial do Rio 
P111·do, e cm ,·ma e parochia, o arraial de Ita
bh·:\ ti!> l\Intto_-Dentro. Outro P.ªi'a , ele\•or 1\ .ca
theg.1r~a. de Jlllgad:l e-· paroclul, o arraial do 
Patroc11110. Outro pl\ra elev-u a villas os ari:aiaes 
de Cala> Altas do 1\latto-Dentro. Tejuco, Oliveira 
Camanducaia e Formiga, 011tros para creRr jul: 
j:?ado;; os mTaiaes de e trabandella , e Ind-1i{1. 
Para crear uml\ comarca no termo da villa de 
Camp1nba da Princeza. unindo-se-lhe o de Bae-
pen y. nra n \'1 !\ e 11'~ uz ser anneia a 
C?tna1·~a do 011ro Preto. Para crear uma. frégue
z1a li\ capella 1111 Nossa Senhora da Abbadia, 
s.eP!1rondo·a do Hom-Desp.1.cho. Para marcar os 
liuutcs dos termos das \'ilias de Baependy ·e 
Campanha d'l Prineeza. Para separar- absoluta
mente da j11l"is-1icçiio milital·, e da fazenda da 
p1·ovincia de Goynz 0:3 j11lg1dos do Araxã e 
Desmnboque. P11ra crear uma p"ll'Ochia. no ln~ar 
d·1 Boa Vista do Ribeirão -Vermelbo, e outra 
na c111;>ella de Santa C1·úz ·d·> Charrieciio. Para 
crear JUiz do fúra em Baependy; o para abrir 
lima nova estrada no · arraial · do Porto Alegre 
do termo da vi\111· da Campanha da Princeza. 
Para crcar froguezia na' capella de $; Francisco 
das Chagas; da prefazia de Goyaz. _ ·· - -

P1·01:i11cia de Goya:; 

r• 'l'llm G~.4íd babihuite;; • incln;ios 62:} iudios 
C1~ieclti~a4,os, 2 COlllllrcas , 1 cidade, l villa . 11a
b1tadt\ - e outra, deserta, 13 julgados, 3i:"l 'arraia~s 
mono.res , 23' )'lll~ochias, l~;u9' -fogos; 219 enge..: 
nhos de assuca1:, :J,õ78 fazendas de lavoura; 667 
füzcmlas de crear g•\do ; 41 lavras do ouro · eln 
fabri~o, . 23-3 abari~01'à4ás -eor falt;i .<Je br1u;os, .e 
~nclunas hydraubc~i·e 1,'?8.l ·teares de algod!io. 
!\as pastas da comm1ssil:o ·existem requerimentos; 
µa1'll. se encori;>oral'e~ -~s:.julgados- do: Arax:á, o 
De!lemboque 11··.·1n·ovm_c1a,. de·· Goyaz • creando-se 
alh uma -1.1ova: co.marc~, Estes--, dous:. julgados 

. pertence•!l-'ª -prelazia· do· Goyaz; ·Para'· elevar à 
catt1egor1a <le' vil\as-os~·arraiaes 'de; Meia-Ponte' 

a t' ~ · .. ..... · ~\ .. l : · • ~' 
Xath'idade, e Pot·to Rea.l •. - Para .oocorporar o 
jul~ndo de ·.i;r11hi~as 1\. c_oma_rca. de ,Goyaz• sepa
rau~o:<> .. d_c : s .. Joao .. das., D,g_~-, Buras.; · Para :,se 
ª. brn• uma estrada entre_·l!ª''~-1!1 rovlnci.a do .Pará.·, e 
Goyaz 110 longo do Rio: ~iiPaí:a , se mudar a 
catieça da· coma1;ca de· s:· Jóilc('<las.D11as :Ban·as 
pa1·a o a~·raia_l de .Ar1·ai~:.·~;~Ç_tµ~· .. càb~Ça .. de 
como.rca e a v11la do S. Joao dl\ 'f4\Jlia~"'- ; : -

A p~·elaz. ia.dé'. l!dy:iz. ,cóiiipiriii_·.~~.·!L!l~-~,tro. ~.-·c11.-~.\.i
taule~ uest.a proymcm. e. na. d~;;.n!nas• Gcrac5. 
o. 1i~ituéro- d?s hafütarites que Ili~::: P,ji,l·t~Ílcem iu~ 
d1stricto de :s. Pedro de Alcanta1-a · l!()bre o To- · 

i , . u· - • -·- · 
ranhiio, e: por ora (tesconliecido.'" ,,~- 0" :••

7
' 

, .. - ,,,P.1·~-~i11cia ~::_·~~aHo~Gro~so'':'::'~·'.·:~·-.;, 
_ «, ,l'~lCI mappa dQ, nrela~o ;desta. p1·oviiiéia feitO 

llll :inn!l :. de 1~1,.,co!1S~!1. _haver._ alli,,~ '.~~~~df'-~, 
2 v1.II;às, •J pnro.c~ul!_S, 16 ~pel.las.;;:curaii~-'.;Cil'is 
e ~1htares, 2 m1ssoes do md1os, ·4,531 rogos e 
28,G67 almas. . . -

s_.(11~~~d·'fu~~R~f~~~i·i:~fi~'i}:,ar: ·~a~':J1:~ 3: 
\"lllll. -·'· . -- - ' • ;.,•., ...... · ..... : •• ,.\_.,!,;;:,,. 
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SESS~\O E~l 8 DE. OCTl'llRO DE 1827 1Tl 
'' Tal é o_ rflsumo 11os innumera,·eis pipei;; qu.~ 

existem ·nas· Pl!-'>t.as d:i-. CQmmissào tlc. cst.atis
tica: a. confusão e deso1·dem, e ainda mc.imo as 

• - . 11 , sao um mven-
civel obstac:u~o ú apresentação de um mappa 
genl estaii.st1co do imperio do Bmzil, :obra m
di.;pens_avel e cujo trafü!l.ho ~ão será muito s11-

da. sua patria, umà ~'ez ·q11e o governo faça 
cumpl'ir as ordens tantas vezes l'epetiJas aos pre
sidentes dàs pl'OV'iucias llo impel'io. 

« Em se: colligindo os materiacs, não fom tln
vida o deputado Cunha Mattos em orgaois::u: o 
mappa ge~l).l estatistico, e então, e só então ü 
que os brazileiros e as nações estranhas poderi1õ· 
conhecer .a vasta extens:'io, a immensa 1·iquez1 e 
os inexgótaveis recursos do nosso ahe11.,0:1do 
territol"ió. • 

«Para se fim me 

REQt.:ERlllEXTO 

" Peo::o que se i·epita ·110 govel'no n reqms11.;ao 
dos. mappns' chorographicos de· todas as· proV'in
c i11s· do i11ípe1·io: Que. se . exijiio mappas d•1 p•Jpu· 
la'}iiO das provincias, confol'me o modelo rem~t
tido pelo governo aos presidentes rcspectivm:. 
Que igualmente SI! eX:ijão outros mappas, em· t]ne 
se apresente .o numet·o de comarcas,. cidades, 
villas, al'raiaes, j11lgados; termos, districtos; fogos, 
fazendas de ·lavoura e criação,: e o. numero de 
rezes e .. outrns nnimaes exh~tentes nellas, lavras 
de om·o. em. t1·abalho, minas de pedras precio
bas, rios navegaveis, portos.e surgiuou1·os, igrejas, 
cathedraes, .e· p_a~ocbius, capc_llas ~u~·a,du!J e ml~ 

e numero dos religiosos. de' amtios o~ . sexos; 
recolhimento de mulheres e o nume1·0 .•le reco
lhidas, e educanda .. , ecclesiasticos seculnres e as 
suas gerarçhias,. casas de n1izericor.fr1, hospitaes, 
colifrari!ls, é ol'dens tel'ceirns, .missões de indios 
cathechizados, eugenlios de assucnr,. lmubiques de 
aguardente, ~o~cinas ele divel'sns qualid~11es, e õ 
11ume1·0 de. nrt1ficcs .. üella~, empregados, ,csc()las 
maiores e menotes; e o numero do. nluumos qne 
as frequentão,. em. éondusão devem exigir·.sé todas 
111,1 ·informações, que costumã() ter.lugar n:1s ta
bellas~ .~stati§~iqas · mai.s. bem:·()rdena.das ...•. 

« •Pnço da camnr11 dos deputados,. em 6 de Ou
tubro,. de .1827.70 deputado, Ray11i'lfndo -?ose da 
Cunha : Ma~tos. »;_Foi app1·ovado .o. re•1uem11ent:.i, 
e se. mandou imprimh· o relnto1·io ... ·: 

nh·ou-se na 

PRil\t:EIRAPA.RTE .DA OilÓEM'DO DIA 

~ · Paréeeres das 'commissõcs' de. g11c1·ra e fazenda, 
sob1·1J ·à· pro1>osta do rninist1·0 · dn ·marinha. · 

Obtendo: a 'pnlávra diS~e ' .. . . . " ' . . 
. . e( s~,.; ºª-~~o:tj.:~8r.: presidente; ... \:on dar 
a mmha opinmo . ,sobre este11 ,pareceres. Eu os 
approvo caia toda' a sun exteus~t.i ',(ap(J_iaclo~). em.
l}llallto ·eues rejeitão. a· propostn llo mi11~stro; 
\odavia farei al umas obser,·a .õ~s sobre a ro· 
posta, e mostrarei o que. se ·.pôde ap1·oveitnr uella 
lie bom; ·para'- füz.éi: · obje'cto de óutéà' disposição 
legislativa. (A11oiados.) .· . . . . . . . . .. 

0$ arts; 2<> u .:3º da.ptifposta ~iió 'inilJniissiveis, 
que sao ~necessar1os,·comoJ 

nesta. camam se Julgou; :e ·coriio; se não produ
zirão ainda . nesta .·cuqiara,. algumas . razões;, qne 
aliãs c!t:Yem ser àllegadus. en ine farei cargo 
.dellas~· · · · ·· · · . ·. ·· . ·· · 

. Quanto ao art. 2°, o ministro pede não sú a 
quantia~·<Jrç.ada >(leio' thesouro;'•mns :ainda 2õ-·% 

de ne~F~::i~;.g~r~ ·~' q;~~~Í~n ~ ~r;~~ ~·· ·. Yist~ ~ ~~C: 
"" . 

·l,..i, que ·pas;;ou em umn e oi1trn· ·~amnra; .. ÉL'd•! 
absoluta n~::t!ssiladc: . p<>rque, : ainda: que .• na·: lei.· 
'do orçamento se tenhà9 i1rbitrado .11ra ~·re r-. 

1ç o a m-i1·111 1a · ,1 J c<>ntos ; to avia rdl11ctfü-
do-sd que fica :i. car~o das·. prov:ncias: ai1uellas. 
dasp~zas, que at.; ag.11·a r.icahhio. 11obrti ellas, ·exa-

. minando-se o q11;111tititivo, 1ue reeahe. sobre ·eada ·, 
. .. os ep~i--. 

tados a1·lnti;on a me:>ma somnn de 3,009 cont,os;. 
que . so pe_di i pam o . ministcrio da . marinha no 
orçamento do thesouro publico: e por is:io . niio. 
havia razão pat·.1 se 1·eq nere1· hoje' uni. exeessll 
de subshJio.. . .· 

Vamo; aos Z>. % ; o minist1·0. disse em ..abono· 
dessa nova • addicçiiG, qu.e ~pedira. est!' '*.mJpnento, 
porque da cpc:-ca deste- orçamento,,a&,~~reaente 
havia crescido o agio a :n 9~ :: e .cómo '11·;Tepar
tição da márinha, que é a, mai·•r coruiuinidoura, 
th·asse de fazei· compras . por ma:i.:> de ~- %, se 
deveria .ace1·escentar outro tanto. ao 01· mento •. 

• as p;Jrgunlo eu: pe e o ir. inish·o esta nddic
~ão pam .. l~~í ou para'IS'?S? ~o 1n;imeiro c&So 
não é neê~1>snrio; po1·que n:io ha lei. Ql'l.(l fixe 
as· despezas deste anno: e no segnndo tamJ?cm 
entendo desneces1mria, ·· po1· S•ll'. imp()ssivel <1na··o. 
ngio actual ·dure, o meaos se . augmentll durante 
o anno de. 182:'!. · . · .. , . , . . · . 

. S~ ti\·essemos, ji"U1iio .digo _,certeza, )nm;' tão· 
somente um bem fllndado receio de que se.esten
desse a tanto semelhante cülamidacfo, então melhor· 
seí·in que nos mudassemos. daqui. {.-1.poi~clos.) .. 

Em Ycrdadc, o Ilrazil achar-se·hh · .entiio ·em 
uma .c1·ise mais nssustadora e fütal, ·'do"que · a 
de França no principio da regencia de 01·1eans; · 
ou de1,>ois da mo1'tl} de Luiz XIV; e tal c1·ise im
portam1 tambem !tu1a quasi dissolução do ucisso 
cor o social. · · 

• u a ll!to .espe1·0; S1·. p1·eside11te, ã vista :.<Jos 
meio.> que temos ao nosso alcance: e querer acau
telai-a aitui, CODIO quer R proposta, OU ànteS a_• 
falia do Ex;n. ministro, e 'nveiltnrar ú·na . idéa, 
se não p1frigo!la, ao m~nos de~neCJ38sarin .•. ,. ' : 

Tamb;Jm nno acho necessar10 o art. 3.0 · Pelos• 
exames que sa fizor1io, Yimos,. que n . petiÇ.ãó, q~te 
o governo fez, excede de 111mto poucas praças; 
ao pessoal que foi ·n1·bi.tmdo Jlalo co11>0«.fogisk\· 
tivo; porquanto a nsselnblca fixou o numer.o.de 
soldados e mnrinl1eiros que fOS$C necessario para 
o estido complecto da armada actnal, e este es~do 
cvmpleto·.absorve quàsi o numero de· 8 mil ~a· 
rinheil·os. ·que de novo , se . exige : assim. o · .vi 
demonstrado na commissào .de marinha, e o cal~ 
cnlo .. e. facil; " . . . . '' . 

·Não osso. 01·tanto estar ·8 favo1~ do .. 2°. e 3° 
artigos: a ·p1·op~:1ta.· : . · . · 

Agum fallare1 do art.- J.o . . .. . . . , 
O art.,1°, S1· •. p1·csidcnte, é uma prova.do quanto. 

era.boa o just.a·a· .opiuiiio, ~que .cu'.eniittinesta · 
C•lmarn, no: momento, em· que apparecet( a lei;. 
qúe fixa\'a as fo1·ças navaes. . ·. ,,~t- . , .. . . , . 

Eutno disso que fix11:;se111os ;;ómcntc o pessoal: 
e que não descessemos a · det-llhcs, e mitmcias, . 
que niio .produzirião .outro effeito, que ~ de• in- · 
torpecer a marcha· do. go\"emo, a : quem alu\s com-· 
petin applicm· e. distribuir_as: forç 1s de .mar ct;m10. 
1nlga:>se cun~·en1~nte: er,tt!lo disse,. q~e :Rl!,·fo".tas 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 12:12 - PÃ¡gina 5 de 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ff2 SRSSÃO F.ll'R DE OUTrnno DE ·1s~7 · 

pe a qua • que autorisado CJ, poder executivo· a 
des•1rmar a não,. e algumas fragatas \que s•'io de 
pouca ·utilidade ·nas: circrunstancias. presentes). e 
armar com o pessoal: dellas o numero ·de· embar-.• 

- · , quo .presumir necessario: para 

l:reio .pois; que é de nhsoluta n~cessiclade apro
VPitar-se a ma teria . do: art. 1° da ·, propost.l :_do 
~verno, e ·tomar-se .. sobre ella ' ma :r..solu ao . 

as necessidades da.·guerra •actual. 
Esta resolliçãó pôde ser apresentada em projecto 

por qualquer Sr.· deputado,• e ã vista d'l discos-. 
são que tem l1avido, julgo qnc a eamar,1 co11\'i1"t\ 
~$~ , 

, Resta-1ne, Sr. presidente; di.zc1· agorn qne n!!o 
se deve argumentar da necessidade da resoluçao 
deº que trato; para a des1iecessidade qnEi houni 
de se mandareu1 con:.truir nãos e fragatas; e que 
muito menos se devem fazer aqui nllnsões equi
\•ocas no caracter e tnlentos·de um ministro hon-. -- . . - .. -
Ihnnte da 11ossa mnrinba. º 
' Fallo, Sr; presidente. ·t]o marquez de Paranngu>i, 
que foi um bom servidor do estado, e elevou as 
11ossas Cortas nal·acs .a. mais de 100 vaso,:, no 
mnis"curto espnt,:o, de tempo. As idéns gig1111tcs
cas, que se UiP.

0 

qnizeriio nttl"ihuil· cm desnbOll<', 
fnzem-lhe honra camo homem d'eslmlo. .. 
, Nenhum. hn, ou ba\•er1\ que mere~ntn.1 nonlP, 

que niio se knhn niinrtsdo do idéns mesquinhas, 
., ordiüm·ins, o nilo tenh1\ concebido planos ar-
duos. e me;!mo 'gigantcsc()s. •. · 

Se elle mandou consfrnif · nitos e frugntns, foi 
poi·que enhio J1a\'iíl razão de temer, qne u guerra 
com !'01·1.ugal fosse d111ildorn, o linvia rnzào pnr;l 
crer qnc .sem. aquclfos. ,·m;os de guerr:t 11iiu se 
pode1·ia arrostar com aqtwlln i1otc11cia, uc tinln 

· so 1·e o mar. 
As,circu~1st.'\ncius mudariio1 ~ Ycrclade ;·mas que. 

cu! pa, tem ou põae. ,ter o mrn1•t1·0? .~•. 
· Honr!1 lhe: seja 'feita, S1·. }WOsidente, .por 113.l'er 
tOm·ado ,com e11e1·già ~s m~didns, qu.e eutilo tomon 
r~poiados\; lonvor lhe .SeJn dado pelo bem que. se 
comportmÍ. em .tempos pl'üCCllosos e difficeis, Cl'Íl\O 
~$·cio; seu ministe1:i9. (Apoiados.) 
· o Sr. l\luy :-Sr. preshlente, pedi n pnlnnn 
pnrac·respo .. der nó meu illnstre amigo o· Sr. Cill· 
111011, ·sobre a. opinião:. er.ndn que o mesm? ~e
uhor pareceu. mcult·nr0 quando füllou em 1<loas 
giga.,tescas de 'f!d111i11istrnc::lo; e 1.n p1·1,fe1•enci~ 
que ella dá· n cousas t:lll ponto grm.Je, e nos m1-
nistroi» de '\"asta coucepç:'io~ .. , . • , · · ·.' · · · 

Sr. I?reside1.t~,. eu tamhem prefiro srs.temas gi-
u . 

11a supposição que ficão gua1·dnJas :is proporções 
na npplicnç:io e '"eri.ficaçiio àe tnes systemns, qne 
sem· esta: prupoi;ção:. u:lo passão de disp:mites . 
. Lance ·o Sr. deput11do olhos na•Amc1·1cn do Kortc 
con1 qunri;nta ~: seis, annos de idade: contomple 
a crud RUerrn"'que 1~xperimc11t<>n. un occnsfüo •ta 
Yindicnçilo Ja. sua iudepeutlencia: repare na guerra 
de t]unti·o nnno.:i :que te,·e •·m ll:ll:! com a lngla
terra, < e Yf>ja bem· CJlllO elln se. ·armou, e qn•1 
marinha :tem I1oje: apenas tern õ nàos em servi,ço, 
e.está sempre prompta·1mrn li guerm·com o mesmo 
n~unefoc;de en1bnrcn~ões em serviço acti\"O · q11c 

-· [lr;?ferencia: ··ás cous;\S .•mesqumbns,; ·ou · <1ue 'n\'io 
•i.;ti\,esse' pre11arado ·• pua· demonstrar,. o que dbsu 
:mtes de bonter11. · · · · ···· · · · 

; lustro deputado, cnjas luzes~ e. distincto" ·mereci
mente respeito; mas e<•mo é que eu PQ3SO conseatir 

, c!11·ser tratado por mesquinho avaliador das cousas 
•"ante e ,? 

Quando se i'efiectir.' sr: presidente,' com· atten
, ção no muito <Jne alarguei o irieu gol pé de· vista 
sobre as cou;sns do Brnzil ha :mnos, ·reconhecer-

• S'}-]Ja quanto eu· fui· e sou ex 1clo nos meus calcu
los, en1 nunca confundir cousas gi::;antescns ·com 

. sonhos e allsu1·Jos 1iedaotcscos; · · ' : " ' 

. 1~ demais u:'io lne p•lSSo accommodar ·Com as 
idêas do Sr.· · C,1lmon, quando eUe qu~t· d:11· :"' 
força em po11tQ giganttJsco o merecimento, que ella 
não pode te1· ua America: as extravagancias. gi
gantescas daquelles que vierão aconsdhar a 'perda 
uc fü1·rn mo1·nl no . Brnzil,. zombondu dus fieis 

imi 1vvs servi ort'S dv mesmo Bnzil, 1iunc:i 
mcrecer:io a minha approvaç:io: e no:; meus golpes 
de vista, constantes, no· Brnzil iuteiro pela im
preusn, sempre nnnuuciei como ú que eu 1mcn1·ava 
estes sonhos de. forçn ,phh;icn, que . tinhi\O'. por 
objccto n 1lestmiçiio da força lUor 11, _. da,, t1a1·to 
dos que viei·:lo depois ser espect •dor.:s ua:s· t1Õssas 
cousas do Ilmzil, talvez para acabar mnis depre:is11. 
com o Brnzil. : , . ; . , · . ~ 

Ainda o Sl'. marquez de Paranagnà não t•stn\"a 
c~, ji\ eu o ._temia, :-;r. presidente: t.c..•Tliit•O poli: 
llcmn .. nte; uao de outr:1.for111a.:·e qna:ido o.Sr •• Joso 
lJõnifncio appnreccr em seenn, ,,;e 1'\ q'no as.des
A'r:tças desse 11obre e Jionrado velho. th·cr,;in tio 
linJar; 011 quando pela sua mot·te' nppnrecerPm 
seus escript<1s, talVl'Z nas ,suas inedit•tS 0se ache 
ai •uma Ja«iua · · · ·• ,, · , 
Sr. prcsideut~; ·:is minhas into:ni:ões, e no me1t 
moei o-· de , ve1·. no. longe; . .,_mesmo- ui\ pnrt.•l rela
ti \'a ao Sr. senadr.r mnrqnez de ·Pttranagm\. 

Hespornléndo no meu illustrc, a1fügo o Sr,' Cal
mou, espero· me ri;leYe a sinceridade, ·com ·que 
so11 obrigado'ª rebuter· a sim increpa1:iio ;·e' t\'ria 
tnmhem de.lemb1·ar no npbre tleputado, que quando 
mu l101üe111. das suns luzes,. e i:t 1 sua· pcl'ietrnt;ão 
tiver de se· ap1·escntm· no 11undró :Jas cousas po
liticns, ou 111:1thi;matico-politicas "será ·sempt·e 
gr,1nde iuíelicidadc associar-se com' pessoas 'qne 
lhe silo iníe1·iores, correndo'o risco·de nãó gànhar, 
estando só aquillo que sempre purderá, n'clumdo·se 
mal acompanhado. · 
· ~iio hnvetido niai~ quC'Ín füll!lsse, n1)\Wovm'ii1J·3e 
mnbus os p~1·eccre;;. · · · " , 

Passon·s<: ,', 

SEGliNDA: p,~~TE ,D.\< OUPE~r,po 'J?IA 

Discussão dn .. emenclas do senado no, p.rojecto 
de lei, sobre n anematai;ão ,das alfandegas. 

Poz-se cm, discnssiio a ,emenda 3•, a qual. sem 
<lcbutt:i deu-se por di:scntida,, e foi nppron1da; e 
com esta Yvtn~ào dcni<>-s.e·. por'·discu'tidns- todas 
as emendas, e :fói·fio ·adoptndas; ml\ndnndo-sc á 
commiss11o de reuacçiio. ·· · 

' ' ~ ' 

a : s~guillte 
~-: :-~- ~ ~-

··Das·duas uma, Sr;'pr<'sidente~: ou o Sr. senn
dor ' ex-ministro da· marinha ·cl\lcnlon · mal qu:u11lo 
armou forças', em:. um ponto" tal;.qlie ·"em; dous 
nnnos se ve10areconhccer,·oomo'iuntil11m·u\a' 
gtttilTR'• do B1'azil, ou .então t!Slamos todós alheios 
do "stado ern <1nc rios '"cmos. , 

,j;·,· -::.: " . 

l>lrEXI>.\ 

«.Ó p1:~sidenfo d:i. proviiícin' ~~~\ pr;,sia~i~t~·dn 
· j nnta . de jnsi!•."' ~ilitar;,;;.. O d• pntadO('' Cur:_ltti 
J/oito~. 11-Fo1 np(llnda; e e11tron ··C'm, d1scns:;;."lo. 
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SESSÃO E.M 8 DE ÕU'fUBRO DE 1827 
Sendo esta· julgada sufficientemente~ poz-se a 

''otos a emenda,· e foi appro~ada. 
Deu-se por fim por concluída a 3• discussão, e 

ot a op o o proJee , que se man ou a éom-
·Dlissão de redaeção. 

Tratou-se da 

QUARTA PARTE DA ORDEU DO DIA 

Segunda discussão do projecto de lei sobre a 
abolição •da mesa de inspecção do assucar. 

Lido o artigo additivo do St·. Soares da Uoeba 
foi posto em tlíscussão, e por fim posto i1 vo-
tação não foi npprovndo. · 

Entrou em discussão o art. 2•. 
O Sa. So.!RES DA. Roeu>.. otfercceu a seguinte 

. " Havendo duvilla sol>re a qun.lidnde ou falsi-
11caç:io do gcnero, ser:\ decidida por dous arbi
. t~os nomeados e pt·csitlidos pel9 Juiz de fórn. da 
cidade, sendo tolla a despeza Ceita por quem 

'pc!dir o exame. -· Soai·tts da Roclta. » - Foi 
apoiada. 

Afinal julg~do discutido ~ art. 2<>, foi este ap
provado e n•Jeilada a emend11. 

Passou-se a discutir o art. 3°. 
. Vierão á mesa as seguintes 

E"MEND.\S 

" Os · gcncros ·que eriio até ag•>ra inspectados, 
continuaniõ a ser c,zados nas balanras ara 
isso destinadas, afim ·de pa:,'1lrem os direitos. 
Serão para es11es fins conservados os necessa
rios officiaes.-Paula Cavalcante. »-Foi npoiada 

·em ambas as suas partes. 
· " Salva a redacção, ao nl't. :!•. - As me~mns 
'juntas ficào autoriaadns para dar.::m as pl'OVi· 
·Jeucias nccessal'ias para a boa arrecadação dos 
'_me~mos im\>ostos. - Cleme11te Pe1·ei2·a. il - Fd 
tnmbon ap0tadn. . 
. Discutida a · inateria, foi ·põsto ~\ · votação o 
nrt. :>" tal qual. ::. Não passo11. 

. Seguio-se n emenda do Sr. Clemente Pereira, 
<JUe l"oi approvada. • . 

. A do S1·. ·Paula Oavalcante proposta te>da não 
· foi approvada; e sendo proposta em cada uma 
' as suas par es, am em nao passsu. 

Pôz-se em discussão o art. 4°. 
. o Sa .. ÜLE~IE:STE PEilEIRÀ mandou á mesft estn 
emenda, :que foi npoiada: 

EllIE:SD.\ 

« Ao art.. 4." salva a 1·edactiio . ....: Accrescente-se 
·-não te1.do outro emprego ou officio coin o di._ 
rei to de optiio. - Clemente Pereine. » ' 

Finda n disc;ussiio ~oi approvadó o art. 

_ Per.gunt.ou entã,o o Sr. pr~sidente: 
i.o Se se dava por concluidll. a 2• 

.-.Decidio-s~, que si_m. : .. · . · ' 
·: 2." Se o projeclo passava pa1·a_ a Sa. '.'"' Deci
·dio-:se: tambem: que sim~ ·· ·• . ·. ' · .... · · · · · ·· •· •. · · ··· 
; . ~: s~~ )i.i.t'~Á 'r~nm p~io-_iogo a urgencia 

'2'0110 Õ• 

para poder. entrar em 38 disc11ssão este pmjecto 
independente de imprellsão e de nova redacção, 
visto serem duas tü!> -~óme!1te a,; emendas ap-

" A nssc111b1!a geral legislativa resoke: 
" Artigo unico. O· go\•ct·no podera\ desarm:u· 

aquellas emba1·c:1ções existentes que julg.u· menos 
convenientes nas circumstancias nctunes, e cou
struil·. ou comprar e m·mnr as quo mnis cou

. vierem, cc.mtauto que niio excedn a dcspeza mnr· 
cnda na lei que fixou :l tl 1 repartição d11 marinh 1 
pnrn o anno de 1i,':..lS, ficando nssim declarados 
os arls. }o e 2° <ln outr,1 que fixo11 as fori;ns 
de mat· pai·a o mesmo anno. 

11 Paço da camarn dos deputados, em 8 tlc 
Outubro da 1S-i7. - Calmon. » - Teve primeira 
leitura. · 

PediJa a u1·geucia foi apviada, e cnlraudo em 
discussão .. ficuu adiada pela liora, u~sun como 
lambem ficou adiado pela l1om o seguinte 

REQtm:.nm:sTO 

« Que se delibere envim· uma dcputaçiío desta 
camara a felicitar o imperndor em o dia 12 do 
c:;n:eute. - .1Ia1·ques ele Sampaio. » 

O Sn. PnE .. IDE:STl'! deu pcwn ot·dem do dia : 
1:º - A questão da urgencia da resolução do 

Sr. Calmou em que se nutorisa o governo a 
desarmar as embarcações que julgm· menos con
venientes, e a nrmnr aqucllas que mais couvi.i· 
rem. 

Cài·los Pe1·eii-a de Almeida 
1·io. :-- :Joaquim Marcellino 
tario·· 

li e le 
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11.i SESSÃO El\t ~, DE OUTUBllO DE 18!7 
St>s!Oàct e111 9 ale 011tubrct 

Pr:ESIDE:Sct.\ DO sn. AHAUJO LillA 

Fez-se a cliamad,i :\s llez horas, e acbar~o-sc 
pi·esentes 70 Sr:;. deputados. faltando com pa1·
ticipnção de causa os Srs. Paula Souza. C.Jst~ 
-,- y • - .. ' ... . . , , ., . . ' 
Custodio José Dias, l\[ello e Souza, Cnnl1a Bar
bozn, Clemente Pereim, Lino Coutinho, Gal\·ão, 
P:mla Ca\·nlcante, Faria Barboza, "l\lnciel l\Ion
teiro, Qneiroz Carreira, l\Ioum, Lobo, Deus e 
Silva, J,lambi e :\Indureirn. _ 

Declarou-se aberta a sessão e foi lida e nppro
vnda a acta da nntecedentc. 

O Sn. ALllEID.\. Tonm:s leu os seguinl1!S 

Sn~ l\I;1gestad·e ficou sciente' Jn 
mesa nctual. 

2." Do mesmo miuistro, dec11wai11Jo que Sua 
l\la~estade designou o dia t l do corrente pnrn 
1·.::ceber nn qui utu tia llon Vista, pelas dez hunlS 
<la m 1nh;i, n .deputnc;iio que tem úe pellil· a 
sancção de '!".trios decretos. 

~1.o Do mesmo ministro, nccns1ndo n recepção 
elo officio de 3 do co1·1·cnt<1 e ·ns consultas do· 
olescmbnrgo do paço relativas R<lS I"C'lllCdmentos 
d<J nl~uns pretendentes no lngnr de continuo 
<lnquellu mesn. 

Ficou n camnrn inteirndn de tudo. 
O lll•'Smo S1·. secretario deu conta dJ um 

ofl1cio do 8r. · deputàdo Pnula SonZ<l. e de um 
i·cqucnmcn o o r. l cpu n o l n ureira, te 
pedem licença p1ra se r€tirnrem por molestas. 

Forão remctt:uos á comniissão dc.-~rcs 

PRBJEIRA PARTE DA ORDE~I DO DIA 

ApproY-011-sc n eme:1<ln do senado no projccto 
'dé ·lei :;obre· o imposto do quii;to do ou1·0, e se 
i·cmetteu á cornmissão de redacl;ÜO in1rasc pedir 
a S:lllC'.)iiO. 

SEGUNDA PARTE DA OHDE)l DO DIA 

Teve 2.• leitura o projêclo de rcsolucão do Sr. 
Cnlmon i1ce1·c1-i ue se nutQrirn1· o governo parn 
des:11_-m:w, •;01~prn1· e co1istruir Olltrns como mai~ 

Julgou-se objecto ~dei delibcl'Rção, dispemsou-se 
a lmprcssiio, .. entrou logu cm discussãu, e foi 
<1pproynda depois de não _pequeno debate. 

O Sn. PnESIOl\:-."TE deixou a cacleim po1· eu
commodiido, e ,foi substitnhlo pelo Sr. vice-pre
sidente; com a·qual continuou a sessão. 
. Compareceu na.sala o mini:>lro da fnzenun ao 
meio dia. e por isso teve 111ga1· a ia Jiscuss{io. 
lia proposta ,do govemo convertida cm projl!cto 
de lei :pela _connnissiio de fazenda :'tcerca, das 
n~rns do palacete da imperial quinta d:i Boa 

Julgando-se a mat.:ria sufficientementc ·· discu
tidn, venceu-se que o pr<ljecto passasse à 2• dis
cussão, para a · qunl sendo requerida n. urgt:ncia 

e mi is , u · s " ·u • ,l, e n o . o 
' projecto immediatamente em 2• ,discussão, fo1·ão 

successivamente appro:vados todos .. os -m·tigos, ,e 
se resolveu que pnssassP. .--.. 3.a discussão para a 
qunl támbem fui i·llquerida a urgcncia; · 
. _P!l,s§_ó:ti-sc ã 3.a discussão do projecfo de ·lei 

para n extincc;ão dns -méSns da Íf•S}JP.ct;ão, e forão 
lidas as emcndns do Sr. Cl:mente -Pcteira_ app_ro-
"\-adas na antecedente scsimo. · -

Vim·iio á mesa as seguintes emendas que forãol 
apoiadas. -

1.• Do Sr. Araujo Bastos: - « 0.s empregados 
d11-.; ditas mesas, que tiverem ordenados_ pagos 
pela fazend·-i ublica continuaraiõ a vencel os até 
que o governo os empregue em outros lugues, 
á cxcep~iio sémen~P. dos deputados tcmporarios 
das mesmas mesas. » 

2.a Do Sr. Bispo do ?tfaranhão : - Os empre·
gados da mesa <la inspecção da Bahia, os qu'les 
,·ivem sómente de emolumentos, .sejào attenaidos 
pelo govemo em outros quaesquer empre"OS que 
lhes forem proporcionaJos. " " 

3.a Do !:fr. Odorico:-« Os émpreg.;.dos nas ditas 
mesas, que tiverem provin1entos vitalicios, . e oii 
que não teudo provimentns vitalícios, tiverem 
sen·ido :'1 na ii · ·• 
nuaráõ n vencei· os seus ordenados até que o 
wn-~rno os empregue em outros lugares. 
Al~uns minutos antes ·das duas o Sr. vice

presi<lento interrompeu a discussão para otrerecer 
á conshleração d:1 cnmnra um 1·eql1cl'imerito e 
dnas emend-is, sobre que co1wi11ha resclver com 
urgonci11, o o Sr. Almeida To!"res leu o seguinte 
re11uerimento do Sr. mar11uez de Sampaio. 

UEQCERUIE1'"TO 

u Que se Jelibere enviar uma deputnc;iio desta 
cnmara a felicitar o imperador -em o dia 12 do 
COl"r'ln te. » 

E logo a.~ seguintes emendas qlle forão apoiad~s. 

EllF.XO.\S 

1.• Do Sr. Vnsconcelh>s: - " Que achando-se 
reunida a nssembléa geral legislativa cm qual, 
quer dos dias de festividtldc nacional se mande 
um·l deputa'.)iio a congrlltular S • .M~ o Impera'iior 
execptu111do o dia 3 de ·l\faio. » · · -

!~.ª Do Sr. C:\!mon:- (< Que_ se pal"lieipc .·ao 
senado a resolnçan qu.i se toma1· sobre· as, de
putações nps dias de fest.'l n:lcionar. ;, · ·. : 

J~oriio npprovados o requel"iínento e suas emen
clns, e :;e i·esulveu qne s~ expedissem os ofilcicis 
indepimcl.intemente d:i. approvucão da acta no dia 
scgumte. · 

O Sn. Ac.lfEID.~ TORRES i·c'lu<?reu, que a- cama-
ra re h" · · 
constnr ao imperador a •·cjeic;ão 
ministro da mnl'inha. 

O ~n. VAscoxcm.r.os requereu que este nego
cio fosse encan'egado t\ com missão de '1'egimento 
pwa se deliberar sobre . pm·ecer · da · mesina. -
Assim se decidiu. . . 

Ap1·esmtou-sc o pi·ojeCto sobre 11. importnc;iio 
dos genc1·os e me1·cadorh\s .da Asia por, estran
geiros, redigi lo pela C:ommissão de fazenda, . pnr.;i 
a :J.a discussão,. . . . 

Foi: mandado à imprc~siio. 
e . ucs pJt" pni· e <1n. cõmm1ssao 

d \Cção de. leis _os .. seguin~s _ pr()jectos: 
I.o Sou1·c o imposto d() ,qilinto . dó': -ouro •. 

(( .-\. assemblea g.m1l JegisliÚi vil do . imperiô 'de-
c1·et11. : ,,,, · . .-:. 

« Ait. 1.o O imposto do- <iulnto sobre- o -õiiro 
fica reduzido. n .õ %.e .continuam- a ser,·nrréca
dado na fõ1"1i\n -dás leis existent2.cl.:oExceptun-se. 
o oui-o cxt1·a!tido ;~elas· coinpallbias- e5tràngéi

-ras,, que -contín\t~rao .. ~ pagl\r, o que constar ·1lns 
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condições, com que as companhias forlio ad
mittidas. 

" Art~ 2.0 O ouro em pó circular-.í como merca
doria . nas comarcas de mineração actual até á 
quantidade de 10.' oitavas, e o ouro em barras 
em todo o imperio, uma vez que tenbão o peso, 
qm a e, anuo e cns11 a un .1çao ou moe a, 
que forem fundidas. 

11 Art. 3.0 As barras de ouro pertencentes :í 
fazenda nacional aerão vendidas cm hasta pu
blica. 

11 Art, 4.o Ficão_ abolidas as casas de per
muta. -

« Art. 5.<> Ficiio revogadas todas ns leis e 
ordens em contrario. 
· « Paço da camara' dos cleputados, 9 de Outubro 
de 1827. - José da Costa Gan,alho. - Candido . ,... 

2.o Sobre a junta de justiça militar do J.>arâ. 
« A assembléa geral legislativa do imperio de-

creta: · 
_ a" Art. t.o fica subsistindo a junta de justiça 
militar_ da provinda do Par:i, a_ qual será pl'esi
dida .pelo presidente da Jlrovincia. ' 
: .11 Art." 2 º· Fi~1o . derogadas · todas as leis e 
ordens. em contrario. , . . 

11 Paço da camara dos deput·ldos, 9 de Outubro 
de' 18"i7.-José :da. Costa Ca1·val1to.- Cmtdido J osê 
de A1;aiUo Vian1ia. » · · . · ··· · ·· 

Resolução sobre armar ou· desàrmar emba1·-
eações. . ·· · .. , -, 

impcrio re-. ((A assembléa 
solve: ·.- ,i ..• '· 

.· · « Artigo - -Ó.nloo. Du embarcações. existentes po-
9erá. .:o .go:vériió)iesarmar ª!'!. que_ julgar menos 
convenientes·' n·ás· circum-;tancias actuaes e con
struir ou comprar, ·e armar as que m'ais · con
vierem~ .. eomtantó · que não exceda á despeza 
marcada. ' ria · 1ei que _ fixou a da . repartição -da 
marinha· pa1;a- ó an no de lS-28; · fic;incl.o a.-.sim de
clllrados os ai1.$;'lo e 20 da outl'a que· fixou as 
forÇas de mar ·para· o mesmo anuo. 
'. ••Paço da' <:amara "dos deputados~ 9 de Outubro 
de 1827.~José· d.a Costa Carvalho.-'- Candido José 
de Ai·aujo Viamia. » · 

· 111 - r : ci da 
11olfandega· abusivamente 

RESOLUÇÃO 

_.· « A assembléa· geral legislativa doimperJo re-
. solve : . . . .. ,,. . , .. , _ · 
: "« A1·tigo unico! .. A:-.. -disposiçã.:> do 0 alvará de 21 
de: Maio- de •1751,cap; ·ú;· não·ê applicavel -aos 
recebedores·. ·e- •:thcsoureiros das alfandegas, .. _ os· 
quaes não podem· 11aver .2 %. a. titulo de. depo
sito do producto'' das: fazendas, que : o alvará de 
18 do ,Novembro··de 1803 _manda vender: em hasta 
pu 1ca;• por··se: rem- emora o por· mru.s _ mpo 

. que . o penÍlitlido;'com . a' tinica •dcducção ·•de: l. % 
dô stiU.' producto"Jn;favor d.:i presiJ.ente do -lei
lei· e· mais:. offi.ciács -da: arrecadação- : · ... • 
' . ~- 8~ . a ciamara· OS. e"(lU a os:·em' .. e u-
tubnV de ·182n~~osé 'àa 'Costa· C<.ii°"cilho,=Jose 
.Atitó!liio'~'aa::silm'•_Maiii;.;;;.:'Fórão''approvád&S'as . 
. r~~~.~f~,~~~-:~ ~*~t;~~~ .. ~·~~; ·;;;~.~~'._i~, ·~:-:·~:L ~ -·::~,: f~ ;. :.: ~~~ :_.~:_:·t ~-.:::~~-,;~'. ;,_--;L;:~ 
, ,,(). SR~ VicE-PàE8iDEN;i-.E deu· P.ara ordelJl -~º"dia_:_ 
, 'l~~; ;:1c01aúríJâçã~:ila:.,3a ·diac~~ã;,;;do; projecto 

. paraextinCção'idü•mesRà''de inspecção~ _ :: '·' .· ,,, 
-.·2~º ~ 31.· dis~Sãô'do' prÕjécto·.solire11S· o"bnts da· 

. qllinta 'da HOil-Yista~ ·· • ' · · · . ·· · · · 

- 3.0 - 2• discussão do projecto dé taxa sobre 'lS 
legados deixado~ a estrangeiros. · 

4.0 - 2a discussão do projecto sob1·e o canal do .. 
:3.Iaranhão. -

5.o - 2a discussão do desenvolvimento vfferc
cido efa commissiio de lerrisla ão ao a ·,... 
lei, que extingue o desembargo do pac;o. 

6.0 - Parecei·. da commi,;siio de constituição 
sobre acontecimentos da Bal1ia. . 

Levantou·se a sessão âs 2 horas e· 1/·! da 
tarde. 

Dr. Pedi•o de Araz~jo Lima, presidente.- José 
Cai·los Perefra· de Almeida Toi·re.~, lo secretario. 
-Candiclo José de Araujo Vianna, secretario. 

PRESIDEXCIA DO sn •. \RAUJO LIMA 

A's ·10 lioras. ftlzendo·sc a chamada, nchã1·ão-se 
present<'s 73 8rs. deputados, fültnndo com causa 
os Srs. Cha:;as Santos, Paula Souza, :\fofo, Itc
zenrlc Costa, ?llartins. Pc1·oim, Mendes Ribeiro, 
l\follo Souz11, Cunh·\ Barbozn, Pinto de Almeida, 
Lino Coutinho, Galvão, Cost:i Silva, Pire~ Fer
reirn, 11ispo do l\faranhiio, Farin Bnrboza, l\Iaciel 
·l\Ionteiro, Lobo. Deos e Silva, Lln.mbi, Xavier de 
Carvn11io, Leitão ·e l\fadureira; e sem participa~iio 
os Srs. Lopes Mendes, Banos Leite, Garcm do 
Almeida e Pereir.\ de Brito. 

0 .-Sn. PRESIDENTI> declarou aberta a sessã~», 

~ruujo Vhnna foi npprovada. 
Leu-se~ um participação de molestia do S1·. de· 

putado:t.:lezende Costa. · 
O Sft.-SÊ:~nET,uuo ADrnIDA TonnEs len um offi

cio do-·ministro de estado dos negocios da fa
zendo, remeLtenclo outi-o da junta da fazenda "da 
proYincia do Ceari\ de 2 de Setembro de lS-23 e 
tabella que o acompanh:ím, satisfazendo assim á 
requisição feita por esta cnmara em 2 do cor
rente a respeito do cscl'ivii<> da mesa grande da 
alfandega da cidade da forhleza, Luiz da . Cost1. 

·Gomes.-Foi ásecr~taria pái·a se lhe dar adi
recÇà() . competente. 

O mesmo Sr. secretario mencion~u um requeri
mento d~. _Luiz Gomes· ·Anjo, _pedindo· permiss~o 

recido a esta camara, por.ter' que addicionar-lhe. 
-C.:ipcedeu-_se-lhe; - ·. · 

O Sn. FEr~1õ offerece•t ·o seguinte voto separ~do, 
como membro da commissão ecclesiastica, sobre 
uma .. indicação do SI;. Ferreira França, e pedio 
que fosse dispensa.do da_ leitura para ser .. ~m
presso; venceu-se que nao. Em consequencia o 
Sr. deputado leu o seu voto; e, finda ·a· leitura, 
se_ n1andou- imprimir. · 

~" 9-_brigado a. ~ar __ meu _p~rcccr lJObrç. a: in_~ 
d1caçao·'que · ·a smcer1dade, a boa fe ·o .111st1ça, 
qüe·'tanto'·'cara:cterisifo ao-: Sr.'deputado França, 
Ufo suggêrio, cumpre desenvolver primeiro al~uns 
pn11ap1os;,··.que,~apczar ef·sa 1 os;:• e · .• _,mµ1 s, 
.aluda, . são -C:O~ludo ,j~nor.ados ;de,,uma· grande 
·~te~''.'r' '-'. ·'''"'L;;.;·;· ''''º'"''.'·";: __ ~ '.:·'"'-:~·,.•!'C'• . 
· '· u'A.•: 'falta ••'de' liberdade'' da': imprensa,;' •.á•. pro;
scripção . , d~ ·'livros ; oppos~~ âs ,. n;'áxim~s .~tra

. montanas ; u ao i horro.r ~que ·Jus!;amente -msp1rava 
"a"iriquiSição,',é 'a· .. quem' se' deve~irµputar',&;igno
'raticla.e·'os''erros'··perpetuados nas''llossa~•es_colils 
a cste'res~ito; e· é,por'estâ· causa'q~e. ~qnillo 
que ·boje 'amda parece novo a alguem, Já e velho 
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116 SESSÃO EM 10 DE OUTUBRO DE 1827 
rara " resto tlo mundo; mas convém dar publi
ci·lade n verdades tiio importantes, e que tanto 
podem influir n.1. prospcri.lade publica. 

'' u mos rarei: · 
" 1.0 Que é da primitiva competencia do poder 

temporal estabelecer impedimentos ao matrimo
nio, dis e11sar nelles e revo,.al-os. 

" 2.0 ..\ origem o progt·esso do celibalo dos 
clcrigos. 

" 3.0 O resultado da prohibic:~1o dos casamentos 
dos padres. 

« 4." O direito e a obrigação que tem a assem
bh~a geral do Brazil de levantar semelhante p1·0 -
J1i1Jição. 

" Terminarei pelo meu' parecer sobr..i este 
objecto; reset·,•nudo para outra occaihio o rela

. tivo i1s ordens religiosas. 
" O matrimonio é u 11 conlmcto fogitimo entre 

o 10mcm e a tnu iet·, que eos em es e eci o 
pam a n111ltipfü.·açào do g.mern humano. Tnl é 
n definii;tio que o philosopho e legislador, e a 
igreja dtio do mntrimouio. 

" Sendo portauto um contract•) natut"t\l de 
instituição dh·ma. seria absurdo no estafo social 
neipr ao 11otler temporal a autoridade de esta
belecer condiçõe3 e regular a fónna de uma 
convenção, que mais que nenhuma outi-a intlue 
na felieicJndc e.los indi\'iduos, na tranquiUidadc 
das· familias, na boa ol'dern, ·conservação e pro
gresso d'l sociedade. ·· , , · · . 

" Niio se póde po.rém r.?cusar 1\ ig1·eja a in
spccr.ão sobl'e eslti co11tracto, bem C'>lllO sobre 
toda;. as acções ·1nrnanns, não pa1·a legislar 
sohre. el!c, mas p_ara. o ~ecltwar no fõro da 

n ·e! la · se Óppuzer. . .. , 
" Nem era possível qu~ declarando Je,,'11.sChristo 

não ser este mundo o seu reino, e que· se{devia 
~lar n Cesar o que lhe pertencia; estabelecendo 
uma igrnja que uevi11 espalhar-se por toda. a 
terra, 'IUizesse que fosse esta' perturbar com 
stns leis n tranquillidade dos impcric.s, dirigidos 
e governados por um poder, a quem o apostolo / 
dizia est,1rem todos sujeitos, não só pelo amor, 
·mas tambem pela conscien~ia. 

(( o matrimonio tambem e. p,,i.ra os cntholicos 
um sacrnmento instituído por J~sus Cbristo para 
santificar n união cntre;;!.OS casados. A mesma 
denominar.ão se dâ ao'''éontrnto -e ao sacra
mento, pÔstlí'"quc essencialmente <lifferente. por .. . . . 
nesta· segunda accepção é innegavel que pet'tence 
á ig1·eja prescrever condições e regular as fõrmus 
pehs qunes licita ou validamente· se possa re
ceber o s·1cramento. E:itas ver<!ndes se achão 
comprovadas pela pratica constllnte do poder 
temporal e espiritual nos secul~s Pmis felizes 
da igt·eja. . _ . . 
· « Convertem-se os imperadores romanos; mas 
nem por isso deh:ão de estabelecer impedimentcs . 
ao matrimonio, dis1;1ensar nelles e aerogal·os. 
A igreja entii(• · C1>nt1da em seus verdadeiros li
mites~ admirando muitas vezes a sabedoria dos 
le~h;ladol'es nos '11ove pnmeiros secu_ os,. como 
affirma· Daguessau, jamais llonrou cotn.:o ,sacra~ 
mento os matrimonios illegalmente contrahidos. 

<< Theodosio determina mui sitivamente ue 
· o -mutuo consenso:dado. perante· os pais e.mãis 

sem opposiçâo · à. lei, ..• fizesse valido e o matrim~ 
nio; não obstnnte.afaltade outras•ro·rmalidades. 
Pelàs djtrerin~ · :~lllis; ,dos .· .· imper;intkS.: :vê~8e , ~ 
contrato sempre separado do sacramento; e e 
no . X· seculo .. que Le!io o philosopho faz da, ~nçãó 
nupcial condição e.ssencial <ao: valor~ do matri
monio, exceptuados ainda os escravos, .qua . só rio 
s~culo XI~· fot"";io sujeitos á ,1nesm1"1. condi1:.ão por 

. :;: . ' ~ 

Aleixo C.>meno. Finalmente o polar temporal. 
excrcilou constantemenw a altl"ibnição ·de legis
lar, ?eN~ar o dispensar uos impe_!1imentos Jo 

• ' J ~ ' 

da igrPja; e o Ab. CAatisel assegura a existencia 
d1;ste uso ainh n·J secnlo XIV, rofel"indo muitos 
exemplos. 

o , ' -. 
tcment.:i con\'ilar aos fieis a sanctificarem seus 
matrimo11iM p:,lo S:lcramento; co-nturlo ;;empre 
os r.?pntou váliJo;; e lícitos sem l'lle. Celestino I, 
S. Theolo1"<J Studita, ~icolllo I, A·iriano II e 011· 
tros, assim o decidirão. ·r.\l foi ·a pratica da 
igrej:1, q_uand:1 n:io só per1nittia mas approvr..va 
os matrttnomos cate::111nJnos. dos catbohcos com· 
os hereges, o de.;tcs entrn si: as se.;;u11das, ter· 
ceirns e quat·tas nup::ins, ãs quaes recnsa\'a as 
bençãos nupciaes. E o mesmo c•incilio trid11.1tino . 
julgoa válido., os mall·i1nonios clandestino; pc.r 
h:1ver nelles o ess~ncíal, qual o mutuo co:1sen;o ;· 
niio o :;;tante a a t:t a em;'.lo nupcta , na qua 
toda a antiguidade e ainda boje a igrej 1 grnga 
faz ciJnsistir o s·1cra111ento. 

" To>dos sabem que o \1ri11cipio .. da santidade 
do:; ministros da igreja lles .attrahio o arbitl'io 
nas cau-sas temporacs; e que os me->mos impe
radores, salisf.iitos com a justiça deis seu; juizos; 
pJrmittirlio que d'>S· mngistt·ado• ·_se pudesse 
appellar p1m1 os bispos, e que suas sentenças 
fossem executadas. 

" se· as cansas meramente temporaes forão le• 
,·adas ao conhecimento tios ministros da· igreja; 
com maior razão o forão as mat.rimoniaes em 
consequencia do sacramento que. d<J ordinar.io .as 
acompanha. No· principio se conlu~cia a origem 
deste oder: pouco 11 pouco se fot esquecend!J: 
as tre,·as co r1rao a • urupa: o e et·o en o rico 
tl:l bens, de privilegios e de consideração iuvndio 
o podei· tempol'al : tudo foi desordem e eonfusiio; 
e os pnpas dominando como mon'lrchas · nbso· 
lutos, sob1·e a igt·eja e sob1·e ~s reinos, legis~. 
la vão sobre o mun lo inteiro. . •· · · · · . 

" Eis a origem da nov 1 linguagem que de::;de 
eutii:> npparecc nos concílios, . e principalmente 
nas decret1es, não ·SÓ soln·e ·-a~ causas, matri~ 
monia,;s,· como &obre outras muitas . da compe
tencia e privativa attt·ibuição do,pod~r temporal1 
que uma g1·ande parte lhe tém sido restitui.Jas, 
graças :í.s Juzeil, á · firmeza. e constancia dos so· 
be1·anos. 

" Se estas razões. funcladas na . n·atu1·eza .do 
contracto e do sacramento, }la divisão e inde~ e . . ~ . ., .. . 

eranos càtholiccis, no recouhecimento e appro
v11ção da ·mesma igreja, ·podem soffi·ér 11Jg11m 
abalo pela decisão em contrario do concifü• tri
dentino, deve notar-se que os decretos deste 
concilio relativos a questiio presente, são disci
plinares, e como. tncs não nforão· recebidos. em 
França ; onde ate hoje. os• filhos familia. não· po~ 
dem contrahir matrimonio validamente •sem. o 
consentimento .dos .pais, niio obstante .a ·.decisão 
do mesmo concilio .. em· contrariO;:.e onde·.os ma~ 
trimonios• clande~tinos. forão vt\lidos,,ate. que lü 
annos de ois da uelle .concilio~ a··.·ordenan1:.a .de 
Bloi11 os eclarou. nu os; eXJgtn o.• nao·_- .... es e~ 
munh&.<i e:a• simples.presença<do ,.cura, mas 1-1 
testemunhas. e: a benção:nupcial~_:Assim,o. J?~lls()~ 
Benedictt;> ,XIV, ,,!fo .• JllllSD,l.0,; p_!'r~r; [o,i .P!o, YI, 
guan o. J . . ,. . .. ;_ . . . • . , , _ ,.-•.; 
l1ido.s;.110 )~et,np.o. ,da. !l3V.º!º9~. f1~m:~z~,-pçr .~~r~m 
feitos segundo. as leis ctv1s,.· nao ob~~n~_,,,r~~a 
da. presença dos. prop~o5 J>~r~eJ?-o.s~. _ "~~,· .~.-:,·:~.- · 
: ··· «-A:S~im' ]lensõu~ o ·cardeil-'Aritene1w:.e}o.·ear
dea1_ci1prara,. conformando:se .• sem,;;;dutlda· ... ci>m 
a antiga pra~ica.' da 'ig1'e}\. e-0nsta~~ de ;~11011,111~~ 
ravéis documentos, cathec1~mo.s e ntuaes, o •ue 
mui 'part.iculllrmente se dei:(~· vllr ~o~tlic_êi,s~Q 
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SESSÃO EM 10 DE OUTUBRO DE 18!i· 117 
de Cirrann. approvado por uma connrerração 
no concilio -tridentino, onde refere ue 0 

e~. al· 
gum~s provmc1as: era uso ea;;11r em presença do 
magistrado, e gozar da liberdale do matrimonio 
antR~ de . ir á. ig1·eja, e ist·• sem peecado ; " cuja . 
pratica vimos modernamente renovada na mesma 

« O_ concilio t_l"identino · po1·tanto não decidio a 
questao dogmaticamente, sustentou sim um di
re!to de que a igreja estava de pos;;e ha seculos 
seja por concessão, ignorancia 011 per.nissão 11•; 
J>od~r temporal, "!llS q11e cs ~ICl'eges 1!1e dispu
tavao. Neste scnt1d:> e que amd:1 <lcpo1s Ja. pll· 
b!icação. do concilio grandes thcofogos e cano· 
nistas tem susteatado este dirdto dos soberanos, 
taes são entr.:i outros muitl)s Yanespcn Henre-
<1uim, l\f •. 'l\>lon, o padre Ob~rhause1·, li. Lep!at, 
Tamburm1, . etc., sendo hoje esta a dontl'ina 

• • .... 1 • 

« 1 ° Qne é da privativa attri\Juic.;üo do poder 
~mporal estatuh· imp~diment?s do matl'im•rnio, 
d1sp.;nsar nelles e dcrogal-os. . . 

" 2.0 Que â. igreja sómente compete estabJlocer 
condiçõeOJ e regnlar as fõrmao;i . pel'lS qunes se 
possa válida e licitamente· reeP.bJr o s 1e1·:1-. 
mento. 

« 3.0 Qne o contracto e o sacl'am!nto são es
sencialmeate diitincto;;, que muitas w!zJs estão 
e polem estar separados sem inconveniente. 
algum. . . 

" Passemos á historia do impedimento. da 
ordem. 
. " A esc~iptura não . otrdrece ~1ma só passagem 
amd~ equivoca, pel_a qual 'se entenda prescripto 
o ceh})ato 1ios cler1gos; p llo contrario o exemplo· 
dos apostolos,, e S. P.mlo, lcmb1·ando as quali
da~es · necessarias pa1·a o sacerdocio, parece pre . ..: 
ferir o estado de. casado. , .. 

« Seja porém qu·ll f1k a inte1·pretação que se 
preterida dnr á doutl'ina do apost?lo, é certo 
que S. Cleme11t1' de Alexnndria assim ·o entendeu 
!lm mais de um lugar; e por muit'l;; seculos a 
tgrej 1 não sõ, não j11igou incompatíveis :unbJs 
os . estados,. como. s~gnndo i·efere S . .Jeronvmo, 
forão quasi sempre prereridos.;para o sacerdocio 
os hom.ells casado.s, emquanto o povo tP.ve voto· 
nas ele1çoes · , .. 

" O 30 cnn n · -
mnnga-i;-; e .até depõl' bisp'l, presbytero e dhtcono 

• que por pr.itexto . de .religião se sepanr de . sua 
mulher: · · · 

« S .. Dionysio ·bisp_o _de C~1·yntho, no seglll1do 
seculo, .· adverte . a Pm1to, bispo de Gnoza, .qne. 
niio imponha a seus irmãos o p3SadG-juno do 
celibato ... No; concilio . de . Nfoea é- .bastante 

0
ener

gico ? di;;curso de .11.m saceodote. ven!!ravel por 
sita idade o suas .·virtudes para embar11çar &. lei· 
que projectava o mesmo, o concilio para obrigar 
os cleri~os casados ã ·- abstinenci" de· suts nm-' 
lheros. No principi11 do quarto seculo o concilio · 
. . · ~. . · . . · . . . e · o . iacono . cao;ilr-se, 

se nssim'o .'tiver '.protestado~. na;:sua ordenaçâ1).•', 
-~« S. -Cypriano: réfe.rindo ~os crimes 'de' Novato, 

nao ·ce~sura·o uso" quee1le fazia'da.mulher;·.~as· 

- . . 
n~s annos, que o pai de -;aeerdote. -Principia- . 
vao os monges, em razão da·au,oteridade de seus 
~ost!1mes, a a.:eupar os · primeiros lugares na 
urre a· - · · 
genero de vida,. que elles praticavão. 

" S. Paulo desejava, que os christãos se con-. 
servilssem desembaraçados dos cnidados do scculo · 
pa_ra melhor esenparem, 011 S'llr•·erem mais co-
rajosamente a perseg11ição. · . _ . 

« O celibato era então aconselhado, e parecia 
pou~ d~cente=<1ne=os ministr!>s da religião, que : 
d~~·ino sP.r o modelo. ~a perfe1çiio, e q11e so ba
v1a'l ordenado solteu·os, desiem o exe:nplo de . 
fraqueza, caza'ldo-se. · ·· 

• « G1·.1çaya tanto a opiniã1J ·da . . ~ . . .. 
com bon"J ol 1os as segundas' m1pcias, e muito 
menos as terceiras e quartas, que em muitos 
lugf!rcs .f1!'1io co11demnadas; e.algo,1_1s heréges júl- -
gm·no cr1mmoso o mesmu mtftnmon10. 
_ « A vista disto não admira, que algnns biseos . 

se\·c1·os .depnzessem os padres que s!' cazarao, 
e que o paga Sericio con,ultado a este respeito, : 
declarasse que d •lli em diante o bispo, · saeer- · 
dote, ou diacon•), que não g11ai-.la~se o celibato, -
niio tivesse, mais es1nrança de· perdão; e que. 
S. J.eão. muito . estendesse a· mesm-i _ prohibição 
aos' snbdit<is. · ·· · 

" Não obstante porém e~tas, e outras deter- ' 
minações parciae3, no oriente, nos primeir.os con
eilios g<!raes não appai·ece lei' algum:\ a este : 
res eito· e Soc1·11tes dil': uo os bis o~ e .:mai 
clero. se abstiuhãO das nui here;; livremente,. por 
qu~nto l1avia m!l~tas com filhos de pais órde.1ados, 
e tidos P.Or leg1t1111os. · 

« Ju,tihiano pela lei. 4.'5 de. e.P'isc .. el cler., é, 
. quem pl'Ohibe o caza.mento· dos padr~s com Jlena 
de Illlllidade, posto quf'l na sua novelà 6" pa1·ece. 
sómente insistir 1111 pena canonii:a.. .. · 

«.Justiniano II, convoca u•n .. concilio,· ao _qual· 
ass1ste·n os. quatro gran los patriarcas. do, oriente, . 
e m11is de ~.)() bispos : alli se :vê iun cano n 
concebido desta sorte-:-D~fendemos daqui em diante· 
ao subdiacono, diacono e pi·esbit~ro c 1iar'em~se, _ 
pena d.: suspensão.-0 que prova; que ate aquelle 
tempo ainda se_ niio achava geralmente condem- ' 
nado o cazamento, posto que aconselhado o· celi-
bato. · - · · ' 

« _ 1zem mais os pa res o co.nc1 10.~ ue . e . es 
se nao confürmaviio CO'.ll .o uso, dajgreJa romana . 
em privar - os . pad1·es cazadós. de suas' innlhe- . 
res por ser tal. prohibição injilriosa a'ó: mátrimo
nio.-E esta e at.3 hoje a discipli!la .. da "igreja ' 

· grP.ga. · ... 
« No occidente a pezar de maior rigor ã este. 

respeito, nao se póie comtulo generalizar se--. 
melhante;,disciplina, , , .. _ ., __ . .. . . . ... 

« No principio . do X secillo .Leãó VII e3crüv ia 
aindn a Gerard,' arcebispo de,. Baviera,: . ce.n;;u~ . 
rando ~o'!-.costume de seu clero ; eazar-stl , contra 

« S. -Alberto, bispo de Pt:aga -no -meS!UO•.se-. 
culo' renunch. o bispado, diz\elle;:cpara,.não·.-ver · 
entre' outras, desordens;, o casamento · dos.·:pa-. 
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118 SESSÃO, El(.-,ftl DE OUTUBRO DE 18:l7 
dente uma pratica que seguida ao principio por 
conselho, p~opria .yara tQdos, segundo 
o me 
constituída a monnrchia absolt1ta da ig1·ejn, qne 
dando leis a seu nrbit1io aos cntholicos, fazia 
os mesmos monarchcts dobrarem-i;c ao seu j11go. 
E" este a a nustero em sua ,·ida scyero até 
suas mnximas, intlexivel em suas prctcn~ões, 
quem prohibe aos padres coutinu ucm · a vivt.1• 
com suas mulhea·es e decreta perpetua nullidade 
nos mntrin1onios pelos . mesmos contrahidos • 

.11 ·Es.t2 pontífice encontra resistencia , por toJa 
a parte. O clero d1 Allemanha sustenta que se 
não deve dissoh-er uma uuiiio fundada sabre 
n instituição divina ; qualifica de insensnt11 e 
até de eretica 11ma tal cloutrina. l\lat11e11s Paris 
chama a este decrew exemplo no,·o e jüizo iudis
c1'eto. Por toda a parte se mm·mura,·a : snblé
,·ão-se po\·os, e na Inglaterra ap arecc um scisma . ~· . ·-, . · .. 
plor, mas debalde. 

« Suspensões, ºdeposições, excommunbõos, cnrcc
res, jejuns a pão e ngua por tQda a \•idn. nlguns 
cémclemnados a morrer de fome nas priwes, os 
filhos dos clerigos declarados bastardus, -e em 
alguns ltigare~ ale condemnados a serem escra
,·os das -igrejas, em que seus pais ser\"it·ão ; 
taes são os meios de que lnnçou _ miio a lmpru
dcncia ou a prepotencia dos legisladores da ce
libato e ninda as;;im no seculo Xll niio se 
nchavá estabelecido na Inglatel'l"a apezar da 
probibic.:ão d::i um concilio ahi celebrado; porquo 
o· ·rei permitte -o cazamento dos -pad1·es e1u atten
ção cás desordens que necessariamente devião 
re~ultar de u_ma tal prohibição. · . 

. ' contentava, que os ordenandos promettessem 
com juramento não casarem-.lie depois'. de orde· 
nados, erão estes exortados pelos p'ldres que os 
exortavão a. se não deixarem impôr um jugo, 
qµe. seus pais não puderão supportar, que se 
lemb1·assem que eriio ·· livres - pua st- deixr.rem 
mutilar e degradar da qualidade de· homens, 
que o- legado se contentasse com os monges que 
i·enunciavão o mundo e seus prazeres etc. 
· « Emfim á força -de ameaçls, privações e cas

tigos· -espirituaes e C•>rporaes pôJe consegub·-se
separarem-se os padres de suas mulhere:;, e a 
mtliidade decretada n<>s seus matrimonios emba
raçou até hoje a legit.imidade dos· mesin'os. Obser
vemos agora os re. soltados de semelbante pro
hibições. Desde o 3.o seculo em ue rinci ia a se 
genern 1sar o celibato dos clerigos, apparece o 
uso 'das ai:apitas, dessas mulheres que a titu
lo de religiii.J ncompanhavão os ·padres, mas fo· 
riio tantas as &\lspeitas, e algumas vezes tão bem 
fundada~, que se virão obrigados a sujeitarem-se 
a exames pouco decorosos . .No -seculo V julgou· 
se inevitavel .proscrevel-as.. . . . ·. 

« O bispo Eustato no seculo IV prohibe o ca
samctito ao cl~ro 'e niio quer que o :povo recti· 
ba a bençiio, nem a eommunl1ão dos padres cnza
dos, subleviio-se provinciasinteirns e o concilio-de 
Granges depõe o· bispo por ter occasionado. tan-

º'« ·caúçiio;se os ; coneilios -cm· .formar. rêgula
mentos e estabelecer penas para embaraçar o 
conc1;J.binato _dos •_ clerigos ; mas 11ota"-s11 por to~ 

_ u a orça . os:. omens ~ª? <po e 
vencer a ,força da n_a~rczL L~·se ·q}•e em . al-. 
gtins lugares forão os clerigos concuomndos ·sub
missos' a'~ma•' taxai .mas' éste". remedio niulti
pliéóil o=_·mal, 'que. na .Allemanba· alguns concílios 
permitt.irii.'> 'aos cleri~·; moços as·· -coneubinas·; 
que os ordinarios'n1uitils vezes lb'as=i:onCf:dião, 
qne-na· Suissa· e 'França parecP.lnii0·11Ó>baver~se. 
pcrmittido; · ·mas · até ordenado · para satisfazer 
llfsW! · JlO j.eipor e suspeitll!i! · dos -povos que o 

roquerião. P.irsuad11-me po1·ém que taes concu
binas erão ver~adeiras mulh~res, mas assim 

« Sendo pais incontestaYel, quo o celibato 
niio é d·~terminado pelo e\'ange!ho nos padre; 
quo n igrPja no principio niio sõ os conserrnu 
no matrimonio, mas nté os escollleu cazados, 
que muioos cazna·no . depois de ordenados, que a 
disciplina ne5te ponto foi, successh·amenle res
tringindo-se, mas nane\ se tornou unifo1·me, que 
a iga·eja ga·ega até boje conserva os seus pad1·es. 
cazados e apena;; depõe os que se caziio i:lepois 
de ordenados, sem jamais invalidar seus tila
trimonios, que na igreja latina a força e p1·e
potcnch f.,i quem perpetuou uma disciplina con
traria aos interesses da mesma igreja e á· tran
quilliJade dos estados, que os escandalos continnn
riio e ror desg1·aça nossa ninda cé>ntinuão apezar 
de todas as leis. e proYidencias, quem não r~-

" restituindo as couns ao seu antigo e verdadeiro 
estado ? ' - · 

« Nf!m se tema que ~ bypocrisia e fanatismo 
ou a impostura levante a voz t>arn envenenar 
uma tal deliberação. E' necessar10 ser volunta
riamente cego, _e surdo para 11ão ver nem ouvir 
o quo se passa n este respeito não só 110 Brazil 
como em todo:1 os estados cntholicos. 

· « E quando a malicfa queira lançar o odioso 
sobre quem advogar a causa da religião e da 
humanidade, es,sn · odiosidade recahirá igualmen
te sobre 'os ltomens do bem que 'no XI seculo 
se oppuzeriio ás ordens de Ga·egorio VII; pois 
seRundo refcr!l um csc1·iptor-quanto mais tinhiio 
rehgiiio e virtude, maior resi:;tencia fazi_ào. -

• <~ Recahirá sobre pio ll, q_ue ri.:eq!le~~mente 
d1z1a antes de sub1r á cadeira ponttlic1a- que• 
se_ em out1·0 tempo houve boas razões para pro
bibir o cazamentó dos t>adres, melhores havião 
no· seu tempo para perm1ttir·ll1es, que esta pre
hibiçiio era um:1 origem fecunda de condemnação 

. para o maior numero de padres, · que aliãs se 
salvarião -racilmente cazados;. . , . 

. 11. Recabirã.. sobre PoÍidoro Vir~ilio, que se C."<· 
primia des.ta sorte - o celibato. forçado e a in
stituição, que mais tem desacreditado a ordem 
cccle.siaslica, tem , causado gra1!des ~ales ã reli-
·- i o _ a s · omens · e em e 
« Recahirã sobre~ piedoso Ge~on, o ~uà.l,julga

,;a que crimes enormíssimos nascerião .da severa. 
prohibição 'do· concubinato l!os, cleri os Rccahi-

,a o 10!!1 a e so re o nnpera l!r ~g1smun o 
e .o cardPJ!.l Zabare~a.:um .. dos,•!D•ts-. piedosos' e 
esclarecidos• doutores· ·do conoh•r ·de: Constança, 
onde • se f~iijo . ig:uaea · pi:op~tas, ~birã'. :em_ftm 
sobre·o·b1spo de· Sals'6ourg:e mwtos· ontros•que 
requerião .. est<\ permissão •ao:;,menos' piara a.<r suas 
diocitlses·e· .sobre-os:monatchas calholii:os que no 
ultimo concilio · geral t11nto> instarão pela·· dero
gação do. celibato;• e santos prelados• que. forio 
ito mesmo parecer. ·· · .. . .. 
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SESS-~O E)l 1Q DE úOTlJBRO DE 1~27 i.19 
« Eu· não quero igu:'llmente lançar·o odioso sobre· 

os que defendem a opinião contraria. 
•«.Homens de virt11de, e com as melhores · in-- .. ' .. - .. -

mas é. tambem innegavel, que muitos têm querid~ 
encobrir suas rraqu11zas com bellos arrazoados 
a favor de _uma ~erfeição pouco _vulgar: ou con-

110 _mundo das abstracções? ~rrastados pela au
toridade ou antes pelo preJu1zo de uma doutl"in:l 
sempre desmentida P"la }Jraticn, procurnndo ge
neralisar a perfeição (o que é impossivel), sus
tentar uma opinião verdadeiramente contraria áº 
l1onra, aos interesses, e á digniJade do t:stai.lo 
ecclesiastico. 

« A 11istoria conscrv:1. o vcrgonhos ·, f11cto de 
um ca1·denl, que enviado á InglatetTS para per
suadir aos padres do c"ncilio a necessid·tde e 
excellencia do celibato ; l•intando com côres ns 
mais vivas a indeceacia de levantar-se o sacer-
dute do leito nupcial para tomar em seus br11ços 
o cordeh-o immaculado, foi na noite do mesmo 
dia, em quo snbira do altar, surp1·ehendido no3 
braços do uma meretriz. 

e Siio fmqnezas da· humaniclnde, mas cen\•õm 
por isso mesmo não advogai· contra ella, pois 
que todos somos homens. 

" Co11J1ecendo-se. po1·tanto ·evidentemente niio só 
pela razão, p~la pratica dos J.orincipes christlios, 
e. da n1esmn 1greJa, como tambem pela autori
dade de homens de reconbeciclo saber, e pioJatle, 
que é. da privat~va co.mpetencia do poder tem:eo-
1·al estabelecer 1mped1mentos, derogal~s, e dis
pensar .11elles ;.que o contracto é essencialmente 
distincto do s:1cramento, que muit is veze::1 estú, 
e tem estado . se arado sem nota de cccado 
que a ordem não foi impedimento senão quan o 
exp1·essa ou tacitamente o mesmo .poder tempo· 
rs.l est.abeleceu, 01\ pelo menos permi ttio ; ·sendo 
certo, que umn tal probibiçào, bem longe dti 
l1aver produziJo algum bem ·gemi, pelo contrn· 
rio . tem occasionodo nmrmuraçõt:s, escandalós; e 
a immornlidade 'i1 'lima clnsse destinada a mantr:r 
na sociedade a p1wezu dos costumes, ·e que por 
jsso mesmo a tvma inutil, e ·até: contmria nos 
fins de sua instill\ição: semlo igualmente ce1·to, 
que ninguem põJe ser priv.<do de direitos con· 
codidos pelo auto1· da . 1111turezn sem o 1riais ltor· 
roroso uespofümo," e decidi.da injustiça, .a não 
ser em pena de seus c1·imes, ou nos únicos casos, 
cm.· que taes dh-eitos estejiio llypothecados ao bem 
da sociccllide, que senão deve estabelecer !oi 
ai uma sem manifesta utilida:b nblica · · 1·inci-
pio sanccionado pela constituição do impel"io : sendo 
n lei do celib·1to, inexequivcl em sua gene1-ali-

• dade, como é expresso no emngelho, quando disse 
o ·Divino l\[e.stre.-Non omnes capient verbum · 
istmt, sed quibtts tlcitwn est. -I:ito é; :que o dom 
da coutineucia é um privilegio todo g1·atuito, qno • 
o céo dá a quem lhe apraz ; cuja vcrdáde é de 
mais a mais : comprovaJn.. póla expe1·iencia de . 
15 secados . niio interrompidus: sendo cm fim .. ·a 
abolição da lei. do celibato a opinião · gc1·al: dos 
homens :ie . saber, e piedaJe, dos sobe1·anos cn· 
tholicos, que ·têl}l insl.!ldo p_ernnte : !1:11a nutori: 

s~licite '·o· ac~rdo do poder u'spiritual, para. que: 
nao acon~eta, . .ou\ negar;se. o sacrnmento., •:ou i 
d_epõr~se ·o sacerdote; ·que"· cnzar · 1egitimamente, '. 
apP.nreceudo assim ·a. c:ul~1siio ·. euJre. e. podel'.·.:es- • 
)•ll'ltuaL e temporal; : e• emquanto ài espemnças : 
ilo·alcançar;·da santa·Sé·a~derugação:de penas:.im~ : 
.posta11 ·por.' cllny· convém"' J'espeit.osament'!> suppli-
ca.r-lhe~ · · . · ., . ., · · · · · .. · · : · · ;, · 

. « E s2 a1 leis can'?nical sabiamenté estabele
ci.las sao todos os dias dispensadas pela cari
dade patem~l do santissimo padre, ainda aquellas, 

1te se acliao . S·3lladas o m 1 • 
e em beneficio ~e um, ou outt"o particular, como 
poJerá sua s~nt1dade recusar fazer um bem uni
ve1·sa~ aos fieis, ç_ á _m<isma igreja, quand.) .llle 
s11pplaca uma. na•;t\o 111tcirn, e em matcda 11-
ramen e 1sc1p mar. . 

« E' portanto o meu parecer: 
« · 1.0 Qu~ s2 autoris13 ao governo para obter 

de su'\ s_ant1dacle a revogação d ls penas espiri
tuaes impo3tus no clerig<>, que se casa; fazendo 
saber ao mes1110 sautissimo padre a necessida.Je de 
assim praticar, vist'l que a assemblé.l não póde 
deixar i.le 1·evogar a lei do celibato. 

.. '?.o .Que o mesmo governo ma1·que ao nós~o 
plenipotenciaa·io pmzo ce1·to, e sõ o sllfficiente, 
em que· eleve definiLh·ame11te receber da santa 

· desta su lica. 
a 3.o Que no caso da santa Sé recusar-se ao 

requerido, o mesmo plenipotenciario declare a sua 
santidade mui clara, e positivamente, que a. assem· 
biéa geral niio der~gará a lei dó ..:~libato:, mus 
suspenJerá beneplac1to a toda$ as leis ecclcsias
ticas disciplinares, que estiverem em opposição 
aos seus dec1·ctos; e quo o go\•erno f11.rá manter 
a tranquillidade o . o socego publico por .todos 
os moios, que estb·erem ao se11 alcance. · : 

" Paço da camara dos deputados, nos 10 do 
Outubru de lS-21.-Diogo Atito>1io Feijú. » · 
· Ba\•endo-se o Sr. Souza e Mt:llo opposto ã im· 
pressão, e o Sr. <.Jle.nente Pereira dsclarado. que, 
como r,oncluii\ autorisando ao g\lver110 [)S.ra entrar 
em negociaçõe.;; com a cul"ia romana, ·nenhum·n 

· · · ... vo· 1·a 
m1ismo a maior p1ut1 do::1 Srs. da co1nmiss1io 
niio poderiiio te1• duvida .nisso; disse. · 
.O Sr. Otutodl.o · Dlo.s: -E' dJ muita ne• 

ccssidade -que se imprima . este voto seP,arado, 
póis que nno sõ o publico estranharâ muito qne 
so não impriuía est.J voto, mas. até-. pol'qne, to· 
cnndo esta matcria (na opinião de algumas pes
soas menos instruiJa~) na religh\o, · o pensando 
ellas que não. pouo1lh'S legislar ·sobre esta ma
taria, uom é que se · instruão· e conhei;ão'' o· con· 
trario. Demais .este negocio ba de solTrer muitas 
contestações, e nós 'e.levemos· estar muito preve-
niuos.· . . .. . . . · 

Não ha meios do que os amigos ·e à"pregoa· 
dor-is do despotismo mi<> lancem mão contra a 
nssemblen (a1,oiados); têm ªP.par~cido idêlL'! P!lra 
rc.i e ecer us ormu as, m· 1 1 , . 1 
quem ténha avanço.do estes homens, autores de 
scmclhnntes escriptos ; tudo. cmfim qu:mto é ata
que i\ ru;;ambléa tem sido impune ( apoiatlo ga,
rnlmentc) ; po1·t:into e de necessid·ide que appa~ 
rcçiio estes principies, pam qne os faonticos, que 
se cob1·cm com o manto da relig1ào, 11i\Q tenhão 
occasião de atacar a assembléa, e p1·incipahnente 
o mu'.to · nobt·o deputad1> que se anima a dar um 
voto destt!S; tnlv.ez no B1·azil niio h ija ainda sur
ficielite ~ instruc<;iio n is me:inb1·os .. da' ~ãuciedaé1e 
pnra '. v~rem . um voto ~lestes. 

e:icripto •; nestes: ultimos diâs ; ~em. :toJos'. podetn 
peúsa1· do µiesmo. modo, e·.· men?s ain~a ~~ta_r .ag 
fücto;de t.udo quan~O Jle ;tem cdtto,~:es~rt!lto:]JfO 

.e :contra, para, t!m ;'\'1sta,-,d~ .. t(lcl 1s. u.. ~~·':ftSsim 

.füvMav:eis como contr~r1~. ao .cebbato.:é1os pildros, 
·~derem,,, fo.rinnr.;)liiin,;opi1li•\ô;"ªªGUrà \iq\i~à;,.9b.~ 
Jecto ,.de tanta,. mo~ta, .,,., .. :,;/. :,. •r ....... ,:.; , .. ·,,_,., .•., · ...... . 
. . ·Ji;' poi• pi:>r.:wda&·estaJ ~õ.:so:q~e -~ll iiíe ~o~· 
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120 SESSÃO EM 10 DE OlJTUnno JlÉ 1827 
cido já pela impressiio, e que ·expC11il10 ií · consi
deração desta camara a necessidade de mandar-se 
impr~mi~· 11!11 maio1: numero ~e ex.emplares p~rn 

melindroso negocio, considorando a questão por · 
todos os lados .e faces, i1orque "'lla de\'e ser de-

. cid ida, e juigada. . . 

. Accresce a todo o ponderado a uecessidado 
tambem dt. consultarmos a opini1io publica e 
de prepararmos, poi· assim dizer, os animos, o 
que só poderemQs _conseguir por meio dos pe
riodicos e escripto:>, que de certo devem app:irecer 
agora, já ein fayoi· e jt"t. e1íi contrario dc semc
lh:mte reforma, sendo inneg.wcl que só· em pro
seno;a do umas e outras poderüõ os nossos can-

. stituintes. cm. g.~rnl ._ e em particu~nr ulgumas 

· lico illu8trndo. 
O Sr. cunha :\ll\ttm• 1- O negocio ,; Je 

t~nh cousidernç1lo, que_ eu ~11oio o que ae~ba do 
. ... , ' 

pa1·ecer impresso em grande mnnero de exc11Jpla-
1·e,:, para sei· distribmdo por todos os cidudãos 
do hnpei"io do Brazil. 

Esta ti a doutl'ina pul'n, catbolicn, apostolica ro
mana dus primith"os seculos da igreja (a1;oia<los) ; 

· de\•c-se imp1·intir quant.o antes, muito mais de
pois que. o Sr. Clemente Pe1·cfra, 11 cujos tnle11tos 
presto a maioi· attençilo, doclai·ou que niio tinha 
i:luvidn em nssignar o voto e cc111co1·dn\·a com 
elle. 

Este voto ó de mnitn importancin pnm nossa 
"jnstrncçiio, ó um esc1·i to sublime a rcs eito 

a ns orm ecc esiastaca 08 primeiros seculos. 
Niio se pense quo ist-0 ó cousa, que só pódc tor 

·lugar entru nós, ó doutrinn· -muito antiga, q_ue 
·tem sido apoiadn e dafendldn par pontifices mmto 

• • • l 

O Sr • .A1•cel>lspo d•~ Uuhln: - $r. pre
sidente, tendo. eu ouvido dizer n um illustro de
putado, que n~e o publico estrauhal'ia lfuo so niio 
unprimisse o pai·ecer, que acaba de ser idq, subrll 
.n aboliçno do celibatu ecclesinstico , e q uo i-;e 
niio tomasse conhecimento de· tnl olljccto, niio 

·posso deixar do lo\•tmtal'·me' ·para ponderar que 
·ao cont1·ario o que sei·i\ estmnhado ê que esta 
augusta cnmara se occupe de uma mat.el"ia, ciue 
.seguramente ni'\o ó da sun compotencm. E n 
.est~ rcispejto li<>ja-me. licito cit~r um facto h_is· 
tor1co, ·que tem alguma nna!(lgrn com o que ora · 
trntnmos. 
. Quando Luthoro comei:ou n snn refol'ma, prin
.cipiou logo por quc1·e1· C&$ni· clérigos e fradlls, 
,e ate sobi·e . este assumpto prégou um sermiio, 
.que, niio lhe-. füz muita J1011ra o. que os novús 
reformados niio têm poJ1do justificar. Daqui re
sultou dizei· mui'judiciosnmónto o cc;leb1·0. Ei·asmo, . 

ne a reformn e· J.utl1ei·o i · • · · 
'porque tudo ''inha a dar eu\ casamento!!. 
· ··01·a; eis-aqui,· ~r. preside11te, o que eu i·eceio 
que tambem se ·diijl\ de nus, isto. e, . que depois 
·de tantos, tiio; sel"loS e ti\o importnnt~s' trnbn~ 
'lhos.· n 11essiio lE>gislativa vni terminai· no acto 
vet·dadeiramente ·exotico e ridiculo do cusamenlo 
·dos· padres. · -_ . ·• .. _ _· . . .- . 
· Ett :•respeito muito a' ·erudi<;iio · e as luzes do 
nobre .. autor 'do parecer,•· bem• que· m\o admilta

·08. seus principios, 'e ainda menos· as s1u1s· con-
cl usõe,., cc>mo mostrarei; se desg1·nçamente -enu·ar :. 
crn - discussão semelhante mãteria,. que deve aer. 
rl'jeitnda it1 liminc; e como nito. é pel"Jl1itUdo. 

agora 1·cfutar" aquella doutrina, limito-me a dc
cla1·ar desde já que me hei 'de sempi·e oppõr, 

. nté onde ~hegar~m as 1~1inhas foJ"ças, á vioh~.ç~~o 

combaterem o c~libato, niio sô pÓrque · conheço 
que a lc~itima dispensa desta lei ectlesiastica 
niio offen<lc>rin a integriclnde do dogmu, ums sobre 
tudo por<JUc taes exprobações e epitbetos, sen1-
11re odiosos, não siio armas dignas da mogesta<le 

. deste augusto recinto. , 
Em conclusiio, voto que se nüo impl'ima o pa-

1·ec•!r, ·nem se tome ~onhecimento de sua ma
terin; deixe1110-11os de casamentos de padres, e 

·\'amos tratar dtl .cousas que possno· s~1· uteis e 
proficull:> 1\ prospe1·idn le iln 11ossa · pall·ia • 

arcebispo na p111·te que diz respeito ao funJ~ 
do meu pn1·ecei· : ;;erin fnllar fõi·a da ordem, por 
qu~ ello mio est1\ em Jiscnssiiu. 

occ11sitio me rcsei·vo ; mas mia. posso deixai· de 
dfac1· no nobre deputado que a nboliç:io da Jei 
tio celibato Ô Jn p1·ivntiva competeu!!i~ do pode1· 
tem · \ 1 

cnmam· (o que me persuado conhecel'â qualquer 
1.111e lei· sem prevcnçiio o meu p·u ccei·) que exo-

· tico•e ridiculu ô o c<iucubinnto do clol'o (apoiaclo.!t"); 
e dê nenhuma sorte o querer esta cnmara · i·e
mô,·er se111elhnnte 111n\ pell\ nbolif;;iio da ·lei do 
celiliato que o occasiona, e p11m o que tem 
todo o direito, como tllnho provado 110 meu pa
recei·. 

S1·. prt-sitlentc, sei-.mc-hin mui sensh·el qne, 
tendo u cnmnm determinado que ou lesse o pa
l'ecer, negasse a sua imprnssüo. E' do decórn da 
camarn e intei·cssa a minha hom·a ua publica-

O 1mblico ji\ discorro como bem· lhe pai·ece 
s.:>bro a iudiençiio do Sr. Fe1·reira França, e eu 
niio . quero sei· candemnado sem ser oti vid<;> 
1 •• 

sua impr~ssiio devem lombro.r·se que este é o 
meio máis profwio parn conheeei·cm ns minhas 
ra.iões o i·cluta -:is. · 

8ondemos a opiniiio lmblicn., •. cmln um diga 
· frunéamente o quo •mtendor a este re;.peito : en 
nüo temo a publicidade. • . . 

Rogo po1·tnnto que se man40 · 1mpi·m111· o meu 
pm·ecei·. · 

O Sn. YAsco:scm.1.os disse que a quesliio niio 
era i·idicula, uu cxutico que a. camnru tratasse 
destii 111ate1·ia; q110 ridicul'o o exotico se1'ia p1·0· 
ferir a concubinugcm ·<los clcrigos ao cnsa111e11to 
dcllos (apoiatlo ye~·almet1te), que em de neccssi
du<lc 11 iln1,n·cssi\O do \"OLo sepnrado que o. 8r. 
deputado l•eijó t.inha apresentado, p<;>rq~e n_co111-
miss1io ecclesinstwa., 01111~ se nc11a a ~11d1caçao do 
Sr. Feneira França, nuo tem que11do dar .seu 
parecer; que o mesmo l:i.l"· deputado, 1\ vistl\ 

·disto, tinha api·esunt.ado as s:uas idét\B qu~ eriio 
muito nccessal"ias para esclaa·ecer o puuhco do 

raz1 , pois se 1a.vm qui:n o p1·opag111· ~ ~, ea 
que a ca111a1·a querm. cousas contm .. !.' l'ehgmo; 

.que ua commissã? ei:_clesiasticn jnz1110 .os pr~
jectos para a extmcçau da mez11 un c.onscioucia 
o oi·de..s,. e o_ outro a 1·espcito da cuncor~nta co~n 
o i•apn, lm mais· de 8 · mezos, sem que tenhno 
appni·ecidQ na camam,, ·do q~!l. o ·.,n?l>re. oi·11dor 
igno1·nva .() ·moth·o,_ e· cor.:clu10 P.edmd<;> que o :::?r. presidente convidasse ~ comm1ssão para da~ 
o. seu parecer a este i·cspeito~ .. . . . , 
•• o sr .. 'c~:a~llu l\h:at1'.os: ~ N:i.J .~ de ad111i
·rar que• na . camara dos deputudus · su;· trutu Jaujtl 
do 'celibato aos clerigos; 110. concilio de l'reulo, 
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de Constança e em outros se,tratou disto mesmo 
e. se mereceu a consideração duquelles conéilios, 
é porque houve quem fosse .desta .opinião. Pre
lados muifo respeitados dtifen'c\e1·ão esta _dou-
rma; e am a IOJe _ 1a mui os que sao a mesma 

opinião. Isto é cousa·· m\íito antiga. E' muito 
melhor que os clerigos sejiio casados do que 
amancebados: (Apoiado ge1·lllmimte.) 

s , imm ia os 1sc1pu os e 
Jesus Christo fo1·iio éasados sem offenderem á 
re~igi~o, à mor!ll e .decencia que . deve brilhar e 
bplha entre o clom ; e como não poderá isto ter 
lugar a respeilo do nosso clero? · · · 

!:ir. p1·esidente, se ·o nosso clero for casadú 
ha de se-' conservar . a mesma dccencia que boje 
lJJ"ilha, e que muito o distingue no dia de boje. 
(Apoiados.) . . . . ,, 

o Sr. Cos'ta. .Agu101.;; - Tt1do quanto o 
hom·ado deputado . o Sr. urcebi~po da Bahia 
acabou de dizer 11iio pe1·tencc para agorn, e é . . . .. -
entrou em discussi'io. 

Ninguem m;1is do q1ie eu, Si·. pre:<idente, res
peitn a> luzes do Sr. m·cebispo o faz justiça no 
seu bom senso; seja-me l>orê111 permiLtido dizer
lhe que as suas 1·ellexões, ou o que pretendo 
dizer, tiio louge estt\ de poder ol>üa1· u i111p1·ess1io 
jt\ e j1\ do parecer ou voto do ·Sr. Fcij(1, que no. 
contrario fnz mais saliento esta necessidnâo de 
imp·ressiio pam que ·o· publico possa julgar do 
uegocio em p1·ese11ça das razões fundamentaes 
do SI'. Feijó, e do ·que pondel'OU o mesmo S1·. 
arcebispo. · · ·: · 

Démais, <}Ue receio oit !ll'ldO ô este da im
pressiio? · Ou o que tlln pótlc acar1·etn1·-nos de 
miprudento ou de perigoso'/ No estado actual 
desta uestiio ó d:i honra, jt\ niio di o.do S1', l?oi"õ 
como e e se persua 10 ; por m sm1 es 11 august11 
cnmai-a fazei· _quanto anteS"}JUblico este pm·ecer, 
expôl·o ao Jt1i.zo e t\. co11s1demçiio das ,pessoas 
.seusa_tns pa1·a'. com. madureza e com tempo po
d.ermos i:onhece1· qual o espll'ito dos povos 11. se-
melhnnle i·espeito, e qual o juizo que os homens 
illústi·ados da . nn~i'io. fonniio 1\cerca de oujecto 
ti\o melindroso.'· · · · · .· 
. Impl"ima-~e portai.to já.. e já; sú_ deste l}lOdo a 
camara ,· marcllan\ .com s1zudez, e.·;sõ assim, de
pois de muito debatida a questão', 'podert\õ tnlve2 
de:scançar algumas c,onsci~ncias timidas que se 
persuadem de que a ·religião snnta que profas· 

· snmos ._ ~1-t\ · · t\. pique com: o· cru;anient() _cm~ pa-
dl'es: · · · · · ·· · · · · · · 

E' poi· todO.s estas · 
. . - .... ,- ·. 

e. n.iio . pertincem pa1:_a agóm; o_ seu tempo_ ~eriio 
.ç11bnnç11to, pora. entao uos guardal'emos ·o JOgn-
1·c111os , o,· melhor' que pudermos~ 
'"o Sn. CLEMENTE Psnl,:IR-'1 como rclntor,_leu um 
pnrécei.' dás ·commissõcs i·cnnidus de cunstitução 
o ecclesiastica a respeito da:. bultn · . do santo 
l)l\Ul'O Leão XH - l'rreclara l'ortugaltcc _ Algm•
bio1·mn que i·egmn, ~ que ~onfirma o gmo mes
trádo: dns·· tres ordens militn1·es, de Clmsto, San
ting~.· e· Aviz; nn· P.essoa de:s.·l\~.- .o }mperndo,1·· e 
seus'· succ6ssu1·es~ -1\fandou-so:_ ·1m prmur •· 

' • t:;" 

ó i·e·qiieririiento'' qua ã' iij;sei'!lliléíi'' gc11ll' legisla,• 
tiva{' iJidgl0''~1J:Ptfs~11-•'C,~~ta119>;·d7 Almeida,-_. que· 
·pede se '·isentem 'de :· direltos1 · cm, as . 11 lfande~ns 
u . .POr~os scccos do imper~o, 11s _folhas· ~e"!º" 
dicu:t e livros, que'''ª '.adn11n111tr11çao da:- liibho-: 
t11eca: 1 J?Ubliél.l;. oque::el'igio:; 11~ "vil\!} .. do: s . .{oãe; 

" d!Ji:l-·r.::1;'·· n1a11dar . :v1r,:ou•.' do ,impeno., ou ,de· fól'.a · 
, :paf14:~:~ •rifosma \ -;bil}liotheca \~ ~.-1 co11fo1JJ1a.ndo~~e • 

· TOMO 5, 

com a illustre commissiio de instrucção publica 
nos bem merecidos elogios que dá ao suppli
cante, é. de parêce1· que se llie defira por meio 
d11 . se um te · · 

. "' A assémbl~a. geral legislativa resolve : 
11 As. folhas period,icas e os liv1;os, que constar 

compe en emen e serem para a . 1 mt ieca pu
blica, e1-ecta na villa. de s; João d'El-Rei, . ,;ão 
isentas de 'direitos em as alfandegas e portos 
seccos do imperio, e de portes do' correio. · · 

!< Paço da camara dos .deputados, em 10 de 
Outubro de 1827.-'-J. R. C. Donnund.- M. C. ele 
Almeida e Albuquerque. - .1. R. ·costa Aguim· 
de Antl1·ada. » - l'oi approymlo o parecer e man
dou-se imp1·imh' o projectv de resolução. 

O Sn. Pm:su>ENTE' nomeou os senho1·es que 
devem ..:ompu1· as· doputaçii.o: 1•, pnm felici~r 
n S. !\I. o I 111 emdo1· no dia 12 de Outubro; 2• 
parn suuer do S. l\L Imperi11l n hora do ence1·
ramcnto ~esta · sessiio da nssembl~a g•Jral. º 

l'RI~mrn,\ PARTE DA. OilDEi\l DO DIA 

Contimuu;iio d~\ 3• discussão do. p1·ojeclo de lei 
sob1·e a ul>oliçiio dns mesas de iuspec«;iio com 
as emendns 11poimlns na sessão nuteceuentc. · 

Âfinnl posta a votos a matel'ia, foriio rejei
tadas as emendas dos Srs. Odorico, Bnstlls o 
i:Jispo d·l l\fm·nnbiio, e. ndoptou-sc o projeclo só
mente com ns emendas que· ti.uhiio sido appro
vadas nn segttncla. discussão.· 

O Sn, SEn'n~TA~to ALMEIDA Tonni::s leu um 
officio do ministro de estado mn1·qucz do Q\10-
luz. escusnudo-se _de assistir nestll sessão iL dis-
cussno a. pl'oposta o po e.r executivo so ;1·e 
as obras do ·pnlacio da impe1·iitl quinta !)a B<.1a 
Vista. · 

- . SEGUNDÁ PART.E DÁ ORDE!IÍ pô DIA 

Terceira discussiio do p1·ojecto de lei. sob1·e a 
p1·op_osta _do poo!er executivo· a 1'cilpeit•l das ou1·ils 
do palacio imperial da quinta da Boa· Vista. · • 

Foi apoiadna seguint•.1.emendà. do Sr. Fel'l'eii·a do 
.l\lello. . . . . . . .. 

EltENDA 

« Art. 3.0 . Seriio satisfeitas' pelo mes1no modo 
com que se occó1·rer ao deficit.:...sulva.'a i:eclacçiio. 
..,..J<'ci-J·cii·a de .l\lcllo. » . · · - . . , . 

na 

TERCEIRA PARTE Da ORDEM DO DIA 

St'gunda discussão do projecto ·do lei sob1~0 os 
leg1ldoa deixados a e!!trangeh'o~. .. ... . .. 

Depôis de algum debate, o Sr. l\lny reqnerett 
o a•liamento,: que foi apuiado e npprovndo, sendo 
o prqjccto remettido 1\ commissiio. do. diplomacia 
com n seguinte emenda .. dp' S1· • .OJorico, que ~oi 

. o.poi~dn, . . . . 
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govemo farit abrir" um canal para faeili
commereio _entre a cidade capital e ·o in-

•lm que' j:'.t se pri;1cipiot1 a oh~·a: ou po1· ottlro 
mais proprio : consultando para· isso pesso!lS ha· 
l1eis, que ten!1iio o~ conl~ecimcnto:i. bastantes do 

Sendo apoiada , fui afipal approv.1da, ficando 
· prejudicado o artigo do projecto. 

• 11 A.rt. 2.<> . Fica desde já etc.· n 

Veio .í1 mesa a seguinte emenda_ do Sr. Gon
<;alves :\lartin,. 

.F:l!E:-;"DA 

" Em lug-w da -l• pai·t·~ do producto de 000 rs. 
n111 nrroun ctc--:-se diga 2:000$ 11or mez, deduzido 
do producto dt5 impl.lsto de 600 rs. em arrolm 
li<' algodiio.-Oonç11/v1:• .. )Iarlins. 11 

•01 npoull a e npp1·oya a, prc:>Jll aca r, 
o 111·1.igo do projt!cto. 

" Art. 3.º Concluída a obra et.c. 11 

Foi appr1.wndo. 
Venceu-se que passassiJ o projccto :.'t 3• dis

cussiio. 
J ... eu·se o seguinte 

" A commissiio do regimento , examinando as 
fol'llrnlns qnc devem te1· lugar na remessa da,; 
propostns tio governo i·ejeita,l-ls, é de puecer 
•1:11J as propostas i1ejão remcttidas á respecth•a 
s•icrcln1·i1t dti estudo 11eompanhn.lns do oflicio, em 
c1uu se (Jedio o dia e hora p:1ra S. :M. l. recu-- . 

· conforme o tll't. · Lll du constitnic;iio. 
11 A dcputm;iio apresentim'l a S. l\I. l. a fú1·

mu ln p1·escripta 110 citado artigo n:;signada pelo 
presidente, lo e 2" secretario; e lendo o seu 
01:ador esta fó1·mula , niio discorrerá sobre os 
motivo,, d,1 rejeição. . 

" A commissiic. a provei ta esta océasii\o de propor 
" que 1111 aprcsentaç1io dos projcctos de lei para 
· ·a Rancção- o orado1· igualmente s.J "limite 11· ler 

a fórmula prescripta ua constituição sem expo · 
sição de moti\·os. 

« A conunissiio. porém considerando a propostn. 
que deu occasião á presente. duvida, observa; que 
su pposto a prc.pesta do· governo. fvssc rejl)itada no 
todo, on <:m parle rcstnbelecídli. poa· uma resoluç1:o 

. o • • • 

e por isso .. é 
considei-ada , 
ao senado. 

. o , 
de parecer quu esta resolução seja 
e remettida juntamente com eUa 

" P<H;o da camara dos deputados, em 10 de 
Ontubro de 18!7.-N. P. ·ele C. Vergueii·o. - M. 
Calmon du Pin. - L. S. Teixeira ·· de · Gom;ea, 

; vencido em. parte. » 
Por ter sido o objecto do parecer mau.dado a 

. commissão com urgencia, entrou cm discu:;são, e 

. progredindo o debate,'fiC•)Undiado peh hora. 
O Sn. PrÍEs~DESTE d.~tt pãrn ordem do dia 

• l.1>-Continunc;ão do 
são do regimento. · ··· • 

. .:_ i .. cus ã 
a provisão' dó éonseJhó s1iprenio militar. de' 23 de 
Novembr.o del~25. . · .•. _ · ....... # 
. • :t0 · ··segunda ·.,á.iscµ'ssiiô''. do proJectó l.lc · 1ej'so
bre n proposta do governo a respeito· das assig11a-
turas dos. diplomas. . · · 
·4~"~PaÍ'ecerei'dO;cbminissõCs:· ~ · :. 
J,evantou~se a>sessiio 'ús duas' J-1oras da tarde~ . . . " ' ' - . . 

Petlro de.A1·aujo Linia, presidente.-José Carlos 
Pereira de Almeida 1'on•es , secretario. - Lui3 

· F1·anr.,isco de· Pttula Caoalcante d.ºAlbriquerque, 
· secrettirio. : · · 

fi!iessão em t t de· Outubro 

A's 10 horas se fez a ebamala, e se acharão 
presentes 72 Srs. deputados: faltando com.· causa 
os Srs. P-mla Souza;· Costa- Aguia1·, ·Resend·3 
Costa, l\la1·tins Pereira; l\lello Souza, Camha 13ar
boza, Pinto· d' Almeida,' Lino Coutinho; G11lviio, 

·Calmou, Costa Silva. Pires ·Ferreira, Farh\ Bar
b•1za, l\faciel l\lonteiro, Castro Silva, J~obo, João 
Candido. Her1-.'!ra. Llambi, e Madu1·eira; assim 
como os 7 que tinl1iio ido em deputação a ~. 
M. Imperial. 

~ 

o Sr. Pauli\ C w'alcante leu a acta da antece-
. dente, que foi app1·ovada. ·0 

O Sn. A1.:mmú TonnEs dando conta do expe
<Uente leu os seguintes 

01-'PICIOS 

1.o Do ministro do .império acompanhando a 
consúlta e mais papeis .relativos ao.o privilegios 
pedidos po1· Fernando Joiquim de l\{attos. · 

. 2:0 Do ministro da· fazenda com a' consulta .e 
mais papeis que existiiio no tbe:Jou1·0 ãcerca ·da 
sociedade de com1i1ercio .. composta de . subditos 
do di ve1·sas. nações. . . . . . . .. · 

. 3 ... Um requ~1·imento de alguns .morad~res ~da 

dos prejuízos cat;satlos pe as . tropas lusitanas. 
O Jll'imêit·o foi remettidó i\ cómmissiio de com· 

mo1·c10 ; o segundo á ·-·seca'etai'ia p1ua· se lhe dnr 
destino ; e o a. 0 ás commis~ões de fazemla e 
diplomacia" · · · ,, · · · 

ORDEl\[ DO· DIA 

Contimiou~se · ii . discussão nâiada , do parecer 
ela conunissão do regimeilto .intel'llo sobro a fór
mula da remessa das propostas do governo, que~ 
forem rejeitad!lS;. e ,quaúdo . se·. julgou. _findn., 
püsto a votos ·ºdito parecer.por partes, a;; a pri
meiras Corão approvadas, e a· ultima rejeitad!!-. . 

Entrou em l•. discussão o projecto de lei para 
l~e1·ogar•SC a l'OViSâO élo COil!!.elho S~p~e~o mi-

passasse . á segunda. . . . . . , . 
Segt1iJ·se a 2• ..tiscussão da proposta :do.poder 

executivo 1°1cerca da assignatum dos . diplomas, 
a que . fizerão eme11di1s os *·.;. Cunha Mattos e 
l\lirnnJa Ribeiro. . ·. 

EMENDAS .• 

~ .As paten~S' militares; e todos ~s.outios,'di· 
. plomas serão .• assigna~os. com ehan~ella, · quando 
não. pudei·em,,_s.er: . .&ss1gnados pelo,.1mperador •.. ~ 
O deputado, Cunha Mattqs~ n · · · · · · 

« S eere s, que eÓn erirem qµaesqueÍ' ~ Cl!JS, 
mercês, ou g1·aduaçi.ios. :serão os . unicos diplomas 
dos agracindo3. a quem ·se1ão. entregues dep_ois 
reg~s,~1:.u.10~ .li~ sec~·~t~r~_; cr~sta,c:lg .. comp_etente; e 
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SESSÃO.,E~l 11 IJE OlJTUBJlO DE 18:21 . 1.23 
!IP~rovou-se o da:commissão, e se julgarão pre-
udicadas as emenndas. . . , . . . 
_.o art. 2° seu~o ~iscntido com n emenda suppres

s1va •da oomm1ssao, e com outra do Sr. Paula 
Cavalcante, que se apoiou. · · · . 

E?dEXD.\ 

11 Nn secretaria de estado dos negocios estran
geiros, continuem as mesmas assignaturas im
pe1·iaes, que até agora,-Sa!va a redacção.-Paulu. 
Cavalcante. » - Foi rejeitada, approvando-se as 
duas emendas mencionadas. . · 

Julgou-se terminada a 2• discussão, e se as-
sentou· que· passasse para a 3.• ' 

·O Sic. V AScONCELLos; como orad~í· da deputação, 
que havia voltado, teve a palavra o leu o se-. . . - ' .. . . . . . 

' 11 Sõnlior • ..:..A ap1·esentaçiio do quatro dP.cretos, 
reclamados pelo inte1·esso mcional, e npprovn.
dos v.ela assembléa ge1•al, é o motivo que nos 
co11e1lia à honrn de s1i1·mos po1·. ella enviados à 
augusta p1·esença de V.il\I. lmpllriul. 

« São' geralmente reconhecidos o~ defeitos da 
actual legislação tlnancial, e os abusos de nossa 
adminlstraç.no; mas entre todos sobresahem os 
que formi~ão' na repartiçiio •la alfandega, aliais 
o manancial dos mais farteis e mais solidas re-
cursos .da naçij:Q,: . . , ... 

« Po1·. ·ena devião. começar as reformas, e ao 
primeiro. golpe. do.vista saltava a necessidade de 
refundir os seus foraes e todo o . sy:;tema da ar-
1·ecad!'çã~: mas: desejosa .ª as.-embléa de que a . . 
tas i·eformas,· n!solv~u·s~ ensaiar primeiro o sys
tema. de anemação Já d imtes usado proveito3a
ment.e. por :nações illustrad11s, até porque só deste 
modo podel"in entrt1r na a.1alyse conip:uada d.>s 
dous systemas de. administração, e arrematação. 

« O interesse.é a mola• real do coração humano 
e nos .estimulas legae!I que lhe offerece, persua
.de-se a assembléa- oppõr bar1·eiras. aos diques da 
malv!ôrsação, e. da im~oralidade, se.m todavia es
to1"Var a acção~ dos bons. e .honrados senJdores 
do estado,. nem marcar . com o titulo de suspeita 
aquelles, que a reforma. talyez afastasse do ser-
viço nacional.· · · ·. · . .. . . , , ·. . . , 
. u Impostos.excessivos prodµz.em sempre e~ razão 
co1_itraria' das· esperanças,. com 'qne são· lançados; 

sissimo; quinto do ouro. , . 
"il .Pesand~ ·gi:avemente ~obre a;i províncias me
talllferas7este imposto nao dá resultado propor
cional com'"ii.: sua: extensão,; nenr com a. oppressão 
que causa, menos • pela. escassez do metal, óu de
cadencia. da. mineração,.· do .que . pelo. inevit11vel 
extravio,. a que.isua· e'xhorbitancia: convida,'. .: ·.: 

« A. :assembléa geral. gµiada :p0los mais lumi~o
so~ pr .. inc····i·p~os.· d.ª.· ·.·. ~.ien. <?i.I!-. ec. gno. nii.~.ª.· • .. re. d. u.zio ... o qwnto . .a: 5 %, . ~ P.ro_sc_re_veu a· .t·1xa. do.· ouro,: fa-
cultllndo sua circulaçao como me1·cado.ria: desta 
medida e5. era au · êtító''.I'das renda.S. ublicas · 
atlraidoli' os .. coriu'i tlintes,. pela ben:griidade .. do · 
imp(lsto'; :pelo :maio é .'vâfür'de nóvo f11~didó~ d ces
sação' de varias coiripromettinientos,"-' t :• y h 

· ~,'.«;· :Preãtaé íioôesios·: 'meios:· dá·: subSi.Stenciá-·á~ 
v~u:Vas ::_'ey:fillfos ;. ~às_ . ni_ilita~es .·. ben'emerit<?sf' :que. 
morrê.ra,o; ~(l.:~e!"1ço da';J.>&tna; • nio:~ ·. d~111goroso · 
deyerj'omJl! ':l!l.u~~:-' propno· 'dacch~n~ ">·e:_ge11erosi~ 
daile:.;. brazde1ra :l seus~actuaes,..soffnmen1081como 

.•. que~ anJ!úncião·':iü~tidão>:'e1•afngelitão -:os ,';cida~ 
·:~ãps~d~;t~rtiçol·pu.'blic~>;ifo1}'7P8l();µneno~;1j). des"· 
aJ~.n!Ji(l;.na !:P~~~@c~d!>;;1Pl!ngl);''ª1~~lha11d!>;!!e, o 
~is!1~·~la.do, .. ;a;,q1ie ·21uamorte,~~~~z1~s~. ·~. ~ 
•llIDl IRS. , ... · ;;i .<··:-:L•. . 11 • ·f · '""' 

". S1U1ceion1111du V.' M. l. o_ decreto .da ~cin-

biéa geral, a viuva, o fill10, a irmã do defensor 
da. atria · não. mendi aráõ · ám·ais · e certos do . 
egar a su1s ·familias o pã'.>. da honra,. os nossos 
b~vos se arrojarilõ aos maiores. perigos, tran
qu1llos, e nã:> cuidosos de mais do que da .in-
dependencia e gloria .na~ional. · . 

« Sensiyelfoi á ass.embléa geral não poder har
monisar o 1·espeito, que t1·ibuta ao santíssimo . 
pad1·e com o desempenho dos deveres, que lhe 
incumbe: foi-lhe dolor.:iso o ter de aquiescer só- . 
mente na. bulln.-solicita catholic;e gregis cura -
com a parte ralativa á c1·ecção dos dous bispados 
de Goy;1z e l\latto-Grosso. · 

" As outras disposi~ões fürão rejeitadas, ou por 
estarem em. manifesta oppo~ição com os direitos, 
que a constituição contioli a V. l\L I., óu pvl' 
s~ ~ppo1·em aos usos e intcrcs :es da igreja bra
z1leira. 

« A sn. e oru\ que 1nitc as rcso uçves e 
torna dcsneces~n.1·ia mais dcmora•h analyse <las 
vantngens dostes <ltJcrctQs: cm sua sancção enten
demos que tcr1\ o mundo mais um documento da 
solicitude de V. l\I. 1. pela fdlicidade do B1·azil. 
-1Jc1·nardo Pereira de · Vaseo11cctlos. » · 

o mesmo senhor dectiu·ou havei·. s. 1\1. 1 .. res
pondido.- u Que 1>assava a examinar as, leis cm 
consclh•l de· estado. n . · · · · 

R·Jcebeu-se esta resp.o.>ta com muito especial 
ag1·ndo. , . 

O Su. AL:llEIO.\ 'fomrns, leu o otncio do minis
tro do imperio ,que se segue : 

o~·nc10 

« lllm. e Exm. S1· --Remctto a V. Ex., para serem 
presentes á. assembléa gerallegisl11tiva . os tres 
1ilcl11sos decretos sobre a 1"espons11bilidi1de dos 
ministros e conselheiros d'ostado, c1·eaç:io de juiZes 
de paz, e escolas ·de primeiras letras, nosquaes 
o impe1·ador consente. : . · 
· « Deos ghardo a V. Ex.-Paço,. cm ío de Ou

tubro de 1827.-Visconde tle S. Leopoldo.-Sr. Jo3é 
Carlos Pereh·a de Almeida Torres. » -

E do seu. conteudo· ficou á camara inteirada, 
mandando guardai· no urchh'O os decretos sanc-
cionados. · · 

·. O Sn. MAIA, por,parte da commissiio da redac
ção da.s leis, apresentou as· 1·esoluções seguintes; 

« A a~sembléa geral legi~lativa, resolve: . 
« ~rtigo uniêo. As. dispósições· do c•mcilio. tri.

dentmo na sessão de 21;: • cap.· lo de reformat1one 
matrimonii; e da cónstituiçào do arcebispado.da 
Bahia"ml;liv.1°· tit' 68 SF291, ficiio •em .effectiva. 
observancia. em todos os ·bispados e. freguezias 
do:imperio;'.'pro'cedendo .os paroclu>s. respeCti\'.os 
a:.' i·ecebel' em face '-da·jgrej!'- ~s noivos,: .. quando 
lh'o reque1·c\·em; sendo· do ·mesmo.bispado· e no 
menos ·um delles seu parocl!iano, e não havendo 
entre. e!!es impe<!it11ento· depois d!l feitas. as de-
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12! 
"' A1-t. 2. 0 E:;t\ qnintia sera fornecida pelo 

tlie~ouro. p11blic.:>, em prestações nl.ensaes, que 
se1·ao des1°na.das lo overno, attendendo ·em 
sua 1ser1çao · s u1·geiicias · o mesmo t esouro~ 

" Art. 3.0 As prestações, que se fize1·em n<r anno 
de 1~28, scriio accre5centadas no seu dcjicit, e 
satisfeitas elo mesmo módo ·com uo a elle se 
occorrer. 

« Paço da camara dos d•?putados, em 10· de 
Outubro de 1827.-Josê da Costa CarvolhCl.-Can
dido José de A1·aujo Viannu.-Jose Antonio da 
Sifoa )faia. » . 

O Sn. ALllE!D.\. TonB.ES, cxpoz o })arecer da 
commissão principal de fazenda, sobre o reque
rimento tlc .Miguel Joaquim de Cerqueira e Silva, 
que ficá1·a adindo da sessão de 5 do corrente; 
o entmnclo cm discussão com a emenda seguinte 
do 81'.. Vascoacellos: 

EllE!WA 

,t Sah•a a redacçiio.-Quc só se abonem 4.00S 
no supplicnntc, restituindo elle o excesso, qne 
t•ecebeu.-Vas<'oncellos. » -

Depois do ll\lOiada, foi afinal approvada na p1·i
meira · 1Snrte emqnanto ai> abono da quantia do 
OOOH, o ua outra a·cjeitada. 

Lido o parcce1· da 111esma conunissão sobro o 
projei:to do Sr. Xavier l•'t.irreit'a. - Foi · ap111·0-
Yado, 

1•.\nECEn 

" A co111111issiio do fnzcndn a incli-
c1u;.iio du S1· •. depnl.ado. Xavier cm. que 

. . . o 
Jll'O\'it!cia do S. Pcd1;0, tendo-se attençiio a. e!Dta 
111ut.orm pum dcl111 se trntllr 110 Jll'ojecto cm dis
cu,;siio, que t1·ata do cobrar n fitzenda publica 
cm llinhei.-o o qninto que un. ditn provincia de 
S. l'ed1·0, S\1 cobra cm ospceie dos couros expor
tados: e õ do par.:ice1', que não tem lugar esta 
111atcrin no . rcfil!•ido proj~cto cm discus;;ão, e que 
}laru sei· discutida con \'em que se reduza a um 
projecto scplll"ado,. sem 1>roj11izo do ·que se acha 
cm discussão; cuja -utilidndo ü nliias mnnifesta, 
e urgente a sua disposiçiio. · 
. « Paço da c·\nmr11. dos deputados, em-1 de. Ou
tnllro de lb'27.-.\l. J. deSo~a .li'rança.-Jose 
1.le Re~e11de Costa.-J. B. BaJltista Perefra.-J •. G. 
I.edo.-N. l'. de C. VcJ1•ú1iew1J~ - J. J. da Silva 
Guimm·ões. »-Voltou >ara a co nis ã 

o parecer dn commissão de legislação, sobre 
o prujécto do Sr. Vasconcolios, que .. estabelece a 
fõrma de prore.-it· as sentenças em ultima iostan
ch1, e que tinha ficado adiado -na sessão.·de 5 
de Julho; entrou em discu_ssiio e foi approvado. 

O SH. V.lecuNCELLos. pedindo a . palavra para 
negocio urgente, fez o requerimento que mandou 
por escri~to nestP.s termos : : · · 

ao governo, se. tem · despacha o Jjàchà'reis; niio 
forma~os, e 11orque 'lei tem sido A~tcirisâdo'este 
procedimento.-Vasconcellos.' »~ .Fo_t ·. !\Pprovado. 

Se io-se &· ., ....... ·· ·- '' · · ····""'°'". 
nmdliar de ;fazenda; .sobre Ci'réqüer1níênt.O'de'An~' 
touio J~aqnilJl<Pereifa da Silvl\9'.'Cl~~··se ;ad~à(a 
na_.sessao .. de '29 de ;Setembr;o0 ~e~fo1 -appro~a•l() ... 

o da commissão de: lêgislàção; 's0bre ó' réqlJ.é; 
rimen to . do' sargen-to-füõr .. · Caehnó- LOpes· Villás· 
Boas .. -"Foi··_-_approva_do.••-··· :''?'';~'4-,'É'>-·-' .;·,·.e , .. , 

"_Alléga: o .. sa1'gellto-1nôr páet&n~J:.o1»és-Vmas
Boas, que contendendo com D •. Milria Angelica 
de Sà Barret->, ·recorreu para· a-~ª d9, supvli· 

cac:t:o de· um acc01·dão pr<;>feridó n'\ réláÇão ~a~ 
Bal!.1a, em favor da supphcada; que na supph- · 
cnr. o n- ~ · ~ 

n~ proce5So, e sem embargo da j1Bl.iça. do SUp" 
phcante, foi aqu~lle accordão confirmado : ·e que 
finalmente pedindo revista do feito, o descml:iar-
g11do1· do a o lh'a denc ou. · 

cc E porque todas estas decisõe~ lhe são dam
nosns, conclue pedindo-ao corpo -legishti.,.o, que, 
mandanio subir dn. casa.da. supplicação os autos 
respectivos, se digne de fazer ao supplicante a 
graça de mandar, se Ih~ concela a i·evista, .ou 
se i·efürme o julgado, deci:lindo-se assim pela ver
dade sabida. 

« O qne sendo visto pela c:>mmissiio dl legis
lação e justiça ci,·il o crimfoal, ó esta de pu·ecer, 
qne se in•lelira ao requerimento do supplicante, 
por não ter lugar 1\ _graça· 'lUC pede. 
" ,.. ,-

- José C-:::nrio ele llfii-anda Ribei1·0.- Antonio 
da Silva Telles.- Antonio Augustô _ da Silva.
Jose Carlos Pereim de A.lmeidt'1 Torres. » 

O da commissiiÓ auxiliar· do fazenda, sobre a 
preten~ào: da irmandade . do Senhor Bom Jesus do 
Ig1111pe, que .tinha, ftc·\do adiado na Se58iiO do 2\1 
do SPtembro,tcvt1 discussiio; assim como a emenda, 
que foi apoiada,- do Sr.~Salgado Bueno. , · 

11 A. assembléa gcml legislativa, . resolve : 
• « O gov,<;:mo fará abonar _pcla.jnn~ da p1·ovin

c1a de S. Paulo, a ·quantia .. suffic1ente ·. para ·a 
edificação da capella mór da· matriz da .. villa, de 
lguape.-Scilgado Bueno. » . 

E afinal o pal'ecer. foi approvado, ficando p,re _ 
· udicada a emenda · · · 

O.; daS commissÕes do s·lUdC pública e faZend~ •. 
sob1·0 a propost'\ do governo pnra ·a edificação da 
cadca. . ,. . ·: . , ·-. ., ... · -

" A commissão de saudo publica,· examinando 
a proposta' do go\'erno;. sobre a nova. cadêa :, é 
de parcc'!r que se imprima com todos os papeis 
nnuexos para entr11L· em discussão.. . " . , . 

1< Co.mara dos depi.\tados, 11 de 0 Oút\\bro, de. 
JS27.- J~ JJ. Raptsta Pereirct •. ..;,;. J: T. ""da 'Silva' 
Gt(illttu·lies.- N. P. de C. Vergm•il'o.-M. ·J. de 
Sozi:a l!'rança;...:..J, o. Ledo.·» · · · ·· 

Entrão em discussão. 
O· Sn. ALmrin.\ TonnÊ$, fez _a eme!ldà;, que fo~ 

apoiadn. · · · 

duzii: a. proposta<ª projecto; de lej. yisto.,quo e!_I· 
te111le admissh•el o .seu ObJecto; e. que . se-. _nao 
imprinião os papeis, que a licompanliàriioi--,.. Al, 
m~ida T01·1·es. 11 .. . . · ,,, , . " , .,· . . . .. 

E '(lrocedcndo-se ã votação; ·os {111.rerieL·es fo(.ãO 
rejeitados; approvando·so -a emend~; ·•. ·· ·· '.,. ·. 

Voltou ás commissõ~s~ .. • ., • .. .. , · ' . 1_, • 

o .sn. At.i&EtDA ToRREs,,'i~u o~~egulntes! ~·\, ,:.: 
. - ~ ' ''' ' ' •.. : .;; . . -:· -- - ·• ', ' - ' . 
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Jú.s~i~ e fazenda, e de. a_m-

3." Do ministro do imperio, com o decreto da 
prorogaçiio da Sessão, que se recebeu com muito 
especi'!-1 agra•to. · · · . 

u m •. e xm. r. - ôr. 01· em e . . 
Impe1·ador remctt•l a Y. Eic. a inclusa cópia ·do 
decreto da. data. de hoiit1Jm, assignado·por The.J
doro José' Biànéardi, offieial~maior desta seere..:· 
t11ri•1 de estado, pela qaa{ ha pór ·· b'em o 'inesmo · 
augusto senhor prorogar a.assembléa legislativa~ 
O que Y; Ex. levam ao conhecimeiito da camara · 
dos Srs. deputados. · · 

11 Dtlos guarde a V. Ex.-Paço, ll de 011tubrn 
d11 1827. - Visco11de de s . .Li:opoldo. - Sr.~ José 
Cal"los Pcireit·a de Almci:la 'l'or1·es. » 

11 Uci or bem, timdo ouvido o me11 conselho 
u esta o, pro1·og11r novamente a a:;sem ea ge-

1·al legislativa atti 15 de Novembro p1·oxitno f11-
t11ro. o ''iscon:le de s. v~opoldo, do meu con
selho do estado, minhtro- e secrota1·io. de estado 
dos negocios do hnpe1·io. o tenha l\Ssim onten, 
dldo e expeça os despachos . necessa rlo:;. 

« Pnlaclo do Rio de .Taneiro, em 10 do Outu-
111·0 de : 1827.- Sexto .. da ind11pen•lencia e . do 
imperfo.-C.im a ruba·iea de S. ll. o Imperador.
Vi,coml:: <l:: S. Leopolcfo.-T/ietJdOl'O José JJian· 
ca1•di. · · 

4,0 DG., da -C11zenda, com os papeis do diario 
quo se JaavJilo pedido. . . 

11 Illm.· •o Exm. Sr .--Passo IÍ'J lllüClsº de V. Eic. 
para ser presente 1\ camara dos S1·s. dep11tados, . . . ' . 

vei? retn.ettidô a es(!l a11glista eam'lrá 113).a.secre--. - . .,._ . . ' . . 

mostrando a urgent~ .necessidada de crear-se nà~ 
9ue_ll;i villa_ mais out1·0 · tabeUiiío do publico, 
Jud1c1al e nota;;,· por haver alli sômenw um, o 
qu ll em razão do se11 ·omeio sendo · obrigado a 
fazer muitas viagens pelo. vasto tc1·mo da villa 
~a1·a apvrovar testamentos, fazer inventarias e 
tmu· devassas, fica.va,p11rado todo o expediente 
do ca1·torio, no qiie soll'rião"granae . e:foommodo 
as partes, .prineip'llmente a~ que ignorando a sua 
uusencia v1nbiio de fóra tràtar de suas causas 
e. 11.promptar papeis; aecrescontnndo · que esta 
villa por sua exteil.!i!ão de. terl"ito1·io; e por sua 

nçao em mais necess1 a e e ous a e -
iües do que outr.1s, em q11e elles .existem 

cro1dós. . 
11 Tàmbem o ouvidor pela lei. da comarf:a. do 

C:inrâ representou sóbre à g1·ande . necessidade 
de .haver mais. uti1 tabe!Hiio do publico, judicial 
e notas na villa _do Sob1·al,. onde presentemente 
só exist2 ulll,, s~ndo .· aqliella ;vil!~ a de maior 
populaça.o que r1valisa. com. o. .capital, e paro. a. 
qual jií se ncba despachàdo umjilizletrado. - · · 
• 11 As s(?breditas oommissões entende~. _q11e, os 
mconvenientes. sobre que .representão. essas !luto- . 
l"idadcs, :ou não existiriiio, ._·ou sei·ião menores, 
se as camaras, usRndo. dll.'1 providencias dadas 
na ord. liv., 1° tit. 73; § 2•, tivessem nomeado nas 
povoações distante:; das villa.'I mais de uma .le-

. · - . st -
meut~;;. ', por'<i ~e,_, não_ : teriiio-, .· en_t_ão o.s · tabelliães 
das vdlas de u·em- frequentemente a essas gran
des' distanchs, e siió ·de parécer que agora ·com 
a c1·eação .. dos juizes de paz. e . semi · eseri.Vii!JS 
em t·~das as . r1:e!fuezias, e c~I?ell~s~ o.uradas, ·aos 
quncs·se dão muitas das attr1buu;oes·dostabel-c 
liães, nos seus resp~eti vos·~ districtos, fica ces-
sando a necessidade da ere<tção de mais tabel
liiies nas villas; o se cõmtudo para o futuro . 
fõr reconhecida essa necessidade pelos conselhos 
do governo- cmqiiàiitO"se: ;1ão'•instal!aiém os de 
província;· a camara tomarã. a resolução de os 
crear. e que ~ssim se responda ·ao governo. 

~~- Camara dos deputados, .5 de Outilbro.> de l_S-2i .
Antonio dáSilva Téllés . .;;....Jose Ca~los ,Pereim de 
Alíneiaa · .. Toi·res~-Antóiiió ·AtigiiStõ da siltla • ...;... 

.- .. - - . : -·- ~1· ....... ~ ~- .. .- ,•\ •. -~ • . 

José da · Ci~nha' ltlattós . .::.,. .. ,l; B isjjo. dá Mara'1ihão, 
~R. Ai·cebispo' da' BalLia:.;..:Lui:'AúiJustõ May.-'-
L. p;, de :.ifraujo 1Jástos. » ; · '. · ' . • :. 

o sn. ·v,\scoxc6Lw~·i~aó.d.ou'. ã m~s·a Q'segi.iiri_t~ 
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126: SESSÃO, E.M 1.5: DE· OUTUBRO. )!E :18~7 . 
2.0-A. 2• di:;cussão do. projecto da extincção 

do desembugo .. do· paço,. com .as emendas da 
comm1 ao. · ã • 

3.o-A 2• discussão do project-0 sobre a~ fianças 
dos presos. · · · · ·. · 

L vantou-se a sessão .ás ., hora d ·t rde .. 
Pedro de .A1·aujo Lima. presidente.-José Cai-los 

Pe;·eim de .Almeida .Toi·1·es, secretado. - José· 
.A11toi1io d<i Sili;a ~'laia~ .secretario. 

. ·.!·-·· 

Sessão en.. t :i de Outubro 

PRESIDENCI.A DO SR, ARAU~O LUI.\ 

Fez-se a chamada as· 9 8/! hora$, e faltárão 49 
Srs. deputados, a saber, com participação de causa 
os rs. au a uz., os a gu"nr, eixen·a e 
Gou\•êa, Rezende Costa,· Martins· Pereh"a, Rocha 
Franco, l\lay, J~opes . l\lendcs, l\lello e Souza; 
Cunbà. Barbosa, Pinto de Ahneida, Lino Coutinho, 
8ih•a. l'ellcs, Dormund, Galvão; Costa e • Silva, 
Souza ·Mello, Banas Leite, Pires'Ferreh·a,· Serpa 
Brandia, . Paula Cavalcunte, Fa1·ia Darboza; Ma- · 
ciel l\lo"nteiro. Albuquerque,. Lobo, Deos e Silva, 
Jlerrel"a,• I.lnmbi, . Pereira de Brito, .l\ladurefra 
e Pereira de :M.ello ; e sem· ella os· Srs. Chagas 
Santos, Feijó, Vicente da Pouseca, Borja ·Pe1·eil"a, 
Cruz Ferreira; Ledo.: monsenhor Pizar1·0, Clemente• 
Pereira, •bispo do Maranbão, Calmon, ·Baptista 
Pereira, · Paula Albuquerque, Carreira, Xavier· de 
Carvalho, Villar, Monteiro· da Franca,· Co:frêa e 
~eitão. · · · ·· · 

necessario_ para se. podei celebrar a sessão,. o. 
Sr. presidente .a declarou le,·antada ás 10 horas 
e· 10 .m.inutos. . . . . r • 

Pedro. de . .Aràt4_io Li.ma, p1·esidente.-Josê Cai·los 
Pei·eü·a de .Almeida; Tmi·es,- sec1·etario.;....Toaquim 
.. varceUino ae Jh;ito; secretario. . 

-·~~---

l'RESlDENCIA. DO SR. A~UJO LIMA. 

: ~'ez~se a chamada'. ás 9 horas, e. se achárão 
pre.l!entes &t) Srs.:d~eputa:dos;,faltando· com partici

açao de causa os,:srs~ l'aula S~üza, Cost11. Aguiar, 
. . ·. o. 

Mello e Soi:iza, 'Cunha.Barboza PÍnfo de. Ahneida: 
Lino COntinho,'Galvão, Co.sta Silva, Darros Leite, 
Serpa Brandão, Marcellino de Brito, Lobo, Deos e 
Silva; Herrera7•Llambi·e Madureira. ,' ... :., .· 

O Sa. PRESIDENTE declarou aberta· a sessão, e 
foriio lidas e appi'ovadas.' as actas dos. dias 11 
e· 13> -,.., . - . ·- ,. -~' . ( - ' - .. '. - --. ' - -.. - "_ . " ' ., "/.. 

O' Sa. ALMEIDA TORRES. leu. um·. officio. ao mi~ 
n!s~r~i da·' guerril'i cm' res{l'ostà. ÍlO 'qúif:se·:ll1e' 

· d1r1g10 . em -1 do corrente, acerca ·do numero de 
>( soldaifos:e~trangeiros,iqmhtêm entrado no im· 

~ -~ .... - - ' -::~. ~~ - . .. . - - - ~ 
· qu·ê: -'ain<la'.s~ esperiio~-Remettido!oá '.secretaria! 
. Leu :tâiiib-em'!úfo ·omcfo. do' sr;··deputaciô Rocha 
Franco, quet -pedê' licença· :para. se retirar' à· sua 

•• '-·- .- - ._ ~·- J .., , - • - - • • .,. ' 

'_._ -.'.· '.:-.. _- •. ,." ~- .. _:-.· .. : .·· - - ' -- ·-·-~ · · Deu i>arte'.a·cao1àra,de ümil''cà1·ti·aô:-Sr~ d~~· 
puttidoM8y;,do'dla:U1 eriiequecominúnii:ava 8clt•r
se·· doénte~:-+Fiéoti' :a"caúiara' inteiràda;w: ,y; ~' . : 
. ,o. sa. ~c.E111.13P<i'nÀ~B.\Uí.\·;'o~Cior1illi;11~1>1ità!Çãe 

q}le º'no' dia ~2 'es~ 'camani enviou ?a''. S: ~'.'l~pe~ 
rnl, leu o .discurso: que entiio,.dirlgi~'ªº •.mesmo 
senhor .. ; e:disse: que. g,,,}h:.:reapondera: ·;. .: '< ,., 

•.. «: A~adcço. ã cámara, dos :deputados .mais está 
prova de amor à miuba imperiaLp~ssoa •. ,, . 

· Esta. resposta foi recebida· com. muito especial . 
agrado. . · , : . , · . · 

PRJMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIÁ 

-- ~ .. . . ' - . , . . . . . ·-
.O Sa; PaESIOENT.E .. declarou que .. os Srs. de

putados,. que formaYão a dep~tação,.que devia 
pedir a ~1clª. l\lagestade-!L hora <lo,eneerrainento da 
assemblea ge1·al, que·11ao .teye· lugar pela 2• pro-
1·ogação, passa\'a. a formar e a. de'puiação -que de\'ia 
render-lhe graças pela u1esma prorog·1çao; 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO Dr.\. 

desembargo 
01·dens. 

'Começou pelo 5 lo, ao qual o Sr •. Maia otrerccc11 
as· seguintes · · 

E)IENDAS 
-... , 

1.•.;.;.. « Supprima-se a palavra- letrados, - e 
substitua-se - de l• ·instancia. " · 
. 2;a -- e. Passe para o § 2• - Supprir o COl\senli-

mento do pai. » · 
8:• ~ « Supprima-se·--fazer tombos·.•• » · 
4.• ...,- « Passe para o§ So-' Pcrmittir com ur

~nte ·necessidade ~·e tlca1·ã sendo attribuição 
do preside~te ·.das relações. · • • . • . · · 

gitimos - o confirmaçã.9 d.e· perfilhamentos. » ·. • 
.. 6.a ~ « .Accrescerite~e .:.:..., AduiitÍir., a .· prova'. de 

dh·eito . cominum, posto que a qu11ntia. exééda á 
qu'e marcão .as leis.'" - .. ·· '. ._, ·· ; . · . · 
. Finda ··~ ·discussã~ do. §, foi·. ~ité ~pprc)vado: 

salvas as emendas, das quaes foriio tambem ap
p1ova,:ias ll-1•, _2~.~· 5• e. ~·· ficando __ rejeitadas a 3a e -s• . . . . . .. •.. . . 

Foi t~mbem approvado o § 2o ...- A~~ juízes dos 
orphãos etc.- tal qual. _. · , . . .··• 
·o §·8°. passou, salva a redacção., .• . .. 
, o § 40. e o fjo passarão como, estão~ . 
o § 60 teve. as seguiutes-,'qtie ·fôí;ão' apoiadas •. 

- . - . ' "". -. ' ~ '' . ·. .. ' 

,,·. 

i.• Dó Sr~ Feijó.~ ii Carta de aprese~·ta1:.ão.-das 
igrejás s<?bi:e propostas dos·, bispos,: na fór11.1a• 'até 
aqn1 prahcnda:· Confirmar 'comp1·om1ssos ·de irman-
4a~és; · · 'deJ)ois ·de ·approvados .· 11elos· ·bispos 'na 
par:te religios~.''» ·:.·" '. :~· ·. · ·· ···"';1: ''.'' .. ·· .·.' .' 
·'2.• ·;· Dó. ~r. cib~en~ll- P~reb-à~'-:. ~ À: ~uppr·~~!JãQ 

do' membro - Confirmar cómpl"'omii;isos 'de irman~ 
4!l4111J: •,.,._~ ,: ··. ''>••;; ' ...... · ~;. ,:,, ~·:~" .. '.~:~·._',' '.,; 
:;s.• .. Do. Sr.,V.1!.í·gueiro.~:•«os.c;O:uip.roriii!IS:o~ !fas 

if.1!1&!Jdades .serao .çonfirmados: p~to, ,çorw.legis" 
.. ._ -.• ·· '-::_,. __ ,,e:,;_':.-.,_'.-,_-.·> .. '"7_--~;~:.;,;{ ... ~~~----;.,._.,;, ;,':;. _";..,_·-~--,~:J_,~;;._7.J.'. 

· ·~··Depois' de· viyo ··debate,, ~~i-,a}lprovado' o~~ ·:6.• 
com' :a emenda ,do :Sr~'~FmJóF•e ~.a'rdo:,Sr~ii\rer· 
gÍ!ei:t:~···e':foi i~jei~da:•a. d<>.:·~r.'. :Clt:mente·!}>e-

___ _ • .- . · _ .. ~.-.:-·.:~:- .,"" .t~·'.:'_l~:-:_·: •._·.!-~":'.~--~' ·:·"_r'.';;~~,""--··.,.):' 

· " O'. $ 70 ft•i appr~v!'d~ se~ discriiàii~';< \)ias!ni 
eomo: :tambem ''º 7s_e11umte';artigo:.,addUivo>.ofl'ere
ci40>r.peto<r ~r ~t·AID1e1.ta:, Torrea;::;,•:ü\, E,,,;,i, •· <-iic<;•.i <- •i 

'. ·.·.·.·~.1F. i. éio. ªe. i. tinétas. ·. ''to .. d.as :o.·~::q. u. ª.·J~... . e.'.rJi. •J.ól-ópi.nas. ·.··é!'âà·orifüiariás''qiié''~rcebià'o;'eieíivãô~oa'eamani 
· nà"~esa 'do''tiitinnah!itthíêti>~'•T ':}\ ··: i:~,1~-~ .'''·1~c·· 
· ·~\!Juf' oix~'í(', iffidà , a~ :2~ afiiêii~Ít'ó;' el.>'.!fe'.:1re8l>I~etl 
qu~~~1· vista do quê estií~.a':."eiiéido;;11e'.!!Si:Ú~aVa 
lll~Ui algwu _ traballlo. ' áÇerCI& . da e Uleaa . ela COI\· 
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seieneia e ordens, de que tratava o art. -3° do 
pl'ojeeto .original, por se aehar t11do eoinprehen

.dido :np: §·6°, .e q11e passasse o projecto á 3• . -- -- . " 

O Sn- ALYEIDA ToRRES deu conta dos seguintes 
· papeis chegados á mesa· dura:ite a sessão : 
· Lo Rep1·elielltação' .de .. algti.ns "negvcia.nt~s da 
. praça a.. a ua, pe m o pt·ovt enc1as eerea . a 
moeda falia. de cobre que inunda aquella pro· 
vincia. - Foi remettida á commissiio principal 
do f1zenda co:ri m·gc.ncia. · 

2.o Ofticio . do . ministro da guerm com o· 811to· 
grapho da resolução da assembléa geral, rela
tivo aos militares, réos de deserção por 3 e. mais 
vezes, o qual fôra sallceiónàdo ·por· s. l\f. o 'lm-

. perador. - Fiequ a camara inteir.1da. 
1',orão lidos e approvados: doiui pareceres· da 

c~mmissi'io da poderes, concedendo aos Srs. de· 
utados Francisco do Pauln Souza e l\lello e José .. 

tirarem, esJ>orando que compareçiio, ogo quo a 
sua enf1mmdade o po1·m1tta. . · · . 

Naates parocores 1e acbti. como membro da com
miHilo o Sr. Soareis da Hoeha, nomeado pelo 
Sr. presidente para aubaUtulr ao Sr. Cllsta Aguiar 

. no seu. impedimento. 
. O Sn. PnESJDENTE deu para ordem do dia : 
1 ... - 3• dl11cuasiio do t>rojectô sobro geríeros 

. g· morcndorlas da Asla importados por o~tran-

. gci~os. . ~- -
2.0 - 2• dlscussiio do .. prC1jecto sobN n organi-

snçilo : do thesouro. .. 
3 ... - 2• dlseusailo do proj~J..~" sobre .fianças de 

prosas.·· · · .. -
. n u 1m o ç1 a me 
.... J.evantou-se ·.a· scssiio depois do moio-<lin ~ · 

Pedro de A1;atijo Lima, presiJento.- Josi Cm·
.. los Pereira. • de Almeida. Tm·res, seerctal"Ío; -
Ca11dido José de Araujo fiátma, secretario. 

l!Jess4o em t O de Outultro 

.obscrvatori > astr.:momico, para fazt11·-se extensiva 
a to~às a3 'provinciils do imperio a resoluçiio 
de lü de A osto de 18'?3, sobre o coutmcto das 

. ·- . . . . . . -

legisláção sobfo o· recurso do aggra\•o que tinh'l 
·sidó pela primeira vez .. lido na seasllo de lo de 
. Out_ubI"? . ...:.. ~illgoa~se objecto de deliberação e man-
dou-se imprtm1r.' · 

O Sn. 0Donrc-. offereceu o seguinte 

:REQUERillE~TO .. 

« Requeir.:> que se s11iba do govemo em que 
lei se fun lou p1ira despaeluu· lentes dos cursos 
ju1·idicos o D1·. Anto.1io José.Côelho Louzada, Mn-
n· el 'ª" . · · 
sendo nenhum delles cidadi"fo brazilairo.- ~v. 
Odol'ico Mendes. 11 -'- J1tlgou-se. urgente e foi 
approvado. . ·· . .·· ·· .. 

O Sn. BlsPo . Do. MARANHÃO, como membro da 
commiss;to ecclesiastica, otrerece11 sobre a. bulla 
-P1•reclaraPoi•tugalice Algcn-bioí·um que i·egu.m;_ 
um voto separàdo, o qual, depois de lido, se man-
dou imprimir. . .. ·. · · · · · .. ·· · 

· cc Consagrando o maior respeito· á ·sabedoria 
das illustres eommissõcs de eonstitulçiio·.e eccle
siastica, qúe. exnminái>i.o· a bulla: ·.do· santíssimo 
pRdre Lerto Xll exp·3dida em , Maio do anno cor· 
rente e· ·que· começa....:.. Pw~clq,·a Pott~alire, A.l
gai•bioi·um que .. R~gum. ~, b111l11 declarativa do 
j;l"RO .mest1·a.do das:.t,re~ 01·dciis militares, s. B~nto ' . ~ ' . ·.· " ' . -· ... 

. t>erado1· do B··azil: e· ,8eus, s11ccessores, · _comfado 
niio posso, . conformnr~me. a todiúi 'às' idéns enun
cia.las .em o parecei· das mencionàdas coinmissõéi~ 
e por isso julgo ser proprio do· meü· de\•er· em 
qualidade .de . mP.mb.t·o, ~ia .c:~mm~ssão ., ecclesi.ast~-

. ca, p1·oduz1r, algum is .. retlexoés. pm:a ·o .esclareci· 
mento da \"Cl'dnd~, e apr~sen!llr .o meu .'·~to ei;n 

. s.;pnl'ado. · . . . ' • · . º 
« s~m an'\ly;iar 1·igorosamente se a· dita bulla 

contém dis-posiçi\o geral, ,é·. clt!l"O. e. da. letra da 
PRESIDESCIA DO sn~ ARAUJO 'LilrA mesma se: dep1·ehende, q,uo 11110,, alt.era a . disci-

. · · plina observnd'I.. na iga·eJa brnzilienss .sobre pró-
Sendo !) horas ft:z-so 11 ehnmàda,· o ncbâriio-so l?re- '\'i nonto:> beneftciaos, nno estabelece .. ,a\gnm d i-

sentes 80 Srs. doiput idos, faltando com c1msa os l:olrs. i·eito novo e só declara os pt'iYilogios e dh·eitos 
Paula Souza, Getulio, Rezende Costa, M irtins Pe· em outros· tempos.concedidos, pela. sé .·apostolica 
rei!'ª• R?cha•Fra!!eo, .l\le}lo So~z!l: Pinto de Al- ·aos griio-µiestres,da 01-dem:.de c.Jht"fsto,e,a~!l·:mo-

' ' . ' ' , Bat'ros Leite, Faria B11l'bozn, Maciel l\1011teiro, l\l1w- serviços ~'em· .favor: da : religião, càthólica; prl:vl-
. cellino de Brito,. Lobo;. Deos e SHya; Llambi o Ma- legios .extensivos. ao imperador. do·. Brazff .e , se~s 

dureira:'-· •: · · · suecessores. , ·, : . . .. .. . . · 
'o sa: i>nE!lxnÊNTE declarou' aberta· a sessi\o, «·E' tainbcm manifesto· que. em• &S.ditas letras 

e lidá a neta da antecedente pelo St·. secretario apostolicas se niio dcseobre clansula,.qne· se .. oppo-
Araujó Via.nnl' ,foi approvada •. · ' . . . · .: . · .' nha á constituição do imperio •.. Examiuaa·ci a 

. : o. SR~· SEcaET.uuô :.:A:i.lrErÍ>~ TonREs Ieü . 3 .. offi· seg:1i nte; « N oil _dgitur atteudentes : q u1111to diclus 
· · d 1 ta · d · ·d · · · ·· · · « imperator ma1orum suo1·um seque.011 e~empllJ. 

cios·, o·· o: seerl! no·. 0 .sen~ 0 :. · ··~ · · . . « .ft 1gret• ··studi~,·, non:. soh1m eQn::1e.1·,vaµdre. rclj.-
. J.o Pin·ticlpando ter o seriado acloptado, como ·tl·gi.imis, _scl•etaa.m.:.p~p~gan. d. te. .u ... ·.t.P,o.te .. qU .. l; ido· 

·esta· canlara'~·a .. medida' de: envhr. nma deputaçiio · « fatras;.' et gentdes, .. qu1,,.adhuc ,·magno nu,nea:o 
a s. M~·· o ·Im erado1· em uai uc1· Idos, i:iias .-de « .in ea· r ioue i:eli ui., sunt ... aa·, catllolicani 11-
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domestico e Jlnrticular, comtudo n rcligiüo ca
th olica npost:>lío:a romana. é. a religião do impe-
rio. Esta tem culto publico. . ··~ 

« O ministerio da palavr~ dh·ina é insepar11-
~ -" - , , - ... ... . 

por Deus pa1·a-c01n·erter os J1t mens. Aos. mi
nistros e'·irngelicos é licito emmcia1· as ve1·dades 
da salvai;iio em toda a pm·te. Este . um dos ca-.. · . .. .. . .. ... - ' .. -
mente SP.l" Óffensivo do n.o ã.o do art. 179. 

« Ning\iem pôde ser perseguido por motivo de 
religião, 11mn vez que respeite a do estado, e 
niio otrendn a: moral J>nblicn. - Instruir, persua
dir e exortar, niio o persegufr. - Enviar mis· 
sionarios pnra convc1·tf:r os sel\'ogens linbitndo
res das mattas, pora os 1;atechisnr siio meios 
sua\'cs .e convenientes de os trazer t\fé cntholica. 
F..stas, as benelicas e paterunes vistos do supremo 
pastor da . igi·t>jn unive1·s11l na dn:usula " A<l ca
tl1C1licam fld1:m onmi ope Cldduce11<los cw·et. ,. 

· co 1fes a se 
serem estes os llensnmcntos dn augusta cama1·a 
;!os Srs. deputnaos, qunnuo creou uma commisRiio 
encarregada do examinar os objectos relati\"OS 
á catec:lteso e civilisn iio dos indios 

<I Passart>i a. "'exlminar sob1·e ns ordens militn
rus e principalmente a d\l Cblisto. E' bem sabi
que esta fôra instituida em 1319 no ·reinado de 
D. iniz • or bulia. do a a Joiio XXII, sendo-lhe 
npplicados os brns dos templarios extinctos por 
Clt:mente V no concilio d13 .Vienna. Não. se pode 
contestnr ser uma insütüiçilo tllmbem religiosa e 
i111m~diatamcnt.e sujeita á sé· apostolica. · 

tr11c10 em Po1·tu~al, onde a ordem de Ch1·islo 
possuo bens cons1deraveis, repl"esenta ao sup1·e
mo chefe da igrPj'l, que so conteutava ser griio· .. . ,.. .. 

« Bnsta ter qualquer conhecimento da historia 
para se sabei· que esta ordeiu equestre fô1-a di
rigida e admimsta"Bdi\ por ,·ados i;:1·ilo-mesires, 
ate qúe, foi encorj>orada- t\ corôa ile Portugal por 
bulia de Jnlio. III, d(ltada da 00 Dezembro de 
li.>50, o que começa_- PJ•f!Jclm·a Cai·issimi in 
C1wisto. - Pela morte do ultimo rei n successã<i 
competia a. seu filho primogenito. ~las renun-
o 01 p . • . . - . 

• ,·itegios e direi los, de que gozaviio ·seus augi1s-
tos progenitores. A' vista da 1·el11·esentação di
rigida a sua · santidnde pelo mimstro brazilciro 
cm· Roma, foi · expcdid;l. a bulia do decJm·11ciio 
- Declaranms. - Com· esta pre1·ogativa Sua Ma
gestade ·Imperial conserva um tl1esouro de hon
ras pnra. recompensar· serviços feitos.·ao eslado, 
ql\er civis •. quer,.militarcs em confor1nidade da 
constituic;iio do · imperio .:n;o 28, art. 179. : · 

" A sé apostolica niio concedeu por este . pl)n
tillcio diploma alg11ma nova · graça .. Reconheceu 
direitos concedidos em dive1·sos. tempos, pelos 
p~mtitlce_s roma!1os. : . . · . . · ..... . 

« Aiudn ·que os monarchas não depenlem dos 
papas para· o regimen civil dos seus estados, 
po1·que o poder tempornl. é inteb·amente inde
peh~e·nte .. elo esplritu.al, assi.m como este ·dáquelle 
comtudo :o' sacerdoc10·· auxiliou e favoreceu os 

e novos . descobrimentos. de· .terras desconhecidas, 
delegando ainda.·aJgi.!mn:cousa· de. sua autoridade il"i - . . . . 

«. Das bullii_s· de Eugenio IV;: Nicolau' V,.: Cal-: 
listo 111' e,Lei.fo'X citadas pelo santissimo padre 
I~eão XII.> ora;·presidindo (!m :ª igr.-ja::de,Deti;, 
se eollige ,,qual >s ... ja· esse:. poder. delega_lio ~ aos 
mo.narchns·de Portuga1,-~der que exerecn,a.rai
nha .. por ·~viso ac 4 ·'de> Janeiro ,;de• 1797, '.poder 
exercido·' 'pelo 'monàrcba:: 'Ultimamente ·fallecido, 
como 'Con'st.a da carta; regia,_do 30,de~Agosto,. de; 
181-l d~t'igida. ao;eabíd«):,di.1. ~!1~ift,.~.A.1~~mii-~prc-

; seutaçao para os b_!l~e!lctos torel,ll~~':l:~-~e~ ~mg,; 
graça do poder esp1ntual. Nos . pr1mc1rós • secú· · 

fos do cbristianisó10 os que se ordcnavâo erâo 
enV"iados pira· o govel'no das igl'<"jas pelos ·seus 
respectiV"os ~relados. S .. Paulo na cpistól!&'ª Tito, 
cap, 1., v •. a.o - u Hujus rei gratin,. reliqui to 
« Cl'etre ut . ea um de sunt corri«as . et, consti-
« tuas per civitntes presbiteros, sicut . et ·ego 
<< disposui tibi. » - Porém crescendo o numero 
dos Jieis e havendo chrlstiios animados do vei·
dad~it·o espírito de religiiio, · e' piedade que .á 
cus a e seus . ens _1111_ ·\vao e . o ava . ig · , 
em i·ecompens'l de tno 1111portantes· .-servu;o,; e n 
G55 pelo nosso concilio toletallo aos· fundndores 
e d~tad~1·es; foi perinittido ·_nomeilr e ap1·esentar 
clerigos idcmcos para os beneficíos, · 

« Os ap1·es1ú1tados rccebiãô li missão e i.nsti
tuiç:i_o _ cnnonica. ~os seus respecth:os bispos~ ;\s 
pr!-•\"ti;oe:> benctlcu1.es; reguladas -por pura. d1sc1-
phna, se têm . nmoJdado ·,ás diversas. c1rcum
stancins do tnmpo, dos lugal'es e d 1s · pessoas, 
o tl\m sofft·ido '"foissitndes e · a:; ·alterações cJe 
todas ns instituições hun1anus. · · 

" • pois cvi cn qu 
tn•;iio pa1·a os benel\cios é 
intl"inseco, e essencial á soberania, nem privile
gio dllf! attribuições magestatica~. O mef!mo se 
l ' • 
01·igem da sua concessão e bulla de Julio lll, 
dnwda de 25 de :Fovereiro de.1550 e quo comeo;a 
- Su11ers specula. - · · · · · 

,. _,. ,. .. 

«« As commissõe; reunidas .. d~ ~~nstititiç~ó; : e 
ecclcsiastica,· examinarão· a · buUa d o, santo. padre 

· Léüo · XII.-Pi·reclara · Po2:tugcilif!!.; Alg1,n:bioJ;uin 
que i·eúum-,que confirma o grno niestrado das 

. trez .or,lchS 1111litare~. d.e Christci,.Sa~~ago) Aviz, 
na pessoa.· de S. 1\1. o l1nperado1·, ·e seus ·suc
ccásorés : e concluem deste exnme; q'ue-·a. mesni '.\ 
bulia nüo póde np1irovai:-sê; por cónter disposi-

. çiio ·gel'al manifestamente .offensiva da constitui
ção do imperio ;•:e: porque além-disto· assenta.em 
causa 'falsa, ê .ociosa, e atê .inji\sta. _. . 

á ·principia• n:, Üiesina bulla·po1~ umi('minuciosa 
e:.posiçiio -dos :féitos dos reis de P.ortuga,l, .e da 

· 01·den)-. de' · Christo: cont1·a os: dni1nigos.; .da. .. fé : · e 
· epo1s e. : . :- ,; i· · • 
bulias. que concederão n'os,mesmqs;~eJs,-e ordem, 
direitos e pr~vilegi!ls ~?ttr~~r~~nnr!O!J~ -.~iz. _que 

. tomando , . .t~dos C,l!tcs _ mc;i.t1yQ~-,:C,ll,l',co_i:is1deração 
-ltrec. omma yr~ :ocuhs 11.abentés~,c:nao pode,ndo 

. os 1·~is)!fe. P.ortúgul:~~i'ê!~ita:.:' ··à,ct~aJiP,e~~j10 
!31:a.ziL c;is, d1~e1to.s·; de.· gi:ao;J.ll~s.tr~s; ~·s.elJ.1·_ ~ye 
inconveliiento-e fü1f.culila~~:~,.~:;f,ic~11a,n,_i.~1J\.e'p!agno 
"· incommodo ac d1fficultáte 11on'posse'ut-rex'l'or
«,:tug~l.ltm_J~~'~tt privi~~n. ··-ciu.0?1tan9ú~m·~alt" 

i «,. ll:tl!f~Ç~d~na_~:--Jes~: ,Cl!r1st1;'!!1ª8'1!ter. ,obt.inu1t; in 
· • regione1fü-az1Uens:7• atq11ec exercu1t•;hactenua, ob· 
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" tineat in. posterum ae exerccat li ; e esperando , 
(coiltinúa o saíitO·padre)· que s.· Y.olmperador, 
animado do exemplo do~ seus antepassado~, -~ª · . . . 
ehristà: os .... muõtos idolatra:;:, .e. gentios, que exis
tem no Bl'azil, " ut pote qui .idolatras et gen
« tiles, . qui . adhuc. magno numero in ca . i·eg1one 
«' · · · - at olicam . d · omni o e 
(( ~uldhéendos cúret li ;. eonfirma o mesmo . sen11or 
e seus s~~céssore$, iío ~ão mes.trado das: tl'cz 
ordens m1bfarns de C!msto, Sa11t1ago .e Av1z, no 
.Brazil, con'I todus.·os 'direitos coin que o exercião 
neste, os · r~is' de. {'.ortuga~, · e com esp~Cialidade 
no de. nomear 11ara .os bispados, e mais benefi
cies; <<'Petrum vrimuni et. pro, tempore existen
<• tem braziliens1s·-regionis imperatorcm magnum 
« prredictoruín' ordinum · simul uhiforum, seu mi· 
« liti<:e . ordinis · ChrisLi~ · magistrum dcClaramus, 
« ita J.it::.cndem omnino privilegia, jum que 
•< bnbeant, qure · in ca regiono reges Portugnlliro 

• • • • - •,.. .. ~· a 

" dcccssorum nostrorum obti'ncbfmt ••. qua propter 
" ct jus prrescntandi nd epi:>copntus, at nd c<l!tcrn 
« bcueftci11. » · 

t1 Debaixo . 1la bypotheso, ou na supposiçiio, 
conelue a- bulia, de alguns de tncs direitos tel'cm 
sido exercitados nn Brazil, pelos mesmos rE·is, na 

·qualidades de· griio-mestre, . 11 Si quoo; aut ali· 
(( quando. borum jurium, nut privili~iorum ab 
" i{>!.lis i·egibus ·in dieta b1·11ziliensi reg1one exer_. 
" c1tn ·fuere.'" · · · · .... ,, ., '·"': · · 

• . - ! ._ •' --i -"' 

«Eis em,suniuia a disposição.da bulla, e os 
P!incipios em.· !l~e :;o funda:, e, bein que . esln 
simples .. exp9s1çno . Sf.'Ja . bastante para convencer 
de exa~ta :a. conclusão, . que 'as· .c.ommi!)sões . tira· 
rüo,, ,con10 re~ultndo. do, seu, exame, entendem . . . 

· desen vólvimeuto, _a este n·l!gocio. . . ; . 
" E' sabido do todos que a ordem de: Chl"isto 

f.,j levantada sobre os ruinns da dos templo.rios 
110 anno de lõl9 a instnncin do i·ei .D. Diniz 
pela .bulla do papa Joiio XXII,. que principin.:
Ad ca, e:r: quibus cultus. augcatui• divit1us-cha·. 
ronda du fundação; e que nesta instituição houve 
dous fins. · , 

Foi ·ii pl"iilleiN de obstar à que os bens, que os 
. t<::mplario~ .,p~ssui~o .n.osl-einos de. Por,tugnl. e =-AI~. 
gl?-rve~ ... n~o ,,pa~s~ssi:~;·para>·~ orc1~1n ',dos~ l_los· 
p1tnleiros; por· sc·gJ.ur,-se. daqui grande preJu1zo; 

·e . pcr.!s().';,a.o 1;~i~"·e l\"•>s ·sobicdit~s· ~éjnos; como 
se lê .lul' menc1onadn' bulia; 11 D1omsms ~ortu· 
« gnllói et. A:lgar.biOl"llm reX: illustri.s~~~ .,nd •. nostram. 
(( rm li iam. ímncios :suos''diversis vii:ibtis dcs· 
<• tinavif; pi'oponi ·racien's' diversas nàtiones et eau·. 
<e sns, p1·opter quas hona ipsa jn regnis suis' 
<• existentia_"unil·e "et' iricorpoml"i' non . posse me-· 
<e' morlitci' ordini. l!ospi~nlis; '.ab~qnti Sµ'Oj ct re~no·: 
<e rum < suoru.m ev1denti: prreJud1t10; et d1spe11d1oso, 
<e pcriculO' ::a:;serebat .. » · . ' . , ' • .·· · : ' " ' 

« · ~'. fuais ~aá'.\~~t~.; ~· .cui: qüiMm :o!"dini. ; :. cn.s- • 
· «. trum' Album ;;;nec' non:omnm· al,1a ·c.n::;tra,Jor- · 

. · <• tal.itià e.t 'bi>tiil mobilia;/ e immobilia, ,universa 
· u's!~gà,~~, ,ciU,oíc~~qüc~ -:!lt ·i~',qülõusct~n,1.quc .eon
« ;111s~~~ma :,_J11~r. ~cc!e~111st1ça_; :L q~!!n~ .. m.µJ!d!!•ta, 

• « nec"non n·ommn;;"Mt1ones;: JUra;. JUr1sd1ctiones, « .. . - .. -·_' . ·- . ' • - ··-~.)·' .,_,_ ···;; ·~~·. 

··. ·<.j1,;Óf!>;'set\füi'<l~Jim~'J~in)áf'liíD'cór_:PKd~:~~1~~
-te~~'co.n.ib.~!961,~s,:'.g~~i ;a!11;~.do!!.<!~1!ª1:'t9,'dqs,.~an· 
de1ras'.'t:Ia:~c1"1iz~'·'debellassem ·. os m1m1gos· dt11.: (e, 
comó .·. é/expresso 1111: mesma· bullà, ··u· ibi.:~:nofa 

) " ~f~ià • <pu~lúm: Chrlsti;•:: qüi'. deínissis -'~anita"
(l/tibus':. soocu!J.i'snnctoo•'.·Telig1~n1s :1spontane1~··pro,,'« •-fessores•l'circa'1 zelumi;yeroo :;:fidei · si.nt'' aceensi, 

/ •« po.tetat"é:ullóéari: Si el:mniiPabaixó « 'ad hónor~ 
•, ,. <'.'f;,"'<''•- .· ,,., •. ",'L"'l•' ._;._,-,...,_..,"';',•.'l";;j'; >••-~·· .. t 

0

< •''-"~ •·.·~, 
• ··7 .. ;1. v~.,., ... t;J:'OJI0'5!'~ .•. _, ,; .... ,._ .. •, . ., .... ··-. . 

" Dei, et ex!lltatíonem catholicCP fidci, tu tclam 
« .fideliJlm,. et d~pre~si~mem infülelium •• :pr<ed!
« etum ordmem rnst1tmmus ••• ln quo prCPfata 1111-. . . . . .· 
« profitcantur, sub obse1·vatione reguloi de Cala
<c trava, ·ejusdem regulares observantias serva
« .turí, idonei, et ·in fidei sotiditate pra>stantes, 
« debeat collocari. » · 

<e Este;; mesmos dous fins forão reconl1eciJos na 
. hulla do papa Julio III c:iue principin~P.-reelara 
cli.arissimi in Cltristo-cbamada da unifü:f: pela 
qual este pnpn á petição do rei D. João III 
encorporou para semp1·e na cor1ja o grão· roes· 
trado das tt·ez 01·dens militares: e cm onti·as 
bulias e breves apostolicos a este· respeito se 
tõm deduzido constantemente os mesmos moti
vos, e fins. A bulia fiDalmento de que se trata 
igu11lmentc os ndmittc e reconhece. 

u l\fos existem por vcntm·a tars moti \"OS, e 
fins? Em reniio-se acaso os cnYnlleiros da ordem 

e u·ísto cm nzcr a guerra nus 111imigos ela 
fé? Póde jti.mais snnccionnr-se o principio qne 
n bulla parecu qne1·er consagrnr, de que e li. 
cito levn1· n <lesolaçiio, o ferro e . o fogo i' cnza 
dnqnelles, que mio crcm o que néis c1·emos ·? N1io 
são estas 'lnnxim;is de sangue, ignorancin. e dn
pr;n-açüo, directnmcnte oll"ensivas do nrt. f>0 da 
lei fundamental · deste impedo, que :estabeleceu 
n toleranein de crençns, e -do . nrt. lW ~~ 5o que 
prohibe que :i.lguem ·seja perseguido. po1· moti\'OS 
de i·eligiii.o? Sem duviçla. I~ogo os principias, 
sobre que ·!\. bulia nss1mta n sua decisão, nem 
existem, nem 'podem tóle1·nr-se por anti-constitu· 
cional, e assenta sobre uma causa falsa, isto é, 
causa que· não existe. 

<~ E' além disto ~ ~uUn ociosa e inutil; ~orqne 

acclnmação, e pclaeouslituiçilo, todos esses direitos 
que elle pretende confirmar-H1e. . : • 
. , " E quaes são estes direitos? A bulia os designa : 

e são, segundo élla, todos· os privilegias e di· , 
reitos, que os reis dePortug1l exercião no Brazil 
na qualidade de. grão mestres sob!"e ns igrejas 
e beneficias pertencentes. á ordem de Christo, em 
virtude dos poderes que lhes forlio dados pelas 
bulias apostolicas, 11 cadem omriino privilegiajm·n 

· (1 que habeant, .quoo in· .ea .regione 1·eges Portu
« gallioo tanquam :. dicti. ordinis magistt1 aucto~ 
" rHate p1:oodecessorum nostM1"uní' obtinebnnt.;. 
« ea que exercere libere possint,' ét valenut' supe1· 

·e< ·ccclesiis; et· béneficiis ad proodictum ·ordinem 
« pertinentibus, super quibus proofati reges illa 

. « exercere _ ligitime· poternnt. » . '. · 
<< l\fas aonde estará o inven tàr10 esses irei tos 

e·· privilegias, qué os reis · de· Portugal exerciii'o 
· sob1·e as igrejas do ·Brazil, como grão-mestres, 
e não como '1·eis; adquiridos por coilcêssão dos 

· papa:i? Acaso hà. sobro a te1·ra outm fonte donde 
derivem os nttributós mrigestatiCos, que niio 
sejão as leis fundamentaes dos· imperios? Tem 
por v~nfara o·pàpa algum· Jeposito âe p(lderte.m, 
poral;"com::que·•possa ·mimose11r os· monuchlis 

·seus" nmig~s,• ou poder talvez ·de~c~nr·nelles ai
. gu~1a : Jl81"tl!lula.: do seu poder espmtual, • em born 
•·este·SeJa· pr1vat1vo do ·sa.ierdocio? Mas seJa o que 
" . · ·· .. · · · · • ·· · · · · · é·'füll: a 
'bu1la~' •· redüzéiíí;se '•·ao···• direit:) ilê padroado' das 
-ig1·ejns ··dó' .Brazil; como. per.tencentes a•.· ordem 
~de' OhristóYExíste; ·.·porém> é tal-'· padroad~ F Eis 
um·a uestào i.m ortante"· ue 'cutit'p1·e examh,a1· 

•,neste ugar.<As comm1ssoes. eci em-se p a:ne-
, gativa·,da:•exi~tenciR Ac>:p:a~roado. d~i.Ordem .;de 
iChristo; •• ~ •. ·.··.·por •. · •. eonsequenc1a·;·do;:grao"mestrado 
:sób1·e as ig'l·eju~ do:]3111zil; ·fnlitla!1a·nas ,~ões 
.seguiJ}teii:. • :::•> '': /'. ~··."'2>' :.;,:_ ' ·>,..·.:<~-.·. 

. ~ Diréito' de ,Padroàd() .sõ com:eet~. a·::~u~~·· 
;fundou;:"edifiCOU·OU' '<lotou· '.fll~xµa.1gre1a :. é prm:. 
·cipio"_'de; dir~ito publico·ieccle:sia~Uco: re.co~hecido 
. '•' , ... ;;" ... :•.·l ·,,·,,; !. _,, .. ·;; '· ... ; .. .;: J 27:·> .. ·''''''.> 
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1:10 SESSjÓ" E}l 16 DE OUT.UBno DE f8!7 
e explicado pelo seguinte verso: Pah·onum fa

. dunt elo.~. edificatio {tmdu.s, e sanceionado no 

. concilio trideutino, na ses. 14, eap. 12, De Refoi· 
1;~atione, gue será. a prn.11osi~o ti:an~ere_ver neste . . . , ,, 

. « ~iastic.c, vet mcularis, quaemnque ratione, nisi 
" ecelesiam, aut capellam de novo fundaverit, et 
« c~ustt-uxer!t; ~ se11 jam . crcctam . qu:c ~'!-meu 

« mal;rimoninlibus bonis c~mpetenter dotaverit 
"jus patronatus impetl'are, aut obtinere possit, 
" au· debeat. >> 

« E ua ses. 25, cap. !) De Reforrnatione, mui 
positivamente se exige uma prova clara e con-

. vinccnte Jas mesmas qualidades, e tambem niio 
ha de Jlarecer ocioso que se transcreva aqui 
esta pass igcm: . « Dccernit saocta svnodus, ut 
" titulus juds i1atronatus sit ex fundàtione, vcl 
" dotntione, qui ex nutheutico documento, ct nliis 
" juris 1·eqnisitis ostündalm· •... ln iis ve1·0 pc1·
" ;;onis, seu conmmuitntibus, vcl universitntil.ms 
« in qnibus id jns plermm1ue ex usurpationc po· 
« tius q:::csitum p1·:t•sumi solct, plemor, et ex
« actior probatio nd duco11dum vermu titulum 
" rnquiratur. » 

« l\las a ordem- de Christo não fundou nem 
edificou, nem dotou as igrejas do Brazil. I .. ago, 
nunca teve nem põJdia te1· o direito de padroado 
das mesmas ig1·cjas. 

(( Estes princípios nasêcm dn natureza e cs
s<mcia do -padroado, não ,podem por consequencia 
ser d'!struidos por n1·gumentos. que ti verão nas-

. cimento no erro ou na ignorancia. ou nos mo
tivos politicos de algumas disposit;ões de direito 
pontifício, ou portuguez cm ~entido conti-ario; 
debalde se esforçará. o cnpl"icho dos l1omens em 
alterar a natureza . das cousas com snas dispo-

• · · ~o · "õ j -
mais. 

(( Existe co1n effcito uma bulla de Paulo Ill, 
que J>rincipia -Roma11i 2l_ontificis r.ii-cunspectio 
2J1·01;1da - na. qual depuis de uma individual 
designac;ão de. terras, cujas igrejas ficavão per· 
tencendo ao districto do arcebispado do Funchal, 
dado pela mesmi. bulia cm padroado a . el-rei 

. D. ).{o.uod, na q11al!dade ~e ~grão-mestre, por s.-. 
. dizer que ta.es 1gre1as erao dn_ordem de Uhristo 
-:- tanquam dictre militire. admit1istrato,-em -, 

. apparece comprehendido o Brazil « ibi ••• ac in
« sula.;;;, et partem terrre . in Africa, nec non ter-
<( rarum do Brazil. » - · . · 

« Mas poderá esta bulia pela força da5 suas 
palavras constituir em padroado da ordem d .. .· .. . . 

" 

, tat.utos, -part. 2• tit. 12 § inicial, do thcor se-
gumte: : . 

« As ilha;; e conquistas ultramarinas _pertencem 
« a esta nossa ordem leno ju;·e na urisdic ão 
« ecc e.s1as 1ca •••• » 

• E no § 1° - «Pois as terras siio da ordem 
« e a jurisJicç.'io plenaria dellas · na pessoa do 
a D. rior esteve edimos a St1a Ma estade ue 
(( como mr.stre,. 'quando_ houver de prover as 
<< dit'ls prelazia"!, seja tambem nos religiosos e 
•< pessoas da ordem: e que assim mesmo se pro
« ,•ejão as dignidades e mais beneficias das 
« igrejas do ultramar em pessoas da ordem, por 
« todos esses beneficios serem della. » 

« Tal ~ decla1·ai;;ão não póde àer eonsideroda 
senão como uma verdadeira mani!est.açiio das pre
tençõ~s que a mesmn ordem sempre teve ao pa
droado da!! igrejas do Hrazil, mas 1·e.ita a questiio, 
se ella fundou e edificou à -sua custa as igrejas 
do Jlrnzil, e se paga aos se119 parocl1os? E como 

' por quem quizer advogar a causa das ordens, 
apre;;entundo:se titulo authentico na fórma exi
gi~a pelo concilio tridentino nos lugares citados 
acima. · 

" E 11ão é maior a força que pódo ter o ar
gumento, que quer tirar do alvará de ll de 
Otitiibro de 1786, § So, onde se diz que a ordem 
de· Cluisto · é . padroeiro de todos os. bCneficios do 
ultramar e de ouk.1s quaesquer leis que possiio 
offerece1· il{uaes ·expressões o disposições : ·· por
quanto o aireito canonico niio reconhece outro 
tituló para' se adquirir o direito de padroado, 
que o da fundação, edificação ou dotação: e como 

· longe de existh· o facto de ter a 01·dem da Cllri'!lto 
feito alguns destes beneficios.ás igrejas do Brazil, 

elo couti·ttrio é certo ue ellas ··tem sido edili-
cn a;; todas pelas esmolas dos fieis do Brazil, 
ajudadas por algumas pequenas quantias dos 
cofres da nação, sendo todos ·os seus parochos 
pagos por este$; segue-se que ou' estas leis se 
explicav:1o assim na fal:;a · J1ypothese. do 9,llc a 
ordem de Christo tinha com . etr.~ito . um direito 
bem fandado ao padrôado dos beneficios do 
Brazil, e neste caso, dE>sfeito o erro, desfeita fica 

· tod:l e qualquer -disposição qné sóbre elle assen
tava; ou, o ,_que é mais . certo~ .os réis de Por
tugal conbec1ão muito'. bem que· tal direito não 
Linha· a . ordem .de Christo, mas por motivos po
liticos, falta de deliberação ,oú: .. fraqueza,· niio 
quizerão tirar, à_· mesma ordem. um titulo que 
nada tinha de real; póis' que 'de fàctO a" ordem 

_de Christo nunca exercitou o dit·aito·de_padroado 
no Brazil. · · ·· · · · · 

« Prova-~e ist_O· pelos Iacto1{ de ,q_U.éós'negocios 
das igrejas do: .. B.razil: sempre fori() :expedidos 
pelo conselho ultramarino, . sem que. a .mesa da 
consciéncia de Lisboa tivesse ,·ingerencia·_· nos 
despachos da concessão de. bencficios, ._nem_· com 

. a fundação e dotação_ <}as igreja~",. _congrua~, g~
samenlos, etc,,, e· nunca os· d1z1mos est1vemo
sujeitos á. mesma ordem; como,· ê_);abido .de to
do:i, ;rudo _ i~t.o. _prov:á Íl!le o _dii·t.~.t:c> d_c> )fadr_()ado 
das ordens no'. Braz1l foi semllre um , nome sem 

· ca~s:\ n~m reàlidade,;,~ . ; , ·,, .':;·;,? : ;; ~_,,-,. :·: 
- .«.A.mesmll. bulh.fina!uiente .. de, ue.se trata 
recanbe_ce estes principiosi qüàild-•5-accrescenta a 
clausula ~se .alguns d~ ; t;a~ .. d~rej.tos fora()' exer
c~t.ados no. Brazil pelq~ .i:e1s ·.de P.o~tugal _na,qu!'

. hdade_ de_ gra~d~ ._mE;Stres·:-"'.'t l;1 ·· u.~ :aut:,ah-
·.« q nn_ o, or m -Jur1 m, .:au pnv1 eg1orum,. a 
· « .iJ?sis·=regibuf i!'-' dic~'-,bi~silie~F'.reg_i~ne•.-.~~er-
. «cita fuer!l._J> ._, ._ -,_ , ... : .. ,:.· _ .. _,,: .·;· _,;::._ ... 
->«De' tudo é se conclue.;que> asigrejas:do,l3razil 
nunca .•forão_ do .padroado da ordem de ·cbristo; 
e . por. · conséquencia, , · que t.OS, rejs , de~,~Portugal 

: 11~nca,,~~e,..001·ào. 1 .n9 ,J;lr11Zil; o"JJireito,de. :padro..:i
ros como· griio-meStres, mas, ,siµi."como·· reis; 

-. ···•~····J,~;····:·-c. :~ 
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~endo então todos os beneficio; do padroado. 
real, assim como hoje o são do padroado impe - . 
rial, essencialmente inhereutcs â soberania d o 

· i , s successore s 
no throno, pelo acto da unanime acclamaçã o 
dos povos deste imperio, e lei ínndamental d o 
mesmo art. 10-2. 

· po n que a u a e ociosa. 
porque tem por fim confirmar o imperador do 
Brazil no direito de apresentar para os bispados 
e beneftcios do Brazil, direito que o mesmo. se
nhor tem por títulos mais nobres. 

u MLi o grão-mestrado tem, além desse di
reito, o de nomear . os cavalleiros, commenda
dores e grã·cruzes das ordens militares. Conce
de-se: mas nem {K>r isso deixa de ser igual
menw desnecessana a bulla: porque estas ordens 
ha muito tempo não têm nada de religiosas, e 
que alo consideradas como meramente tempo-

que fazem serviços á - nação; nem se poderá 
amtentar que sejio outra cousa depois da lei 
do 19 de Junho de 1789: e nestes termos se 
convüm obsonar· eat!UI condecornções e esta fonte 
de gr~=para remunerar sen•iços, póde isto 
fazer-se som neces,;idade da iotenenção do papa, 
quo nada tem com os negocios ch•is. 

« E dado, mas niio concedido que as ordens 
milit.1rea ainda pudessem continul\l· a existir no 
Drazil, nilo füra injustiça manifesta. llrivar os 
reis de Portugal dos direitos o ·•prerogntivas tle 
griío-mestres, sem ao menos o mandar ouvir, 
11em os indemnisar? Se111 duvida, e eis-aqui 
porque a bulla até é injusta. 

« As eommissões· concluem que são de 
ue a · · · · · -

tªr a sua appro\•atão á bulla de que se trata. 
a Paço da ca1llara dos deputados, 10 de Outu

bro· de 1&'?1.-José Clemente Pereii-a.-L. S. Tei
.leeira de Goan:l!a.-Al'. Limpo <le Abreu.-.,8.P. 
de l"asco11callos;-Diogo Antoni.o Feijõ.-Miguel 
José Rainaut • ...,.At1tonio da Rocha F1·anco.-N. 
P. de Campos Vergueiro. 

A requerimento do Sr. Va.sconcellos foi nppro-
vnda a. urgencia dos tres. seguintes . 

PROJECTOS 

t.o Sobro · a; fianças quo os presos devem 
p1·estar. 

2.o Sobre a impressão dos actos do governo. 
3.o Sobro a estrada da serra do Paraty. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE!tl DO DIA 
> ,,, - " • ' '••. .. ' • 

3.• diacnssiio do.' projecto de lei sobre as mer-
cadorias da .Asia. . . . . . · · 

Durantà o debate Corão apoiadas as sçguintes 

EMENDAS . . . 
l.• «Ao art~.2.0_.;...Todos os.generos e nicrca

dórias da Asia· pagarãõ 15 % de direito . do entrada, 
sejão quaes forêm ós est.rangeiros que as impor
tarem.-.Sálva. a reélacção'..;_ Souza 1''ran1:.a. » . 

· 2.á ..:.... «·.Os .generos: e mercadorias· .da .Asia pa
garãõ .2! % •. ·::• · • • • • ·. : • . · · " · · • ·; ••.... 
){O~· ,gen~ros~e ~ercado!·ias. da Europa. e::\me-, 

' ' ,- ·., ,, --
·vàgue11·0. » . . .. . ·... . . . . . 
' Pros 8gu:indo .;adi,scussão.;-c ficou .. ; adi1l~} 11ela 
bor~•;.·s . .,..,, · .'.'';' :<:':''''•,····' . .- , ,. ~: •. ':•···_,,,;:•:1+1·; 
··O .. Sa:SÉcRETÁRio: Ar.xEü>A. ToRB&S'Ieií dous · ' 
. ,,· · .. ·; ''\,:i'J~:~·.,}1.'i:i:~~~~~\ ','.;~~:~.''''( .. ''<:;~,~~{ ·!· 

. di;.?i~~~~~itr:~ªi~~~tgi~~~ti:eã:ci~;.:: .. "' . ''. ., ' ' ' ' ' " -

tivà as sentenças dus conselhos de guerra nas 
pro\•i ncias.- Foi á commissão de constituição. 

imperio, enviandÕ o officio do vice-preSldcnte da 
provincia da Bahia de· 15 de Setembro proximo 
passado acompanhando a cópia de algumas actas 
do conselho do ov rno obre ob·ec in 
santes ; e igualmente enviando o officio do ''ice- . X 
presidente da província de Sergipe de 13 do 
sob1·edito mez, em que info1·ma sobre o requeri
mento de Antonio Francisco Guimarães para ser . 
provido em uma cadeira de primeiras letras na 
povoação de ltabaianinba.- l•oi á secretaria para 
se lhes dar os destinos competentes. · 

ULTil\IA PARTE DA ORDEl\l DO DIA 

l::LEI<J::i:O D.\. :UES.\. 

1''oi eleito {!residente o Sr. Aranjo Lima com 
70. votos e nce-presidente o Sr. Costa Carvalho 
com IH votos. 

Para secretarios sahirão eleitos o Sr. Almeida 
Torres com Gl votos, o Sr. l\faia com 5! votos, 
o !5r. Paula Cavalcantc com 51 e o Sr. Marcel-
liuo de Brito com 30. · 

Para secretarios supplentes os S1·s.Araujo Yinu na 
com 21 votos e Feijó com 12. 
~ Para desempatar decidio a sorte que o Sr. Maia 
ficasse o 20 secn:tario o o Sr. Paula Cavalcantll 
fosse o 3n. 

O Sn. PRESIDENTE deu para ord'em do dia 17 de 
Outubro : 

2.o - 32 discussão do projecto sobre a pro
posta do governo a respeito das assignnturns 
dos diplomas. 

3 o. - Resolução sobre a publicação dos netos 
do góYerno. 

4.o - 2a discussão do projecto .. de lei sob1·e as 
fianças que os presos devem prestar. · 

Levantou-se a sessão no meio-dia. 
Ped1·0 de Ai·aujo Lima, presidente.-Jose Car· 

.los Pc1·eira de .Almeida To1·1·es, secretario. -
Lui~ J?rancisco dt: Paula Cai;alcante de Allm· · 
qtwi·que, secretario. 

Sessi\o em -1 '1' de Outubro · 

l'RESIDl1.NCÚ no· sn. ARAUJO LIMA . . 

. O''Sn. FERRE\RA. D&MELLO requer~u quÔ a COln· 
'.missão.de. constituição désse;comurgencia o seu 
, parecf'r sob1·e a indicação <lo Sr. Avelino ácerca 
· dos: conselhos cprovincias, . e:: que o Sr, pr~i~ente 

nomeasse ... dcius Srs. deputados,,que:suostituao os· 
membros da' dita CO)llmissiio impedidos; C.ttomou-. 

'·se em consideração.', ,,, .. ;·.:)•i ,, ..• , :'. ,;.~·. . 

:· () $~. po~u~'Í> mandou ã mesa.,º.~~guinte 
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1:12 SESSÃO É~l- 18 DE OUTUBRO DE 182i 

REQUEnI:IIENTO 

. . . 
foriio guardadas. nas pt·omoções que tiverão lugar 
no dia 12 do conente, e que a sabia commissão 
de legislação. examine do 1!1esmo modo os des1~n· 

" . ' 

os ·esclarecimentos, que julgarem necessarios.
Dormmid. » 
· O qual, entrando em discussão foi afinal re· · 
jeitado. 

Leu-se do Sr. Feijó o seguint~ 

REQUERllIEXTO 

" CJnst mdo-me que sua santidade expedi o uma 
bulia, !pela qual sujeita-ô:. ·bispados do Pará e 
l\Iaranhão it metropolc da Ballia, re1ueiro se peça . . 
approvaçilo, caso a mer.::ça.- l•'eijó. » - D~pois 
do discutido foi approvado. . 

ORDE:\I DO DIA . 

Continuou-se a discussão tio projecto · sobre · 
a importaçiio das fazcn1fas ·e gcneros da Asia, 
que tinha ficailo adiado na sessão ·antecedente 
com as emendas dos Srs. Souza França e Ver
guciro. 

o Sn. V.\SCOXCELLOS ótrereceu mais as emendas 
quo fo1·ão apoiadas . .. 

E:IIE)(DAS 

na pa ;\\T;•. - reYogada. 
" Q11c i10 ai·t. 2° se accrescente a palavra -mer

c:lul'ri:is - depois da palavra - genero. .· 
« E que se forme um novo artigo, ém que se 

declarem revogadas belas as leis, ordens e regi-
1nentos cm contrario. - Vasconcellos. >> 

O Sn. l\l.n: tmnbem offercccu est'l 110 art. 2° .. 

E)mND.\ 

. " Tncs géneros ficão sujeitos ao direito dé 3G %, 
seja qual ftir a nacãó do.importador e dos vnsos 
cm que se importarem.- May. » . · 

Q11c niio foi apoiada ; e o Sr. Hollai1da Caval- · 
cante requereu o ndiamento,,que se não apoiou. 

uan o· JU gon-se erm~na 'a a discuusiio, se 
procedeu n.,,·otos.,, for1io _approvadas as emendas 
dos Srs. França e Vnsconcellos, sendo prejuiicada 
n primeira parte do Sr. Vergueiro e regeitada 
a sc>gunda, deu-se por finda a 3a discussão, e 
adop.tou-se o projecto. . 
·Teve lugar a terceira discussão do projecto· re

latiYo ii nssignatura dos diplomas com a emenda. 
<lo Sr. Paula Cavalcantc; e sendoapprovado com 
à dita emenda; havendo-se por finda a discussão, 
foi adoptado. · .. · 

Seguiu-se a pl'imeim discussão do · ro"ectô 
reso uçao <pam a pu cação 'dos .netos . do go
verno, e foi approvado. . . . . . · . . · 

A e5te tenipo o Sr. Cuúha Matt.Ôs . mandÔu á 
mesa a se· uinte · · · · " ·· ·· · · 

«Declaro que ·votei·~;.;ra.a ·pro~~stâ· .. do go
verno .sobre , as, .assignaturas .. dos •diplomas. por 
outra mão ·q:ne,~ão. seja a:;de·,S.:'?t{·"~ olmpe-· 
tador • .;,... O. (ieputado: Cunha. Mattos.:.»«i···· ''· ,· ,>· 

Entrou .em 2• discussão o projecto de)ei ácerea' 
das fianças dos presos. e começando pe1o 10 ar-

tigo, o Sr. VasconcnUos fez·llle a· emenda, que 
foi apoiada. 

duzido á prisão, ou nella conservado, estar.do 
jú. pt·eso, se prestar fiança idonea, . excepto nos 
crimes que tiver<lm maior pena, que a de 8 annoa 
de ales. 

« Que a pasS:ll" lf primeira exeepção cSe declare 
que esta suspensão só terá lugat· .nos crimes de 
rebellião. ou ill\•asiío.- Vasco11cellos. · '> 

Por dar a hora ficou adinda. 
o Sa. P1{ESmEXT.E deu p~ifra'ordem do dia • 
1.o - A 2a ·discussão do projecto · de lei das 

fianças. · : : 
2 o - A 2• 'discussão do projecto' da derogação 

da provisão do;i supremo conselho· militar de 23 
de Novembro de 182:). · ' . · · 

4.o - A 2ª discussão 
sc1Tn de Paraty. 

Levantou-se a sessão ao meió-dia: · 

á 

Pedro de Araz(io Lima, presidente .. ...,- José Cai·- · 
los pereira de Almeida To1•1·es, secretario.- José 
Antonio da Silvu Jlaia, sec1·etario. · · 

• 

Sessão em J 8 de ~11t11bro 

PRESIDENCL\ DO SR. AllAUJO LIMA 

presentes SO Srs. dcputalos, faltando· coin causa' 
participada os Srs; Paula e ·Souza, Resende_ 
Costa, Martins PerP.ira, Rocha Franco, M.ello . e 
Souza, Pinto. 'de Almeida, bispo ·do. Maranhão,. 
Lino· Coutinho, Galviio, Baptista Pereira, Costa e 
Siva, Ba:rros Leite, Faria Barboza,··Deos e Silva,· 
Llambi, l\Iadurcira, a sem· el\a ó Sr •. monse- . 
nhot· .Pizarro. '~·· 

O Sn. Pm~slDENTE declarou aberta· ·a sessão, 
e,,.. litla a acia da antecedente pelo Sr. secretario 
:Maia, foi approvadn. · 

O Sn. · SEcnETAmo Au1Em.\ Tomíi.:s ,· dando 
conta do expediente, leu os seguin_tes · 

·'' 
OJ:'PICIOS 

1.o Do ministro. da justica i·emettendo , em 
resposta ao officio de 15 do corrente que - por 
ord~.m d~sta camar~ lhe fõra dirigido ;'. fl ;cópia 
da 1mperrnl i·esoluçno de 17 de. Junh<L de·· 1823 
sobre o requerimento do bacharel , Titô. Ale.xlin
dre Cardoso.-Foi'remettido ú secretari:i para·se 
lhe dar destino. 

2.0 Do ministt·p da füzeuda .remettendo uma 
consulta do conselho da faienda :sobre ',os· titu-. 
los, pelos ·quaes pertencem . ú' fàiendà> ífaci<?nal 
o predio, .cm ,que reside o marqúez de 'Jacaré-. 

awuá e ao' mesmó tem a· cõ ia'de1 ·uma• r -· 
visão '·do.' conselho«•ultmtnarino•> ·•:pela·.• :qua . ·se 

. mandava dar o dito preJio ··de aposentadoria 

. aos,, ouvidores.'• de, comat·ca1 "desta,: provi~cia . do 
Rio. de .Janeiro.,~Foi:.á commissito prine.ipal;"d~ . ' ' : ,. " . , .. •' -

'· .- . :- , .... ,.~ .. _ ...... -~ 
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mtQUERDIE!\"TOS 

, Um de Bcl'l1ardino d'As:iunipção, queixando"se 
de ''iolencias co_m elle praticadas pelo eomman
dante das _armas· do ]\[aranhão, o conde d'Es-· 
crannollc.- Foi remettido 1\ commi s- · de -
stituição. . . , · ·. 

Outro de José Agostinho de· Lizinro & O. ne
gociantes de;;ta praça, e consignataríos da galera 
americana Cantão, qué pedem se deeia1·e, que 
par•\ o caso de substituição de um vaso por 
O!ttro. declarado .. innavegavel não siio app,Lieaveis 
os' direitos de rcexpo1·tação.-Ftli ás commissões. 
auxiliares de fazenda, e de commercio. 
'.o . Sn. MAiA por part\1 da commissão de r~

dacçiio apresentou redigido:; ti·es projectos de 
lei, a saber : O projccto de lei sobre a abolição 

"" . - .. 
generos, e merea1orias ·. d' A.sia importadas _po1· 
estrangeiros, ou em navios- estrangeiros: - E a 
P!ºPº~~ do governo sobre as ·· assignaturas dos 
diplcmas. · · · ·. ·· -· .. · - ' 

Foriio approvadas ns rédaeçõs, e· se mandarão· 
para o seuado. · · 

Yei9. , â m~sa & seguinte .projecto do l!li da . 
comm1ssão de fazenda. _ 

l'ROJECTO DE LiI 

1e A assemblêa geral legislativa decreta: 
. « Á1't. t.o _ Fie!\· extinéto .o offició de sellador 

em todas as alfandegas· do imperio. 
tt Art. 2.0 O governo fará. ai·1·em_atar em. con

tracto . triennal, a quem- por me,nos o fizer, _a. 
imposição . do, sellu. das ,fazend'l.s em cada uma 
das ditas ,alfandegas ; arrecàdandó-se para a fa~ 
zen da'. publica·_ pelos·. res~ectivos recelle~ores o._ 
emplJ1me11to, quç eµi, ctlc.a ·. uma deli as estiver . 
em mó' pagar~se pelo. mesmo se1lo? fazendo-s~. 
dclle ·receita separada da dos direitos que ah1 · 
se cobrão, para entrarem. com estes no thesou1·0 
nos p1·nzos da lei. · . · 

11 Art. 3.• . Ficiio revogadas todas as leis, ordens, 
regimentos, ou _estylos em cµntrario. 

«, -P~co da ca~1ara dos deputados , cm 11 de 
Outubro de •·18'27~ - .\[. J. de Sou:a França. -

· J. • J. da Silva GuimarOes. - N. P. de C. ·vei•· 
uefro.-~ll. C. d1& Pin. » 

Teve 1• leitura; e sendo pedida' a urg~ncia, 
que foi apoiada e appro,•ada, •foz-se segúndn lei
tura, julgou-se matena ·de delibeução, e se man-'' 
don ·imprimir. ·, 

A. mesma commi•são de iazendà 
seguinte ' . . " ' . '. : ,,·,, . . 

. « A · ~s~lllbiêa '. ég~~al l;gislati vá 'iesol ve : 
,, FiéãO 'abolidas todas as· propfüa5, que â t.i-. : ' . "-· . •', ... - ·-.·-. :' . . "' ' 

f 33 
PRJECTO DE LEC 

'<< A assemblih geral decreta: 
".~rt.).° Fi~a abolida a, int'ende!ici~ gerabfa 

pohern.. · ·- . 

tinha'. arrogado. ·a interiJench ' é restituída ás 
camaras. ' 

• 1e Art. 3.o A. inspecçli:•J: de thealros, e. ajunta
mentos pnblicos, e sociedades secretas fica_ per-
tencendo ao;; juizes de paz. _ 

« Art. 4.0 Qaalqtier individuo póde livre
mente transitai· pelo. imperio, .e, demorar-se em 
qu ilquer parto delle sem dcpendencia de passa· 
portes. 

« Art. 5.o A.:; co:nmunicações, que até o pro· 
sen!e se. fazião ao i!J-tC!J-dente geral d-\ policia, 

ao ministro da justiça, e nas outras aos seus 
raspectivos presidentes. 

« Art. O.o Ficão abolidas todas -as 011tras at
trib11ições do intendente geral ·da policia, -salvo 
as que a lei conferia aos,juizes de paz.· 

« · Art 7~o ' Ficão revogadas todaai as ·leis efn 
contt·ari:>. · ·· · ·- · · · · · · 

« P,1ço da da camara d(is depu:tados, 18 de 
Outubro de 1827.-Jost Custodio ])id,s." ll · · 

Pedida, e vencida, a urgenoia·, fez-se 2a lei 
tum, julgou-se o projecto rnateria· de delibera 
ção, e foi remettido á commissão de legislação 

·O, Sn .. PRESIDEi<TE nomeou parai a commissão . 
de co~stituição ení lugar de dous membr~s, que 

PRIMEIRA. PART.E 

Segunda discussão do projectó de lei' :sobre as 
ij.anças. . · , · · · · · 

c.:mtinuou. a discussão do art. l•"COlll a emenda 
'do Sr. Vnsconcellos · offerecida e apoiada ·na ses-
. são antecedente:. ' · · · . · 

Depois ·de algum debate, jnlgada sufficiente
mente discutida a materia dt>~artigo, foi posto á 
votação pela iuancir.1 segui'n~ · 

P1·opoz·se lo · a regra estab"leeida no artigo 
a sabe: · . . _ 

« Ninauem será condúzido . á ·1·isão or casos 
meramente· criminaes, on nella conserva o. , es~ 
4',ndo já preso, ainda com culpa fürm~ª-' se 

·prestar fiança idonea. »'.:""Passou sendo re1~1t·1da 
por conseguin~e à P!it·~e da em.end_a 'do si:. Vas-' 
concellos relativa ã. dita regra..- · · · · 

. b~f :C~S~z-~~- ~~tf~º~u~;~i~~:;r!~~:t;~~~~:~t;~ 
do mesmo Sr. Vasconeellos.:--Foi .. approvada. 

Propoz-se 30 a 2• excepção 'tai qual se àcha no 
· artigo;-Nào passou.· . · 

Propoz-se 4• a excepção estabelecida na emenda 
llo .-.1!,t>i'à rovada • 
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134 SESSlO EM 1~ ;DE Q\]TU~RO __ DE, 1827 
El!ENDAS 

« Art. 3.0 Salva 

domicilio do accusador, onde o rêo deve ser · 
julgado, e que excedão a um terço o valor da 
quantia afiançada, ou em penhoras, ou dinheiro 
sufficiente para o pagamento. - Fasco11cellos. " -
:Foi apoiada em ambas as su:~s partes. 

« O fiador fica obrigado a apresentar o rfo 
em juizo, qc.ando fór 1·equerido, e na sua falta • 
fica obrigado ao pagamento das cusbs, indemni
saçi'io e pena pecuniaria, ou reduzivel a pecu
niaria. E para que o projecto seja redigiào so
bre esta base requoh-o que vclte ã. commissào. 

.'1" • • '" • 

- -« E'· fiança idonca aquella, que fór prestada 
por pessoa, que possua bens de raiz livres e 
ilesembargados, que bastem para pagamento das 
custas, perdas e damnos e todo o julgado; sitos -
e~ses bens no domicilio do juiz da culpa ou do 
accusador._;Sal 'i•a a redacção.-Paula Oai:alcante. » 
~Foi tambem apóiada. ·:. 

Julgado -afinal sufficientemente discutido o ar-
tigo, poz o -Sr: presidente á votação : . 

1.0 A _emenda do Sr. Vergueir<>, para que o pro
jecto voltasse· __ ã. commissão para ser redigido 
sobre abas e porelle proposta.-Nã? oi" appi·ovado. 

·.• • 0 O artigo salvas as -emendas. - Foi nppro
'\'ado. 

parte, que se nestas palavras - fiança 
idonea se entende, a que e sufficiente. psra o pa
gamento das custas, perJas e damnos, e de todo 
o jnlgacfo.-:-Foi approvada. 

4. 0 A ,outra,pÍute dil oiesma elllenda.-Foi tam-
bem approvada. , . -

5.o A_ emenda .do _Sr. Paula Cavalcante, que 
igualmente foi approvada. _ - · 

O Sa. VASCONCELLOS, mandou então ã._mesa um 
artigo additivo assim concebido_: 

ARTIGO ADDl'.l'IVO 

« Pôde prestar a fiança não só 
mas tambem qualquer cidadão 1 ou 

Foi apoiado, -e· entrou_ em discussão. _ Julgadà 
esta surficiénte, poz-se a votos, e não foi appro
"'ado. E tornando-se depois ã. votação · em cada 
uma das suas partes, •mo foi approvada á l• e a 
2• julgou-se comprehendida na emenda do Sr. Paula 
Cavalcante. - - - • - - _ ' -

Poz-se eni discussão o art. 4. o 

O SR. VASCONCELLos, màndou ã. mesa esta: 

,El!ENDA 

« s JU1zes que or enarem a pnsao, ou os JUizes 
que a executarem, são os competentes 11ara con- -
ceder a fianç<\. 
- -., ;Nos maridadôs de ·risão se declarará a uan" 
m a ança, e sendo pelo rêo offerecido din eiro 

sufficiente para o seu pagamento, não será con
duzido á prisão.-. Vasconcelfos. » - Foi apoiada 
tanto na Ia·.como na !?•:parte. , · -

- :fennin~da: a•disc1lsSão, que-se jlÍlgou sufficiente, 
foi approvado ·o ·art."-4o··salva· a· emenda, ·a quar 
sendo posta em todo ã. votação, não foi appro
vada, mas tomada a votllção em ciMia um'.l. das 
suas partes, Coi approvada a l• concebid_a u~s 

- 0 - -

palavra5.:...os juízes q•ie ordenarem a prisão, ou 
os juizes que a executarem, são os competentes 
para conceder a fi.ança. :Foi tambem approvada 

"EHENDAS 

1.a- «Supprima'se o art. 5,~-P,atila Caval-
r.ante. » _ 

2. •- « Depoh das palavras - tbesoureiro da · 
camara.....;ac.:rescente-se as palavras,-ou de qual
quer ·particular abonado. - Salva a redacção. -
Vasconcellos. » 

Fo1·ão ambas a oiadas • 
Julgado sufficientemente discutido o artigo não . 

foi approvada a suppressão proposta pelo sr- Paula 
Cavalcante, foi sim approvado o artigo, salva a 
emenda do Sr. Vasconcellos, a qual ta1nbem_ foi 
appro\•ada. · -- · -

Principiou a discussão d·J art. 60; .a!l qual oC
fereccu ·o Sr. Vasconcellos, a seguinte ctDenda, 
que foi apoiad·i.. 

ElIEND.\. 

<< Supprimão-se al palavras-3 suas possibilida
des.-Vasconcellos. » 

Dada a hora·, ficou a disc_ussão por _ ella adiadà. 
As com missões de . fazen·da e satide public1, 

apresentarão a pro~osta do s<?verno so~re uma 

lei, pela inaneira segui~te : _ 
«·As · commissões de fazenda' e saude publica, 

examinaudo a proposta do governo ern data de _ 
--5 de ,Setembro, sobre uma nova. cadêa nesta côrte, ~ 

são .<le parecer .que· se formaliso em .projecto de 
lei; para_ ent1-ar em discuss_ão.~ · · -

-· PROJECTO DE LEI 

· « A assembUa geral etc., decreta: · 
« A1·t. 1.0 O govern•). fica_ autorisadó a mandar 

constmir nesta cidade,: no lugar que julgar mais 
con,·enielite, uma -nova . cadêa com os melhora
mentos recommendados pela constituição do im. 
perio. 

. -· . ' poderá tomar qualquer erreno publico, que se _ 
ache devolúto, ou comprar a,particulares a- quan-

- tidade que fôr mistei·, para o espaço que, ba de . 
occupar a nova _cadêa. __ ._- . ._ , 
. «'-Art. 3.o '. Ficà iguaimente autorisado o governo 

para vender a cadêa_ começada na rua das Flores, 
com o terreno que lhe fôr propi-io; para o seu 
producto ser · applicado ã. _ construcçiio da nova 
cadêa; mas : quauuo .não hajão ,licitantes, ou. que 
of!"ercçiio tão -_ pqueo, qu~ não_ cubr;i ... a .. despe_~~ já 
feita pela fa_ze~da nacional, possa -o._ governo -

-dar-lhe outro' destino -á . rol de outros 'estabele~ 
cimentes:_<--·'.· __ .. -· .-- . _ 
. • ATt. 4. o o· . gi;>vemo 'fiei\ àut'§risàd!>- !\Aespen

des,· e 1·eceber. j}oJhesoui:o pubbc9, 11te li. quan~ia _ 
· d - · em ue está avaliada - a obra. .aa di 
, caciêâ, !! , por .ço,psigna~es , me.n!Jll~~ segu~_d_ § o ·_ -
penn•tt1r.~ ~;J9rçu.: 40 ·~~~t.h~~'>,~r~~~;; ._ .. 

- « PaÇo da ~·~-«!º!l~ep~~4~,J~4~01it.ubro,_ 
, de 18-27.-_J • .T.da _Siloo Guimt.uiles.:--.AC'. .J.,de_ 
- sou;a p,-a.,aç_a.;;.1~ G. LedO~-M.' Ciilmon d&iPin. 
M. Goniesdl.i-Fonseca.;..;,AntomoFerreim'França. 
-"'José Aoelino •Barbosa.-1!1·aticisco • Xaiiier "J!er~ 
,·ei1:a.-_ N. P •· i1ii Ç. Vc1·gueiro. » "'""'. !\laudou-ite 
huprimir. - ·· -- · ·· - · · ·' ·- ·- -
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· ·sEss.to El\l 1!r D"E oútunno· nt is~1 
Tambem mandou-se iUt()t·imir o ·prójecto de lêi. - está ·l~vantando uma coÍ·doária n~cional.-A' com. 

sobre um canal no .Maranhão, redigido.pela com- missão de fazenda. 
miss~o de .eommercio . p~ra- entrar ·em aa dis-

O Sn •. PmislDEN"rll, deu pat'ã ordem do dia a 
mesl:na. da sessão antecedente. · 

Levnntou-se· a sessão· de ·ois do meio dia. 
Pedro de .A,·aujo Lima, presidente.-José Cal'los 

Pei·eira de Almeida Torres, socretario.-Joaquini 
. Marcellino de Brito,· secret'lrio.-

Sessão ena t 9 de Outubre 

. PRESIOENCH DO sn • ..\RAUJO LIMA 

. Sendo 9- horas, cfez-se n cham~da, e acharão-se 
·presentes 70 Srs. deputados, faltando com ·.:ansa 

. , ze e a, . i 
-Pereira, Rocha Franco, Mello Souza, Pinto de 
Almeida, Gomes de Campos, Lino, Galvão, Costa 

. l:iilva, .. Hollanda Cavalcante, Faritl Barbosa, Ma

. ciel Monteiro, Deus· e· Silva . e · Madureira, e 
'sem tiarticipação os Srs. Iguncio Jose Vicente, 
Getulio, .Mendes Bibeiro, Lopes Mendes, l\Jay, 

'llltstodio José Dias, Souza .França, monsenhor 
Piza:rro, _Baptista. Pereira, Serp'l Brandão, Gomes·. 

. da Fonse~a, Moura, Herrera e Llambi .. · . 
O SR. PRESIDE~E declarou aberta a sessão. e 

. ·lida a, acta da antecedente'- pelo Sr. secretario 
l\larccllinó de Brito, foi apprQvada;' · · · 
•.. º· sn: fi?ECRET .. up;çi ALMEID,\ 'l;'onnEs, dando CJnta 
do ~.xped1ep.~e lell .os .segllintes: . 

1..o Do ministro. e sec~·etario . de estado dos ne
,'gocios do in1 perio, participando q 11e s .. M. I. re
·_ ceberia a deput11ção para ugradecer .a pi:orogação 
da ·assembléa geral, a 19 de 011tubro pela Meia 
hora. depois do ·.meio dia. O"mesmó 8r. secre
tario· declarou, qüe' sendó esse officio datado de· 
18 do corrente, fõrn recebido. em sua casa duas 
:horas antes de" começar •esta: sessão~- Ficou a 
camara inteirada. . · • . 

2. 0 Offtcio do ministro·· d' estado· dos negocios 
do. fazenda de 19 de Outubr.>, 0 sobr" a sociedade 

.ingleza, de mineniçiio: do-.Gougo-Sõco. · . 
A esse· respeito o Sr. Teixeira de Gouvêa, of-

fereceu a seguinte:· , • · · ·· · · 

INllICÁÇÃO 
,·. ,,., .· ... ,. 

<e Salva a redaeção.-.Qu_e- se reco!Jlmendo ao go- · 
· verno ·a 9:tacta. ob11ervanc1a do regimento das m, 
· tendencias do couro da provincia de Minas,. na 
reducção do quinto, que ás mesmas casas devem 

-fazàr,do .. ouro, que.:..leV;ar a. fundir, a. sociedade.do·. 
Gongo·Sóco.-;-;Teia:eira. ,de,.G_ouvea.- » · · . . 
. }:ulgada rc~rgente _t~:ve: 2• leitura, ' e foi ás co~ 

, tm~,s~e'! de. fazenda e constituição com: o officio 
. do -.1111n1stro. · 

•. ~ . - -

Continuação da 2a discu.ssão· do 
sobre as fianças, q11e os' presos 

Sr. Vas~oncellos, que tinha sido apoÍada na sessao 
de 18 de Outubro. . 

Entrando ei.1 discussão o art.o 7o foriio apoia
das as segnintes 

EMESD.'1.S 

l.• - « Supprlma·se as ;eabnas - e se pro;;e
gnfrá no feito á sua revelia • ate final sentença 
dando·se-lhe curatlor - Vasconcellos » . . 

2.a - « Snppdmão·se a;. palavras - perde a 
Jlança - e as outras - nem poderá mais.... até 

i . » 
Po;.to a votos o nrtigo salva;; as emendas, ficou 

empatada a votação e por isso adiado o_ artigo 
com as emendas . 

O Sa. MAL\ otrereceu o segninte 

ARTIGO ADDITIVO 

« No easo de revelia do réo será o seu fiador 
admittido como defensor a tratar dos termos da 
defü:;a do afiançado, e _poder,l\:. appellar dil sen
tença condemnatoria. - ~laia. » 

Seddo apüi:ufo,dicou radiado. por .depender da 
doutrina do nrt. 7.o 

Ao art. 8.o o Sr. ~faia otrereceu a seg11inte 

ElIENDA. 

« Depois da palaVl'a - emenda-accrescente-se 
- que· forem julgados ils partes. - · 

« Depois d·i. palavrá-:- peéu11iarios, em que o 
réo fõr condemnado·- accrescente·se -·e dos atli· 
ctivos de p1·isiio ou deg1·edo, as quaes ·neste caso 
se commutaráõ a dinheiro de;de ·oos ate - 2:00'..1$ 
po1· . cada nnno. · 

« Supprimão.se .·as p tlavràs - àte a qúaat ia 
.da fianç•l-:-e seg11into ate º:·fi,u. -Maia,.'» 
· . Foi apóhda. em 'todas as suas . .Part·~:>, porém 
posto a votos o . al'tigo . foi . approvado com a 
ultima p'\rLe d'\ · emenda do 81·. Maia, sendo 
i·egeitadas as duas prili1eira~ partes da mesma 
emenda. · ... 

O art •. 9.o foi approvado. .. 
.Eatrnndo em discussão.o artigo 10, o Sr. Va•

.concellos reqite1;eu. ·ª suppressão do artigo, que 

.fói apoiala e,.approvada. .·· .··· , -' 
· O art •. 11· :foi approvado., 
• Na"discussão •do art 12 foi apoiada a· segnin• 

te emenda uo Sr. Almeida Torres• · · · 
. -,« Supprimiio-se ··as .. Palllvras -:- e_ . igualmente 
ele. até o fün. - Alm!Jida, T oi-1·es. » 

Foi r~geiiád~ a emenda'' e "approvado iLat·tigo 
salva a. reda iio •. : ... " 
.··O ·art.18 foiapprovado~ 

·: .:S~GUND~ i>.illTE,DA ORDEM DO DIA 
.,. ; ' "'. ~ :,''.. • • - < • ~ T ' 

7 
': L :/ :·:. 'l'? 

.· ·· -.Discussão' ·do projecto e -·lei, ; que eroga a 
:pro-visão' ª.·.·º c_. ons~l~.º su.~r. e,DI() i_ni·li··~.r.···. d~ .. ~ .. de . Novembro·de"1825.·-- •.· .· ....... · .. · ,... . .. ·· 

. Ficou aaiada•pel~ horil;' · · · ·. ·. · ... · .·· 
~ .o ·sB. :sf<:BiiiBiô Âbi:Êtili:·i'.IotliiS _ 1e· ·.·um' 
omcfo do; 1;o~'ileéretarió ;'dó aénailo ~en'vitin~o. as 
émeudas . daquella ': càm..\ia : : ao ·, projeeto ·.: ,de"_ .. lei 
~sobre a 11rõposta' do pOder' -~x~utivo ·a ·respeito 

' . . . 
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t3G SESSÃO EM 20. DE OUTUBRO DE J827 . . . '. : \. ' ' 

da nova 01·ganisação da . brigada de artiUinria · 
de marinha, e· á resolução sobre as ni·mações 
de pesca de balêas. - Ficou ·a camnm inteirada 
e mandarão-se imprimit· as emendas. 

1·imcnto dos Srs •.. deputados· Antordo . de Castro 
Vianna, Gustavo Adolpl10 de Aguilar e .Thomaz 
Xa\·ier. Garcia . de Almeida. - Foi•· á commissiio 
auxiliar de fazenda. 

·o Sn. PnEs1i>E~TE deu para . ordem do dia 20 
de Outubro: 

].o - O ~ 7.o do projecto de lei sobre as fian
ças, que ficou adiado por empate : 

2.o - 2.a discussão do projecto, que deroga a 
provisão do conselho supremo militar de 2<J ele 
Novembro de 18-.:?õ: · ·. · · 

3.o - 2.a ·discussão do projecto ele ki · sobre a 
abertura de estradas e canaes uovamcnte redi
gido pela commissão de commercio : 

4.o - 2.a discu siio d 
estrada da serra de Paraty : 

5.o ..;.; Discussão dn resolução ·sobre o 
da villa de S. João d'El-Rei. 

PeLl1·0 de A'·azvo Lima, presidente. - Jo.~é 
Cai·los Pei·eira de Almeida Ton·es, secretario. 
-Lui.: . .l<'i·ancisc'!· Lle Pattl(t Cm:alm11te d"Albu-

Sessão em 20 de Outubro· 

PRESIDENCIA I:O sn. ARAUJO LI:IJA 

Erâo noye horas quando pela chamada se acha
rão presentes 80 Srs. deputados,_ faltan.do com 

_causa os Sl's.-.Paula Souza,. BorJa ;Pe1·e1ra; Re
sen<le Costa,- Martins ·Pereira, Rocl1a 1''rnnco, 
Mendes Ribeil·o Mello Souza Souza Fran a 

o, Pinto d'Almeid11, Lino V<:'utinho, Galvão, 
Costa. Silva, Faria Barbosa, . :Maciel l\Iontcil'o, 
Mour.1, Deus' e Silva, Llambi e 1\Indru·eira, e 
aberta a sessão, porque ainda se .não achava . 
pr sen. e -ª· ac a a . an. ece . en e, prm~1p1ou-se 
pelo exped1ente~-

O Sn. ÁLMimA."'l'o~niis .leü ·º officio '.seguinté . 
do ministro .do imperio, · que foi remettido ús 
com missões· · re·unidns de, cons.tituição e. legis-
lação. · · 

01''1'"ICIO 

e< IUm. é Exm •. Sr. - Levei á Jll'Csenc:a de 
·M. o 'Imperador o officio'de·V. Ex. de 17 
corrente,. em•·que·me·' communicou que 1 a 
ra dos deputados precisava saber· qual era a 
lei em que o governo se fundara :•para . nomear 
len~s .dos, cursos juridico:i,.os · ~outores ,Antonio · 
José Coelho Lous·1da, Jose l\iaria Avellar .Brote
ro e l\Ianoel Caetano Soares : ·E po1· ·ordem do 
mesino·augusto- senhór)iartieipó_ ·a Vi, Ex'·· Pª!ª.: 
ser presente na ·mencionada - ca~ara que ·nno . 
considerando o· governo taes lugares ·como em- . 
pi;:egos civis, e não conhe~1!1d-0.' consegnintemente ' 

estrang~iros 1doneos, não hesitóÜ eni.-nomeár ~ par : 
dos nac1onacs:os·; que reputou 'babe.is• e .,peritos ; .'. 
para o desempenho de tão importnnti!s funcções ' 
.procedimento, ,q~e,:além de. se ,fundar l:l.•.\l. at_ten
diveis razões~, até se, ,abqná .. com o e:xempl() dll;S , 
nações constitucionaes, que m~;· ciQl!las se, -0sten
tão de suas prerogativas .e. dire1tos., .. . '·' 

Por ultimo, como entre os~ indicados por.·es
trnngeiros::!J'o. citajl(): offici_çi ·~e comprelie1ídé -·~a
·noel · Cnetnno. 'Soares, ·dcvo~'acrcsccentar2 quecelle 
'e ái:ba ·-~~~j)J(rlicdiaf;fá'ljfrccid<fpeló p'arocer'da 
' ··?,r-·1 .... ~ 4 .... :._ ~' _: .. - ' ! · _. .'' >' ·· '.i ·.: · ;~'t.'I':: 

mesa do dcsemba1·go do. paço, na .consulta de 
20 de .Agosto deste nnna, que· o julgo.u no goso 
dos direitos de cidadão brazilefro, e com o ·quál 
se conformou Sua l\fagestade--pela impe·rial reso-
1 .~ã ') .· 1 • I 

· ·« Deos guarde a V. Ex. - Paçó, em· rn de 011-
tub1:0 de 11:>'2i. - ·Yisconde de S. LeopCJlclo. - Sí·. 
Jose Carlos. Pereira de Almeida .. ,Torres. » 

DISCURSO 
; - 1 .;;.· : ;' ;, ' ~ 

cc A camam dos deputados encarregou-nos da 
honrosa commissão de apresentarmos .a• V. M. I. 
o seu respeitoso e lenl vvto Je graças pelo im
pe1·inl ,<lecl'eto ·de. 10 desw: mez,. · que prorogou 
ainda nté m do proximo futuro a : sess1io 01·t1i- " 
nnria da nssembl · · · 
tidl) neto do sobem no poder modorndor _ é sem 

.duvida, senhor, um novo e irrefragavel teste
munho da pattirnnl solicitude, :com .que V. 1\1; cI. 
se esmera em romover o bem do . · 
. e agrn ec1 os su itos.·. , •·: 

<e Assumptos, ·que além· de- ·gr1tves · difficeis, 
são de ·mais 1novissimo::1 entre' nús, ,mnl pode
riiio ser considemdos madura e 

ea geral;sem que Y.' M.·l.''se··dignasse·~rixi
liar com tempo; .o- tempo que lhe .. era ,escasso. 

:Mas, sci:ihor, não é sómente,. pela ,.transcen
cendente importancia das. medidas .legislativa;; 
em discussão, que a camara dos. deputadus al
tamente aprecin e r~speit~samente llgr(ldcce ,,a 
V. l\Iagestade o seu 1mpel'ial .,decreto ·de •'10 d'o 
corrPntc ; ella YÕ tambem reiterada nesse augus
to auto a confian1:a que V. M. I. tem depositado 
na assem biéa geral e , que _a cail!ara , do,s depu
tados reconhece como·.a mais sub1da--recompensa 
da sua lealdade e do seil . amor e adhesão á 

, • ' • • • • ,• • : ' •• 4' 

'·! 

REQUEIUME..._TO : : : 

<e Requeiro que s<r peça ao govemo a consul
ta do desembargo do' paço sobre o requerimento 
de Manoel:Caetano Soa1·es, :a~que se .. :.refere o 
officio do: ministro: do. imperio;. que -se· acnbou·.de 
Jêr . . -.P.fres Fen·ei,.a. >>.-O· qual, foi· .lido. e :apprc-
.vado.. . .. · , ,, .... , ,,. . ..... :'··. · 

A- este. tempo chegou'. a· acta da. sessiio· ànte1·ior 
e lida pelo 8r: Cavnlca11te, foi appróvadn,0> · ' 
.. o Sn; ARCEBISPO DA':BARIÀ. e·:~Blsi:io.j:DocMÁRA

':iuilo, pedit·ão licença :pàrn' faltar~in :por 11lgti!is 
dias às ses::ões por estar proximo oc•ein '·'que·:·se 
deve celebl'ar o. acto. da . - ·. · 
' pre~is,ão. ,nprpni ptnr .. ~ ,F;qi";:l!i~s~, AA~(:~jiid!l'.:: , . ; 

.. . . ,QE)~Ê:~t):iQ•Pt('~/.',~'~'.\' '..''.'..\.~ 
':'·_ ._._~·-·' ,,;.~:~: ·.·1 1-.-~.·--.'.. :·,1;:·.~dJ •:•it•~::- ... -r,~ j. ·~c:"~>: 

,En.trõ~ de , noyq, em~; ,~i!!cus.aj:i9,;,o.,-art. ,,7~ i ,d.o 
p1·oj etito , d~ . lei;:"~s:. fi!lD~!i.1 co.iµ ~' e~~lll\S .. ,d~s 
::>rs. -yas<':9-11ce!loi; ;e.M!li_a;;J3;.P.tO~g~iµ\lo.::Se _n_el!.a 
apezar d.o ,ad1am~nt<?, r~ll«;l'.~~O. .P!!fo. ::>r~ .. Go.µyea, 
q.!_le~ ~s:uppostp' · fo~e ,'ap1>1a40_?'..·:ziao: te,y~·;app,i:~x~

.· c;ao, ·q\lalJdo ; s~ J~ll"i;iu ·.-~rm.1pa_~a>~~e ;~: :!!\!g~urã.o 
· .. os votos,;;o a11;1go: .fci1' app1~~.do~:~1!~'., ~s-.~~11-
'. dns~: !l:-.!\ei;'4B:. a :do· S.r: ~aia ::r01·.::·r~J.~I~f!;~~:e: ~ , . 
!.'' -·~·- .. ,'" ~ .... ,·.,:•. •'·,,..;- .. .: "\ _,_O c;J~. ·-·~·-- ~«.}~ .fv~- <lo 0 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 14:09 - PÃ¡gina 1 de 5

SESS..\O EM-22 DE OUTUBRO DE 1827 
do Sr. Vasconccllos tambem 11.Ssim se considerou, 
na conformidade do regimento, por se verificai· 
a respeito della um segundo empate. 

tença condemnatoria.- 1\fai,a,. » 
E afinal foi rejeitado. 

Os Sns. v.-.scoxcÉLT.OS e CASTRO SILYA offere· 
cerão os seguintes 

ARTIGOS .ADDlTlYOS 

<< Continuaráõ. as. cartas de seguro até que se 
fo1·me o codigo criminal.- Vasconcellos. » 

<< As· qunntias das fianças julgadas perdidas 
serão applicadas á creaçiio de exp<;>stos naquel-
as provmems, 011 e nuo iouverem 1osp1 aes 

de misericordia.- Salva n redacção.- C"asti·o e 
Sill:a. ,, 

E sendo apoiados e discutidos, forão appro· 
·vados. 

Então se julgou ultimada n segunda discus
são, e decidia-se que passasse para terceira. 

Teve lugar a segunda discussão do projecto da 
de1·ogação da provisão do conselho supremo mi
litar de 23 de .Novembro de IS-25. 

O primeiro a1·tigo foi i·ejeitado, e. approvada 
em lugal' delle a ·emenda· do Sr. Teixeira de 
Gouvca. 

O segundo foi approvado : e lida, apoiada e 
discutida a emenda do Sr. Vusconcellos: 

(( 

pn ra redigil· o vencido c:m 
Vasconcellos. » 

Decidio·se na conformidade della, havendo-se 
por concluida a discussão. 
· Depois disto o Sr. Almeida Torres deu parte 
de um· officio do ministro dos negocios estran· 
geiros, em que pedia a restituição de um do
cumento que o mesmo senhor informou estar 
encerrado. em. uma das. actas -secretas; e deter
minou-se· que se restituisse, fieanda cópia. 

Leu-se dous óffici.:;s do ministro da justiça. 

01''FICIOS 

« Jllm. e Ex.m. Sr.- Passo ás mãos 
a u a or1gma e. sua san 1 a e, pe a qua 
fieão sujeitos os bispados do Pará e l\faranhão, 
a metropole da Bahia, que V •. Ex exigio P?-r 
ordem da cainara dos deputac}Qs, pelo-seu offi.c10 
de 18 d()· correntei-; eómmunicando igualmente a 
V. Ex. que a cópia, q_ue della remetteu o ,llOSSO 
ministro em Roma, foi já. <lirigida ao arcebispo · 
da · sobréaita: metropole pa~i lhe fazer. dar a. de- . 
vida execução. ·~ ·. · 

<~ . Deos gu~rde a V. Ex "."""'Paço, e~ 20 de ?u~11 ... 
bro de.1827.-Conde de T"alença.-:5r. Jose Carlos: 
Per(!ira ·de Almeida Tol'l'es .• » · 

prescnta~üo da camara da villa Nova de S .• José 
ácerca de al~nns povos, que se pretendem anne

,. xar ao seu aistricto, a qual reenviou á. commis-
são de estatistica · e e um ·· 
D. Anna Clementina Violante Xavier Botelho, que 
se dirigio á commissão de petições. 

f? Sn. PnESIDEXTE deu para ordem do dia se-

1.0 - 3e. discussão do projecto para abertura 
do c:mal do l\Llranhão. 

2.0 
- 2a discussão do projecto á.cerca d:i serra 

do Paraty. 
:3.0 - Discussão da resolução sobre a livraria 

de S. João d'El-Rei. 
J.evantou-se a sessÜ•J ao meio-dia. 
Dr. Peclro de Ai·aujo Lima, presidente.- José 

Cai·lo.~ Pe1·eira de Almâlla To1·1·e.;;, ln secrl'l:trio. 
José Antonio da Sili:a ·.uaia, 2• secretario. 

llllF.SIDEXCLI. DO sn. AUAUJO I.JlIA 

A' s !) J1oras fez-ss a chamacln, e aeh{ll'iio-se pre
sentes 82 Srs. deputados, fn!Lamlo ct1111 cau"a º" 
Srs. Paula e Souza, llczcnde Costa, i\farti:1s Pe
reira, l\Iello e Souza, l'into de A.hueida, bispo <lo 
l\Iaranhiio, Lino Coutinho. Galviio, Costa e ::;ouza, 
Faria llarboza, :\lacicl l\Ionteirn, arc1lbispo da 
Ballia, Dcos e Sóuza, J.,lambi, :.\fadtu·cirn; e i;um 
ella os Srs. J~obo e ·li.loura. 

O Sn. PRESIDE:STE declarou aberta a sessifo, e 
. lida a acta da antecedente pelo ::;1., sccret :rio 

i aia. oi approva a. 
O Sr: SECRETARIO AL"1EID.\ Tonr.Es declarou que 

niio havia expediente. 
O Sr:. CuxuA l\Ll.TTOS, põr parte da commissão 

de guerra, mandou á mesa a seguinte 

EXPOSIÇÃO 

« A commissão de guerra vio o officio do mi
nistro e secretario de estado dos negocios da gue1·ra 
remetticlo a esta camnra, com data de 11 do cor
rente, em 1·esposta ao que lhe fóra dirigido no dia 
-! do mesmo mez, sobre uma indicação do Sr. de
putado Josê Custodio Dias a respeito dos estran
geit·os, que têm entrado no imperio, para senirem 
como militares depois ·do juramento dt\ consti· 

. 'ç. - . l-

« A commissiio observa que o gove1·110 creou 
ó! batalhões de homens estnngeiros em época an
terior ao dia 1• de Dezembro de 1821, pois que 
nessa mesma occasião appareceu um decreto ma1·
cando dous. destes batalhões co:u os ns. 2° e 3° 
de granadeiros do exercito e outros dous .:om 
o-; ns~ 27 e 28 de caçadores do mesmo exei·eito. 

" Observa mais a commissão que cada um des
tes corpos ·de granadeiros, conforme o plano 
geral da sua •irganis'lc;ào · deve ter uma força 
de 719 praças; e ··.as de caçadores a de 713 pra-

lj 
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-. : -, -· -O l ·> ·J .. E O - -- "' . -!SLS~A E~ -- u.. UTUBRO DF.. 1821 
·gregadas e additlas uma somma de 310 praças. 
. :is quacs, unidas ús do esiado etrectivo dos 4 
batalhões, formão um total de 2,:33:3 praças ac
tuahneute <lebaixo de armas nos referidos cor-

os. S a es · , 
forão scn·ir de instructorcs de lanceiros no exer
cito do sul, 11avião no imperio no dia 30 de 
• .\uril passado uma força de 2,403 
trangeir:ts, isto é , 461 rar.as m' 
compoem os 4 corpos respectivos no 
completo. 

" Pelo que toca ao numero d·~ homens es
trangeiros que o governo se propõe alistar, bem 
claras são as expressões do ministt·o da guerra. 
Elle tliz que o governo tem cm vista admittir 
tantos quantos faltarem para levtr os •1 corpos 
:l<• si>u estaclo completo, tendo attenção aos (111e 
rnorreriio e desertáriio, e aos que por im::iossibi
liilade physica voltarão n ser colonos e111 No,·a
l'rihurga e s. Leopo!d.;. 

O Sn. YAscoxcELLos leu e mandou :\ mesa um 
11areccr da conunissão de constituição concebido 
11cstes termos : 

PARECER 

<( Poi Yisto nn commis~ão lfo constituição o 
ollicio do ministro e secretario de estado dos 
negocios dn justiça, cm data de W de Outubro 
corrente, remettendo . por cúpia n resolucão de 

, -, em que c-
clara fnndar-se a pratica de se desp:1dmrcm para 
os lngwes de letras bacllareis sem carta de for
matura. 

« comnussao, am a que po· eria mostrar que 
nquella resolnção de consulta caducára -desde o 
momento cm que Portugal reconheceu a inde
pendencia do Brazil, tendo desapparecida essa 
identidade de circnmstancias, qne se exigia para 
dispensar a cnrta de formatura, como consulto11 
o tribunal do desembnrgo do pn1;0, e resolveu o 
governo, não se prevalece cnmtnc!o deste argu
mento, tendo outro mais forte e irrecusnv1~l nos 
!\)~ 1" e 2° dil carta de lei de 10 d1J Maio de 1821, 
inandada ouscrvnr e executar no Drazil pela de 
20 de Oittubro de 1&'23, os quacs não só não 
admittcm aos lugares de letras senão aquelles 
bachareis que tiverem ca1·ta de formatura nas 
facnldad;,s de leis ou cnnones, como tnmbem 
muito expressamente aboliriio as letras; e nes
tes termos, !'lendo certo que uma lc·i posterior, 
como é a de que se trata, rnvogn todas as dis
l)OSições anteriores em contrario, não póde a 
commissiio deixar de reconhecer pot· uma parte 
que a resoluçã o .de consulta de 17 d 

e " · esta obrigadn, e pela ,9ntra que- a pra; 
tica subsequente, que nella se tem fundado, e 
uuplamente abusiva e illcg,d, jã porque dispensa 
11as cartas de formatura, quando a lei as con
sidera ncccssarins,j:i· porque ,introduz as leitu
ras. quando a mesma lei se proscreve muito 
expressamente~ e, ã vista do exposto, é dEI pa-
1·ccer a commissão qu\l nest-1 cunformid_ade se 
officie .ao. governo, recommendando-sc n obser-
,·ancia da i·cfedda lei. - . 

« Paço da - camara - -dos deputados, em.º 20 de 
Outubro de lS-27.-A. P •. Limpo de· Abreu.-IJ •. 

P. de Fasconcellos.- Jolio B;·aulio Muni.:.- L • 
S. Tei.:x:einz- de GomJêa. » 

Foi adindo, olferecendo-lhe o Sr. Dormund a 
seguinte emenda ue foi · 

El!E..'l;D.\ 

« Que se emende o parecer - Decrete-se a 
. - . m1n1s ro a Justiça pela inobservan-

c1a da lei.- Donnund. » 
O mesmo Sr. Vasconcellos fez o s~guinte 

REQUER!YE.,"TO 

informa-

ao 
do 

a moe a e cobre, que actualmente se cunha, 
sendo umas maiores; outras menores, umas mais 
grossas, outi·as mais finas e todas mal impres
sas, não se verificando ~s esperanças da portaria 
de 10 de Maio de IS·!G. · 

" 4.o Quanto se despendeu nns fôrmas de 
fundir cobre, qne ultimamente se fizerão, quanto 
cob1·e se tem alli fundido, e porque se tem ven
dido sizalhas, npeznr da existencia dos fomos, 
e directo1· da fundição, na conformidade das por
tarias de \l de Fevereiro de 1826 e 27 de Março 
de 1827. . 

" o.0 nan o co re se tem laminado nos la-
minatlores de novo estabelecido$ na casa da 
moeda, e porque se não tém alli laminado todo 
o cobre, recorrendo-se a lamin~dores arti-

« G. 0 Se é mais interessante _a fundição,- la
minação é cõrte do cobre na casa da moeda, 
ou se a compra do cobre j:\ cortado,_ declarando
sc com especificação o custo de um e outro, e 
as desp~sas que com um e outro se fazem, ate 
a impressão. 

« 7.0 Porque as flllhas do om·o e prata são 
maiores, depois que os laminadores são movidos 
po1· bestas. notando-se uma differença de quarta 
parte ou mais. 

. · « S.0 Porque razão se adoptou o methodo de 
m ... ver os laminadores por liestas, J'lara ouro e 
prata, quando, sendo movidas por braços com 
as mesmas despezas. daviio · em resultado um 
trabalho quatro vezes superior. 

« 9.0 Se o actual director mandou abrir novo.a 
cunbos por um estrnngeit'd em CaSa particular, 
com differente typo do actual, e entregando
lhe cunho~ da mesma casa da moeda, se com 

:s i o es range1ro se cu-
nhnrão moe~as, e que destino. tiveriio.-Vascon
cellos. »-Fot approvado. 

O mesmo senhor requereu •. que o Sr. presi
dente convidasse o Sr 1°. secretario â apresen
tar uma lista das leis, que tinhiio sido sanc
cionadas, afim de poder fazer 1lma indicaçãb sobre 
a falta de impressão de nlgumas das ditas leis. 
-Foi satisfeito. . .... _ 

Foi presenteá camara uma carh do Sr. Llambi 
participando não poder continuar ·a ·assistir ãs 
sessões do preseute anuo por se. achar .. molesto 

'· 
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SESS.\O E~I 22 DE ·OUTUBUQ,,DE 1827 

res. 
O SR. l\fau. aprese'!t'>11 o seg11inte parecer da 

PARECER 

« A' commissão de redacção parece estar con
forme ao vencido a resolução inclusa redigida 
pela illustre commissão de fazenda. 

« Paço d'\ camara dos deputados, 20 de Ou· 
tubro. de 18-27.-.Tosé Antonio da Silva l\laia .. -
Candido José de Ai•aujo Vianna.-Josê da Costa 
Caroallc.o. » 
In~o-se a pôr n_ votos se se approvava l!. re-

achava ~onforme ~o vencido por tratar somente 
de propmas, e nao de emolumentos, e por isso 
mandou-se q_ue voltasse á. commissão para se~" 
ter em cops1deração o mesmo vencido. ~ 

ORDEM DO DIA. 

Entrou em 3• disc11ssão o projcc.to de lei sobre 
um canal no Maranl1ão. 

.o Sn~ ODORICO olf'.lreceu a seguinte cmend.i, que 
foi apornda. 

t•ico. » 

El!E:);D.\ 

das palavras '2:000$000, 
jun?1 da fuzend~ 

Filido o debate, procedeu-se á votação, e foi 
approvada a emenda do Sr. Odorico. Deu-se então 
por concluída a 3• diseussão, e foi adaptado 
o p1·ojecto, que se mandou á. commissiio de re
dacção. 

Seguio-se a 2a discussão do p1·ojecio de lei · 
s?bre a abe1·tura de estradas, e caniles, qtte tinha 
sido novamente redigido pela commissffo de a"ri-
cu!tura e commercio. 

0 

• C<?mo_ se '!bservass!l que quasi todos os artigos 
Já tmbao sido vencidos, e então somente con
tinhão mataria nova os arts. 14, 15 e lu. prin- . 
c1p10u a discussão pelo art. 14, ao qual offereceu 
o Sr. Vasconcellos a seguinte emenda que foi 

EMENDA 

« Art. H-Salva a redacção.-A's palavras
fazenda publica-:-accrescentem-se estas-ou do·s 
rendimentos do conselho.-VasconcellGs. » 

Julgado sufficientemen\e. discutido o artigo, foi 
approvado, salva a emenda, que tambem foi 
app1·ovada. 

", Entrou em discussão o art. 15, e sendo posto 
à ''otos, não füi approvado. · 

" . 

rem cu tivados . os·· · terrenos, ·que ·por· este·. mo
tivo liouverem de perder;,;_Tra.sconcellos. »- F.oi· 
apoiada;·.:· · .. · "" · · · 
. Terüiinad~ a'di8cu'ssão ~ó artigo, foi éste appro.; 

vad():~sll!v~ a· emendu; .~·.qual passou~ .. 
: o 'sa_, líót.LA;õ;~:; ó.~v~E: :r~qu~~u. que· 

tambem entt"&Sse: em disc11ssão: o. art. 12, e pro
pond0-2 o .sr. presidente á camara, decidfo·se, 
que nao. · · 

O SR. VAsco:i;ci,:LLOs pedio logo a urerencia pira 
o projecto entrar já em 3a discussão~ 

Sendo esta. apoiada, di;;cutida e approvada pro-
poz o r. pres1 en e se nes mesma sessao en
trava em 8ª diseus;ão, decidio-se que não, e ficou 
para a sessão immediata. · 

Passou-se á 2• disettssão do projecto de lei 
sobre a serra de Paraty. 

Sem debate forão approvados os arts. 1~. 2• e 
3•. e:itrando cada um delles .de per si em dis· 
cussao. 

E assim deu-se por concluída a 2a discussão 
deste projecto, o qual passou para a 3• -

Tratou-se depois disto da resolução sobre a 
• ,. .. ... t .. -

No decurso da disc11ssão vicrão á mesa as s~- ' 
guintes 

El!ENDAS 

« Requeiro, quo se gencralise a todas as pro· 
vincias a pro\"iâencia ao mcno;; de serem isentos 
de porte de correio os periodicos.- Xaeie•· tle 
Ca1"!Julhr1. » -

« Qac se accrcscente a pal:lv1·a..,-jorm1es.-F.:i-
•·ei.-a tle Jlello. » 

« Salva a redacciio.-As folhas o jornaes 1m
blicos, que forem diri~idos ás bihlio\hecas pu
blicas, nüo pag1mi.õ portes de correio ~ e os livros 
para as mesmas bibliothecas serão isentos. tfo 
direitos d'alftlndc"a, e portos seccos.-Jlollmiclli 

ttca cante. » 
Porão todas apoiadas. 
Por fim julgada a ma teria sufiicicntemeu te dis· 

cutiJa, foi appro\•adn a resolução, salvas ns 
emend·\S, das quaes furão approvadas a do S1·. Fer-
1·eit·a de :Mel!•>, e a do Sr. Hollauda Caval
cante, jttlgnndo-se comprohendida na Yotnção a do 
Sr. Xavier de Ca1·vnlho. 
Deu~se então por concluida a àiscussão, e so 

adaptou. a resolução, a qual se mauJou ã. com-" 
missão, de i·edac~iio com as emendas app1·0- , 
vadas. 

O Sa. AL~rnmA Tonm:s deu conta de um officio 
do ministro dos negocios estrangeiros, concebido 
nos seguintes termos. · · 

OFFICIO 

11 I\lm. e Exm~ Sr. -. Qnereudo sua santidade 
. mostl'llr a alto. considera<:;iio, em que tem <> im
pe1·io' do Drazil, ac.-iba . de· nomear um nuncia 
do rimeira classe ara residir ·unto u. S. l\f. 
o Imperador, e como ao mesmo mpo o san o 
padre •fez saber, por intei·rnedio do eardeal se
cretario" d' estado, que achando-se o thesouro pon
tificio "muito limitado para fazer suJ.>prir c:om 
1~11 a e s esp · " 

pnmeira classe, esperava que S. M. ·o Imperador 
houvesse , de : ·destinar uma certa quantiay · que 
segurasse no novo nuncio os -meios de subsis
tencia e da manutenção do decoro devido .ao se11 
c~ractér.· o <jue; allega o dito carde1l, ºter sémpre 
sido- .. praticado péln generosidade- .dos ~r. iocipes 
dll " imp~rial casa de Bragança, . recebi .ordem 
do S. M. Imperial para que levasse ao conhe· 
cimento da camara dos . depuhdos ·o referido, 
afim do deliberar o· que julgar conveniente a 
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l:\ff 
este respeito, e poder· o governo con'\"enientc
mento dar as suas ordens ao ministr<J brazi
leiro em Roma. 

« Deos guarde a V- Ex.-Pai;;o, em 20 de Ou
tn_bro do IS'i7.-Jfo:1·que.: d~ Quelu.:;. - Sr. Josõ 
Carlos Pereira de • .\lmeida Torres. -Foi remet
tiào ás commissões de constitui .ão rinci al 

e azen a. 
Leu_ mais outro officio do ministro d•J imperio, 

participando que S. M. o I1uperador ficou intei
l'auo das nomea~ões de pre:;idcnte, vice-presi
dente e . secretarios, que hão de servir nesta 
camara até Sd ultimar a sessão actual.- Ficou 
a eamara inteirada. 

' Passou-se a trillai· de pa1·eceres de com mis· 
sões, e lerão-se os segllintes 

1°.\.P.ECERES 

1.0 D,1 commissão de comme1·cio : 
" A com missão de commercio examinou o n p· 

parelho proposto, e executado em p•1nto pequeno 
po1· Joaquim Theodoro da Rosa, afim do fazer 
trnbalhn1· muitos pilões ao mesmo tempo com 
gr~nde e.:.onomia de·braços; e acho11 que n ma
clmm cm questão compõe-se principalmente de 
uma grade Je madeira formando um parallelo
gmmmo rectangnlo, mo\'ido por um eixo hori
sontal, que pas:<a pelo meio dos seus maiores 
lndos, e é snstE:ntndo por dons pés direitos de 
altura proporcionada, a cada 11111 dos outros 
lat!os da gnde corresponde uma fileira de pilões 
CU.l•)S socadore~ .. se conservão sempre perpendi
cn lnres por \'l l do uma t·1boa situ-1da acima 
Je!li:s, e ntr:1vez da uai se executilo os··seus 'mo-

i 1 e:i os. ~s es mesmos atos s:io munidos de cer
tas peq~1em1s peças cm 1fo111ero igual ao dos -pilões, 
e arr:lllJatlns de mouo que, prendendo as hastes 
d?s S(lcadores. pelo movimento da grade inteira, 
soho nquclla 1rnrtc della, e elevando·SCI ntõ ce1·tlt 
u]tura,. !JS abanuona Jepois ao s~u proprio peso. 
:No mew das peças reforidas lln de cada fado 
un111 argola, po1· onc.le passa. uma corda presa a 
uma . massa. de ferro, S!lspensn . Jo centro da .. 
~mdc, .e cUJv pes<> dcnmt guardar alguma razão 
determrnatln pnrn com ns rcsistencins, que cum
pre veuce1-. Isto ttJ1·m1 uecess 1rio mui pequeno 
esfor<;o llarn. o jogo dos socn•lorcs, de mnneira 
que um só homem collocado no meio do appa
relho, com n extremidade de uma das co1·dns 
em cnd·t rniio, puxnndo-as alternnda.mente, faz 
trabalhar ao mesmo tem o tod 1 - -, 

'' A commissão, 11ão Qbstante te1· cm vista qae 
na decisiio de taes matcrias deve ser reservado 
me;;mo quem se acl1a em estado de competente
mente pronuncinr sobre ellns, todavia nventu
~·a-se ~ asse\'ernr. quê lo!1ge de descobrir na 
1nye_nçao o menor mconvemente, acha· pelo -con
trario que ella .lia de produzir bastante utilidade 
e preencher os fins a.que é destinada, porquanto 
nada pôde ser mais simples nem de mais facil 
e menos dispendiosa execução. 

, « ~elo que respeita porem ã. renuncia do p1·i
vlleg10 exclusivo lJUe lhe ..,ara11tc a constitui ·no 

1· • J , 11• ~ü, e gratificação que . em lugar 
dclle pede O SUppJicante~ a . COll\U\ÍssãO. C de 
parecer que não deve ter lugar; ao menus em-' 
quanto não se. conhecer praticamente' as' vanta"., 

. .. · . · us r1a ger o: 
seu mvento,:e que se The concedn' um privilegio: 
exclusivo . por., tempo de - dez. annos;' 
·«Paço da camara dos depütidos, ém 22· de' 

Outubro de 1827;-, D. M. A •. Pire$ Ferreira:.:.:-· 
José Clemente Pel'eira~~José da Gosta· Carriâlho~-:' 
Diogo Duarte· Silea • •. ' · 

O Sn. CosTA C.mv.~LHO pódio o adiamento d~te · 
parecer. E sendo a11oiado, discutido o approvado 

:.· 

o adiamento, 11ropoz o Sr. presidente se sê man· . 
dava imprimir o parecer, e assim se deciaio. 

tambem p1·opoz se se pedião info1·mações ao go
verno, e venceu-se que- não. 

2. 0 .Da commissão auxiliar de fazenda: 
« A co1u111issão auxiliar de fazenda, 1\ vista 

da materia do i·e11uerimento dos illustres Srs. de
putados Castro Vianna, Aguilar e Garcia de ·Al
meida, é de parecer que se declare pertencer o 
o seu conl1ecimento ãs commissõas reunidas de 
constituição e principal de- faz~nda., attendendo 
ã preven~ão de que. gozão, por ba\•erém dado na 
sessão do a.uno passado o regulamento sobre o 
pagamento do subsidio dos Srs. deputados. 

« Paço da cam:u·a dos deputados, em 2-:? de 
Outubro do IS·!7. - J. R. C. Do1·muml. - J. R. 
Costa, Agiiiar d'.4.nd1·ada.-JI. C. d' Almeida e Al-

uque1·que. »- 01 approva o. 
3.o Da ·commissão de instrucção publica: 
« A commissão de instrncc;ão publica vio o re

querimento dos liabitantes das freguezias •lo San
tissimo Corat;;ão de" Jesus do Ped;ão o de Nossa 
Senhom dos C.uupos do Rio Real, e das cnma1·as 
de Cantngallo o do ltagu11hy, em .que pedem a 
creação de mestres de primeiras letras e de la
tim; e julga que emquanto ao primeiro objecto 
jt\ estão dadas as providencias pela lei .novis
sima, n esse i·espeito, e que emqunnto ao se
gundo, de,·ctn esperar pelas mcdil:las gcrnes a 
esse respeito. 

« Paço do. camarn, aos 7 de Outubro de 1827 • 
Diogo Antonio Feijó. -Antonio Fe1·1·eii·a 
-Josê Car o-o · · 
Soc!l"es da, Rocha. 11-Foi. tambem ::.pprovado. 

o Sn. BAPTIST.\. PEREIRA por parte da com
mh;são principal de fazenda, leu e mandou t\ 
mesa o seguinte 

l'ROJECTO DE LEI 

« A· assembl~O: geral legislativa, décrcta: 
« Art. l.• O commercio de cabotagem fica pcr

mittido aos estrangeiros. durante aguerra. actual 
com Bnonos-Ayrcs, e· nials dous mezes depois· 
de pttblir.ada a pai. 

« Art. 2.·> Ctida uma das embarcações paga1·1\ 
pela licença . para. este effdto na. razão de 200 l'S. 

01· tonelada, em cada uma viagem uos portos 

« Art. 3.• Ficão suspensas para esse effeito as 
leis em contrario. 

11 Paço da·,camara dos .. deputados; em 2"2 Je' 
Outubro de 18'i7.-..J. G. Ledo.-N. p_, de. C. Yer-: 
g1wiro.-J.B. Ba,ptista Pe1·eira • ..,..J. J. da. .• Silva 
Guimarlies.-.:.lL.Calmon clu Pin . ._JI. J. dé .Sou.::a . 
lt'1•a.nça. » · · · · · · 

Teve la .. leitura. foi pedida .a ·urgencia, qué 
sendo' apoiàda, não foi approva.íia, e por ·isso 
ficou pnra 2". Jeitura. , . 

~cdio euLiio a pala~~m e dis.se i _ 

o sr. Getulto:-Sr. presidenté,. bem a. ·meu 
pezar, e só poi.- necessidade, vejo-me na <>b1·i
gaç.ão de r~p.·escutar -contra a junta da fazenda 
publica da ·proviucia;::de:"Matto~Grosso,· elo .. ro

i en o escan oso .. que:. a:, pouco' n o no,. 
ticia. clla .acàba,de.1 praticar:; digor·,ha ,.pouco,. 
porque ha dias e . que tive uàticia; e digo escan~. 
d_aloso, .P.9r, !1~ ,pi'..aHcad.o..: ~-· ~ac,e, !~~' ~1:11.~g~vernó 
C?n~titUC!_.OD!ll,;~,~'!J~,. ''.~!1Z.ªº· •.· ,9, ~1'1 .. P.~ll,!lm.1~·s .. ·. ·ª·ª· direito nao sõ pos1t1vo •como 'natural~· persuadem, 
devemAazer,·qne .. todos: os·funccionariós pulilicos 
se contenhiio •.nos :limites·· de, suas·irespectivas · 
jurisdicções.. · . ; ... · '· . <;.:. ;,i,. '"'· ,. · 

E' facto, Sr. presidente, a juntá de fazenda da 
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SESS~\O EM' 2:2 DE 'OUTUBRO DE 1827 

REQUERntENTO 

« Requeiro que se peça ao governo pela re
partição da fazenda, o seguinte : 

« 1.o A remessa da conta que a junta da fa
zenda publica da provincia de Matto-G:rosso deu 
ao thesouro, sobre o ter concedido o ordenado· 
de 600$ ao cirurgiiio · Antonio Luiz Patricio da 
Silva Manso, bem como assim a cõpia d.a. re.:1-

ti 2 o A. remêssa dé dou~ documentos que se 
a~hão na 2a contadoria junto a 111n requerimento 
do coronel Miguel Antonio de 'roledo Ribas, pe-. 
los quaes consta ter-se· o dito ·cirui·giiio offerccido 
a- S.- M. Imperial, e ao governo da pro\•incia 
para curar gratuitamente, e sem vencimento do 
ord·mado. 

t1. 3.o Que se exijl\ mais do governo uma infor
mação circumstanciada· a est~ !'espeit<>, para á 
v.ista de tudo esta camara dec1d1r o q11e entender· 
justo. · 

. " P9CO da..:cama1·a dos deputados, .2a de Junho 
de IS-27. - o· deputado Gabl"iel Getulio. ,. - Foi 
approvado. 

PROJECTO DE LEI 

t1 A. assembléa geral legislativa decreta: 
" Art. 1;0 A;s juntas de justiça militar compete 

passar c'lrtas de seguro por crimes civis- aos 
réooS militar.~s de ·seus respectivos districtos. uos 
casos em que se· conéederiiio' pelas· relações aos 
que militares não fossem. . · 

·t1 Art~-2:0 Fica deroRàdo o alvarâ de !1.t de Otl
tubro de 1701, na parte em que se oppõe ú.·pre-
sen te . lei. . . . . . 

« p;u;o da camara dos dcpu'tados, 92 de Ou-. . ... 
Foi. pedida a urgencia pelo seu antor; que' foi' 

apoiada e a_Pprovaila; fez-se 2a leitura; e jul- " 
gnndo-se obJecto de deliberação, foi á commissiio 
de legislação. · · · · · 

Leu-s>} mais este parecer da commissão de 
iüstrueÇão publica:' . · .. , 

PARECER 

« A commissão dÔ instrué'Ção publica ex~minou 
o re uerimento de Francisco Roberto, da·. Silva 
em que p~dc. ser provido mestre, de primeiras 
letms no. freguezia- de Passé da provincia du Bà
hia;o e tendo em vista a consulta do desem'bargo .. 
do aço e mais documentos ·que apresenta, per-!! 
- 1· s e1mos , e r g verno, 
q~~}h~1.A41firi~ 1,em,;conformida e com a"lei;no
v,lSSitnJL<c.&..;~s~,~·~f!peit<>,,GJlara o' que ·se lhe; devem , 
entregar;(IS.~W:'.,i'.locumentos.:. 1 , ;~ '' •u''''< 

PaÇô· da;;etirilara dos deputados,!"aos>9 "de· ou~• 
tubro .de118-l7.:---Diogti''.Atitoni0: Feijó~·'-'.':Attto)iw,t 
F~rréiiYJ. f.•F}anÇa,."""'-Jose ·.earàóso1Pef'.1?ia-ridéWellO~'' 
,..-Jose":Rilieif'o f:SoQ.j~,..r·oo.~''Róchâ!~'>1 ''"-".FõF'âp:;.·· 
provado •.. _, ... ,., .. , .. ' ·. ·"" · "· "• .·:. "· '" ·.. -.. 

Outro•da mesma•·ionunissão :·'; · 

PARECER 

" A commis.:;ão de instrucção publica vio o 
requerimento de Claudio 11.Iarques Lima, e mais 
documentos pediud•"l set· mestt·e de primeiras le-
tras na villa dB Caiteté · 1 
entregar os seus documentos para coin elles re
querer ao· governo • segundo a lei novissina a 
este respeito. ' · · 

« Paço da camara dos deputad;,s. 9 de On
tubro de 18-.!7.- Diogo .4.ntonio l<'eijó.- Antonio 
Fe1·1·efra b'rança,- José .Cardoso Pe1•eii·a de ~lello. 
-José Ribefro Soares da Rocha. n -Foi t~nlbem 
approvado. 

Outt-o da l:Ommissão de legislação : 

P.lRECER· 

« A commissão de legislação e justiça civil e 
criminal vio o 1·equerimento de Dento da Fon
seca, onde o supplicante Rllega, que sendo con
demnado cm u111 anno de degredo para Santa 
Cathal'ina llOr sentenç'\ profe1·ida em uma acção 
crime, contra elle calumniosa1nente por seus ini
migos iute:1tada, reco1·1·eu a S. M. I .. depois de 
cxl1aul'idos todos os· recursos ordinarios., s.uppli
eando-lhe a l'e\·ist!l de graça' especialissima da-

. quelle · feito ; ()Ú o- perdão , da pena ; O\l a sua 
commut&ção por outras; que; segnndo diz o 
supplicante, inju!"ta, e iniquari1énte havia já sof
frido em consequencia de outras calmnnias; com 
que .seus mesmos inimigos o molestaeão; Oll 
finalmente n transferencia . do . cumprimente>. do · 
degredo para depois. de liquidad·\S ·de pute a 

• • • tio 

mandarão liquidar na .l'dSpectiva execução : e 
p:>rque o tritiunal do desembargQ do paço con
snltou contra;··ª' pretençâ1): do ··Sllpplicante, cun
clue este pedindo , qne o corpo legislativo lbe 
conceda .uma .qualquer- .das .gro.ças, que havia 
supplicado a S • .M:. I. · 

« A; commissão é de parecer, que se indefira 
ao requerimento' do:supplieante, por·não competir· 
ao poder legislativo ·a concessão de··qualquer das · 
graça$ que pcde.·1 < . · ,, ·, .r. ' ' . 

« Pi\ço da cnmara·'dos dêputadôs, én1 9 de' Outubro 
de .1827 • ...:.,José · Cal·Zos Pe1•ei1·a de 'Almeidâ, Ter- · 
res,~Anto11io da Silva Telles~-'Antonio 'A~igitsto, 
da Silt:a•- Jos1f Cesai·io de"' 1\lfra?ida' ·Rif;eii_;o: >> 

Outro da mesm!l. colilmissão •. · 
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SESS,\O EM !3 DE OUTUBRO DE 1827 
França para haver uma cadeira de geograpllia 
er~I, e~ _cl101·ographia do B1'8sil e111 cada ciaade 

·Julgou-se oqjecto de delibPrac:.ão, e foi remet
tido ás eommissões de 1lstatistiea, e de instrue
çiio publica. 

_ in 1caçao o r. us-
todio Dhs sobre ficat·em sobre a mesa até o 
dia seguinte os projectos de lei, q11e viessem do 
senado. O seu autor J)edio licenc;.a para re,iral -a, 
e assim lhe foi conceiiido. 

O SR. PnESIDE..,'TE deu para ordem do dia : 
I.o-la discussão do projecto de lei sobre a 

extençiio dos aggr1wos de petições. 
2.o-3a discussão do projecto sobre aberturas 

de estradas e canaes. 
3.•-2a discussão do projecto sobre o exclusivo 

de nav - · ·· · 
tos interiores de S. Pattlo. 

4.•-2a discussão do projecto sobre o quinto 
dos couros na província de S. Pedro do Rio Grande 
do Sul. 

5.•-2• discussão do projecto sobre os cu1-sos 
dos ez;tudos elementares. 

6.o-Resolução sobre as tabellas dos "encimentos 
dos mestres, e mais empregados no arsenal. 

7.• Parecer da commissão de constituição sobre 
os negocios politicos da Bahia. 

I .. evantou-se a sessão ao meio dia. 
Ped1·0 de A1·ai(io Lima., presidente. - Jose 

Carlos d' .Almeida To1·res. sec1·etario .. - Joa,qiiim 
~varcellit'IO <k Bi·itQ, secretario, 

Sessãe e• aa de Outubro 

,.ICE·PRESIDENCIA DO sn. COSTA C.\RVALHO 

Sendo 9 horas fez-se a chamada, e achar~o-se 
presentes 7S Srs. deputados, fultando .:om causa 
os Srs. Cha~as. Santos, · Corrüa Pacheco, Paula 
Souza, Teixeira de Gouvõa, Rezende Costa, Mar· 
tins . Per~ira,. Araujo Vianna, ?.Iello Souza, bispo 
do Màranhão, ·Galvão; Costl\ Silva,· Almeida AI· 
l>uquerque, Faria Ba1·bosa, Maciel . Monteiro , 
Araujo Lima, arcebispo da Bahia, Llambi, Cor
rêa, Mad11reira, Moura e Lo_bo. 
, o. Sa. V1cE·PnEs10Ei.-rE declarou ab~rta a sess~o 

?.larcellino de BritO, foi af.oprovnda. · 
. Não houve .expediente. 
Foi lido e approvndo o seguinte 

PARECER 

« As commissões de commercio e de fazenda 
virão o requerimento dos negociantes desta praça 
J osu Agostinho Lizauro & C., em o· 311al · expoem 
que largando de Plymouth para 'alFaraizo a 
galera. americana Cantão, de· quem .sao eonsi-. . ' 
obrigarão ·ª'' arribnr· a -este: porto; 011iie obteve 
franquia e faculdade de desembarcar e depositar 
o. seu. carregamento, emquanto se alistava para 

rose ir em sua.vi . 
« Era o . intento do;; . supplieantes reembal'car 

na mesma galera o c:s.rregamento depositado, m'ts 
circumstancias · imprevistas tornando-a · innavega- · 
vel, recorrêrão. os~ supplicantes ao governo P!!dlD· 
do-llto ·a: perm1ssao -d.e reembarcar .a depositada 
carga em ·outro qualquer vaso, ' pagando unica• · 
mente as despezas de deposito,-·armazenagem ·• º" 
guarda, e não as de reexportação; v~to não · 
dever considerar-se baldeação a mudança, for· 
~ela e sobremauclra prejudicial etc umliareat.ão, 

e< Que parecendo porém estar o governo de 
enco11tro com a justiça da pretenção, em uanto 

pp 1can es paguem os ire1tos de 
reexportaç:to, funaando-se no silencio do alvará. 
de 26 de l\Iaio de 1812; que não providencia· a 
bypothese occon·ente da substituiçii<i de vaso por 

· · · • · · p i ne1ro, 
t.:ndo deste modo os supplicantes que sofft·er, · 
além da miseravel perJa da galera <1ue condu
zia o carregamento, a mui gravosa condição de 
se lbe abrirem todos os volumes do dito cane
gamento para pagar sob1·e os \'alores da pauta 
os dit'eitos de baldeação, quando aliás nos de 
deposito e nas outras indispensaveis despeza;; 
tem suffieientemeutê interessado o paiz -mde se 
abrigarão, recorrem a esta augusta cnmara i>e
din.!o que haja de declarar que, nos casos de 
substituição de um "aso por outro deela1·ado in
navegave!, não são a lica\•eis os direitos de 

xpor çao, mas so:nente. os de guarda e depo
sito, visto ser ommisso a tal respeito o ah-ará 
de 26 de Maio de 1812, que estabeleceu a legis
lação praticavel em taca as:;umptos. 

« Parece á commissão que se deve primeira
mente ou\-ir o governo pedindo-se-lhe iuforn1a
çõcs. 

« Paço da camara dos deputados, 20 de Outubro 
de l~i.- J. G. Ledo.-N. P. de O. l'erguciro. 

· - M. Calmon dri Pin. - J. IJ. llaptista Pe
i·eii-a.- J.C.' J. de Sou~a F1·a11ça. -Jose Clemente 
Perei1·a. - J. J. da Silva Guima1·6cl8. -Jose 
da C-0sh Ca»valho. - D. .ll. A. Pi1·es l<'e1·reil'll. 
- Di-Ogo Duarte Silva. " 

O SR. Ononxco olfereceu o seguinte 

PROJECTO DF. RESOLUÇÃO 

« A. assembléa g(lr1\l lcgisluti"a resolve : 
«Artigo unico. n·cntre as posturas do Illm. 

senado da capital do imperio, ficão revo~adas 
as que vem debaixo dos uumeros 2°, 4°, ,., 8°, 
00, 10, H, 21, 26 e 27. 

« Pnço da camiira dos deputados, cm 23 do 
Outubro de l82i. - Manoel. Odori<:o .'\I"endes. » 

Pedida e "eneida a urgencia, teve 2• leitura, 
e · julgàndo-se objecto ·de deliberação, mandou-se 
á commissão de legislnção. 

PRUllEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

para a 2• o projecto de lei sobre os aggravos 
ae petição • 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

3• discússão do projecto de lei sobre as em~ 
prezas para abertura de estradas e canaes com 
as emendas vencidas na 2• discussão. 

D11rante o dt:bate, o· Sr. Clemente Pereira oft'e
recc11 po1• emenda o art. 1õ do projecto que i;e 
tinha' supprimido-na-2-discussão. 

Foi a 01ada. · 
olfereceu a se-

11 As estradas que atravessarem ·de ·umas para 
outras pro"incias, e as obras pertenceutes :i pro
vincia do Rio do Janeiro,• dependeráõ da· appro
vaçiio .da assembléa geral, nas que. forem priva
th·as. das outras provinc.i!lS· . e n:is. enrticu_!ares 
do districto de alguma.· cidade ou,cvllla .uao.'se. 
c:Ontrat'trà o -direito de cobrar.tàxa de pasS&gem •. 
- Salva a redacção. - Paula Cavalcatite. », 

O Sn. V ASCQ~CELJ.os oll"eÍ't.>Ceu as seguinte,!! 
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SESSÃO Eàl 24 DE OUTUBRO DE 1827 
F.'!.IF.~OAS 

additivo. - A 

serão affi.xados por um oa seis mezes nos luga
res publicos mais vizinhos da obra, e serão con
sidai:los os cida!!ãos a offerecerem suas observa-

ões e a fazerem su • 
« No. art. 5n-Declare·se que estas são as prin

cipaes condições, além das outras que i;e poderáõ 
estipular, e <iue se accrescente no fim do a1-tigo 
- não se cobrará de quem dellas não quizer 
usar. • 

« · A.rt. 6.o Depois das palavras - construcção 
da obra. - aecrt>scente-se - e o numero dos que 
da obra se servirem - e supprimão-se as pala
vras - e o menor gravame, etc., - até o fim do 
artigo. 

« Art. 9.u Tambem ucstes casos princi ian\ a 

e cessará ~sta ainda mesmo que não tenha ces: 
sado a das outras partes da. obl"a. 

« Art. 2.º As obras que pertencerem a mais de 
uma pro,•incia serão determinadas pelo ministro 
do imperio, e as que pertencerem a uma só 
proviucia aos presidentes em conselho, e ns que 
pertencerem a um só termo t\s respectivas ca
maras. 

« Art. 3.o Suppl"ima-so a ultima parte deste 
artigo, que prmcipin nas palavrns - As plantas 
e ~!anos, etc. - Vasr.onr.ellos. » 

l• orão todas apoiudas. 
o DEPUTADO p.._uu. ÜAV.ALCA..'\'TE com permissão 

da camara retirou a pat1;e da sua emenda que 
se. co~têm desde as pah1\•ras - nas que forem 

<1 As camnras niis l'oderáõ despPnder cm festi
vidades maior quantia do que a necessnrh pela 
de seus reditos, pn.:·a que lhes possa sobrar n.u
merario pa1·a as obrus de n.aior necessidade.-Ol 
deputado, Dias.» - Não foi apoiada. 

Sullmettida a votos a m<iteria, o art. 15 que o 
Sr. Clemente Pe1·eira oft"ereceu por emenda foi 
npprovalto na primeira pnrte e rejeitads na ul-
tima. - . e 

A emenda do deputado Paula Cavalcante foi 
approvada sõmeõte na parte que di~ r~speito ás 

' jeitada •. quanto á. provincia do io de Janeiro. 
- As emendas do Sr. Vasconcellos foriio todas 

app1·ovadas á excepçiio da. primeim parte da 
emenda ao art. 60, que foi t'eJeitada. 

J1dgando·se finda a discussão foi adoptado o 
projecto, salva a i:edacção. . · . 

TERCECRA PARTE DA ORDEl\! DO DL\. 

. 2• discussão do proj_~pto sobre a aboliçi\o do 
- excluSiv<> da navegação entre o porto de Santos ... ... , . 

rior. 
Foião successivamente npprovados ~dos os ar

tigos,·-: ven~u-se que passasse o pro1ecto pata 

A requerimento do Sr. Cosl;:t Aguinr foi apoiada 
e approvada. a urgencia deste projecto. · . 

- "f ";".-- 1: '; .. ' • - ' ' - • ! 

. QUARTA PARTE DA ORD~I ~O DIA 

:2~ âiscusSiÓ'.cio projecto de Jéi sobre. a ar- • 
re~da~o. do quinto do•. coaros na provincia de 
IS. Pdllro.. . · 

O art. 1° foi approvado. 
Ao art. 2° o Sr. Nnnes Pires olfereceu a se-

guinte o 

EMEND.\. 

« Supprima~se o art. 2o. - Nunes Pii'es • .11 -
Foi apoiada. · 

o DEPUTADO P.\.UL.\ CA,'ALC.C-.'TE otrereceu esta 
outra 

« Em substituição do art. 2" - A junta da 
~fazenda providenciará s lbre esta arrccaJ.ação. -
Paula Gavalcante. » - Foi apoiada. 

Posta a votos a emend 1 suppressiva foi np
provada, e rejeitada a substitutiva com o ar
tigo. 

Art. 3." sup· 
• 

Ao art. 5<> foriio 

·· EllS:SD.\S 

1.• - K Em lngar das palavras - poderá ser
substitua-se"- será. - Nunes Pires.» 

2.• - « Qlle 110 art. 4°•se declare expressamente 
que o pagamento·· do quint.o em dinheiro se fiAça 
a prazos, como nas alfandegas é permittido aos 
assignantes. -::- A1·at~o Bastos; » • 

Afin·1l foi approvadn. a cmend·1 do Sr. Dastos, 
e rejeitaclo o artigo, ficando prejudicada a emenda 
do l:)r. Nunes Pires. 

Venceu-se que o projecto passasse para a 8• 
discussão. 

O SR. V1.::E·PRESIDENTE, deu para orde1n do din 
21 de Outubro: · 

1. 0-3. a discussão do projecto sobre a navega
ção entre a villa de Santos, e mais portos do 
interior. - · 

2.º-2 a discussão do projecto de lei sobre os 
estudos elementares. 

3.•-2." discussão do ,projecto que determina 
os casos em que tem lugar a prisão sem culpa 
formada. · 

4.• Parecer da commissão de constituição sobre 
· os negocios politicos da Bahia. 

õ·o Pareceres de commissões e segundas lei
turas. 

. " e lu ão sobr s 
dos mestres e mai" 

Levnntou-se a sessão ao meio 
José da Costa Carvalho. vice-presidente:--José 

Ca1·los Pei·ei.)•o. ·ae Almeida· T01-res, secretario.
Lui.:: F1·ancisco de Paula Cavalcante de Albuqu2i--
_qué, secretario. · 

Sessão. em U de Out11•••. , 

A's 9 hons pela chamada se achou·Ja\b\rem ~om 
·c'l.usa os Srs. Corrêa·Pacheco, Paula Souza, CO~ta 
Aguiar, Tei~eira de • Go~vê\, :Rezende · Costa,_ 

I" ms r i , .. . , 
l\lello Sauz~ Ledo, · bispo ·do Maranhão,'-' Gal~ 
vão, Oosta Silva, Ag_uilar, Alm_eida Alb~quer9ue; 
Faria Barbosa, . :Mt\c,~el Moutell'o, · AraUJ". :Lima. 
Carreira, .Moura,· .Pmto do, Lago, arcebispo~ da 

:B.ihiu;: Llambi, .Xavier de .. Carvaµto e Mad~e1ra.; 
e .estando presente 71 Srs. deputados •. abria-se:·~ 
sessão, e., lti~-se a acta da . antecedente,. qu..e foL 
approvada.· ·· . ··· • · .·. : . 
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SESSÃO El\I 2! DE OIJTUBRO DE 1827 · 
O Sr.. SEcnt:TARio AL11mnA TonnEs, leu os se

guintes: 
OJ:"tºICIOS 

1. o Do ministro da fazenda. . -" Illw. e Exw. S1·.- Participo a V. Ex. para 
o fazer presente á camara dos deputados, que 
Sua Magestade o Imperador l1ouve por bem sanc
cionar as leis. ara as arrem .- • 
gas, e reducção do qüinto do ouro, as quaes se 
,-ão expedir promptamente. 

" Deos guarde a V. Ex.-Paço, 20 de Outubro 
de lb'27.- .\I. de Quelu;.-S1·. José C.ulos Pereira 
de Almeidà Torres. » 

·do of· 

... ·- ~ 

dirigio com a data de ·3 .do corrent~, ·relativo ao 
1·equeri meu to de. Ped1·0 Gonç.alves e. _Januario Luiz 
da Silva, que . ab1·irão . á sua custa um novo 
caminho da cidade ·de S. Páulo para .a capital 
d!> Goyaz: E participo a Y. Ex. que ficão expe
didas as competentes ordens aos goyernos das 
duns províncias para se torn:ir transitavcl e· com
modo o refürido caminho ua confonnidade do 
que se indica no citado officio. O que V. Ex. fará 
present·J na cama1·a .dos deputados. . . 

"DJus 'gu:1rde aY. Ex.-Paço, em 22 de Ou
tubro de 1::>27.-Fisconde de S. Leo · oldo.-S1·. José 
Cm· os P~reira de Almeida Torres: 1> • 

-!.o DÓ mesmo. . . ' . 
« Illm. e Exm. Sr.,-Tendo-me,dirigido o -yisconde 

; , - ' - - n . 
imperio na cõrte de França, o incluso .proj!')cto 
.de colonisação, proposto. pelo francez I .... ~uyot, 
e demandando a sua execução. desp_eza;:, CUJO sup
primento estã fõra das · attribuições do governo, 
entendo remettel·o a V. Ex; para.que. sendo pre
sente na camara dos deputados· o tome na con-
sideração que merecer. . . . . . .. . 

« Deus. guarde ;a •V. Ex.-Paço,. em 22. de Ou
tubro de lt-'27.- risconde de S. Leopolclo.-Sr. José 
Ca1·los Pereira du .Almeida Torres. " 

Dos tres primeiros ·.ficou a camara ·inteirada,· 
e. o quarto r!!~1~U:e~-se ás co1úmiss(íe_s _dé.cofo-
msaçao e prmc1pal de fazenda. · · . 

O Sa. Nmms PIREs, ll_landou á.mesa o 

PROJECTO DE LEI 

« A as'sembléii •· gérlÍl -;..' legislll.Úva: do imperio 
decreta: · 

« Art. 1.o Fi~â · prohibida a adínissão de frades 
. <:; . rega_ os_ .esr~~g~1ros e~ _o o ~ -~mptlrio, 

qualqu!!r que i;~J:,l li ~enqmiµMào, habito ou insti-
tuto. delle~ •. :. ·. .· , '· . '< . .. < • · 

« ·Ar~ 2.;, .Ficá .. fi1m"bem prol1ibidà· a.admissiio.de 
noviçqs: estrangeiros nos coqventos, mosteiros, ou . 
congregaçõe.:; pra_,existentes. ', .. · . . · .: 

cr,Art,\3.o, .. Nós.mesirios .. conventos~· .mosteiros, 
ou congregações_: iíão serão admittidós b.razildrõs · 
de um o~ outro sexo,,, tendo' menos dé.~incc>enta. . 
annos de .. 1dade~~:., ·, · .< .. ·.-· · '· :-.'• "~'"'">.,,.,. ,, .• 

.'" A:r_Í..;.4~"' F-icão-"scni. vigor. quaesquer leis;"ou . 
d1spos1çoes· em· contraria! : ' '<: .... , .. , ..... •·: .;•· . 

"·-- ~· . 

<< Paço da camara dos deputadlls, em 2-1 de 
Outubro de 1S27.-Feliciano Nunes Perei;•a. " 
. Feita à primeira leitura, como requeresse a 

l!-rgencia, que foi apoiada e vencida fez-se a s . 
a e1 ura, · JU gou-sc o ~ ecto da deliberação é 

mandou-se imprimir. -
O Sn. ALYEID.\ TonnES, poz sobre a mesa a 

lista das leis e rcsol - - · · · • 
sancção, satisfeita assim a requisição do 

Yasconccllos, na sessão ant.erio1·: 
Ú. S~. XAYIER l<ERREIR.'l .. · r~quereu a ur~encia 

da dk:c11ssiio do projecto ácerca áos quintos dos 
couros, . e sendo apoiada foi approvada para 
pode~· . te1· lugar a mesma discu:Ssão na sessão 
segumte. 

ORDEll DO DIA" 

sobre n 
e mais po\·oa· 

uando se houve or finda 

discussão o profécto dos 

Yasconcelles: 
projecto volte i1 
urt. 2~ dando ús 

de sua industria. E que em todns ns pro\·incias 
haja cadeh-as · de direito uat.ural ·e politico. ~ 
T'asconcellos._ » . . . , ... , . . . 

O que foi apoiado;·· assim como o adiamento 
requerido pelo Sr- Feijó. · 

DepÓis da _discussão sobre um~ e oÚtra .cousa, 
approvou-se o adiamento do Sr. Feijó, mandou-se 
imprimir o plnno, ficando prejudicada a emenda 
do Sr. Vasconcellos. 

_Seguio-sc a 2a discussão. do projecto, que pro
po~ os casos en~ que se pode prender sem. cnlpa 

rão as emP.ndas; ·.que forão apoiadas, os:srs. :v~-
·concellos. e Soares· da Rocha.. . ·. , . . 

.. -:.; 

« Só poderàõ ser ·prezós' s~;u",.~ulp~ foi:iiiiu~a_:' 
. " L? qs que forem.achados cm:.ilagrnnte !lélicto. 
'Suppn~ao-se as. palavras,- immedintamente . ao 
acontecimento etc. ,-até ás. pal:n·ras.:.... dC o ·ter 
praticado. . . . . . . · . . .' · .. · · . · · ·. 

"2. 0 ·os qüe' forem'.indiciád.os de ,a:ssâssinfo, 
ho.micidio .. roubo em estraq1,1, ou cami~ho' 'pii'
bhco, e ·furto com arrombamento, e ·c1·1mes de 
rebellião.~ Vasconcellos. » ·· · . ·. . ·., 

(( ..\.ccrescimtc~se ta~bém d~ raisfocài'moêaa:..,.. 
Rocha. » '' · · · · · · · ·· · · .... · ·' 
·· Por ter dado a ·h~ra .,ficou adiada :e· Sr; ·.pre-· 
si dente deu pai·a ordem' do dia:·. -,.,.;.· · · '· · •: · ' 

1 • 0-:-3~ discussii() do projecto dos !l;Uintos dos coúrós· •. · .. · · · · .·- .... , '.•:. :· .. ·•.·:·.,.. ~··:····.~· ·; 
2. o-3à discussiio ·do prójeéto para' ·a. :i'iictu'fk dn 

.est1·Ada da ·serra de ,Paraty. · · '.· · ·. .. · · :: ·· : .. · 
' 3.<>..,-:Continl!flção mi 2• .discusSiio d9:. projecto 

e. pr1saol1n.es ... e ·i:u pa orm\I. a::. : 
4.0 -Disclissão ·do ·parecer· àa'coniniissão·• de 

.constituição ·sobre os acontecimentos ·<la .Bahia. 
5: 0 -2• discússãci · do 'projectó dos':9fficiae~Lâa$ · 

secretarias· de estaoo; · -.: ·, : :,e: .. :·· . ,:•, .• , .. ,. '.: 
.. 6. 0 -Discussão, da rcsoluÇio sobre 1:is:;íâb1ÜlàS 
dos vencimentos .. dos mestres.· e contra-mestres do 
arsenal; ·· · · · 

Levantou-se a sessão ao D1àio .. dia .. ;., .. ·,t.: '• : .' 
, José, <là -Costà . Cai·calTW, :Yice~presillénte,f. 'iosé 
·Carlos 'Pe1·eira de· 'Almeida-.Toi:ru,.:10.seeretariõ'. 
~José Antoni<1 da SilM Maia, 2Ó secretarÍ<>.-''- · 
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SESSÃO E}I !5 DE' OUTUBRO DE 1827· 1-15 
-- llleSsAo ém t~ de Outllb'l'o 

VICl::·l'BESIJ.JE?ICI.\ DO SR. COb'T.\ C.\RVALUO 

A's 9 horas fez-se ·a chamada, e acbárão-se pre
sentes 68 Srs. d<?putados, faltando com causa os 
~r~. ~rrêa Pacheco, Paula Souza, tJosta _Aguiar, 

reira, Rocha FtancÓ; Mello e Souza', Ledo, Cunha 
Barboza, bispo do Maranhão, Galvão, Costa e 
Silva, Aguilar, Almeida :\lbuquerque, Serpa Bran
dão, Gomes da Fonseca, Faria Barboza, -Maciel 
Monteiro; Araujo Lima, Castro Vianna, Moura, 
arcebispo da Bahia, Deos e Silva, Herrnra, Llambi. 
Pereira de Briw, Xavier de Carvalho, l\ladureira; 
e sem ella os Srs. Lobo e Leitão. 

O Sn. V1ct:-PRESIDENT& declarou aberta a ses
são, e lida a act l da antecedente relo Sr. secre
'tario Maia foi appi:ovada. 

guintés 
Ol:'FIClOS 

, 1.0 - Do 1• secretario do senado participando 
_qlle Sua Magestade o Imperador houve por bem 
.11anc:cionar os projectos .. de lei da assemblea geral, 
para a exUucçiio da junta da administraçiio dos 
diamantes de Cuyabil, e do_ officio de corretor 
'da fazenda publica, e o outro sobre o meio por 
·cento, que devem pagar_ os . assignantes das al
fandegas. -

'. ·· 2.0 Do mesmo, communicando que o senado, 
tendo adoptado inteiramr.nte .a resolução nuto
risando o governo a conceder ao seminario · 
episcopal do .Pará um terreno que lhe fica con

·t1 uo tem resolvido diri i!·-à á sancção im e-
r1a . · 
· 3.0 Do mesmo, pnrticipando que o senado, J1a
vendo adoptado 11s duas resofuções ácercn da 
aposentadoria: de Marcos Autonio Bricio. como 
escrivão da junta ela fazenda do· Ceará, . e de 

.Jeronymo ·Xavier de !Jarros, como -escrivão do 
·c~ll,!liro público da provincia da Bahi.a; tem re- · 
solvido dii:'igil-as a ::;. M. _o Imperador, pedindo· 
,lhe a sua .. sancção. · · 

4.o Do ·mesmo, enviando 'a resolução- do 'se- -
: nndo1-: tomada . sobre o projeeto- ·de lei ·relativo'. 
, ás , camal'ás municipaes -do imperio. · -

Ficou a camara de todos inteirada e ·mnndou-
1 se· imprimir o' projecto. 
,_·o Se.-FEBREIRA DE MELLO mandou á mesa 'a 

• ",Entro~ ·eni:3~: di5c~~;, ·o.~ pi~ject.O~~~ _le~, B!>bre 
'.o-' 'f>o . dos 1 eóuroa:• Llda .,,.a :;emenda, e que,' tinha 
sido , appr(ivada n.a ~· -, diac~tlão; '11rincipiou ''o : 

. ,debat.•·~1 ·•···" •• -_, ·:·: .:. - ::_,_ - -

"i'OllO 5. • -

_. ~ Sr. Vo.•co1:1.c.ello• .: - Renasce boje a 
1dea do favorecer a mdustna com exuberantes 
privilegies, posto que tantas vezes tc11l1a sido 

· . e i a; 
~ força repetir argumentos, já mai:;: de uma vez 
enunciados, eu espero, que esta augusta camara 
me o~virá com in~ulgencia. Rejeito a emend1_1, 

narem ao cortume -nas noss!lS fnbricns. 
O Sr. Clemente Pereira lamenta o lucro que 

percebem os estrangeires no p1·eparo de nossos 
couros, que elleB toroão a vender-nos : quer 
que este lucro seja dos brazileiros, e Pª"ª o 
conseguir offereceu a emenda que ora combato. 
Estas idéas do illustre deputado têm o seu apoio 
nesse principio erroneo, de que é possivel que 
uma nação venda sem comprar, que sú o di
nheiro constitne riqueza etc. Este principio por 
si mesmo cabe. nem me devo occupar com sua 
ref utaçüo. . 

º . ·r 
siio comp1·ados ~om p1·oductos de nossa iudustt·ía 
que essas com~rns animüo, e n nossa utilidnde 
não está em proauzil" os generos o mercadol'Íns 
em que os estrangeiros se nos avantajão ; pelo 
contt·,uio devemos applicar-nos {ls producções cm 
que elles nos- são inferio1·es; · 

Nem é preciso que a lei indique n prcl<lucçiio 
mais lucrativ11 : nada de direcção do governo. 
O interesse particular é muito activo e intelli
gente ; elle dirige os capitnes pam os emprngos 
mnis luc1·:iti vos, a snpposiçiio contraria assenta 
nessa falsa opinião, de que ·SÕ o governo enten
de bem o que é util ao cidadão e 110 estado. 

o governo é semere mais ignomntc, que a 
massa ger11L d;i naçao e nun..:a se ingeriu ua di
recçiio da industria, que a ni'io. aniquilasse, 011 

~ , 
O illustre deputado niio convem 

ção do quinto proposto da sua 
favor e indirectnmente dil'ecçiio gcverno e:n 
o emprego dos capitaes. -~ · 

-- Eu pelo . contrario entendo qne não se podia 
otrerecer maior f;i,vor a este genero de industria 
do que -ceder do -quinto em seu beneficio ; nem 
me oceorre· que alguma naç~o faça p1·esentemeri
te mna tão generosa concessão ainda no mais 
·imvortante -ramo de indnstria. 

A nossa - industria a este -respeito niio póde 
competir com a estrangefra, e assim· ainda com 
e1>se• grande favor· ás nossas fubricus não se 
espere a· exclusão .dos couros preparados em paiz 
estrangeiro. E ainda quando se conseguisse essa 

. exclusao por· meio da emenda proposta, que i:;e 

•nações franceza•e·ingleza(:@•por-fün-negou que 
'-º:favor-da' sua·emenda:.não p_ro<Iuziria a,desl9-
:cação de caJ:li~ ª1!1 outra· industria~~penhtLlios. 

Como pocje --_ o· 111~1!~::.de~u~d~ ·- negar1 ~ta 
. deslocação? :"Donde•: ·vmao ~os~> cap1taes -para ___ l!-4 
'fabricas 1 'Persuade-se. que estão' po1Jto.:! •<111 • mor'u 
:•noa riliêsou.rOs~ parti~ates ?_ <cNào'~:l>Or ;certo•\"• . 
._:,"o.'capitaes·attrahido1 por 1essu novu fabru:as 

- 19 
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J .1ti SESS,\ O , EM 25 l>E OUTUBRO -DE t 827. 
não podem <leixar de estai· cmpenl1ado~ em algn· 
ma iudustrin, l'orque sendo a direcç.lo natural 
dos cap~t:~es p~rn o seu_ emprego u1~is lucrati~·o, 
nunca ficao oc1us?s ~ 11110 ser c1n c1rcum;;tanc111s 

O exemplo da;; duas na~ões allegado pelo 
illushe deputado não fllvor•!C6 a sua opinião. 
Quando foriio feitas as leis dessas .. nações que 

ri\"ilen-iar.1o essas industrias? ·os t m os ·d 
trevas, tanto que hoje trauio de reformar sua 
legislação eeonqmic:i, como confessou o mesmo 

· illustre deputado. 
Se as ditas nações não reformiio em um dia 

taes disposições, é po111ue a experieucia as tem 
instruido <los funestos cffcitos sempre inherente$ 
iL l'recipit::u;ão, é po1·que a repentina suspensiio 
do;; favore;; e protecçiio deslocaria muitos capi· 
taes da imh1stria favorecida e com a tul deslo· 
ca.,;ão se perderia uma boa paute delles. 

O exemplo dessas nac<•es poderia merecer att.en
i;ão, se ~lias concedessem ta~s. favores pnra o 

allegon para exemplo o favor que a Inglaterra 
dá á industria na exportação dus mercadorias, 
que é isenta de impostos e arcrescentou que se 
admira..-a ue os ~.:s. de utados ue ho·e o i -
pugnnvüo, approvem um tal favor. na exporta· 
çiio, no mesmo tempo que pronunciüo contra-os. 
favores ~i. industri'l. 

Se o illustl"C deputado me íltlribue tnl opiniiio 
engana-.se, uüo n profosso e nem me Je'rnbra de 
a ter ouvido nesta cn--11. senão ao mesmo depu
t·1do o Sr. Clemente Pereira. Gmnde é o pre
juizo que. sofü·e uma naçiio com taes fayores ua 
exportaçiio tle seus prodnctos ; é um bello arti
ficio de pagar a estrani:;eiros . um ti-ibuto que 
elles nfül JlCdcm ; eu produzirei um exemplo 
c9nvincentissi mo. 

pagando <ious d~ exportação não 
podem :;;er vendidos por menos de 10'>...S em re
tomo 1 ecebe o productor 10":!$ ; extinga-se· o 
hu o l 'ºde .-, ' · 
por lü0$, o retomo se1·t\ de menos.2$, que lucrou . 
o üStrnngciro, isto não tem respo.sta. Comtudo 
eriÍ um ou outro (caso particular, estando creada 
uma gL"ande industria, não .duvidaria que se 
concedesse nlgum füvo1· na cxportat.ão, quando 
os 1woductos de . outra nação pudessem excluh· 
os nossos do" mercados; deste modo se pre\•enia 
a repentina deslocação de ctlpitnes e é o c11so 
d:t Inglaterm. -

_O illustre deputado o Sr. 1\fay apoiando ·o 
Sr-:·Çlemente Pereira parece que q•1iz notar in
coherencia na minha opinião sobre o quinto do 
ouro, e . a presento questiio ntiribuindo·a a 
y.rovincialismo e lembrnndo-mo que o deputado 
eleve advogar os interesses n11cionaes com prc
fcrnnci 'l. ·. aos locnes 

Eu. tenl10 _provincialismo niio o nego, o meu· 
sangue, o meu coração, eu todo sou mineiro e 
~de1"á haver patriotismo sem .. provincialismo ? 
uil.gindo-me :u. questão, a minhn _opinião so.bre 
a e1uenda do S1· .. Clemente Per · . - · · 
com , a euunciada sobre .o AuintQ do ouro;:; mio : 
tratei nesse· pr.ojecto de favoi-es; · nem de , pro- . 
tecção,:: mas --de ·reduzir o, quinto ·que : por ser . de:.. 
masinJo. oneroso.•·nada:-rendia.•,,·.;i ·' . ._. . ... , 

Se: º·' illustre .,deputado o .Sr.:. Cleme:lte Pe1·eira 
tratasse .de :reduzk 'º.quinto: dn:_,couros; eu.:mio. 
ii1e ,uppori~ ,e·se,•?:cfiz~sse,- então- PQ<leri3: eu ser· 

em qual9uer J111mem .de estado ~ara ~me servir 
da sua lmguagem). Compramos os productos bra
zileiros e quaut.o mais comprarn1os. mais p:romo
Yeremos a nossa iodustria. 

'"' . . .. 
o 

materia de imlustria. ·o que é indis~nsavel, é 
guardar-se o mai;; relir,ioso respeit~ á . proprie
dade e liberdade do ciu~o bruileiro. 

pedem ao governó senão o quê Diogenes pedh1 
a Alexandre - relira-te do meu sol - elles dizem 
em voz altn -. não temos neces:>idade de .. favor. 
o de que precisamos, é de JibcrJado .e ~gurança. 

· E11 Yoto pois contra a emenda do illur.tre 
deputado, o :Sr. Clemente Pereira, e. se tenho . 
timto argumentado contra ella, é porque a julgo 
muito prejudidal, e é porque a lei assim emen
dada ficará con1 o cheiro do seculo ·XVI, e até 
inexequi,·el pela - difticuldndé de distinguir os 
couros destinados ao cortume. · 

Forão lidas as senuintes 

EllE:Sll.\S 

J.a __; « Que n 
1or or em o n . · o ec aran o 

que o quinto dos couros é· de 20 %. - Xallier 
Ferreirli. • - 1''oi · apoiada. . · 

2.• - Supprima-se o resto do art. to - da . a-
' - para que appnrecen o e ·-=-a . o in o 

artigo.- Casli·o Silca. >> - Não füi apoiada. 
3.• - «Artigo additivo. Os eouros.vetde;;, que 

se emprega1·em nos . cortumes . nacionaes não Jia
garáõ direitos;-Clemcnte Perci1·a. » 

Foi npoiadn e sendo retirada ~lo seu eutoi
com permissão da ·camara foi sulístituida por esta 
outra que Ui~bem foi apoiada. · _ 

« Os couro~ verdes, que se niio .:xportarem, não 
p,1garáõ dirdtos. » - • . . . · 

4.• "'.'"" << O quinto : dos courGs fica reduzido. a 
10 % - Se ssru' e ta · r · - - · · 
emen a do Sr. Bastos apJ>rovada na_2• discussão. 
- Pmúa Cai:t1,lcante. » -- F->i ,apoiada. tantO-n!i ·1• 
como na 2• parte. · ·" · · 

5.a - •Os c 

cussão du~ ãrt~· lo colD as eineiltla-S- a(ióiadu'; na 
• sessão auterior,•que•d,e' no~o f<>tjio'lidàS. '" '' 
. . 0 Sa, PAUÚ.: lli.v.s.:t.cL~E ofl'Jréceil :màís'~~::.s~.
guintc· _emendâ;:·que. foi •. apoiàdà'·em.:;aml)~;,as 

oSUl\S partes. . .·.· .·.' ,- -- ... •-_,;::.-
, EllEN.D.&, êt-, 

.notado;.de·eontra~ctor10,,,;;- ... · -.. , · .. ,· 
.. Quonto-ao.s,receios ,tlo~ jllustre depütldo,·.o·Sr-
1\foy, de,qne-, appró:vando~se.: as.··.mesmasldeas, 
tudu.' nos' virá.c.do•:estràngeirO.-' até;.OS; .mesmQs. 
quitut~,,.nsseguro:Uie .. que:. :ellell. ,~ · ia11uiri\i>: 

• ,«1.•,parte.~.,\o n. 1° d0 art. t.o'.~l)ecl~·se 
_qu_'ê;é'.º'em. · ~~grã;ii~~.de!J.c~·' 1C íisi. iiiO_ '.'.;ao:·Jii<Ir_ã __ o a 1·ado ·m· ·o·c ·~.:.-'..: ,,._, ... ,~.;t . .,,;Jil, ·' • .. , ':- .. , 
: ~-1 __ ,_p~·:..--·-~P-- _· .. :.··-~ ... L2,~-,~~~~·:·- F'"''' ~':'·, .• _.._-..-::.··_,-~~::.·: ..... fh'-"·,fk.•";;.•·,~ ·--:. 
· · « 2.• parte.- Na euiemfa. do. Sr •. y~onceUo•, 

.o 
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SESSÃO Etl, 25 DE OUTUBRO DE 1827 1.i1 
dêp_o~· ·aa· palav_i-a rcõelliiio, accresc~nte-se ou 
sedlçao.·- Paula 'Ca1'alcante. » · 

á 'votliçãoJiéla· maneira· segui nté: 
Propoz-se: 1°, o art. 1° com os seus numeras. 

salvas a~· emendas.- Foi assim approvado. 
..... ' . - - . ' 

pressiva das pnlavras immediatamente ao aconte-. 
cimento - até as palavras - de o ter p1·a~icado.
Foi. approvada. · 

3•,'a'Ia 1nrte' da emenda do Sr; ·Paula Caval
ca'nte~'"'-Foi· tambem approvada. 

4o.~ ri. pat"te _dà emenda do Sr. Vasconcellos, que 
p~incipia.7"'."0s que forem indicados - ate o fim.-
P!1Sso11. · .. . · . . . · 

5o, a 2• ··parle da emenda do Sr. Paula Caval
Cl\Dte.-Tambem passou. 

·E julgou-se d~ redacçãc. a l• parte da .mesma 
.. . . ' 

palavras:- a Só poderáõ ser presos sem culpa for· 
mada 1 t 0 , os qite forem achados em d igrante 
delict.o. » . -· . · 

·Prop()z-se. finainiente a emenda dv Sr. Soares 
da ROCha, e foi·· rejeitada. 

'Poz-se em discussão o art. 2°, ·e selll debate 
foi approvado. 

·Ao art. So Oft'dreceriio~se as seguintes 

EllE.'ID.\S 

.1.a - a Art. 3.• Redija·st' do modo que S"Jªº 
lancados em um livro os conservados em cus
tadia , e . em out1·0 . os presos. - Paula Ca"1.•al
ca11te. » 

•. • - a ue ªJª um 1vro proprio 011 e se·es
creva o dia, mez e anno, em que o individuo 
foi posto em cust•,dh e o supposto crime : as 
camaras m:mdarâõ fazer nas cadêas um·1 divisão 
segura. e, propria ·para. os individuas _em custodia. 
-.J. Lin~ .. 1> . . . .. . 

3.• - « · SalVa a· redacção. - Depois da palavra
-: cus~dia -:. accresc~nte-se. - lu~vendo para isso 

· commodidade.-:- Ya..~concellos. » 
.ForÍi~ todas apoiadas: . 
Terminada a: discussão, foi approvadó o art. 3o, 

salvas. as emendas, das quaes foriio approvadas 
as .. dos. Srs. Paula Cavalcante e Vasconcellos; a 
do Sr. ·Lino'" Ooutinno· foi rejeitada na 2• parte, 
qué principia~·.:;.:. 'As· ·camaras';.:;. até o .fim, e jul
g!lda comi>rel_len~id_a na d.o·sr.·Paula Cavalcantc, 

4. 0 A ?PSOlni;ão sobre a pércepção de propinas 
e emolumentos, a titulo ~as arrematações dos 

resolut.ão sobre as bibliothecas publicas. 
~·orão approvadas todas as redacções, sendo a 

do projecLo de lei sobre. um canal no l\Iarnuhão 
ppres~ao 

l'.\RECJ::R 

« A commissão de. constituição examinou o i·e
querimento de aarnardino. de .Assumpção, no qual 
se quei~a do commnndanto das armas do Mara
nhiio, o condfl d'E'lcragnolle, por este o haver 
mandado como recruta pua esta cõrte, omle se 
ncl1a a bordo da fragata, que serve de prisii:an"•l, 
sendo !llaior ~e &J aunos, viuvo e com fillíos,0 

e 

·<•O supplicante mostra com etfdilo por documento 
que servio á nação c;;se wmpo, o que foi escuso 
!Jm Janeir~ _!le 1~; e post'l que mio pndes,;e 
Juntar cerlldao d.e idade, que . prove ser muior 
de 60 annos, comludo, como most1-a claramente 
que ha quasi 2J anuos sentou praça de soldado. 
o que não poderia te1· feito sem ter no ,menos 
18, na conformid;lde do alvnrà de 23 de Fevereiro 
de 1797, couclue-se que, a uiio ter inais idade, ten1 
necessariamente mais de -1(i; o que e motivo bas
tante para se conhecer que o conde d'Escragnolle 
violou os direitos.d;:ste cidadão, alistando-o como 
recruta, sem attenção ã sua escusa, um -virtudu 
da qual füou reduzido l\ classe do paisauo, de
pois de haver servid? mais de 16 ·aunos, a que 

• nº ; YlO u os 11·e1 os o mesmo 
cidadão, rec1·utando-o depois de te1· ello . mais 
de 40 annos do idade, segündo o mesmo decreto 
citado. 
· « Portanto a . commissiio é de parocé1· que se 
remetta este. negocio "º governo, por ser da sua 
competencia; mandando responsabilisar o com
mandunte das armas, no caso _de. ser verdadeira 
e funda•ia .a queixa do supplicante. 

« Paço da camara dos deputados, 25 do Outubro 
de lb'27. -,. Jolio. B1·aulio ~"\Ittttiz.- ~t. P. Limpo 
de Aúreu.-B.P. cZe·JTasconcellos. » 

Foi approvado com um aclditamento do Sr. \ras
concellos, canccbido nestes termos : 

. 
AJ>DITAll J::NT.J . 

i< Declare-se no officio que o commandaut.e vio
lou a lei, arrogando. a auto1·idade de recrntar, 
que é . exclusi\•a do presidente da p1·ovinciil: :
rasconceaos. _ 11 

. e· SR. V1m:-PnEl>IDE::>;TE deu para ordem do dia: 
·1.0 - Sessão 'secreta: · · . , . 
· 2.o. - l~ discussão da proposta do governo pàra 

a. factum. da cndêa. nesta cõ1t~.. . , . . .· . . 
. 3:0 . .:..:..11a;discussão .do -projecto .que extingue o 
officio ·de sellador das alfandegas. , · · ... _.--: ... - ... ,,_. - ~ 

, .. ·....,...: . ,. · iscussao.. o proJec o so re os casos 
• de . prisão·. 'serir .. eulpà formada. -: . . 
. :5.o, ~.·aa! dis~üssãó do projecto so).>rc a abolição 
; do tribunal da bulla da cruzada, · . , . 

J ... evantou.·se ·a' sessão ao meio•diá. ·' • , 
.. ;Jose dá'posta 'Ca1-val1~0; vice-presiCiente~.;.;_ iose 
C«rlos Pe>"eii;â. àC.'Abneidti'Tori·es~ t 0 secrétàrlo. · 
. ~ .'{ 0~1ií11i.' °lettl'é51lljt~~, ~ ,}JrUõ; 4". s~ér~tario: • • 
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148 SESSÃO EM !6 DE .OUTUBllO DE -1827. 

YJCH·PRESibE:SCJA. DO SR~ COSTA C.\RVALllO 

·As· !J horás, fazendo-se a chamada, aéharãcrse 
J·r.iserites · Sl ~rs. de utados. faltando co 
os rs. u a . ouza, _ ezer1de ·Costa, Mlll'tim; 
Pert>ira, Lopes· Mendes, Mello Souza,· Clemente 
Pereira, bispo do Maranhão, Galvão, Costa Silva, 
Faria Barboza, Maciel Mo11teim, Aranjo Lima, 
Mo11ra, arcebispo da Bahia, Llambi, Madureira, 
Pacheco . e Boria Pereira. 

O Sa. Y1CE·PRESIDE~TE "declarou aberta a ses
são, e lida a act•\ ·da antecedente pelo Sr. se
cretario l\larcellino de Brito, foi approvada. 

Não ba,·eudo expediente, o Sr. secretario Al· 
meida l'orres leu um requeritnento de Salvador 
Com~a -de S· . - · 
corretor do numero nest!l praça do lUo de Ja
neil·o. 1"oi ã co:umissão de commcrcio. 

A's ll horas e meia.interrompendo-se a sos;;iio 
publica, t. fechadas as pol'la.i, o. Sr. vice•presi-
dente declarou aberta n sessão secreta. , 

Lida pelo Sr. lo secretario f1J. requisi~~ão da 
commissao de fiu:enda, que _ deu _-lugar. á esta. 
sess~o _. secreta, pura _ se trata_ r em . l:'eg1·edo de 
medidas .;ob1·e '' moeda de cobre da Bahia, o 
Sr •. Calmou pedio a palavra, e leu o seguh1te 

RELA. TO RIO • 

de~e cuubo: e bem quo haja difficuldade· em 
crer, que elle gire em uma provincia· do impe
rio, o facto 6, que nilo so corre;"mas fttó abunda 
nn mercado da Ballia: tendo 'já produzido alJi 
um agia fort.e, encarecido os generos, · entorpe
cidc) a marcha do conuuercio interior, ·embara
c;ado as transacções do extetior ª' 6."tcitado' por · 
fim a inqnfotaçio, que acompanha sempre a Cllltl& 
lle confiança. · - · · · · .- · 

a Semelhante est-ldo de COU&all 6 calamitoso, 
e reclama do corpo· legislativo uma p1·ovidoncfa 
immediata. _ . 

a A commissão reconhece, ·que à il11is efticaz 
a A com missão de fazenda vio o officio do. de todas ·as providencias ao alcance· do poder, 

''ice-p1·esidente da proYincia d_a ~ahi~, enviad~ · seria a reforma. total do noso:;o . cul!ho de cobr~; · 
1\ cam r · ·· • 
negocios d11. fazenda, e a. r.ip1·e-;ent.ação feita po1· tuindo 1\ natu1·eza de simples troco,_ e despo· · 
Antonio Vaz do C111·ndh(), .Francisco Belens, J..'1·an- jando-o do caracter de moada que lhe tem sido 
cisco lgnacio de Se1·queira Nobre e Josê de Lima emp1·estado pelas circumstancias difticei&, em que 
Nob1·e, ne~ociantes da mesma provincia, que. se nos temos achado. 
ofi',,rcccm á coutl'ibuil' pa1·a a extincção da moeda « Esh _reforma, _ que·· serviria de. começo ao 
falsa de cobre, que por fat.alidade alli circula melhoramento; aliás urgente, do. syatetna mone· : 
em manifesto ·damuo· ·do commercio e do es· tario do imperio, acal>aria d'.uma v_ez com a· 

, tado. falsificàção do nosso cobre. amoedado:.· 
« Os rerérillos negociantes compromettem-se a · « Mas reftecUndo :por:. u1na' píu·t:1-:na Jéntidão, · 

mnudar __ ,·it· da Europa_ por sua conta e risco com que se realizaria aqllella:oretorma, que, além · 
800,IJOO anateis de cobre cortado segundo os. de ll$sentar em um plano' mais.1vasto;: éxigiria, 
modelos, que lhes forem dados, .com tau to : · 1° - neste momento.- .. sacrificio ,_de._ a_vul~das ,,_som· 
•1ue não }JaguGm · dh·eitos de ·entrada: 2<> que mas;. o -por outra parte. na.J01periOS!l,. ne~ssi- , 
lhes seja· comp1·ado pelo preço de, 6!0 réis_ o dade de. ac11dir~se.· de proinpt!? -~- pro:v111c1!l d>1 
arratel: e 8• que o pagamento deste preço se Bahia, onde o m'll. em questii() ,,seé aggi.:11.va de . 
füçn, entregando-se-lhes, no f_im dê ·ca.ia semana dia _ · . · · - , _ ·· . 

, • n ' a.. .r~correr a outro . arbitril), , QUE!?- p~w· não . _fosse : 
« E assim presumem, que sem gravame -do 'tão . efficaz, ~oda:v1a ,pudesse ,,_mu~-~1'.ar,,a: gravidade . 

estado, .poder-se-lia .ve1·iticar a extincção da.moeda d'aqudle mal., . . :' , ·, ... ., , ,,,, 
falsa, trocando-a por nova e _legal,. _dentro de a O arbitrio consiste em· fazer. cessar, .ou de-
um lll'azo determinado na _cidad11, nas ,villas e sautorizar.·a c:irculação .. da moeda.·falsa,, probi-. 
povoações da provincia. : .. bindo a sua oentrada .. a._,sabida nas estações pu·. 

a A commissão não podendo por falta dos ne- : blica:J e_ sujeitando. ãs. penas da lei ·aqu!llles, que, 
cessa1ios esclareeimentos, .-interpôr juizo algum . a aceitarem -como, moeda. . · _, '· 
sobre a bondade economica· do plano offetecido «<l!i ·se11do certo; eomo a- commissão ~presúme, 
'Jlelos· · repl'.0sentantes ~ ··:e · deixando -·à.;· dexteridade que a justiça nacional· · não', soft'réria · hõje, 
do .governo o exame de semelhante obJecto, q_uando se. votasse. ao_, iigor ,:das. leis, ou,,a _uma, 
seja inister para a operação, que se.,dez.eJa, re~. ii-re aravel a · r•> riedãde .de.nu s · 

• • • ' • - ..... _ -• 01- · a alti~ .que ·possuem mc>ecj'ª;,t~~a:,,,~!'.ece~ida 
talistas , o. ro-rneeimento .. do - eobr~, ,_quefdeva: ser : n.a casa._ da,_, fazenda~e_ ouU:Rf!.repart1ÇC!~'!. P\lbbcas, 

_ cunhado'; passa a· trata_r_ d11,_: riécessi,dad§L~e; se em pagament!> :';de ~~!l~s ,o!d!llla~~s,_ .e· ~ercado·, 
· adopt·~i-. ·quanto, antes,· moa medida legislativa.· . rias; parec9 · tambem. ·certo,' qae· · o :.estado. -deve. 

-. · • . -. . e· llS CO res res.~_ar .. ;agora.,:· O O O 
que, já, ha ... dous'.annos,, so ril. a ·nâhia pelo cunho: f11lso corrente:' tmn'°Hembora<,se faça 
curso_ . e. prodigioso, augmen~,,da m~a _. (al11a.; , ••. ·· ;elfectiva ·depois à; rêspon~bilidade dà: ~utori~ad~, _ 

• ci Tanto,:quanto--.~e. Jul.BBr•\ac CQmmi~o ã ;ou •autoridades•• que, dispensando nas ,leis,'ª' 
vist.'l: dos' papeis, que lhe forao presentes, ,aquelle' . _talvez menosprezan<lo._o'intereue;p11l>W>o. ~l!S_~rã~l 

· ma1':é.gl'llVissimo;1'e.•parece, tor .. sido_.,o" . .r~sa~~ ou ordenado __ a in1ndita ch'cnlação da· in~s va .: 
tado de duas. causas1gualmentepoJeJ."osas;·1aa _;das.,..moedas•.-,,,'_,_; \1.; ... ,,: 'r ·i·,; -'•''.•,.;,-;,,_,.N-''''' . 
notoria ·fraqueza da . moeda de cobre, que se : ; _,. «,.o,,.resgat(! .ye!Jl,. ~ser P9.••·~ ·. p_e~!&.1:-da,com • . 
11mitt.ia na ·provincia _com o. cunho de legal: 2• missiio. o moto uruco, pelo. q11al_.J.~~~~-~a. 
a indiscreta medi d!\, . que ,,J.Olew:ou, .ou~- •li~rison oonsegu.ir o . fim de. fazer . cessar a c1rculaçao tao 
o receb~mentu ela. n1oeda falsa nas repartições~ prejudiélal· d1 · sobredita·'iai..,êda:~::Neiil~se diga, .. 

~ .•. ''.:' ..... ~~ '• ! --., . . ,_· .. -~., .. "', .•. .,.._,_ *,t .,,,,.., __ :.,,, .· . .,._~ • .• -
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SESSlff 'EM ·!6 'DE OUTUBRO' DÉ 1si1·· 1.i9-

fôr dec arad6 -,criminoso, à- quo a· :faze~da, . e. o 
bauC!> . e o corpo· do commere~o sejào obrigados 
a reJeital·a. : 

«Igualmente pensa a commissão que o resgate 
proJ>OSto deve ser extensivo ao cobro verdadeiro, 
ou legal, que»tem. -•ido. cunhado. e emittido pela 
casa da moeda da Bahia, porque, sendo como ê, 
fraquissimo, poderia· dar, como tem dado, um 
grande motivo à falSiflcação. E pelo que res
peita ao sacriftcio de f11ndos, que demanda toda 
a opera,;ão do resi;ate, constando â commisàiio 
por esso11s entendidas, ue a semma total da 
JllQe a e · co re, assim .. a sa como ver a eira, 
allUalmente em giro O superabundante no me1·
caJo da . Bahia, não . poderá montar a mais . de 
3 lfJ. a. 4 milhões; a mesma commissão sé 
~uade que com os capitaes- indicados nu pro- · 

. Jecto que . tem a: honra de submutter ·ao exame 
da. camara, conseguir-se-ha a mencionada ope- · 
ração, _sem que. falte ao . commercio e.. mais .. u:.101 
da vida o mencionado t.rOCO. . . . . 
. •Eis o ',-." 

PaosEÕio . 

« A assemblóa, etc., resolve : · 
« Art. 1.0 O -governo fará trocar por moeda de. 

_cobre do cunho destà cõ1·te, e por cedulas emit
tidas pelo thesouro, toda à. moeda de cobre que. . . ~ ... ~ . . . ' ' . 
dito troco dentro de um tei·mo breve,. assim na 
cidade, como nas villas e povo11ções daquella 
provincia. · .: . · 

« A?t. 2.o Para essli fim o governo pode1·á: to,. 
dispõr· das sommas que ora existirem no cofre · 
da mesa· da inspecção· da Bahia; 2o, applicar até 200sooo· .em· · co~re ·do · cunho desta córte, ··que·. se
rão fornecidos"pclo thesouro publico· e debitados 
à· casa'·da"fazend~ daquella provincia; e 3o con
trahir um emprest1mo· de 100 a 300:000$, tambem 
ein cob're ~o cunho desta côr.te, ou cm notas do 
banco; ·com .a& condições que julgai· mais favo
raveis, e cnín' bypotheca J>&ra. o ··paj:nmento :do · 
ci•pital e juros nas renilas · · da alfandega da 
m·esma ·provincia~" :- · · · · • · · 
« 'Art.· 3; ... As cedulas que emittidns forem, de:· 

. ye .. o ser impressas, numera as e enca erna as, 
e assignadas · ·com1>etentemei1te~-. 'e · correráõ . como. 
moeda de cobro ilent1·0 · da provincia · somente ; ·. 
devendo ser amortizadas annualmente .pela res-

. pectiva· casa-de .fa2e.nda na.- raziio .. de .uiu .vige
simo do seu valor. total' pelo meuos. : · · 
·«!Paço 'da· eamara.dos deeutado~. 26 de Oiitubro·. 

de -1827.-M.. Calm.on .du'P&n. -Jla.tioel. J<1Sé de 
Soú:a. França.-J. G. Ledo;~N. P .•. · de~ C. Ver-
gll6iro.s.;·'JJ. Baptista Pereira •. »,.. . · 
O'Sà/VicE·Pnmi>E~E cpoz'"em . discussão a 

~ .. qljé$~ão p~elim!~,ar,.:.-.s~ · o '11eg_°-ci~' ~~ 'obj ~~to d~, 

REQUERIU:E.,'TO 

« Peço urgencia pàrà ler··na mesa o documento' 
que apresentei ti.cerca do commaudante· ·das ar. 

• o· 
· remetta ás . commis3ães do guerra e coust.ituição 

para darem o seu parecer.-Odo1"ico. »-l-'ói ap- · 
provado. 
· O' sr. od.orJ.o'o: ~ Peço a ·attenção da ca
mara para poder ler· um ·documento· o mais es
candaloso, do> desprezo em que .. ê tida a consti
tuição do· imperio. O commandante das armas da• 
minb'l• provincia .fez publicó ·pe1 ... imprensa um 
artigo de ce1·taa instrucções secretas0 · que elle 

·assoalhava ter reoobiJo do governo, afim de 
poder desterrar da .P,rovincia nma classe de ci- . 
dadãos. sem formalidade alguma, e só quando . 
a:1Sim o. pedisse a sua vontade. 

Ha dias tenho ouvido que existia com elfeito 
e~o ~ocu~euto-; mas, posto que saiba a incon- . 

ministerio, pareceu-me ·impossivel ·que elle se . 
atrevesstl· a. dar se1nelhautes · instl"u-:ções, tão 
contrarias á. ler f110dl\mental: todavia o doeu- , 
mento que mando ú. mesa, mostra claramente 
que ellas existem.- (Leu o· documento.)' ·· 

a Oi~dem do àãG . ..:..s.M. o ImperadÔr, sempra soli
cito em p1·omove1' o bem e· a . tranquíllidade dos 
povos, seus subdito:i,e conhecendo o quanto a su- · 
bordinaçiio.militar,:base: de. toda a disciplina con-. 
corre pua estes fins, or4enoil.-me. nl\8 imtrucções 
gue me fo1•1lo ,•emettidas pol" aDisO de 31 de Agasto · 
do anuo p.p., o seguinte, que 1nando publicar para. 
conhechneuto do exe1·cito, es~eraudo. que os, pou- . 
cos exemplos q!le têm haviilo ·serão:. sufficientes 
para . fazer conhecei· · a todos os briosos militareg 

'os Reus deve~es! e. poupar-me.· á penos~ ~bi'igaçiio 

' ... Deve 1fotar"àe' que 'esse :commandantà ' de nr • · 
; uiü/talVéz ''in;tigado:pelo"clà.mor)publlc0;'·man- .. 
i·dou :imprimir'•um• •unico•;artigtt , .. daa·-..taeai·mstruc- · 
i ções.~·~ecretas /,.;,d'ollde ~•e.-;,põde.-.: colligi11\.o -,que 
. serão'º"•'· outros' artigos; que ':ainda 118; ·iacb.ãl.. nas.• 
i trevas:..~~1°-·"!-. '.,{ .= ;~·;;_-L::];_;;_~-~~:~ ::-~~< _ .. ~., .. ':: "'~' .. .,,~~Ú_~-- __ '-~·~:2,-:~)>.f:.:._ .::.. ·· 
: ' o ' meímo ooúuíiandaii~ dü(â~asi'P.â~d'ºª.l . 
mnr o: descontentamento ·geral,•; tez 'u111 \' procla-
n~~? 9!1f~~'~rei,~:1.er ~·:· ", ... ~·.~ .~z.-:·~·~~ .::. 

1( P1"0Cl~nià~«ó~-M.iraühenses, cheiu du cuia·. 
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iqtencionados para manter a trauquiHidade publica · 
e obediencia a<> sobe1·ano, tão necess!l1·ia par~ sanar 
os males que eausárão ns difi'erent.es âíssençõos . . • , . n· .. 

''ÓS. 
0 

. « Quando saltei n 1s vo;;sas praias achei .o. pa
l~io .do vosso .. p1·esidente rodeado . de peças de 
artilharia (bem se sabe porque);· ·aquellas .dos 
fortes dtismonladas, e a desconfiança e o ter1·or 
in'lpressos sobre vossos semblantes. 

cc Fiz logo desapparecer aquclle apparato bel· 
lico, e tive a inexplicavel.satisfaçiio d~ ''e1· res
t:mradn. a conflanc;a publica a\ sombra das dignas 
o vigilantes autoridades qu~ vos governiio. 

« As vo3sas festas religiosas e os . vossos di-
• .• t- • t 

ou ostavão para cessar, agora se re11ov1lo com 
o· maior concurso de povo e a mais parfeita tran
quillídade. A fiel tropa de 1• e 2• linha garant.om 
a~. VOS!UI!. pessoas e p1·opriedades, f11zondo 1·01-
p~itar Ili! leis. que vos regem. · 

.« Uma :policia activa. e subordinada . procura 
110 cid~diio pacífico a doce satisfação de poder 
dormir .com suas .. portas abe1·tas, sem receio. do 
111enor insulto. . · . 

«. Ho!lrado~ ri111ranhenses .1 ·eis ahi a recompensa 
mais hsonge1ra ·de todos· O.i meus traba111os; · 
eis a resposta aos indiscretos· que murmurno de 
11lg~11nas medidas severas, ·mas justas, que· fui 
obrigado; a tomar; para fazllr conhecer a alguns 
dos meus subo1·din1do!! qual o grande flm dos 

ses, o direito incont'e:;t.avel que tenl:o 11dquirido 
a· ''ossa estima, n· yossa conflanç<\ e a vossa 
amizade. 11 · 

Com ~ft'eito tem adquirido o commandante das 
amias todos esses direitos; e üasta n sua pro
clamação para justificar tudo quanto lu1 feito : 
pais de familia, propl'ietarios l"icos, mandão-se 
J>ara ci\ presos, sem processo algum, e tudo por 
Yirtude de umas· instrucrues .~ec1•etas t . · ·· · 

·Parece-me· ·impossivel;· · senbol'os, que tenha. 
acontecido semelllante cousa; e ainda agor11, que 
estou vendo ·este documento, · sou levado a pen
sar que. o ministel'io tal não fez, &·que este im
pl'esso é filho da f1\lsidade ·do commandante das . 
armas, pois· custa a acredit'lr qua a· tanto. cbe-· 

sse · ·· · ·· 
Seia porém como fôr, requeiro q_ue este doeu· 

niento seja. remottido ás commissoes . de guerra 
e .constituição, para.darem o sou parec~r, podin
do·se ao· governo .. as .. info1·mações . necessarias. · 
llequeiro a urgencia. . · 

Foi mandâdo · á ·mesa o requerimento. e. a. 
camara decidio qne fosse às duas commissões,. 
ua forma. requerida. . . . 
. O Sn., VICE·PaESID~NTK deu· para ordem· dº 

(lia 2i de Outubro: . ; · 
•. 

t~uguindo .o. olllcio de selhldor às alfandéga8. · 
• 4.0 -Emendas ·do . senado ao . projccto de. lei so

bre a organisaçiio da :brigada ,da;Jnarin~a.;.. · .. 
5.0 -Emeodas do senado"ã ·resolução ·para a 

venda das. armações ·do. balêas. · ._ 
6."-Terceira discussão do projecto de lei; •que' 

cxting11c •à junta'' da buU~ da 'éruzada• .. · • · · 
· 7.0-~~glinda · discüssiio ·do pr,Ôject.Q !!e lul ,que: 

determma os casos du priailo · '11uu1 çulpa for
lJ!,.d~. 

8:0 -.Projecto 4e lei vin~o. d~ .senado, sobre o 

~eva~tou-se a sessão 10 minutos depois do • 
meio dia. . . . . 

·José da Costa Cm'valho vice· residente.-Jo;8 
Cai·los Pcl'eira de·Almeida Tol'l'CS, lo secretario -
Lui: Francisco de Pmila Ca.,,a-lca,nte d'Albuque1·· 
que, 2o sec1·etario. 

l'RESIDElWlA D.O sn. AIUUJO Lili.\ 

.A's 9 horas fez-se a chamada, e achanclo·s'l 
prosentes 81 Sr:;. de ut·1dós, or faltarem com 
causa os rs. 01·r a ac 1eco, :sa gn o, ezen e 
C.osta, l\fnrtina Pe1·eira, Paula Souza, Silva Gui
marães, l\lcllo o Souza, Clemente Pereirn, bispo 
do Mamnhito·, Galvi\o, Costa Silvll, Fai"ia Bat" 
bosa, ~acicl Monteiro, C1\rreira, l\loura, Llam\)i, 
Corrêa, e .l\fodurcil•n, abrio·se a sessito, e leu-tic 
a. acta . da antecodcnte, que· foi appro\'114a. 

O Sn. At.MEIDA. Tonn&s leu um oficio do mi
nistro da justiç11, que foi remettido ú. commis
são de coustitui~iio, o .. o.utro do ministro do. im
perio, que foi á commiHilo de legislação, conce
bidos nestes tet·mos : 

OFFIClOS 

« Illm. e Exm. Sr.-Em at.idit.amento. 
ir1R1 a • x., em a a ·r., e, 

.acompanhando a impedal resolução de 17 do 
Jnnho de 1823, sob1·e a admissão dos bacha1·eis 
simples aos lugues de magistratura, lendo pri· 
,meiro ·no desembargo do paço , . envio agora a 
:V. Eit. pa1·a ser presente á camara. dos depu-· 
tados, a cópia . de outra datada em 5 do }'1we

:vereit·o d~ 1821:, em ·que S. M. o Imperador, 
,conforman<lo-se com .o parecer . daquella .mesa 
hou·\'e por .bem, que. os.bachareis formados .ap1·e· 
sent1mdo sua carta. de forn1atura, . sejiio .i1abili· 
tados, sem n1ais. ·algum exame, ou indagação· 

'posterior, e sendo· siuiples bachareis, sem te1· 
cursado o quinto .anno , nem obtido a c11,rta 

.. de formntura •.. que"·com a apresentação, da de 
bacl1arel se proceda á leitura, conforu1e se acha 
resolvido. · · ·· · :· · 

a · re e1'1 . a consu ta, para ser presen é na mes111~. 
camara, com os 111~is ..papeis !l ella relativos.: ' 
.«.Deos-güàrde a:V:.Ex~~Pa~.eín 2i>.d~ ~u-. 

tubro de 1821. - .Visconde de S. , Leopoldo.::--
r; · os artos ereira ·. e · me1 a· orres. · » 

- -- ' • ;- j .. ..;. 1" ' ' ..... :· -- ' • ' - • ~ • •, ' ,' 1 '. 

O . mesmo . senhor, . como ,rehtor da ~ commissiio 
de legisláção. leu o seg~iote · . . .. . ; , ·, 

it.A.ní.:ct:n · · · · 
. « A commlssão de legislaçiio , ·"e 'jÚstita civil, 

e criminal: vio o pr<ijecto , offerecido J)l!ló Ulus· 
tre deputado o Sr. · Custodio Dias, que tem: por. 
fim .. a. e~tincçiio da .intendencia,geraJ dv.. poli
cia·: o ó de parllCur ·~ de ~çor4o com 9 au\,Or, 
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SESSÃO EU 27 DE OUTUBRO DE 1827 151 
. . ·- , . 

que o mesmo projecto se imprima;. para sér dis-
cutido, supprimi.ndo o ai:t. 4.o . 

(( 9-

18~7•-José Cesado d.e ·l\lii-amla Ribeiro. - José· 
Caa·los Pe1·eii-a de Alniei!la Tor•·es.-Antonio da 
Silva Telles.-0 qual foi approvado. 

:REQUERIMENTO · . · 

« Requeiro, que so pergiinte no governo - Se 
ó verdade, que se está cont1·aliindo um empres· 
timo."-D01·nmnd. 11 • 

E o Sr. Lino Coutinho fez este outro. que tam-
bem se npprr.vou. · 

REQU ERUlENTO 

e: Que se mando perguntar ao governo; se todas 
ns. leis sanccionadns j~: foriio. imp1·~ssas e pu-

para ns 'diversas estações._;.[osé Lino. » 
O Sn. · VAscoNCELr.os reqtieteu ·que as resolu

ções , que se tlim sanccioundo" e se achito im
pressas fossem ·ã commiilsi\ó de constituição, 
11ara ex'lminar se estilo ,expedidas cm fórma 
co111pete11te , e constitucioual , e nssim se dete1·· 
minou •.. 

ÔRDE?tl. DO·DIA 

Dis~~tirio-se as_ emerid~s. do séna~o ao projcc!o. 
de lei da fundaçno da d1v1da publica , e íol'UO · 
npp1·0,·ndas, para se pedir u 1111perinl s'lncção ; 
mas. antes disso o Sr. Vusconcellos fez algumas 
ndvertencias relativas á i·edacção do mesmo pl'o
je~to .: m!_\ndand!> cá mesa os seus apontamentos, 

" . 
INDIC.\ÇÃO 

« Art. 30. Depois do n. 5.o nccrescento outro, 
ou .. no mesmo .se .. declare, .e 1 as . emittiuas _nns 
provincins · pelos presidentes das províncias, es· 
cl'ivães das,juntlS e thesoureiros geraes. . · 

« Art.•5k Deve suppl'imir•se .a pa1·te do ar-· 
tigFql1e · principia< n'ls palavras-e as gratifica-· 
ções, o mais despezas etc. ntó ·o fim, · · · · 

e. 0Àrt! · 50. Ém._ 1ugar do· corretores-deve ler-se 
- o corretor. · ·· · . · .. · 

cc 
1
.Árt.' Gt; Em. lugar da urna~ lõu-se -da8 

m'nas -·devem supprimir·sc as. palavras,_· esta, 
li~tll será . logo remettida ás dilferente;. caixas 
fih • - . - . 
listas. , · ·. . , 

<t°Art: G·l.' Na caixa . de. amortiz 1çiio, . e suas : 
filiaes - supprimiio-so as pali1vras - o suas 11-
liaes. · 

ci Em .. lugar das · palnvras ....... e medhrnte os cor
retores réspectivod - lê;t·Se ·e 11111din"lte ·o .cor-
retor.· " ' 
· « Art'. 71; · Igual· nuincró de chaves etc •. lêa-se 

asislíií-lgual 'numero de. chnved terá o cofre do 
cada' uma· caixa filial, sei1do" "tarilbe1n guardadás. 
peló" preàidentir ela provinciá; e:1érivãô .da jiintn, 
o tbesoureiro e1·al. o resto do . artl o 'nunca etc. 
se 'cõnserve' co1iío ·se nchn: · · · : · . · · · • .• 

« i:ridi~~; ~uo e~t~~'meus ª);lOJl~~~~entos' sobro. 
os_ e~gan.~s . .., co.n.imett1dos. n~, copta .. do .... d~c1·eto. 
se ito. reinettidos ai .. com1111ssao .de redac 10, :ira• 

Sãguiô-se ti primei~a· discussão da p1·ilposta 
do governo , para a construcção da .cadêa desta 
cõrte.· e· d · á · · · · • 

alli:lmento pelo S1·. May .o. foi . este. apoiado; . dis
c•1t1do e approvado , ate que venh:i o ministro 
da justiça. · · 

·... ·: . . ' . 
. a 

·officio de sellador nas alfandegas do imperio; e 
determinou-se. que pass1sse P.ara a segunila. 

Entrar-lo em discussão as emenda;i. do senado 
ao projecto da organisaçiio da brigada d11 mari
nl111, . o . for:'io todas approvadas, tlcando·se 110 
caso de implorar a imperial sancção. · 

As emend·1s do mesmo senado no projecto · da 
alienação dai! armações da pesca das balêa~, 
tambem forão npprovadas. 

Veio t\ terceira discussão o p1·ojecto da abo· 
lição do tribunal da bulia · dn cruzada; e com 11 
cmon a o r. erro r.\ o ~ e o ao art. . ..u 

« Supprimiio-ào as pala1\•r.1s -desuo '23 de março 
de 1821 em diante, o em lul{nr se. diga-que so 
n1io tiverem prestndo.-Ferrell'a ~e Jlello. » . 
. Que foi apoiada, e afinal npprovada, su houye 
por finda a dit 1 di,;cussiio o se ndoptou o pr~· 
Jecto. 

Continuou-se a segunda discussão do projecto, 
'que declara os casos, em que se póde ·prender 
anted. de culpa fo1-mnda; e seguid·1mente: tori'io 
discutidos, e approvudos · os arts. 4•; ·50: e Gi, 
salva 'ª rodacç.i\o, que no 40 se mandon pôr em 
conrermidade ·coin n constituiçiio: houve-se pc>r 
ultimada a discussão, e se oruenou que passasse 
pn1·a terceira. · 

. n. . ASÇO)!CELLOS ·reqµe1·c.u,,.urg~nc1a para 
se mtcnom~e1'. a ordem do dia com o pn1·ece1· 
da commissno de fozt•nda sobro uma sua indi
caçiio a respeito dn expedição dos negocio.i da; 
juntas . d~~ provincias; o sendo apoiada e npp1·0-
yada a urgencia, ·1eu o . · · · . 

l'.\nECER'' 

. " À commissiio de . fazenda examinou . n 'indica
ção dó Sr •. depntado'Vasconcellos;' para se toínnr 
cm consideraçao· pela mesmn··commissão a pró~ 
visão de 9 do folho de 1817 expedida· pelo ern

·rio á ju.nta .. 'da• fazcnd\ de Minas•-Geraes,~ 'em 
quo>se· ordena, e11.ti·e outras providencias relati· 
vns {1 economia tlo seu serviço, ·o ·~eguite: ' ·· ·: 
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SESSÃO EM . 29 -DE OUTLJBRO; DE -1827 . ~ . •. - ·:' .. . . ·; ::· ' - ~ '; -~· -' ' .,; 

verno, segundo o que se. pratica no conselho_ da 
fazenda. 

" Paço do. .taniara dos dept\tados, 2a· de Ou~ 
tubro de 1827.-:-J.· B. Bapfo·ta P1m:fra. - M. J, 
de .Sou;a .1!'1·at1,.a.- • ' • •• 
giit'iro.-·J. J. da -Silr:a Guima1·aes. » - Foi ap
pro'l'.aJo. e mandou-se imprimir a resolutiio. . 

Tornou-se á ordem do dia, e declarou-se em 
rim ira · · - · · 

mum, mas depois do debate unanimemente se 
votou que niio paesasse para segunda. . 

O Sn. Y ASco:scELLos requereu · a uri;encia da 
· discússiio do r.àrecer de c:'Onstituiçiio ad1ad(\ sobre 
n habilitação e despacho dos simples bachareis. 
e entrando elle ·em discussão com a emenda do 
Sr. Dormund ficou adindo pela hora. 

O Sn. PnESIDE:STE deu para ordem do dia : 
1.0 - Discussão. do parecer sobre a bnlla do 

g1 ão-mestrado. 
2.o - Discu sii 

querida pelo Yigario Antonio .José Gonc;ah·es. 
3.0 - Segunda discussãe do projecto sobre a 

abolição dos aggra\·os de petição. 

van ou-se a sessao ao meio 1a. 
Dr. Ped1•Ô de Ai·aujo Lima. presiJerate. - José 

·cm·los Pereira ile Almeida Toi-res, to secret.urio. 
José Antonio da Silt:>a llaia, 2o secretario. 

PRESJDE;~CIA DO SR. ARAUJO. U!lA 

A's 9 horas fazendo-se a. chamada achárão-se 

.Lob~, s,rc~bispo. da. B~i~. vfua~, llambi.'e 
dureira. 

O. SR.· PRESIDENTE declarou aberta.'ª 
lida a ,,actn ·da antecedente pelo-Sr. 
l\lnia foi approvada. · · • , : . ' · · · 

O· Sn •• SE:ên.1:."TARIO AumtD.\. TonnEs ·leu, um 
· officio do ministro .. da ·fazenda, 'remettendo uns 
officios das juntas de fazenda das provincias de • 
l\linas Geraes; S. Pnulo·e Santa Critbarina, acom
panhados·· das rela'.)õ:s dos ·emolumentos. ·que 

· percebem · os seus respectivos escrivães ·e depu
·tados. - Fc.i á secret4ria· para se• lhe dar o_ des
tino competente, 

O Sa. CusToDIÓ DIAS requereu que. de· novo se . 
· officiasse ao rninistr.o da fazenda pedindo-se-lhe · 
··as informações sobre as despezas · feitas e que 
·se estão fuendo com os colonos, tanto armados, 
como desarmados~· E ássim foi ·determinado~·· 

' .. -- ' _.. ~~- -, .-. ' -. - . ' ' 

que: t~ ·de .• e,~minar'-,as r.Olatas .das p~oviricins 
·os . Srs. Ferreira. de ,Mello,.Dormund; Pires Fer-
reira, .Odorico, e .Cunha ·Mattos. · · · · 

o mesmo sf;~ .. président~' féz ; pres~nte um . re~ • 
qui!rimento . que lhe.· tinha dirigido. D.·. M1nia 

'Eucheria'•dé' Vasconcellos 'Vianna;'' pedind,,. gue; 
se convide."a'•commissãó- ·de• législaçiio a dar-

' logo·o ·seu:pàrecér"sobre.um seu requerimento' 
· em'•quo::pedlã ··se' declanuise '.11 .. lei' i:te ''l7 ;;de· 
·Junho. ··dec 1809~à respeito' delegado1f 0de USO• 
• fructo; · ·· ·· · · ..... · · •'- · •· ·. ·• .............. ··' .. ·· · ···· · ·· · ··· · 

Assim foi satisfdto e ficou inteirada a com
missão: · · 

de C'lostituiçiio sobre o officio do ministro. da 
justiça, cm . que .remetle. por ·cópia .a resolução 
do. consulta ile 17 de Junho de 1827 sohre a 

· pratica de se des barem ara os lu ares de 
e ras ac areis sem carta de formatura~ 

Além dR emenJa já. apoiada do· Sr. ·normuncl 
vieriio mais á mesa as seguintes emendrui, que 
tombem foriio apoiadas. 

EllE.~O.\.S 

1. • - " Qne volte o parer:er â commissiio com 
a con~ulta que postea·iormenl•i \•cio á cnmara 
sobre o objecto em q uestJio, para á vista d11 mesma 
'consulta Re tomar deliber.tção. - O .deputado; 
Sou:&a . Ft-ança. » 

-·ª - « o caso o ser upprovado o parecer, 
.iteclare-se na recommendaçilo que a resolução 
de consulta de 18-.U não p(lde ·subsistir 1\ vista 
da lei de 20 d~ Outubro dd 11:!23. - Paula Ca· 

o Sr. VR•concoilo•: - Que volto ou não 
volte o parecer · à commissão, cou.;.a é para mim 
absolutamente indift'erente ; todavia osto ue 
nao eseJe ou ra yez ouvir, que nilo s.e ·Quiz, 
como ba pouco se avançou gratuitament~, julgo 

·do meu dever expende1· a minha opinião sobre 
o requerimento do illustre deputadQ .. · ' 

Quando ·eu oft'ereci á ~ousideração desta au
·gusta camsra os abusos nos despachos da ma
. gilltratura; mórmente de bacbardis ·não formados. 
não deixei de prever, a qua11tos esta indicaoão. 
offendcria, que ella irritaria muitos interesses 
particulares, .e que ftnabnente se augmentariil 
o exercito de meus inimigos, de que me glorio. 
S~m. ~r: P.residente, cu . me glor;() de cont.'lr 

. , 
nenhum delles ·é me11 inimigo,' senão ·porque· o 
é da liberdade da patria ·e ·do throno, de ·que 

. tenho sido, posto que fraco,. sempre constante 
-di:fensor; .. nem uma só lint1a• me, , : -
· o do camin o que principiei. aArilhár. : .. · ... 

Multipliquem-se. embora. os meus 'inimigos p~r 
este motivo," excediio á.s ''ã1êlls .. do:.· niar .• e ... ás 

· ,estrellas do• firmamento, . não me · falta·,.· animo 
·.para a~l'()stra~ todos os peri~os ~i~~() q_ue , .. etito}l 
bem cum a mmha ·coosciencaa. ... ... . . 

'Para que voltar este parecer ·a. commissão? 
·E11 entendo, Sr. presidente, que isto· não-·é. pro-
prio da dignidade desta caínara, pois . suppõe 

•:que essa consulta. de, 1S2t ·contém. medida . Jegis
lativa; e tal•supposição .. é· além· de .absurda. •in-
constitucional. . · . ' 

A• lei-.de.,20. de Outubro'ode •lS-23,á .. m·uito.Clara 
. ella -Jtiio admitte . o despacho .de · bachàreis· não 
formados ; que alteração. podia fazer nesta ·.lei a 

.. mencionada ,consulta ?.,].>(>d~ o_, governo leglslªr 1 
. ·.Sr. presidente, ·desde: ,q~~ .em ~821- , .. s~. pr~l~: 
mou o systema co~stituc1onal, rªº : goy:e,rn?• .. fo1 
tirado ,o .. poder legislativo e nem . põdl.B. ser .do 

'outra. sorte. . ' ·'.' ·. •· · ' 
· A· falia dó throno ·na ... abertura. d:i.;:assembléa 
cons 1 mnte ·.o reco111eceu muitó._,expr:e~a:qierite, . 
'.q. U:a .. ndo 'P<>.» n. dé_ra ~a :rie. l:essia. ade( ç .. m ... ' .. _q1·i··-~. ,:, s~. '. :Vi!J. · de· tomar . algumas nsoluj;ões legaslatlvas;: e estás · 
'mesmas "têm' .boje ~vigor por:''serf'~ ~c:on,firmRdá!!< 
~Jlel.-l']eL~ de·.~o:. de Outt1bro :~_e .. 1~.· Qµe~·utill~"'1e 
se pode·:esperar 'do .~;icame ... dessa·reso.luça,9J<Je. 

'consulta·de 18"2'1? '.'. .:· ' , · < ·' ·,: . .,.-.. ;~ 
: . o· pg~c~r: d!Í<~ml!iis~océ .. " mllit.o cl.a~ó ... ~êj~,to. 
'porque 8e funda :_em lei, ,que ,tem;:;s!4o;,:.~µp_~l-
. cadamente •infringida; h11ta porqueJ.:8!1,,tem. ;~.~f':i:e111-
pregado nà magisii:at~ bacba!'61.~;~~Jórm~oa~ 

;como.JIOr®e contmuao as -.1e1turas •uo,::desem•. 
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SESSÃO EM 29 DE OUTUBRO DE 1821 153 
.bargo do pac;o, forDlalldade absolutamente inutil. 
E que -outrÍ> parecer póde ·a· cornmissiio· dar, qO:é 
não se· a o ue se acba em discussão? 

Voto 'portanto contra ·_o requerimento o · 
deputado Souza :França. .--· ., . ; . 
· _Julglida'-suffieientemente: discutida a materia, 
foi osta a votos a· emenda· do Sr. Souza Fran a 
não foi approvada: : :, , , - . 

Foi sim" ápprovado o- parecer da ·comm-issão, 
salVâ a _ emenaa · do•" Sr. - Paula -Cavalcante, que 
tambem foi · -aj)provada, ficando ' prejudicada - a 
emenda do Sr. Durmond .. · 

Seguiu-se o parecer da commissão de legisla
ção sobre os requeriníentos dos escri viies e 
niais officiaes de Justiça dos auditorios desta 
cõrte, _e· da < i4ade. dó' Récife~ em que pedem se 
lhes- _coocedão ·.os i::alariós ·q__u u1e se· acllão· arbi· 
trad~S" J!ai'à a 'província_ de _ Minas•Geraes~ 

. . . 

El!ENDÁ 

<~ Os emolumento~ nas provincias 'centraes serão 
contados - pelo regimento. de 17õ4, pelo qual 
act.ualmente- se contão os· das provinc1as ·• mari-
.timas. ~··ra:scMtecllos; .,, . · . - . 
· Depoifi· 'de_ alguni' élebate; · júlgadá .. por fim -sur- · 
ficiente a discussão,. não 'foi approvado o parecer 
parec~r e· por isso•· ficou 'prejudiCada a -emenJ~ · 
Cio ·Sr. Vasconcellos. · ·· _ ·- · ., · · : : ··' -·- _: 

o Sa. Au1~iDA TonRE~ .. cieu co~ta -de ~rii re~ 
querimento•.de> Gabriel· Martins Basto's, pedindo 
se lhe -mandasse entregar um documento. Assim 

Tratou"·se do parecer das commissões de con
stituição e ecclesiastica· sobre a bulia de griio-
mest.rado. · · · . · - _ . 

·Q;s~·. ;\'Asc9NcÉLLos' fez. a ::s~g~nt(, :, ; - . 
··~/(~·-·~ .-~~·:;,_':·;~,; ;·:·,:!.~~~~»~-~ .. /'.·.-~·~: ·~: ... ··;:'.'_~·:·' . ._._r: ·:-,: _:~ -~ 

• . . 1-;;:_:;:, ... ":.' !'_'·, ·:'':; - -· .. ~~~ .• -.-~ ·-::. .. ::;·. <··· _·p .... , .. ~_!·.-

- Q11e se: declarem . inc11nst1tuc1~na~11: os, p~m-- · 
cipios do Sr., bispo: Ao-,.,M~ra~lJao_;, _expe_mt1do!l 
no seu -\Voto _separ.a~o: ·Ji; que s~· i:~c~U\men~e _ao 
governo a.~esponsab1l~dad~ d() mm!s~ro·'!>ra:1:~le1ro 
em -Roma.-.-;,: Vasçonçe~lo~~ __ .i> c-:.F()1 apo1ad~.. ' 
· :o 7S1v· TEIHil!A DE' Gouvtl:A: tambem•'- mandou. 
esta .. : OUtr& emenda, F que '-igualmente. ;foi• apoiada·, • 

.. ,·.:: ·:··· .. :.~~:··'; _ _ •; "·---~·:,.~ :.:.: ~_\.. .. . :~\ •'::_-: _ .. , :-'<·, \:., ;_ 
.-.. " ~-

: -a s~~vâ''~:.~iedacti~:\~ii~i~~ ·~~~~: ~o\~~~er~~; 
esclareêimentos ·sobre_· este negocio, nos. quaes ·se • 
declare· se ·esta· bu1la foi obtida só por lembrança 
dó', minist.J"ó.: residente: em'• Roma, ou se 'isto lhe 
foi •:õrderiado·, pelo· inesrnti :governo: ·outro sim se • 
o · go,v~i;iio · é)rl,le~(lll '· ~: este .. ministro que ·· vie~se 
tomar· .. assento nesta·. camllra,•·e· 'qual o«. motivo 
pQrqu.i:~:niio · ~U1m· !:comparecido!- •:Tei:ceira -de 
:f";;~~~·'_~~~i:?;~:.,'.1''''.: \'./:';·;";','.:;-,. ·. ,::'''"'~> ,_ ; .. ,. 

··.:: r.;..- o• ,.-. , 
rogo••:á1.y;·•·EX:'-•o'favor de: mandar ·1er outrac:vez 
ª' emiiúda- dó .·Sr~: -Vásconcello.s,..•porque,•não: OU\'i; 
bem'"~a.:maneira'•porque:está~ en"!1ciida; (Foi -'ti:· 

• • ,.,. '{-·,;. .. · ·~· - .-~··- ''"'""'-.,. -»···""'« •.'..~:,.-: .r ... -.1'~-· •-,..-·;,,·"--·, 

o mais livre possivel em emittir suas idéas neste 
ªº~~to re~into; !1.inviolabilid~de, porém, de soas 
o m1oes mm .é tao extensa;· ue não·tenha limi-

contrarias à constituição e aos princípios adopta-
do!J por · ella. {Apoiado.) : . _ _ . 

Isto posto, comquanto eu esteja certo e con
_vencido destes princ1pios, não posso todavia ado

-ptar o que pretende o Sr. _ VascQncellos, quanto 
a declaração .na acta: sejamos mais indulgentes, 
é. bastant~ o que se· tem dito na discussão e ate 

· um honrado_ membro, querendo descúlpar ou mo
dificar a !mpressão produzida pelo voto sepirrado, 
azedou amda mesmo o caso, porque ·em summa 
ultimou que se de,•ia deix11r Pntregue a si mesma, 
ou c 1 s -ex licou o ue eu não re etil'tH 
agora. 
· Esta indulgencia que se rf:clama, ó tanto mais 
de justiça, quando o Exm. Sr. bispo do 1'1ara-
nhão não está presente lapllia<ln), so elle aqui 
estivesse, e procurasse sustentar· a sua opinilio, 
·seria então combatido e o rC'sult:ldo da discud
siío ~pparecia; entendo pois qt1e se nilo fa1:a 

·mençno--na acta do que_ pretende.o Sa·. Yascon 
cellos • . !Apoiado.) • . . . . -

. 9~~nto á ·ultima. p~rt~ da emenda, estou .. pela 
;opmiaQ do .Sr •. Te1xe1ra .de Gou\·êa, o que até 
já. foi ucolhi_do pelo Hlustre ríuto1· da fomenda. 

Peçiio-se ei;cla1·ecimentos· sobre o · negocio, e
depois' decidirémos o -que fõr melhor: nada ·ganha-

• mos por este moda e nada · de p1·essas em ne· 
goc!os desta i~a~urezà (apoiados)~ porque n mode-

sempre o· nosso ·norte, e." a· norma· ·de· nossas 
acções. (Apoiado.) 
· Eu nada direi ãcérca· do l:nereéimentó do pa
. recer, em ·questão : eu _o acho tão bem lançado 
,~- tji(l_'solijlas: e bem dequziQa~ ns' ra':ões em que 
elle" se 'funda, que· a ' sua.· leitura · smiples nos 
•dispers~~·de:,<:i,isc11s~ões. · .- · .. , •. . . 
.. Seria,,: tambem _ perder. tempo:;trazer para ·aqui 
tudo: ,quanto' p·ondereiem •.uma' das' sessões' de 
,Julho · p'ass'àdo, · quando tratãmos do párecer sohre 
as bulias e1n ciuestão, · dév'e · ser reri1ettido para 
o senado: entao convirá muito e muito qu~ o 
:senado . esteja.ao alcance· do .que aql!i .sedisser, 
e .que este parecer; ou: .. as. suas, razoes, qunnt-0 
ser possa, lhe sej ão trailsmitLidas. , "~ .. , : . , , _ · 
. ,Eis ,o._qu1,1 •. e11 por· or11 ~enh~ _a_ diz~r, e "':- ma-
·neu-a porque . 
quest!iO;,,, :, . ,._,. . . ... .. .. 
- ·J?iifd~, ~o>debate "procedeu·se ã ~ vôtili;iio, -'e"tói 
'approvado"•o·1parece1·. Foi tambem approvada. a 
eméliêla do' Sr;: ·Teixeira·: de.:. Gou\'êa .em_: ambas 
as''suas··part.es. -,·_· •• · · - . ··• ·. ,-, · ...... -.: 
'.A •·emenda" do.-' Sr, -Vasconcellos ·foi rejeitada 
na·:i:•·parte, e•. quanto· á 2.•. foi retirada·. pelo 
seu autor.' . . : - . ' - _ -0 

·,.; • 

'.·· :Poz~~e _êQ.!,discussão"o'j)àreeer' _dà--'cqui.mis~ão 
de •leg1slaçao'sóbre' a··rev1sta' __ .de ·graça• espec1a-
. · ' · :· ' · · ·o··José' 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 14:13 - PÃ¡gina 1 de 3

SESS..\O ,E!I. 30 DE. OUTUBRO DE 1827 
Continuando a discus;;ão tio art. 1° offm~ceu 

o S1·. Paula Cavalcante esta 

EllElWA 

« Supprimão-se as palavras agg1-avos de p~ti
r:ão.-I'attla Caralcat1te. »-Foi a oiado e entrou 
em 1scussao. 

A este respeito disse: 
o sr-. costa. À.ii;u1ar:-Sr. presidente, eu 

opponho-me ao adia1nento1 e se lia lei, que quanto 
antes de,·a ser discutida, é seguramente esta. 

Não entro nem por 01·a. se trata do. mereci
mento do projecto, anles entendo q110 deve ser 
emendado,· dizer-se põ1·cm qne de\•e ficar ndia(lo 
ató que se trate dn reforma do poder judlcl11rio 
não me parece exacto. 
· Senhores, jà que niio podemos fazer todo o 

< • ' • 

q11e é possh·el, e que as ch·cmnstnncias do tempo 
11ermiltem. [Apoiailo.) 

O que me iiecide n \'Otnr para gne esta lei 
entre já em discussão é o destijo de ver acabar 
a maneira informe, npr'lssadn e pouco rflftcctlda, 
com que se decidem os nggravos de petlçito. 
;.4JlOiu(l0.) ' . 

Eu a~gravistn sou agorn e já sen-i como scr
Yentuano duas casas no lfitgra\·os; o por isso 
<levo estar ao facto do que alli se passa. 

E' impossivcl e niio cnbe nos·· limites da inLel
ligenciil l1umana o conservar-se sempre pr'lsente 
uma tão aturada app!icnção, e uma pl'Omptidi\o 
refiectida e seria na decisão de umn inllnidade 
de questões que aUi se tratiio. 

• E' .. pur~ ass.im dize~-ler de jm·,~ 17perto.-Ae-

mesmo t'lmpo se decidem tantos obj~ctos· diffe
rcntcs, não l1aYendo muitas '·ezes nem · tempo 
pnra O\\Vir, quanto mais para julgar. 

Os Srs. deputados, que tem uso de julgar e 
p1·atica cm taes· mnterms, conh'lceráõ. a verdade 
dl.' quo ·deixo· referido. · 

Outra - vez digo q no façamos ao menos já aquel
las reformas, que se podem fazer, ' independen
temente do novo arranjo que deve solfrer o poder 
j udicial'io. · · 

Nada digo por ora quanto ao merecimento do 
projecto ; · nem se . taes' aggruvos devem ou não 
continuar, ·:até. porqtle isto seria ·contra:\ ordc11n, 
'{)Ois qu" só tratamos do ·adiament'l: o meu· fim 
e sei chamar. à nttençiio da·cn:mara para ·a re
fot'mi\ da 'inaneira e modo ·de decidir· t!les ª"'· 
grnvos. --·-. ·· ·. -. . 

E nem so diga que sua mate1·ia é s.;mpre um 
ponto unico de direito, ou objecto ·de pouca com
plicação; ·isto é assim em alguns casos, outros 
ba porém, em q11e sobem. nggravos· tão compli
cados, e cuja materia é tiio ligada , com .outrc:>s 
pontos ·e questões, por tal . fól"ma embrulhadas, 
qtie n.ão . e ~póssive.l decidir 2 julgar. s.em'. ll}ui,tq 
tempõ 'e sem muita meditnçao.; o que por for~a· 
a•guma se conse~uirá ·(ao menos como ·deve ser) 
em9.unnto subsistir· a: pratica até 'aqui .seguida. 

Eis pois·' o sentido em-que tenho f.l~lado e q unes 
' ' : - ' .. ·: ~:.: 

Se o project.. está m11J· conéebido~ eme..'lde~se 
e .. reforl!le-se; .. não ··Passe emfi1ll, . se .1>utro. fõr 
apreséntàdo .111elbor e que pree~.cha os no5?Jos 
fins· adial.:O · orem· elas razões ue se têm"d1to· 
não me parece adequado; nem; ao: tempo.»em, ãs • 
p. ecl!aliar ...... · es,::cir .. c. ,.u111~.~n . .ct~ ... ~~.a.' 9 .. u,.e., '! .. ~li ª .. C::1lª .. Ht.os,. · e .~!l. ~: q~~~nt(), se, tç.m; qu!)n Q tr~er, P,a~;n::pr.~' 
sente questão e. fót~ .. da prdem, : por derer '\!~~ 
conservaclo para a . discussão · d.o prOJ ecto; ·e nao 
p'arn·7a'ido ·adiainent<Jtde~que. ora·~ómente·tt:a;, 

tà~0~.''~~i~~~i~ ~~fi·'·pa~·:Bf;~~ .. '.~~~di~·;,: : .. 
I.0 -:-iJi$i.iyssiio .. do P,arecer dâcommissã~sJ~·~~)ri: 

mercio, sobre a maebina inventada por Joaquim 
Theodoro. 

aggravos de petiçã.;. . 
S.0 :-3& discussão do projecto. sobre a. e:dincçiio 

do tribunal do. desembargo do paço. . . . 
• 0 --• 1seussao o proJec sobr&. a pubÍica. 

ção das leis. 
5.o-2& discussão do projec.to sobre os officiaes 

das secretarias de estado. · 
G.o-2• discussão do projectf) sobre .as faculda• 

des de medicina.· · · 
I .. evantou-se 11 sossão ao meio-dia. 
J>r. Pclfro de A>-cntjo Lima, presidente. - Jo:;~ 

Cario&· Pereira de ºAlnuida Torres-, lº ·secrebrio; 
JoaquimMa>'ccllino tle Brito, "'º sec:retario. 

l'l\RSU>F.~CJA J)() sn. .\JUtlJO Ll)fA. 

1-'ez·se a chamada As 9 horas, e se achAriio 
presentes 83 Srs. deputados, faltando com P'r· 
ticipaçito de causa os Sra. Paula Souza, Feijó, 
Gal>riel Getltllo, Martins Pereira~ Mello .s Sou~a. 
monsenllor Plzarro, Galvilo, Costa Silva, Barroj 
J .. eite, Pa.ula Cavalcante, Faria Barbosa, M:sciel 
Montoiro, .t\lbuquerq\\e, Lobo, L\ambi e lladu~ 
reira. 

Abe1·ta a aessiio, Coi lida e approvada a acta 
da antecedente. 

.f..Qri\o-se os se 

OFFICIO~ 

1.• Do ministro da fazenda, remettendo a in: 
formaç1io do juiz int.lrlno da , ·alfandega, e Jlllre· 
ceres .dados 110 requerimento de José Al{Ostlnl10 
J.izn11r .si e., em satisfação da roquis1ção da 
camnra, de a do corrente. - Foi .. remettido ás 
cominissões de fazenda e commercio. 

2~0 Do ·ministro . da· justiça,. remettendo o. ofticio 
.do vice,p'residente da província 'da Ballia, com 
requerimento do coroneLFr1lncisco Mui:-ia' Sodró 
Ptreh-a, que. pede providencias ·sobre a falta de 
p1·omctor dajnizo dos jurados.:-Remet&ido à com· 
missão de legislaçiio e de justiça civil e. cri~ 
minai. 

I.o .Da co~n,issiio .. de. i11atm~o".~i!bliÇ~;)~brê , 
o . requ11rim~nto .. de C!arlos J)e'a~~r~, q~e;prl!t!lli~e 
ser nomeado· substituto · da . cade1!&., il.e ,__!rn~~.e~ 
desta C!}rte. E' de parec~r . que .v1s~o nao~liB.till" 
ainda creada essa_ substi.tm~o,' nilo1·,te~. '-· I11gar . . 
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SESSÃO.EM.30 _DE OUTUBRO.DE 1827 
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, 
Eis te genero; e porque lei ou ordem se regular 
a -respeçµva cobrança.-Foi approvadp, 

ó 88. M.u.i\ ieú e forão approvadas~ as ·redac
ções dos seguintes projectós, para serem remet-
tidas ao senado. · 

l'RO.JECTQS 

; 1.o.Sobre a.·. navegação de rios, abertura de 
canses; construcção de. estradas, pontes, calçadas 
011 aqueductos. · 
- 2.o ·sobre a oxtin~o ~o ~r!bunal da bulla da 

• 
S.o Sob1-e a construcçiio da estrada da serra 

do Paraty. · 
-'·º Sobre o imposto do quinto sobre os ~ouros 

na provincia do Rio Grande do Sul. 
A. redacção do decreto . S.lbre a proposta do 

poder executivo \Iara nova organisação da bri
l:l!da . 4e . ar~il.bar1a . da marinha, ficou . sobre a 
~~~~.por 3 ~ias, ,p_ara o exa~e dos Srs. dcpu-

0 Sa. ALHEIO.\. TORRES. leu mafà º·seguinte pa- . 
recer das · éommissões rtunidas de c\ln!!tituição e 
t:;~•,'. e o_ voto em separado· do Sr. deputado 

l'.\RECER 

« omm1sso . c s i u1çii 
examinárão o documento apresentado à 
pelo Sr. deput!ldo Odorico M:endes, ·em· 23 do 
corrente, e são de pllrecer que n tal . respeito se 

.. pêçi[o es.clarec:in!_e~tos ao govemo, ·e assim .. tam; 
bem as instrucçoes de 31 de Agosta de· 1!3:,.'16, 
dadas' ao· comm:uidante .. das ·armas da ·província 
d<i Mafa1i1ião, -e ·quaesquei.·' · outras ·que 1.enbão 
sido dadas aos commanaantes militares, concer· 
nentes 11. penas e delictos. · 
· · « Paço• da-'camara,, 2~t de Outub1·-0 de 1827. -
A.,•lt'.- de Hol!anda-, Cabalcante' de Al.buguerque.
'R; J, da Cunha Mattos.-Ignacio ·José Vicente.
'Ft•a.ncisco· ·daS ChagtJS·Santos.-L.·S.·Tei$eira de 
Gou1'M.-A·. P~·-I.impo· de Abioeu.~J. Lino Gou
fütho;~Luiz-Atc.gusto·May, vencido em parte.-
o._ P. de Vasconcellos.» · · 

.. I!, Ao; deputade> .May,, çoll}o_ membr.G das commis
,sões ·reunidas de constitu1çao, marinha e guerra, 
parece, . além do mais expendido no parecer ·das 
.CGmmissões,. que a indiéaçã~ d9. Sr. deputado 
·()d_prico ,,~~'1!\!lS~ ,~ JlS . peç~ J.l_llpre_ss~, n9 . Ma· 
.r~tilijio~ 1 1!o que .. ~e.·refere,, e ,_bem as~1m .. ~do. o 
.ma!,s.~9·.,co~poi:tame11~0 ~º-. com.~~ndan~e ·••.das . 
:armas.,d~, mefLm~ .t>rovmc11l, .. )\[r. d JEs~ra~nolle, 
·constante, .da-11)ll~s..:.peças, ,dem.onstrno_ ev1deµte· 

é · sU:mlnamêntà lleàagradave1; ·4úii'11<1o'se .rellect._e -
com todll a devida attenção, n1\ .atrocidade .nó· 

: yi~.S!nià_ ªe;'.laes_'ip~nµrici.àçiJ.~. ~-ií~~-n~ti~ucio
. éionaes'"'cunbadas '·com· a ·mab a-·direc no· de 

, quasi todas ~ pr~vini:ms do imperio, mais ou 
• menos no sentido da infernal recente éonducta 
, • scragno e, que ora occupa a attenção 
. da camara~ parece ao deputado Mav que é im· 
e possiv:eI, ou. q~si impossível apontar hoje um 
remed10. ordmario a tunanhos males extraordi-

·, · ~-·-. coe-
cida de todos: e que serâ portanto conveniente 
que acamara.abrindo mão da indicação do Sr. de· 
putado Odorico Mendes, faça constn.r unicamente 
ao governo tanto a sobredita indicação e os pa
receres sobre ella dados. como as discussões- que 
sobre tão miseraveis assumptos se apresentarem 
na camara a tal respeito; afim de que sendo 
tudo J>resente a S. -M. o Imperador, possa o go
verno fazer ver o quad1·0 comparativo dllS cousas 
do Brazil, jã quando a uniea boa fé presidia a 
tudo, já agora que o Brazil está apalpando o 
começo dos males ue a infame olitica de 1828 
para e nos tem amontoa o . 

" Paço da camara dos deputados, em 29 de Ou
tub1·0 de 18'27.-0 deputado L •. A .• v:ay. » 

_!<'oi approvado o parecer e se mnudou imprimir 
o voto separado. . · . 

PRIMElRA PkRTE DA ORDEU DO DIA 

Foi npprovado o parecer da commissão de com
mercio, que julitou digno da concessão de um 
privilegio exclusivo por 10 nnnos, Joaquim Theo
iioro da Rosa, que se diz inventor de um appa· 
relho para fazei· tr.lbalh'lr muitos pilões ao 
mesmo tempo, com ~rande economia de braços.
Remetteu·se á conmussão de redncção para or-
ganisar uma resolução na fórma da vencido. 

Passou-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

3a discussão do projecto de lei para extiilcção do 
desemb~rgo do paço e mesa de consciencia o 
ordens. 

Vierãi> á·mesa as seguintes emendas, que Corão 
apoiadas. · 

E.YENDÀS 

Do Sr. Almeida -Torres.-"'« Paragrapllo additivo 
depois do § '}.n - Aos· juizes criminnes, que decre
tarem pr.isao, ou aos que a executarem, tica perten
cendo na mesma. fórma admittir fianças :e_ara os 
reos se. livrarem soltos. Se1·virá de escrivao des-
tas fianças qualquer . dos que_ servirem com os 

. ditos juizes. · , 
· ;i Ao·§ 3.o - Prorogar o tempo das cartas de 

seguro e elas fianças, quando· por impedimento 
invenciveI ·03, reos: não .puderem. livra1··se dentro 
delle. · 

« Dispensar para~ com justa cau~8:• ~e. conceder 
carta. de · seguro em. caso de hom1c.1d10,. sem que 
sejiio passados os 3 _mezes ou 30 dia5. » · 

.Do Sr. Illai.i.-.« Ao §. 3•, depQis das palavras 
- seus degredos "- accrescente-se . ....,. Nestes . dous 
· · · · ã ·, t_ i~ "do!! ~. deci-
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J5~ sEss.~0 1 t~1-"ao:'nt ourusao nE·1s21 
« Ao U1esonro e jtiritás de faicnda ticão .com~ mente ·lançar os necessarios .. _prégões, . e fará 

petiudo as lotações das pcnsõ~, qu~ OS paro~bos . C0!15_tar ao M0!imO cbanceller·~Õr p~r Ctrta de_., 

Vie1i\o as 

J:."lrn.~U.\S 

Do Sr. So:1rei> da Rocha.-« Supprimll:se o pri· ' 
me.iro artigo. » · 
. Do Sr. DormÜnd;.- « 1-'lcilo abolidos os .ag~tra· ; 

vos ·de-- petição, .. de· insLrun1enLo, de ordenação ; 
não guardada e no at1t11 do ·· p1·oeesao; e. sub· : 
sistem unicament.e os de .injusta pronuncia e 
ordinarios. » · ·· ·. · · · .... · · · · ·. · · 

• :Finda a discussão·. foi· approvada a emenda do: 
8r. Soares da Rocha suppressiva do art. 1°, e se 
julgi\rão prejudicadas todas as demais emendas· 
e artigos~ • · · : .· · . ·· . · · 

l"e,~e lugar a · 

UL'fllllA: PARTE DA ORDEM DO DIA 

_,e; ·:.- - ' .: -· -

Do Sr. Maia.~.« ~~p(lre~~ã~ d~s pal~vrás '.':""~a 
capital do iritperio. ~.•ate o)im.'- A qhàl tambem 
foi approvado. » · · · .... ·'., ·,: ·• ·,., <-· .. :· · · 

« Ao art. ·4.0 : _. , . :- ~ .. · ·. . _ 
.:." A,rt." 4~o Oi secretarios: de. estado r~5pectiTOS 

sao obrigados a ·remetter· -á' chancellar1a~mõr· os 
originaes de todas as leis geraes, que se" promul-• 
garem J>Clas suas secretarias'.d~ntro dos.pri~eiros· 
6 dias iia promulgação, para se fazer: por~-eUes a 

ublicaçi\o . e serem uardados ... no arcb,ivo iJ. •. 
1co, acompan 1 os e um numero·· su ciente 

de exemplares impress~s. ·» 

Otrerece_u o Sr. l\laia esta 

EMENDA 

« Depois.da&·p:alaya:as,..,...da promulgação para_: 
8<.'Crescente-se - ..Jerem sei fadas· .. caiu .. o aello do 
imperio - aupprimido tudo o mais. » · 

.Foi apprÓvadÕ Ô ~rtigó'com ~'enieiici~.' , 
· · Foriio tambem approvados, salva- a 'redaCção; o• 
seguintes artigas. do projecto do Sr.,: Clemente 
Pe1·cira. . · ·· · · · ,, · : · · · · : "; · . 

« Art.' 4.o O :cha~celler·mó~ é. ob~i·-~do. a ' U· 

· eis en ro. e· cmco· ias .. 0 ise)l,rece l· 
mento e a fazer remessa dos qxempla1·es impressos 
às estações· competentes designadas ·no art •. 70 aa 

· ContinuacãÓ.da .2• discussão do p1;ojecto de. lei constitui~ão aos prtisidentes: das provincias -e con· 
sobre a publi.caç~o.dasJeis.. . . ·~ · _ ·. s~ll1?s: geraes das~ mesmas,. a. todos .os jui~es _de 

· ·· . · dire!to,.e·aos;de piiz,,,loi;o que; os houver, ~.ás 
Começou pelo 2o art: do projecto do Sr. Clemêrite ·repartições de ·fazenda, nacional .e. militares,.dàn~ 

·Pereira como emendn !lo art. 2o, Jo projecto .-da t1·o;i d~s primeiros dez dias depois da - a~a,:pu· 
commissiio do leis rP.tx11lamentares o emendas a bltcaçao. . ·· 
clle 'Ollerecidas~. que flcai·ão adiadas desde:4 de ..•... Art .. 6~º•. Os.:.•exemP.·la_·r.e.·.s .. i .. m. s"re.âs.os~.,.qu.Êi"''s.'e ·80• Agostodo corren.te ànno. · . 

•\ . . . v1argm ás cama1'as ,irao .• por. upbca,do; um.para 
Julgàndci-se a matéria bashntemente discutida se. fazer por .. elle a puolicaÇão da ·1er,·: e 'ser 

· f\!i posto a v.otos .. o a1-t •. :!, · . : . . . ~ , ·.affixado nas po1·tas das casas. das~·omesmas ca-
" Art. 2.0 ·rodas as leis geraes serãO publi- _ m~i:as '. e :outr9 · para.··ser 'guardado. nc>S seua,ar· 

chancellaria mõr do impcrio e nas cn:;as . "chi vos : .. · fo.rmando-se ·.maços·. ·.separados· .da~de1s 
villas , dó · respectivas · & cada um anno 5 • quir;dev.eráo. .. ~er 

. " •. ~ . á proporção que·o. for pe.r~ittindo o seu :volu~e • 
. >« Art. ·.7.o· oa· presidentes . dás camii.'~wf Si\Q obri· 
:gados' ·a publicar;~as• :leis• nas ..... cidades:'·:e r:viHa:> 
·respectiYas 'àeiltro' dos ;pi;imeiros qnatro::dias; do 
seu recebimento ; e caso o não: Iaçã°'; haver-6e

. hão as leis Pºl'.· puQlicad~s, ~ come.c;ar~,o. -a.obri._ 
· gàr~ passado· qúe seja"' o p1·azo·desigííàdà no art. to 
a' cõntifr; do q\iàrtô '·dia'''é1n'-· que ''a ]íuõlicação 
devia ter .tido lugàr, Os presidentes das camaras ,;ão 
responsaveis á nação~"é •aos. particulares, ·p~los 
males, pe1·das e damnos, que se P.uderem seguir 
da.: falta::: ··•· · · - ... ·.' ,·, ·, · 

'. detérminado;. ·.: r-.., ,o•::::,., ••. · '.: ,,.1j:;; :; ,;,: .,,... . ...... 

. · ~· . u:l~~.· 8,~: ,:;~'. P,Ü'3lieã,Ç~~~, dàs. leis_1~- sé~~-· i.'ele· 
.• ~ra~a ;P,~~.a~, '~!Dar~;~~) ac~·:,~~ !vere~çao':~~s. 
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SESSÃO: EM. ,31· iDE ·outuodo:; DK ·tsti 151 
Aâ l!IÍlendas ·do senado ao ; projeeto c;leJei d() o~-.. 
mento: · · 
Resolução sol)re a moeda ·de ·cobre~ · -· -
Continuaçiki já, 2• discussão. do projecto sobl'.e 

a publieaÇão das leis. · · -
Resolução, .que .r~voga a provisão. do. the.sou,ro 

de 9 de J~lh(); de J..817~ 

2a di~~· do. prÕjecto que ~i-1i11i& o oilicio_ 
de sell&dor':da·-alfãndega. _ · - _ 

2• discuuio' do ~rojecto sobra os ,9!Jici-.es: das 
secretarias -de estaao. . · " 

2&. diseussâo. do cpiojecto 'sobre 08 eatudoa ele- . 
mentares. · - · · · . · · · 

2• diacus~ãO do · projecto aó~re -~ faculdades 
de medicina.. · · 

" .. 
Ptidrc; iÍ6 Aml9o Lima, preaidente;':"" J~é. Cà.r- · 

los Pereira de Alm.iida Torres, aecretario.-Can
dido José de A1•a14io Vianna, secretario. 

.. 
. Se~ e!ll •t •e Oa•••~ 
PJlESlDENCli ~ sa: AaiUJO,LUIÀ 

.- ' .::.- :_ 

Sendo,9.horas .. fez~ae .á. chamada; o.'~harão-se 
presentes 69 Sra. _deputados,- falt'.llld<>' com CJlU&a 
os Srs. Paiila Sonza. 'Costa Aguiar; Teixeira de 
Gonvêa; l\lartinii Pereira, Rocha ·Io~ranco ; Lopes 
~ .. . . . . 
GalViio; Baptlsta Pereira, Costa· Silva·, Barros 
Leitft ,, Ser~ :Brandão~ Faria Barboza, Mnciel 
l\Iontelro, Paula Albuquerque, . Albuquerque., 
Moura, Marcellino de Brito, Lobo, nreebispo da 
Bahi&'ó' Deoa .8 ·Silva;, Llflmbi,, Pereira~ de Brito, 
Xavier' de ·carvalho;' Villar. o Madureira;' e-sem 
participação os Sra.: Cruz ·Ferreira e.Pereira0.de 
Mello. · · 

O Sa. PRESIDENTE declarou. àberta a sessão, e 
lid1a· a ~cta da'' antecedenta pelo Sr; secretario 
Araujo Vianna, foi approvada. . · · 

o 
0

:s~:-,s.WaETARIO 'Ati!llEtDÃ;,;T<ilUl~S leu um 
om,:io do .,ministr.o., d'estado ,;dos, neg()cios ,da .fa
zenda, .remet~n~o-,_ o resumo ... ,da re~eita, e. d.eil
peza .,da:; rovme•a; .de .Goy!l~, .. respect1va!J1ente., ao. 

A; ~p11)missio_-de rfldacÇãQ ·da~ Jeia .. apresent~u 
red1gid~- a . l'.esolu~o,- _que ·.autor1aa· _ao·_ governo 
para alienar. as. armaçoes. da-. peac'.I das ·. balêas. 
pertencentes aos proprios naciouaea.'.'""'Foi appro·
vada, a ·redacção. · . 
. ~ :comfu.issão' ,de ·fáz~~d_a:'apreS~!ltOU~ a !~SpÓito : 

.da. casa -n~· .l87da'rua· do '0UVJdor o.seg111nte ·· 
. ,- ' ' ,• ... :.· •' l~ ~ ... ·~-· Ç::: • .,. , ·.:.:.: ,,, ':.:~:;· < • .: • •• :'".",",' -, ·.'··: ,, 

com que o ministro e seeret'lriO 'd'eitado :dos_nr.- ; 
goeioa da< fazenda. respondeu, á; req\\\sição ~ . que . 

. se .,lhe fizera: doa~tituloa .dà iucofl)Qração, da. Ç.asa 
"n~·::-1s1. dà iuà. do'' Ouvidor" nos. ·r0 rioi'.'n'acio-

aF~~uç.to 

« A assembléa. geral etc. -

desta comar~; 

« A1·Ugo unico. O ~verno fará avaliar, e ar; 
rem1tar em hasta publica ·a casa,. da rua . do 
011vidor n. · 137 · pertencente aos · proprioa naclo· 
naea , excluido · o terreno, que lhe ·é conti o, 

. nç& o gao 
que pende .aobre o domln!o do mamo &er· 
reno. 

« PaçÓ da c1mara doa deputados, 00 de Ou· 
tubro,de 1827.-J. B.BaptulaPereim.-lt. Calmon 
d11 Pan;-J. G. LJ<lo.-M. J. de·Soaua ·Frattça.-
J; J. da SilM Guimartfu.-.T. cld 1".rt1ruü Colla.•
Fol ap.Provado o parecer, para ae tmp\imlr o pro· 
jecto de reaoluçi'l. .. . . . 
Leu~se 'ma11-·o aeguinte , · 

PARECER 

« A commisaio do redacçio \lo DÚJl'io desta ca· 
mara. nio ae tem· poupado a trabalhos. para:os 

, ~- , . 
natlll, e a sua reputaçao; principalmente depois 
que ... os· absolutistas ·promotores ila :anarChia têm 
R88oàlhado • qué nó88os trabalhoa ni'iQ vão de con~ 
formidade com 1n constituição· do. imperlo.-:-Dese~ 
josa a commissiio do gue ·'os 'diarios desnt'aaca
raBB~m es5es inimigos da naçiio~ - teve: por. algum 
tempo •a Usongelra esperança de , o conaeguir; 
hoje desenganada de. o ... obter,. veai Jiepreaentar 
ó elitadó d1\ redac'ção dos diarios. r-A-. prbµeir'!o 
difliculdade com que ,teve a lutar, e que ain~a 
hoje a embaraça, é a falta- de redactorea babeis. 
A commissão está persuadida que: aiDda no e&So 
de continulU'~m o.s . tachy_grapJlpsj .. ~r~" t..n.e~or 
que :se ~dêm.as .notas tacliygrapbtcu .depois de 
dec.i,fraàas ~~qµalqúét doa periodiCos.desta <:Orte 
com.·a. obi'lgação ·ae ·as. pul>licarem: ·um redac_tor 
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j;rimdet .. oi, ·como,. ª"eCer ~· · · .; !!. '.m~~lllo· ...... ~ .... .,:,_ . ,.,P.~ ...... .e ........ ,, ...... :' ) , ;, ·' .... ~ 
« Art. 2.0 Nenhuma ·autoridade poderi:eonhecer 

de taes militas e pri~,~ ~as .o governo poderá 
soltar os presos, logo 'que· ae encerrem as ses-
Sllea. · · 

« A commiaalo rec:Onhecen.lo ·a:.. neeeuÍdade 'de 
incumbir-se. a .peuoa :habil a direcçiio da redac
ção doa 'diar.ioa, ·tem resolvido ·nomear ... para 
este mbalbo ao. Sr.· deputado Cunha. Badiosa. 
que. a elle se prestou . generosamente. como era 
de. ea erar. E11tende a m i - - · 
nen um oa seu membros morad·>rea neata cúrLe, 
conv~m. que no lnter\·allo das sessões um Sr. de· 
P}ltado; trate . de promover a redacçiio dos dia-. 
l'JOI, ·• , . . · 

« P•oo. daÓ&ma'!-dos deputados, 29 dÓ011t11bro 
de -1827.-M; Odo1•s.co lCtJndu.-C. · ./, cLt At'aujo 
l"lanna.-.s; P .. da VMconcdlo• • . • - . 

Por ae Julgar urgente teve 2• leitura, o ficou 
para entrar na ordem doa • trabalboa, dispensa11-
do-1e .da impressão. 

PRIMEIRA. PARTE DA ORDEM DO DIA 
.. : ' .. ; . ~: ' - . ; :- . - -. -~ 

' ··Emendas . do ·senado ao · 
o' o alllento -o a1 
. E'ni~o~ em' diseussiio' a ên\enda -. ao art. 20, e 

· d.urante· o ,debate, o, Sr •. ,preaideute. por, incom· 
111odado de 1aude se retirou, dei:ltando a cadeira 
ao .Sr• y_ice-pre1idente. · .... .. _ 
. Aflmll ''c0ricl11ída a diseusaito por sa voto1nio~t..,; 
;3 ·,·foi approvada a emenda~ que~ se ··contém• 11os 
aegilintes -tennos: Snpprimio·ae as tabell11a e· aa 
referencias -a ·eUas. · · - . · · 
~ Cl>m·d~· a di&C.u~siio_, da eme'nãà ao' art •. 30, 
~cou adi'da . pela hora. - · , . . 
. A _corrimissio de redaÇão das leis apre$entou 
o .. seglijnte parecer, . qúe tendo _primelra e se
.gun~a leitura,· :fic_ó!l. para c;liscutir·se 'nâ 'primeira 
.:ciessao. · · · · · · - · · · · -- · .... •· · 

• « A commissão de redacção, em éomieqilencia 
·da, indfoaçio do Ulustre deputado 'o Sr: Vaso:on· 
·cellos, ·passou• uma" seria· revista sobre:os atti~s 
"dei' prójecto da"'lei. do'.· reconhecimento !da" divida 
'publica, e oonvencidà ·de' quo •a demaâiada celeri· · 
dade a 9ue i1istigou '.o 'tieu· zelo na redacção: do . 
di~ :próJecto . deu eaus'\ a ·passarem 'n'ella algú.· 
tnaa. ;1mpeífeit;9ea,· que·•acba1~do .t•n! atguns artigos 
.a sul\.d"outrina .• da coberenc1a e, h ~o,que deve: 

.· .·«_2~~~0 .art. 56 ·~:Eoí l~ga~ •. d~s.:palavras :
: 11erao os· corretore~ da caixa e suas "flfiaes~ par
, tieulannento .. t'esponsavei~:.deve ;ler-se-·Seiá o 
corretor· d& caixa particiilánnelite. re&ponaavel. · 

ri Porque, como se·~pJ»rovou: o áobredit<) art; 53, 
em que não se compruhendeu· '·,o •corretor. ·entre 
os· empregados das càixa;i ftliàe11~ por '.:•e·ter a 
es. t. e. re•peito approvado u. llia omenda suppréssiva 
niio ae póde fallar nesta lei tim maia <lo que no 
unico eorretor da caixa. · · · · · 

''ra:i ~E~ta lista ·.será logo ~ént~tiidll ia dlft'eren
tes calitas 1Uiaea.-Porque ·São 1nteiramenw día
'Paratadaa, e· sem connexilo com as ·antece
dentes. 

« Ajuntando-se aa rastantes-ceasando desde o 
dia. da sorte o \•enclmonto dos juros-logo depois 
das outras-respectivos capltaea. 

-' ~f! ''ô 1' .~.,'(!- ·.,.... -~ t. +, ''• ,·~ 'Ôit,;t.I.' ~ -

•e Devert\ accrescentar-se que a pubhcaçao das 
U:;tas de que trata este art.igo se fará tambem 
por editaes aftb.ados nos lugareis publicos, redi
gindo-se 9!1&im, o pqblicando-s~ pela hnpre!lsi& 
ou. por ed1tàea .afttxados· nos lugares publicoa. 
'«·Porque: para- assim . se fazer. éat& publiéação 

se dá a aneama razão que se teve em -viata,._para 
no-ar·"' • 
rações da caixa da 

«.·4.• No art. 63.-Devcm supprimir·se as "P•-
lavras~ e. suaa flliaes. .·· . . · 
, .«,.Eorque~~-não havendo nas éaixas flliaes os 
corretores, nio pôde haver nellu-a .. transferencia 
da15~ apoiices que_ e11ta ·• lei encarrega. ao cor
retor. · · 
• « Devem aubaütuir·•e &a palavras-e m.ediante 
os .corretores· respt:ctivoa.,..por estas-e mediante 
o corretor. 

• A :razão_ é clara á.-viata do. ·exp'eudido. 
· : u No ,ai-t. 7.t: ,- Em IUgar das pa~avrªs ~pelo 
delegado,,_ escripturario e · thesow:elro-:--d!!YelJ!: · es-

··--·5,;.t~---~: .•.. ·;~~-, .· .. ·-·~ ,._,)_,._~ _.;~;:_-~··,·, ..• :J, .. 
'<••t'( Votátnos-lna rejeiçio,da'eniend',l do eenado.
-.;draqio:J7iatnUZ.-·Vaseottcello•.--"'Vergtlft1-o• ~ 
·Gonr&e1·Jda;".Fcan.seca ·• ;- ' '··-''' cj''. '. . ' . , 
;~:;_·,_ : .. : .. '.···-j--._ .. .:"t-;::•·--~·.:.,_ .• ii: "~'-:"'~!'"•"c·r,;.,-;·:·"!- i:.~.'•0~_..•_' ,_;~_,;·,_ .'_-·_,._·;~ • 

j. -~O}~a.~YJ~~}'~1~~-. m_arco~: ~ orjlein, ~o 
,-.UA!Hl:i ~ov.em'liJClr: .;. ,,:, ,,e: . . . ··' - --· 4 .... 
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. SESSÃO DF3f D~. OtTUBllo:.nE t8!7 1s~r 
1.o.;..;.parecer da commis3ão de redacção da3 }eis 

ácerca ·do prujecto de lei sobre a fündação . da 
• • , , . .'. • e ' ~ 

2.o-Emendas do senadJ .á lei. do o~çamento~ 
S.o-Projecto de resolução sobre a riiiieda · de_ 

cobre da Bahia. . · · 
4.0 _;_ Projecto de lei sobre a ·publicação das 

leis. · ·-'· · · · . · ' · · : "·" · · • : · . 
5.º-:-Pi·ojectô do r~soluçiio~ que révoga'a provisão ' 

do thesouro de 9 de Julho de 1817. · · · · 
G.O-:..Projecto de lei que· extingüé o otliéio de 

selfador das alfandegas. . 

. 7.!-Projeclo de foi sobre os otliciaes da<J se 
· cretarias de estado. 

8.0 -Projecto de lei sobre·os estudos elemen-
tares •. ·. · •· .... ... . · ·· .... · . º:. '"· · .: -:'· . 

. 9:ó...;;p,r~jecto de·_ lei_' sobre as faéuli~des _de. me.: , 

Levantou-se a sessãÓ depois ·do meio-dia~ .. • . 
·José da. Go$ta Ca.1-valho, Vice~Presidente.:..-ófosé. 

Ccwlos · Pe'reim · ile Almeida Torres~ .1.o · Seére- :. 
tado.-i.ui.: F•·a.ncisco de Pàúla · Cãt;Q;lc'ánte ·.de 
A llmque>·que, Secretario: 
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1827 

CAMARA DOS SRS. DEPUTADOS 

=ce 

PRJ.:SJDE.'l(CJA DO SR. SECRETARIO ALMEIDA TORR&S 

. A's 9 horas não. tinh!' comparecido o Sr. \>re
sidente, nem o Sr. vice-presidente, o por isso 
.tom:indo a cadeira o Sr. primeiro sec1·etario 
Almeida Torres, sob a sua p1·;isiJencia se foz a 
chamada, que verifico11 a presença de setenta e 

nellus, .Paula. Souza, l)algado, Martius P~reim, 
l\Iello e Souza, Cruz Feri·eira, Pinto de .Almeida, 
O.emente Pereira, Gaivão, Baptista Pereira, 

.Costa Silva, Barros I~eite, Faria 13arbosa, 1'1aci11l 
.l\~onteiro, Araujo _Lima, ~lbuquerque, l\loura, 
Pmto dçi Lago, Joao Ca11d1do, Hel"rera, Llambi 
e Madureira ; e sem praticipação os Srs. bispo 
_do .Maranhão, Paula Cavnlcante, Costa Carvalho 
e Lobo. 

Abriu-se a sessão e como ainda não estivesse 
sobre ã mesa a acta da antecedeute, o Sr. Al· 
meida Torres participou á camara, que se prin
cipiava pelo . expediente e o Sr. l\1aia leu os 
dois seguintes officios do ministro do imperio. 

OFFICIOS 

u lllm. e Exm. Sr. - Em resposta ao officio 
·de-29 do corrente, em que V. Ex. me commu
nica. que a camara dos deputados .preciza sabei· 
se todas as leis e resoluções sancc1onadas por 
Sua Magestade o Imperàdor e cuja execução 
pertence a esta secretaria de estado têm siJo 
. publicadas, impressas e remettidas ás reparti· 
ções competentes, participo a V. Ex. para o levar 
no conhecimento da mesma camara, que tenho 
feito tudo quanto . n1e cumpre. fazer sobre o 
mencionado objecto, á excepçào do que diz res-

eito a • d tos s bre · resolu ões ultima-
mente enviadas pelo senado e âs leis- da res
ponsabilidade dos ministros de estado, institui~ 
çào dos juizes de paz e creação- de escolas de 
primeiras letras, . porque ha só tres dias que 
. . . ass1gnou es es .. lP. om;is, eveu o pote!I} 
declarar que, apesar da estre1tesa do praim; Ja 
essas mesmas leis estão na cbancellaria para 
se publicarom e . os decretas na typographia para 
se unprimirem; . · · : · 
. · ~ Delis' guarde a V. ·EX;.- Paço; 31 de OutubN 
de 1827. -.Viscond11 .. dl! S.. Leopoldo. - Sr. José 
Carlos Pereim de Almeida l'orres. » 

'l'OUO 5. 

cc lllm. e Exm. Sr - J<~m ontcio de 2:J tio Cí•t~ 
rnnte, 1110 commu"lcou Y. J<:x. 11110 11 c1111u11·a 1los 
deputados entemlia se1· 1wcess11ri1l cxcit:u· n 
obMen·ancia do que 110 detemlinou 1tt.1r estu !lll· • 
c1·etarla do estado v11.ra ª' formnçi\11 e remessa 
de taboas estatlslicus das ditl"lln•utés provincias 
<lo imperio, cuja falta cmbarttçR o prugre!iso u 
couclusiio de. utch1 1nedhlns leglslntlvas, e em 
resposta participo. 1\ Y. Kx. <11!0 na couformi-

1·espeito ; nms jul110 convcn ente 110 nwRmo tempo 
declar.1r que exi•tein ua commissiio !le estntts
tica do senado, tnuilos papeis Rob1·e este ohjc
cto, pri11cip11l111ent.e das provinclns de S. Pauto, 
S. l'edro, Manmhi'io u lfotlu·Grossl1 o 11110 
entre os pl"esiJentoa das outrail uns tüm j1\ repre
sentado as difficnldades que ainda uemorúriio por 
largo tempo n exeeuçi'io dtl taes ordens o outros 
a impossibilidade de as cumprh'eu1, pela ca1·tm
cia absoluta de meios e de pes~oas babeis pa1·a 
empregar nos reforii.los trab.1lho~. o que V. Ex. 
levará ao conhecimento da mesma cumara, 11ara 
deliberar o que lho parecer. 

« Deus gum·do n V. Ex. - Paco, em 31 de 
Outubro de 1&>7. - Viscot1de de S. Lcopol1lo. -
Ss. José Carlos Pereira de Almeida 'l'ors·es. » 

prnneiro reme eu-se u secre ana, o o se· 
gundo á conlinissiio t.le estntisticn. 

A este tempo chegou o Sr. Costa Ca1·,·ulho, u 
tomada por cllo a p1·csidencia, o Sr. Almeida 
Torres proseguio no expcdient•J com n leitura. 
·de outros oflicios; um do ministro do imperlo 
que foi enviado à commissiio de constituição . 

OPFICIO 

« lllm. e Ex. Sr. - Tendo-me 1·omettiJo hoje 
a ~esa do desembargo do paço a consulta l'e· 

OFF1~'10 

, « -lllm. e Exm. Sr~ - .Inteirado Sua Mage<Jt111le 
o Imperador pelo officio · que v. Ex. mu diri-

2l 

-0--
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1G2 SESS.~O EM '.2 DE NOYÊ)IBBO llE 18'.2'í 
gi11 com data de 11 deste mez de não 
camara dos de utad 
li proposta do fi<Jder executh·o sobre as forças 
11avaes do imperio, qu.c cm consequencia rever
teu com o dito oflicio, rnc ordenou significasse 
a V. Ex. para o fazer resente ii. ll -

, que tlm es1gna· o o dia. tres do mez 
proximo seguinte para receber no paço da cida· 
do ás 10 horas e meia da. lllauhã a dtiputação 
düstin11da. a pi1rticipru·-llle squ•,llll delibel·s1,,.:ão. 

« Deus guarde a V, Ex. -Paço, em 31 1lú Ou
tubro uc lcl27. - l•lo·rqw:;; tle "'Iaceiu. - :::>r. José 
Cui-los Pereira de Almeida. 'fones. » 

E Ü"t'S do seci·.;tario do senado de que ficou 
a camanl iuteirnda. 

OFF!t'IO 

• m. e '.Xlll. :sr. - llaYcnd•) o seuado ndo-
J1lado a resuluçii1) dn 1·:i111arn t.lo,,; Srs. depnln<.los 
~111 llelara1;iio <los art~. l" <i 2" <ln Jei que 
iix.ou as fon; is tle 111:u· para o 11111111 de 18:!.->, 
tc111 re,;olvido dirigil·a iL »1lllC\;•i•1 imrwrial ; e 
ordena-me •Jll•! :1ssiu1 o pnrticip1J ll Y. Ex. 1mrn 
o levar :10 cunhedmcnto U.11 rcfcrhhl cun1;11·a. 

« Deus g:u:u·,le-a V. Ex. - l'ni:o do senado, em 
:J() de Outubro dtl 18~7. - J.ui~ Jo.~é tle Oliceii"a-. 
-Sr. Josú C1tt·fos l"eroira de Ahueida 'J'orr<ls.n 

« Inclusa rc111etl;) a V, Ex. a rt•soln\iio do 
seuado :"lcercn elo pro.kcll.l de lei formado sobro 
n propo~111 do gr,\·en!a r<Jl:iliwi nos onlcn11Jos 
llos pt·ultlssorcs e 1utUs 1:u1prega1los 11os cursos 
jul'id1cos, afim de ser por V. Ex. uprcscutada 
na camara dos Srs. <lepn !t1clos, coll\ o iro· octo 

<> . 
" Deu5 gnur..\e a \". _ Ex. - Pa~'u ,};\ cnmnra 

do St:n::Hlo, elll ;ll tlü Uutub1·0 ue 11:3:.!7. - Lui; 
J O$J âe Ulfri:i,·a. - Sr. Jo.sc Carlos Pereira tle 
Al111ei<la Torre!:;. " 

., 1!1111. e Exm. Sr. - 'l'1·ans111itto n Y. Ex. a 
i nclu:;a resolução do seuado, tomud11. subre o 
projecto <lc lei vindo dn camfll·a <los sé11hores 
t.1evutados, r'!lativo ú co11struc.;ãu do palncio da 
impe1·ial quinta u1\. Doa Vist:i; para que seja 
por V. l<:x. apt·esentndn im mesma cnm,u·u, com 
o proj•)Cto original que n acumpnuhn. 

« Deus guarde a Y. Ex.- Pnço <lo senndo, em 
3(, de Outubi o de 1827. - Lui; José tle Oliveira. 
- Sr. ,/ usé Carlos Pereira de Almdún Torres. n 

A Ci\lllllr:i. pen· votnçii.o dispensou. n iro ressão 
< , " • sena o nc ui as uos 

dois ultimos omcios, o ficiir:1o pt\ra eutmr cm dis· 
cusslio com urgcnciu. 

O mesmo Sr. Almddu Torres deu parte de 
1\!ll requerimento 'de Maxi111ia110 Ant.)nio de 
Azevedo e .Josê Gonçnh•es_ .Lkagn, que se queixüo 
•lo iufrncç:.lo da constituiçàu e das leis 11 \ vio. 
lação da sua pro11riedade, . e foi remettido as 
commissõ~s de constituição e fazenda. 

na vendo peuidv a palavra disse 
o S:t-. Lino ,Coutinho:-- Tenho a fazer 

nm requerimento.' E' reci otlic"· · 
·:so re a ei os conselhos geraes, digo, sobre o 
·regiruellto dos conselhos gefll.C5 tle provincia, 
11ue se acha adiado no senado desde o annu 
:pas~adu. 

• u on a e a rn o senado uma 
lei destas, atando-nos por estn maneira as mãos 
iiara não podermos p1·opôr uma <>utru emquanto 
iiifo fõr. decidida naquel!s sua camara ! / I Por 
'isso é preciso úína decisão sun, · se approva ou 
uão o p1-ojecto do regimento dos couselhos ge
rnea porque se o repro\"a, pr-0poren1os ,então 
outro · projecto no anuo que vem. 
' A. caril u1i- do senado tem .anogndo a,: si a 
attribltiçno de ndiar indefinidamente os proje
cto~ ·desta camora, attribui,iio que a constitui-

l\fandou cntiio o seguinte requerimento á mesa 
que foi approvado. · 

~EQUERlllE~TO 

« Visto qne o regimento commum não passou 
nesta camara, requeil·o que se ofiicie ao senado 
11fim de que decida àcerca dos project-Os, que 
elle contra a constitui1;ão tem 11diudo, dizendo se 
os approva ou rejeita. - Josê Lino. » - Sendo 
Jido foi approrn<lo. . 

a a e omon o seu nssento o Sr. 
secwlal'iO Paula Cavalcante ; mas por não ter 
ainda chegado a neta que o mesn10 Sr. redigira 
e !I que cst•wa 1u111exo o parecer da commissiio 
lle re,J:1ci:iio, pri111eirn objecto designado para 
•ll·'11;m do •lia, principiou-se pela continun-:íio da 
d i,.;c11ssiio ti :is eu1011Jas do scna•fo 4 lei do or
\auurn to. 

A este re.;peito di~scriio: _ 

o sr. ,. c1·~ue1 ro :-Eu tinha pedido a pa
lavra na sessão preceJente para responder ·a 
nlguns m·gumentos, que se oppuzerão ao artigo, 
m11s mio me occorre e por isso me limito a ma11i
fest:1r a 11Jinha <tpi11iiio. 

Opponho·m ó. s11ppressão, porque é necessarío 
liuvur 11 • . ,- • • • 

pnz não se deve tHr n mesma fc11·ça que em tempo 
de guena: nús ni\o podemos conclufr a reducçtio 
dirccta, mns jii <1ue não conseguimos fazer a re
dncl)iio dil•ecta dn for<;a armada em tempo de 
pnz, fnç11111ol-a indirectnme11te ao menos, porque 
lc1~0 que retlnzirrnos o tlinheiro applicado á sus-, 
t~ntaç1lo da for.;a, é cla1·0 que o -governo ha •la 
reduzir n for~•a, porque niio· ha de se conservar 
trnpa sem diuhuiro pari\ a pagar. 

.l\Ius disse-se <i ue; feita a paz, não .se põde li· 
cencinr o exe1·cito, porque pótlc haver · circum
$Lllllcias, que exijão a contiuuaçiio da força HllS 
fronteirns pôl' 1unis ten1po, mas ll isto sec. não 
()ppõo esta. emenda, porque é claro que quando 
tlecretarmos a reducç1io do ex.,rcito, enten<le-se 
11ue o governo o couservnr1\ emquanto • fôr ne
. ,. , · - iv r rme, se 
restarem nlguns arranjos a fazer, o governo não 
}ta de 1·etirar as tropas, licm como em occasião 
de guerra repentina niio ha de o governo espe
rar que se decrete nova quantia, pa1·u pôr o 
ex•it·cito cm movimento; é bem claro e conhecido 
por t'ldo~ que j11sfüica o augmento das d'3spe-
1.í\S a necessidade com que o governo procedeu; 
o do mesmo mudo 11a tem1inaçiio da guerra é 
bem. claro que se não lia de. fazer esta: reducção 
no momento em que se fizer a. paz; não se sup
põe istl'l, mas deixa-:;~ ao gove1·110 a autorisaçao 
pura fazer o que. fõr necessario ara a d r 

s ou eu·as. . . 
Nii:.. mo Jembrlio os argumentos que se produ

zirão contra isto, e por isso não respondo a elles, 
mas insisto. na necessidade <le fazer .. a .reducçiio 

· - m s azer 1-

Q .'sr: Od.()rico: ~E'. nccessario exa\iiin:ti
na neta um equivócó: creio que ~e vencêli _que 
9. reducção fosse. de um te1·ço ·e não a .um terço, 
i~to é, quê u força ficasse reduzida a éfoüs.·terços, 
e aqui ua lei do s<:nado -vem Tedu'zido 'a u.m. • 

Se acaso ·a redúcçào Jôr de um terço~ como 
creio que . se venceu, ficão, sem ,força os ar
gumentos do Sr. Queiroz, que aliás erão valiosos; 
po1· isso quero que se examine isto na ~cta. 
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O Sn QuEmoz : - Creio que estou bem 
certo "que a decisão dn cnmara foi que se redu
zisse n ·um terço, e para nos livmr de qualquer 

uv1 a, peço que se man e uscar as ac as. 
·o Sr. Cunli.a.1\l:a.ttos :-Estou persuadido 

que o vAncimento da red11cç:io foi de um terço e 
· ra n u foi de ac-

cardo com a commissiio de guerra, quo desejava 
que as forças ficassem reduzidas a 14 mil homens, 
creio que houve eng1110 na impressão e será bom 
ave1·i1?uar a ,·erdnde. 

O que acabou de dizer o Sr.· Vergueiro, é in
qnestionavel : nfio hn duvida que o governo não 
póde nem deve i·etirar as tropas 1las fl'onteirns 
unmediatamente que se fizer a paz, e tant•;i assim 
que tratados que se celebr1\o no fim de uma guerra, 
. sempre vem ileclnrado o tempo em que devem 
principiar a retirnr·se as tropas das fronteiras, 
e o numero da guarnição que nelta se dev~m 
conse1·va1· •. 

Q Sr .. Ç.ust;odlo Dlas : - Opponho·me ã. 
emenda, e a razão é, porque no governo não tem 
faltado nem dinheiro, nem credito, no principio 
que começou a sustentar a guerra : por isso o 
nosso governo com o emprestimo de Londres e 
com tantas fori,:as, qnnes as de todo o imperio, 
não resistio por sua inacçiio ao inimigo, coino 
havemos de conceder rn'\is cm tempo de paz? 

Ao governo niio faltão as forças, o dinheiro e 
() credito, -faltnndo·lhe cari11cidade e sciencia: é. 
verdade~ e é forçoso que nt'ls declaremos que as 
desgraças .que tem· pndecido o Brnzil, não é por 
falta de caracter nacional, não é pot· falta <le 
patriotismo, não é· por falta de forças, nem por 
falta de dinheiro, porque até agora se sonhára 

taría, e porque o s.;nado não conhece11 o que ap• 
provou. approvou esta. eqitivocação. 

A emenda uer que isto so faça por umn re· 
so uçtLO; pois para es azer nq ue e cn"'ano e 
escripta será necessario que 'nõ> !ar.amos umi. 
resolução. • 

A minha indieaçiio não tem nada contra a con-
.. • - • . i"" i .. ::; . 

melhor é q11e i;;.to vá á commissão de re acção 
depois de. approva.da a materia, e que redigisse 
a resolução ou desse o se11 parecer, porque 1\ vista 
da lei e das emendas é que se <leve fnzer as 
alterações, para n 'ia sahir nm•\ lei dcfcitnosa. 

O que se venceu não é o que está nesta lei, 
e por isso queria que na. resolução se dissesse 
-em lugar de tal, Ma-se tal-assim é que quel'ia 
que fosse concebid!l. a resolução . 

o Sr:. custodio Dia.,. :-Voto contra a in
dicaç~o. l?ara que pa~al~·~E-r os negocios? Ou temos 

De cq ue nos vale esta c~nstituição, que não ó 
nada mais do que um espectro, deixe.me nssim 
dizer? E' clar.i que o miuisterio não estl1 de nc· 
corda· com a constituição. 

Não temos nõs 'qne decretar accnsação a mi
nistros, que todos os dias lhe fazem v iolaçõcs, 
sendo o peior despotismo aqnolle qno perpetra 
com a capa de !ibcrillismo? Nõs vemos uma caixa 
destemperada o cncournda com a pelle de um 
cão morto, troar ucsta côrt() contra a constit11içiio? 
Um foragido estrnugdiro vem atacar a lei funda
mental, e lrn. colhbomdo1-.3s, que se rcgosijão cm 
atacm· com improperios. não só o;; membros desta 
camara, corno calumni:w a sua llourn, como as 
mesmas decisões da cnmar1l I 

Portanto ó minha opinião qne-01t se faça um 
1 d. d processo : camara- ( ec nt'<llH O·S q e 

e o governo não aco1· ou, e não acor a. membros não são capazes ele e1efendcr os direitos 
Por isso voto contra a emenda do senado, e da 1rnção, ou então se processe o governo, que 

sustento, que não se eleve admittir, ate ·porque não põe em prntica a constituição. 
'.é indecoroso no Brazil. 
. E' por :ventura uecessario augmental'-se · 0 di- Ar.ou:xs Sns. DEPUTADOS :~A' ordem . 
. nhciro? Ouça·se a opinião publica, concentre-se . O Sn. CusTonro D1.ts :-E' pela mesma ordem 
em um só pontn a nação, e clla vcncc1·ã o iui- quo fallo, P•'is se o senado a observasse nesta 
migo inda o mais poderoso. parte, reunidas as. camara'I, terião passado leis 
· ·A· má" sorte das nossas nrmns não é por falta rnteressantes, que estão adiadas e ate paralysadas 
de dinheiro, mas pela m:\ aclministi'nçiio, e talvez 'por uma eternidade, e csr.usariamos entt·ar na 
que muitos dnq11elles que uclla estão inettidc;>s, discussão do toJas estas materias, que parecem 
sejiio .inimigos da pátria. (.41)1Jiados.) .· - estranhas. 

· _Quando e 'que se discuti o a justiça. desta guerra? · · Nenhuma útilidade ou convenioncia pbdo snbmi
Quando .. esta época· 'chegasse, ficaria 11 naçii:o eu- nistrar uma evasiva para uão se cumprir a con
thusiasmada: quando se dicutir, appnrecerá ·ettt-i~til.uiçiio : ot1 tudo ou nada, não ·lia meio termo. 
cam o ·o es irito brazileiro, mas até agora não o si•. S<>uza França:-E' ner.essario to-
chegou. m·1r-se deliberação definitiva para. e~tes e outros 

o sr. ,A.l:1n.clt\a Torres :-Pelo.que consta. casos da· mesma natureza; i~t•l é, quando occot·· 
da act'l não posso esclarecer a camara, a respeito rer uma antomia, um erro do redacção etc., é 
do vencimento que houve, ]lOis que apenas diz, neces5ario declarar como sa hiio resolver as du-
que foi approvada a emenda do Sr. Vascoucel- 'vidas. 
los: não se pôde sabei· qual foi o vencimento Bu assento que o meio não póde sei· outro 

,sem que venha a emenda, que se está procu- senão o da deliberação em assemblóa geral, mar-
rando. cado na constituição; todo e qualquer outro mo 

não pnre!:e legal. 
O SR. V1cE-PRESIDE:ti:TE :-Então fica suspensa • · o proj ecto passou por esta camara, o . foi á 

a materia até quando ''ier a emendá. · ' .outra do. sel!.ado, onde passou com emendas que 
voltarão, e, que fez esta cam_a1·a? Approvou- .as 
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16-i SESSÃO E~I 2 DE NOVE~IBRO DE 1827 
o 
a 

o :si•. Oustod.lo D.las :-Inimigo de linhas 
cur\"as para marchar tior ellas quando tenho linh 1$ 

, • 1 e uma naçao sobe· 
rana e indepeudente, que não reconhece l!Upel·ior 
acima de si, nada se pôde oppõr á ob.:;ervancia 
dn. lei funtlunental, e credo pol\tico nem l\m apice 
me des\·io de sua ob.:;ervaneia, e como delegados 
que sotllos nada podemos exceder os poderes mar· 
c,1dos. 

são de redaeção, sobre a iml.ieaçiio d:> Sr. Vas
concellos, a que o Sr. Verguoit·o f.,z a emenda 
seguinte, qu~ se apoiou. 

<1 Proponho que a indica-;ão se tomo como pm. 
jecto de resoluçiio, e qu~ se e~peça a lei. -
Ve1·9uefro. » 

Obtendo a palavra, disserão : 
o s.-. cu.stodlo I>lu.s :-Eu reconheço que 

é necessaria uma emenda a est-l lei, porque ha 
uma monstruosidade nest:\ lei ; 11ão é u.ma falta 
accidental, é uina. f.i.lta e~seneia!. 

Portanto como nenhum bem se me a11tolha maior, 
que a obserYancia deste codigo sa~n1do, sõ re· 
conheço c•mst:tucional n rennião das camaras; 
tJest..1 e e1n hlenticas circumstancias é a unicn. 
medida, dé que devemos lani:ar mão, marchn.ndo 
assim f;Jll linha rccta. __ ---~::__:_:__~=-:__:__~_:__:_+-o-2JmruLt.o~~-1W~--!}\JS:~-*Bgi!ll"-~~---!heillrtmrd!r---

é necessaria; estou muito convencido da sua ne-
0 ~l.". "Vll.sco:ncoU.os :-Sr. presidente, pa- cessidade, mas 1iiio vejo outro remedio quJ não 

rece-mo quo o illustrc deputado couibateu a minha seja 0 da. C•)n~titniçn.o: voto por elle .. 
indicação e o parecer da eommissiio, que a ap
pro,·ou por lhes riiio dar a neeessaria atte11cão. 

N1"io se trata de e1ne1idas do sen'tdo, en~o · Cl\1 
qu~ podia ter luga1• a reunião das camai·as; .iá 
forao approvadas por esta camarn. ª" emendlls 
de t·edncçffo, quó o senado otfüreccu ll lei da fun-
clacão. . . 

A cat1lRN tem rccónhecido, que na cópia desta 
lei se commclterão .os enganos que ou apontei na 
minha indic11ção, e que é necessario ratificai-os: 
a questiio ó-deve adoptar-se o meio de coasul
tar o senado, como cu propuz, ou tomat-se uma 
resoluçiio declaratorfa? E' a esta ponto qt1e se 
devem dh-ip:h· as reflexões. 

' e r ra 1 cai· acs cqm,•ocações, 
emquanto as leis nito tem ido á sancção, se de\'"e 
estabeleccl· a p1·atica que indico, de se consul
ta1·cm as camaras: e appNvando que se façi'i9 
as ratificações, admittão-se na mesma lei: as re
soluçõe:> neste caso têm inconvenientes. 

A lei de fund·1ção é sancciomlda tal e qual.vai 
circular pelo Brazil, e pode sei· que a resoluçi'io 
tleclal'atorh1 não chegnc a todos os lugares; que 
dirlío •is 11omcns sabios desta augusta camnl'a, 
vendo os artigos em que líouve as mencionadas 
eqni ''ocaçõ.;s? Não se diminuirá o nosso c1·edito, 
a nossa fnmn? De certo. · 

Se porém a lei jií tiver ido á. sancção, então não 
ha outrv rcmedio, não se podem fazer as rati· 
ficacvcs, tomem-so as resoluções dcc!arato1i'\s. 

Esta é a minha o inião. 
ornan o etnbrança do S1·. Custodio Dias, 

sobro a fusiio, appNveito a occasião de ex.pôr 
n 1ninha opinião sobre taes fusões; já se me têm 
esfriado os desejos da união, depois que se disse 
Jwsta · camara, que o senado a recusava por mo· 
tiYos de aristocracia: eu tenho horror a essas 
Hdnlgnias, ou aristocracia. 

O que é n nristocraci11? E' umn enférmid:ide, 
qne ataca alguns ~spiritos tilo frncos que chegiio 
u persuadir-se com supcrioridide 11 toda a especie 
Jrnm·urn, unicamente porque sii•) nristoeratas. . 

Senhores, .o aristocrata quer consumir sem pro-.. . ,. -
o ' - , 

sem üabalhar, ql1er oceupat• os primeiros e os 
mais lucrativ"s empregos, sem ~r merito; o arls
t<>erata õ emfim em todos os lugares, em todos 
os tem os. o inimi · 

umanidade. 
·E poderei· eu ter vontade de. me u:nir cr>m esses 

entes.? Obedecerei-à·. constituição; .mas descjo·ter 
poucas vezes o desgosto de me ver entre ·aris· 
tocratas. . . . . ·.· , '. 

E depois de algum debate sobre , a do .art; ª"• 
porque a requerimento ~o Sr. Carreira,, foi pre
ciso procurar-se a acta respectiva, , para .verifi
car-se quaLfôra a decisiio de.~ta catnara sobre ·n· 

~ reducção da .força de ·terra .. em .tempo de paz; e 

o Sr. :S.av.ter de Cu.rvu.Lh.o :-Um en
i:cano de cópia crei.:i que jãmais pó:ie ser objt)cto 
de re>;olu.c;;ão (a11)iàdos), ao menos a con;;titu içiio 
não me apresenta 11m lugar onde possa tel· isto 
cabim<>nto. 

Se os er1·os que se Jescob1·e'.11 ti\'esse1n sido 
veocidos nesta camara, então de certo era neces
saria a i-esoluç1io, mas é unt erro de cópia, e 
o que se quer agora está de conformidade com 
o vencido; honve·engano na cópia, creio qu.c nada 
ma.is natural do que participal· ao senado, para 
ver se o senndo se conforma n·i. ratificação. 

t ça . 
Depoil! do debate e de se ter -retitado a se

gunda parte d1v1nella emenda, a requerimento do 
seu :mtor, foi a.pprovado o parecer e julgou-se 
prejudicada a dita emenda. 

Feita .a veriflctt~ão l·equerida pelo Sr. Carreira, 
á vbita da neta de 2G de St<tembro, continuou 
a discussão do. referida emenda de senado ao 
art. 3o da lei do orçamento, e afinal foi appro
"\'ada. · 

Pa;isou.-se a discutir a do art. 5o; e ·por dar a 
hora ficou adiada. 

Deu-se para ordem do dia: 
.l.o-Discussão das einendas do senado 

jecto âccrca do!i·· cm ren-ados nos 
IC S. "' 

2.0-Dita das emenda:1 á resolução qlle auto. 
risa o governo para as obras do paço qa Boa· 
Vista. 

3.o-Continuação da discussão sobre as e1nondas 
ao projecto do orç'lmcnto. 

4,.0-Discussão · d:l resolução sobre a· moeda de 
cobre. 

5.o-Continuaçii<l da discussão do projecto da 
publicação das leis · . . 

G. "-Segund l discússiio do rojccto da extiuc ;-o 
· :1 a an egas. 

7 °-Segunda discussão do p1·ojecto dos estudos 
element:ires. . · 

8. 0 -Se unda discussão do 
men ns Bt.-cretarias d'e:1tado. 

LevantOU•Se a sessão ao meio dia. 
J osc · da• Gostar 'C<irealho, vict!"presidcnte . ..:..;., J osc 

Carlos Pe1·eira de Almeida To1·re~. \o secretario. 
-José Antonio da Silva Maia, 2't secretario •. · 

-~'!:!'--... 
· entretHnto chegou a acta-do. diaauteceilente, deu-se: 
lugar.a liUa leitura, e approvou-se. · · • 
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VICE·PRESIDE.'\CIA DO SR. COSTA.· CA.RV ALHO 

A.'s 9 horas feita a chaml).da, e achando-se 
n · om causa 

Pau!a e Souza, Feijó, Costa Agubr, 
Salgado, BorJa Pereira, Martins Pereira, Rocha 
Franco, T.opes 1'[endes, Mcllo Souz11 Cruz Fer
reira, monsenhor Pizarro, Cunha B~rboza. Cle- · 
in_eute Pereil·n, ?alvii.o, Baptista Pei·eira, Costa 
Silva, Barros Leite, Almeida e Albuqllerque, Hol
lan<ia Cavalcante, . Faria Barboza, Maciel Mon
teiro, Arattjo Lima, p,iuh Albuquerque, Albu
gnerque, Moura, Pinto do La~o, Lobo, Herrera. 
Llambi, l~ereira de Brito e Madureira. 

O Sa. V1cg-PaESIDENTE declarou aberta a sessão, 
e lida a acta da antecedente elo Sr. seci·etariu 
Mnia, foi approva a. 

Niio houve expediente. 
Foi. lida o approvada a redacção do projecto 

de lei sobre ·a· nov·t organisaçàó do corpo de 
nrtilharia da marinha que tinha ficado sobre á 
mesa. 

ORDEM DO DIA 

'.ri-atou-se das emendas do ·senado ao pro
jecto de lei sobre os ordenados dos J>rofes
sores, e ·mais empregados nos. cursos juridi
cos. 

Entrou cm discussão a emenda ao art. So
depois das palavras-ou em outros qunesquer
nccrescente-se edificios-e no fim do artigo accres
c1>11te-se - rocedendo-sc em tudo na fórma da 
lei de 26 de Setem ro e 

À este respeito fallarão. 
o S1.·. Ounb.u. l\J:a.t;tos:-Sr. presidente, 

opponho-me á emenda do senado 110 que rcs
pe1t11 1\ compra dos con\·entos pam o estabele-
cirnontos dos cursos jui·idicos. -
. Sem entrar ua grande questão do direito de 

propriedade, ou usofructo dos bens das corpo
rações rcl1giosns, devo dizer que se agom san
tificarmos o principio de que a nação deve pagar 
aos frades conventos, que são necessai·ios para 
o estabelecimt>nto de estudos para educação da 
mocidad!! .. brazileira, seremos em conscienciii obri
g11dos a pagar-lhes os alugm·is das suas cazas 
convcntuaes, que no presente se· achão occupadas 
co111 tt·opas em todo o imporia do Drazil. 

e os map1 • , · · -
guerra vê-se com elfeit·l que· muitos corpos mi
lit'\res achão·se aquartelados em conventos e 
aos mosteiros: esta occupaçiio vai a ser qualificada 
injusta ·e arbitraria, uma vez que agora decla. 
rarmos. que as escolas do cur.oo juridico n:io dcven1 
estabelecer-se nos conventos, som que sejiio com-
pt·auos aos religiosos 1 · 

81·. presidente, em todos. os paizes catholicos· 
romanos, por oiu:Ie tenho passado, encontrei tropas 
aquarteladas nas· cazas religiosas: isto aconteceu 
em Portugal, Hespanha e Italia, e ainda mais 
obsen•ei ne os mesmos religiosos mot·adores das 
cazas· occupad·1s como Oi\!pitaes, pra 1cav11<> 
de caridade de. serem-capellães e Jnf:3rmeiros dos 
doentes! · · . . ·. . 

,Como pois, Sr. presidcnte,_ha de a naÇão ·eom-
pr 1r os con o , 
propriedade; .nem pe>dem· vender ns suas·cazas? 
tJomo . havemos de comprar. aos frades os con
ven~. que .r.os são . necessarios para a'educaÇão 
da mocidade brazileira, conventos que ·eUe;i edi
ficarão com dinheiros offereeidos pela piedade 
de>s fieis ? .. · 

Sr. presidente, os·.~mesmos religiosos devem 
ticar injuriados por. esta emenda posta pelo se
nlldo 1 O virtuoso abbade de 8. Bento desta cõrte 
1ue disse por vezes que uão tinha duvida de 

!1~º .se lhes faça a injuria de os suppôr tão 
mun1gos das letras, que cheguem a oppõr-se 
ao .estabelecimento das escobs nas suas cazas, 
o amtla menos s~ declare que a nac;;iio fica obri
g!lia a pagar aos .religiosos o aluguel das offi.
cm11s, que lia muitos á'nnos têm sido occupa
~as ~elas tropas, . e ar~enaes ! I.;to é cousa 
mnud1ta,. cousa novn, e opinião que obrioa a 
fazer e11ormissimos desembolços em aluoueis. 

0 

Se as cazas religiosaa podem se1· ocupadas por 
tropas pela simples determinação do governo, 
essas mesmas cas!ls podem s~r occupadas pelas 

Sr. presidente, Mnrte não tem maiores pri
vilegios do que Minerva. 

Voto contra a emenda. 
O Sr. Vcrguciro:""-Qual foi o fim para 

que se admitth-ão os conventos? Foi. para uti
lidade publica que elles se instituirão, são es
tabelecimento"' publicos, e é sõ a nação que tem 
nelles a propriedade, e os póde conservar cm 
quanto entender que convém, e póde pNscrever 
quando vir que· siio nocivos; não têm os reli
giosos propriedade nenhuma. 

Bem sei que quererão argumentar com a re
~igião e até dir~o que i;;to é atacar. a religião, 
e com<1 tenho visto, em semelhantes casos, com
bater a doutrina sii, e agora poderáõ dizer o 

m , "s • • • ·- -

nadn com frade!!, e de certo, se tem alguma 
cousa, ó preciso accusar a Jesus Christo de 
muito esquecido, porq11e não instituio semelhante 
cousa, e por isso como não são da . instituição 
de .Jesus Chl'isto, e não se pôde fazer a arguição 
de l]tte elle esqueceu alguma cousa rE.speito á 
religião, é claro que dos frades não· depende a. 
reli1tiiio : por isso reprovo a emenda, poi·que re
conhece um principio falso, e ruinoso. 

Jâ se disso que so se admittisse este princi
pio, e se reconhecesse a propriedildo dos frades, 
elles tinhiio direito a vir reclamar parte do 
palacio do imperador. · . 

Nós devemos ser justos com tudo, e não de
vemos seguir a regra da justiça para estes con
ventos e não ara outros, e quanto antes devemos 
manrlnr entregar e:;te pa acio 1\os ra - : 
já con~ta que temos 2 ou 4 jesuitas entre nós, 
se elles reclamarem o ho3pital do Castello, a 
fazendn do Santa C1·11z, que pertenceu aos jesuitas, 
devo-se mandar entregar (apoiado ge1·alm1mte}, 
e eis que esta entr~ga se tornará extensiva a 

. todas a~ provincias, porque em todas ellas lia 
grandos estabelecimentos tio jesuitas. 

E1n S. Paulo, a casa, onde rt.>Side ·· o presi
. dente, ·~ dos jesnitas, e outros muitos. lugares 
onde se ti:im feito muitos estabelecimentos pu
}Jlicos, e m'ln.tem-se entregar e3tes bens aos je-

. , . · . · · • ·· io 
do propriedade, sen1io o flzermr.s,c commettemos 
umn. injustiça, fl injustiça m\\ito escandalosa, 
por<1ue é respeitar o direito do um, e não de 

esmas circumstancia.;, por-
qne se· os frades têm· propried º' .a ei nao 
põde ir contra o. direito de l'ropriedade, é uma 
mjustiçll que commctteu o ant1ge>·governo, e nõs 
de.vemos desfazer esta injustiça. - . . . .. · 

·Eis !lS terriveis co11seqnencias, a que nos con
duziria a a·lmissiio do 1uri principio. falso, que. 
nii11 póde . ser produzido senão · para' sustentar, 
abusos· :e 11surpaçõJs. Q11er-se ·dar -uma · exten
são ;4lemasiada ·a· 'este· 0direito de: propriedade, 
para· que aquillo que cahir uas mãos de a1g1tcm , 
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16() SESSÃO El\1 ,3 DR NOYEMBl\O DE 1827 
qunlque1· que seja o titulo, uão posso mnis 
tirnr-sc. 

O co1Bclho dt\ faz~tdti jl1 pricipiott n fazer 
uso desta thcol'Ín \ll)S orfici•)S lht fttzcndu, cnn
sidcrnthlo-os como qualquer outl'O obJ·~ct•"J de pro· 

·· · ·e rc"ulnndo n consc1·rn~iio dos mc.<mos 
uns pessoa.;;, n quem fot·:'io conforhl·•s p11los in· 
ctidos de dircit 1 n\\nnno, que prot.)gem n poss() 
ans cousas, nindn qn\l ns aosS:t$ coutcnh:'io dis · 

osi ·uo)S Cc)ntra1·it1s. 
Sü uús niio ..-.ppomos uma b:\l'rcira a cslc moofo 

de i::ntenucr, si'.• ns curpora1;ues e os inui\•il!nos 
terão propl'iüd:\lk, n n ll't\iio flc:u·i1 pl'irailn dúlla, 
logo que co11senLi1· o uso a nlgttrna pcsso:t. 

Y<-to porlnnto contra n emenda como pcrni
cio$i5.>imn cm seus p1'incip\os. 

os.-. ·yusconccllo>: :.- H•mlem no otlicio 
elo senado, que· ou\'i lei·, so dizia que o senado 
rcnwlt ia n proposta do go\'crno, e por este mo
tin1, niio cle,·cndo o minisiro doixnr de ter shlo 
Cl'm·id:ulo j)nrn n~sistit• :'1 discussão nesta cn-

cleY~ 'cnÍlir o prC1J,c~lo e de\· e-se mnmlm· chnm:u'. 
o ministro elo imp~t·io p n·n n<sisfü· :'1 discnssiio, 
11orqlle SP. se cons1dcron como iwoposla, lnlto11-
: . ' ~. ,;""" ' .. • .. ,~· ' • '\ • . l 

si:jfío co11vhlndos os ministro~ f!lW propoem, }):trll 
ns~istir :"1 discussiio• 

Ett ntrni:n · considtJ1·ci . islo ~omo 111·opo;;ln elo 
. .... . ~· ., . 

pelo sc1;ado, clC\'C·Sc clcclnriu· Jlltllo o projeclll, 
n se~· con,·idndti o ministro d<> imperio pnra nS· 
sistir i1 discussiio. Bt:m se '"~ qne sü por c.;ta 
rcllcxiio têm cnhhlo ns Nncntlns. 

Eu infolizmcntc YC'lll sendo pt•oph~tn nns cou
sas do Brazil : qtrnmlo se npt'l)~e1iton a ngorn 
chnmt1dn pn:ipostn do go\·cnw, logo disso qne 
nqut'llc nstnto ministro tinhn mn \·isln put· tl'O
peços no cstnbclccimculo do c1n·so juridico, e ê 
o qnc so Yni ,·e1·ilicnr, porque me const i que elle 
lllCSlllO e nut~)I· tlestns ~m~nd:t.>1, que ni:lo podem 

s · r consuc nllnci.i. n minha ro )hccin 
\'et·ific(ltt·se com ~mndc dúr do meu. cornçiio; 
<1ncrii' nnlcs pnssn1· \llll' cnlumnintlo1·, do qtt•l lul 
in·opllccia se \"Cl'i ficnssc. 

Não hn onlro rcmcdio: Yolo c.ontt·n n mnct\lli\ 
i101· :t\Jsnrdn, por... •ti 11ao sct, son tores, riue 
mnno 111nis lhe dô, no men dir.ciomwio niio nchci 
n(1mc p1·oprio parn cxpritui1· n q unlidntlo dcstns 
cmlJtHlas. 
Supp\ic·~e riuc os fl'ntlcs possiio nlicnnt• os bens, 

niio sei qnn hr .in cou~n de maior 11\is1wJu, cousn 
}Hll'n :t qnnl HltO ncholi no mcn l1icciunnrio nome 
l'l'•)priu ;· J),1111nis supp<'11• proµried:ulo nos p!llh'cS 
ou 11·1u\es ê ignornr os pl'incipios de cli1·cilo ccclo· 
sinstico. 

Estas insiilui~ucs niío são fcit'I!\ pnrn \JrmcHch1 
<los frntlcs, e cu ospcN que alguns il\nstrcs .oc
c\o,;i11sticos, mc111bros desl!t nugu~tr1 t•.m11111·n, ros
}lOutliin n cslcs nr~tllll<'llLos o dii.t:1o se rtüns in· 
ti ti tuii:ucs forilo cstttlio!<!cidns porn . llouclieio do;; 
n•ligiosos, on se ti\'N'iio por litn pt•incipnl o <:ulto 
rcligior.o; uis o pl'inciptü l\m L\t>süts insfüui~uos: 
l'tll . s<>gum\•.l lngur n sulrnislencilt dos rnesmos 
fradQs, c111 tcrct'iro lugm· a c1lucn~ilo dn moci-
duclo o l'nt q11n1·to tugm· ns es111olu8 11os polires·: 

' . . .. - . . ' . ... 

ntÓ o' pt·e~vnLl', ú ccnu"o ~' <pte so !Ji'1âo cousitlc· 
1·a1· aos frndei; com e~to th1·cit(1, t opuis qao ns 
leis uccl ... sinst.icn;-; lt\rn lloelurndo que fr11cll'i'I uiio 
lom direito u oslo l>Pns iwuiio pulo r1t10 t\iz rOfl· 
l'llilo i1 sun su\Jsisloncin ~ g como ô, tligu, quo 
su tli1 n llirui!.o tio propt'ii•thu.lo uns frutlus 'J () 
q no lóm fui to tollns a;; tHt\.l•es furuluLl111:1. nus lo is 
ote\1•siasticm~ '/ Nilo lt'•m [1111111<111. t.uo>1 n tcw:: t:<•ll· 
vo1it.os 1 Dando l\ R1tl1~i~lcncin [lt)S frade~, uilo 
tbru nl.wlitlo ns 01'dL'll!; '/ A ua~iio lou1 tlii·ulto <.lo 
zollll' ti o\Jsm·vu11cii1 l.ln \'Ont.udo •lOl:l i11Ht.itnid<11'el:I, 
i.i yo1· isso ~1uL!o tli~i1v1· tlv8 \Jou1:1 coutu 1110 ~111· 

.rccc1·, nnu~ v~z que fique sah:a :i snstentaçãt) 
elos ecch~s1nst1cos e estn ficn salva, em razão 
do so lhes dar a snbsislcncia. 

J:'1 se mosko'n q11e estes 'convento~ tinltão .nrnit 1 
poucos frn~c,;., e. qttc esl:wiio qu,1si desoccnpndos 

1 • \"ta i 1 • t • , 
!Ze pndesscn1 recolhe1·, e que nilo ticn\'iiopl'ivados 
dos reditos p1rn n stut•mlnçiio; e como se jttlrtn 
qnc os ft'.Hlcs lêm llircito clu propricdfülc, o nt6 
se stt iutl ncs::m emenda absurda n~ elltls tt!m 
dirúil•) d..:l nliclllw? l\[:t::; os La niio ó a quosl:fo, 
n 'Jl1Csl:io ú que 1\ p1·ou•>stn d1> gO\'Ct·no, e qn1J 
n discnssiio, <Jtic ntê ngora tem ha,·it.lo, ó nulla 
e assi111 Je\'C tleclarm··sll, por não ter sillO con· 
Yidndo o ministl'O pni·a as~istir :'t cliscttssuo. 

Mttnd·1rei urna cmcmln ncst•) sunticlo, e para 
que se cou,·idu ao miuistl'o p:mi ossi~tir :"1 t.lis· 
cu;;süo, e parn expur :í.. esta llUg11sta c:unnm r.s 
seus lnminoso:; principios sob1·e n pl'opriedlllie 
dos f1·.\ll cs. 

o ~l". Cunhn 1\to.t.to" : - Ett convenho 
•• • • "f • 

de nctihumn m:urnirn me conformnrci r.om elle 
n. respeito <ln cntrc::m dos. bens dos jcsuitns. 

E,;.sn lnfr.mc socicfa<le, S1·. presidcllLc, fvi ex: 
. ' n ) l' • n'icidn Ol" S n· irni-

dorn, por ser rt!lil:'Lle. 
O n\·•"i elo nossl) nugusto imporndor foi nssns

sinndo J)Ol' esta infamo sC1cicd•1dc; n ctunisn mnn· 
chncln o san"'ttc do St·. D .• To.sê I ainun existo, 
o como se ha\·iuo de aclmittit· no 'ruzi estes 
homens, como se hn\·ia· de pcm1ittit· que os ucns 
dcstn perversa socicdl\Clc lhos tornassem n sei· 
cntrcgncs? 

De nenhumn mnncirn, Sr. p1·esiclent1~, os je· 
suiti\;; l'or:io. 111·oscripto~, n snn historia ó bem 
conhecida e e l>1:m conhecida. n historia tios 
1rndrcs Mnlngrilln, .foiin dn Mnttos e .Torro Ale· 
xnndrc, n do. dnqnl! d•~ A\'cil'o, do mwquez do 
'l'in-orn., do condo do Alouguia e outros qno as
snssimh·iio o 81'. rei D. Josó •. 

Lon"o llc nús n idên do 110 rcn nreçn no 
Drnzil un1n infame sociedndc, que n ton ou con· 
frn n Yidn preciosn do m1g11sto n\'u do no~so 
nnndo impcrntlor; que vcrgonhn seria pnrn. nós 
scmclhnntc ccmsn, e qno houYesscm do rc,•orte1· 
parn cs a soctCl n e os iens qu11 ics orno con
fisct1tlos po1· scntcnçi\ ! Pnra wnn. sociedade in
fntno nn Asin, infnme 1rn Etll'Opt\ o infame, 
rcht'l•lo, rcgicidn e pnrricidt1 po1· toi:lo o mundo t 1 
l.'01· isso úiio q1wro 011,·ir o nome desta l)Ol'fidl\ 
socicdndc, niio 11uc1·0 01wir o no mo dcstt\ cn· 
nalhn, scj1\ ella. sempre riscndn d1s paginas du 
liistori~. sü pelo qnc pl't!ticou n l'CspClito do Si·. 
]) •• lO$ü l. 

Poi,; cstn sociotlndc, que ai.tentou C(>ntrn n vida 

l)t'cciosn tlo n\'u do nosso nn~nsto impcrndor, 
l!\\'il\ de to!'tHU" :\ outct· OS bons 'lllO llrc fort'io 

tiio juslnn1cnttJ tir:tdos, hnYiiio do rc\·erto1· ostos 
\..Jons p[ll'n ns miios uc homens tito robelt.lcs, tmi
do rús o inftl!IH'S ·1 O 1wocmlimonto dos mnl Yndos 
jcsuHns uiio é objcclo ela prcsonte discussiio, 
Si·. presit.lcnLo; so o fosso, ou mostrnrin os rnctos 
csc11ud11loso~ dn su:i historia; cu principi:wn pelo 
.Tl\puo, rnzcntlo conhcco1· qrtc foriio cllos. os nulo· 
1•oi; cln to1·1·h·o! morlnndndo de qttnt·cnLa rnil chris· 
-. • .· • ' 1, . ·- • 

ticns ;i;, ;nosmn. int'nmo sociodmlo; cu passnria 
ú China, no I11tlost1io: ou mo~trnria qno fo1•1io 
idohl1·nii c1.1111 us discipnlos clll Co11fucio, q11c fot'tio 
pllgiios com os urnmnh11cs elo triplice cordiio o 
t\n pornln pc1·fnmtln; ctt citurin ns sun Clpiniõl.'l:I 
nnll·cltl'i~liis, as snns co1·ont0uins nnti-cntholicns 
rt•p1·twntlns poln lgt'C'jU o cond1•mnndns pcilos ho· 
111ens mni~ i111purcit1r!'I, ngorn niio 1\ <iccnsliio, mns 
dus<ijo que nuucn pnsso ·. n. idt!n do qnn "hilo dn 
l'0\'01·tor 1'1 sociodndo pl'Oscriptn o lmnldn os bons 
que su lhll!l til·àt•lio, um vil'tutlo do umn !{01tto11ca 
q lllJ US j ltlgou lJ UUCltll'Ol\ l'U~icitlnS 1 tl'llidOl'Ol:I (,j 
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rebeldes confra a autoridade do augusto avô d~ 
S. l\~. o l1npera~or do Byazil! . 

olhos, pat·a não intenta\:em consU:ma1· no neto 
aquilllo que priucipiárão no avô. 

o Sr- Qdorlco: -Quero tirar uma duvida 
. - . . . 

• .::t . , • 

lustre deputadQ· disse que esses frades forão 
muito contra· os augustos avós de S ... l\í. o Im
perador, e que assassi nárão o Sr. D. José: Ulas · 
11ão pense que para· um fim tão horr1vel ó que 
elles vi:m cá; vêm sim introuuzir o absolutismo 
debaixo da capa da religião, prégar a união com 
Portugal, segundo o plano do grande polilico, o 
príncipe de Meternich. . · 

Dizem que nesta tôrte existem agentes que 
vên1 tratar deste negocio (apoiados) ; por i:<so 
niio tenha o nobre depntndo receio que elles 
venhão. cá para matar os monarchas ; se vierem 
• • t s · r a naçao. 

Approximando·se a l1cím destinada para ser r~
cellida a deputaçüo, o Sr. vice-presidente. convi
do\\ os mi;mbros que a forma.vão para sahirem 
da c:tsa, .e. se retirarão della. ás 10 horas menos 
5 minutos. 

Continuando a discussão da emenda ao art. 30, 
o Sr. Vasconcellós mandou á mesa a seguinte 

EltEND,\ 

• .11 Que tendo sidõ declarada proposta dQ go
verno a decla'racão pedida pelo ministro dQ im
perio sobre os ordenados dos -mestres do curso 
J uridico e sobre os edificios para es:>es cu1·sos, 
se declare uulla a d_i;cussiio ,; e con_sidoran·do-~e 

-
·nistro }lO.rn assistit· :i: discussiio.-f'asconrellos.11 

Poi apoiada, e entrando em discussão ft.li re
tirnda pelo seu autor, seILdo-lhe ..:óncerlida esta 
·raculdaúe pela camara. 

Tornoi1-se n emenda do· senado, a qual por fim 
julgada sufficicntemente discutlda, -não fc1i appro
_ vada. 
, Seguirão-se ·as emendas ndditivas e foi posta 
, em discussão a 

I•. - n O director vencerlí o o!'àensdo àe 2:000/J 
·pagos pelo thesouro da respectiva província, 
·assim os ordenad.os dCJS lentes professores, e mais 
·emprega.dos ;, 

Tendo· obtido a 11alavra, disse 

' ' ' , '" 

.gosa ; ,rejeite-se. ..• . . . . 
,, ::Em : primeiro : lugar esta verg.1nbosa, . , 
.sup.põe,nos .. Íl"f.!.defl,. uireito .. ,de .. l.\~ien.ir ... ~S be!1S 
,CUJOS fructos .,Perceuem, e, o ·direito• de ahenaçao 
.nunc8~coínpet1ci,,aos JradE)s, '.!a.. ~ei regü\ai_nentar ' 
ide, 18'!6 ,não- cciilferio aos frades o · direito 'de 
,_alienar,•,e.nem, õ. podia coniei:ir: · , · · · ·. 

E:n segundo luga't· esses bens; cujos fructos 
percebem 08 frades, tlão 11).es forão dados em 

1G1 
beneficio dJ. sua~ pessoas, mas para o culto, para 
as _esmolas !lOS p.>bres e educaç'io da mocidade· 

., >or1s pa rw ·as ze1·ito ao es-
ta~o, alliv~ando·o •le fazer a; despezas para que 
erao suffic1e11tes as rendas dos ditos bens. 

Qua!úlo a nação, conio prolectora dns vonbdes 
· · e e ua a mmis· 

trnção uão preenche os fins das flindã~ões, quem 
poderá co.11testa1·-lhe o dit·eito de fazer as neces
sarias altera1;ões, e de ordenai· o que fõr a bem 
ilu i·e1igiào ,e do estado ? ~ unico dir1::ito· que a 
tae:> bens tem os frades, e o da sua honesta 
subsistench : um 1 VtJZ q uc o e:>tado Ih' a asse
gure, é claro que põJe dispõr desses bens como 
entender po1· mais acertado para s ltisfazer às 
vontades dç>s fuüdadores. Assim tem sido expli
cados os utulos das fundações cm diversas leis 
ecclesiasticas, e eu me reservo para responder a 
alguns dos illustro.~ de utados ecclesiasticos ue 
a · rem na ma ena. 

As nações illustrada~, certas deste seu direito 
o têm exei·cido em todos os tempos, jA da11do 
congru'l. subsistcncia aos frades e já extinguindo 
algumas ordens, dando nos bens que .elles dis
frutavão aJ111inistrnÇão e destino muis 1woprios 
ao cumprimento das ultimas vontad~s dos fun
·d·1dores. · 

Nenhum legislador ainda deixou de reconhecei· 
· e.ste direito, excepto o senadiJ. Como pois iremos 
reconhecer nos frades o direito de propriedade 
que clles nunca ex.ercêrão ? 

Jú. os illu~tres deputados os Srs. Vergueiro e 
Cunha ~I~!tos ponde1· 1rão os incom·enieutes que 
se seguu·mo llu. se a lopta1· es~a ti·iste lembrauç·\ 
tlo s~nado; seria necessatfo 1·estituir aos jesuítas 
·a foze:i a " 
alugueis d11s 
t1·opa, etc. 

Seuhores, lembremo-nos que esta einenJa foi 
offerecida por um minist1•0 de estado que tem 
autorisado a occupaçii.o de taes bens eeclesiasticos 
sJm indem11is 1c;ão, e por isso se julgue do fim 
di\ emenda. · · 

Não Jin. outro . rcmeqio senão rejeital-a; e1z 
pela minha parte hei de votat· contra ella. 
. O Sr~ Lino e .>u.ihüi.o: - Sr. presiJente, 

esta emenda é, por assim dizer, mua salva gua1·da 
do erro ou do crill\c que commetten o nunistro 
do i111perio; o ministro do impet·io creou lugares 
qutl a lei niio havia creu.do; felizmente um dos 
diz:ectores á um . liomem digno e capuz de se 
achar iL frente de t·\es. estabelecimentos,· mas 

1u o 1111ms .ro o crune e e1· creauo 
estes lugares contra a lei. 

Qual é pois esse que lhe qà aute1·ídade ue 
crear directores para escolas (fe direito ? ·· Por 
ventun\ na lei que ·passou, e q1\e se acha sauc
cíonada, ha :o lugar de directo1·? Onde vio o mi
nistro do hnpe1fo o decreto da creaçi\o destes 
lugares'? E como é gue se atreveu a tanto, quando 
a lei não falla- nelfos? Se Í\ face do corpo legis
lativo o miuiStro do imperio crea lugares e faz 
o que quer, que fará em uoss11s costas 1 

Diz elfo (p:...rque me .consta das des()ulpas que 
deu ao senado · · ue os estatut•)S do vis u 

tt acl1oe1:·a ul11io em dircctores J l\fas os esta-
tutos do visconle <la C:i.cboeim são por ventura 
lei'! Dão ellcs autoridades pn\'1\ creu.r taes lu
gares? Ct que diz a lei das escolas de·direito '! 

· . · · · s · \'Í c o a ac oe1ra, 
n 1. p\rte em ; q u l forem com pati veis . com a pre-

. sente .. lei, s.mio . ob,sel'V~los,- mas . isto é . em
·quanto ã. economia· e direcção· dos cstudo~·.das 
·escolas, . e nuuca~ · para . se• crearem e.npregos, 
·q~e 't1iio podem ser creado.; senão por uma· lei 
expressa. ·. · • · ·. .•. · · .. ··· ... ·· · · 

.. :>e bem me lembro, Sr. presidente, quando· Sl 
discutia a lei destas esi:ôlo4s, se 'Vulgarisuu a itlêa 
de ·que um do.; íne8mos lentes s~riil. director; 
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b ica; mas não, os ministros niio fazem casó da 
lei, creão bem á sua -vontade os lugares que bem 
lbes parece; e não se jul~ue que este exen1plo 
é vir em: na admin:su-a ·ao de l\fon evi "o 
apresentão 10 ou 12 lugares de altos ordenados, 
creados em Novembro ou Dez(·nibrv do a11110 pas
sado, depois de.nós nos acharmos aqui reunidos 1 l 
E agora vemos gue ·se creão dous directorcs para 
essos escolas, e demais a mais um ajudante de 
secretario\\\ Onde falia a lei neste ajudante ou 
neste subsecretiil:io? Demais o senado póde pôr 
emendas qu-a tenhiio re!nçiio com a materh do 
projecto referido, mas não póde tratar de matcria 
110\"a e disparutada do assumpto. 

O que tem n lei, que manda crear mestres de 
latim, francez e geon1etria, com os dirnctores e .... . .·... . .. 

• é que aqui. se marca o ortlenndo de 
rectores, creados cont1 a a lei? O que tem ella 
de commum com semelhantes ord1:nad<Js? Re
provo portanto a emenJa, e indico que se mande 
procurar ao ministro do imperio por que lei 
creou elle estes directores: o re~imento não e 
lei ; e por isso não lhe acbo desculpa alguma. 

o sr. Odorlco:.:._Accre8centando ao que expoz 
o Sr. Lino Coutinho, direi que o outro director 
me parece bom.em ·capaz, mas não dei:x.o de notar 
que, tendo· elle de tomar assento nesta augusta 
camnra, disse que esta,·a impossibilitado pela sua 
\"elhice ! · · 

Niio ~ode ser deputado dn nucão, e entretanto 
o Sr. ·ministr\l do impcrio acha que deve ser 
director'do curso 'uridico l ! ! Não sei' o ue ·e 

1zer isto : será bom director, por não ter que-
1·ido ser deputado? Tálvez. 

o Sr. Vasconccllos :-Eu rejeito a emenda, 
porque as. vistas da camara foriio.só dar orderia
dos aos profossort:s, e isto mesmo p.:idia o minis· 
tro tlo imperio, .mas como elle que1·ia que não 
se creassem estes .cu1·sos · .juriuicos , fez este.; 
accrescenlameutos no senado, . porque via que 
assini não seria approvuda a lt!i. .· 

Sr. presidente, o melhor. é aut.,risar aj) go
verno para dar orJeilados, porque;se exorbitar, 
castiga-se o govetno, está acabado~,(Risadas no 
salão.) · · · · · · ·· · 

Não foi approvàda. 
Não foi tambern ·~pprovada 
') 

terã Ô ordenado dé 500SOOO. " 
Igualmente foi rejeitada a . . 
3. • - « Cacla um óos dous continuos. indispcn· 

saveis para. o serviço das aulas· terà o orde11ado 
de 200$000. 11 . ..· • . .. 

Poz-se em discussão n emenda do senado ao 
projecto de lei · sobre a construcçiio · do palacio 
da imperial quinta da Boa-Vista. · 

EMENDA. 

que no- art. 115 diz ·que a nação. c.;.id"ariÍ nas 
a.:quisições que: julgar. convenientes para a de
cencia ·e recreio do imperador e familia im-. . . ' 

Por consequencia, se a. ·nação é ,sómente obri
gada a cuidar tias acquisições ·e - construci;.i'ies 
para o recreio do imperado1,, ,cc..«10 é ·que a as
sembléa geral póde niandar continuar . o palacio 
de s. Cb1·istoyâo, na !órma da;. 'emenda âo .·~e-
1111do? Não concordei, nem concordarei, porque é 
anti-constitucional. 

Qu':!m ó que manda fazer obras em casas 
alheias? Ninguem; ê proprietario quem as manda 
fazer. A naçà& se obrigou .a. fazer o . que fosse 
para recreio, o não o que fosse .de .. absoluta ne
ce:>si~de, porque estas obras entrarão na lei da . . . 

As que forem ele recreio serão feitas á cus1!l 
<111 nação, depois que a assemblél\ · ge1·al o ti\"er 
decrt:tado; é preciso que considerCJllOS bem ,neste 
artigo da constituição. .· . , . · _. . . 

O Sr. Lino CóuU:n.ho:..;.. O nobre de· 
putado com o seu discurso nada mais quer do 
que destruir a.quillo que já passou nesta camara, 
isto é, que a continuação .tla obra de .s. Chrh1· 
to vão não era reparo do palacio . velho, mas siin 
construcçiio ; e para isso fallou ctn consLrucçõ~s 
novas e velhas; eu,, Sr.-.presidente, não sei qQe 
haja coostrueções . velhas•; as cons~i:,~eç(ies . si\o 
sempre no:vas, porque rep:iro •e· seu1pi·e· :dnquillo, 
que já estalido• teilo apodreceil;-.011 ·daquillo· que 
tendo uma. fôrma foi de 'outra: :.màne!ra: modil!-

xaremos. de chamar eoustrucçào ?, : . . •. · . 
Si·. presidente, eu 80U um . rigido constitucio

nal, e não gosto de s,lhir da cqnstituiçiio, mas 
tambem não posso ouvir chl:lmar a11ti-constitueioual 
aquillo ;que niio o é. . ' . · 

O que diz a· constituição·? Diz que fica a· cargo 
da nação tudo quanto fór _constr11cção, isto é; ·o 
que fôr feito de novo, e·· que nesta càso' a ·obra 
não poderil: ser feita·sem ordem d~ ,·corpo·.legis-

. lativo : o· 9_Uc fez o governo ?·•.Dirigio-se-·ao po~ 
der legislativo. pedindo o seu consentimento:eco 
dinhch·o preciso para a continuaçãó · do: edi~ciO 
que já se liavia começado a construir; nós··ipelo 
projecto aqui discutido :já 11ssim ·o·. concedemos; 
e portanto não reina mais nada ·a tratar :senão , 
da· emenda do senado. A cama1·a já: decidio1eque 

- . . , ' - , . ,; . e 
reparo, nao ó podia m11ndar fazei' R: custa~ nação, 
e assim a assembléa coneedendo·esta•quantia; elas~ 
si ficou a obra' (como "devia) , em: co .. strucçjio;" e 
não como reparo. · .. · ·.·, ·· .. · .. , , :,·.:: 
Diz~se aqui, que quando· o: monarcha·•houvesse 

pr.!<:isiio ·de· casas de recreio,. isto· é,,,·ue·.objectos 
ile luxo, então .se lhes cotnpral'lã.o,::mas que:por: 
ora o negocio . do . palacio :de · S. Çhristovà? era 
mero rep•tro e:,concerto, ·quo,.devia "ser•:;fe1to,•â 
custa do· morador·; eu; .. sr.: presidente;,, perisQ mui 
diversamente.·do· que .O· illu,;ti-e <•deputado~;>pot

uanto ·serei· sem re ·mui ·n ert.a · t e·;O ost 
que se gaste; o· inheircvda 'naçiio::·com ,.seme, 
mantes recreios, jardins ;e. passeios i>ara 1 amole-· 
cer o ebefe da n11:smã nação, ql\ando pelo con-.. 
trario serei prompto -em votar 1.iara 1 que ·se' .Jhe 

o preciso e !le.cess~rlO. com .a : ' ecenc1a; e.v1 
ao seu alto m1n1ster10. :· .:.;:: à emenda' do ' seiiado,'. P'.orque ci~bta: mais. vêr a 

m&nifestà · inconstitücional1dnde deste 'projecto » 
contra o qual;cl.iunei: ,~~~ ia e· 12• .discussão~,·. · 

Diz esta emenda.;._ pura ·acabar a·. parte, cm 
construcç.iic. "'.".'" Iogcf há: ~~aró; )og? ·. nã<!, 'é 'con~ 
st~cção n~va; logo. ef!tà~ ~nclu1do nn lei da do
taç1\o; e nao dc\"e ·ser·fe1t0· à-custa' do thcsouro, · 
mas ~a dotaÇiió~ . ·. · · · 

Todo' o·:mundo ··sabe o que e:·o,fpalacetet•de 
S.··Christovãá; •c.omo·ba·'de :elle•1!begar.r•para>o'c 
impsrador · e ·sua:: numerosa Aatnilia ?.• Como:_;ã .que . 
o m1.tJera11te, carre~ado deoiilhos,<e ·quO':P~Omet~i: · 
ter ·mnda: mais;•po1sque. {segundo;:;~> dizJ·'11e·:v~1 _ 
casar de novo;· J~a do' viver' em( uma'~'Cf!Stli'táo: 
'Pequena ? Eu se1 que tudo' lá ·1cstà.,·mn1to,:mal · 
arranjado, vejo: ~nito poucos-:·commodos:~para 
criàdos e' f~ll!il_ias.:. · , .. "-: :):, ., ... ':::" "r, -'. '..'' · 

Eu mesmo. mostrei gue· não poilia ·puMtr o 
projecto, porque era · inconstitucional; a 11ação 
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tasia, então: o -faça á ·custa de suas mesadas e 
do seu· dinheiro, mas quando ú p1·ecisa uma casa 
maior para a accommodac;ão de sua familia, 

o· rnt · · 
alicerces;,. comei se· póde chumnr reparo ? Demais, 
torno a a1zer.que _esta cantara já determinou que 
não -era reparn, e sim construcção e neste sen~ 
tido a manda -fazer á .custa do .ttÍesouro; nen• . 
hum de nós' po1taoto pódo argumentar presen
temente contra o projecto, e todas as . nossas 
•·~flexões devem versar sobre as emendas do 
senado. . 

Findo ó ·debate, procedeu-se ã votação e foi ap· 
pro,;ada e ndoptada a emenda · . 

Continuou a discussão da emendá do senado ao 
art. 5° do ro·ecto de lei do or nmento. · 

A. este respeito disserão : 
o sr. Cnl:m.on::-..:.nous illustres deputados, 

que combaterão· a emenda no art. 5°, produzirão 
argumentos, ,que, no men entender, são a favor 
e niio .. contra a sua materia_ 

Em primeiro · lugar disserüo que a emenda era 
tão absur<la e nullu, .que .dava como h}~potheca, 
aos bilhetes do t.hesouro o deficit do .mesmo the-
souro. · . 

O argumento de nullidade que se produzio, é 
que. mo parece um absurdo e não· a emenda ... 

Porque titulo_, ou,. purque . ruzão podia o honrado 
membro reputai· nulla e de nénbum effeito a hy
potheca, que. dá esta emenda? Lêa-se a emenda. 
(Leu-a.) . , 

• . e ~ 

tir mais bilhetes do que os necessnrio~ pnra 
supprir o deficit, .que se calcula em 2,300 e tantos 
contos. (Leu.) . . . . . 

Isto quer dizer que aquell~s bilhetes devem ser 
pagos com . o cred~to . que a , nação" tem dado ao 
governo, F.ara cobnr o mesmo,, deficit:. e qual . é. 
este·_cred1to? .A.obrigação-em que se o}Onstitue a 
n!lçii9 ,de pagar pelas .suas-. renda~ e bens, os ca-. 
p1taes que • forem , adquiridos para aquelle fim, 
e nelle consumidos, .. · ._ . . - . · . _ ... 

E. poder~se·ha .. · chamar bypotheca nulla · e de 
nenhum effeito o .credito da u.içào? E pode1-se-ha 
Jizer ,que .o: defi.cf.t: é.ca .11ypothee11-? Para ·que se 
faz a.emissão-de apolices .e bilhetes't E' para se 
augn.eutar algum supedluo ou sald<>, que t_enha · 
o ihesouro.? 'Não: o sempre para supprir- .uma . . . .. . . ' : 

Po'r esta operacii.o · se autecipiÍo, as rendas .fli
turas, q:uo fictfo desde .logo. hypotbecadas ao pa- · 
gamento dos . capitaes 11avidos e. consumidos: e 
csta.hypothero é-,m,üto segura, e, é muito i·eal. 

. Outro honrado membro ·disse -que . a emenda 
era· ilulla ou ·desneces:l!larin, pois· que a sua ma- . 
teria estava::nas attribuições· do governo0 e o 
governo podia-.emit.tir: estes:,bilhetes do·t.hesouro. 

Sr.'.~ presi.4ente;,;·eu.·ql,JizeraLque s fossemos .eon- . 
stituc1onaes•em.:.tudo·: nunca o governo .tenha se
melbantes.•atmbui~es: a~ emis:são •.dt!stes bilhe
tes: e. um.- emp're!!t1mo:tempo1·~rio e quePnão de.ve 
ser -con 1 o .. sem:. au o 
latavó;<i<: :: ''"'''·'--' .;r· . : , .. 

·Não •-··desPjo ;nem 'posso. querer.; que: se -fação· 
ope_rações .de credito tlesta natureza a· arbítrio do.-

• - ., ~' t -7 

:Por-·. -mais ,~honrado.' que sejo. o . .ministro da fa
zenda,, como aqui., suppuzerão, munc:a :deve : ftcar_ . 
ó. slia •.disposiç8o: o,:Jan1:ar_ miio de .medidas, .que . 
ta1.t.0~importão -ao-credito publico.:,, : •·.·:·. : .. 
. Diilse-i;e.:;mais• que às _circumstailc1&$ das outras 

nações, erãc., dift'ertntes 'du11 nossu&; ~que os·~eus) 
. âdministradorés,erão mais· babeis •. ,'• .: ·, ,;: .· .. ; 

Quanto.· ,á :,ptimeira··:parte, :resp~ndcrei, . quç . as . 
nações ·que têm recorndu a\. emissão destes- bilh~ 
ies, acharão-se, quando pela primeira vez. os ' 

TóÍio·c;, 

· Diga~o a lnglaterra, e a. França, e a Americ;~ d~ 
No1·w, onde o papel fiduciario chegou a ser tro-
tado por pa~cas. , · . 

falt.t absoluta de recm·sos mais ferteis. poderião 
lembrar um .tal expediente, que depois foi jul
g:i-do. optimo, aind~ para tempos .~ranq1,1illos e ur
dm_nnos; ·tanto assim ·que no se10 da paz e no. 
gozo da prosp1;1·idade, clle se acha em uso nos 
puizes que referi, e· que são cbnmmlos classicos. 

Como pois se pôde argumentai· com a clispn
ridade de circumstnncias? Quanto 1í. segnndii parte, 
de certo eu negaria a claridade do sol, RI• qui
zesse negar a superiorida le dos admi11istrn.do1·es 
das nações velhas sobro os do Brazil, c111e come<;a 
ngom: mas nem. por i~so cousentil'ci que . se 

~ n - ' 
nffirmnr já, e de esperar como certo, que cilcs 
farão mallogmr todas ns medidas, que lho forem 
propostas. (Apoiacios-) 

Ifa um termo entro a igno1·::mcia e ~ loucura: 
sõ um louco cuidaria em nnnulla1· um meio, que 
aliás seria. o unico pari\ salvnr-sc. 

Disse-se que comqunr.to se conhecia n bonJude 
dti . emissão dos bilhetes, não era este o unico 
que podia fori.ecer ao governo os meios . para 
fnze1· face ás suas despezas, e que o mais P.Jlicaz 
de. todos e1·a (eclu.u; a caia;a...,das prodiguli<lades. 
e abl"ir a caixa da ftsc<ilisáçiio. . . · , -

Estes principios· são luminosos, são principio;; 
que . todos. sabemos~ mas, pergunto· eu, o ubrit· 
a caixa dn fiscalisaÇão e fecliar a ·caixa da pro
digalidade, dará do prompto o nccessario para 
as cspezas 1arias. 

E' preciso saber, que a fiscalisaçiio . é uma 
operaçiio lenta e tardia nos seus resultados. Em~ 
bor,i ella seja utilíssima e deva produz~r muitos 
bens~. . . · · . · · 

. . Eu o· tenho dito aqui e creio· que o i·epito pela 
te1·ceira vez, que todas as minlJas esperanças 
l'l'pousão na boa fiscalis:ição das nossas rendas: 
entretanto não sou tíio leve, quQ julgue possível 

. acudir . 1\ despeza <!e. h!)je com ·a llsc11lisa1.1lio 
d'amanhã:. . : .. . . . . · _ , 
. Desenganemo-nos, as rendas do impel'io augmen.· 

tarüõ muito quando houver ze.Io, .probidade e bom 
· methodo na sua anecndnção e distri\:luição; mas 
isto será obra de atm·ado trab,1lho o de largo tempo", 
o de . grandes desgostos para os reformado1·e>1, 

• ir • • . uto fu. 
turo e remeto, só póde re1nedinr a mingi.ta p1·~
sente, por meio de. apurações· do credito. · 
· Agora, quanto 1\ caixa de prodigalidade, é ver
dade que, quando· se corta :por despezas, esta 
córte produz immedialament.e um gnnho: mas 
saibamos ·em ·que poderemos cortai·.· ,. ··. 
. Em ordenados,· pensões . etc... St'. presidente, 

, tudo isto entre nós .e tão mesquinho. o liio pe
queno; os nossos empregados e pensio11!l.1'10s·sào 
tão mal pngos e tão mal soccorridos, que eu 
niio sei _que. economia se poderá fazer 11.hi: talve:i: 
q~e o mais ligeiro córte -lhes tire o . ~ão, que os 

cspera'r que o fructo dessa economhbnstarãpa1·a 
· occorrer' aQs, gnstos,. do thesoµ1:01;T1remo~;'.d_a.!1i . 
o sentido, e busquemos outros .nie1os :que P,OSSllO · 

.sntiàfázer. às necessídades:pi:;esen~s._": ,:.;,,;; .;;. /. 
· •· São :estes, l)r. p_resid,en~~; ,os:argl!meri,tos,_que. 
. tenho ,çuvido com.· ãlg11ma'1appatenc1a.cqc.~(orça. 

'l'odos· os outros· aq_ui" produzi~ós_ ~~o ·J10 -,111C:11 
entender, ou.~de_ perfeita contrad1cçao,, ou _de ma· 

· nifesta· exagcraçao, . ou de." pura· dec1nmuç1K>. . ' 
Ccincluirea lembrando ã.coo:1ideração da camara 

:e:: 
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1. 70 SESSÃO EM :1 DF. NOVE~f BRO DE t82i 
u grantlt! con\·~nicncia que l~a cm quo passe ncsln 
sessão n lt?i do orçamento. 

Exercitemos pela primeira. vez n maio;· das pre
rog:ath·ns da assemlll•fa. geral. 

Limite-se a tliscuss:'iu ao examo succinto da 
ClllC'llda do senado; \'Cja-SC $1) é Util ·ou proju-
l. . .. < e. ·, ' ;\ .. :::; e. 

tos ; niio se div:iguo nom docl:une, e a cnmarn 
'lnc delibere. 

:\feu YOtO ser:.\. sempre a fosor da emenda. 
o sr. ,.~lsc onccllos :- Cansn<lo de con

•lí'sccndc1· com o sc11n,10, c.:tott na firme reso
ltu;ii•) de não app1·0,·nr senão o que fl>r n l>crn 
thi. pntrin: nem mnis nm:i só c1m1foscondenda: 
dc;eng:memoi-o, scnho1·üs, o nosso nort•) ü e tlc,·c 
,;;1;1· a fo\icidade da p:ltrin e niio o capricho ou 
n ignornncin de <Jllem que1· que sejn. · 

Das lrt:>s emendas que o senado poz 11n lei 
dn fundn<:iío, a menos pcssima é a que fnz o 
ohjccto •la prei:·ente discussão; e posto que tenh:t 
llOl" cPrto. que appro\·adns ns duas primeims, esta 
ll:fo deixru·il de o ser tambe111, jnlguei comtudo 

1 º' i, 1 ec r. r o 1eu vo o. 
E;;ta terceil· 1 emenda antol'isa no governo a 

emittir bilht>tes de crN!ito, nfirn de fazt?r ns des
pl'z(ls. publica,; !10 cns_o 1fo ~e .11iio v~r!licar o 1;111-

" ~ l .·• " • 
•' para des1·if11· tMln u. id1\:l de papel moPcln, de· 
i:laro•.1 o mc,:;mo senado q11e n accitai;iio destes 
\iilhetC'~ Jepencleria d:l \'0]1tadc d?S credores; ei.~ 

O,; moti\'OS desta. emenda. Sr. presid1mte, a 
ningaem pudEm sel' desconhecidos: ú. da maio1· 
11otoriedadc que os nossos minisfros e miuistc· 
1'i:ws t<·m-se esfori,:ncio em dcsncrcditnr n impor
tn11tissitn:1 lei 110 crcilit•l publico, cuja iniciati\·:1 
Jionrn a illustre comnliss:io de f:t7.enda: elles tt\m 
n,;;;onlhndo por toda a pnrte que cll11 n:'io póle 
prnd11zir os cff .. itos que se espe1·:io. · 

E111 parte quero ir com ellns; sim, ministt·os 
indignos tia confinnr:n nacional, e,;ta grande al.\
v:111ca, com que a lugl111.ter1·n tüm m•wido o mundo . ,., ,., . ,,. -

tnutos seculos, tem ;i,lo o tlngüllo p'u.ra. algumas 
1ir0Yincins <lo Brnzil ! ! (A.poia<los.) 

N:io se pútle P''is c11widnr q11c a lei do cre
dito publico, sendo-Yos commett.hln a sua t':ote
cut,:iio, lm do Jeixm· do 1woduzit· o~ (•lfo~tos, que 
so . espc1 iio. 

Eu niio os acct1so ,1e incohei·cntcs: dcscnhró 
·111niin coherencia no seu pl'ocetle1·: inimig,)s ju
rn<los da publicn prospe1·iunJ.e, como podido ver 
com indHlét'ença o estnbelecimonto elo crottito 
publico do impcrio, estt? fümo e innbnhwel apoio 
dns constituições 1uo1un·chicns? lgno1·ilo cllés, que 
ao credito publico deYe o gvv~1·no inglcz sua 
solillcz t Esta ltii (\ a mai,:; dllcish·t\ e forte re
t'utnçiio d 1s imputações lle dcmngogismoil, que 
sc111p1·e os ministros tl)m att1·ib11ido · n cst·l cn
rnurn no pol'iodico ministc1·inl, intfü1lndo Ga.;;.:ta 
tio UNt;; i 1. 

Quem procm·a consolidar n monnrchin consti-
tticilHrnl elo moo.lo 01· uo a cnmnm dos do-
pn n os o cm 1woct1ratlo, estabelecendo este 
grnnde nlice1·c<>, niio pr\!tcmlo nholh· n mstitui
~·:1o monarchic,\ conslituci\)nnl, prcti•lllle conser
vnl-n, chnnrnudo a todos os hrnzilciros a csco1·m· 
t.>stn grnude e mngc!>to!:o edificio. · 

li1w;ns \'OS stij:to 'dadn~, cillndiios \•)gisla..!orcs, 
qnt.l snnccionastcs nqnelln impo1·Lnnto · lci, que · 
ttio cxnlJernntcs serviços tcnues foito á vosst\ 
pntria. 

Di:ttH11 os minlst1·os que uiío sori\. oxecutndt\ 
n !oi tio cslnllolecimrnto do credito publico; o 
eu os c1·uio, porque, so outl·ns leis, cuja oxc-

cnçiio tanto dlllles niio depencle; não Mm sido 
executadas, nem ao menos so imprimem, quem 
poderá esperai· que seja executada a lei do cre
ilito publico, que depende da. refo1·ma geral do 
systcma velho, que não qnerem 1111·ga1· esses 
mini.;fros '! · 

lut;tlo pam as cleiçõt!:;, sanccion:lcla .ha .mais de 
trcs mczes, ainda não está impressa, posto que 
não t~~ha mais de trez linhas? E' ve1"tlnde .Qi!e 

no~a condnct.a. com o nome de S. :u. Imperial, 
mns sniba o ministro do imperio. que não dei
xará de s<>r castigad1l, porque abusa assim do 
nome e pessoi sngrncla do immortal fundado1· da 
monarchia hrazileira (apoiallos), hoje mesmo. de
ve-se dccrctnr a s1in ·accusa~iio. 

Nossos ministro3, niio. querendo executar a 
lei, querem sei· · antorisados ·para emittir bi
lhete,-;, e diz-se quci a sua aceitação fica depen
dente dt\ von~ndc Cios credores .do estado •. 

Púdev ser ·que n~sim seja, mas tenho po1· certo 
" : . . -

que \"em a ser, que hiio do ser pàgns pola caix~ 
tia nmortiznçiio, a cujas rend,1s se niio póde da·1· 
outro destino, t1 por isso ô mui to p1•oya,·el quo 
ns apoiices h1io de ter muito mais nccitaçiio, do 
que os . bilhetes. 

Por conseq uencia, procur:lndo o: ministro este 
meio de emittit· bilhetes, tem-se conhecido que 
n ,-ontRlle ô nito emittir npolices, para niio se 
fun1l111· n divida publica: parece- que nisto niio 
pódo hnYe1· chn"ida nenhuma. 

'Na minha opiniiio o empre..itimo decretado po1· 
esta cama1·a mio tem outro embaraço seniiu n 
m:\ vontade dõs ministros: o 'Brazil tem muitos 
c·lpitnli;;t11s, qne niio 1.lllvidnrilõ empregar seus 
fundos de uma maneira vantajoso. 

Buenos-A vres, uma p0t1uewL p1·ovincia, que niio 
tem 200,00Ü hllbitantes, q uc cslt\ bloq ueadn ha 
dous nnnos, pela nossa esqtt'ldrn, sem commercio 
externo, opp1·imi1la com 11111a enom1e divida, o 
011° tL existencia se nchn m a .ada nl'i ca a d•! 
contrib11h· um emprestimo dentro em um mez "! 
E . como o nito poderi\ conse1rnir o Brnzil ? A 
lei da fundação do credito publico d11 republica 
ue Duenos"Ari·es ser1\ supe1·1or 1\ lei· da f11nda
çiio do Brazil ? Niio devamos fazer .esta fojus· 
tivn i1 assembléa gcml. . . 

Po1·tanto a lei n:io terú embaraços seniio. na 
mil vontade dos minisfros. · 

Eu S<ln ·npaiX•lnndo dos exemplo.'! das nações 
eslrnngC'irns, que t1:0111 a expericucia n seu fi\\'or, 
1w1s pot ventura flStnmos uôs nns mesmas cit·
cumstnncins da F1·n11çu, Jnglatena CIU Ame1·ica-
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Ingleza, como ponderou o St'. dep11tado ? Terão 
por ventura os nossos bilhetes o mesmo credito, 
que têni os de l<'rani;a e Inglaterra? De coito· 
que niio : na Inglaterra, por exemplo, toda.; as 
despez!ls publica~ siio pagas co:n bilhetes do 
ech1q!11er que. sao descontados pelo banco ; o 

ne 1m ede a sua de recia :io e · descredito · e 
pergun eu, est trao os ilhetes do nosgo thezou1·0 
nestas ci!cumstancias ? Teremos nlguma casa de 
commercio, onde· se possa. fazer o cmbolço destes 
bilhetes? Niio · por isso resulta1·á o descrodito 

os t 1e es e a que vai so recarrecrar o t e
souro de uma divida immensa, comº· desp;;-,rdi
cios extraordinarios. 

Eis porqile voto contra a emenda, posto 'que 
entenda q.,.e os senhores que approvarào as duas 
1;>rimeiras, não .têm razão c!-c rejeitar .. est 1 porque 
e a menos pesstma, que veio do senado. 

Entrando as :u horas os membros <la depn-
taçào. . · · . 

Proseguindo ·a discu->siio e julgada esta nfinal 
sutliciente, foi approvada a emenda, o foi adoptada 
i ualmente com a outr • · 
das, que todas se · mandarão 
redacção. · 

dell para ordem do 

1.0 -Resoluçiio. eobrc a moeda 

da secretaria de estado : 
3."-Resolução quo derogn 

Julho de 1817: · 

ele~;.tares : 

a provisão ue U de 

~.0-2a discussão do projecto sob1·e a publica-
ção das leis : . 

6.0-2~ discussão do projeeto do lei que ex
tingue o officio do sellado1· da alfandega. 

Levantou-se a sessão ao meio dia. 
José da Çosta Cai·valho, \'ice-presidcnte.-Josê 

Cal"los Pei·eu-a dê Almeida 101'1·es, lo sec1·ctm'io.
J oaqztim JI a1•.:ellino de B1·ito, secretario. 

Sessão cn1 :; de Novc11abro 

l'llESIDEN~'lA . DO sn. :rnAt:JO LI:.r.\ 

Sendo 9 horas., foz-se a chamada , o 
ra ·Se. p sen es rs. epu a os, n an o com 
causa os Sr~. Paul•\ . e Souza , Salgado , l\fartins 
Pereira, Rocha' F1·anco , l\Iello Soliza, Gnlviio, 
Costa .Silva, Barros. Leitti, Fari1t Da1·boza, Maciel 
Mo11teiro; Moura, Pmto do Lago, Deos o Silvtt, 
Llambi e Madureh'n. 

O Sn. PRESIDENTE deelmou· aberta a séssiio, 
e lida a actn. da antecendente pelo Sr. secreta
rio Murcellino dti Brito, foi app1·ovada~ . 

. O Sa •. Si-:cR11:TARio ·At.Ml!lIL>A l'ORRJ::s arresen
t$udo o expediaute, leu os seg1\i11tes 

1.o Do ministro o secretario de estado dos 
negocios da fazcn<fa, perl i n .lo 1ni!d iu 1,; l e~islati vas, 
qtte i·emellêem os malP.s dt\ cir~ula.,ii.o ua moeda 
fols\ de collrc na B.1hia.- 1"oi á com missão de 
fazenda. 

2.0 Do mesmo ministro, enviando olli cios das 
j1mtas da fazenda das províncias do E•pirHo 
::;anto; Bahia!.. Parahyba e Riô Gt:and•} d o-~ orle, 

os sons rcspecti vos escri vúus. - l~i.>i para a 
cretaria. . . 

3.• ·Do ministro de e.;Lado dos negocios da 
justi~a, participando te1·e111 sido publicadas e im~ 
pressas as leis o riisoluções, cujn expedição com· 
pete á· stta re.;I?ecti\"a secretaria d·llst!1do. - Foi 
para n secretaria. 

4.o Dn ministro de estado dos negocios da 
gu\lrra, fazendo ignal pa1·ticipaçiio a rêspeH o das 
leis e rcsoluçõc.; expedidas pela sua respcctirn. 
secretada de cstatlo. -Foi arn a soe rotaria. 

5.o Do mesmo minisfro, pa1·ticipando. te1· o 
governo sP.r mandado ouvir ª" vice-presidente, 
o ao comman~ante das at·ma~ .do. l\Iaranhiio so-

pçiio remettido parn e~ta côrte como recrut:t. -Foi 
ú commissiio de ci.>n.;Lituição. 

G.o Do sob1·edito ministro, en\"iando cópias 
t: .• - t.::s, . . • ' !"!., 

que pela rep(u·tiç:io dn guerra forão dadas al)s 
commnudantes militur.:s diis pro\"incias do 1'Ia· \e' 
1·a11luio, Purá, Cearí1, Pern·1111buco o Uio Gr.111cle 
de S. Peclrn. - Foi {is commissõcs do constitui-
i;1io e .g1ierrn. 

i-• Do sect·etario do senado, paL·ticipa111lo tel· 
aquelln camam approvado a~ coneçóJes eu\·iadas 
desta c:unara sollN o l?i;oj ecto de lei da funda
ção da divida. - !<'oi a co1111nissiio de redacç:lo 
das leis. 

Yeio ú. mesa uma. adiei a ü.o de molesfü\ do 
Sr. deputado llarros Leite. 
. o ::)n. Ouo1uco pedio pcnnissiio á ciimam para 

se retil·a1· da sessão por tcl' de assistir perante . . ' . " . 
O Sn. ALlIEtD.\ Tonni::s por pn1·te 

siio de lcgisla~üo leu os seguintes 

l'.\RECERES 

1.0 11 Foi presente i1 commissiio de li>gislaçiio 
e de justio:a ch·il e· criminal, o. ollicio do 111i

llistro e secretario d't~stado dos negocio,; da 
justi<:n em d.ntn de 21> ele Outubro , ctim o qual 
transmitte o\ltl·o {lo vic"e-pi·esid.ent\l da p1·ovi11· 
eia da Bahia .. como i11fo1·mnç:io de um Nq 1te1·i • 
mento· do coi:onel Francisco l\Ia\'Ía Sod.rü P1i1·efru, 

·relativo a providencias sobre a falta de p1·omo
tor, quo presentemeute lm no juizo de jtU-:\dos 
naq11ulln cidade, po1· so te1· uusentndo delh imm 
senil- um lngnr tle letras o lluchtu•ol Agostwho 
Moreira Gnerra, nomeado pnm este' empt·ego 1111 
p1·esente legislatura: e po1·que mio se acha o~tt1 
caso prevenido na lei quo act1rnlme11te regula 11. 
• • : ' .. • o."' • • ·-
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1-., ,_ SESSÃO E&l r5. DE ·NOVElUBllO DE<l8~i 
respeito uma medida geral poa· meio da se
guiute ... 

·«. A-a~iitbl~a geral legislá.tiva do .imperio 
Brasil- resolve : ·' ... ·. · · . : : . . . • .· · 

... Artigo unico. 'Na· f-tlta ou impedimentQ le-· 
· gltimo · dó: JJromotór deito· ·para· o j uizo dos j11-
rados, q11od1a do julgar do,; abusos· da liberdade 
<1•1 ·im rensa - · · · 
vot-0s; 

" Paço da camará. dos . deputados; r; de No~ 
vembro 'de 18~7 . .;.... Josê Carlos •Perei.-a- de Al
~ida Ton·es.-Antonio da SU-ca Télles • ..;.. Anto-
21io Augusto da Sil-ra. » 

1'.\RECElt 

2.o . ,; A. cóumiiss~o de legislação examinou os 
papeis qu" havia requisitad1J, e· .que foriio remet

pelo ministró . da justi~a cÕnl· seu ofticio 
relativos ao re nerimento ~-d~ 

-0 ngues artms, e D. Anna 
· Thcreza· · ~Itutins da cidade do Pará. Delles 
consta que os supplicantes pretenderão ábrir pe
rante. o juiz territorial; o .testamentQ que .deixára 

· • .. . ·e- _" _ . - om o 1·1gues 
:\fartt}lS, ·antes _.clc.•pai1.i(.daque~le .t>>rto~ ~~ra o 
de. I;1sboa . em ·um . br1g11e. de . sua· ·p,rQprwd,ade 
no .. ~nnó. dc.1&21_,: ao. fi111. dé --nui, .~are_~: ~u~pri~ 

ser constante o · niiufragio' do 'dito brigue; é:fuurte 
de totlos que n•!lle forão; tendo já decorrido 
mais de cinco annos, sem hllver noticia. de sua 
chc~ada ao·.porto do destino, ou .. a algum outro 
nem· de· nenhuma das· pessoa.~ que nelle embal"· 
cariio. sendo alp;umas · ilestas das principaes ,fa
milias alli residentes e abQstadns; mas· .a .isto 
Sb oppoz 1''ranciseo. )larques d'Eh•as Pc;>rtug·1l, 
tenente coronel· da· 1• linba , que se J1avia CR· 
zudo com uma eo-berdeira ·depois da partida d'a· 
qnelle- bl"igadciro, e que se acb \ nà administra· 
çilo de todos os bens do cazal sem ter delles 
e" • • a io, c m o. un amen o. e niio serem 

ainda pãssados os: dez· anrios que· n ord. liv. l, 
tit. O!l §. 38, requer parn a entrega "dos ben~ do~ 
nuzeutes: 0:1 ·supplicantês rccorrer1Jo a S. li. J. 

· _ · rgo o paço, 
o este mandou informnr o ouvidor da, comarc:1, 
o qtiul ouvindo os mais interessados por escripto 
deu o seu varecer, julgando justa a snpplien, e 
que csto caso não· 11ie parecia comp1·ehe11 lido na · 
citnda orden111,;ão expondo demais os damnos que 
~olfriiico ·.não só estes herdeiros •. mas .tambem o~ 
crudortis'· do cazal, pela dissipaÇão, c1i1 que. ião oi1 
bens .na admiuistração cm que se achão: porém 
clando-se · dff tudo' vista ao desembnri;rndor pro· 
cnrador fiscal , ·' este süstentou no seu officio que a 
citada ordenação se oppunhai& preterição dos sup
l>licantes ~ · e que: se1n ·JJassare1ú os dez an11os 
niii:i deve ser expoliado ila sua admiuistraçiio o 
co-be1·tleiro que está na posse , e desfructe dos 
bens, com o _que se conformou- o des_embargo 
do pat.o,. e ,s, 1\1. 1. assim o resoh·eu : vem por
tanto .. os ,supplieautes pedir a esta .augusta ca

.n1arn:,se digne· résolver,, 011 ·que ... este .caso não é 
comprehendido J:J.a· ord, liv. J, tit. 62 ~ 38, ou 

. q~1e a julgar~se. ·compreh~~·dido se · lq_cs co~ceda 

· . _-<~:A .comm~ssão.; é, de·_ parecer. ·.que'ª ord. li v. 1, 
tit.. 132 § 38, que exige o decttl'S,Q.-,do longo. es
PllC!> -de . dez annos ..• para ,se ;pres'1mir .m<>rto, 
aquelle ,que . .se.~· ausentou· de um IUgar,. sem se· 
sabe1: plu·a ·onde, nem · haver Clellé. mais noticia 
e1ff ._tódo·; ~~,tem~ ,,l·Iião ~coinprebende" os . que . 
se embareão·-_!!m··um ·navio ·1>ara::certo ti :ae-. 

· · terminado'-l-portô, '·e ,'-ill!i:orrein '· •Diaís 'dil. ·dous 
ann?s ·senf- -~húver -'ooti~ia·: d·\, chêg~da'.. 0 do ·'dito 

-11aY10 a9, portg <.\<!: de!StlllQ , _ _o_t~ ~- algul;l! _outro, 

-missão dever-se :dechrar· pela seguinte: . :_ · 
· : ... ~ ·., -.: .:.:._·..:..: J:r:·.-~:.- .:.,r. :. ·:-,·.:~·o.:; _q"_ ;-:·:. ·-.· 

. . : , ,·" "' e .. ~ES_OL!JÇÃO .. , , . :1 

«·A a~seniblea :g~r~\ ·1eg1siativà resolve.:. : 
·~ Ariig~ liniciJ; cA.dispósiçÍt~ ':da .o~j/ Iiv. 1, 

tit. 6-! § 3S, - n\· parte->qu.é·;;reguh O ·espaço· e de 
te1.1po ,e~· que .se:- deve ,cqns1der~r. Jl.lOrtC? aquelle, 
que àusentandO-:se . de· um ··tugár·; · rião ··se· sabe 
noticia delle. nãQc comprebende o caso em que 
tendo partidó algum liavio de um porto com 
destino certo ara outro não ha"a.. i · 
sua chegada a _Çsse ... porto ,· oii: ª~ algUAi outro 
nem . das . pessoa~ , q11e neUc .: forao"_ dentro . de 

· dous · annos ~nas· viagens mai_s dilatád1s; .. d,e,vendo_ 
. n.o.:ite .~?Ocrej>utar-se perd.i!lô o. uávio , .'e ·::rálleci· 

os s que ne e·pa }l"_ªº .. Pllr!l·,.o:;e_.li~to,,, I!,: ec 
. .volver-se a .. su1' herança por testamento, ·,ou sem 
'.!!Sta. &Os. 'que.,a J~llll".tiv:erei,n 1.~ÍÍ"eito';.·proV!ldos 
·_.os·-· :requisita~ ·~a-tigi4_0S'' _ ~ª. •di~a" . 9rde~~ão; ~,-<-da ' .. ; . . s 
: navios: sewliros_ . no 1lrtF '19 'dii. ril!!lllâÇio .iappro
vada pe\~' § 30 ·'do ahi~'· de;cu ·~~:.':,Agó~ttj,"de 
17!Jl .~:..,..: .. _, ~- ·~-

' · « P.1ç~ ·da. cainara' dÓ3:.deput.idós\ :5/:1i~ NQ• 
. vembro de 1827;·-.... J·o~-é ·-Carlos' Perei1·d "·d.~...tt-
meida Tor.-es.- Antonio da Silva: Telles • .:.:-·:.tn • 

: to11io Ai"!}iisto da Si/tia:. » ' • '.: . :" · 

P.\RECER 
·-· ,., . . -:.-

3.0 « Tendo sido sátisfeita pelo ... ministro dos 
" • • • _ . • · n camar.a 

ou vitalicios e a lei que asshn_ ps,.:regu!a,:·:"3.o 
a que direitos e eml)Jumentos. são sujeitos: 11. 
e•,mmissiio; ilc legi;.1àÇiio qúé · .. tacs. ; ~esclareci· 
menta~ req~erera. •Pª!ª , âe~erir ,_ -~ pret.~~o · do 
padre Antomo .Joaquun.,de Mello, ,qU:e, .pede,,pro
visã~ vit.'\licia da c~deira· de i ,gí'.amm'àti~~ · làtina 
da nlla de Jguarassu.conheeendO pelos r~m~ttidos 
que aiuda ciue i\. niesa· do. desêmb~rgo.; do :.paço 
está conferiilo. pelo· decreto Je 1Tde~·. Janeiro de 
1809 o dirtiito de 1 confirmar •aS .- :pi·o;visões .. 'das 
cadeiras do ·ensino _ )tiblico. pailsadàs' n·as · pro
víncias, nà conforin1dáde '.da .Crida··i:egia· .de 1IJ 
de Ag.,sto do 17!J'J,.êjir:ó~é(~ _.d,~s~. c~rt~ com: 
tudo por u:n contrad1ctor10. arb1tr10,:cuJa ... base. e 
a distància, âs ·confirma 'por íii;ít":~óis, -it"cs ou 
UNis amlos, pois nem lei, nem ·outra' .dis.p·osição 
legislativa fo!:prod~'!i~·'· p_ela dita''.!!iesa·em ·aP.oio 
deste pro,!1cd1_m·en.to;· e lltiln.!fend_o·;n!l.?"ta.nt~; ã:1ilne 
ella vai ser·.aboltda;· como· a' que'' Jà ·por lei da 

• ; •• - .• ., ·- -' - ..... ... .. ·«;~~ -·· - •••••.. --,,_.~ 

cádeíras . de· _primeiras letráii; 'teln · como· c\ithpria.· 
1( n ÍÍturez~ •. d~' ·.Se~·yeft tii\à, . Y~tiJ.lici~f 9·; '!(ü~·' '.'.«!e V 6 

· sei:' cxten:;~v~· t\;; ·ae gr!lmatl~ ·h1~1~a ~ )!-llga' q~e 
· por.,occasia~;·do 'ªº~redito requertmtmto, ~de cuJa 

natureza existe .mais :de•um, .Seõ;deve ,.tomar a 
medida ge1·aLque propõe na·~eg11inte .:·~·i;;::.õ:·· 

·-·. ·' J·. ~: • .. ~ .. -·;: • --· <:· 1 ,;;-•• ·:.·.~-- ,;; •• r ;:·ô 1;Hrt[.. 2!i~-~--1 " 

: ·.• ~ -~·- ,_, -~; . ~· 1 1 -~~~i·,~.;m-~~~~~~.~~,~~~~) ,:~~1-9!~~-~;~:;~~·:··-
<r ~ asse_mblé!l, gQ.l'.llJ·:.19,gi~~~v~.:04? ·i~P~_rio .- iio 

Brazil resolva : . '·'' . : · · . · :· .. ....... .,i •.•.... 
·-·--~---.'·--~ .·.•, •. ,h, .. ':"-jt-~•~···-.~-' í.. - . 
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SESSlo· EMf5· DE NOVEMBllO DE 18!7 J73 
· «. Artigo' '1Ílico;•"Obsen-ar-se-ha é.com?' os profes

sores. do- lingua · latina o meinno ·que 'se acb~ 
disposto. nos ar'tigós 2; 7( 8, 9;" lt . e : 16 : da Je1 
u.o~i.ssim.a a respeíf:<>. dos· de .primeiras J~tt'll;s, re-
vog.. ~I! . • _ .. _1t;. e o . ens .em· . . •. 

. ' « 'i'aÇo · Jll Cáinárá"i:ios .dépiita'dos 5 de Novem..: 
'bro .·de .. iS-27./·i·i'J'O,i:é ·cárlOs -Péréi.ra. · de -Almeida 
Torré!:.;...,,A.~niõ . .August9 da:s~liiti·'·'' :·· .. ~· ' 
'~ Forão •approv~os· esSés µoes . pareceres, ~is
pen~ando,se ,da, imprC!ISão· ·~s r.êspectivas .i:çso~ 
Juçoes para entrarem na ordem dos tr~balhos. : 
. O Sn. MAu. por párte da commissão de ·re
dacção da,; leis.apreseuto11 redigido o projecto de 
lei autorisândo ao ·gov;inio ·para fazer• contín11ar 

'o; acabar o ·palacio:,.da .imperial quinta da B'1a~ 
Visa.-Foi approvada· a· r.idlleção. 
• O• Sn"/Mm.,:..~~· RinP:mo. offereceu os segtiintes 

, . ·_: •·; • • ' . ·~ ~ .• e . • ; " ' , • ' - , • -- - , -· •• ·" . . 

. ii-A ãssenibléa geral' legislativa decreta: . . 
-· « .Art; '1. o· Em cada-· eomarcu. · das provmc1as 
dó · im' erio haverá um juiz de direito, que áhi 

·· · · · • " · · · · .. · · · instancia 
to .. as 'as .,causas ~rimés,0 que. por. lei não perteo
Cdr~in': a 'juizos. pa~culares~ • :' . · · · .· ·· · · · 

· /,fi·:Att~'2.•;Pãra.is&o cõrrerã ;ô<'j11iz de direito 
,, -~ ' 1 •• ' .-' ... ~· - • • •• -.. ' " ' • . . •• 

·.càd& ·um;.· 'aelláii , o:;tempo ·sóme1_1t~·· ·necéssario 
. P,a'ia- " .«Jeci~:i\i jla:1L cati~ · cf!m~;i que lb~' forem 

. . api:~sejn~ta.~s, ~Jl~~and9 · o , disposto . nas· ms.truc.
çoes 11n s. 
, «,Art. a.o Ficão-. aboli.las as ouvido1ias das 
·comarcas·.·e a jurisdicção criminal dos juízes de 
~~t!l o or~inari!>s· .. . . . . . . . . . . 

« ~'ieiio revogadas todas as dispoSlções em 
contrario. 

" Camara doa ·deputa.dos, 1 de Novembro de 
18"37· - Josê Ce::a1·i.o de ,,firanda Ribeil-o. » 

oude. houver de ir,'(sendo ~empre a md11 ~ismha 
daquella . donde• sahir) · &\"IS!indo·o do · dia om 

' que· pretende lá 'estar., 
· :«'$ 12:c. No din/seguinté ao do recebimente 
deste .. aviso· do juiz de direito,. o presidente da 
càmàra''na sal>\' .dâs' respectivas sessões, em· pre

. se,1iça· d!:>s'~ais.: menibro~. dell!' e· a P?rtas aber· 
tas, extrabmdo dà·urna ·dos· Jurados 00 cedulas, 
fan\ log9" publicar' o' mencionado aviso p~r' edi
taes;' onde'irifo" insertos'"os nomes dos · Jllrados 
qué 'iís"cedulas extrahidas indicarem, declarando 
que''eS't~s'_ lião· ~e; ~ei:,vir ·durante a proxima-esta
da d~ JUIZ · de, d1re1to .· naquelle lugar; ·e que 
de\•em; 0 assini · coino todo's os interessados; com
parecer no·.dia assignado, sob ~s penas . da lei 
se ·faltarem. · As· 60 ·cedulas · serao ~colhldas em 
11rn~: ,11e~ª!-'1LC;f.a. , ,, _., · .', ,. , , · , · .. ·. · . , ' 
. « §'.3 .... º" editlles oe que .t1·ata.- o paragi::apho 

.Prec~d.~ííte;,niio·~?.s.ei'ã(),_liào~ e. a!fi~ado~ nos lug~
res mais ubli.cos ila.. cidade 011 .. v1lla rua11· serao 
r.emetti·ª·.º·s aos.·juiZ·e·s a·e·p···â·z d .. º resp.·e..:t.•v.º.· .. ermo, .. . ,pdra '.os: publii:arem,'; a· faz·er<itrC'as, nci~if!.eaçõ~s 

• 11ei.:eàsari~ :_ao.sjli~àd;)s, 51-os;Ç9,lp~~ós · affjiµça~os : e 
. ,JÍS, te~~e~u~lias ,q~e. se ll<'.ha,.;em ~!>~ ·. :5~~ .'.bat.~fº~· . 
", « '.§ .. ~!·cNo:. dia1:segliinte:;.ao·:1da.Lchegada.; do, 
j11iz:1de :direito, à .este ,na:. salat,.das ~sea:ilões' da 
camara, ,.o'rsou· .,presidente_ perante 1-0s,.mais .mem-, 
bros della e: a· portas abertas entregará. os autos 
summarios de formàc;ão . ..de culpa, que os juizes 
de paz lhe tiverem·. cemettido. . . . , : 
. ic~ §•.15;<> Êm',-'1ieguÍilà' prOcêae~se·h'a: ã 0 formaciio 
do ~1·aude jur;y:" qiijury ile pronuncla,;compost1u!e 

12 jurados q11e serão -0s indicados por outras tan
tas ced11las, que se extrahiráõ da urna dos 60. A. 
estes, depois ,de j~mentádos; aerão. , entregues 
t.Jilos 03 aut9s snmmarios. de .formâção .de culpa . . . • , . . . ~ .. " . .. . . .. im:. n e ~ 

como.· no subsequentJ. pe.:111e110 •. jury;. ou-,.jlÍry 
de sentença,; quanto .. està .. dispost9 . ,,nos ;titulo.:; 
.4~º ~ õ.0 da· lei.5:,0bre -, os abusas .,da.: liber~e 

' . - . 
posições çeraes. t11d!> _'com. as , devidas s.ubilti~ui
ções áqmllo que na predita lei . fõr Bóm'tlnte 
applicavel ·aos mencionados ablisos.. , . · 

« § __ 6.º Fàltando. algum. ou ·~algtÍrís· jurados . na 
occasiao do .. sorteio; o, presidente da ... camara 
nomeará alli mesmo para s11bstit11il-os, oiltras 
tantas pessoas deutre as que se acharem ·,pre-
sentes. · · . · 
. « ~ 7.0 Nos crime~ que~mer~Cllm pena de morte 
ou ife degredo perpetuo, o accusado .poderà re
cusar t_!es jurys inteiros -peremptoriau_iente; ~s 

motivadas.· .. 
· « Camarà. dos deputados. 1 ~de' Novembro de 
1827. - José Ce3ario · de Miranda· ·Ribeiro •. ,. 

~ -~ - . ' 

« A assemblea geral legis!ativa deeretà : 
v.Art. Lo "Em '<ada cainarà· das. prõvincias do 

. imp.erio ha,vei;ã um. juiz de.:di~ei~, ,que }llíi jul-

as causas ,ciye_i!i ·e .. cri~es que .por· 
. tencerem a JWzos: particulares •. : . 

. « Art: 2.0 ·. Pilra isto correrá o JUÍZ de direito 
as ·cidades· e ·villas .. da sua comarc@, estando em 
cada · uma · dellas o tempo sómente . necessario 
para a"tlecisão das cansas que lhe fo1·em apre
!;f6ntadas; observaudo as indtrncções ·que ;vão 
JUDtas. . . ' ·· ' 

« 'Àrt. ·S.0 'Flcão al>olidos os lugares'. de· ouvi
dor ·e .. os· de· juiz de· fóra e ·ordinario; · ·· · 

« Art. 4.o Ji'icão revo das -as dia . . ' , 
contrario. 

« Oamara dos deputadós, 2 de Novembro de 
18-27 •. - José C~ario de·· Mi1·artda Ribeiro. » . 

• · . e io-
não, ;silo as mesmas qúe vão juntas ao proje
cto, ond.; se est \belece . o .. juízo · par ·jurados nas 
causas crimes somente ; · mas far-lbe-llei as alte
rações e addições convenientes .no ·caso ·de ·ser 
es~a _proferido àquelle outro proje'cto. - ~Viranda. 
Ribeiro. » · · 

« A assembléa. gerai' legislalivi\ 'do imperio 
decreta: . , 

« Art. 1.0 Os 'autos summarlos· de formação 
de c11lpa,. feitos pelos juizes . de . paz no,; seus 
bairros ou ex.·ollicio, ou a requelimento de parte 
serão as unicas, b~es. das accusaçõe:> crimin:1es. 
O:i juizes de pa.Z os renietteráõ .ao . presideute 
!1·~ camar!' !10 districto, P.ara os apresentar aa 
;uiz de d1re1to •... · . . . ,, . . ' 

« Art. 2.c. Ninguem serà:, criminàtmente accu
!!ado sent que· um jury eompostu de doze jura
dos, tenha decidido .que a accusaçiio tem lugar. : o -. '- -· " . - ~ . ' '· 
querellas e summàrios sern 'liinitaçãi>' de 'tempo 
como su nunca tivessem 'existido. ··· .. ' · '~ · 

. " Art. 4.o · •Ficão. del·ogadas , todas as . ·disposi· 
ções' emf'conti'àriO. ": -"': '·'· 'l°: . ., ' ·' '' 

:··;« Ciliil~r.~; d~(AepuiJ4~~~· ~Jil · 2 :ele ·~~v~jnbro 
de 18-27: ...:.. J ose Ce::ai"&O de '.Mi1•a.n(la . Ri{)ei.ro. n 
. Todod: ~ses "~~es pi:ol~ct.Os: ·~'"ieqü;rime~io·- Íio 

, Sr. 1i·e~eira!,d.e Mello f()t:ào .. JUlgaa9s' urge!ltes, 
tiver~o .. seguuaa, · leitu,Tll , e J~l,ga.~do;se obJecto 
;de. !iehber_açã"'' ;ma11d~o-=se imprimir. .. · . 

O Sa •. V .a.scoNct:LLOs otrereceu. o seg11iute 
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PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entrando em ·discus;;ão o art. ·lo do projeeto de 
nisolução sobre a moeda falsa de cobre, da Bahia, 
foi -apoiada· a. segnint.e: ' . - . • 

zen a seja convidado para .vir,sem perda de tempo 
assistir à discussão desta importanlii!shna ma
teria, afim de se reconhecer mais iinmediata
mente quaes serião a àttittide, as disposições do 
executivo. que se possão harn1onisar com as do 
corpo legislativo_ ·a. bem da· cessação, ao menos 
provisoria, destês males.- Deputado May. l> , · 

Sendo a_poiado foi afinal rejeitado ; e eôntinuando 
a disculisao do· artigo; que se.tinl1a interrompido, 
ficou adiada pela hora. · · · 

o Sn-. SECBETAl\10 Á.L'llEID.\ ToiÚt&s, leu um of-
ticio do "ni · 
o governo não negocia emprestitno algum ; e que 
se se all11de ao que te1n apparecido nos jornaes, ó 
governo en~!ldeµ, que podia. receber esse genero 
de . em · réstrin() oft'erecido elos· n · '· · • -
o sem_, w:~s ·a. e~emplo do que· fi_ie.ra·'.s.: M: I_.; 
mas· que sendo··1sso contra a opm1iio da camara 
o go,·erno passará. a .entregar rião sõ esse em
pr~tilno·mas at6 o donativó se assim o i·esol
,·er a assembléa.-Foi ã. conimissão de fazenda. 

-O Sa: ·PREsIDÉ.,'TE, deu pnra ordem do dia G 
de No'\'embro·: ,..,, ... ' - ·- · -· · · . 

I.o_:R~s~iúÇii:õ !óbré a moeda de. cobre. 
2.~-S~gunda ~iscussão do 'projecto sobre a 

pubhcaçao das le~s". _. ... , . . , · 
3. "-Resolução que deroga. a provisão de 9 de 

Jt1lho ·de, 1~17. -
-1. 0 ...::Segunda discussão· do: projecta -que exti11-

g1te o officio de sellad.-.r nas alfandegas. 
· 5. 0-Projecto- de' lei sobre' os· estudos elemen-
tares •.. · · ' · 
· G.o'-;-Projecfo ·'de ·1-ei''sobrê· ·os officiaés dá:! se-
cretarias dt>" estadu. · 

• ' • • ~'' • . . Í'" ,....,, . .• . . p JS 

... ,. ~ 

·.:._:~ '~·-·~:·::·. ~ .... •.1• ....... ,,· ·-;.··~·~:.:·· .·~· 

Sesail~ ·e•:.• u l'W•-..e•..-.. 
'. PRESIDE~CIA DÓ __ sa. ARA.via . iuu. 

. E"PEDIENTE 
. . ' ~ 

! ' -- - . 

· Um oftlcio do mii1istr.o dei. lmperio1 que ·:se -re
metteu á commi:isão_ de poderes: · 

·~ ' • l 

OF1'"1Cl(l 

« Illm. e Exm .. Sr. - E U· . resposta ao. ofticio 
de V. Ex., da data. de bontem, .sobre. i> chama· 
m.entO de monsenhor V~dig>ll pa~ \•i.r. t?!'1!-'l" as-

V. Ex. que e~_ia· de Setembro do .anno •pas-. 
sado ·:se expedll'ao as ordens convenientes. para 
virem· exercer as _runeções;_respêétiTas todos os 
de utados das dilferentes · , rovinr.ia · · · 
peno: que aio. a !liio tiubão comparecido e que na 
data deste de novo s_e determina .. q11~ volte quà.nto 
antes a esta côrte o · mencionado mousenlJor, 
demo1;ado seguramente na. !1e Roma pará·_ultiJ.!~ar 
negocios pendentes. e dó. mteresse . para ·o 1:11~ 
perio. · · · ·· .. .; . ~'" . . 

« Deus guarde a V. Ex. - _Paço, 3 de N'ovem· 
brG de 1~27.;- Visconde . de s. Leopoldo. -
Sr. José Oados Pereii:-a de Almeida Torres. 11 

Outro do mesmo ministro,· de que ficou a ca· 
ma\"a inteirada, · e se rem'étteu à commlesãG de 
con ti ui - : · . 

" Illm. e Exm. Sr . ...:.. Aecuso a recepção do 
offieio, da data de hontem,: com o qnal . me dil'i
gio V. Ex.• a bullll da. confirmação do .grào-miS-. . .. . 

Sua Magtlstade o Imperador, eominumcando~me 
<JUe a camara dos dc.~utados ncbava ·que a·. dita 
oulla. eontiuha . disposição geral ·manift>stamente 
oft'ensiv11- á constitui~ão · e aos dh'eitos do".inéSmo 
augusto senhor, por cujo motivo. ·fiiio podia. sei· 
approvada. polo cor);lO . .legislativo: e como,, V. Ex.. 
igualmente. me .. participa que a. eamara.; :preciuya 
saber se ella fõ1·a sollicitada po.r. ordem .de> -so~ 
verno, respondo. a V. Ex. que nas · instrucçoes 
dadas a monsenhor Yidigal; se lhe ;ordenou.que 
sollicitasse de sua santidade a reffll"ida bulia. de 
confirmação. · ·· , . , · ·, 

<< Deus guarde a "V. 'Ex . .;...Paço; em 3 ·de No
vembro de 1827.-Visconde· dd•S. · Leopoldo. -
Sr. José Carlos ·Pereira de Almeida 'forres;: o · · 

Outro do 1nesmo, ·que ·se dirigfo' 'â comtüissão 
auxilil\r de fazenda.-···· :. ..· . ., ·'·' · :· ·, · 
·. (('1nm~· é Ex.in'~ Sr.:.._sua 'l\Íage5tade ()'Impora; 
dór.1nauda rerne.tter a ~v .·Ex; . para ser presente . -,. -- . . ' . . 

. . 
_do conselheiro: ltba.zar dit '~Uva; Lisboa, · ein 
que pede ·a declaração de lhe comJ>etir o· Ol'de• 
11ndo ,de lent_e da cadeira_ d~ i:urso..-1~r.idieo1 • .11ara 
que estã ni;imeo_do, sem· P!!lJUtzc;> do que pci:cebe 
em' remune~11çuo ;ae _serv1ç~s. e por ·aposentado 
no conselho d~;fazenda, afirn de que .• a .. camara 
de\ib_ore _o que lhe .Par~cer justo sobre· .·esta. ac.:. 
cumulaçao · ijo . vencimentos. · · · 

« Deus gua"de. a V. Ex:'.;._Paço, em· 3_ dé Novem
brl) d&· 1821:-v.sconde .deS; Leopoldó."--Sr. José 
Carlos J>~reirq ·de. é\,l1J1.e1da .• forres • .- . : , __ , -. - . 
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SESSlO E~fi (i.DE, NOVE:llBBO, DE 1827 1}5 
Outro .do:ministto -da fazend:i;-de-que tieou a 

camara inteirada. - . -
•< Illm. é Exm. Sr.-Accust> a recep<;ão-do aviso 
ue V. Ex. -.me .dirigio, de ordem _da ~ª!Dara. dos 

,-, .w . . .- :J".: _. ' ' . 

jectô de ~esolu~_i\cer~ ;daS propiiià.!i, 'e einol1,in11~n
~s _que p_er~lilao; ~;; emprega~os _de: ,algumas 
Juntas de fazenda-1 em. consequenc1a d.;t- que, passo 

• -· - - .. • < • -· - - - - -- •• ' ,_ ' '.- -

juntas de fazenda para se ell'eetúar a·'r~tituieiio 
das cd~tas • J>ropinas e·· emoluniento.;,-- na eouforõii
dade da referida resolução. O que•:V; E.~;- lcva1·á 
1,10 conhecimento _ da eamai:a . dos -deputados .. 
· ~Deus· -iiu~rde à -_v.·-&::..:..pâço;1 em 31 do_ Ou
tubro -de 1827.-.Lllc.wqice; de Quelu:.-Sr. José 
Carlos Pereira de -Almeida Tô1Toa. 1J 

_ Outro dó mesm·o;' de que. ficou a éama:ra intiii
rada, mandando-se·remetter. ã, eommissão _de eon,: 
stituição o autograph9~ qué o acompanhava. 

" Illm. e Exm. Sr.-Emobservancia do art. 68 
d:1 constituiçiio, _passo ás mãos de V. Ex. um dos 
auton-raphos, assignado por Sua Magestado o Im" 
p~1·a:Íor, do decreto d.-. assem biéa geral legislativa 
sobre a arren'lataçiio dils alfandegas. O · ue V. Ex. 
ar presen _ camara os epu os~ 

· _ ,( Deus-· w_iarde 'a 'V. Ex.~Paço~ 3L de óutu~ 
~ro de 18-J.1.-Margriê:: de Quelu:::-Sr. José Càr-. 
bs -Per~ira de Almeidu -_'l'!>rres . .» -__ - -

Doui do secretuio do senado; de que ficou a 
camara lnteirada. · -

" -·mm. o Exm. Sr~-Tendo o senado adoptado 
inteiramente o. projecto de lei, que reg\lla- o modo 
)>Qrque so devem -pagar· os_ preços dos contmctos 
·aas rendas publicas, ~u vendas de proprios nlie
JIO\'eis, e n:1 resoluções sobl'e a:t contri~uições 
quo se arrecadito nos provincias P'lr•l a illumi· 
noçiio da côrte, a cargo da' intendencia geral da poli· 
eia, o sobre o niio ser. applicavel o .olvara do 21 
de Maio de 17ãl, ns arrt!n111toções que:se fizerem 
nas alfande as das fazendas nellas demorad -is· 
tem resolvido dirigir em fórrna de decreto ás11né· . 
çilo imperial as resoluções 'e o -projecto• de lei 
acima mencionados: e .:ordena-mo• que assim o 
parL\ci · a v. Ex'.,: para que seja presente na ca-
~ara os sen iores epu a os. 
- ·«Deus- guardo a V~- E:t.~PaÇo do éenado, em 
3 do Novembro de 18'!7 .-Lui; José de Oli1'eb·a-• 
.-Sr. Jo:iié Carlo~.Pereira .. de-_Alm_eida Torres.» 
· 'rt Illm: e Éuri.' Sr.-Por · omcio-- do ministro e 
·secretariocae ·estado dos - negócios da marinha de 
lõ 'de ·outubro; recebido• na data_ ·de hoje; foi 
·presente , ao·• senado 'que __ Sua,:Magestade -o Impe
·rndor;' -quer meJitnr, sobre 1' l'esoluçiio -dn assem
biéa_' geral; ·relativa . àos' emolumeatos dos0 passa
·portes dos- n:\vios que se expedem· pelas secretarias 
ilas provincias maritinias do imperio,'·para a se'll 
tem110: resolyer. -,o- quo -· tenlio, ·a b9nra .d~ com-
municar a V. Ex. -afün de chegar ao conhec1mento 
da .camara .dos_,.9enhores _d~putados •. .,· 
_ u,Deus_;_gqa~o- a;;V.:.,EJt,-Ji>~ço do Sl!nado, em 

3 de Novembro' de 1827.~Luü Jo_sé de Olivei1·a. 
·-si·. -José Carlos Pereira- de Almeida Torres. » 

O $~., Cmm~ -MA.~~os','- c~ni~:~ola~to~ da ~~~mis: 
- : ' -- . • , _ ' ' . - :;. - - . - . i . i . 

.cias~'le1i :a· expoliiçào, '.·e _,req1ió1·1íuimto.:·qu'l se 
seguem:·::_ ·_ • --' ·: :'·- - ;-'<:i.I-:._,;_ . •. , •.-. ,·_ - _ 
: :êr :A :éo.fumiss~ ap~cí~i: 'Jie' r~e:nd~; · :Vio 'corii 
.a :n1a1or .. : aUençao : os· 'documentos _'da-· recoita · e 
:d~s~za;:i.oe .outros p_apeis -.Jas'.juntits da-' faz_enda 
-das··,'proviJieiiis '.Cisplatina,· s.- :Pedro;·' Goyaz e 
Matfo-Grosso;0 que· por· or.lem .destahaugusta·ca
mara_µi~ forão enti·egues.~para s~r_em exa~ina• 
dos-;•·-o •ba\"_endo .concl11_ido·: esta d1hgencia. tem a 
·honra·--de - apreaentar:>à _,mesma .. augusta· eamara -o 
relatorio das euas · a\•eriguat;.õ~•.' · ' 

Pr.ornracia Cisplatinn 

« O balanr.o remettido ao thesouro publil»'pela 
junta da•Jaienda--de.sta--provineia pertencente ·-ao . . ~, . . 

-l2a:9ãSS213; procedidos':dos: segninteii ·:ramos.-_de 
arrecadação :-.\lfaudeg.J. 415:6'.llS-~.'.'J();~lr~to de 
p11lperias · ou · tavernas. ·-l:0031t!OO,.-. -Panas · __ da ........ . . . 

-Alfatideoa · ' 

. a Por eJla so mostra, -que em consequencfa da 
provis~o. ·do thesouro publico datada -de 10 do 
Abril do 18"26 se regularão os direitos de entrada 
a 2-l e· a' 15' %, e . os de 'sahid!i, - alcavala terrés~ 
tre, · guindaste o nrm·azens otc~. a -.f % conf.,rme 
o decreto de 9 dd Janeiro- do mesmo· anno·. O 
Tcndimento 'li 1tido éni 1826 mo.1to11a411>:017 600. 

peh ·quantia ·de -21:9711 ; m'as nadá· se 'arreêadoU. 
6m. con1eque_nciri das de301·dens, que, ó~co~reri[o. -

Noei?t~hôs _ 

. « Eritrariio po1· ora_ na massa.geral- das renllas, 
até que definitivamente se estabeléÇà 'à alniiuis· 
tl'açii.o ecclesiasUca -d1_1. provf~ci~, sopaf.aiia,do bis· 
pado de Buenos•Ayres. · - ' · ,__ · -- -· -' ,... -

• • ' : : • J i .• .. ~. ,, • ! ';' '. '~ ! 

· Meias annatas · 
" :.. ~-~ : . . 

u Em 18"2-& renderão 71Ji300, e desde então até 
agora ·nnda•têm-prod'u:ddck-;--' -.- •. ··'' -

(' ;·' ; .• ': ~ ' ~ ; 

«.O .art ... 312- da con.stituiçii~ bc&J>ln)\Qltl pf.o· 
hib10 ·a ven:Ja ~·do -algqns' deU~s.-· ·e 'os·· propr1e
ta1;ios --corno' emb.Jl~dó;, 'ilQs""eâpitnes; ~rque os 
-Compra·rão:'•"'---·; ''·' · -- -c,1----._ ~- ·:'.:,. ,,,__. ;-._ •-•':-" 

· Pulpei·ias - ou: taiie~nq.(" -., ... --' ' 
«_Este rendimento mon~ã n m.aié de 2:-1001 por 

anno; os cobradores'-da''.-c1dade e umn legna em 
roda têm G %, e os da campanha 80 % d~ wm· 
missão, 
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SESS~\O E.&I 6' 'DE· NOVEMBRO: DE 18!7: 
· Jjülla. da m-u.iada -

u A ultima ·remessa doda de Hespanha em 
1812 pro~uzi:. um interesse. de. ã.-OOOS -annual-
me11te. ... , 

« No ann~· de lB-21 foi ·arrE:má.tada por l:ítiÜ$ 
e dividio-se em tres partes, a l• para o C'lbíldo 
de aldon do· <>a · . -
tevidéo : e a 3• para a escola pelo metl1odo de 
Laucaster. · 

_Co>·reio 

1i MÓ~tà o seu reudimentn a -1HJ/i por anno, 
sornma que nem chega para o pagamento dos 
em pregados. 

Dit-eitos de ancoragem 

" São · arrec:adados pelo capit.â<> do porto, edis
tribllidos nas d~spezas do estabelecimento, em 

aA 
soure1ro 

Btms de defrmtos 

11 Anecad~o-se como os depositos. , 
"·Em séguimebto destas explicações ,-êm as có

pias ·de duas· ordens do governo hespanb.ol sobre 
a pel'cepçào dos dizimos e a· tarifil dos direitos 
quo os mestres das embnrcntõe:J, que . ancon1o 
em Montevidéo, pagão ao cap!tiio do porto, ~ol\
forine a armação e lote dos 11av1os: os estrangeiros 
pngiio o dobro dos nncionaes. · · 

« Encontra-se logo depois o mnppn das dividas 
acti\'as e· p!!Hi\'as da pro\•incia. 
A~~- :!vidas nctivas. ex~ai~ntes no d!~· 7 do 

fazenda da ~rovinciá,. que J1avia .aido crc11da por 
decl'eto de la de Abril do mêsmo anno, 'monta· 
viio a 000$ procedidos de enierestl1n1Js feitos ao 
cabildo ern :sl de Janeiro e J / de l\lnio de 1817, 
e 8! de Maio de 1819. 

« A.s; dhidas passivas ·siio: .. . , 
" ] •• 'K.ó. eonsulndo da capital . por supprimen~ 

tos feitos ao exercito· 1!1:8006600· · · 
« 2 • .a Ao gremi<> de lméendndos, s11pprin1entos 

feitos em lttll e 1822, 3:0286;)25. 
3. • Bens dos defuntos 6:626$775. 
• 4.• Ao visconde da Lagunaode emprestimos 

ou supprimcntos, soldos · atrazados e alojamento 
45:724~75. . 

« ú. a A Francisco Besàdre, ordenado atrazado 
616$000. 

« G.• A's" Sras. · :Martines;' juros do· éapitnl por· 
11ue vende1iio uni· terreno no te111po do governo 
l1es nnhol · ara· · · 
dragões U2fi000. . . , . . . 

.; ·7/~':A· \>ii-r1ós estaneiciros, 'yalor' do , gado 'to-
mad9 ~~ta ~ ,e~~·,éit.~. 4:-105~:;25., : _. . 

« 8:• A D. Anna de Queiroz Soarei, pelo.al\\· 
Rtlel dns suas t"asns, que se achào occupadas 
c'•mo qua1·.teià MOIJOOO. · - · . · . 

" ~zrimão estas '.oito , addicções a . quantia ·de 
80:.trmS"OOO,: 'd~ 'divida' passiva existente -,no :·dia 7 
de Agosto ·de· 1826. '. · · . · · ·· · · · 

« Vem depois destes papeis o or~aincnto da 

receitáº e despeza da thésoliiarlà .-géral.da fazeÍída 
dá provincia para o anno corrente de 1827, com-
preticnc!cndo: . _ .·. . . _ . . . . ... 

« 1 ~" A.. receita ... ordinaria · 465:597#000. 

u Somm~!) ·a.;; -~J:taj adat~õ~iJ~.~·:~17$600~ . 
a.A .despeza. ordinaria.vem.classiJicada em cil'"il. 

orçada. a ·108:83111050. ·e militar. incl~ ;a da es-_· 
·'''· t ' • 

~-Sss~o~'&'7:a· as duas · a'ddi~OOll _ a quantia ·de 

" Ha alén1 desta, outra ·despeza extraordinarili 
em compras de embarcações, :fretes, transportes, 
despezas secretas e outras ·. eventuaes, montando 
a 20:000$, os quaes juntos aos 2.886:011:>6i50 ncima; 
pl'oduzem uma somma . tota~. de._ 2.!:00;018R7JO. de 
~espeza, de que abatidos os~9!G:517S6CO da ·re7 ceita,: vem a haver uni. deficit. :de_ .'l.@:501$100, 
gue ·devem ser pagos por saques sobre ·o banco 
ao Brazil ou por outro -qualquer modo, visto 

banco fazia mensalmente. 
1cas, que o mesmo 

• « O orçamento • da thesouraria geral ·da provin: 
eia vem !lC~mpanhado de quatro- tabellas ·: · 

cc A · 1,. é . a do dinheiro ?.reciso p~ra pagamc~tó 
dos soldos e comedorias _as guumçaes· dos na. 
dos da esquadra~ . e para S)lpprír. a"ou~ras des~ 
pezas do arsenal · hos ital e &s m s 

e ane1ro, e\·ereiro e Março do anno de 1827. 
« Este orçamento classíllcado do frimestrc.mont!l 

a 258:9008000. · · · · · -·· 
« A 2• tabella é_ o . orçamento cla&sificado dos 

generos precisos -pnra o . apro\•isionamcnto. da 
esquadra durante o mesmo anno. · _ . . · 

a Est1:1 orçamento niio vem acompanhado do 
preço maximo, méJio Oll minimo dos geueros~ 
nem declara o n1,101~ro·, de. pràças p~ra ·quem foi 
orçado. · . .. ,.. ·. _ . . . .· . ._ . 

« A. S• tabella é .. a ,do .ortamento .class!ficado 

ranto o anno de 18:!7, n• parte relativa a soldos 
e gratificações, e monta a 507:'!86$601. .. . · . , 

« A 4• tabella é a despeza dó comrnissariado 
.- ; o o anno o '• 

Ili\ hypothese de .. se.· istrlbuirem. _ cliariamente 
7,500 rac:ões.. ·._ ~· . < -- . , ... ._ . ·, _, .. 

.. Além dos docúmentos que 'ia. Jlcão, apresen•. 
tados, .vem .uma relação dos. em_pregados dl'juntl\ 
da fazenda, camarã. . .dé appéllaçoes,., aeci-eta1·ia.do 
governo, f;OVerno, intendencia.~ syn~icatp gêral 
da provinc:1à, admlnistraçíio' do :correio,, ·alfandega, 
commanda1ícia àc i-:esguardo das ;rendas, pubUcas, 
capitania do J)Qr~,:tren1 militar, :diVérsos. ·,.que 
não tõm assentamento. nà folhâ, coloriia i:lo:sa~ 
Cl'amento, ?llnldonlldo, e deparl.wnento· de Sariano; 
indiênndo-se ó veiicimento de'.'càda· ·um ·.dos.em
pregados. ·~ a o.ra.~1~ d~· c.reilçjió iI.~ ~lguris. ~!m~~ 

CI Ultimàm&nte Vem ·uma rel&çiO dos •PfOpl"ÍOS 
nacionaes, . contendo_ ns· ,praças dc ... guerru" 1' pre
dios urbanos· e"-rüsticos, e, as emliarcações qüe 
se achiio no seriiç~~ ~enbutp. ,d~stes_.:pred~os .. ê 
cmbarcaçõ,c~. traz p· s~~ valor,; 1 • • : . . . ,, 

« Â inspectiio' ocular de'. todós ó'stes balanços 
· . . · - · , · · s·. e1xno · con ecer 

que l1ouve receita: e· desp~za~· qU:e 'se· fii1:r_iio' or:' 
çamentos e requisitões, que existem emprepd<•S 
pu blicbs nàs repartições· civis e: militares;-, mas -
guem pode ajuizar .. .da fidelidade e exactiddo dos 
tialançose· orçam~ntos, .sem ter·•presentes.as peças 
justi~cath·as,,· qun. :as . legalizem•t .. Quem 'pó_de co- .. 
nhecer. no Rio de ·Janeiro o estado."1a ,escriptu:.. 
ração.dos , linos,1 rnnppas; r.elaçõcs,.vales e, ordens 
de despezas; ·que e:ustem em.· Montevidéo? Para 
se fazer o exame. que esta.augusta cama1·a pre-

- teu de, seria necessario que os balanços· e orça-
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m~ l)f.q:;_ "-"U~es~!'l ?~ºJ!IP!1!1had.:1_s . das suas peras 
ou·:.docun1éntõs · JUSbficativos: .. º·'· e~eme ·:a.· ·que· 
agora"' se' ·prócede/'ê um· trabal'1Õ''<;m"globo~ ,de 
que não se pod~m colhed.antas vant;age'!_S quan!~s 
se podem desejar.· lmmeut'as: CQmbtn11.<;<>Es-.dev1ao 
servir,. e- a a os;.prepara rios. para. o exan 
dos papeis, que -~os, sãô:ap.J:~ept~dos; c.oino porém 
desse pouco· 'que--temo·s; ·e· poss1ve1-·t1rar ·algum 
interesse; a -:cômmissão ·requer -a: esh augusta 

,, ' ··- ' - - - . 
esclnrec'imentos: , 

.;·~1. º. Cópia dá provisão d& tbesouro.· publico' de 
10 de Abril de 1826, par~ se regul~em os pa:~ 
gamcnf.ós· dos .direitos.ena. :alfandega.. de Monte, 
vidéoo: ·;<·.,·.; .:·; .. -:: .: .• :._;;,;.:.:,_:. ,.:_ -.::•., ... :.: ... 

«:2:o'Dita. do decreta de' 9'de Janeiro do iii6smo 
anno~ qu'é ;-regulou os direitos; de,-sahida, alca- · 
valla,"guiil<J~st,e; a~~én~:e-0:utros._ ' . -• · '· • • 

« .,3.,i'; J)Ità .dó decre!O. de~15 de. Abrftde _ 1826, 
para 1 tf.·cr~.açi'io _da::Ju11ta:: da, ·fazencln :d11 pro~ 
vinc.i:l~ .... -. -~ - . :· .--.~·-.~: .. : ,.-._.:· .'".~ ... ·.--:"- · ·-;~~-e: 

« .:i;o '"Cópia dª· ord~m que autorisou à gerie· 
ral_ visconde ·dá !.aguna, ·.a .percebei: .sol~o. de 
cnP.!t\í~gen~r1t!._pela tarifa ,do goyer1~0. ~.1espa_nhol. 
Isto·mesm' --se.:de\•e ente11der·'n res eLto ·de uaes-
quer outros· 'o:fficia:es militlirés ·de mar e krra.: · 

ii _;;;,_~'ó; Dita dii r~l~i;iio' ilós , e:Jlllreg~dós que veri: 
cem :)irtitifieações: :p~l)\ fui~!!-. _c1yd~ e n:o.rdcm que -

· · · · a men s ·! · '·: , ···' · _, .... · 

;, a:·~".As'.''b~Sês:~do ,' QrÇPin;n·~ ~ dÓ.~ 'géâ'éros pr~; . 
cisà.s,Ji~rl&,.~·-~qua~rà,' ~'ap~c:se.ntji~o ~10·· iii~n~ 
dent'e''ila 'marmba· de ?11ontev1dco ·no 1° de J"11ne1ro 
de 182ü. · . . '•.-:. ·· · · ·· 

ct·;.'7:~:'.Cóp}fi·:a~~ '.ci~l'etOs'Ae: .. i;. de'~Qz~mQro_d_~ 
18'.fü e --15 de Ab~·i.l de ~&2(); ,a re!;pe1t_<> do (!scr1-
:vüo deputado,· thcsoure1ro _ geral, e-_· contador _da 
JUn ta àa .fazendn •. · ·. ·- . · .. · . : • · . -

" s: o Dita. da pro~isiici do tlie.souro: publico de· 
20 do·--Novembi'o de· 1826, confirmando· o assento· 
da junta d_n fazenda .do 18 de Seteml,m~ do mesmo' 

e fa~e.nda.ida~p~o-\·incia.' ',. · :-:.·=':' • . :' . . . . . 
~·9;°i>·Dita ·da:otdem do-_ visconde· da ·Logun_n,: 

datada d~ 00 «!e setembro 00 •1825.''J>al'll. se•·dar 

l7j 
gnna de 2 de Fe~~eiro -:ic lS-26. cstahelecendo o 
ordenado do comprador do ·trem; ílo i 0 · dé Ou
tuJ>!o 4.,, I_S-W, esta.bel~~mdo o .. ordenad<>:AQ. phy
sicb :e :cirnrgião-mór, '-e ·tl~ .26'.·'dé -Abn"l·-'de"' 18-24~ 
~stabéleceudo o ordeuado dó•éscdvão'·do- governo. 
. « IS. Dita das nomeações do· 10- ofticinl da cón
tadoria da colonia do· ::;acrari1ento, - 2º dito da 
admí_n~traçiio; por .ordens de_ 2 de, :SetemprQ de 182! .. - . ' -· . ' . .. . . . - . . . -- . . . . . .. -- ' . ' . 
' ~ -i9~: rnbi- .·da. orcl~~ d-o~ =~i~~-nde. d~ Uguria 
de 2 de .Setembrô de 1824 para a creação ·do 
ministro da fazenila e administmdor da alfande"-
ga d~ Maldonado. ~ 

« 2Q. Finalmente, precisa-se copia da ordem, 
que aittoi-ísóu>ao general vi5cotide · da Laguna a 
crear lugares :.e. a ·estabelecer ordenados ·na pro:. 
vincia .Cisplatina. · · · 

P~·ovineiii ele s. :Pedrti- · ;_ 

·"·-·":"'·"' --••• .-.• -· ... .- ..... t.~:..-.;,:_ .• r··_.-~---.-;.·:~. ·; 
, «.Na .. tabella .. ·do. renüiµiei~to. silpprimiu~se .. a 
son'ima de 739:912/t2iG" por"' não ·pertencerem ã 
renda da provincia, , a saber: .-:- DoM. gratuitos 
57:299$;100 • .,. Emprestimos feitos por particulares 
1013:000S- Letrus saca.ias. sobre. o thesouro .naci'l· 
nnl 4-12:6S0$0-l0 -:- Remessas feita» .do thcsouro 
12-l:i01S26G:'-° Euiprestiino ·do cofre dos · nnY.eriles 
7:00ISSGS..:...: Dé ósitos· 1~:?: .. ,, ' . ·. > • · · - ; : ' ::•, - 'p "'.' .,, d ., - • '-:"' - < # ~' -, ' • -.· • 

a -E:itá .pa1·cella .!le rendimento. ;u:uta · ã. ·renda 
. ordi~.n,ria; :ª _e~tl"t19rdi~ay~1\ P!''pr~a . da :P·roYinci:\ 
(a~.)ki;_!:l~11u1, 9ç . 1,~~:PQI$Gll •.. , ; •. . .. , .·· ". -
·'.. (( . ~ . 7 
Íin .de. 112.:3808166,. por nã() .. ~cr .. despeza .. positi\'a · 
da pró\•inciil. a ·sab·er:~ Resfüiliçõ!'!S .. 91.iS ·.;.... Remes
sas feitas. no thcsour<i. ·.de .. cobre ·para' ··recunhar ... . . ' - . -• . '• .. - . '. . . . - •, .... ~ . . - ' - -. 

das ~ dições•·-miudas. · ,, : , . , d;;-' eri1presti1110 'feito' j1or _ pil!:Üc,tlarl!S 10fl:OOl!S 
- «'Hff''Ditils-dós•·nssentos' da'jullta•da Jazimda Est.ns par~ell~ de_-~AesP.ez~ Junta~.ª ord1nar1à; · 
de 7 de Agbsto. e U do . Setembro do••·11:12G,' a e extrnordmnr1'' <ln pl'OV1ne1a monta· n ·somma de 
provisiio;do: thesouro publtco·-de:20 de-Novembro l,~0~:5õ4$3JO. · · ~ · ·' '.·· .. : ' · ··. . · . · 
do• meámi> 'RDno;'' a·l'espeitO' 'elos éVe&cimentos dos : 11" 0 'defiCit do· sobredifo 'illÍno' foi.de,ul0;5S1$$3á. 
escripturarios: da jut~la de: fazenda; ' · :. · .! 11 . Segue-se o orçain.e~to ... d()'.. r~ndi'me.nto ~a 

11~:11,·J~it~s'_~ó~' ~êspãcliós:~ajlmta "de_7," 12o Junta dn_fazenda p1·l)sum1vel no. anno corrente 
31 d.e'.Agost9 '_e;1~ d.e Dez~mlmr d~-~~·-~ res- • ae lS-27:, classitlcacfü cm·. 17 artigos e montando 
peito: i!QS, !;vénc:irrie!l~ps· :do '.11nian~ens9;' por~Cll"I?,. e '. a som mo de 005:380$;' ' 0 ' redimento' dó quinto 
continuós'dd· Jlmta da fazcnaa. ::~ . :·.:. · · ·.•··. ·dos couros ê. o. mais. considé1'llvel e chega- a 

êr'.12~;';~itâ, d9'" dêúét'o ,','de_ • .26: dt(n·;~em~iéi Ao 2.i2:ooos. · :,.,, ,:-. : : · · 
1s-25;,em{,que~,se.: nóin~ou;~ Ç, ,c,ieseu1bargaq<ir, .Luiz. • « O orçamento· de despeza presumível para o 
José,--Feriiandes ·dó ,Oliyqirii,;sub11tituto. do· 1° .. j1,1!z mcsmp 'nnno .· -monta .. a .t.G~418Sl00,. a , saber : 
depúts,~o",, ôu~~do~ -~~ c~i~~11ra __ de appelações. ·. Des~zas. ~ilitarcs =:·i:\ilSsificada~ ~.em; ~,'art?gos 

rt·"t3:·"'Dita" ~o '.:acc'ordiiO\dá ju~ta ~t( faze.nda de 1,-ti:..:OOOlt- A folha civil composta do 2.J nrtrgos 
" ·d''"J ·· ·~···a ····1°""'·,, ·d· 'portar a da'"n esma 22:a:~l8$100 '7"':.A. folba .. eccles,1astica em um ,n·· 
u ~ ·~ aneuo, · e., º'°Y• .e :i. , 1

• ·· •·· ·
1
· · tig·o· monfandô a 3:GOO~; ...... · · ·. '. · · · , .. · .... · , 

jun~:~e·.:t;·de;D~zení_br9 .d.e •!8'.W; ~~bel~ce.n<lo. 11 
certas · gratiticaC,:õ~s ao:,alguac,l "da·.: varo~.,· ·. . ! « . .Vem depois. deste: o ,Qrçamento1 .do. rendimen· 

. I<, H .. Co ii.l da or cm <Íog~11iiralvi~onde. 'd1l:"Lil~ to da provincio., presitmivel :no an~!)· de 1~. o 
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1i8 SESSÃO'.EM G:~DE NOYElIBR(l'DE 182i 
relaçiio das rendas publicas da pro-çincia com a 
dedar.lção dcs diplomas para o seu estabeleci
ment-0-' Os rendimentos são os de importação e 
exportação das -- alfandegas, dizimos, quinto -de 
couros, passagens_ de .rios_ do interior,- pMsage-m 

o regi r , _ n _ ic ria, it·ei s · po _ , 
illlposto nas taw:n1as, donaHvüs de -officio~ •. no
Y<ls di1·eitos e cartas- de seguro, rendimento dos 
proprios naci_onnes, _ !i!ubs~dio litt~rar~o~ rendhnen~ 

sellos, decimas' dos lega:dos, siz,1s, impostos de 
5 réis em arratel de carne verde de ,·acca, 
imposto parn o augnieuto do fundo do banco. 

" A relação das despezas com a declaraç?io 
dos diplo1ui1s para o seu estabelecimento é a 
seguinte : - despeza ecclesiastica, despezas civis 
classificadas ci11 ordenados de empregados publi
cos, ajudas de custo a varios, aposeutadorias 
idem, pens9es, alimentos, -gmtificações, tudo pago 
confvrme-05 títulos respectivos, cujas d.it-ls_ mio 
vê111 .apontadas na relação ; diari:is do. senador 

) s . . t) " 

desp{:-zas da intenJench da marinha, não vem 
11ótad21. a época do -seu estabelecimento, de;;pezas 
na colonisa1:ão estrangeira por portaria da se
c1·~taria de estado dos nenoc.ios estran eiros er-
muta do ouro, so os, gt..-itificac;ões, etapes, - ar
damento, i·~monta, aqum-teJamento, tran3porte!:', 
hospitaes, trem, reformados, meio soldo á viu>as". 

« N. B. - Como algumas "des ezas militares 
s110 eventuaes, nno !lppareccm a-> -01· ens para 
a sua execução. - Despezas do corrPio, rccebedo· 
rias dQs sello's, nrrecaaaçiio da decinu -dos p1·e
tfü s urbanos, a1·recadação das sizas, dita do 
subsidio litteral'io. 

« Fa\tão as classillcnções dos corpos, com _ 
quem so fjzeriio despezas po1· niio hnver~m cho· 
gndo os mappas · ex1gitlos do -commissario pa
gador. 

« Scgne-stJ n rclai;ito das dh·idns activas da 
pro,·iucia nt•I o fim do nnno dt1 15~5 monttmdo 
11 li8:519Si4S, e niio vem declarado SA se cousi· 
tirao pe 1 ns, 011 se su po em arreca m· .. · 
« D~póls desta:; ,·e1i1 n relaçi'io clns _ cli\·idas 

JlRssh·as Jn fllzendn publica, montando a 
~ll :-137$001. ·As 'di\·idM assi vns excedem ãs acti· 
"VRs n·' quantia dé 3l:lllsa21:1. _ 

" Ultimamente _,·ean a -- relnçno dos prop1·ios 
nacionaes av!\liudos em Hfü:i!l:?SlOO. Neste nu- . 
mel'O se comp1·ehendem os edificios' nccessarios 
11at·n os ditrerentcs ramo;; d' -administração, t~ 
nrr~cndaçiio e alguns p1·edios ·1·ltSticos, quê tal
vez St!ja conyeniente alienar. 

1S2t, e portaria Je 10 de E{!-véreiro - de ts-2;;, 
sobre a permuh do- ouro, informações circum~ 
stauci~as a respeito desta permuta, e applicação 
ou si\luda do Oluo permutado, sua. quantidade, 
e os quilates do seu toque-ou ensaio. _ --

P1·omneia'tie -Maw_ Grosso 
arece un~a _só tabell.a _da'. ré~eita e 

- ÇQ .. 
mostr•l queo _ rendi-
51:;)15$315, e o ex

traordinario ·a 7·893$060, e que 'faz a· somma 
total de 02:-100$-10:>. A renda ordinaria vein clas
sific:tda em -IG artigos a saber: - entradas geraes 
e particulares, -dízimos, subsidio: litterario, novos 
direitos, dônativos··-e terças partes 'dos- ofticios, 
subsidio voluntario; quinto do ouro, rendimento 
do cunb : d!\ moédu de cobre, correio, passa
Rell!l de rios~ siza · e meia siza, - sello, alfandeg,15 
dos _portos seccos, de.:ima, carnes vérdes, proprios 
nac1onaes. -

_« A despeza da provincia montou a 8l;SÚS133 
a· S!lber: Folha militai'. 4'3:276H888-Folha . civil 
14:351$-270 -Folha ecclesiastica .3:1-13$985-Folha 
i>xtraordinaria l : - · 
19:!38$728. 

" No artigo da 1·eccita nãs se couta com., a 
quantia . dE'. ;H:5!7S!r25, p~r não . faze_~em _renda 
d . r v . 
i;eguinte,; pucella.S:. emprestimo - dos, éofres Cios 
auzentes de Cuya.bã é l\lattó _Grosso. 7:1238330. 
Iifem pelo legado dé l\fanoel F'ernand:.s ·Guima
ri'ics 2 054S60:i, idem da commissariaria da bulla 
da cruzada _ 513SS-l3, subscripções \'oluritarias · e 
·offertas graciosas para as desi:>ezas da guerra, 
feitas em divida passh•a da fazenda nacional 
7:861$800, donativo ft!ito em dividas da fazenda 
para desempenho· da, pl'ovinci:\ 5:00111861, _dona· 
nati\•os pan\ 1111gmento da marinha nncional 
10:089$t85, somma lll:1>!7S9-25. . - , 

« A 1oínmissão' pouco, ou nada óde dizer á 
r•'spe1 o a azen a pu 1cn· a- provmcla e~ atto
Gt•oss.o. po1· falta de documentos, - que 'ª ·- .escla-
1·0.;iio, e por. -isso requer, qi1e se exijào do_ go
''orno inforinnções-mu1.circu111stanciadas. do eshdo 

·· - - na.a 
Pl'OVincia, 1·elações do'i, se_UJ;I empregados, os v.eú
cimentos. que lhes competem, e.:. os, diplomas, 
que lh'os co.nfi!•~o; para · 1\ .:.'!is~ .. d,ê ,;,túdo, a 
mesma comnussao mlerp.'.>t· o seu _ parec~r .• _. _ 

Pi·odn~ia de Goya3 e 
- - •. • • :' e--

" A couunissiio fónna n 1·e;:1péil11 dos documen· « Na míica tnbella, que npparece do· rendi~ 
tos e papeis Ja provincia de S. Pe:.lro o mesmo meato e despezá desta pro,·incia exh-ahida do 
juizo que fo1·mou sobre os da p1·oviucia Cispla- balanc;o de 1&:?:3 ·l\ 182.), vê-se, que a receita or-
tina. dinnrin '1ilo11tou 1\. 50:593$88·? e a extnio1,dinilria 

" Xo Rio dé ~aneiro e no gabinete d i com- á 8.510$7-&3, total s::l:l8l$125:- -A 1·enda ordmaria 
mi:Ssão, niio sé podem exa1hina1· cli contas da ''em 'classificada em, 2! a-Jdições,. á -saber.i: dizi-
nceitn e despezá de uma ·p1·ovincia mui 1·emota, mos; -entradas, passagens de rios,·novos-'direitos 
sem se acharem p1·esentes os linos. innitmera- de .officios, .terça:i' partes ·.,dos ·ditos; -l)o_nativos 
,.eis ordens e todos os titn los, que legalisiio o dos ditos; chancellaria, novos direitos. de ca1'tas 
ell'e<Jtivo d~sembolço d.:is -dinheiros nacionaes. e -de segm·o, impof\to da ·carne· verde,. papel:sellado 
por isso~ª cvmmissão, ·fazendo uma res1111h-1 <los pelo . ai.vará de 2-l de 'Janeiro -de l~i,.. sello. de 
artigos- mais salientes, que-tem na sul pt'esenc;a papeis, co.rreio,. um.por cento e propinas de co1~-
1·eque1· que se exij1io do go'\"erno: . .- t.-actos, subsidio litterario, decimas dos predios 

11· 1.0 Uma relação dos empregndos publicns - , • · • - ·, · '• -, ·. -__ · - - co, 
civis e ecelesiasticos da provii.icia t.le . s. Pedro, rendime11tos dos julgados do Arax e Deseinbó-

d ·1· que, "dito -do ouro em pô e barras por- conta da 
com declaração os seus respectivos veitcimen- · fazend.t; dit') da moeda "de cobre, 'dito de emo-
tos. e a.ordem·.pnril a sua creaçüo. .. 11m1entos da sec1·etaria do governo, dito dô--es-

« 2.0 o,)pia da portnria -da sec1·etaria de .:sta- 'l covilhns, consignação do quinto, do oul·o. _ ;: ,, 
do dos negocios estrangeiros <latada do 21 de " Não se- couta· na receita: com 1vquantia- .de 
Julho do li:.'1'1, q_ue eslabeleee os subsidios dos 13: 13111125, por. não .fazer rond 1 da provincia, ó. 
colonos estra.ngeiros; o ,quascque1· outras ordens saber: direitos' de ·sabida de> gildo .vaccnm,:: po1· 
soln·e a distrilmição de terras e, constmcção de 1 estarem supp-rimídos, _q1\o_tn 0 su_bi·e ª. s _ congruas 
eJiticios 1>11r11-es_tP.~ cplonos. -. _ - . . · d.os viirarios para.a capella. iínp31·ialtrendimento, 

« 3,'-' J:)itr,s do decl'eto de 17 de Setembl'O de da bulia da cruzada, m1séntes, desconteis féitos 
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SESS10.Ell ,6, ,DE, NOYEMBRQ DE ;1~27. 
- . : ~~·' .• 'J~i'~-,, l-. } !,· -· ;~-; ~ : -~; ~ • i: ;·_. ~ -· 179 

" Por ·este resumo· mostra•se,· que a 'receita da 
thesourarla da junta foi de 78:631S097, á sabei· : 
Sal~o. que passou do anuo antecedente 4:78;JIJ3b'2-
Rendimentos ordinarios · 60:73-111897-Recibo das 
rendas geraes por emprestimos e outros titulos ia: nossos. · · 

" A despeza do mesmo anno de 182G montou 
ã 72:174Si61 á saber :-!<'olha militar 26:!li311821i
:Folha civil 19:280ll032-l<'olba ecclesiastiea 4:93711900 
-!<'olha extrao1-dinaria 21:032$~-Ficou um saldo 
para o anuo. de 1826 •lo 7:-li-0$3-26 .. 

niio vem acompanhado de documentos justifica-· 
ti vos e por isso insta, que se oxijito do govemo 
os ·escla1·ecimentoil jà· apontados. ·. 

Novembro· de 1827 • ...;..Raynum o José da C1m7ia 
Mattos.-J. D. L. F1m·i:i.1·a de .• Vello.-D. ~v. A. 
Pi;·es Ferreii·a;~.lf. O:lorico Jlendes.-J. R. G. 
Dormut1d. ))-l<'oi ~lpprovado o ruquel'imeulo, e 
mand~u-se imprimir ~ exposição.-· · · · 

O Sn. ALMEID.l .· Toaai::s propüz â. approvliçiio, 
que com etreito .obteve1 da .eamara u. minuta 
do officio, que ia dirigli· ao ·senado em conse • 
.~uencia da indicação approvada.do Sr. L_ino Oou-
tmbo. . . . · · · · · · ' · · 

« Illm~ .e Exm. Sr.-Não tendo - à camnra dos 
deputados adoptado .o pl'ojecto de re~imento com· 
nmm remettido pe.lo ~euad··' o como. foi participado 
em 29 do. ,mf!Z- ,pi:oxl.Dlo: passado, .... e,..acbaudo-se 

. uesta camara, pendentes do voto· da m:is&mbléa 
reunida, projectos de loi,. que por sua natureza 
devem passa'r na presente sessno~ cómo seja o 
que~-decreta. a "fo1·ça de terra para o anno fu
turo, delibero.u. a. mesma· .camat·a ·com o parecer 
da commisaão 'de constitui 'io. submetter-se arn 
esse. etfeito o .regimento interno. da càmara. dos 
.Srs. • s!!nndores quanto. as discussões e :vot~çõ'3s, 
.como Jà.se l?raticàra no acto, do reconliec/mento 
do J>riucipe -1mpe1;ial; e que pelo intermedio. d.e 
:V .. Ex ... se. pedisse o. dia e. hora eiu. que o se· 
nado, haja. ae .. 1ec~))er. ,a deput.ação, que esta .ca
mara tem resol v1do · enviar,lhes na fó1·ma do 
art. 61 da constituição. · . · . 

« o· !i1Íe mé étimpre participar Íl. V. Ex. para 
que seja presente ªº·' SE.nado. 

« D'3oS guarde a V. Ex.-Paço . da camara dos 
deput!ldos, em .7 de N:oV'~!Jlbro de 18'!7.-J. 'e. 

. . ''... . . -· ' . ' . ' ~ . ~ -· ..... .. . . ~ . 

de Cong0.o 

ORDEM DO DIA . 

Omtin~.ição da . discus~ão do· pl"Íljecto de re
solução aeerca· da moeda de -cobre da Bahia 
com a'''enienda apoiad'\ do Sr. Paula Caval-
cante. · 

«,Nas· estaçi'es . publicas ·das dez provincias 
mais s~ptent!ionaes do Brazil, cada pagan1en~o 

Cavalca,nte. 11 

E com· outra. do Sr~. Yasconceúos; que agora 
se '"leu e apoiou. ·. · . 
. '« g v rno reirar: 

eia .da Bahia a ,moeda . de cobre , que 
mente alli giril, dando em troco colire de novo 
cunho,. ou cedulas .. 
. «· e 
·de onze tostoes a libra, o em. lugar das armas 
· eonterA àlfIUm acontecimento interessante da in· 
dependenc1a , brazileira . com esta legenda-fruto 
das luzes.- , . 

« As cedulas serão assignadas pelo provedor 
e thesoureiro da casa da moeda, e o valor de 
cada uma de um a s11is tostões. O governo 
determin&l'á u sua fórma. . 

« Dous mezes- depois de principiada esta ope
ração· 11a ·capital· da provincia, não se recebt!rá 
i~ns ~staçõcs . Pl!blicas ~. 11ctual moeda de cobre 

O Sn. MAY fez o requel'imento seguinte·a ,que 
so satisfez. 

Rt::QUJ::RUU:NTO 

« Requeil'o que o otlicio do Sr. 'senador mi
pistro da fazenda em duta de. 3 do _!lOrrante seja 
mcorpor~do a cstil pl'e:'lente dtsctiRStlO por \•;,rsar 
o seu contexto sobre a mesmissima materln ora 
em discussão; e que isto se faça sem adiar a 
discussão l)Ór estar em cima da mesa o citado 
ollici_o . .:..o -deputado Jlay. 11 

O Su. VEaGui::iito otl'et·ec•iu a 

Ell)!:~W.\ 

<< Proponho, que primeiro que tudo se reco
mende ao govemo faça i·esponsabilizar as au
torid\\deil da proviucia da Bahia, que têm to
lerado a ci rcuhtção dn 01oeda falsa, e o sen 
recebimento nos cofres publicos; e a fabt•ica
çuo 'da ·.mesma moeda, uào punindo os falsi
ficadores: 
. 11.Ao art .• tn-Çompre-se a moeJa falsa a 1$280 

- I • • 

De que sómente se apoiou' a primeira parte~ 
Ainda ·pendia o debate, quando deu a hora ; 

mas requerendo-se e apJ>rovando-se a pt•oroga
Çiio até. a decizão·. do primeiro artigo, continuou 
a discussão, e ·veio a mesa a emenda do Sr. Lino 
Coutiuliõ, qlie' foi apoiadn. · ' ' 

.. ·.·, .• '.... . ' .''-
. EMENDA. 

I 
·. Em 'lugaT: da palávrà..,-cunho...:..se diga typo, 
-valor 'e :Pe~o de.sta côrte, seg~mdó o alvará de 1a de Alml d_e·180l).-.Jose Lmo.·,, · 
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180 SESSÃO EM .7 . .»E NOVEMBRO·DE'18~i 
Entre .outros senhores qua a este respeito fa.l-

larlo, disse : ' 
o sr-.Baptista. Pereira·- Sr. presi

dente, antes· de ent1·ar .no exame dos· argumen-
tos -· ne··se ·· · · · o • 
da resolu!;ão, que ora se discute, cump1·e: .. que· 
~u lembre ã camara, que a commissiio do fazenda 
no seu pai·ecer a proposta d\)s negociantes da 
Bahia, mui ·claramente . diz - uc a mais efficaz 

e o as as provi enc1as, seria a reforma t:>tal 
do. nosso cunho de cobre, e que ella só propõe, 
por agora, um ,remedio que ,embarace o pi·o· 
gresso do mal. . . .· . · · ·· · · · · · · 

· Se pois attendermos a taes razões, .cahirá. o, 
argumento do Sr. Yascen~e~los, qm:rn,do que1· que 
em vez dt\ · proposta medida, ·se fürme um novo 
cunJw. · ·.· · 

Sr. presidente; .e. crise· é perigosa, o mal está 
no ultimo. esfado, e o remedio não som·e a len
tidão indispensa\'el a })em meditar e executar 
um .11~''º system;\ ,mo11etal'io; devemos portanto 

' ás consi erações tP.mporarias, 
pro\'iucia da . Bahia. 

Dis:;e mais· ô $r;' Vascon~ello:S! qtie a' 

seco; Sr. presidente,· esse ó ·o desídeJ•atuni . dos 
economistas; porém emquanto a moeda tiver.· um 
'•alor YCnal, este $énipre será relativ<i'â sua maior . . . . .. . "' 
absoluto ·~ positivo; ·que haja porém a mais 
possh·el proporção, convenho, porque 1\ medida 
que fôi· menor o. fo.teresse, menos falsificotdores 
liave1·iL: digo menos· por~ue em lnglaten's, aonde 
o cunho, cler,ois da ultuna reforma da moeda. 
é nmi porfe1to, principalmente o do half llence, 
ella não deixa de ser falsificada, e o governo 
quando se ''º obrigado a retimr da circulação 
a moeda falsa ou gasta, recolhi) uma por~.ão tres 
~·ezcs maior do que n cmittida. 

Os p1'incipios do bonrndo memb1·0. süo ltuui· 
11osos, po1·tim a commissiio niio os i nora e foi 
u en eu o mni:n1tu e do mnl e á ncccssidríde 
do prornpto remfl11io, que os poz do pllrle, bem 
certa do que es~ns dm1Mnns que o philosopho 
expõe no fundo tran uillo do seu ga!Jiucte, siio 

• , 1 i as cousas se nc 1no nos 
stius eixos; altln1 de que elln sabe que a Yel'· 
dade pratica muit.as ."\'t"'7.Cs csti\ bem distoilte lias 
regras especulnt.h•ns: 11em rccêe o honrado mem
luó,. que o crime .continue; eu tenho melhores 
ospcrnntns; poi:> niio supponho ttto malfadado o 
Brazil para dciir.nr de ter um ilia !Jom·ado;; mi· 
nistros e rresidentes, ou que a lei se executt"', 
quando faltarem os principios de ltonrn e devei· 
que todo .o .empregado publico deYc ter dfante 
tios olhos. . · · . 

Um ouh'o illustre 111ci11bro foz uma emenda. pro
pondo que os pngamentos se fizessem·em pl'l\ta, 
entrando cm col:it"e só a quantia de 320 réis; 
i)ergunto eu, aonde hn prnta, se nem cobre 
temos? , . 

l"iqne essa moeda falsa, continue c\la como 
provincial; t.h! S1·. presidente,. o lJonrndo n1em
bro níío reftectio iin latitude .do perigo, a que 
uma· tal medid:l. nos poderia levar; uão observa 
elle que, admittida tul lembrança, serfa infinita 

· · a· moe a · a sa, e o seu · u 11110 
i·esultado a inteira rui na dessa p1·ovincia? -Seja 
gual fór a pratica da :Cliina, que o honrado mem
bro a\le~a; emquanto a mim não desejm·ei vol" 
tar à pmnitiYa: e 'deixar 'um invento; . que é obra 
da eivili$ação dos povos; e de qnantas diffieul
<l11des,' quantos· riscos, quanto entorpecimento á;;i 
transacções 'cliarias,: não• 1i consequencia esse pro
cesso de ·pesar os mctacs? Reprovo pois tacs 
id~a11, bem· como. a de punir os falsificadores: 
o •:rime e.;tá _tão contammatlo, qu~ 'ª prudencia 
dieta transigir com elle; quando no eomeç<i, jus-

tiça era a execução da lei, hoje porém cumpre 
gemer e pagar. . .. · . . · . . · · · . · . .' - ~-.·:. · , 

Tendo respondido aos· argumentos contrar1os, 
de que conser..-o lembrança, ·argumentos que -não 
•espera'và ouvir, porque c9 arecer "da commissão 

ratéi a questão.; se ·porém ella•apparecet:, então 
e.xporej, o :meu :sentir.1 ; ,: ., "''-;" .. , _,;:. ·., 
... Conhecendo .. à commissão qu11:a operaçã-0, pr~
posta seria tanto, mais ;proveitosa. ;.qu.a~to, ,,mais 
ae prompto se J?UZe!!Se ,em eir.eeUÇ~O,. diz~ que O 
resgate será feito em · moeda - do cunho· desta 
cõ1·te, porque· os da. Bahia: são dous, e :por. eon
sequencia o seu trabalho. mui lento; ·não; acon
tece porém assim nesta cidade,'.éaonde.mtiste·do_;i:e 
e· que portanto em um:. mez·pode:m dar,a:&omma 
que se éxicre . · · · · ···. ,._ ,.,. · '· · , .. , .... ,_, .. 

· Estas são . em summa as.1·azõ . cm ué . se 
es ri o?I a commissão. · Pªl'!l: pr.Qp~r: :n~a :~cdi<;l~ 
de eircúmstancia; talvez .ella nao medre, . por
que â nató.rezâ aas eóúsas te?l"'mai~ : 'i~pei:io 
muitas vezes, do ue as mais bem acertadas 

· çoe umanas; esse e e1 ' por m · ea 
fbm do alcance .-da:',commissão,' .sendo· comtudo 
certo que a não passar. este arbitrio; mooos 'JIO• 
derã ter assento' q\lalquer-. dos· ·propostos-. -~· : · 
. má a.: 8' iscu~são ó re éri º" artigo,; . '@e 
se approvoU:: coó1 salva das emeíidas ,· a· 'c_io: ~r. 
Lino foi approvada,. assim ·com: o : a do-· Sr~!· V:er
gueiro : a do Sr .. Cavalc.ante· foi rejeita!fa.; e··.ás 
i:lo Sr. Vascoocellos relativas ao ·mesmo arbgo 
j'!lgar~o-se prejudicadas,. reservando·!iª-.P!l!ª se 
âiscut1i·em. com o art. 20 as que· pr111c1p11.\o· -
As ced 11las • • • • · · · 

Lflvantou~se a sesaiio depois de ·uma hora .•. · 
O Sn. PnEsIDENTÉ deu para ordem· do· dia : 
1.0 -Sontinuaçã_o da re_sofü11ão .~~~a'da uioeda 

4.o-Oont.inuaçiio
0 

da 2• discus"Sã~· do prpjecto 
para a publicação das leis.. . ' : -. '" ~ ,. .. · 

().o-2a . discussão. .do projecto. q,a e:dincção do 
offieio de sellador.. . . . .. . 

().o-Continuação da 2.• discussão . dó :projecto 
dos cursos de est11dos elementares~; '. '·· e-.: ._ 

Dr. P.edi~o_. âe A1·auj(l ·Linw., presidente_.-Jo_se 
Cal'los Perewa de Almeida Tori·es,-1° sec~etllPº· 
-JostJ Antonio ·dai Silva Máia~ 2" ·secrctàtià. 

~·'!!~,.----

sessüo em, if ·de Nove ... 1aro . - . . . . 

. Banos L2ite, Paüla Ca:valêiinte·,' Far\a :Qarbo~a, 
· M:aciãl. ~on.~ír.o, ·~raujo.;'I.~ma,! _Pi~t~ do Lago, 

Llamb1, .Nunes .Pires, , Conêa, · Le1tao ec Madu
reh'â_, o· $r: ,vice~pfósidà11~e , d~cla~ou.. ,,~bór~a a 
sessa6; e lida ,,a acta da ant~dente 11elo .S1·. 
sr: .?ttlliá, toi approvada; . .,,, "': :,'.;·,,,:;;.:.: 

O Sn. Ar.m:toA. 'l'onuEs ·leu os lsegufütes . · 
·, • ' .. ~ ' . ~ ' * ' .... ~: ' " 1 '., • ' 

. . OJo•FtCIOS .. •: \i.:.'.'I·/ ~~1· ·:;~ ·. 

lo:Do ministro e da guerraE_,;_. ;;!!•- · '.· 
« fllm. é E;xu1~ Sr.;;..Uav'eôdo ,s .. à Mages~a<tõ o 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 14:21 - PÃ¡gina 2 de 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· u Illm. e:Exm..!Sr. -Tendo o.-:senado. adoptado· 
. inteiramente o· projecto de lei vindo do. ca.ma1·a 

dos _'.Srsi-i;d!!pUtaâOS:- SOQre · a,.exf.incçio d~· mesas 
. . . ·~·' . - > ..- . 

resolviao:dirigil-o em. forma .. de ·d~to .:il-.S11à 
l\fageatade· _o Imperador; pedindo-lhe a sua sane· 
.ção: · O. que·· pàrUcipo .. a V. Ex •. para: o . fazer 
.constante na mencionada · camara. .. . · , · 
· «. Deos guarde a V: Ex • ..:.. Pa90 do senado, 
em ã- de Novembro de 1821.-Viscl)mw de Con
gotihas do Campo.-:- Sr. Jost3 Carlos l>ereii-a .de 
Altneida l'orl'eS• » ·, .. . . . . 

Ficou a ca.mara de todos inteirada. 
O mesmo Sr ... .Almeida. Torres .deu (!Onta . dG 

um ro uerimonto do 1''ernando Joa uim· do Mattos 
cm_ q11e pe 1a se J)~mea11om para a coR?mtssiio 
de commercio, onde .parava um seu-requorm1ento, 
oiltrolil membros e1u. lugal· daquellos. qn~ nella 
!altaviio1 foi deferido, .. nomeando ·o· S1·. ·\·ice~pru-
si en para 1 a comm1ss , . • u 
buque1·que em .lugar do Sr. Galvão, que estava· 
coin par~icipa~o de . molesto. , . . . .. -, 
"· O ·sn;'-MAi.\ pela cómmisaão de· redacçiio npre
sentou redigido para ir A· imperial sancção o 

:projecto de :lei•; do ·orçamento, ; para o anno pro
::dmo vindouro.-Foi approvada a redacção. ·. 

O Sn. ·vAsCoNCELLOS ·1eu o mandou á mosa o 
s'eg~~nte ·parecer d,:, eommissão de -~onstituição. ...... - .. :~·-··'·· · .. ~ ,:. - .. ~. , .. ~-' ... '--. . . ,.. 

.PABECER 
• ,.. ~. > • 

· «-A commissão. de-,constituiçiio, :tendo exami
nado a -·indicação· do "illustre' deputado. o· Sr. 
Custodio _Dias , em que ·propõe ·a necessidade 
de se• offici11r :ao'· senad·o., 11ara· ·. que- em reunião 
das duas camaras em .Kssembléa geral_. se deci· 
diio as emendas · ao projecto . de· 1ei-, .que têm 
sido rejeitadas;· é:de parecer que tem· lug!ll' otliciar, 
s<J. ª·º se_ll,ado;de~}Íll'iuido·s~-llie'q1ie"tendo a éamtl!a 

: quo,.=d~v~!ii ·pass)i.r ~il~..::11~ese,iité"':!>e~~ã,Q\ .:éonu?/à 
que. ~a .. a .. _Iorça . dç , ter.r~·; · ,~El!D ' .. ;resolv~~() ;_sub· 

· mette~se ao. regimento interno .. · -do ·mesmo.· se- . 
· riado par~ ·aS~Ê-!spoajÇ<ies,;e .v;_ó~açõ::::S~ eon1((j!)> 
· ~cz·" ·li!' "occas1ao • · do . i·eeon.h~«;t!uent? ~q , 1\1·1.ncf:Pe 
1mper111l ;, e que se. peça ao senado_ o· 4la e 11ora 

. em qu.e:.)1a :.,âe..: rec~bei: _ ,~- ,deputa~a9, qu~- .~sta 
camara tem resolvido ... envu1r·lhe na. . fórma .. do 
·art •. 6ld~ cqn&.iitll~ção. : · __ , .,. , . ":. · , . . _ .. 

« Paço da eamar•\, dos deputtidos ~ 7 ~de. .NÔ· 
V)lmqr9. d~ J~~7.-.:,8..e>·~1·d~ J>cteira .de_ .l'~sc'?n· 
cellos,.;_.Jose da. Co:sta Ca1·vallto;.:..):,~ S. 1ew:eira 

181 
Limpo·- ·<li! :À in·e·u. ::-" ;T:; '..J.i~o. 

,_ ,• r - r ..... , • • • • • > ' 

' <Í Que se. officie. ao senado, participaudo•Se·lhe, 
que ·o ark 20 ·'_'da resolação_~ ae 2õ', de .. Outubro, 
que trata da restituição· de ·propinas· '6'.·_emolu
~e0tos _illeg2l111ente' pe~eebid~, ·. f<li inserido }lª 
a1ta• _resoluça!> -pot; •eqmvoeaç_ao.-Vasco~~B··» 
~Foi remett1da -com •urgene1a ~a.. comuussao ·de 
redaeção. · · · · · · ' 

ORDEM DO DIA 

E!\l'.E....-D.\S 
:• .. ; :., ..•. ·"! .• '! -'- ~ 

·; J;a;:...."' Súpprim~~se as, palavi:as do n~:a•=tam
bem: .em· coore' ,do cunlto :aesta cõrte; ou,·em·:no
tas do bahcó, • .e· qutJ 'se· dec1are', -que sendo •o 
emprestimo contraliido na- provincia,• 'será· amor
tizacfo pela caixa filial da mesma •J.>r-Ovin.cia, 
log1> _ _qu_e estabelecii.la .fõ.r, send __ º ,amo_rt}z~~o en
tretanto pela· caS:l da f-izenda. -.Vasconcellos •. » 
..:.1"oi apoiàdà' em todas 'ás suas partés.·. ' : 
. 2.•-« QÕ.e. no' n. lo_ se,.~ip;; ·aa;so~maS 'que 
p~rtencerem. á. jnnta.,do,. comi.nercio.~ E.1!1 -~ n. 2° 

are·- co e e 
-1 osé Liit.o.' ».;_Foi tamlfofu apoiada; e' 

s.a...:.u Quo sé- eme.nde 'o' ~art: 2<> :·nL1õ-: deste 
modo: lo dispôr das'sôinmás ·exiaténfês_: no -~ô-
ro a mesa a mspecçao . a _ a 1a, provenien

tes dos impostos estabelecidos._ para .a.j11nta do 
Cl?!lllJ.l.f3l'j?iO., •. , · . . _ ,. ,: ,_-. _ . · . . _ ~ _ . . , · 

« . ..Qilà .se - acêresconto·, qú.e .. o. ,prôduet.P ·destes 
impostos· pira ó futuro 'fique appUçadG _para 
amortisaçiio da divida que sé contrabir·por esta 
loi.-Aa·aiUo 11<14t-Os; '11.:..l<'oi iguàltiiente il.p1iiada. 

Depois de cllscutida~ s'uffiié1entemerite: a· màte· 
ria, foi approvado o nrt. 20 salvas as emendas. 

Foi _approvada a 'elneiida do sr. Bastos . 
·A -do Sr.-.LinG. Oo~tinllo,,füi: apP.ro~~a; q~anto 

&;2a· parte,. e na. la. ·Jlllgoll·Se: preJud1cada.--. · 
· ·A do Sr;' Vasconcellos .foi· tambem approvada 
-tanto. na la como na 2• parte; mas~ quauto li. 
2'!. o ·foi, salva w:: redooçiio • . . , : · 

Poz-se em discussl'ío o art~ So, com a parte .da 
emenda offerecida. 11a sessão antecedente. pelo 
Sr. Vasconcellos, · quo se 'ju.lgoú, que, . lhe _ei!a. 
relativa.. · · · · · 

mes'.I. 

~,;,«:_Q11~ as!.ced~l~s-.seiii~:·:CÍ~.' ':Íhl;\$ 'juial\!!~~es: 
. as,primeir~_,,de ... dez .tostões,_,e; d()!lS lllil,1·e1s,"'e 
as seg11ndas de 100$, gue -as .. ee<.lulas .. corrao 
com1>1 moeda,. suppa:imind,o; se . a, palavra-co'lu:e
quç se'. suppr1\na o 'qµp se gegq~ ;• de~endo .:sei· 
'amo,rtlzadl\,:. que· as .. ced11las .:e sen!lo e~t~agadas, 
)e recêbei:áõ na_ j ulitã da· faz~ndfl; ~~!J.ilO·!J.e; (Ja,tra 
"nuva, à;- velha . ..:._··-Jo~;e Lii10. »*-7.-.J!~oi"~po1alla em 
euqa tuna das sullS partes. · 
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Julgada. por _Jlln ~cienf:é a discussão. proce
deu-se. á votaçao pela m"1Jleira seguinte : . , · · . _.· 
._ l'ropoz,.O: ·_-$r, :viCe.-presidçllte:, t• é!' .art .. ao, 
salvas;,,u ilD1e11ilas,-::-lfot_àsSini: ap11rovado.' ; . -

Pro 'oz 2:0 ee···se :determinava o. ,·8.Ior dàS ce_. 
u l!-5- : ec1 o-se que não, ficando. por este modo 

preJud1cadas as emendas a tal respeito. · · · · 
Propoz,3° a 11arte_.da eme1.1~ do Sr. Vascon

cellos,·quanto·- ás. ~ssignaturas das cedulas:-Xão 
passoµ.,;;,._, ... · .. ;. '.. . .. .,_ . . . . . · .. 

P1·opoz ,ta ·a outra ~arte. da. mesma. emenda, 
cm . que se. dizia.--0 go\"emo. determinará. a sua 
fôrma.~Foi approv~da:-. · 
. P.ropoz 5n. a -2•. parte da emenda do Sr. L~no 

Coutiiiho.,- .. :por: estar prejudicada ª' J.a - Foi ap
provada; e _assim . forão tambem approvadas .a aa 
e 4• parte da mesma •emenda;.· 

. Pondo~se por fim a · votos a parte da emeuda 
do . Sr.:· •V asconcelloa;· que principia:_,. Dous mezes 
·depois· ~e prine!piada · esta · operação na_ capital 
d~ provmc1a. nao se receberá· nas, estaçoes pu-

co re a provanc1a. . 
~bservou-.se, ·que esta n1ateria não tiuha ainda 

sido discutida, e' por isso o .. Sr. •,vicã-presidente 
a ruetteu em discussão. ·. . . ·.. . . . . 

_)!andou en.tão ·o _Sr. Oitlmon ·o ségó.inte 

. ~ ~ ~~ :V1c~·Pa~~nE.':'TE deq, l>ªf.11. ord~Jl\. -~d9 

. '1.~Resoiuçã~; s.ebre Õ·s professores de gramma 
tica ·clatina. · 

. o...,._.. iscus~ao o ·· proJ ec ô~ _ que 11x ingue o 
oftlcio de selbdor da alfandega... . _ . . · ' 
1).a-2•~cu5são do projecto spbre os cu.rSos de 

estudos elementares. · · · 
· G.0 -2" discussão do p1·oject.o sobre os .ofticiaes 

das secreta1ias de e;;tado. · · · . 
Levantou~_se a scSsão ·ã . mela· hora depois do 

meio dia. · . · . · · · · - . · · · · 
Jo~b da Costa Cai-i•alho, vice-presídent~7-Joié 

Carlos Perei.1•fi. de -4.lmeida Torres, lo secretario. 
--Joaguim ll[arcellino. d6 1Jrito, :to -se.;rlltario. 

- . . - . . - ~. . ·' . 

Sessão f'lm .8 de Novembro · 

''ICE·PRESlDENCL\ DO SR •. CO!>TA .CAR"i'.U.HO 

.\Ri100 ·Ínmhvo '- ·:·: · A's ~ horas, faze;1do·se a chamada acharão-sé 
. . . . . · ~ al 

« • 0 m o o prazo o troco, toda a . os Srs. ·Chagas Santos, .Paula Souza,.l-Iartins Pe-
moeda -de cobre da· província .ficará sem valor, reira~ "V>pes· Mendes~ Mello e &uza. Galvão·. 
e. -aquelles que a en1ittirem ou aceitarem. sujeitos _ Cosk Silva, ·Barros .Leite. Almeida· Albuquerque, 
ao rigor da,-léis.-Calnr.o~. »-Foi apoiado. • Paria Barboza, Maciel· Monteil·o;: Araujo Lima.. 

. Termimuh. a discussão, póz -o Sr. .vice-presi- Llambi, Corrêa e. l\fadur1iira ; e sem participação 
dente ã· votação: · · · os. Srs. Rocha J:'ranco, Calmon, Lob~ e Leitão. 
· 1.? Se se marcava o .Prazo. dentro do qu:&l se o SR. VJCE~PREStDH,.'fE declarou abert'\ a ses-

dev1a resgat.ur a n1oeda do cobre. Decidio-se são, e lida a acta da antecedente pelo Sr~ l\lar· 
que não. E ·com e.;t"l vi>taçilo ficou rejeitada a cellino de Brito, foi ap::irovad11. · · . · 
emenda do Sr. Vqconcello11. o s11• Si>CRETAmo ALMElD.\ ·Tommli len os se· 

2.0 Se. :se. approvaya . o artigo . addiLivo ~o . Sr ••. gui~tes 

·O .Sa. LIN~ êobT1~uo ori'ereceh 
tig•> additivo, quo foi apoiado. 

« A mojida . ~e cobre faltia resgatada será fun
dida·. e aproveitada pelo govtlrno· como melhor 
êiítender' . ..;...Tosé Lino. » · · · " ' 
En~roµ em .discussão e ~oi appro".ado. 

' O Sa.· FE1uumu .FRANÇA fez o seguinte 

llEQUEIU?d ~;NTO 

« Requeiro o adiamento da adopÇiio , até que 
venha, e seja rediP.lda a resoluçao.-1<'ei•1·Zl'ira:11 
Fra,nça. - !<'oi. apoiado, e entrou.•.cm discussão. : 

Dando a hora , e estando ainda pendente o i 
debate, prorogou-se a sessão até que se .decidisse 
esta questão . . · · 
• O Sa. 1'E1XEIRA DE GouvtA· tambem otrereceu 
a seguinte · 

= JSDlCAÇÃO 
. •-~t .i; e~-· -· '_J:;-,; :_:L ;~ ·. 

« Que passo -á ~ª discnssão, e que passe como 
decreto.- TeW:eii-a cl.e Gouvta .• 11 - Foi apoiada, e . 
entrou. igu11lmentc .e.111 discussão.. . 

·. ' Dise_aiiaii li'nfficient.ementt. a materiR, foi· postª 
a votos'.'a indicação do· Sr' Telxeirá de Gouvêa-
·;,;...Foi:rej~itada: .... :;:. · ·.•'-'' ·.· , ,._, ·; ::1 

.• ,-.":.:.l''···· i,' ·J-1;;;.~- r : . :· .. í.'" '.;·r· .... ·-: • .. ' . ···;,.r 

. o. req1,1c1:1mcnt9.~o.~1·, Fer:reira:França foi.,11p
prova:do;; . ., e .. e_µijio se .. 1u.a~dou; ,que. e:~. ~mandas 
-ªllprovadas , fossem .. logo Pal'a. a · cónítiussão . de 
1·eda.sÇ~.ç, ·P~ _eii~ã ap~esentát ·a, i'edacÇão. na 
11essao im~ed1ata. · .. . · · 

1.• Do ministro d'estado dos negocios da fa
zenda, rc~etten~o um dos autog~aP.hos da. l~i 0 

e constituição, 
2.• Do mesmo ministro· enviando por' cópia o 

·decreto, que aposentou a Josó de Rezende QQata 
no l1tgar de escrivão da mesa do _thesouro .. na
cional, com o ordenado . deste emprego.-A.' com-
111issão principal de fazenda. · 

3.• Do ministro d'estado dos negocios da jus
tiça remettendo 1Wl dos-authographos do .decreto 
sobre a bulla., que erigio em bispados as prela
zius de Govaz 11 l\latto-Orosso.-Ficou a camara. 
inteirada •. • 

· 4.• De. mesmo ·ministro participando ter S.: M. I. 
·sancciona!lo a resolução relatiV3: ás-•dispc..sicões 
do concilio tridentino na sessão 24 'cnp .. lo de 

·Reforn1tl·tiotw ~!iifrimonii,da qual vinha incluso 
o· comJ>etetante · àutographo. ....... ·Ficou a·· camara 

·inteirada.. · · · ' · 
· .5.~ Do mesmo ·ministro da justiça ·remettendo 
_tl'es. éoli15tilta:s, uma. da'.m'ésa 'do des'enlb'argu_ do 

a cõrte ;á.cefoii ·· as• liceriças·· para casamentós, 
'negaiJas_·.: pelós .t pais,- e' dU:as. ·da. mesa_,·df\ con-
80.:ieúcia ·é órdens,' uma sob1'e ·. a· creaçã.,: de uma 

·.pár<>c_~.j~ .. no ª.··rr1;1:i_a_ l do.Pa.ssàcT.em_ po. ·do. 'bi~pado 
·de .. 'h~anan~a;' e ·-o'!ltT~ sobre· a . d!!smemb~çao do 
'olll,ci() .. 'd.li· 'esé:li-!".ão· .da:. prov1idor1a · !1.e .auzelit~s ~a 
· comarca do R10 das Mortes. ~ Foi· á· comm1ssao 
·de legislação, à· a: consulta ,.sobre ·a•·creaÇiió da 
r:i1~r~:. ás ~Cl)mmissõe_s : 'eécl~si~stic,a:~: ,e }e·. es-

Ü. o po sêcr~ario do senado partici~ando ter 
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s~do p_resente. ,ãquella camara. ~r ofiiei«? do ~i~ 
nistro da fazenda, que S. :M. l. sancc1onára os 
decretos da assemblea geral ácerca da' abolição 
do offi~io ·do corretor da faz~nda" impo~ttl ·~obre 

j 11nt.o ·dos diamantes do Cu)•atiá.-:-Fico~ a eainàra 
~o~J.rada. . . , . . . , .. . .· 

7.0 ·Do mesmq se~1·etario, ~articip'l~d?. tt-r. s}do 

tado. dos negocios do imperio ter .S.: M. L sanc-
cionado os. seguin~s". ,._ . · .~ . - . • 

DECRETOS 
,,,; ··-

'1.0 . .Concedendo. um terreno ao. sc:minario .. epís-
cop1l do P1irá. , .. .-,, ... · .... : •1 , . >. · 
· ~-º' Atiprovan'do·:a••:nierc.ê -do. ordenado• por· in· · 

teiro: feita a Marcos Antonio Bdcio , aposentad!> 
.no· lugar -do. escrivão ... da.junta. da fazenda do 
Ceará,:: .. ,, - , ... 
réis anmu1.es, feita a Jercm·ymo Xavier de Barros, ·. 
com a apozentadorift '"ll<l·--Officio de escrivão do 
celleiro publico· da cidade· da Bahia. · . .- . ~ 

não cumpridos. · · 
5.0 ·Dando novo deslin<1 ás cóntribuii;ões • que : 

até .. a or~ . enti:a".'ãO no .C:~fre _.da _intendeneia g~ral : 
. . . . . -

....... -. ~8-.0;:....: Th>: mesm~., .sec;~ta~fo :,' •• pa'.'rtlci_p_~nd~ ·:-te~' .:ti 
.senado appreivado .a resolução_ .desta: camara so,- · 
bre. , a. proposta .do .. poder exec'lltivo •. ácerca .. das . 
assignaturas dos diplomas.-ló'icou ·a camara. in
teirad:i.. . . · · · · · · · " 

O.o Do ·mesmo secrctari<>, enviando: as emendas 
do senado ao· projecto de lei relativo á .creação · 
do offlcio de escril'ilo. do ponto; . e ·protesto das 
letras commcrciaes.-Ficou n. eamara·inteiradu, e 
mnmlarito-~e imprimir as-emend~s. 

me98a •doa documentos; q-\11> mot \•arão nesta ca'- ' 
mara ·o projecto de lel subro a· junta de justiça . 
mmta.r d!l. provincia 'do .Parâ.'-Foi á:. sccre- · 
taria.. ·. ' ... r ' ·•••• ' •. • • • ... .,. : 

J,e\1~80 um J>Rrecer da OOmmliiÍlão· ecclêliiastica, 
e vot • sepnra<lo do· S1·. bispo dcd1laranhão. ·so· 
bl'.e a" buUa, que :sujeita,· os. bitipados do ·Yara-
11hüo · e .Pari\ t\ juriadicoilo d!) metropolitãno- da 
Bllhla. . . · 

\ ' ' 
• r , : 

'' A commissilo eoclesia.~tiea examinando·a bulia ~ 
do summo pontifico' 'l.eito : xn, ·que principia -
i·omano1-.t1i1 p_ontificitem i:igiltitt tia.;....;pela qual ~su· · 
jelta. t:ís· biápaélos do· Pnrà e :Manmllito á·J"ut'is
dição âo iuetrop<>litano do Brazil;'nno·pbcfo, ebcar · 
d~· se _êotnprazei-; .,ven!lo.d11 çer,~o ,ril.odo"!estit11ida 
.por- aquella..:bulla a ,nm~~9 a.nt~g.1 autoru~ade «:tos 
metropolitanos, ·que com ·t'.lnta sabedoria 'forno 
'érealioâ pela igr~ja aftm,.de. màntier .na;jcrarcbia 
ecclesiastica ·-a,· boa. ordem . ec .disciplina; éonser· 
\~.nda. n' união ·indisperisavel; ,., :,.,: . · . · · 

<f 0~ bispos iso~ados, niio ;~Cl'._OJl)lecen,!io OUt!O 
. ue o bis o dP.> Roma ..sendo' tito• diC- · 

· tlcil •o· re'curjJo. e. para mtiltos:'. nt.é'i1nposiJl\·e1; ·po
diãop;11r ;:considerados. qU:ae:0'.~ionarcliã1(, absohi.
~. ·sem:• .rttiponsaliilidadc -algnma~eia; .·P.rese1ite · 

.. bulia'. po1·éin: .sujeitando 't~do~ os·.bisj>os:ã .jul"is
diçitQ; <do: metTopolitano; em qµem. reconhece· dif

. fo1'.ençainiiol5i> em lionra, m'ls.t<\inbem em d~1·eilos, 
•restab'el~e:ai verdadeira ordtm• e·.harmónia·óntre 
todas;.;as·igrejás do, .Brazil ;: .. as .. :quaes' poderãõ. 
ser' proyidcriciadas ,.~o. caso de·. neglige_nei!''.. dos 

. .seus i p1:el~q~s<:B.1·.~tls, ~8U,!>J1lcamen~~ cori:,1g1dos . 
e1n. seµs. ,exç.es59s,·.OU omu.usso~.· .'.· ;· , .... ,, "~ 

<e A commi~são otrerece pol't.anio a.segninte 

' . 

'' Artigo unico. A bulla ;,omano,:úin :pontiftCum 
11ígilantia-'pela .qual silá·santidadé' reconhee& "°" ,. . - : . . ..- -. -- . - ,. . - '" - ,. ... 
tano. do Brazil, e, e .sujeita os ·dous bispados 
do: Pará .e Maranhão,.. é. approvada eiii:t.oda a;sna 
extençíio. .·. · · · · 

tuhro · de .. t827:<·~Diogo . .Antonio - Feijo.- Miguel 
'José Rein11ttt.-.T osé Bento Leite Fen·eira de JleUo. 
-Jose Clemente Pereira.~ " 

\ . , -. ' ; . _;, : '·) ! ' ' . ·~ . 
• .- '\"QTO SEPARADO . 
i ; ~ -- -

« Os· honrados ~membros .. da~ commíssão: 'eccle
~iastica; que :.subscreverão· o · parecei· a respeito 
da bulla do santissimo padre.Leão. XII,.expedida 

.. e~ Jnnlur dQ · ann(). çori-ente. que-.coµieça-':;'l"<?l~
,:1ltl>"!lllt. .11ontifi~~m: vigilantia.~ \)ull~~-., que._. des~ 
~e~b~·~ 9=> ·.l?ispàd~s ;do Ma\'llf,l~íiq .. ~· .Pari\ ._d.a 

.envia11de . a d.ita · ~ulla a9 , respec:ti.vo. mi:trqpqli_ta: 
par!l. ~er· l!ua;, de.dªa:.e~'!cµ~ã9. ' '. . ·;,, :> ; 
;. « OI illustres:membi-o~-~ía .commissão emiltindo 
SUl\S· óplniões 1:1obre,. dh·eit-0s "me~~l~til:o_s.,niio 
examina1·>'io attentàmente a . bidia, qJie : ei::1g10 o 
bispl140 do l.laranhão, a qúalcom!!Ça"":"'.'~uper u.ni
ve1•sa~ oi-bis· ecr.lesiaç~em data iie 29 de Setem
.bro ,de 167i, e. a'. outr11· da creaçiio.da diocese do 
.Para, expedid~ .ell\ .( !le .. ~arço de: ,~7l9, e. que 
,p1·incipia--copio.tu.f~e ~r 1s,110. parecem nãQ est~r 
be'? instr~idos_ ~o.~,.ju1tificaolo3~mtti~~·af:·r~~g 

, .. ·os ltabitantP.s ,das. diQcese11 e provinçias ~o 
.norte, en\ grande distancia.·.·e ··difficil commum~ 
cação c.om . " Bahia,, ·têa• dir(lito. •.do., ~".ig.~r ,e. re
_clam.ar providen".ias,ao, corP?,, leg1sl~t1~1?,t' pa~~ o 
expediente de suas causas .e :ncg<_J~IO!_ eccle~m~· 
ticos. · . .. . · ' . . . · . . . · · ' -· '.'. · 

« PelÓ que. réqueit°O : neste' ·~t~t~ . em' ~êP.ara!lo; 
_que·, -voltei. o :parecer.· /vcomm1ssao"·~c!J!s~t1ca, 
.para que. eneorpo1·ada com ~ de,estat1_stica, apre· 
sente O· qu~ lhe parec:er mais ·eonven1~n~e a esse 
respeitú, tendo ,no entretanto _sua· dey1~a execu_

·çiio ii '.ciJada ·bull11.~·1·oma)tol·1un ,. ponti(iç1.nn i:i-

gilanticr;- . . . . .. : : 
'e< Paço da camará dos' dep\1tados, 7 de· No· 

.velllbro ile 1827.--lfa;,co..-, lmpo,do; Mm'.anl1.1.i:o. 11 

~Mandou-se ,imptimfr com o voto. sep~do •. 
Outro parecer da commissiio de co'tistituiçã?. 

·:.r:-:.,!.!~;:,-~, .. :.:··\~~ ·~~ ::.1-:"' 

. « Foi visto na ~o~~issio de cons 1 mçao ·.o 
requ01·imento de Maximiano·; Antonio': .. (!~ A;e;vcdo, 
:e .sel\"• •socio; ,:José .Q6nçalves· -Brag,-~:.no __ q1ial, ._~ 
queix:ão do injusto:e arbiti·arío.:.Pr~diu,i~~~o,~c9din 

1. q1ie:: a-- junta .. d. a,.. razen.da,···· p. ubl\Clt, 4a P:\'ovu .. 1c1a,, e 
Minas-Gerl!e~, :.;,por·pr.9v1l!ão de, .. s, de Ago~. ~e 
1827, que Jontão :par.oop1a, mand~~.<\~Yl'Sl!l!t;..as 
terras, q11e' os, suppJ1cantes po:!._Sl\U\O -~no. : sertão, 
além ,do:.rlo·P,amhyô~; .. arr-0~ban\l°"9C su~,cercas 
'e:· intrõdti.zindo'-se tropas· D'\S sn)ls:~lav~ura~; ..pe
dindo •em ·.conclusão,'; q~e·· ~~a· ~m~~a· ~ªJ~i-,~e 

'mandar eliá3ar a slbred1ta P"'ov1s:lo e ·rest1 uir 
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18.l SESSÃO Ei\f ·.s .DE _NOYE~IBRO, DE 1827 
aos su]iplicnnU-s o dominio e ~; ·~~~. ~~' ~:i:s· . . ~,~aço ~~ '.bi'm~~:d~! ~eputados, G de Novem-
terras e lavoura~. e-mquanto pelos meios decret>l- l:lro del82i'.-J .. G. Ledo.~Jll. -_,.;<le.Sou:::a l<'rança. 
dos na _lei novi~ima, . que garante o ~ireito -N. P. de e~~ l'erguei.i-o.-J. B.,Bapt~ta,Per~a~ 
de propnedade, na-0 sei' entender necessana _ou . -.:'- de Re::-~de Costa.,-:J~ J. ® .. Silca Guima-

·util á•:nlienaçã1wdas•u1esmas, .a .:M01 do serv1co a·oes. n-Fo1. approvado. . ~· < -.· ... 1 

publico~ ., .,. · , _ ~,, Outro da· mesma coinmissiio. · · · -
.. : .. · ·conim1ssao '3C an o es e 11egoc10 com -- · 
· éadô êdepe11dcn'teac ex11m~.9uedevem fazer-s~; 
pois que do . mesmo requenmento dos supph
eantes e da· provisão da jUl_!ta-se mostra, que _as 

tem:na: margem d; .. um rió. i{~yegavel,. cÕm,o é 
o• Pa1·ab,·ba, aonde lia um.registro.: e .. por.. ISSO 
mesmo, entendendo não ser liquido o direito, 
que assiste aos supplicantes, e que cumpre ve'!- · 
tilar-se po1· meios que não são da competenc1a 
-<la camara: é de parecer que ·o' dito -requeri
mento se remetta, ao governo, ·a -quem pertence 
deferir-lhe. .. · ' · · · 
· · « Pái;o da camara · dós deputados, '7 de · No
vembro . de 18'27. - Antonio Paulino Limpo de 
.Ába·eti.-B. P. de T'asco1!t!ellos~-José da _Co~ta 

de.:. Gotn:éa. »-Foi ·approv:ldo.. . 
· Outro párecer das conímissões de . ~onstituição 
e fazenda. sobre .. o: pngamento do qUJ~to do ouro . . . . . . ' .... ·:-

Gongo-Sõeo, que· ficou· adiado p0r' · opposição~ · ·. · 
• • ~. • < ), • • - •• • ·.' - ' • 

PARECER 

«'As commíssões de cúnstitui~iio"é fazenda exa
minarão com a de\•ida' attençiio a· informação, 
que a esta eamara deu ·o ministro, .da· fazenda 
sobre o pagamento do ·quinto do ouro feito 0 pela 
compa11hia. · ingleza· de Oxemford .. _ 

« E' Terdnde, que o· ex-ministro da fazenda 
marquez de :Báepen.:ly1 em. porblria de _19-de·l\faio 
de 1826, .. concedes:se à d1tn compnnlua· o ·pag·~· 
mento do quinto do ou1·0 nesta cõrte, e n'.\ moeda 
em que depositou cem contos de réis, e não em 
ouro nns respeçtlvas c&11a'1·de fundição, como deter~ 
minão· as·' leia, sendo. inquestionavel • a nullidade 
. a ltlÇl}Clona 11 J>or ana, :oppos s e s e aos 
10teressos 'Jlaclonaes.- . · · . 
. u Entendem portanto as commissões; q_ue ·se 
recommende M actual. ministro a obsen:anc1a das 
eis· e que se proce a contra o. 1to ~x-m1ms ro 

da fazenda pélos prejuizos causados á fazendl\ 
publica. · . . .. · . · · · .. . · 
.. ·«,Paço· da cniiiara .dos deputados, 8 de No~ 
\'emllro de 1827.- Be1'llai"<lo Pe1·eii·a de Vas
concell.os.-L. S. Tei:cei,·a de Gouvêa. ~A. P. 
Li11ipo'dé Almic.-..;;.J. Lino Coutittlio;~. ·da Costa 
Ctil-vàlhá._;_;_J_ ;B. Biiptista Péí~éi,·a.~J. 'G~.- Ledo. 
-José de Re:ende ·vosta.- N. ;P. :le C. ·Ver
giieii:o:..;.1. J, da Sili:a' .<?11ima1·lres. » 

Outrc! da coiuniiss~o de fazenda ... 

. : l'AR_EC.ER 

11 A commissiio de fazend1r examinou' o reque
rimento" de José Agostinho Lisa1ir, em que expõe 
que tendo de. reexportar diversos generos, que por 
deposito forão aos a1·mazens da alfundega desta 
cidade, vistO qne como pela innavegabilidade do 
vnio qu,e. os . tro).lxera,. _não os podia n!!ll~ i;eem-

aberlu~a aos rel!P.ectivos. volumes . em· rnzão. de 
conterem· ·pela- maior parte ·peças: e.e seda· acon
dicionadas; em -caixas de ,}ata com .. tampos· sal
dados,' ·•pe~in~o ~l""isso q11e. _se lhe . permitia 
IJRgar · os•-.d1te.1tos de·· reexportaçao pelas facturas 

· orlginaesfp~cedendocjummeQto dellas: ·e .é. ·de 
parecer; gue -supposto· men·ça: attençiio' a petição 

·do" supplicante',:· uão" con1pet1r ao ·corpo :legisla
. ti'\'o o seu:.de!erimcmto• ·mas· sim ao governo, ao 
- qunr se·· pód~ dir~gil· o niesmõ · su~plieante. •· 

P.4.nECER 
-.- ~ -.. ,.· 

« A commissão de iiflizen~a examinando:. os re
:.. 

tonin ~fonteiro, sobre· o officio 
alfaridP.ga da Bahia, a eonsulta 
fazenda e resolução do governo 
encontra o seguinte: 

de sellador da 
do conselho da 
a este respeito 

- « Este- officio foi dadô em 1791 a Sebastiiio 
Francisco Betamio, em remuneração de s~rviços; 
« com declaração (diz a carta)· que, havendo : eu 
por .bem. de Jh'o tirar .0.11 extinjtllir em :alRUm 
tempo; minha fazenda. Jhe. · não_ Jicarít ·.por· isso 
obrigada a satisfação alguma ,, · pagou · de·novos 
direi~os 15,?8500, o qua. S!Jppõ_e· o rénd!~~nto an· 

« Em 1796 ·foi feita a mesma meréê a se'li filho 
Pedro Betamio, , com. supervivencia ·a. seu irmão 
.José, e o~rigaçii!'. de dar d<_>us ,ter_Ços ao_ rendi-

"Não ha dC)cu,me1,1to entre os.· que s~ juntm:iio, 
p~r · onde cons.te o ,,mo~o Jl!>rque, P~_dro Be~!!.-

e affirm·1-sê, que o fõra; por ·ter·seguido o· par: 
tido lusitano: sómente -se vê uma · jh)rtaria· ·da 
junta da fazenda da Bàhia, de 4 de Agosto de 
18'23, que proveu neste eifficio .Joaquim A11tonio 
l\Ioutinho com_ o ordenado de 800$000, applicado 
o mni#J rendimento t\ fazenda _publica. • · 

«•E consta que este rendimento regulou 12:0008 
por nuno, estando ainda o~ eommercio em o seu 
regular andamento, devendo hoje render muito 
mais e crescer .sucessivamente.· : · · - . · . 
. «.:Moutinho. -J)retende .se~ el}cartado neste. oftlcio, 

: . .« .Belamio p;e·t'éiidé ser- restituido ao' mesmo 
.officio allegando .direito. de propriedade,· de que 
.se diz 'Violentamente esbulhad0• · '. . ,., . 

a As informações havidas abo11ão a conducta 
de l\loutinho e faz~ duvidosa a de Betamio, 
sem que comtudo liaja provas legaes contra este, 
reduzir-se as imputações a expressões Yagas e 
·a factos piíblic..'ldos no Dia1·ió Indipénâente; que a 
.pezar de niio contestados,.·. não se ··podem con
sidt:rar. ~rovadós. Bétamio · jíliatou·,umá inquiri-

. i,;iio' jushfiéa'tiva; .. que "parece fi:iv.orecel-o ; porém 
além . de consistir em ;asserÇões. -,negàtivas, ni'io 
foi .. n.eJla _ot1vido. ,C) , pro!!urad()r.1 ~a~;c9rõa. E) . sobe
rnma nae1.onal para ser acreditada. . , . , ·: . . . 
' ·« ~·, co~selbo .«i~: faZ~nda. ~sllppo.odõ_' Betami~ 
ºcspohado do• offic10, •:entende\l.ii-que :O .que :.de 
facto se faz, de facto oSt\, desfaz, e que era appli
eavel a este. ·caso o interdicto . 1·ccupe1·ad<e pos-
sessionis; . · · · · - · 

d;.de.'dos. ofil.:ios:publicos, quando assim se,queira 
chamar, não :é'· regulada pelo mesmo direito, que 
a .dos prcdios, .. é quando. o. foàse':. não. se Jlodia 
decidir~. sem·. ter 11rese11te .o. auto da..ex.clusao .do 
officio,>. que::.o conselho da .fazerida.qualifico.u'.ea:
polio.• e-,que·;_de,vera, considerar-se: legal~; .. j;or.7ter 
emanado. do:. governo, .emquanto ,,não fosse mos~ 
tr.ado· ·o -ci>ntíario. . . : :'..· . ::'. i·i-: , .. :: , : · 

« -K 'comlllissiio ··reconhecendo ''ª arbitrariedade 
da resolução, por não ser 11poia~a' sob1·e o•exame- -
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SESSÃO 'E~t·:s DE NOYEllBUO ~DE .1827 185 
do. ponto· .. principal d11 questiio; não :pl)l}e com tudo. ,. 
formar juizo·· sobre a justiça, on ifljustiça da 
decizão :sem ;·os •esdareciínentos · necess:irios de 
que deve1·ão fazer. 

Bahia' que· 'põi)lqu~lli" em execui;ão; ' 
« A , ~eia. d!>'· ço~sélhó . provinciàl. ~·!la Ba!1i~.: cm 

que .. -se· ~l.assificarãc) os portugue;te3 e braz1le1ros; 
e 'a approvaÇão · da. mesma . ll'cta, por . s~ M . .Im-: 
perial. ._. ·· · " .... .'. . : · _ . . · 
.. ~.o, acto ~<'J.l!l.cifiS9, da, 4~missãô.4é,J?edrl)·~~a..: 

mio .. estando inclmdo ·-nos- documentos · menc10-
na,d{!s : , ~· ."':PO'.~~t~; ~~ · '(iaijée1·; ~qu~ .sf! : P,eç~ô ào 
governo. · · : .. , ... ··- -. ···.'. . ' · ··· · · : '. · .. 
'. '.« cà.mã~,1 doi·~ .. depuiiidoJ,'.i áJ' NÓveilibrb. "'.jEi 
18~7--.:-~jcql# ,·,fer~~1~ ;d{· fJii.mjiiJ,s . Verguei1"0.~. 

:...;, oD.o · Joaqüini' <1à Sil~á · ·Gui'nim:ois ~ - .Jfanoei 
José. de_ SQu;tt .z;)·a.nça. »-Foi approvâdo. -

• ,. ; ~ ? •• "'.' • - • '~ : •.;. .,_ ....... -. .. '. - • _1 • '- • ' 

, Outro'; da ,-commissiio , ~s cial 
contas as · provmc1as •. 

nar.as_cootas:da réee ta.e d~peza das .. provincias, 
vio :as. do;..Pará,.·e ,Maranhão, e .acliou o ,que 
passa .a.·,~p.or,,\\ 'camara..,::: ,.,. .. · · 

. . - ·_f di;á ... 
C. Desta. provincia existe u'ma .tabella, em que 

se demonstra a importnncia de. cada· umà. das 
rêndas ;'_'o· gu'e efTeétivamente se cobrou, e o que 
!lcou eui . dh·ida, JIO. anno· du 18:.'16~ . . .· · . ' 

Por esâà. tilbella se. ê:onlÍliée~ que o· réndiillento 
' . . . . , .. . . . .. . 

quaêa ~· !)Olr.,u a· qnantia.'iie: 214;0: .. 2~R(i3l;iicando 
em .divida. 1U4:&llillt~·· · "· · ·· ... · - · 
, "" .. EXitJt~ .. ·'. .iguatment,e , D:·, t:ábella·. demonstrativa· 

. .. . . . 
n desp1:za ~rçada i111portóu em007:3:J2h:ci, sandÔ 
eft"E>ctiv.a eômento a do 275:3-17823'J o fte.tndo em 
divida ·&>:art.!~Jli; · · . : · · : 

cc lia '1h-âis ·ü1ni\ relaçilo, em quo so mostra a 
despeza d~ trop!', da. l• linha, pelo . numero ~e 

~ ,offi.ciaes ·o· sold.ailos; e .a despeza · ta11:11?om .reite 
com·· a ·.da !!• linha~· ·· ' · · · ·· · · - ' 
· ·•l'.P4r,: esta'.ie\n'ção ,vê-se·,_ que. o .total :do q~o 
~Ui .. so. despende com a.tropa ve~:.~ ser a quant111 
~~ .. 218f.~Jt62.J:_ ' ,, i .. ,. ,; '. '_, : ; ' .. 

.• ,:u ,;A,cha·se ,tambem o; balanço. da .receita· e des
peza.prestimiveis do anuo • .do. 1827, .sendo .a receita 
de.,824:~9'61H:e •despezade 367:8a2111~. · '· · 
:<ci-?\faS 'ó 'ser ~.áiôi:' à de_Sll~za;:·que: t\' .receita 
prov.C!m, de ter· s1do:.o cal~ti~o .fo1to pelo estado 
i:omplet.o rde: ead·~ .repar~1çao .• : Ua .. finalmente a 
refação- aos ~propr1os:nac1onaea:,•; ., . . ·, - " 
-· . ..:::-~.1: .-:;-~: ~"'..~; . '·-- •,',._.; ,_·,.._,t;_ ·.·' 

V J'.' • 

- :ccDesta província.: ha ,só~~t~; Jluas '. ~nb~Ü~s, 
Ul\la. -da. .re~ita.: e. outra da·, ·desp,eza, dos· !1npos 
de, ,182-lc.e .1S-.2u, -e ·. d1>» de 1826 .até :o .mez d~ ~gosto 
excl~11i:v.e . . 1: ,: ·. '.·· .. '. ::-: ,,, .•: :: , '. 
·· .. te'Mas>vem tudo em globo e apenas se .pôde 
colbe1·;:.que ;a: rc1Ceita da pl"o\'incia em 1824,. 1825 
41;.,:pa11e~ .. d~s :t~dot .. do rJ,662:857'"'26.; :a ·saber : 
â"de 1824~·.<f~:~9;. ª'de ••1825, 777:8376888-; 
o u :de.parte .de 1~&,. 354:864$429;~· E a despeza 
dt1S:1•1nes.ulos;r. nnno1kit:tipQrta • em ·· l,009:3!-~779; 
1ic1&n\fo,. WD· • saldQ \ de._ G;s;01~4:7. _ . < : . · 

'l'OllO 5. 

-.«:Do quê •sec· acaba• de· rderit" eoncluio.a êom
missão,. ·que• nada .. se. pôde determinar ácerca 
destas.duas províncias e .por .&sso_;é de parecei·, 
que se,peça .... ao.·governo o.-ségufnte;: .... ·,. . . 

es empregados civis, ecclesiasticos e milir.ai-es ; 
cóm: a deelaraçiio dos vencimentos re,speétivos e 
do~titulopelo.qwtl recebe.cada um esses mesmos 
ven:eim n s nas ditas rovincias. . 
'«·2;o Umá rehção·: do· que· se gasta na;; ·es

tações publicas, especificando ,os objectos parti
culares de cada uma destas dcspezas, e apon
tando-se a lei0 - ou·· ordem .. porque ell11s se fa-
zem~·, . . 
· " 3.o 'Gina relação dós proprioà nacionaes da 

p1·ovincía · do Maranh•'io. '. · · ~ ' . , ·· _ · ' 
: u Paço dà camilra- dos · dilpuiados, S de Xo

vembfo de 18-27.:.::..Jr. Odoricó Mencles • .;_J. JJ. L. 
Ferrefra de Nello.~R. J. ele C. Matt<ii.-D; .ll. 
~L Pfres llen·eir.1._;_J. R. · e, Dormmltl. »-lian-.. ' ... .. .. ' -- . - ·:. - -

- . . 
OutLºO dü commissões de contituiçlio e nzenda. 

PAUECEn . 
. ' 

«·As commissões. de constituição e . fazenda 
examinarão . o requerimento. dos. Srs. ·deputados 

: Garcia de Almeida;· Cas.tro' Vianila e Adolpl10 

. o. s~b~idio da.. presente sessão, n'l proporçi\o gd~ 
· tempo da.prorogação .della a q11e lêm assistido; 
· "jsto como' não .. recaberã.o· o . subsidio - vei:cido 

pelos mais $i-s.' deputados nos quatro mezes ·da 
. sessiio ordinaria; e sãa · de· par1?i:er, que para 
' este e· outros qasesquer c1sos de futul'o (res

pectivos aos Srs. senadores e deputados e.la pre· 
sente legi:datura, püsse a seguinte. 

n~oL_UÇ~O. 

. :~ .. o'· gl)~·ernó fica ~uto1·is!'~() para. resoh'ci: to<!a.<t 
J • 

áé)s · reqllorimenfo;i dós ~enadores · e · deputados 
da 'presente ·legislatura, no·:que'. respeita ao pa-

' gamento do subsidio, que lhes'·respdte. · 
(( aço a e mam' . . . • . . -

· vêmbro ·de' 1827.~B. p~-. ·ile · asconcellos.-L. s. 
" Tei:l:cim de Gom:ca . .:...;.A. P. ·Li»ipo'"cle Abi·eii~- · 
: J. Lino Coutittho.-Jo/Jo' Brcmlio ·:.Vuni:~_.: J. 
· JJ. Buptista Pereira.-J. de Re~cnde Oosta.-M. 
. J. de Sou:a ·França.-J; J. cla .. Silr>a Guima-
; 1·t1es. » 

Não obstante uchar opp.osiçiio, por se julgiu· 
urgente· entrou· em. discussão. . : . · · . . ·. 

· · Tendo-se· approvado ·o jlárecer''1)a.rá- se'iriípl'i
mh· o . projecto· de resolução, novamente vencida 
n. urgencia, dispensi:iU:,se dà ~mpressão pura ·entrar 
na ordem. dos ·trabalhos. · · ' · 

Outro da commissão. de 1·edacção das leis 
' sobre o p1·ivilegio cóncedido a Joaquim -Thco· 
' <101·0. du Roz·1. 

.. PARECER. 
1 .. T ~.~. ;, .. ·~- •-.i 1 -~ -·~ :~--:,";:~_-. 1·•·;.--- •,~ •·"; -~-: · 

.::(( A. commissüo d~. ro~à~ção .. en~ai:reg\da. de 
redi lt" um~· . reso~u.c;ao , ., em col\ÍUl"m1dàde.,'..~om 
Q. ,pa1·ec:ei;, appro~a o. .~ ~!lmm1s~. G,, _e,. cpm.~er
cio, agtJ,cultUL·,1, industria;,~; artes,,: para ~~· iie
clarar con1:edido .,n; ,J9aqu!rn· .'.,rl~eodo1:0 ~.~ ~º:2!' 
o privile~io· exclusivo,. por tempo d"e dez .a1,nos, 
da ... maclima ,~e. 'Í.\l~ , ~pres.~u~~~ 3t~ m~d~lo; ·:em 
ponto ·peq_u~no,. s~; con~1dera:, no,,~(). 11ªº .poder 
cumP.i:ir. o. d~ter1mµaçno:.~a ... ca1I1~i:~.; P.0.1: s,!1r. a 
obra, de que. orá se·-·encnrrega,.:neco.'"slll;m~cn.te 
dei;>endéni~: de- '.\una: !eg·ri\ :.P.re.vi,~oi:en~e·' ~stab~-

l. Ie~1!!_a.Lpoµquell11 lei-, ª: qlla. se .r:~e!e a !c .. ons~1· 
tu1ç110.no, .. a1·t. 17'J, Sk26, ;,e .. q~e;.1unda se, nao 
fez : sendo : certo, que a .. sobrcd1ta , comunsi;jlo 

2-! 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 14:22 - PÃ¡gina 5 de 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18(j SESS;\0 E~l 8 DE· NOYEi\IBRO DE 18!7 
excederia os limites de !'nas attribuiçihsi se, se 
nllalanc:asse a estabelecer ·uesta prilnllira a for
m11la das •·esolu~.ões de . tal natureui sem a exis-.· 
tencia. dé referida lei, que a ensiuuasse, ou sem 
que -ao menos. e,;ta c1mara lhe subministrasse, 
p~s.to_ que l•t·o\"isoriamc1ite,. a.o; 1·egras, .porque se .... 

« Portanto requer, que, ou se adie.a reda~.ão 
ordenada p'.lra quando houver. a -lei, e que .,;e 
tome, ou ~e estabelei:.ão -as regras indispensaveis 

· · e o--
uçiío semefü:mte. 

" Paço da camara ·<los deputados, S de No
"\0emb1·0 de 18~7.-Camlido Jo•é de Araz~jo Fian-
11a.- José .-lntonio <la Sill:a- lllaia. >J- Foi appro
vado em :unb:1s ns suas_ partes, e rcwcttido 
á commissuo do commercio. 

l'e\'e La Mtum o_ seguinte projecto ele lei Jo 
Sr. Cústodio Dias : ·· .. _ 

. PROJfü•To DE r.F.I 

" Artigo uuico. Fica extinct.o, como 
existira ·o empr('go Je inspecto1· <las 
policia. 

PRDIEIIlA PARTE DA. ORDE~l DO. DIA 

Projecto· de resolui;iio, estendendo aos profes
sores de g1·11nuuatica latina o disposto na _.lei 
nov issima para os de primeiras letras. 

" A a~sembléa geral legislativa do imperio 
resoh·e : · 

« Artigo llllico. Obsenar-se-ha com os profes
~n s de lingun. latina o mesmo que se acha clis
poslo nos a1·tigos '2, 7, 8, 9, 1-l e lü da lei 
110,·issiu'a :• respeito cios de primeiras leLras, 
1·e\·og11das todas l\s leis· e ordens . em contrario. 

11 P.1ço tl~ camar~ c~os deputud~.i, ã de ~o,·i:m~ 

1'on·c.~ • ....:.. At1lo11io 
.-tlltJll.~to dti Sifra. " 

l;-oi approvada e adoptada n re;ioluçiio, venceu-
' . ~ 

de11c1a Ja tlppromçiio desta acta. 

SEGUXD.\ PARTE D.\. ORDEM DO DIA 

n,,solm:iio dC>rognndo a pro,·isiio de ti de 'Julho 
de 1817. · 

l•'cwiio-1111oi11das as seguintes. 

E::llE.'il>.\S 

1.4 - « Os Yntos singnl:u·es dos membros das 
j nntns do füzendn do imperio nii<' suspendem as 
decisões lo111adas . á plurnlidadc 1le votos.- ras- _ 
1:01w<!llos. » 

:.!." - " Acc1·csecnte-so-devcudo o vog,11 de \'otr, 
contrnrio uznr do i·cmedio <lo. lei de 2'J de Ou
tnbro de lS-21 aJoptada e · snnccionada pela , de 
:.!O Je Outubro de 1828. - Dol'l1tttnd. • 
· Afinal fo1·i'io nnpro,·ndns nmbns emendas,· . . . .. - .. . 
nssim ndoptada a res'llução. 

TERCE.IRA. PARTE DA ORDEM· DO DIA · 
~ ' .. 

Resóluçíto· sobre a moeda de cobre di\ Baliin. 
Foi. npp1·0Y11da. a rei.tacçiio, e ndoptada· a .resa~ 

lu~-ii.o nos scguintP.s termos : ' · 
" A nssembléa geral legislativa. elo impario · re-

suh·e :· - . _ 

« Art. I.õ O governo furá trocar por moeda 
de cobre do pczo, valor e typo da que é euuha-. 
da nesta côrte, . e por cedulas emitLidas . pelo 

: the,;ouro, toda a moeda de cobre, que actual~ 
mente girA na Bahh&. devendo _ realisar_ o dito 
troco no termo mais b·reve. possível as5im. na 
cidade como nas Yillas e .. · voa :- - · · - · 

« Art. ~.o' -Para este. fim' o gc>YPrno poderá:. 
1° -Dispôt· das -_ sommas •ixistentes no cofre da 
mesa ãa inspecção .da . B:ibia provenientes dos 
·m to ue se br - • ·. · . · : · 

2.0 Applicnr até_ duzentos . eqntos de· réis na 
moeda <!_e cobre !1eclarada . no artigo· primeiro. 
que serao fornecidos pelo tbesouro e debitados 
à casa da fazenda daquella provincia: .- · 

3,° Contrábir .- uiü · cmprestimo de um .até tre
zentos contos, de réis. com .as . condições que 
julgar mais favoiaYeis e com hyp0theca; · pará 
pagamento do CtlJ?ital e jut"os nas rendas. da 
alfandega da provmcia, e ·no -productO _··dos -·im
posto:; que· se cobra vão pela.· mesa. da ·-inspecção, 
os qu:u.>s ficão applicados d'ora em diante ao 
refel"ido em rcstimo cu·o ca ihl e ·11 os será 
amort.isndo e pago pela junta da fazenda, em· 
quanto niio fôr estabelecida a caixa filial de
terminada na lei da fúndação á qual pertence 
esta operação. · 

« Art. 3.0 O governo determinani. a fórma das 
cedulas que bouver de emitlir, as quaes circula
rãõ como moeda dentro da provincia somente, 
e ser,\o nmortisadas elas re arti ões declaradas 
no ,artigo at·L1"'.:> segun o. A ·junta · a fazenda 
receberâ as c11:lulas estragadas e inutilisando-as, 
as substituir>\ por novas. 

<< Art. 4.o Findo o prazo que se marcar para 
o troco, a. moeda de . cobro da provincia ftearà 
sem valor. 

« Ai-t. 5. 0 A müeda de cobre trocada na. fórm1 
acima determinada, · ser.à fundida e aproycitada 
pelo modo que melhor parecer ao governo. 

« Paço da ciimara dos depl\tados, ~m 8 .de 
Novembrn de 18"?1.-José At1to11io da Silvà. Maia; • • r.· . 

Sobre os actcis ministcriaes anteriores. á iei da 
responsabilidade off'ereccu n commissão da con~ 
stituição a seguinte 

I~D\CAÇÃ.O 

" Existindo na ~nsta ·da cominissão' ·de· con· 
stituiçiio muitos officios, requerimentos e outros 
pnpeis, dos quac;; se l>l'O\'a que alguns ministros 
d'estado são. responuveis, _e ·d'eseJando a.mesma. 
commissiio in~erpõr sobre 'elles· · o 'se_ll p,n,rnc_er,_ 
entra em· du\'1da se acaso tem lugar decretar-se 
a nccusaçiio dos referid.:is · ministros· pelos netos 
criminosos que praticáriio ·- antes·' da - publiet1.Ção 
dll lei dn responsnbilidade-; 'O _ portanto· pede a 
esta augush camara haja· de decidir: esta: questão; 
e requer a urgencia. _ ' · 

« Paço da camara dos deputados,. êm 8 de 
. Novembro de· 1827·. - A·. P. ·Limpo t1e ;.f.breu.
José Lino Couli11ho, - B. P •. de Vasconcellos.
L. S. Teixefra. de. ü!IUt:tla. - José _da Costa Cai·· 
valllo. 11 

Ve11cida a urgencia. teve segunda leitura e .. -, .. 
do Sr. Vas~ 

EJlEMDk 

<< l.o -Que se .declarem respona~veis !ÔS1 ~i~l~~ 
tros, e os conselheit-os-. d' estado: ·p0r ,:,todos: os 0 
crimes. delictos, abui~os· .de poder,, infracçõea ,,de 
leis, ainda' que .não estejão declaradas :ipenas,- e 
po1· todos e quaesquer actos.otrenaivos-1 do. publl-
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SESSÃO E&I 10 DR NOVEl\lBRO 'DE 1827 ·191 
senhor ha por bem recebJr 'a d~putaçiÍd i ~ que 
se refere o dito offieio.,- sabbado 10 elo corrente 
pehs onze: hoJõas da manhã no paço da cidade. 

« Deos, gu.arde'°a V. Ex~·-'Paço.·emS de No, 
V . "'1 .-V" CO ''' . - . 

José .Carlos. Pereira d' Almeida Torres. 1> 

Õ'sn.,Pn~loÊÍfi-~ .. ilêú'p~rS::orde~ dodiii:':. 
1-.o-'-DiseassiiO' da· resolüção 'ai.cerca dÓs. súbsi~' 

ios::... os · rs. epu ~s · que c. egar.ao no: m à 
sessao· · • '... ·· · · · · ·.· ·· · 

2.0-Discussão do parecer da commissão'ifaxe-· 
d:icçiio dó Diaril! a respeito dos taebyg,rapltos. 

or:~~;2~0 ~:fit:!td!° ~l}~~3;~t~a. .· eX:tfocção .. do 
4.0-Contínuação_ ,da. .. 2•.diseus~ão do projecto 

dos cursos de estudo!! elem1mtares. · · .. · · . . .. , 
5.o-2a discussão dó :projeeto do regulamento 

das.seci:.etariâs,d~ ~stado, , ;e . .. . , .· .. 

I:eva~tou-se n··sessiio · 10 minutos• depois' de> 

José da Costa Cai-valho; vice-prr.sidente.-José 
Carlos Pe1·eira de .Almeida Tor1·es, 1.0 secre•· 
ario.-~:Jêisi .tntonio: 'éfu.. Silva:·Maia'; ·:.!' _secre.' 
ar10. 

Sess6e e•· f O de Novembre 
: l, '·; .L 

VICE·PRESIDENCiA.: Do sii; coSii cARV'.AL1io i. 
• - : ~ i • ~ 1 ·' "" ', ~- ·"- - ,.,;_ •• 

. Feita a chamada dépois lias·· 9 hóriis/se 'áehá/· 
riio presentes 63 Srs. deputados, faltando com 
participação de causa os Srs. Paula Souza; Costa 
Aguia1-, Martins Pereira, Mendes Ribeiro,,Mello e 
Souza, monsenhor Pizarro, Galvão, Costa Silva, 
BatTllS Leite, Faria Barboza, Maciel Monteiro, 
Araujo Lima, Pinto do Lago, Llambi e Madureira; 
G sem ella os Srs; Chagas 8antos. Feijó, Salgado, 
~oeha . Fran~o, Cruz .. ]!~erreira; Cunl~ Barb()za, 

Baptista · Pereira,' .Almeidà Albúquerque·, ·Serp3. 
Bnnidào;. ·Paulà Cavalcante; Pauh Albiu1.uerqué, 
Albuquerque, Queiroz Carreira, Marcellino de 

l'ito · are lfü1 a' Bahia · · ereira de Brit ·. COr" 
1·êa e Leibiiô. 

Aberta a sessão, foi lida e approvada a acta ila 
antecedente. . · . · . .. . 

p(;(.re;;)etiido â 'có~~i~ão 'um r_equerimenic> 
do l\lmirante, e, ofliciaes 1 da . esqu_a_dr!l, :do. ruo 4a 
Prat:'l., ,, ., ··'' · .::.-;.•,i_ ·' _._,, .,.; _,,_, · «: "·" .•: ·' 

0 SR; ''MAIA.· leu ·Um ;parecer' da COmmissão da'· 
i·edael)iio dns:Ieis :sobre:uma indicação dó Sr.Vas• 
concelros;•pora se offtciar ao'séuado, participando~ : 
lhe qne o artigo ·Cio projecto •de •resolução remet: 
ti<lo desta· camara com a·dah de 2ã•'dé. Outubro;: 
que bata. ·da re;itituiÇiio ,da;1 propinas· illegatmente 
percebidas contra a lei. de 20. de Outubro de 18'23,· 
!Ora iusi:rido p<>r equivocaçãO. A commis.;ão en- · 
t.endia que o artigo devia subsistir. , . 

Flcoi: adirl__do :º · pàr~cer por haver. opposiç!ió·/ 

Suspendeu•sP. a' didcnssão desta resolução, por" 
que, tendo-se retirado da sala. os Srs. deputados 
inter<issados ·na sua decisão e tendo.S4hiao.a de
putação. que se dirigia a , pedir ao · imperador a 
saucção de variós decretos~ não fic011 ~o· 11umero 
ega os•: rõ; epu · os' para a vota . O•·. " . · 

. 'o' S!i.,;V.i&f-PnE:iÚ.1Ex'ri,:,. de'ctii~oti' que . p0r 'éSse; 
motivo· passava a diiielitir·se o pãiecer ádfaao da 
commissão de redae ão do D.~rio ue fazia ob· 
jecto da. · 

SEGUNDÃ.'.PÁRTEfbi' ÕRDE?.ÍDO DIA 

Para m~ior clareza na díScu~siio o s~~ Vascon
cellos offereceti as seg1tintes proposições.extrabídas 
do parecer : . . , . · : ·· ; . :, . ; :; · . ·.. · · · · . 

. ; .· PROPOSIÇÕES 

«· 1.•. Q11e -a, coinmissão; de· redaéÇã(; do Diario 
convencione com os tachygraphos :os seus . .venci· 
mentos. com as condições que, ·melhores .lhe· .pa· 
recerem, tll'll.n e as sessoes s men e. .. . 

« 2.ª Que.a commissão;'não achando redacçiiir 
habil, possa dar as notas tachygraphicas aos 

eriodicos da cürte ara as · ublicarem. E · ac-
crescen 11.: . 

« 3.a .. Que a-mesma_ com.missão façá imprimir 
os diséur:>0s •que· os Srs. deputados •quiierem que· 
circulem avalsos.-Vascot~Uos. » •· .. 

O SR. IloLLANDA CAVALC.'LNTE mandou estii 
êmenda~ que· foi 'apoiada: •· .. 1 ' 

·._ ·1, 

a· Seja 'encarregado pela' camara ·um: dos. mem· · 
bros de dirigir· -os trabalhos tachygràphicos e de 
redàcção · dos Diarios com autorisação de fazer a 
este· respeito, e·ª" prompta: 'êxpediçào·dos· DUí1·ios· 
da Gamara, tudo o gue julgar. c.onyeniente: salva 
unicamente a· restricção·:de niio' pader exceder a 
de3peza em tal ~xpediente, a que mensalmente s.e· 
em e1 o a e OJe.- •. · ... l1 ··».: · . . ·. . 
·nis~'Ó:ti~a. t.:.:.~:it~~ia..: p~~P.6z,: o' .• S.~,; ~i~~~p:esi •• 

dente á votaçao · a ·ultíma. parte do parecer que. 
indicava o Sr . .Cunha Barboza, ara se encarre .. ar 
da direcção da re acção os w;nos ·no mter· 
val~o de:.ta á seguinte s~ssão.- ~-Oi apoiada •. 

Também foi· approvada a .l•· 1Jroposiçãó ofrtl··. 
recida - pelo .sr. Yasconeellos; · Tudo. o mais foi 
rejeitado.. . . . . , · .· 

·; A,cste.tempo já-tinhavoltado·adépÚtação, e o 
Sr. Araujo:·Bastos. deu•-oonta que,-•havendo diri·· 
gido ·a :::>ua Magestade· um .. breve: discurso con· 
te!ldo .. a formula· ,p_rescripta -peJa .co.nstjtoição,. 
entregàra OS autographos dO!i . décretOS, CUJ3_,sanc-· 
Ção se. pedia, e . que Sua M~gesta4e. respotidera: 
<! Que:. os man,d~Xíi', eí.àmin~r-. !~ .. Est&;:X~~posta foi, 
recebida· com ·imuto· especial agudo. . ·. . , , _ 
.. o. Sa. ,VrnE-PRESIDE:iu .. parti~ipoudi .;amara 
qué·.se·Js-·offici~r .ª9- ,f!lhi~stro ·.competêrite para, 
que'S.ua M·~g~s~cje _des1g!le .. 9 .,dia, liora, e.::lqgar. 

PRIMEIIÍA.. _PA.RTE DA. ORDEM 00·.DÍÁ" 
em:· q11.~, s.e., ,dignar~ . de ,;i:e~ebe~;' a .. de_p~taçno. qug, 

· dev~_ .. saõ.e_r;; a J1or~. ~:gi ,;11ue se,_f&!a,_Q .e~cerra~ 
· nieilló. d.a .ússémblel ger~l; ll-.osr~ #:ne!i,la ~o.i;~: 

· ' · · .. · j mediatamente.· a. bstà - u .continha. 

' .. ' EltE'ND.l_: - · 

• 'Qae se offl.eie ao ·governo p:ira que se paguef 
aos d~putadoso_teínpo .que·têm exercido na·p~·' 
rogaçao da sessao 0 fazendO"Se a conta á proporçao:i 
do vencimento, .. reme~tendo-se · certidão do: dfa 1 em1 

que tomárão __ :poss~.:;J>. •· '· .,.;_;_ · .. ,,_ :.·J 

·os iio_!ri~:;!l~s: s~ilhores~:q~e .4.:~em _for~r a. ~e;.. 
· putaçao. .. .. :«·· ... , · ... .. .. : , ·" :s.· ·" ., ... , ... o's~. ~A.· i~~·a-red~cc;i~;,d~'proj~cto'dere~: 

solução ácerca do~ vo~s · singalar~ · (\oS: ·· mem..-. 
bro3 'dás juntas:. de· fazenda:. das.-provineias.~ Foi' 
appróvada, . . . .· . -_ 
: o Sa'' l PRESIDEkrÉ 'deti.' para : ordem ªº 'diã': .. 

... ,- ·• ,:,·f·~·~·\'·"·f .. ~ : '~ ···~-~·-. · .. :-·:1'!" .... ~-.·,/._.~r·.: 

. J~o~ ~l!olÚçã_o ~rca,~d,ós ~rs. ~pubdos ·qu .. 
chegarão no ftrµ da.· se:;sao. . ·.';• . , , : i 

: 2."-:Eniendas, do,. senado:: ao : projecto · para '-a·. 
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crenção llo officio de escrivão dol po~ito e pro- Sc!cretariá :Jiàl'a se,lbe dar: destino e o 3i> igLial-
testo. das. letras; .. , .. : - . . mente: o .. foí. para. se satisfazer~ . . .· ... 

-_ 3:0-:pa'tec~r~ ~e ~mnlis~ões. : . ;;~ ; · :ForãO .presentes á cam'lfa 'as participações de 
. J4 evanto;u·-se : .. a ,~essão: dcpo!s'do meib' ~ia; . • molestia ·dos· Srs. Albuquerqüe: e Almeida AlLu-

.Tosé da ·éoiia éCai•i:;alho; vice-presidente;_:J~sé : qnerqué, de ,que ficou-inteirada.' ·. . 
Carlos?CJ·ei,•a déJ1.lmeida Ton·es.10 secretario.:_ Veio á ·mesa um .. requérimentO do· tachygra-

. ; ~ê 1·aiuo ianna, secre ano. 

·PRESIDÊXCIA DO Stt. _AR . .\.'C.TO Llll.'1. 
'. --~:.· .•~ • , • " r " • • 

· Feitri a 'ébamada· âs · 9 horas, aeliárão-se. pre
seute;; 77. Srs. deputados, falt1mdo. com causa· os 
Srs. Verl'!ueiro, Paula ·souza, Feijó. Dias, Ma1·tins 
Pereira, Rocha F1aneo, Ferreira de ~Iello, 1.Iello e 
Souza; mons6nhór Pizarro, Pintõ,de Almeida, Gal~ 
Yiio, .Costa· Silva; Barros .Leite, Almeida Albu
que_rque, H91.landa ·CavalCante, Faria Barboz~; 
l\!aciel Monteiro, :Albuquerque; Herrera; -Llambi, · 
Pereira de ·Brito e Madureira. 
·O Sa. PRESIDE~'TE deelaiou. aberta a sess_ão, 

e lida a acta -da,antecendente· pelo Sr. Araujo 
Vianun foi approvada. · . 

que V. Ex. me dirigio com data dé 29 do mez pro
ximo findo, communicando-me que a camara dos 
deputados precisa saber, pelo que t-oca á repar
tição a meu c:aTgo,, se todas ·as ·leis· e-resoluções 
sanccionadas ,_por s. "hL:o.Imperador Já se achão 
publicadas e. :i,mpressas, e se Já. t.êm sido enviadas 
às províncias e .ás. diversas estações, tenho de 
significar a V. Ex. para o fazer presente ã mesma 
c1u11ara. que por esta secretaria de. estado se t.em 
11 semelhante respeito. obsel'Vad.:> o que- dispõe a. 
constituição do imperio. · . · 
. -<<De.os· gua,rde .. a y,_Ex.-:Paço, em 10 .de No-

vem ro e • -~- a1·quer. ·. aceto .• -· r. ose 
Carlos. Per~ira !le, Alme~<fa, T_oi:res. » _ · ;·, • · , , , 
. 2.o « lllm •. e Exm:~ Sr. -:Bav~o o sen1do 
ado tado intéiramente os dous , ro·ectos, de :lei 
v1n os. a 1:ama1a os rs. eputados, um sobre 
lier livre"a qualqüer pelisóa J.evaót'U'. enge"nhos 
de assucar, A outro· para. que ós i1avios dé pro
priedade brazileira possão . navegn1· sem levar a 
seu· l>ordo cnpellães nem cirurgiões, tem i:esolvido 
d\rij!il-os. á ·Sanéçâo imperial;. O· qt,te 'participo. a 
V. Ex. • pam o fazer presente na· camara dos . 
Srs. deputados,, · · ·: ' '· .. 
· " Deos guarde' a V.- Ex.-·Pàço do se1i'ado, em 
!l de Novembro de_l821,-'Viscondc de<Jo'ttgonha.s 
1lo Campo.- Sr. José Carlos Pe1·e1ra:··de 'Almeida 
'l'orres. » · · ·· . ._ , · . . · · .. ' · 
· S.o e< Iilm. e Exm. Sr.-Parecêndo hayer erro 

de cópia no autographo da resó1nção·tomada na 
e.amara dos srs. doputados _:a respeito aã- nioeda 
de . cobre que·· actualmente ·gira : na·· provincizl . da 
Dahla,- qua11de1:.no· ·§ 3° do·art~ ·2<> desigiia".a ·quan" 
tia ·de t:ooos: comó ponto 'minilrio·do empi·estimo, 
que ·o JJ<>Verno ·e··~utotisado :l' cOntrilbir. eÍn'COll-
s_eq1\enct8 ·:das' disposições dõ ~~smo 'artigo; de-' 

~ora •'o levar. - 80'- conhecimento da. c.ainatii dcl~ 
l)riJ. deputados'.,.:aflm . ·de de()idir :11é!me11te. esta 
qu~ida,. :que:·. o :,se1iadcr ofte1"ece á. sua conside- -
ração. · · ;;. 

cc Deos. g~arde,:a ,V. Ex.- Paço do. senadq, cm 
10 dé: N~vembro' ~e 1827.- Vi.~cóiid{'!Íc ·oo~go
'11ha.~ do Campo.::.. -Sr~ José Carlos Pereira .de Al-
11rnida Torres. ,.· · · ·· · : 
• FiCou~ a ea~ara fateirada do 2°, o 1° foipara.a 

se resolva. o que.· fUr de justiça. ãeerca . da_ pena 
da suspénsãó' do seu ordenadó, que_ elle jUJga 
nã_o ~erecer .- Foi á • commissão de· redacção· :lo 

Foi á mesma. CÓ;mnissão outro requerimento 
. do tacbygrapho • M~no~l.José Pereit-a . da Silva, 

sobre o mesmo obJeeto; com um pla:no que offe-
receu sobre tacbygraphO;i· · · 

Forão: remettidos á. ct'minissão. de )egislsÇiio 
um requerimento 'dé Francisco' ~ias .de Ca~tro, 
pedindo se , peção de novo ao governo esclare
ciment?s e mais P!ll?e!s . relativo;; a um · seu 
reque1'lmento que a1rig10 a esta camara sobre 

, n insinuação de uma doação, e outro de Maria 
l\lagd~leua. do P.ir!s~_pedindo def:laração da º!-

de outros Srs. deputados, que tinbào vindo no. 
fim da sessã<', ·o qlial se ia. pôr em di'scussiio 
º · o Sn. Ooomco fez o 'seguinte i·equerime_ntó, que 
foi approv~do. . · ·1t; 

.· : REQUErulimc:ro 

·~ ;Re-g_uei~~>, que s~ pergunt~. ao gov~rno,· se ;Joii· 
qu1m. Ignac10 de Lima e Joao Francisco. C)iaby, 
fórão admittidos ao exercito como cidadãos bra· 
iileiros ; . e se houve alguma . consul~ • 'que 08 
tornasse tlles · ~e .. a remetta ·a esta eamara.-
O~ori~q· ,Ate~1(ies._ n, · · · 

·Teve I.• leitur.a. a seguinte. -indi~ção .. do Sr . 
Moura: .. ··· 

.• .. 
« Proponho que se.diga ao go.-Yerno, que mando 

pubU.:ar é. éuníprii em tõaas ·a:i· províncias do 
imperfo .a' resolução·· de 4 de -Fevereiro de '1822, 
tomada em consulta. do conselho da fazenda ·de 
~3 de-. J"neiro .do :dito; .. anuo, ·&:quaLreduzio, a 
4$\)QO. ,()._ tributo de ,c'tda;:pipa de 100 .. eanadas. de. 
aguard!m~e,,de. consumo, ,que,.anteriormente--pa· 
gavão 88000.-. estabelecido ,no •. alvarA .. de 30 de 
~laio do . 1820; · · Qonformàndo~se .. com · o.· S .13 do 
nr:t., l~ do:.ti.t. ·So .da ,constituição do~iIJlperio.-. 
O deputado 1'{oura. ».; . , ;..; " " :. : , . . .. : . .., ... 

. ·-Pedi dai diseutid·a .e .vencida:a·urgencia :teve· logo 
segunda leitura;) êe ··decidio-se que<Cosse •á: lima' 
commissão;. foi ~remettida com urgcncia à com· 
mi:íslio de fazenda. · , · · · ~ 

O mesmo. Sr •. Moura ·Jez ,esta outra. 

<1. ropo o·: que !Íe 1ga ao governo.~que man e 
cohibir .na. provincia. do Ceará: algum'.1S alfand'e.
g'ls filhes "estabelecidas arbitrariamente pelo go· 
:verno da mesma provincia :em alguns portos, ás 
·quaes não ·cheglio senão embarcações ·de cabo~ 
tagem· de·Pema.mbuco:e Maranhão, onde hã ai, 
fandegas.; creaçãóo<_ou est&be~ecimeuto:que~!kÍ não, 
aut.oriaou ·na. creaçao :da alfa11qega da ,capital da 
pi·ovíncia ;: .. e que tanto iwpede··,e acabtunba -o 
commercio sem utilidade. .. . -, 



CÃ¢mara dos Deputados - Impresso em 06/01/2015 14:23 - PÃ¡gina 2 de 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSiO EM 1:2 .. DE. NOYEMBllO DE 1827 
. ~ ' ' ' - ; . ~ - ' ·, ' -- ' ' . ' - - : 

, . « Oamara dos .deputàdos~ .12 de .Novembro. de. 
· 1827 . ..,:,- O deputado Motf'.,fa. ,, · · ' · · ·. · ·· ' 

·.Teve: 1• leitura, pe(h'da, ·discutidâ ·a· ·ve~ciJà· a 
ur éneia féz•se 2• leitura e.li i i'euiettida á. com-
missão de :commercio. 

.O':sn: ll.t.'t.pepio· uceiiça' para ler' o seu voto 
em. ~epa·~~o ,a J:espeitó ·do~ tril~dos feitos com 

cedida o le<f; 
priniir~se; 

ORDEM DO DIA 

Enh·ou em discussão a resolução das· commis
sõcs de constituição e fazenda, sobre o subsidio 
dos Srs. deputados, que vierão no fim da sessão. 
~\l~·se._de nov-? .a eD_Jenda do Sr. Getnlio, que 
tmha ·sido .aeomda, na sess_ão a~1tel"io1·, e içunl
men~e. a segu~nte d() Sr •. Odorico, que foi apoiada. 

·.lUIE'.:llDA 

apptov~dà a re5ohi~ão 'e nenhuma das 'emendas. 
_Tratando· se ,eJ1tão: de , dar ·desÚno . ao requeri· 

m.en~ <!o Sr.= ~un.es Pires;. .. decidió-se que fosse 
à comm1ssão_ principal d.e fazenda. . . : . 
, · Segui.o~se , a, discussão àas emendas do senado 
ao proJáCto sobre o prótesfo rlas Jétras~ e forão 
ap~i-ov9ftas amb:1s as emendas e adoptadas, de
º!dio-.se que fossem logo á lcommi,:são de redac
çao, mdependente ·da approvação da acta. 

Passo!-1-·se a P.1\receres de commissões, o -leriio-se 
os ·seguintes.. .. . . .. · .. .·. · . · 

' .- .\ . 

. . ... . - . ~· . - ' 

l.J> .. ·• ·As:.cómínissões ·de· constituição e dé fa
zenda examinarão' com a .devida àttenção; etc. · 

com~iss~~s reunidas de co~~ti~uição e de faze~da 
tendi) examinado .as :condições ,da companhia in
gJeza. de: Oxenford, ·e o decreto que a . isenta 
de• pagar; em 1ouro. · <! ·quinto, 'entenderão que este 
decreto' do :ex-mm1stro da· fazenda- marquez' de 
Baependr era• •attentatorio do: ;poder legislativo, 
emqu·mto• revogav&.!:as· leis :e •·Yegimentos •min~
raes; ·.que ordenão,.o :pagamento do ·quinto: em 
eutc?; e ·.não·,,,em··outra«moeda·;· e •que além 'disso 
<>: ?1tc>.idecreto ··.elfenJ.ia .os' interesses .nacionaes. 
}lOIS que.pagando,se o quinto::em no.tas· do .banco, 
<>ll mesmo em spra.ta, .. ;.viflba•;a i·ecebel'-se real-

. inente ;menos: do <'._que· :se ·O :quinto . fosse. pago em 
011ro; e propuzt:rao á esta··augusta camara,,que 
11~ ;recOJ!lmei14a~$e.;ao go.verno . .a .. obs~rvancia,das 
d~~- ;le~s ,,e. i:eg.upen,tos,· e;, qul). se,,procedesse. : c.on-

.. tr~:.o ..,rl1i9;,,W!ll'.quez._ de,,Baepe.nay. pelos ;prejuizos 
e damnos causados ao Brazil com o· cltado .de-
creto; ' .. º:' .... ·.. . ''• :', ·. . .. :· -.·-.· .-.·, . ' 
- ~fo~N:,oppQsi~ão ª· este.,parecer niiõ",q_uân~o á 

.. E' muito' necessaria a aecusaçiio deste. ex-mi
nistre, pela decidilia proteeçiio que 'tein da lo a 
estn comp~nbia inglez'i. 'N!is condiÇôes"se obri~a 
a companhia a entrar com cem .. contos-' de' reis 

. · provm~ia, e .:}nas, . es a eon 1çlw ... 01 · revo.
gada, e sc.receberao aqui os cem contos ;:aceitou 
a companhia como graça :'a compra ·do 'la,,·1·as 
a~aJ!dilnadas, e .pouco,depo1s um decret~ llie per-

- , " 
abandonado e nem o podia estar, tendo quasi 

· fanto ouro .como. terra; a siza foi paga em bí
lhet.!s do banco, que não correm lia pro,·incia 

·de l\linas-Geraes, e nem se reeebelll . nas esta
ções publicas ; o quinto é recebido em bilhetes 
do banco, e :niio cm ouro, como pagão ·º" mi
peiros, e . até me parece quec . está .. isenta de 
pagar quinto, -porque. sendo determinado, que- o 
qumto fosse pago .com -os .cem. contos aqui . de
positados, . o nosso grande ministro .. do imperio 
pérn1ittio o• levantamento do deposito por este 
decreto.· (Leu-o;) Ernfim consta.me :que esta com-
p·m rn. cs rangeua exerce Juns 1cçao nesses- u
gares em t}ue trabalha, pois, -po1· exemplo, mnndiio 
fechar t:1vernàs, e outras cous'ls, que só o em-
pre ado ª!1torisad_o por lei póde . fa~er; · 

. . 
tinue a soffrer tantos prejnizos. O homem o. mais 
indifferente não , póde .deixar· .de. maravilbar~se 
com tantos excessos .... mas ·não; ningucm se 

. maravilha, -porque são actos, do ministedo bra-
zileiro.-. .. . · . · · 

executivo contra uma senten~a do· conselho da 
fazenda, que declnrou isento ·da taxa do se!lo, 
estabelecida pelo alvará de 17 t.le Junho de 1809, 
um legado de U:sofructo de uma propriedade,· da 
qual o te.stamenteiro . jã tinha . pago a decima. 
pelo valor dado. 110 inventario no tempo da m~rte 
do tes.tador, e que o ·dito promotor .. queira c0t1s
tranger a pagar outro sello pelo úst•fructo, abrii1-
do-i;e . couta : 'corrénte com. o legatario, para· o 
pag1r pelo valor que se arb1tr~'\sse «lo i·endimento 
a.nuual, como uffirtna ser pratica nesta eôrt), pol' 
ter .. sido·. a lei ommissa na fó1·ma d~ avaliai' e 
do arrecadar ,a decima destes .legados. . 

« A sentença do conselho da fazenda fundou-se 
em que o facto em que!Jtão .não se achava com
prehendido nl\ letra da foi; que manda sómente 
se .. pague o sello antes da . ·en t1•ega .da bei·1~nça 
ou fogado, coiifOrme o. liquido que se ent1·ega, 
o . que J1a_yia., pr.atic~~o ,o ~e!!lta1lle11~eiro, · .e 'que 
~l~i:i1. di~S? '?s:i:endi_m~mtqs .üo \lSc;>fruçto.eri\o co~1, 

de diversas :causas, e- riãô éstando no monte do 
tes~dor •ao t!~mpô .·do seú · !~leciínentor não iió.de 
Se:t r.eg1Í1ad;:i .o s.et\ !'.lllOJ; hq_uido. U() lR\'entar1_()• 
pa.~a· ~~lle. _i:;e di!duz1r a_ dec~1ll.ª~ ~ · : .. , , '. · 
., e_ o, -conselbeiro .. promotor porém pretende. que o 
alva1·á de 17 de Junh? de 1809 ·no § 8", e«).\le 
2 de Outubro de 18ll -peh generalidade de suas 
pala.vras:~ :n.en~u~a quitaçiio; ·de· pef.léiro ·:o~ le
gat1rio .P.<!~:; virt:uae . de ... ~stam:ento, ,e~~--~om{!r.e· 
.lu~nda ·o legad~ ·do'_ usof1:uc.tC?• ·o ··q11:e: põr" isso 
q~a11do _fôr. deixada ·~ prop!1edad.~;. a unt,. o.· o 
usofr11cto a outro, o herdeiro· ou· legatar10 da 

2~ 
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J!lf 
propriedaje p~gue a deéihia do seu va~oi: ao 
te~po do. fal~ecunento do. tesla<lór, e que·. 3.9 ·1ega
i:lrto. do U!>Ofructo se abra- conta, para pagar 
:mnualmente a dec!ma do rendimento que tiver, 
,.conform~ fôr a_1·bitradó Segu)1do_ se pratica, p_or. 

" A commissào ó de parecer, que a sentença 
do consellJo da fazenda é justa., e que uma vez 
paga a .decima da pro l'iedade pelo s1::u \'alor no 
- ... .· 

110 testamento, 011 pela foi, por ficar pendente 
ela ultima. quitação do usofructunrio, qne. póile 
sobr1:viver muito.ao testamenteiro, o que é opposto 

1 !So Co • -;-- :"\ 

e § :!0 do al\'arú de 2 de. Outubrn -de 1811, finai: 
mente na avaliação annunl do rendimento, vi
ritõ n ser compi-ebendidos prvdnctos do traba
lho, da in<l nstria e dos capitaes do nsofructuario, 
que aquellas leis não tive1·ão em vista de taxar, 
e de;;ta sorte amplinnâo-se estas leis de contii
buiçiio tão on'eI"Osa, commelte·sc U:ma verdadeira 
concussão. 

11 Por todas estas raY.ues entende a commissão 
que as citadas leis mio consideriLri\o o usofru
cto scpamdo da causa ou propriedade, e que sendo 
deixnua. _esta a um, e o usofructo a· outro or 

. tempo e erminn o, ou ppr vida, se deve repu
tai· este dil'eito do usofruir como um encargo 
imposto iL -mesma cousa . ou propt·iedade, e só 
está ob1·igada. ti taxa do - sello ; mas tendo re-

a e· • i 1genc1a.. con 1·ar1n, e en o a. es e 
1·espeito hnvido ·duvida:s e praticas differcntes, 
dê so1·te que nliim do cnso presenta de que trata 
o l'equerimento do Sr. deputado Costa Agnbr, ba 
na commissiio outro requerimento de D. Maria 
Euqueria do Yasconcell<Js Yiann:1, _que se ·qui>ixa 
de que estando no usof1 ucto .dos bens -que lhe 
tleixára: o tenente-coronel José Ignacio da Silva 

. Costa, pnra por sua morte passarem a seu so
brinho , o conselheiro promotor fiscal exige o 

·pagamento da decimn do usofructo; a· commissiio 
(•lferece a esta angusta cnmara ·a soguinte 

RESOLUÇÃO' 

« A asscrnbltla geral legislativa do imperio re-
. solve : . 

"·Arligo unice,, Os alvarás de .17 de Junho de 
1809 e 2 de Outubro de li:!ll, .que estabelecelii<>. 
na· taxa do sello- das. heranças . e 'legados, dando 
a fórma de sua a a -· . - - . .-
direito d.o usofructo como legado "dive1'só da pro
priedade ou consa deixada, mas sim ·como onus 
imposto á_ mesma cousa ou· p_ropried11de, e só 
os ·herdeiros ou legatarios. destas obrigados á re
feri d à taxa pelo valo'r que tiverem no tempo da 
1no1·te do testador. · · 

. 11_ P.1to. dá cmmra dos _ depufudos, etri .12 de 
Novembro de 18-27. -.José Ca1~los Pe1·ei1·a <fe :A l

. mcitla Ttfr,•M. - ;hl.to·nio .AitgU.sló <fa Silva. -
J o~é c.1sa1·io ck Jli1;a11dà Rilieii·o. - A 11tonio da 
silva 1t:lles. » · · - ·' · 

Foi approvadÓ o parecer, e se ÍriandÓii imprimir 
a resoluçãC) com o mesmo parecer; ·-.· · · -

"A commiss~ d~ ~~stibtlção;~-nã~: ~ud°ô_ po
dido_ C?tribinar co1~;ª d~ marinha e guei:ra .ã.ee:r:ca 

strucçõe3 expedidas em diversas .datas,-á vai-ios 
commandentes militares, :e em 31.:de· Agosto de 
ISW ao da pr<>_viilcia do·.Mar.\nhão; -instrucçõcs 

ne - ct\1 eo1\,;e u1mcia -da indica ão do Sr. de-
puta o orico- 1\ emles Corão pedidas a:o governo, 
e remettídas pela secretaria competente com officio 
do respectivo. ministr(I e secretario d'estado na 
data de· 3 do corrente mez; porquanto julgando 
esta ultima commissão, que. e § !)o .do art. 1° 

·das ditas instrucçõe,; não só é- necessario 11ara 
a córiservação da disciplina do, exercit\l, .:Cc;imo 
tambem conforme ao regulamento;. aos artigos 
de · guel'ra, e ãs leis, a - primeira está · conven
cida de outi·as idéas, considerando-o destruidor 
da disciplina militai·, opposlt> ao regulamento o 
snbversivc;> da constituição politica do ~~~.rio, 

e soldados, cnja conducta se tornar, sobre insu: 
bordinada, incorrigível; o para ei;ta côrte aquelles 
C1fliciaes; que· forem esMndalosos pela descomedida 

oi ur · d · · · ·' 
· .. DcYe saber-se · qu'e os crime.;;: de. insu~or

dinaçfio· e de solt11ra ·de. lingua, ou esta • seja 
simples, ou ·qualificada~ são severamente puni
dos pelos·art. lo e' 16 dos de gue1·ra;· e que á vista 
do Si 3 do cap. 2° do regulamento cia>re que 
!õejão julgados e sentenciados em · conTélhos de 
guerm : além disto tambem é certo que a sol
tura de lingua só ô · punivel conforme as· leis 
militares, quando as pesso1s sujeihs. ás mesmas 
fallào mal dos- seus superiores nos corpos de 
guarda, ou nas companhias: fóra destes dous 
casos, ellas ficào del.iaixo da. alçada das auto-
r11 a es ·c1,·1s, · assim como· ·ou ro ·qua quer c1-
dadiio, para serem processadas · e punidas; se os 
seus discursos contiverem . por .qualquer-moti\"O 
alguma. especie de criminalidade.: . 

. « l'a; sen o 1s o assmi, se~11e-se • que.0 o : § · 9° 
das mencionadas instrucções mvolve nada .menos 
do que um •ata9.ue formal, e muito directo;contra 
trez ·-poderes pohticos; co·utt-a ·_•o: legislativo; · re -
vogando os a1·ti~os de g11erra; •quo-fulminào .. se-

. verlls ·penas nos crimes , de ,:(nsubordinaçiio, .- e 
soltura de lingua; , con~tu ' º" judiriario,. -.transfe
rindo pwa os commandantes de arma11 o direito 
de: julgar e' de impôr pen!ls -por delictos, que 
na, fórona das leis devem ser julgados e sen
tenciados em .consemo ·de guerra ;·.contt·a o poder 
moderador, diminuindo, ou perdoando essas mes-
mas penas estabelecidas. · · 
· « Nn ·_presença d_e"~tuis _argnm~~tos .:~averá al· 

guem que possa duvidar de que_ pelo· dito:§ 9o 
· das instrucções foriio ·ao mesmo 'tempo ,-iolados 
os nrt.s; 15 n. 8, -151 e 1137 li~ 8 _·da constituição 
do .imperio'l .. .. _ . . , . . 

<i'N.iio s.e. diga que·:nêm')i cóns~ituiÇii~,·nem 
~ leis imhta:res. pr<>_h~b~~- q~e,os 'of~c11&es pos-

soldados devem servir' aonde se lhes determina. 
A commissiio de ·coristituiÇão "reconht>ce'·eom ,, a 
de guerrà -ª verdade? des_t1(-prop0siçilo" ém ~h!!
sc; mas n{)g\ a 11osstbll~dado. ~e S!J arlm1tt1r 
a sua app~icação a 'eSpecte SUJe1ia ;·'·porquanto 
se t,1nto a'· insitbordinaçjio, comi)' à ·'-soltura de 
lirigua . são' crimes, que· deven( s_ér"·:castigados 
cm cónselhos de guerm, 'e _1com';-'peri-a!!!'."corres-

-· po~dente.s, ·. dqhde · tceebeu. 0_1 r~ifüi1tro' 'd~'. guer
ra autoridade para" perdoal;ns-; J>U ·. p!lra- mode· 
ral·as? Se o- ·serviço ·dal' esquadra, . o - o do 
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presidio de :Fernando Noronha, se, a .. vinda dos 
oriicilies piira: .esta cõr~, nã~. devem .. ri9 .. caso 
pro~sto.eons1derar-se .como outras tantas 

o é · onCluir-s ue o ministro u1z 
dei~r impunes seme~hàntes; ,delictps; se . porém 
devem reputar-se como · J~nas, . nesta bypotllese 
não sendo,. ellas as que se acbão estabelecidas · 
nós arti · cís 'dé : · erra; mas muito ·mais leves, e 
dem8.is · nao sen• o mpos s. na· orma o· regu
lamento, é evidente que· o ministro. foi arbitra
rio, ·usurpou• poderes,-: que não tinba,.=e ou n'um, 
ou ·n•outro caso violou muito claramente a coo-· · 
stituição, tendo além : disto com · tiio pernicioso 
exemplo·· contribuido muito positivamente para 
dar cabo dá· disciplina mHitar, como já avan<(._ou 
a· commissão ; . pois ·que ·não contente· •de alluir , 
umá das' oases ·mais •solidas,. em ·que ella as
sen~ o rigor dos artigcs de guena, . introduzio 
a "irrípunidaâe;: ou .ao menos. a certeza de leves 
castigos;• ;acoroçoando- por este modo .os delin-

. : - . . ,. . 

inexoràvei'-como ·a lei;:as penas •que. esta esta-· 
bctece; ·:por mais asper.-s; que pareção, recebem-se 
sempre com·. resignação,. e com. um' santo respeito, . 

·, · · ·· · · ·· 1 S'"' orém as. ue· 
nascem de pui'o arbitrio, ainda que mais bran as · 
sejão, são ·rçpelli(las com 'horror, e irritão e .des~s
periio os poYos, .·que n'um systema const1tuc10-
nal" não se julgão · sujeitos senão ao imperio da · 
lei,. e conhecem ,mui distinctamente a diffürença 
que exiate entre o direito.· de ag1·aci:lr e o de 
punir: -aquelle pôde se&. regulado por sentimentos 
ae· pbilantropia; este não admitte outros pl'in-
cipios, que não sejão 9s de .justiça. . 

«''A commissão entende da mesma fõrma ser 
especiosa e 'frivola ·.a: desculpa, que o ministi·o 

rocurou no . estado· de desassocego. · e de inquie~a- .· 
çao; em que· se-' nc avao · as" provi c1 , . :s 
comman'dantes ·militares se deriio as. instrucções; 
porq,uânto se 'erão .. in~ispensaveis , á. ~eg1ll'ança.. 
ao· estado algumas medidas extraordinar1as, devia 

' . . . . 
installado no_ dia 26 . de . Agosto de 1826, e não 
determinlll-as':.arbitrariamente; como o praticou, 
attentando>contra os .direitos de segurança in
dividual;'':e ··contra a paz, e '.ª tranqltillidade pu
blica, ·e .. espalhando· entre .. os .. povos as sementes 
do· ..-eee10. -e desconfiança de que em grande parte· 
riascein os dmmensos males,. ae: que o Brazil tem 
sido' victima.- . · . . . . . . . 

« Julgá' outrosim a commissiio, que o, ministro 
não póde ; :defender-se ' eom a clausula· inserta 
tio .ollicio, ·que em 31 . de~·-Agosto do anno prt): · 
ximo: ·passado.. dirigio ao com mandante das . a1·mas. 
da .pro\•iucia do.· Maranhão;- de . que· obsel'vnsse 
as cinst.i:~cçõe_s: na_ PO,.!te;'_~/ que .não se opp~
ze.11se1l1 ;. a ~,~ç~al legt=>lll..!ill() ; porque no . 0Jlic10: 
poster1or.~r1g1d13 aoJ:!r. ~~putad?.lº secretano,para.' . 
ser,:preiiente' á .· camal'.a com os' documentos; que 
o· acomr.>"anharão; sustenta i!itiitó' posifü·ainente. 
n .,doutl~na. ,que estabelet.era~ no reférido.· ~ 9<>.' 
d' 9n~( sê ; se ue que;· ·.Per~111nece~do n9: err~ con~ 

.. o.;;maçao, .. naoa·:.cl)ns1. •: Dl"'C . c1 a, 
llJ!P.róvandõ-.a 'segünda vez'. agora;" assim como então 
a ·ciónéêbeii e.· mandôu .'ex'êcutár; · :.· - · ·· · · '·• ; 
:~ Obii~ryà . ."'!itµ~améÍi_f4·1~j~~~issã_o, qúe tam-" 

· b~m : ~ cqnt_r~r10· 'à leB1!S.laç~o ~ al'.t?.ªl. o· § · ll; _do 
cap•;J~A~ ;ID~~mllS 1.f\Str~cço~scem_qu~n~ ·çqn
fer.e,'"B;O"',com.~.~mla,n~!l .. d~ .armas· JUr1sd1cçaop!\ra 
pr~~-~r;, .au..d1.lói;,;: : pois·, 9.Ue . nos· •_lugares.;; •aonde 
eX18tem .,corpos·, de .1• ·linha 'compete .este cargo 
pol'.· lei n9'·l~ii; ~ihl.liila_~~ ,<1~ dis~~ict~. · , ' .. · '. : 

((,,).>!)~tapto. l :p~rsuade,;;~e . a pq~niiss~o. que, tanto 
q act\l!U'.~t,r$>. d&. B;ll!lt,l'&. .pelas ,ordens;, qut; ............. - ~---.: ;-··-········· - ""• .· ............. -.···-·· 

J95, 

Mendes, o _reilectindo""so'bre a· recriminação do 
ct1nteí1do .no Si 3° do art. 1° das que forão·dadas 
cm 31 de A.g..>sto de lS·!õ, ao comm'.ln<lantc mili
·tar da i·11vincia do l\Iaranhão; e anteced2ntemente 
aos o . ara, ear · e ernam uco, · e e pare
cer: que attcntas as razões expcniidas no officio 
do ministl'o, fundadas sem duvida no zelo da causa 
publica, e boa di:1ciplina do ·exercito, 'de nenhuma 

··maneira poder-se-ha considerar criminosa a me-
diLla tomada pelo governo no§ 9• do art. 1<> das 
m€ucionadas· · instrucções; e isto torna-se tanto 
m tis pall1avel qu·mto se nota que tae; instruc
ções forii.o éxpedidas · em um ollicio da mesmit 
data, em que é expressamente decla1·adtt · a· sua 
execução na. parte em que se não oppuzerem ú.. 

· actual legislação. 

· p1·aticar. 
· « Paço da camara dos deputados, em 4 de No. 
vembro do 1827.- Antonio Frnncisco de Paula 

' Holltmda Cavalcantc de Albuque,.que.-Fra11cisco 
das .. Chagas Sa·ntos.- Igmicio José JTiceíitc dct 
F.Utiseca. n · 

. ,.OTO DO SR~ :QEPUTADO CllNllA MÃTTOS 

. « A cómmissã.o de guerra vio a informâç\'io re
mettidn n esta camara, pelo ministro e secrcta-
1·io. do estado dns negocios da guena, e1i1 data 
de 3 do conente, servindo ue resposta ao oilicio 
que lhe fórn. dirigido no din dous do mesmo 
llleZ, sobro n .indic1çiio do nob!'e deputado o 
Si-. Odorico Mendes, n respeito da,,oruem do dht 
e 1:íroclamaçii<> .a elln junta, do' condé de ·Escm· .. 
guolle, commandautc militar da provincia do ~la-
ráillião. · · · · · ·· · · · · 

.'.°;c".À. "informaÍ,;ão uo minlstl·1f da Úc1·ra vem 
. accímpan ad11 as ms 1·ucçoes cx.pe 1., as po o go~ 
·Y~Tll!> .'t;n1, divel'f\aS dát~s .. a algµns cominiuídan
tes militares. de. provinc1as; e 'ainda que a com
míssão', ;á face dos.§§ le 2 dOf!'eapitulos ·10 e ·11 
dos novós ·regulameutos; e··segun'do ·a·doutrina 
de differEmtes artigos de guerril dos capitulos 9'> e 
26 · dos · n'iesmos · regnlamen tos; entende, que os 
crimes de im;ubordinaçi'io, so~tura de lingua e ou-

. tros, em. 9.ue ··os'· officiaes e "Soldados· se -tornã0 
incórrigiVe1s; .devem ser ·examinados com a maior 

. circlimspecc.ão' antés.' de·· serem; 'como . devem ser, 
pu'.nidôà · ptir .senten'ças de .. conselhos 'de: gl\erra , 

,.:.,;.. ..:.. .. :.. ... ~· - "'' ' .: __ ... ~ ... -.:. '..:..·.- .. ,:. ; ~ ;.,;._·;, I...~ 
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taínbem entende 

« Por este modo se tem procedido em diversos· 
paizes em epoeas m'enos melindrosas e etn 1~
i:ares menos agitados do que algum11s· pO\'O.\ÇÕes 
do· imperio do Brazn·. · 

« · ~.\ prudencia e uma alilada eircumspecção 
devem acompanhar as operações do go,·eruo nas 
provincias _do ~orte do B1:azil, que :_acaba_!ãO de 

tidas nas provincias do sul. 
'' O· fierviço na ilha de Fernando, e a bordo dos 

na\'.ios ·da esquadra, nunca. foi ordenado P!>r sen-· 

detalh11' ·era conside1·adÔ com~ 'destacamento ou 
serviço. de. :niarniçãii; · é quando não_ er.i. po~ de
talhe, e11traya na ordem das correcçoes arbitra• .... . - .. - -- - - . . 

. o . 
" A reniessa dos officiaes para esta côrte nem 

i;e acha prohfüida. pela. consti:tukão, nem pelas 
leis militares .. Os officiaes e soldados são. obri • 
gados a servir aonde os mandarem, posto qlle 
lhes não toque, sem murmurarem, nem por dif· 
ficnldades, e se entenderem .qite lhes fizerão in· · 
iustiça, podem queixar-se depois de füito o sel·viço, 
mas com toda a moderação. 
· " Tal é a doubina do arUg0.~e guerra 9" dos 

l"•?gulamentos. · ' ·"~'.. · 
" Se esta .·lei· e barbara. dcro,..ue'.:so r .outra 

m:m; p n osop 11c11; mas so este artl~o esap
parec1>r dos r~gulam~ritos, acaba-se a discipli.1111,. 
rntrodnz.se :a 1anarcl11a nas tropas, os ·soldados 
s.;rão interprtíres e ni·bitrarios o xeeutores das leis; 

·. er i e1xa ser o e 1en e e go 
nar:i eni corpo deliberante. 

'' Pczcm-se os inconycniei1tes da lei e as 
consequenci!ls da suspensão della ! Tud_9 o que 
ac1ba de· dizer-se a respeito dos castigos dos 
officiaes e. soldados, deye ser . entendido com os 
ua 1 a linl1a. Os da 2a acltiio·se sujeitos no rigor 
da disciplhn militar, sli quand<i ~stão reunidos 
e não podem ser enyiados em serviço fc)ra da.s 
suas províncias ·sem expressa or..tem:llo governo. 
· " A' Yista do qúe fie.a expos·to, a commissiio 
é .de pwecer que so reconime11de ao goYerno n 
exacta obseryancfa das. leis e que o commandante 
l'Ílilitlr d'l prn\•incià do l\Iaranhãd ou outro qual· 
quer chefo, seja chamado á mais· severa respon
sabilidade. pelos . abusos de poder commettidos 
contra os officiaes .e solqados, que. · se queixarem 
de suas violencias e arbitr11rieilades, e muito 
especialmente pelos illegaes. procedimentos havi
do~ com os officiaes e soldados d~ 2•·Iinha, q11e 

trai.a o art.16~ de·guerra dos· dous ·reg~1iamentos. · 
·· « Paço da· eàniara· dos deputados, 8 de N-0voin· 
bro.de ·1827.-R.-J. da Çunha lifattos. »' · · 

; \'OTO_' DO SR, DEPUTADO LUIZ .i..UGUSTO, MA. Y 

. " A:o dPptitado l\lay, como· membro das. eom
missões'reunidas de constituiçiio, marinha e guerra., 
parece que o offic;io :do Sr. miri~stro e sécre~ri<> 
d_!'. estafo .. do!? neg9C?!OS. da -~ue.rra~ em q>nte~~il.-
1.:ªº aos quesitos e uúormaÇoes. -que-por estâ aU.• 

t.ar, q11e hom•erão disposições nestas iustr11cções," 
que pela. su'l nat11reza pertt!ncião não menos ás 
repartições do ~nterio':" e jtlstiça. do.· que ;á g11erra; 

que e ao · co11selho de estadó e de ministrós eu; 
g-lobo, que se devem . difigi_r , todas : a5 _rel!ex~s 
de _qualql}er ge~er~ _que .seJ:ip, .s_?bre tao _ 10fel1; 
z 
podem derivar de um systcnanüoisterial, no qtial 
não é admissivel-que uma só. seja -responsavel 
nem considcrnndo como autor d~. systema~ 

« 2. 0 PÓrque existindo 1;0 oflicio Ao Sr. minis- . 
fro a expressão abreviada em que elle refere a_o 
commandante militar a observancia da constitui
ção (no art. 9" das taes instrucções) ; e seguiu· 
do-se uma semelhante recommendação em teJ."mos . 
geraes a fa\·or da ~oostituição, a differentes. ar· 

· tigos antcrior'18, nqs. qua,~~~!gl __ distingu~ cóusa 
alguma em termo.s;ênt&-e .militares1:,de 1~ ltnl)a.()u 
de 2• linha 'e o!.'·àenan as deixando toda.li. eetré~ 
gues a, -~~!>Jtrariedad~ da pouça int~ .1gen~1a. ·C?u 

. do. :vertiginoso ilespotismo de ~fr. de ~.;cr!lg_no!le, 
e. isto t.udo sem que appa.rcça nas .. 1nstrucçoes 
doutrina que ~armonisasse o regu~~mento d~_ 1JG3, "' 

e ns 1 U1çao .que . es roe ml)J_. . . . .r . 
de guerra, .não póde .. o dep~_~do .May_, .f<;>J;mar 
outro conceito de todas estaS .m1senq,s, ".alem da· 
q uelle que consta do seu . voto separado -dif 29 
de · Out11bro .finjlo; e .apenas podetja. eUe _depu
tado accrescentar, que' ni\o .só , estes ma. les; ora 
presentes,. como todos :iquelles males que : no 
Brazil têm occorrido em todo o senfü~o e genero 
dn. administração · politiea do i~perio, de:ven~ .ª 
.sua fixação e accumulnção, ã. boafá. ou á fac1h
.dncJ.e com que ficar:1o em. pe todas as 1!3is e. m~
nhas velhas diametralmente oppostas a . constt· 
tuição jurada, e isto em virtude <la Jei da ex.tincta 
constituinte de 20 ·de. Oütubi:O de 1823;~ que os 
inimigos do Br~z~l 11àbilmente cpnsegÜi!ãO ~~~er 
pao;sar, na. corteza:;OO. .,que cu.m :seme_l;hante cpáo 
de dous bicos não só poclena caducar .. toda . a 
constituição lib('ral, mas até poderia· vir. a des- · 
truir-se a roes.ma. irideperidenc1a. do. imperio'. 
• 1t Parece portanto, e ~lov!imentQ'. ao depütàdo 
M:a , . ue seria . conve:mente · ue. esta , nu ush 
camara, man ando imprinur.: tam em to os es es 
pareceres novos •. ho:uvesse de. J.Ll>ri~ mão 'da iudi •. 
c;lção do Sr., Odorico Mendes;,.env1ando tudo, ·ao 
goverp~~- Salvo~ iiuica1rienW: o' ~o ';til? que".~e ~e
conhecesse a convenienciia" 011 a urgente · ne<les
sid11d~ de se enyfar ~ó th_ron~. ~po*·· Y.&eio ~e:de· 
p:u~açao, .um comP.eJ!dl~ dos .d1~er~~~!I. golp_~s.:de 
vist.a da futura .s1tuaçao _do .Br~1l;,e,um re~l,l!ll!l 
d?s males a que .nos têm tr~.d<> .; todoll o~ m1-: 
n1stros e ministenos desde 30 ãe~ outubro de 1822· 
~té agora;·· e . isto::· tudo_ · tiomO"'.u_~,;. ~pcontes~avel 
testemunho' 'dlf'Vivu 1nterellall;' qtte·'-a""Cauun-a· dos 
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dé ibero'!_'esta cauiara;'approvandó 0 . parecér·dii ordenados, impondo apenas. a junta· ao dito 
comm1ssao··~e' commercio; agricultura-, industria Guimarães. a condição. de. por seus ben;; repôr o 
e· artes; q·!l~ não·. tinha lugar ·por ora a queixa · ·excesso sobre o que lhe . fosse legalm.inte . con-
doa sup llcantes. · or ue · a r - cedido. · · • · - · 

o · es~ll! argo .. º~paço_ estava· airiaa dependente « A commissão attendendo; que os ordenados, 
da -_decisao definitiva de embargos; com que os· q~e percebem os escrivães. da abertural, e da 
mc~mos 'supP.li~tates' se havião_ · opposto.· . · descarga daquella alfandega são de 878, e não 

« 'Recorrem ' or· · de " · · · • ·· • ' odend d ix r ' · · 
Jnn an o um documento, pelo quor· izem · qué - além de se adiantar em·árbitrar ordenados, dês
e8tes embargos forão jâ déctdidos definitivamenie lizanílo-se deste tyeo, 'árbitrassé ao Gomes, e sü
contra elles; m-is este documento mostra· muito . mente' a · elle; um tão 'desproporcionado; sem re;;
e:!CJ>ressa ·e declaradamente• que' as ·sentenças ex-. peitar ?-Jg11aldade, nem. ·olhar a mais do que· a· 
trabidas' desta decisãe· em 15 e 18 de· Setembi·o ser onerado de mulher·e filhos, com·o· se· estas 
feriio - embargadas· ·novamente· na·. cbancellaria circumstancias fossem ·a unica norma do· esta~ 
pelos mesmos' supplicantes. E coino nestes - ter- belecimento de:ordenadi:>s, é de parecer, qne·em
mos subsistem as mesmas razões ·cm que assen•· quanto se não regulão de-vidamente ··os, que hão 
to_u a. c!_elibei:-ação tomada por est!i' camara sobre . de perceber os demais ·empregados na meneio- -
a peti11ao dos BUpplicantes, a commissão. é· de - nada lilfandega, se arbitre· ao· escrivão ·da mésa 
parecer· que' o requerimento novamente por elles gran4e a mesnía quantia• de ·87S600 •que perce- · 
apresentlido· não jlóde ser attendldo9:el!19.ºªºto a bem os. outros escrivães. d;i mesma repartição~. 

aç a camara . os epu a os , . em _- e · 
os 'novos embargos. Ontubro de1S-i7.-J. R. C. :.Dorinúnd_.~Ã[. C. de 

. u. i>aÇo da camara dos deputados, 8 de Novem- -Almeida e Alb~uerque,-:-J. R.. Costà A11u_ia1:. de 
bt:o de. 1827 ~~.José Clemente J>e1·eil-a.- D~ M. Andrada. »-Foi .approvado. . ._ . : . . 

P. ;,/ A~mei~~ Àlbuq.. ~i·que. _ ~os·~-~:- Co.st~. 8.0 u As wmmissões raunidas de ccinstituição e 
""' ~ legislação examinando attentamente o otlicio do mi-_ 

Ca!·Mllio • . »·-Ficou·· adiado pira·· a· sessão se- nistro do imrerio de 19de0utnbro p. ~.-em resposta , 
gu111te ·por haver· opp<>sição. ao qne se 1he- dirigio . por ordem llest.a· camara, 
. li:º « FoÍ pr~e~te. á cpmmi~são de. cilminer~io; ãcerca da nomeação feita- pelo governo de.alguns· 
agncultnra . e artes . a requerimento de Placio.fo: : individuo;;· estrangeiros · para lentes ·dos cursos 
Santos,. em que .pede , pór sesmaria uma. porção jnridicos, antes de emittirem a sua .opinião, ofte
de terra, que. se acha devoluta no termo da villa recem al~nmas reflexões a respeito ·das razões,· 
d&. l\fagê, e parece . á commissão .. ·que. não pôde em que fundou o referido ministro o seu pro
ter, ~'\lgai: a pretenção, do .supplicante, visto achar- cedimento. Diz elle, que ·não considerando· o go
se em, discussão um prilJecto. de lei, que reg•lla ';erno · os -lugares de lentés das escolas nacio·· 
a coi,.cessão das,terras publicas ... : . . nae.i como empregos-civis, julge11-se :autorisado. 

« PaÇo da· c•tinara dos deputados, 9 de No- para nomear 6l!trangeit·os, q_ue 11chasse·idoneos, 
vembro ·de: 1827. _D; M. A. Pires .1r~erreira. -'- e isto a exr-mplo. das naçoes constitucionaes; 
José Clemente Pe,.eii-'oi.--José do Gosta CarMlho. que muito osteutão ·de zelosas. de suas preroga-· 
- F • . · P. A. A ...... ·DiOgo -Duarte sUvm » _ Foi ap· tivas e direitos. · · 
provado. · '· ""<- ; .. , · · « S.e. o nobre' e grave _otlicio de mestre da mo-
.• 6'.o .~ A'.'cô·m~is. sã __ CI d.e.com_ me_foio, ª· gr_ icult __ u. ra etc. cidade· 'brazileira uão é' considerado como· em- · i te d prego civil, qual será eois aquelle que assim o 
u~. PXl!SflD , o req~erimel)to · e .Antopio ,'Pereira seja no entender do. ministro ·d;> ·imperiO,-.·ou do 

Pin.to; ue oft'ere9e as b,µes do · lanQ · ara uma · . · - ·· 
,. . .. '. a·. ocie a e_ e agnc tu~ e quer· cidadão· de·'suas forças ·e t~Íentos.•em à.ir: 

artes :da provméla ftum!l)ense~ e. pede ·a prot~éÇão . viçó·· da nação, -e .. por.~ autorisaçãfr· 'della,· é o 1que 
. ~a _assem'!Jl~~ ge1!ll· A coll\mtssiio ·entende ,,. que . se chama em f:ral empràgo·publico·ou civilce mais 
o. hvre ,ao c1dadao . q!Jalquer eát'lbelecer as so- t · t t · t ' ·· d d' · · - · ct!!ªades: que b~m quize~.-,: log!>, que observe, as s ric amen e· ma ea a·1'eg1111 _a enommaoao para. 
le.is ·_a_.•_ta .. l __ · res_~eito,·. 8 que. Jia_àa ·te .. 11! 0 ,cor_ .P.º le-' dift"e.r~nça de todo· aquelle•, que. não é fe1t.o; J!Ó 

l 
. . _ exercito e. den_tre os mnumeraveis empregos c1v1s 

g1s a~1vc:i !l()m ~ste. ~egoc10 ,- _que nao 11reciza dei d 1 · ã ·· ··· - · · · ta t · d · 
providencia .. legislat1vaº; -e so . lhe cabe .louvar ·o· e qua quer naç o uns sao mais impor n es o: 
zelo:, e :patriotismo dos que prótnovem: a, pros-· qne óutt·o3 segundo a gravidade -e natureza do 
per_ida_ de._ pn __ b_ lica_ .: ·.. :_·.· .. _: .. · ._- , . : . , _ '. ._. seu objecto, e segundo as bon:r~ e _regruias que· • lhe.s ;são- annexali·, 'dõnâe 'dépende tambem: a va-

u :-Pllcio dâ,Çâiiiará· dos del!üi>id9s;· 12 !11-í:NÔvém-: riedade d1:!s 'sàiis ·ordenados "étci · StL tál é a. na
bro ·de :1827;.:...-;fo_st'. tlTJ. (Jóst5'"~·f7alh'd;:~')?~· M•' ;türé:ca· 4os ":eoip~ê$OS J>U~!icos : oq' 'çivia' oomo 
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198 
se'póde avam;:.ar .a ·estranha asserção' de que os . 
lugares de lente3 das .. escelas· de_ direito uão 
e11tr!io nesta. classe! ;.Alé~ de ... qn'l- pela_ lei da 
creaÇão ·dos· cursos juridrcos são conced1d.as" e 
estio ·. essen~l01cnte · annexaS · 8!J:i-; re~ctiv<!s · 

camente ·pri_vatiTás. dos: cidadãos brazileiro_s, que 
o ·corpo legislativo · jâm,1is· 'poderia «conceder a ' 
cstran;teiros·;. sem 'que· fosse coutNdictorio com-

i •· ' · · •é· i · ·· o lni n · a c:onsti-
tuição. 

tt Demais '·~e eela 'outra . l_ei. d'! crea~'io . das 
e.."COliis de pr1me1ras letr-c1s se e:oge. muito ex
pressamente como requisito · essencial pari\ os 
ca1·gos do magisterio a qualidade .de cidadão 
brazileiro, q_ue esteja, up, gozo dps seus direito~, 
como ·se : po(le .. entender di:>pensada _ esta .. qual1" 
~~~tEt~,°, ~agisterio : das: escol~ ~e ~ienc1a d_e 

« 'A· contradicç;io ti manifesta, é .manifesta: i~al-. 
mente a contrayenção ft1ita .á vüntade gerai da 
na · o e ã sua l · i ie ta • .. · · . . 

« E nem ·sirva ·de pezo o dizer-se .,·agamente. 
que assim o praticiio algumas riac::ões censt.itu
cionaes, porque aind•• quando o Exm. ministro 

ssa a eseutar, e em lo. d . semelhante. uatu-
reZ!', e · e!1•.:. identicas, c:ir~umstancias , do . que 
muito.· duvtdao: as e eomm1;;Soes, · em algumas das 
nações, . como a Inglaterra•' a l!'rança e mesmo_ 
a .A.merica:do. Norte, qu•• uiio .pr.ecisão de mes-
reJJ es _l'.llllge1ros, nao se .po e e1xar e. no r, 

que· tenbão;· tão grande- cunho de autoridade 
para corroborar este procedimento aquellas 1ues· 
mas nações, ,çujos exemplos na ·sna pral.ica cofü 
stjtucioual a outros respeitos São tidos em menos 
conta, e têm. sido muito. expressamente reflltados 
pelos m_es!"os _· agente~ 4o , nosso, governo , che- · 
gando .assltn a dec:larako na presença. desta: au
gusta. camata. Cumpre .. advertir mais a· éste 
respeito. qne quando as nações pobres e Jllés· 
qui11has _i:in1 Jqz_el' e conhecimentos, precisnnc!o· 
d~ mestres· •. ,:pr~11_rã()_ os;;~!'~i~s ·.e~trangefros·t é 

o fez Pof'\ugill ila .reforma da".universidade de 
Coimbra : e dos' sabios· italianos, que' então vie· 
riio para o magisterlo · ·sõmente das sciencias 
naturaes · . uns se retirarão com ensões · ao seu 
paiz, ·e outros depois, se naturalisa1·ão. . · 

« Se assim aconteceu naquelle l'eino, on<)Jl de· 
baixo de-. um gov~m~ ftbsoluto: em ·cpouc~, ou 
nada se ·tinha o· d1re1to :que ·todo o c1dadno tem 
aos · empregoR : do· estado . (\Uandó· lhe assistem 
virtudes e talentos,. como ·e que entre . nós ·se 
vêm despacbados de envolta c.:>m brasileiros in
divid1,1os · estrangeiroi:, que. sen1 offensa .nossa não 
podem ser avaliados por mais sabios , ou ido· 
neos do· que muitos . dos nossos concidadãos? 
Não e tão gl'ande a nossa peuuria certamente em 
semelhantes conhecimentos , e. nem . os talentos 
des&P8 estrangeiros são tambem .. de tão alta 
transcendencia, que, tenha :posto .ó governo na 
Jura necessidade _40 lançar miio. dellcs, com. me
no~a~o . _ d8:s .. ~~gali1ts. . do11 _cidadãos brasileiros, 
~ue,a C()!1sh~U1cao,g~anto epl.~ n. l~ do arLl·7'J 

o tit.,8,,.; .•. , .... '>:·· .... ·; ... , . ·.. . . _·,. . . 
, .u.Falland0 ,as!iim ()o,l!iini.sli'p· eiJl"goi;al !cerca 

da, ~espacho .. ,!l,oa, es~l'.angeiros . pa~f& : os lugares 

a .. um dQs.·agraci os,~,Mani>el' ~aetano ·~ares, 
.~isto have~ ,naacido .. ,~o. Btai>il, ,e qri~ .posto se 
.tive.gse.d~orado em_. :'Por_ tugal .. d~sde_ o a.n~o ;de 
l&M ._ at.Q o presente \}e .18'ii,, · tmha comtudo {& 
seu, favor ,µma .. resOl.uçiio de. consulta do .dosem· 
bar~ .do paço, que ,o havia reconhecido r.idaaão 
brasileiro~ A'vista .. JlOi.s desta_ 2• parte do preci
tado offic10: do ·ministro.· do imp'!rio; não :_podem 
as. commissões deixar. de· censurar-: Jo,.á mcom- . 
veteucia daquelk ·trib-qnal ~m : m'at'tirià de; Íle
Ulelbante · u~ttJreza, q11audo se tratava uão menos . . ·• -· - ... ... -- - , . 

do: que. saber se; um ..individuo nascido no .. Brasil,.. 
'tmhã, ou· -uiio, .P.''r •SWlS acções,. i e , ulterior .prô,,. 
ced~ento perd1êl~ o, direito de cjdadà<!, que-,lhe. 
havi·\ .~dadO-oO _JiOIO' do_;. se_!l -nasci~~~.:. .2!. - &-" 
pouca. on nenhuma atten~_·gu~,_,pte.oto~ o,,des-

consultar a' f!iv.Or '{sê -i ºque. se }lt>de'.di;er~ de -
uni vago, e singelo parecer dO."tnti_wíàl~ quãndo 
se ·exprime .. desta sc.rte~brece que é -deférh;el 
o r uenm nto •do" s - lica te_, . -.. - . ,. ·-
g!_slativo, como G: principal guàrda da co:istitili
c;.ao, pertence, o exame . de semelhantes nagocios, 
como bem tem ,en~ridido.d m~mo·go\o~o _.sub- -
mettendo. a esta camara ,1denlil:os. reque1imen· 
tos de. alguns. outros individuos . para com qut1m . 
milita vão. as. mesíuissimas circumstàncias . e o 
desembargo. do paço·, não prest-Oú.;à'devidà.atten
t~ para bem co~ultar ~este · neS:oçio, ,qúàndo., o 

· umco fundamento , . em que . estriba .. o , seu pare
cer. ·é o do lapso: do tempó .,de_Coi:rido.- desde a 
proclamação da no~~ independeuci& 1 ate . sgota 
para- a~nder ao .s!Jpplicaute, ãvista, de suas 

perdi~o o, Côrõ _ ~e i:id . ãp· brasileiro; mas 
lSt_O e O de., que aquel,hl tr1bun U Se não fez cargo, 
i:tl!ar4ando a .esse :respeito o mais notav'el, ·a pro· 
fúndo silen·éfo. ' ... · · ' · - · · · · · · 

• • •• ' - • f • ·•.' -'· -· •• ' 

" .A.s commissões_ duS.le já . obser~lio_ que"'.das 
peças, justificativas -apresentadas .pelo :supplicante 
se· deprehende . qne .elle e fõra ,nomeado .pelo Sr. 
n,. João .VI·· rei de Portugal, juiz ele_. fóra .. da 
·i•1lla .·do· Cartaxo,. e que torua1·a .posse no- dia·2l . 
·de. Janeiro de 182! ,, e o sen·ira -pot.> menos. u111 "' 
anno,-.-com<> com razão se. ded1Az de sua propria 
confissão; porqua11t9 -havendo-se elle demorado 
em Portu~ar por. espaço. de dous aunos.depois 
que·. aquelle . governo lhe deu pQr acabado. o 11éu 
tempo_, de_ serviço • e regressando ao Brasil no 
corrente, anno de 1S-l7 de necessidRde Ae con · 
e t1e ª''er e e exerci o nque e, emprego pc o 
tempo que se acaba de indicar , e isto depois 
de estar, ou dever estar ao facto do' juràinento 
dà constituiçii1> 'no Brasil, ue fai etr~ctuado. em 
~ q . . . . . . . . 

« Ora, declarando a constituiçiip do imperio q·ue 
perde o fõro de cidadão: brazileiro todo aquello 
mdiYiduo, que s~ licença do ·imperador:aceitar 
emprego;· p"'nsão, .. ou" condecorftçiio de qualquer 
goyerno cstrang~iro (n. 2. ·al't, 7 tit. 2.•) ·deve-se· 
considerar.o. supplicante incurso. no referido artigo 
por continu~r . ~ ·_ ex!)ré~r . ~qiuil~~ emprego ·de Juiz 
de· fõra· 'em ·pa1z' estran~e1ro .. e · além de "eStran· 
geiro, .. então ·inimigo. E ·nem se ·digà, que· nada 
tem lle commnm ' aceitar um' emprego: com con
tinuar a exe1·cel-o, pois que· ·o trato successivo· 
de tempo no .metjmo. eX!l?Cicio envolve .de. dia em 
dia uma nova· aceital)oo: Sll o .stippliéànte"·niio 
<iuizesse perder o fõr.O -de: cidailãoc.-,brazileiro, 
logo, que soube ·d.a const1tliição·'1do imperio, .. -de· 
Yeria demittir-se do sob1·editó · lugar de, juiz.. de 
!Cu-a ; embora so demoraàse _em . PorLQgal · !J tempo 
que ·suas molostias o .. exigi.saem ; mns foi isto 
o que elle não Jez e nem apresenta docqme11to, 

ue demonstre o oontrari • : _ ," · ' · · . 
-« 18 ua1int!nte niiô iein .. vigôr· p(>i :f'ilíta do próYa 

o que allega o .supplicante ... elJI ;.SW~. defeza, quan· 
do. diz que elle · se escusára de aceitai·. o.- J'efe
rido lugar e que . sendo àceit'l a sua ,escusa, não 
sabe Jl?rque _fatalidade ··Ih!! fôra depois·ierdena
da pos1tiv!ltll~nte· a,• _s\1a' pos~, .porfluantô·;~; dQ:" 
cumento n. ~, que ·O -snppb()jl,nte. aponta;-. é. a 
rnesma:carta, pela:qual el·rei o.senhor~D~- Joiio 
~I, lhe tez a mercê do dito )!13111':,: de' .>jpi,z ~d~ 
_fora do. (.:Jartaxo, que . el-le · · pac11lcamente ·. e_x11rceu 
_e_~mJL"cqqlll uão.-,sa\>em as' ·oommissi.i!la como -- .. -· · .. --, ... ;.· 
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:i;e posS.•provar a sna'Coacção, mormente porque 
taes titulos, ou .d~plomas nú.oca se e%pedém senão 

· a·quem os•solle1ta.. · ,:,,.:,.· 
;• « ' •• , .. "s ·. : ..... ,:d ·m mas ·eom-
missões reun1das,'-quantxl"'á' primeira. parte ·ôa~ 
quelle .ofticio;· .'em que• diz o ministro que--;:: os 
l~gares de_ l~ntes ~ãô sãO·el}IJ?regosc _civis,' não 

em ·asSJstir '·a semelhante 111zo1 ·'reconheceudo 
segun o: os·, ns pnnc1p1os« e. 1ré1 'po 1 1co,·e 
de aeeorJ.o . com· todas as nações policiadas,' que 
tar.& Iugat·es são : dos mais . nobres; e ntais im
portantes eôipregos- civis, que ·Póss.ioJ:haver; entre 
nós; e que, sendo assim, . nome:mdo o governo 
pam elles estrangeiros, os tem igualado ao~ 
cidadãos brazileiros com manifesta ''iolação das 

. suas· mais' ·eminentes · · prerogativas; garantidas 
pela constituição 'do •. imperio,, ínórmente' havendo 
entre·os mesmos brazileiros -indivíduos de iguaes 
ou talvez. maiore:i talentos e conhecimentos ·para 
bem (desempenhar taes , hJgares.- não negando . . - . l 
em que possão ser convidado.s por premios e · 
por · contracto os sabios estrangeiros, quando 
delles -l1ouver necessidade, para o ensino (ie ou· 
tras seiencins e doútrinà's · novas em ue forem 
mais illustrados que os- brazileiros. 
- « E .pelo. que pertence â. ·2. part~ do meneio· 

nado ._officio~ as, commissões níio admittem. a com· 
t"ei:t "a'd'· ·e · · dn- a· arà·reconhecer 

ou não por- éidli.dnb brazile1ró ·a' quàlq'Íler . fü _ i· 
vi!luo, que em caso duvidoso a :·e11é ·recorra, 
entendendo' por isso de_ nenhum· eft"eito.,todo o pro· 

· cedimento a «esse' respeito; :e· sobre .uma semelhan
te con~ulta; -e que ·portanto são de parecer, que 
assim se' declare mui franca e positiva~ente ~o 
govern.:J para' tomar este negocio n~ ct•ns1deraçao 
que elle merece.· 

11'.·Paço dá camara -dos deputados, 12 de. No· 
vembro de 1827. - José Carlos Pereir(j de AI· 

. meida •To1·t·es. - J. Lüw ·coutin110. - At•(onio 
.• .iugusto··da ~ilta ... - Antonio da Silra TeUes.-

ose e.:ai·fo e , ai-at1 . 1 i • - s · 
. Gosta Cari:al110. ~ .Lucio Som·es Teia:ei1·a. · de -
Gom:in:~A·~- P. Li,11po· de .Ab1·eu.:..-:José 'da Cru.: . 

"Fei-1·eii:a:·11 · · ., .. ·. · "•· · 
O Sn. VASCONCELLOS pediu disp1:nsa o vo nr 

e de tomar parle ua discussão deste parecer, e 
niio . lhe foi concedida por ueanimidade .. do 
.votos : . '· . ... , . . ... :·. . ~ · 

Continuando a discussão do. parécer, foi este 
approvado e mandou-se que fosse -A impressão. 

o sa. · P~si»Ei.""J:'E deu par.a _ordem d~ dia : 
J ,o - Resoluçito sobre as easas da rua do:. Ou. 

vidor D• 137', pertencente11,aos proprios nneionacs: 
;2.0 ....;._O, projectó de lei, que extinguiu o officio 

de · sellndor ·da alfandega : · 
3~'! ·.:.::,·p~recé1·es· de çom~i~ões. · 
Levantou-se.· a 11essiio ao meio dia. 
Dr.' Pedro de :Ar'al<io· Limit, presidente~- José 

Ca.rlos ·Pereira., i.fe · Almeida Torre$, 1° · seé:retario. 
- Joa.qtcim Marcelliuo de Brito, 4.º' secretario. 
. . { . •' ,,·· - . . 

.... · 

iiies• e•.t.:à~--Ne~eiía.itr. , _ .. -._ ' . " 

... " , .• " - ' .1 

'' 
.. 

. PRESID:itNCt~ .. DO'' sn. . AR-'-UJ.> 'i. nu. 

, ;sendó-'9 horas rez;se a 'éb"nn1aifa~ e ·acõ~rão-se · 
prt!s'eittes Si ·S1·11.· deputados,"':fàltando·• com càu· 
sa os.• Srs. 'Ptrnla.Souza, Mn'rtilis Péreirà, Mcllo 
Souza;:1Galvào, Costa 1Silva, Bllrros Leite. Aguil· 
lar1• .l!'aria,;B&i:ooza;. Maciel .ltlonteiro, Albuquet·· 
qu.t, Llambi ;e)~adureira: .. ,. . . . ' 
,. O' St\> PáEil1osNm' dcclaron·'aberta a sessão e 

·199 
lida a acta da·:antecedente pelo Sr. secretario 
Marcellino 'dll - Brito foi approvada·; · . ·· -

Passando-se ao expediente ó Sr~· ~sécretari.l A.1-
mei~a Torres leu os se uintes · 

Oi'FlCIOs· 

t;o Do mioi.itro de estado dos' ntgocios. da Í>l-
zen a p 1n o se e réenv1asse·· o p no· e. im
posto de capit'lçiio .sobre a e......-.ravatura, offerecido 
pelo- fraticez Gaehli.- Foi á. commissào de · fa· 
zen da. 
. 2. 0 Do mesmo ministro. declarando as des_:pe
zas que se tem feito com a· colonis~o~ - Foi 
ã secretaria para se lhe· dar desuno.· 
, 8.0 . Do secreti;}io do. senado 'enviando· uma re 
solúÇão· do :·inesmo senado' ·declarátc.ria · da lei 
no!issima que éreou as juntãs dejustiça milita
res nas províncias, na p~rte que respeita ã: exe
cussão da· pen·\· de morte. - Ficou· a '!esoluçiio 

do-se da impressão. 
4.0 Do mesmo secretario p!lrticipando ter sido 

presente ao .senado· por· ofticio do ministro de 
es "l o os negoc 09 o 1inper10, u .·, . o e ra· 
dorsancciona a resolução concernente· às contubui
c;Ues que se arrecadão · nas· 'provincias· para· a 

·illmninação ~~ cõ~,· a cargo 1 da >in.tendencia 

eretario de estad~ ·dos negocioa.·da:.riuirinba,- que 
o me~mo senhor s lDCCionára a resolução, quA 
declara: os ·arUgos :.:.o e 2" •da lei; que: fixou· as 
forças de ma1· para.'º anno· ~e .·JS-~;"-,,, . · 

5.o DO mesmo secretilrio, · par?cipaildo· ·ter o 
senado re:iokido, que não tem lugar a·: proposi
ção da camara dos deputados qw:rcmdo submet
ter-se ao regimento interno do senado nem a 
reu1.tiã•J .ias duas cainar~ ·1egislativas na fórma 
da sobi:cdita proposição • ....;. Ficou a' caioara· fo· 
teirada.. · · · · · 

ra isação dos estrllngeiro.; e deelai:ando".'-que é 
livre a cada uma das camaras_..adiar,.os,.proje

. ctos P!!lo . tel!IPº- · que)lte p_ar~c~:~. conveni~~te. -· 
Foi á con1m1ssuo dtl consti.tu1çao~ ·· ·· · 

. 0 SR. 1'1A.u, pÓr -p~rte da,. cóníriiissi~ .. d~ 're· 
dacção das leis,. .. apresentou, redigido. o projccto 
de lei sobre as priõ.<ões antes de culpa forll\Qda, 
- Approvou-ae ,a redacçlio. . . : , · ~ 

o Sn. OooRlco oflereceu o ·seguint.l' •' 
•• • ;. ' • . • ; .. ~~ . _, t·. :- :· : ; .~ 

. RÉQUERlllENTo· ' ": ·' ·· 
.. -. !' ' . ' . .... • '~'. .. ·-,- . ' j •• -· ''" .' -. • 

·« Visto •que <as ctimmissões de leglslação ·@ 
constituiçiio den11nciario. a esta can1aro que o 
01inist1·0 dos negocios do imperio manif~tatnellte 
violãra a constituição o as, leis_ despachtlndo para 
lentes dos cursos juridicos pessoas estrangeiras. 
requeiro, •em ·conformidada ·do al't.-·'lO·~,da lei da 
responsabilidade; que. '.O~ta camara man!le~.~exa
. · · - · e m isaio· es cial 
procedend_o-sé' ao depois. no!I :.t.enn08~·da·: 8"lllml\ 

.lei.-.. Odorico, M~~trf· » ...:.F;oi approvado.~' 
: A' proposta Jo',Sr •.. presidente· apoiada· .4!- ven· 

.cida a 'urg.mcin da resolução" ultim1&mellte vinda 
<lo senado_ em declaraçã1> da lei, . que. crCO\l as ,j Un• 
ta8 de j~utiça. militareli, ·entrou em :d~~uasào a 
mesma resolução que so contém nos .. · Mguintes 
tei'lllos. . . . _ > .. ;.,·'.-' ·, :. __ '..:·. 

. · .. Artigo unlco;:,o art. 4.D da. 'lei de: IS:de Ou· 
tubro: do corre~te ·annc.yq'!~ J!l'>Dda. execu~ us 

-sentenças, das, Juntas:, o.e -3~st193 :&llm ma1L re· 
c11r;;u alguw .e:1.cepto o :da. rev1st·1; aio exclue. o 
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!00 SESSÃ-e EMulã t DRrNOYEMBI(} DE :,1:8~7 - ' - - . -" ~ . :. . .. , . ' 

recurso ;de gra~ dirigido ao :i~~d~r ; quJLn~o 
R Sentença 111'.)puzer,.~na. de m(l:rfe: O Q~~l -~m-, 
pre terá . lugar. no!i têrmos da _lei de U de .Se-
tembro' de' 1826. ·· · · · . . ·. · . ··. 

"· ):laço do senado, ~m· 12 de_ Novembro ?;e 1827. 

de Cougotili.as do Campo, to secretario. - José 
Joaquim. de Can:alho •.. 2'> secr~tario_. » - Depois 
de breve deba~e Joi approvado- . . . . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO.DIA .. 
Resolução sobre a arrematação em ha8ta pu

blica da ca5a. da rua do Ouvidor n. 13'Z, conce-
bida nos termos seguintes: ' 

« Ártigo ·unic.o. - O governo fará avaliar e 
arrematar em . hasta publica a casa. da rua do 
Ouvidor n. 187, pertencente aos proprios nacio
nae~; ·exi:luido . o terreno que lhe é. contigu!>, 
emquánto se não li<iuidar por sentença o lit1gio 
qlie pende .. soJ:?re, o domínio . do Jl!esmo terreno. » 

Foi a oiada a se 'nte emenda do Sr. Ledo: 

2& discÚ~i'io do' p~oJ~cto que; extingue.· o. otlicio 
de sellad•>r ·nas alfandegas. · · . 

« Art: 1.• Fica extineto o otlicio de sellador em 
todas as alfandegas do · imperio. » · 

Foi approvado. 
u Art. ·2.0 O governo farà arrematar em con

tracto triennal, a guem por menos . o fizer, a 
imposição ao . sello i:Jas fazendas em cada uma 
das ditas alfande"as; nrrecadando-se para a fa· 
zen da· . publica · pe"ios respecli vos recebêdores o 
en1ol ento u · 
uso .. pagar-se pelo mesm1> sello; fazendo-se-delle 
reeeit" separa.ta, da doa dh·eitos que shi se :co
brilo,, para entrarem . com estes no thesouro, nos 

razoa da lei.-» . .-
Foi appi;óvado. 
S_endó ª\>~indo, entrou em discussiio o s~guinte 

artigo add1tivo do S1\ Bastos: _ ' · -

ARTIGO .mDITlYO 

tt Aos actuaes serventuarios vitalícios do ciftlcio 
extincto fica. conservada uma rensào proporcio
nada à renda do sello, a qua não deverá ex
ceder a 800$000:. e o governo .• os dever:, empregar 
em outros oficio~, cessando · desde então esta 
pensão.~$alva a redacçiio.-,A_,·auJo Bastos,» 

A este' artigõ forão apoiadas as 'seguintes 
' ; 

l.•-n.-Oai qne.océupiio ~~tes officios .por ÜttÍlo 
· vilalicio, continuaráõ- a ·receber os: ordenados até 
serem· emprégados •em outro .empregô;para que 
forem ·ido11eos;~Ver '.ro.'·• ; -:- ··.· · : "·- . • 
2.a~i. 10s ·que obiiverão·qúalqüer' oftlcio' de. ~él

lador nna .. alfandegas • deste imperio; em · recom-
. pert!là de 'Serviços,· têm e direito n requerei· a con
veniente· indemnisação ao governo, quauài> este 
lhe tirar' o ido ;officio do •sello. - Bispo do Ma-
?'at1hãt>. »· • · · ·· · . · . . . , ... 

3.•-ú Os que sallirem dos lug1\\'es de sellndor, 
. se tal· .otlicio .lhes foi dadó 'por· serviços, ppderãõ 
requerer uma : pensão ao· . governo : ·.os . ,qu~ . não 
o t.iveriio -por . servieós_, , fic1tráõ, unicam(!nte com 
os ordenados.-J. Lino. 11 · 

O Sn. B,u;1'o;;,; C'.Olll t>e~o ~. caJ11~11,. _-r!!ti-
rou. o. se11 adtgo addüivo. · .- . . . . 

'.Aaii~1 !oi-ão . api;)róvRiiàS:. ~. emend.S . .íos 
. Srs. I-Jno .e,. Vergur.tro. ::4cllJldo prejud_icada a do 
. Sr. bisJIO d~ ~n!ião~ : .. 

TERCEIRA-PARTE ·DA ORDEM:no DIA 
\ : : • ,'· 'I 

' P.ARECERES 
·'; ( 

·Entrou em discusSão :o ;pareeer :c<'la· cominissão 
de commercio sobre ·o requerimento·,<1os mora
dores e fazendeiros do curato de N. S. das. Dores 
do termo da villa de· Valença, que na: sessão de 
l~ _de ·Novembro tinha .ficado adiado por oppo-
s1çao~ · · 

1~ asco11cellos; » 
· 2.'"-«. Que nio' só se peçlio informações ao go

. v~rno, mas taml/e~ . os papeis. do, des~1Dbargo d . . . . . -'· .. '·' .. 

S.a-« Re~eiro-.q11e, se peção ·ao. gOVe%DO ·!~as 
as informaçoes necessariaa -para habilitar,se esfa 
camara a formar juizo, não só sobre a. (luestão 
absLracta do procedimento da CfllD&ra.d& Valouça, 
como sobre .. 11 antiga estrada.tWbre.11.ponte da 
policia, e sobre o estado mortúario. em. que esta 
questtio esteve por 6. ou mais annos.-L. May.» 

Prorogando-se ·a sessão, fonlo appro-vadas as 
tres emendas, sendo a ultima salva a_redacçfü.>, 
e ficando. o parecer dependente das info1·ma-
ções. · 

a. . EDo, por· par · a .comm1su.o e . a
zenda~ leu áeeroa do emprestimo g1atnito para 
a guerra, .o seguinte · · 
''.' 

« A commissão de fazenda examiÓou Ô. ofticio 
que ; o ministro . e seci:etarlo de . estado dos. ne
gocios da fazenda. enviou á camara em resposta 
;\ informação que se lhe exigia de uil\ empres
fimo. que constava se ·tinha 1tberto nesta cõrte; 
e. pelo· mesmo ;se. manifesta que tendo o.ministro 
e secretariO' de estado dos- negooio!I: do. império, 
visconde de, S; Leopoldo, pai:ticipado ~~ dito· mi
nistro da fazenda em portana· de.!!}' de Setembro 
desto anno, como s. :M.-o Imp·eràdor tinha cedido 
plena e gratuitamente·a· qnantia correspondente 
a- um •mez da sua· dotação para. ser.;.applicada 

. ao. pagamento da!J forças de, cerr,a e ,m~., e~pe
nhada.s na p1·esente; guerra; e .que. durant;e .., a 
mesma ~càsse 110.',t!ies'C?uro: ·publi~,, ~ 'titU1o uc 
empresbmo sem premio ulgum, a ,metade. ]la 
dita dotação para essa uniea e privativn appli
cação, recebendô-'se ém-éófre-separado estas pres
taçõe~, beJl! como. as de. todas. aque!las pess::;as 
que 2 r . • -. . , 
patriotismo, publicando-se pela imprens!l.os seus 
nomes.;:déri\, isto,;mottvo '·ª .om~rt~ :.de: igual DR· 
tureza, aecrescentando o ministro que no caso de 

. enc.ontr':'.r es~~ •. Pr<!c.edi1Eent.o. a <!Piniào ~a ,~~-m,ara, 
, p11s~~rà a 1'.';ft1L~!r .•.. na_() . se'.>; o. ~~I>~est1.~~:i:-:1f~S 
os ._~e11m_9s. Qna i,~~~- ... · .; ,; ____ , .~· . _. · 

c1.'.A · ·commiuão.' extremanao;. como, :cumpre e a 
questão do-Oonativo, dn questão do emprestimo, q~e 
o ministro parece confandir.e identificar~reconhece 
que o go_verno està autorisado para· recebei· todos 
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ós d~na~iv9:;. que' o: patriotiS!Jio dos, -ci~ãdãos do 
Brazil. ou 1Unda _dos estrangeiros, lhe queira otrere
cer nas drcnmstancjàs àcttiaes, mns reéonhece 
-igu:llJ.:Den!C- que• eue·· Jlii~ JIO!f ~'aceitar, _seui prêvia 
:~utcir1~çvo do corpo lc~sl~t~v':'• _ q'!acsquer. quan-

'nccessario que possa ser·:' entretanto. attendendo 
;que· a generosa· off'erta de s. ·_ l\f.. o ~mpe~dor ó 
·de· uatur~za a tllerecer a alt·l. .1:0ns1der11çao da 

u · m · se •· não deve fechar a 
· port~ a u~a g~oriosa _iin_itação,: que ~nta honra 
t"arâ aos etdadaos braz1leiros : e outrosnn que na 
· 1ei do· orÇaménto; reconhecendo-se tim deficit, se 
autorizou o governo .para suppril-o·por meio do 
emprestimo decretado, o qual pôde nesta pa1-te, 

: e pnra fal · · etreito ser_ supP.ricJo. por este meio, 
·c<nn'·vantngens '·notor1as; ,e tle parecer que se 
·adopte ·a seguinte : ·· . - - . · 

:·nssoLU{".ÃO , · 

· .. O governo licti autorisado a . receber . . - ~ . 
tariamente se lhe offürecêr1\o, fazendo-se deUas 
o necessario desconto .-nas sommns, que lhe forão 

, decretadas pua supprimento do deficit de 1828, 
· · • .~ · · a nn 

. -proxima sessão,· do valor n. que su irilo; para 
estabelecer-lhe. os meios legaes do seu p_aga· 

. mento. • ·. 

· rcsolu_çiio sobl'e o cn1prestinio 
. dcspezns d_i;l guérra. · . . .. 

Fo1·ã_o àpoiàdns'as ~éguiutes 

EYENDAS 

l.• - <• Sàlv11 __ a redacçi'io.:-"'.0 governo ó autori· 
- Sado a c~mtrnhb· empt:éstfüio ,para .e.ncher O defic~t 
· do anno fnturo l\inda sem jurns. o este emprest\
' mo ·será aniortiliado na ·rõrma da 'lei. da · fllndação. 
· - P"ascoi1cellos. -11 ·: · . . · • · , · • · 

: . 2.~ :,.. « Salva' ·a· red~cÇil:o:--:-As. qtia1\tias d0adas, 
. seji\Q. ~ppliçndllll;· para . encher-se. o _que faltar. i1s 
orçadas para as.1·apa1·ti1:ões dn. marmlu~ .e gucna, 
à . vist. do ,doftcit, reconbeciuo. -:- .l>01'1mtt.td. » 

· 3.~ _: « À' as11émbléa geritÍ. iegislnth·a, declara . 
qilc -ai\ po1: valioso o em~r.~stimo voluntario. que 

· prosentemente . se _tem feito .. ao_ governo,. e .. _que 
'.o,de!iÍ\' ·que_' se dôm ao,iF~id~dlios e~npl'estadores 

do cabedal entrado, declarando-se· nns apoiices 
que ellas sii.o sem juros · as -qt\fles sc1·no nmor· 
tiznda~ -na ei:mformidnde· da mesma lei. - J. 
Lino. » . . . . , _. . ..··· . . .. . .. 

,' .. Atin~l ,foi approvadâ ;e_· adopt0.dà ,à rcso!uçiio, 
send·o regeitad11s ·as tres emendas. _ " 

· · o· i'ln. P11F-SinXNT.F: nomeou· as. suas d~putações 
. do: 'que· trât1\ó 08 officios. do iniriistro do :imperío 
-:1111enclonacfos' acima~ -: · · · ·· · 

A l'equerimerifo do· Si;. T-eiXeira de Oouxêa, 
'1'0140 5, 

. µ . 
venceu-se .que fosse logo pll.ta/ o senado a reso
Jnç~o, sobre :.o em~estimo. gràt,uito sem se espe
i:ar pela · ~pprovaçao. dêst.a ac~. ·· · . · · 

Q. SiÍ.. l'ltt:Sll.IE"'TE deu -para ordêm.do dia 1-1 
de Novembro : 

1;0 ,...;. Pareceres· de commissões· ·· 
2,o ""'."" Projecto sobre a pu_blfoaÇão das l.;is : 
3.0 ·...:.. Ter~_!1·a 'Qlscú..'l~i'i!l do projecto . dP.. foi SI)~ 

deg1s. 
Leva.ntou-se a sessii:o tt' uma hon e ·dez mi

nutos ·da tarde. 
Dr. Ped1·0 ele A,.at{ÍO ·Lima, presidente.-José 

Gados Pcr•!ii·a de A.lmdd<i Torres, ·10 sect·etario. 
- Luiz; .h'raticüco de Paula Cacalcant<' de Al· 
buque1·que, secretario. · 

PRESIDF.."\CIA DO SR. .-\R.\U.JQ LllfA 

presença ·d~-32 Srs. depüt~dos faltnndo com <.'ansa 
os S1'S. · Paula · Souz-1; · Féijó; •Martins Perei1·n, 

· ~léllo Sotizn," Pizarro; .Cimhn Rarbosa, Gnh-i\o, 
· C.osta Sih·a Barros Leite,. Faria Barboza, l\fnciel 
Mont.eiro, ·Albuquerque,· unr e· t va, 1, 

· Pereira de Brito,_ Leitão e Madureira. 
. Abriu-se a sessiio, leu-se o. a1>1fro\'.ou·se a 
acta · da antecedente, e npresentou-s·o pelo expe· 

· diente~ o que se segue : , 
Um officio do secretario do sen!\do, requerendo 

. u:nn explicaçiio. que se mandou satisfazer. 

mesmo, n .cam1u·a in· 

.. On'ICIO 

" Illm. o Exm. Sr. -. po1· offici.;s do. ministro 
e secretario de estado dos negoci"os de) imperio, 
da <lati\ de hoje, .foi • inteiratlo o . se11ndo d1~ q1t\l 
s. l\f. o Impei:11do1· consente no dec1·eto da n~sem • 
blóa g,~1·nl legislativa sobro a faculcla-J'l do se 
levantarem ougenhos do ns;mcnt• sem dependen-

. rin dolicença nlgumn, _ossim eC>mo que. l:). M. o 
·Imperador quer meditar pn1•n a . seu . tempo stt 
resolver sobt'.tl o projeétq de lt'i r!-!laíi vo ás 11ssiir: 

' . . - - " - ~ 

nssignndos pelo meinno · augusto !;eitllor. ·O que 
tenho a hont'n .de pnl'ticip_ar n, y. 'Ex. pam o 
fnier iwosonto. na camn1·a dos senho_res . deputa· 

: dos. . • · . · .· • · · · ·. · _, ., · · , · :· .-
«De\\!~ guarde é. V •• Ex •. ~Paço.,do sen-1<.\o, om 

13 de Novemb1·0 de. 1827. - l-'.isco»de.'<le Couy'J· 
· 11.lias do Campo. - S1· •. José Càrfos. P.ci·~irn do 
Almeida l'orJ·os. " . ,. . 

·:r. Outro do. minis_tro do imperio,· de que llc~u 11 

crunarn inteirnda.• · · · · -. : 
2G 
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-SESSÃO EM . t..\ . DE NOVEMnRQ DE 1827 
0~·1>1CIO · . ·1 

« mm. e Exm. Sr. - Remetto. ·a V. Ex •. o 
incluso -decreto da nssembléa geral legislath'ª• 
que 'tem por objecto . aut.o'risnr o governo par:a . 
a continuao;::lo e conclusão da obra começadã no . .. . .. .. .,.... 

o imper:-idor consente. 
" Deus gu:ude a Y. · Ex. - Pnço, em 13 de 

vemhro de 18~7. - risrmule . ~ 

Ontro do mesmo, que se rcmeilen :"1 com-· 
missão de fazenda. -

O•"FIC'IO 

" lllm. e Exm. Sr. - Em resposta ao oilieio 
de Y. Ex. de 10 do cor1·cnte, 1·elntivo ás copi·1s 
de alcruus documentos, de que precisa a camara 
dos deputados 11nm detiherar sobr~ negocios de 
l)Uhlico interesse, rernctto a portarin. d_o 22 de 
.r nnciro de 1823, apontada em ·. prm1c1ro lugar 

• • - • • '"li • 

. - . 
convençiio da mcsmn <lnta, celebrado entre S. l\I. 
o Impel"ador, e S. M. l~iJclissi11111, dest>jaYa s·l
ber, quanto ao tmtndo, a i·11ziio vo1· que uelle o 
goyerno uiio consulta 11 devida inde1nnisaçiio dos 
tlnm nos o prejnizos c1rnsndoi< nos subditos bra
úll·iro;; pclns tropns portugnezns nns pi_:ovinci11s 
em que se f1>?. guerra aberta coulra a mdepcn-
1lencin t.lo Brn?.il, como ncontccen na llnhia, 
1lechunnclo ig11nlment.e o governo, se n tnl res-
1>r,ito tem cncctndo 011 pretende en1mr em nlgu
mn negodnçiio com Poi:tugal ; e quanto {1 con
venção julg.ivn n mesma c:i.mam indispensavcl 
obter umn re\nçi\o muito circumstancinda de to
•los os o\ljectos, que e go\•erno portüguez recla
mou ,10 B1·a1zil e pelo3 · quMs este imperio se 
~.•:.nslilniu. Jevcdor de dons milhões de libras 
;;t,wlinns, como é expresso no Ul'igo ln dn dita 
,,ollvenç1io. D•l ort.lem de S. 1\1. _ o_lmpemdor vou 
satisftU~ea· nos dous quesitos. Q11nnto ao primeiro, 
ott\'_i. os ncgoeindor~s brozileil?s os q~aes_respo~-

escnpon à· considernção do go\·.erno, mns sendo 
muito debatida em conselho de estudo, à '·ista 
da repulsa do negociaoor po1·tuguez e das indem~ 
nisaçõc:i qttc elle demais exigia a fnvor dos por
t.nguezes, que fo1~iio ·ciqmlsos do Hrazil com perda' 
de seus ollicios ou i·uina do seu eommercio o 
propriedade:> (no' quo -tan'ibem 'se não con,·éio) 
for.io ellcs 11egocmdores autorisndos cm conse
quencin de <lelihera~iio do 8. l'll. I., n assignar 
ps irt•lem11ist1•;lies qur. estão •leclat'aJas no m~s-

.mo . tratado. .São palavra~ formam; ainda que 

.na1Jn se acba, de positivo . e claro a respeito de 
taes indemnisações. nem 110. protoeollo, nem nas 
act:is. do. 4?0nselho de estado. Desta resposta pa· 
rece dciluz•r·se que os. negoci,ldores brazileiros;· 
temendo ·entrar lia averiguação espinhosa e por-.. .. . . -
prejuizos illdh•itlu1les ém unia convenção, da.qual 
ilepil!ldia a' dcclaraÇão _pa, ~n-;Jependencia, e. que 
por isso mesmo se· devia simplificar. quanto. fosse 

"''r ,, . , , - •'• • • • ,4 

« lllm. e E.xm. S1·. """'.'De. ordlOm 1te· S •. M. o Im· 
. i1cirado1· pass~\ 1\s mãos de V. Ex., para. ser pre
sente t\. camara ·do~ deputu~çs. a consttlt!\ foi:lusa 
dn mc~a da consc1enc1a e· ordens, po1· depende
rem de medidas .legislativas os melhoramcnfos, · 
e reformas qlte propõe o prelado.de· CuYabá, o 
i\fntto-Grosso, na mcino1·ia•q11e v'aij11J1ta â mesma 
consnlln. ' . . . : ' ' ' .. ' ' . ' . 

. 11 Dtios guaiilã a Y. 'Ex. ~Paço, em 10 de No
vembro de 1~7. -Comfe de ValenÇn1- Sr. José 
Cnl"los Pereim de Almeida Torres. '" . 

Outro .do senado com un1 projccto 'de resolução 
para o governo poder .. maudar vii' pam o ·impcdo 

• • > • • ' • • 

, OFFICIO 

« Illm. o Exm. Sr. - Passo ás rniios de v:· Ex. 
inclusa 1a 'rcsoluçiio do ·senado , antodsando·. · o 
go\"el·ilo piirn m ·1ndar vir :seis 'rroressores: prati-

. cos de obras bydrillllicas e, s~is, .cnganheiros. do 
po1~tes ,e call(adns, nllm .de •.er .por N .. ::E.<t;ó-npre-

1 sentada na camara dos Srlk.!iep.ntadQs""com .. o 
l pl'~icct·) ~ri&1m1l que Q: ncompanhn.-: : , , 
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SESSÃO ·EM 11 DE' --No\r1h18u() DE 1821 . 
11_Doos guatde a V. Ex._;_Paço do senado, em 

13 de Novembro de 1827•- Visconde de Congo
nluzs do Gampo.-Sr. José Carlos Pereira de Al
~id&: Torres. » 

Jl!Uif:<>- para'. nem~ u edificar ·a alfandega 'd'.\ pro
vmcia;.' rdando-o;a -Joaquim· Ferrei\'!\ ]!'rança, se· 
c!'etar10 do g.:>Verno~ ~o· qual a. _veuden· 100-0 por 
cm'?O contos d~ réis; em prejuizo. da râzenda 
nacional •. requeiro que ·se peção ao governo in
foi·maçõe5 "bem. cireú.mstanciadas sobre este obje
cto, allm que esta cam·ara · ·possa deliberar sobro 
ellll.-Odoi•ico Me1ides: » · · · 

O .SR. ~x_1u, .M.\T,TO~ requereu_ a !_il'géncia. para 
a \eitura do _parecer da_ comm1ss110 de -guel'ra 
sofü-e · o requetiínento do. cidadão' Tliomaz · "de · . , - ' .... ,,. -- . . . - . 

se apoiou e approvou. 
Entrou · eni- discussão o parecer da com missão 

da çucrra sobre. o requerimento de Thomaz de 
Aqumo. 

PARECER 
·~ . ~; . " : ·• 

" A commissiio mixta de constitu.ição e guerra 
vio o req11erimento . .feito a -ista camara _por Tho
mnz de· Aquino, em que expõe que o vice-presi
nent~ e o commandaote .mili_tar da,provincia dil 
l\laranbão passarão o supplican~e do batalhão de 
cat,ladores_ n. 23 para a imperial· brigada_ da- nr. 
tilharia· da- marinha, e - remetterão-o para esta 
cõrte em fe1·ros, ligado a ouvi> cama1·ada a bordo 
de bergauf.im-·JJmn-Fim, sem se lhe_ ter fórmado 
culp~, nem proceder sentença, que tal f?OUsa de~ 
ternnnasse. 'l'ambem se-. queixa do presidente da 
provincia do._Parà o __ haver mettido em uma pre
si~ailga SO!fl outra, motivo_ .. .mais .<!o que a. e<in
descendenc1a com os seus colle as·-das 11rovme1as 
do norte; e cone uc que · se - recoinmen e ao go
verno que mande-soltar ao supplicante, e respon
sabilisar os tJresidentes _ e_ cómmandanto . militur, 
t}U'e _'violariio contra' elle a constituição. - · -.- · 

«O requerim_ento do:supplicante vem instruido 
com :'troa - doc11mentos :· o primeiro mostra que 
co1ú effeit9,· : foi,: me~tido_. e_ _p~ ~. ferros c'?m 
outro.:c~~rli41!- lf bprdo_,.do o~rg~nti~ ·~~m-!'"in~ 
na>auabdade de sola.do lia '6•. c0mpauh1a do- ba~ 
t-alhlo.!l~·~ç_aa~~"ae ·1,• ~inllll 'n:"23, pàrà sérvi.r 
ua ong~ im_per1al da_artilbana da marlnha; 
qui> o coriimãndàüte-- ao õerg~nti'w ·recebeu ·ordem 

ve1nbro de 1827 .. - .R. J. tlii Ctt1i1ia' 1\IáttoS.- II. 
P. de ·vwcQnce1.los.-J. J. l7i-<~ente tla. Fonseca.
J. Lino Coutinho, vencido. -A .• ·F. tle P. Hol
la1ida Cavalcante.- L. S. Teixei1·a de Gouvea.
.A. · P. Lim1io de Alwim. -Jotio Braulio llltmü. 
-Lui:: A1tgwio. Ma11 {com referenciâ ao voto 
separado de 27 de Oi1tu1>1·0 findo). » 

O Sn. · Onomco offerecou por 

-E:.\lE~DA 

« Proponho que se recommende este negoci,o 
ao governo.- Otlol'ico. 1> 

. E ultimada _a discussiio, appro:vou:se o parecer 
e -a enienda. - -

A =ilste tempo sàhh·iio dn sala os Srs. depufa<Ios 
que formavno ns deputaçi.'ies eu yiadas á prese111;a 
d~ $: M ... !1~1-perial,' e passou-se á. · . _. · - . .. , ' '. ' . .'" ' - . ·. \ 

Começou-se a terceira di~cussão do projecto ·da 
extinc.,.."iio do :' ollicio de sellador dtt alfandega com 
as -emendas que , tinhão sido approvadas ua se
gunda, e a qua ac_crescêriio as ·'.dos . Sr5. J,in<> 
Cout!nho e L~dcr, que forâo apoiadas. 

... '" '''•' 
E.\IE}!J;IAS, ... , , ._: ., , ;", 

1t'A.s fend~s''do' selló''-'das alfand~gas-sê1:ãoai:: 
rematadas em hasta publica a quem ~mais der. 
:;.:..;• J. Lino·. 1i ·' • -· · ·· 
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204· SESSÃO E~l 15,,,DE ~NOVE~IBRO DE·.1827. 
· · ~ -··~· ·. · ,.~ , 1 ' ..•. ··-_ · r __ - -·· .. :.'"':. 

" Proponho a, suppressifo , do art. 2.o - J_.e,lo. » 
Progredindo" a discúsSJio, rnquereu, o>' Sr: Vai;.., 

eon?!llos .que. se adi:tsse para so 
7
_tratarem u~· 

::i:ocios mius _1n~ere:ô;Santes d .de mais prompta 
decisão. e sendo º· adiamento a oiado e o. ro-
Yado, e er10-se a discu;são parii a ·futura ses
são , mandandQ-se o projecto com as cmenuas 
approv~~as .. na segu1!da discussão, para fazer-se 
a competen_te. ,}'ed>1cçao ã comn1issão de· fazenda. 

O Sn. LI:so CouT1:suo,.por 11arte da. commissüé.: 
de constituição, . apr~e!1tou o pi·ojecto . seguinte,· 
que se u1andou 1mpnn11r. 

PROJJ::CTO 

« ~ comn1is~ão de eoustituição, a que foi re
metttdo o proJecto do senado sobre os secretarios 
de estado para: ind!car quaes •OS nerr9cios.;que 
deYem ser· t1·atados em conselhos de"' u1i11i.;trós, 
tem a honra de oft'erecer a esta augusta camara 
sua · opiuião . nos artigo$ ·seguintes: . .· 

« r . s sessoes os conse 1os e· estado 
devem . assistir todo;; os ministros e secretarios 
de es~ado para ·as iufo~mações necessal'ia~. 

9_., 1l 

»o.mi fonna.Io dos ministros e· secretaijos,,de es
tado, e nelle se trataráõ º" negocios que nao 
forem. ~xaminados no con.selho de .:stado e q11e 
os m1mstros entenderem ue se não odem ex-
pedir .se.não .00m audicnc1a dos ministros e se
cretarios de, 'estado. · · .. 

« Aii .. 3.o Os minislros são rcsponsaveis, quando . 
por não tratarem os negocios em conselho de 
ministros , ·suas deliberaçoos não forem · acer-
tadas. -
. '" Art. 4.0 O 1i1ini;;tro, que tomar a deliberação, 
e por ella res1)Q11savel, e os outrns · ministros de 
·~stado sõ 1·esponder-.\õ nos casos em que tem 
lugar a respo11s11.bilidade dos conselhos, e para 
este fim baverli. livro especial, ~m que se decla
rem os votos dGs .·ministros em conselho. 
·"Paço da· camarn dos deputados, em 13 de No

vembro de IS27.--Be,.na1·do Perefra de. Va.scon
cellos .- L. S. Teixeira de Goui:êa.- J. L. Cou-' 
tin lr o. - ~T osé du tJosta Carvalho.,.- A. P. Lim o 
rle ~4 u'·eic • .,, · · 

o Sn. ALllEl;)A TónnEs 'éonsultou a camnra se, 
exped!ndo o, oll\cfo :ao ministro do · inipcrio, na 
conformidade da _determinação ·da camara. áeerea 
do despacho_. dos e:;t1·a:ngeiros,. deveria especificar 
nel\e as razoes. em que .se fundou a commissão; 
e decidio-su . q!Je :Sim. · . . .. - · . 

Seguia-se a discussão. do po.1·ecc1; da comniissiio 
de constituição, que tinha ficado· adiado da sessão 
lle 1'2. do conente, a que 1izeriio emendas o;; Srs. 
Vas_concellos e . Paula Cavalcante, que . ti verão 
apo1ainento.. .. . 

E~IE:Sl>AS 

(( Que. se' l:ec~mmende. ao governo a. observan
. eia das Jei_s, a que são oppostas as iristrncções. 

-Vas_conccllos. » . · . · 
" Recomm.cndc-se ao ~ovem o que · üies instrue

~ües não· podem subsistir, à vista das gai·an:tias 
constitucio11aes. - Paula GavalCante. » 

Afinal, a: prlmei.ra pÔ.rte do . i•arecer mandou
se a uma-.commissão especial, .conforme a .lei; a 
segunda'.'"· parte .. ,foi: approvnda · o.' rejeitàdas as . 
emendas; e mandou-se imprimir .. o parecer. ltám 
os votos separa.dos. . · . , · -. 

Vei'?· -~.·discussão_ ª· ~esolução propostl\ pela 
comm1ssao de constitu1çao para· se suspender· a 
execução d~ sentenças das pr<'zas que estive
rem em revista; e suspendeu-se por dar a hora 
de encerrar-se a sessão. ' . 

d SR. 'Ai.iit:iDA TorutEs léu dou~ <?ificiÓti dç 

ministro 1lá fazenda,. d~ que ficou a camara .in-
teirada;· i. 

'OFFICIÔS 

« Illm. e 

u·Deos guarde a:c:V:. Ex.-Paço~·em 1:1,:de·No
vembro de 1721.~.llorque.: de Quelu:.-'-Sr. José 
Carlos Pereira de. Alme~_da Torres, » 

il IllllJ. e .~ui. ~r ~-;..... Passo ·.ás. 'mitos· de.V. Ex. 
sancciónado .nm. · ilos a:utograplios" ao -décreto -da 
assembléa geral lj?gislátiva. relativ'o• á receita é 
despeia do ,thesouro'.naciónal ilo ·anno ·proximo 
fllfuro de" 1828. O"que V. Ex; levam· ao conheci-
mento da camara''ilos 'deputados. · · · ' · 

« Dcos · guiir1le .li:v: Ex~.:.:_ 'Pài;o,:eín · fa · 
t' • ·-·· ~-.;·r- .;· -~ '• • 4 

Carlos Pereir~ de Almeida~ 1.'orres. » 
Um do secretario do senado, . de que fieo~ . a 

camara inteirada.·· ·. ·:: ,_ ,_··;-_, _ ... 
n. • RQUE:.S DE SAMPAIO, C'lmO 0\'8dor da 

d_eputaçã? encarregada de pedir a S. M. Impe
rial o dia e hora do encerrmnento da sessão, 
d~u ·pa~ do· como"ªª -deseuipenb<tri;.e len .. o · 

1scurso que rec1 ra-; pa 1c1pan o. que o: mesmo 
senb.or;se _dignára responder que.,....:. a Sexta-feira,. 
ao me1o-d1a, ·no paço .. do -.senado,. ·eucerraria.•a 
sessão 11 - o que se recebeu com· muito especial 
agrado. · .· · •. · · . < .· • 

O Sn. CAR!tE!RA, çrador d~ 01itra di;putaÇão, 
<11!º !cvãra a 1111per!a! sancçao os· P!OJectos--de 
leis, igualmente parttc1pou ter cumprido o que· 
or<lena n constituição. · · · · '· · 
·o Sn. PnESÍDENTE deu· para ordem do dia : 
1.0

- P<>nt.inuaxiio _da discuss~o 4&' resoluçiio pro~ 

2.0 - Pareceres de commissões. , 
Levantou-se :a .• sessiiô 15 ,minutOs depois d.:> 

meio dia.~~··.· · · · 
Dr.Pedro. de· Arauio·J.ima., .presi~ente.~ . .To~~ 

Carlos Perewa de Almeida. 'Ton•es • .. 1° .. secretario. 
-Josê Antotiio da Silva Maia, 2o. secretario. 

. ' 

l'RESI_Dlj':NCIA np sn. AR.'-UJO LIMA, 

, A's li horas, fazendo-se· a chamada, acharão-se 
presentes 81 :Srs. deputados, faltando com causá 
os Srs .. Paula Souza, Martins 'Péréira,'~Mello e 
Souza, 'Galvão, Costa e Sil'i•a', Barros Leité~ ·Faria 
narbosn,'l\faciel Monteiro~ Duuriti Silva, Llambi~ 
Pereira de Brito,·.Nunes Pires; Máduréira; Rocha 
Franco, Souz.a ]'.'rança,Baptistn: Pereira e Herrera; 
e ·sem ·ena ·o .Sr. ··Maia~· ' ' ... , .. ·' · - · .. , '" · , 
- ' -·;-; :~ -7 ~-~ ,_-~'. .1:-.'~ .:o : ··-·'.· • _• \ ·.· ·,· <- .' · o Sn. PRESIDE:STE, deêfarou . àbert.a· . a sessão, 
e. . 1)r .. 11ão estar rescnte .o Sr. secreta'rió .. ue 
re. 1g~o .~,ac . ·.,d.a. ;s'ef!11il.ó~antecedênté; ·. tev.0·1uga1· 
o.cxp~d1enta, ,o qllal constou de ··6, officios do Jo 
sec1·etario ·do i>ena'do/ qüe' forão lidos·pelo'Sr~ •AI: 
meida Torres,. pela ·ordem. e maneira'· segúfüté': 
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lrnngeiros. nas alfandÍ!gts do irnperio. tem reS<ll
vido _ dirigil·o cm fóruta de decreto á. sancção 
i1nperiaL O que V~ Ex. fará pre8ente á eamara 
das-.,Srs.:-députados. .. --' . . ;/" - - ·.. . - . -

2. o « Illm. e Esm~.sr.- or o cios o. minis o 
de·-est&lo- dos; negoéiOs da· fazenda·· datados de.13. 
ito -corrente, ficou o senado -·inteirado- q11e S. · M. .o 
Imperador sanccioúára ·a •re.i:;oluc;iio'da assembléa 
geral~ que .-·declara não•-ser· applicavel aos rece
btldores. e- -tt. .. sour-eiros. das, alfàudeg•lS -o ·capitulo 
áo·do alvará. de 21 de :Maio de 1751; e os de· 
crt>tos-- da mesma assembléa, um red11zindo a letras · 
o preÇo :dos· ct>ntractos e ·a _divida· aetiva da fa-. 
zenrla nacional; e_ outro extinguindo as mezas. 
tl11 -inspeC!(ão do assue,u, :tabaco: e· algodão. O 
que' V. Ex. fará presente á-ca~ra dos Sr;i. de· . ·. "' . . . 
. « Deus guarde a ".V. Ex • ...;;.PaÇo do se-nado,~ 
14' de Novembro· de 18-21.1...-Vi~condedeCongonlias 
do Campo.-Sr. José Carlos Pereira '•1ti Almeida-

3~º- cc' nini. e ~.•Esm. Sj-.~ Pà~tiçi'po··aji. Ei. 
para levar ao ·conhecimento : .da, ca;nara .. dos_ 
• t d · · · ó . senado . tem ado ad 

p ira transmittír á ·sancção.- imperial ad dWls re
soluções, vindas , d-1 referida eamara, uma sobre 
a .moeda de-~eobre _q11e. aetualmente_. gira na. pro
víncia da .Bahia, e outra relativa â disposição 
da ord. livro l!' tit. 62 §.88, _na parte que regalia o 
espaçO de_ tempo, ·em que se deve eon<iiiierar morto 
aquelle ~ue ausentanilo-se de um lugar, niio se 
sabe noticia.· delle. - -

« Deus puarde a v. Ex.-Pai;o do seriado, em 
1-l de Novembro de 18'27.-Visconde d.: CongtJnhcu 
do Campo.-Sr. .Tose Carlos Pereira 'de, ·Almeida 
Torres. 11.- · ·'- . -- , ,, .- -:- '·" ._,_ . ,,. , •• _ -··· 

4.o « Illm. e Eim; Sr.-0 senado adoptou .in
teira.mente para subir á sancção imperial,_, a· re
sol!1çio vinda da camata d.os .Srs.. deputados.-.an-

' gnituito, quae~uer quantias, que -vol11ntariame n te 
se- lbe"olfereção; O -que participo a,.:v. EL·para 
o fazer presente à referida camara. . -

.í Deus guarde a v~ Ex.-Pai;o do senado, em 
14 de Novembro de 18-21.-Visconde de Congo
n1t.a-s' do Ga11lpo.:...;.Sr. - Jos•~ Carlos- ·Pereira.do Al
meida Torres. » . ., 

~-º t< .Illm. e. Exm. Sr.-Tendo o senado, depoJis 
lla previas discussões._ adoptado _inteiramente as 
resoluções vindas da eamarà. dos Srs. ileputados. 
}a declarundo irrita e ,nulla a. pt·ovi:são do con
setlw sup1·emo militar de 23_ de Novembro de 1823:; 
2• ·sobre as .l_ollias periodicas, jor_ naes_- e. livros 
dirigidos . u ', biblio~üeeas _ pubJieas:; 3~ sobre .. os 
professores da lingua,latina . eA•. sobre a snbsti~ 
tuição do promoto_r eleito pàra o j11izo :de jurados; 
o que V:. Ex. fará presente ·ã, mesma_camara dos 
Srs; deputados. - ' . · · · ·.. · · 
· . «.Deus · uârde ·a V• Ex:;-Paç<f do s.enàdo,· em 
13 ' e - ovem ro e • ; _.;.- iscon i _ 01t!JO~ 
nhas · do··.can_ipo.-'-Sr. Jo_s'é Carlos' J?ereir:nle·-' A.l~ 
melóJa Torres; » -· · · ..- · ~-\: · -·- ·--' · · • ·· · 

. -~·º:~':ní;~. e-Exm., Sr.-0 senàdo;'àdop~~,\~~ 
teiramente,.· ;para ,.subir à·, ·sancção· mpe1·ial,~ à
·rea-0lução vinda da camara ,do1LSi:s. deputados,. 
sobre' os·_vof.j)s.'8i~"'•1ares_·do:i,•-_membtOS das; jlln· 

" . t ;.· e : #àZeí1dâ ~·"."""fovineiâS ;tó-;iniperiti ·o. ue 
· ~rl.t~C~': à.v:2'Exf';P_ã.0'1a.zer·-Jiesente·á~'lna.\iá 
~mar~.<,., •. ,._j'.:~~~i .. ( :~;__~· ---~ t'.~i'.·._-~ ·: 

« Dt!us guarde· a v. Ex: . ...;.Paço do. senado. em 

-U de -Novembrci' de J8~7 • ....,, Visco.nele à.e Congi>
nluz.s do Cainpo.-::ir. Jo,;t;_ C.u-lus P.:roira de AI-~ 
meida Torres~-·» ... :::r 

!ó'ieou a• e~mUf. .de todós intefràiá. ' '-. 
. ' . 'o:Rl)~ DÔ DiA, _ . . ·: ' 

. •.e ' ~, ·~ ~-··. . 

Entro~ . em 'ilisetiâ~ ·a· ~e8~1â~~\q~~ '_tiuhà :íi~' 

são da exec11ção da s~ntença, nas revistas em 
causas de prezai. · · 

Entrou então na sala o Sr. secretario Mafa, e 
tomou o se11 assento •. _ _ -- _ · - . 

·O Sn. PAULA· ·c.l.V.\.Lc.D.-rE, pedio ·o· adiamento 
da disenssão dá ·resolu.ffeO , em questão, :·o sendo 
apoiado~ depois de disc11tido não foi appruva-.io. 

C·mtínuou-u a_ discussãO,· e julgando -cstll-sur- . 
ti.ciente, depois dá longo debate, não foi. appro- . 
vadá a resolução. _ . _ _ . · . _ 

·Pas,;ou-se a tratar de pareceres de. eommissões 
e erao-se·: . - . 

1. o O" ; parecer -,da: ' commissão . da redacção: do . 
Bia'•iQ ·soore. OiJ'Í'·eqlieriiDéntos' dos tacbygr&P.hOS 
Pedro Atr.Jnso e-Manoel' José Pereira: da l:idva , 
concebido' nestes.,termos :· · ' 

: ' • ·,, .--::.r-: ~·. ' 

... ... 
« 'Os' tach)'graphós ~edr'o Afl'<>"liso de çarval~o, 

José Gonçalves d'\ S1h>a e ·Manoel Jose ·Pereira 
da -Silvá, requerem qne· se revogue ·a reso!ução 
desta camaraí ·que s11Spendeu os seus vencunen· 

. tos, allegandoi .que têm· cumprindo- as suas obri· 
gatões com a ·entrega das sessões decifradas·; o 
o ultimo·· oft'ereeé. u1n- plano para a direci;iio :dos 

-trabalhos ·tachygrapbic:ós. · · . 
'« Quanto l\O requerimento, >a• commissiio da re~. 

. dacçtio do Diat'io informa á camara, que; ·depí>is 
que· aos' supplicanle'S foi snspen:10 o vencimento, 
tem sido por elles · entregues grande parte dR11-
sessoes, a . '> e 
della.;;, e entende , q11e. de, rigorosa j11stiça não 
deverião os ,s11pplica11tes_ receber_ co.118&, al~1ma, 
e!!lq 11an tü niio. ·.,apresentassem .. t.odas. . as se~-

mentarem os supplieantes, ao material que jã 
existe pa1·a . trabalho dos redaetores, não du\'ida 
que _ se lhes mande: ,pagar o mez de. Outubro, 
eoncederido-se·lhes. e aos demais tacbygraphos o 
espaço de quinié, dias _ para _éo1foluirem : as ses· 
sões que faltão, 1e entregal-as. ao, Sr. deputado 
Cunha Barbosa, que lhas -dará um attestado_, 
por. onde conste a eDtrdgll, para com ello hav~rem 
o vencimento ·deste mez, · 

.. -E como a· ~amar...,- approvai1Jo a proposta 
da eommissi\o, ·determinou um n;,vo methodo para 
o pagamento ~o.s tachygraphos, enten~e' a; com
missão que. está .r.evogada a· resoluçao tomada 
no anno -passado, qu~ lhes .. conc~dia yencimeutos 
no intervallo das· sessoes-;·. e por. isso e de parecer, 
que· do lo· de·Dezembro:em diante- niio devem os 
mesmos· v'3neer êousa alg11ma, ·e .que .nesta·-con-
formidade' se ofJfoie-c ao:•goveruO-'-' ,,,_ -.,, -·:~_,.,,, 

_ «·Quanto· ao· plano 'offürileid•> 1pelo"tâcli*-rapbo 
- · v · a 'commissãó o -tomarã na conaideraçaô · ue 
n1erecer.~, ·. 1 : -·i;:·:..i_~--<_ .:: 1 ,_ :~ • ...... ~,'i -"! , __ ;·::-~ '"r_,. 

· «'PaÇo _ dà càma.ra ;dós'·.d~pittf!Ci()s~".14'' de_No~ 
vembro de·'"'l8'3i1~B• .p, •·cie.,.·Vascon.cellos~:- M-• 
oaorii:ô lllenik$;-té· ' .,.:· -,.~,.,,,_ ,,., · ., i·, 

P.oz;~e · :enf di!léu~~ão,,,· e ~trere?,~u:~·--~~r.: :~ay.la 
Cavàleaúte, · a· segumte emeJ!d!'_;·'_qÜ~ ~!º.~-~Pº''.1.~ ~-

-. • ._:~.''> ,._,).~ \~ • ..,.. ~1.,..>'.I t.: ....... ~.'-'7 ,~e·· - -. 

- . -~; ~- ;~f' '.'..:J"~·- ,~:K~~~°.f~'. ;;'.~:::"':~ "'~. ·~--·:_.::~ '; 

~s ~;~t?:JJii~:~ atrº~fi~~t~· J!~=~i;t:~~~se;~~ 
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SESSÃO EM. 15' DE'. NOVEMBUo·_ n_a.: 18!1 : 

" Foi' visto na commissão de constituição o 
requerimento -do padre ~ep·osito?-e mai:i-pad~es 
da ._congregaçã<> do oratono da. e1dade do Recife, 
em .que se queixão de que, tendo-se-lhes tomado 
para estabelecímentO de ·.uma alfandega· o eon
Tento da sua resideucia, · o governo du\•ida . én~ · 
tregar-lhes aquellapartcdo mesmó cóliventó,·que 
é- desnecesS&na-]>am-este estabeleci!llento, e o~tra
em que ·se acha alojado um batallmo desta corte, 

~ " ' . 

tiça o ,que os 's~pplicantes requera~, 
co1no este negocio depende _de exames. que nao 
estão ao alcance da camara, par•l _se extremar 
com toda a cl&reza à parte do edificio, que é 1n· 
dispensavel Pª!ª· a alfandega, daqu:êlla que, 11ão 
seui:lo necessar1!1, cumpre .entregar-s11 nos mesmos 
supJ•licantea. é, de ,pa1·ecer que a re.,resentação 
que fazem, se rcmeita ao governo, para lhe deferir. 

a Paeo da camara dos deputados • em 1-1 de 
Novembro de 182l. - A. P. ·Limpo de Ab1·e1,.-
L. S. Tei.i:efra .ele Gouvêa. - J. Li,fo Co1!1i111&o. · P.. ,.. . . . . . 
lho. -:- Foi approvado •. · . 

S.o ·o parecer da iiommissão de commercio sobre 
o requetime!1to de Fern~nilo Joaquinl de 1'1attos, 

PARECER 

« Fernando Joaquim da· l\lattos_: requer exclu· 
sivo 'e patente 'por· certas macbinas inventadas 
por elle, com·· as quaes diz, muito se melhora 
a indust~a·n~cion_!!l,'·JXfüp!llido\:onsid~ra\•elmente 
o numero de'br.lças; de que ·o :Braz1l hnto ne
cessita;-mas· âpe'n-às ·ajunta· uma relação suecinta 
dos in\•entos, que não passa · dos nomes e de 
alp;uns de seus usos, 11em ·querer o1fo1:ecer mo
delos,-nem. ao menos:> desenho, com .o . fundamento 
de. que. muito-:se.-arrisca descobrindo, o seu- se
gredo, de muito fanil execução •. Já. tinha reque
rido á junta do commercio,- que apeza1-. de ter 
ordem, em resolução de uma consulta, para admit" 
tir o supplicante sem· apresentar . os modelos., e 
depois• de· ter, ordenado -•q11e- elle, descobrisse .o 
segredo' -a. um dos-, membros do mesmo tribunal; 
lhe Jndefei:_io a ~upplica. : · · . 

e<: "comnussao, e e,- parecer. que em. avor, a 
industria se deve -conceder ··patente condicional 
ao suppli_cante; · pe'ns invt!nlos, qu!l, -de su:\. re~a· 
çiio· co~s~o_,:_-p_or .~s~ço _d_e ){ _ aiu~~s. ·. .:e. -·:::•" 

"Paço da câo1ara dos deputados, l2: de Nóvem~ 
bró de 1827~ ~José-da Co.~tq,. t;m:V<.flho •. -:: José 
Clementd Perefra. _:_,D. lll. A. -P., Ferl'lm'a. -
Diogo Duaí·te -Sili:a: ». · · · " 

Voltou ã mesma commissão pua que sobre o 
objecto fizesse uma resolução conforme entendesse. 

4~0 o parecer d:is coniniissões de eonstituição e ' 
f;µeuila !Jt:stes ~erlHOS ;- · · · · ' 

l'AR~CER 

« A commissão de constitniçio e fazend11, exa
. n1inou o aviso do ministro e secretario· de. estado· 
- os,. J!egoe<•9S es ngeirQs,1 çommunican o , _a, esta 
eamara, que ã presen1<& • de- .s. M. o . Imperador-

· fiz~ ;chega_r·o_en~ega~o_ de..ncgocios do_ Bra
zil. em· Roma, que o . mmist1·0 e . secret'lno de 

. ... ... :1 .• ·e 
constar, que ,desejando -o.-:sant.issimo padre, ·po_r 
prova de •na-alta complaceneiá: para com _ 8 • .M •. 
o Imperador, enviar um nuncio pnra_·.residir junto. 
a.sua augusta pessoa nesta cõrte, uiio PQdia cow
tudo fazer. as despezas. que acarreta;. uma. nun
ciatura, como est-a., ._da primei.J"a. ordem., e _por 
isso esperava da- munitlcencia do Jmperador- quu: 
mandasse pelo seu thesou1·u. ou prov4lr ou -HJU
dar a proYer estas despez.ui. A comwissão.entende, 
que isto não ... tem lugar. 

« Paço ,da camara dos deputados, -12 de No-
õ) ' .. • • 

D. '.: ~~ l 
110 .-,P.UtEéEft ' ' 

.-
C< A commissiio ·de fazen la vio- o requelimento 

de Estanislã.-. Antonio Teixeira da Motta, em -que 
allega que sendo-lho doados os ae1·viços de seu 
pai o desembargador Antonio ·Toixaira da Motta 
(que servira a naçiio PQr mais de 70 annos), com 
o encarg'> de .alimentar a todos os· seus irmãos, 
e que elle mesmo. ser\·e ao Brazil ha perto de 
dous annos e meio no exercício de -praticante 
e.'\tranumerario da secretaria do con~elho suprewo . .. . - .. 

' . ' os de igunl caracter;_ e o de pareçer; que pelo 
que respeita aoa serviços de se11•p11, dev., o snp
plicante- decretal-oa, e CC?m ellea requerer ao go-

tem. feito.nenhum lugar tem, pou que deve espu
rar que haja na npartiçíio em·que serve. alguma 
va::atura, .em que entre o supt>licante · segnndu 
merecer a sua habilidade e antiguidade. · - -

11 Paço da camara ·dos deputados~ em-12 de .~o
vembro de lSZl.-1.-G. I.edo. -J,, J. da Silr;a 
Guimariles.'- José, de Jle.:ende Costa. -•M. J. 
de Soii.:a França. - J. B. lJaptisi~ Pereira.. -
Foi apoiado. · 

6.0 O parecer da commissão _de füzenda con
c·cbido pera maneira seguinte : 

l'AP.ECER 

<< A. commissão de· fazenda examinou a· indica
çiio ·do Sr~, d~putado:l\loura~ etµ 9u~ propõ_~ sa 
mande cumpm· em-· todas· as· provmc1as do 101· 
perlo ·1nesofução de •·de: Fevereiro de 182lHomada 
eni- -consulta: do"'-conselbo · da fazenda· de 23, .de 
Janeiro _do dito. anrio, na qual se redu~io. a 4$000 . ' . . . .. 

: sumo,': que' era de saoo1f:seguuilo-,o :arvaiá _de 30 
de· Maia, de 18-!0:;-·e é de -p~recer _se -~eça .ao go
vernó esclarecimentos. sob1·e .o mQLi:v:o. ªª~41lsi7 
gualdade _·da· e_ obran_ca d_o refe~ido im_ posto __ nus 
diversas. provinciM ·do imperio~ para Siob.rec.as 
informações ao -ditl' respeitO se" po_der. 'deh~i:ar 
oom ·conhecimento, de : causa. . • . .-;_, ~., :~: ..•.. , . _ 

« Paçó 'lia camâ'.râ 'dos 'de'putados/''em 12 '.de 
Novembro ·ae ~J827;- .:;.:.,J; ·Jrda.'.S\lim: Gúinaat'.ães. 
1. B ." Bap(iSta Pé,·eini • ._; J ou -dê- Re:eniJ6 ·_Gosta.. 
- J. G. L.idu. - M. J. de Sou:a Frmift:i.•' » -
}<'oi a:Poiado, · 
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SESSÃO. EM0·lã ·DE NOVEMBnO' DE-18!1 !01 . ' 

7.0 Outrl) das commissôeá de fazenda e guerra, 
sobre o requerimento de D. Anna Clementina 
-Violante Xavier Botelho. · · 

• ot'll' '.: • 

: ' ··. ·PARECEU"•• ,, ·"'m" 
.. _. ~ - ;) •. ! ; ': ~ .-, . . . • • 

1vAs coinmissõeS de· fazenda· :e· guern•1exami
narão o· r ueriinento-.:de ;;D~"ADna >@lementina 
Violante Xavier Botélbo,'mnlher ;·de João •Jlygino 
·Ourvo Semedo, >sargento"mór:d6 cavaU~ria· do 
.estado-maior,•: queifóra ·des~hado·para··gover
·nador. de· Bi~SlW;-.-em' tempo· de! ~l"rei· o ·Sr~' D. 
·João VI, , no qnal pede o meio soldo e -da patente 
de seu marido, de· que diz ·'11ào ba noticia, ar.sim · 
como a continuação·· de um'l.· modica pensão, que · 
o mesmo ·seu· marido. percebia· :pelo · thesouro, e : 
que 'lhe foi suspensa::; e é de ·parecer~· que o '. 
deferimento da sua pretenção :compete ao governo, • 
·e não .ao corpo legislativo;•· : '· · " · . ·· ·· . 

« P~ó'da í:amara•'dos deputndos, em 12 de Nó-
c - ~ '- i ... 

• d.:·Re;ende•C;sta.~J.' B.· BaptÍsta Perei,:;,~ J. 
G. Ledo • ..;.;.J ..J. dQ.· Silr:a GuimarOes.»..;.Foi apoiàdo. 

'. 8.0 Outro di ccnrimisslio especial e~cnrregada • 
o iixa.me as con s . as provincias, que .assup 

era concebido ; · · · · · 
., . P.\RECER 

« A commissiio especial· cucarre~ada do exame . 
-das contas das proviocias, tendo .. em vista as de:. 
-algumas, e não podendo vel-as todas, pela.falta 
de tempo, comtudo é de .parecer que se _officie 
no go,·erno, afim de que mande a todas as JUnt.as 

. de fazenda. qul! . remcttào .. as suas ._tabellas · com · 
a maior .individuação possível ; que.-. ni\o apontem · 
despeza0 sem logo mostrarem em que foi ella !cita; 
que enviem uma relação circumstanciada de todos· 
os emJ.lregados; com a declaração de quanto gi-. 
nha cada um, e. por que titulo ; mandem a rela· 
çiio do.s propr!os, nacionaes, e. outra. muito_ miuda 

blicas. E é tambem de parecer. que. se -peça Cópia . 
. da carta .régia, que mando1t distribuir pelos. ci· 
d11d1'ios .d!&. provin.;ia d-0 Pará as f~zendas de gado 

i·ios,,é,que declare •adunta d~ ~azeoda.da me~ma 
provmcia :se .. os actuaes possn1dores, e se.:as ditas 

.fazcniLls se ncbão n83 eircumstancias.determinadas 
na car~a ,~gia, ·remettendo. tambem. a j1mta. cópia· 
de uma das cartas de doação e. de .sua eoutir· 
mação. ., · 

. 11 Paço da c&.ma1·a .'dos deputados,. H. de. No· 
vãmbr.o de 182i;- M. Odorico Mendes.-D. M. 
A. Pi1~ç Fe1•1•eii-a. ·- J., R. C. Dar.mund.-R. J. 
tla. Ounl1.i ·Na.tto.ç. ~-José:, Bento Lcit1: l•'eri·eira 
tf~ 1\fello. ,. - Foi- npprovado. 

9.o Outro dn mesma commissão. 

P.\RECER 
'' .,, 

« A. c11 ... 111missiio,es.pécial enca .. r~.e. ga. d. a, ~o e;t. '!D.e da 
receita .. il 'despeza '!las rroVlDClaS do IIDpCrtO, em i 
conti,ntlllçiio. A~'poss!v~. des~mpe~lio '·do ~e~ -~~
car~o,, passou·n.ex~1n1n~.r. as Cf:1!1t~ ~ª!! p1'9v111c!:lS 

d'El-Rei, e· pers111dida · qu~. não· de-..:e a v~ntu~:tt jui- : 
. zos, visto· como ·.as ~itu oontu 'Sã~. apres•mtadas e 
organizadas' em :{lobo, e ain,!la que· algun~ arti- . 
gos se achem mais explicados, não o estão. t«_>da- ; 
via t:mto, . que: se pos$a sobre. elles em1ttil-os . 
com segurança de acerto , notando apenas , na , 

, dcs~za.,1la ,p1:o:vincia, de,,Santa 9a~liap11a a,,ex
traordinarin_Teita . .coin o transpo1·te do 11.~nat\or,, 

. que se: 'diz- f~n~ada no. art. .• ~J li? .Ç!\P•, .. 2.0 , da,. 
constitujção, ,qmu~do · est,e artig~i ~01!_f~11~t10 ~0'11 _ 
o 5ldo cap;, ;;io:da; :m·!lsma .~onst1t~~ç'o ~a excl11~". 
e cotidemna';:7e·1uur~ da· Balira e Sergipe d'EHR~1 • 
(lS f.5it.as "Clllll"· ó•é expediente. t\~-- secretniiius' dos . ,. . .. - .. . ' . 

cômfnandánte:; 'mamú-c9, · que pateé~m e,;.tar ~m 
opposição com º: decreto de 17. de Fevereiro de 
11"-~ ·; • é · n!io"poden lo deixár de··:éScilndaliSar-tte . ~ . . "' .... . . 

• Qlié ·as repartiçõe~ ·ae .faz~ndá ~ deb~ixó, de· 
qualquer denominação declare~ exaetamente quaes · 
'são as rendas, que por ellas se arrecadão, as leis 
ou ordens, que as est:ibelecor-ào, o. methodo, e 
.o estado motivado da sua arreeada~.ão. · 
· « Quarito ã de.spezá ' · " · 

((, 0'11e 'âS ÍnesuíàS repartições' deélarem côm in
. dividuriçãó 'na 'parte ·civil. e·. ecclesia~iéà quantos 
são os respectivos emprf!gados, ,os...' titulos de 
suas creações,. as quantias que. v-encem, "decla
rando uaes l'eneião, ,originariam~te,· e'º' fun~a- · 

mente que .. meocionem•·a lei,' ou·:or4em, jiorque 
-se f1zem. as .des~as, extrAordinarias; ·as· qlltles 
. quando nãosejiio 1ndíviduaes,,.de~rãõ:;9el' descrip· · 
tas: nas res ectivas, arcellas , ndo as.dítfere11-
tes· pessoas, ou obJectoil, para que .. !oriio ·appli· 
cadas. , · . . . , . • ..,.. . . · • . . : 

« ~ac;O d:l . canmra doá .. deputados, em. 13 de 
Novembro de 18''!7.-J. R, e. Dormund.-D. :ll. 

· Pire.1 Ferrefrtr • ._R. Jasé ·da. Cut1ha. M<ttto~.- . 
· ~l. 'Odorico Mtmds!!f • ..;.Jo.té · JJento Leite Fei•reira 
de Mello. n-Foi approvado. 

10. Outro dá 'commissiio de eslatiaüca sobre o 
requerimento de \"arios moradores cm lugares 
contiguos il. Yilla Nova de:Siio José" 

' " 'A commissiio de estâtisÍicia, · vendo o reque· 
rimcnto f.,ifo a esta camam pelos .morrulora;i de 

. yariqs distrietos conliguois á Villa Nol'.a de .S. Josê. 
em que. 'Pe em car · .per enccn o a· es por 
motivo das' difficultosas. p:\s~geni 'dqs',rfos,:qu,e 
ha entre elles, e' as ·v1llas ·a que. pertencem, 
é de pa1·ccer que se pcção iníormllÇC)es au go· 
verno sobre o requerimento dos supplicantes: 
por não ser possivel formar idõa .. dã, sna pre· 
tenção por ·ralta de· mappàs' 'do. ter.~o' d~ que 
se tr~ta. , . .. . . ;, ... · . . . •.· , 

« Paço da camara dos· deJ)íltado.s, 21, ,de .J>~· 
tubro de 18"!7 .-R. J. da Cttn1ta ~Eattos.-Ro· 
miwldo, a1·cebispo ela ilalftâ~~~afr;.o.s;hispo.. d-O 
Ma1·àn1iifo • .,-L. P. de 'Araitjo'.Bastos • .,-Lui.= Att· 
gu8to, Jlay; »~F~i ap~rô':ad<i;' :.,": .'. · · · ·· 

11. , Outro da mesma · commissiio sobre o .. officio 
do presidente, e actas do conselho administrativ9 · 

. da provincia ~ai Alagôas• .. · . . :· . 

PARECER 

. de 'estatislica: vio 

tivo d~·:Ahgõas remettitlos-a:e.sta' ~~ara;pelo .: : 
govemo, 3'iSim como 03 apontamentos le1tQs tJClOS 
s.rs~ ,~eP.~tados daS' '1!8smas pràvinci~s 'sobr11, va-

. r1os"'oo1ectos •· tefldentes., ao: 'bem dos, .povos, e 
desejando.' a mesma.' commi.s~iio 'ilpfesenti&r.; ào 

· conhf!cimento ... da cama1~&'. a11uclles neg•>ci<ls, . de 
·que :'.Se::aclm: li_!lbilitada· ~:'formar,'jn~zo; _'.tem;.~~ 
honra de propor o seguinte :· "· ., - ::::.; ·· · ··· . ' . . . . :. '\ '· . : . -~ . ··. 

t . . ~ ', . -_-.. __ ' . ': .... ~t:' .. · ... ~~···-·_,·:l 
PROJECTO, J>E 'tEI · ·. : .· · . ' - .. 

l ' . , -· . . ' . ; ; . _._ .. ~{:_ ... ~ 

· « :~~'·iui~erriblé~-~,g~r~f:'';}~gÍst~ti~:, ·d~. itriperio 
tlP.crc~ ~ .: . . . . , · : .. 
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- a Art.-1.º ;A (>!Ovo~ do J.>a9 Qrande;2Canh~to. 
e S. :Miguel da provinci~. d~, Alagõas ~r~ ele

. v~as . á_ ea~goria 4e .-vil!as ,~os ,mesmos ·no~es. 
e terãn- os JUizes 2 e ·omc1aes· · di\S <mtras v~llas 
do imperio~ 1 .. ; •e.. • • : ' • : • 

« rt·' O_: . ' 

em ;falta- d~te o: OQnselho •àdministrativo pro
porá. ao governe/ os limitei;i dos ~rmos das.11ov~ 
villas; para . serem approvados .péla assemb,lea 
geral. _ · · · --- '··· · · . 

« ·Art. 3." Ficão derogadas todas as disposições 
e ordens em contrario. · º 

«. Paç.-> da · camara dos deputndos, em 15 de 
Outubro de 1S2i.-R. J •. da C1mha ;Mattos.
_Romualdo, a1·cebispo da Ballia.-,-:Jia.2·cos, bis110 
do .\[ai·at11u1o.-L. P. de .A,·a1tjo Bastos.-,-Lui:: 

· Aúgw(ó Jlay. »-,Foi appro,·ado ·e manJou-se im-
primir o projeeto .de lei. ... . .. __ ~ 
· 12.· Outro ·da commissão .de fázenda sobre o 
requerimento-de ·José Agostinho· Lizaure e com-
panhia.· ·· · · .. 

. ~, '·' . 
•·A commi\~ão de fa~enda: vio o requerimento 

d~ José Agostinb~ Lizaure e eompanliià, e infoi:m_a-

tro secretario estado dos uegocios·da fazenda. Os 
· supplicantes exp<;em# qúe obtendo perm~iio para 
desembarcar .e depositar ·na &lfandega as mer-
cadorias da alcra americana Catit1 · 
a este porto, ''indo de Plimouth panl · Yalparaizo, 
com · o intento de c<>ncertar a masma galera, e 

.nella reembare:ti a depo:.itada carga, forão mal-
_ logrados em seus intentos. decllll'aludo-se a so
bredita embarcação inna\"ega,·el por um ·auto de 

. vistoria, ü qual procedera a mestrança do arsenul 
·da: ma1inha, e em consequencia forçados a ·mudar 
para novo vaso o carregamento daqnelle as;iim 
condemnado, e que por isso pedem 11er dispensados 
de p11gar us dheitos de reexportação, a que siio 
obrigados pelo alvará de 26 de Maio do 1812, 
que a~sim o determi~n,_ quando ~s reembarques 

• os' de armazenagem e deposito, como se fossem 
no proprio vaso exportados, vistCt que a mu
·dança .e no c11so \ertente violéuta · 11 forçosa; 
e· não v - · · 
o go\"erno inileferio igual requerimento, ·que. os 
supplicautes lhe dirigirão, apezar de informar o 
juiz d'alfarid_ega, que a hypothese occurrcnto uiio 
estava proyidenciada no dito nh'.arâ, e mamlou 

· observar a lei. · ·· 
« Parece á eommissiio q~e o . defe1·iinen~o do 

rilinisti;o · ê ju5to :. . . 
1. 0 .Porque a, innavegabilidade da galera nein 

está provada,. nem se acha quali_fi~~da por. sen
tença, nem o poderã ser na opuuao da com
missào à vista . i:lo ·exame dn mesh·anc:a, que 
apenas certifica ser mal construida, e _precizar 
de obra: · 

u 2. o Porque ainda· no caso de_ 1nnave~abili
dade, só por força de graça, e nao por \'lrtude 
da citada lei, se podja di$pensnr os_ supplicautes. 
de Pcagar .~s dir~LoS d~. ree;xpo_rtaçao,.iuareani.lo 
ella os,.,umcos casos,.cm.,que _esLes deYem ser 

: súSP.ensos, e.',e1n .ger.1l .deterri1~áudo· que. todas 
a·s fázeridas fi ilem su • eita.s · · · 

.. e. indeferivçl .o. 1'equer.iu.iento· . , 
.• n Paço da camara. dos deputados, 31 de· Ou
tubro de 1827.~.N. P •. dc, Campos~ Ve1·gicci1·0.
;1 •. -G. Ledcí.-T; de< Re.::cnde Costa.-11{. J. de 

, Sou.;-a F1•at1ça.-J •. J. da Sika Guimm·ães • . »-
Foi approvado. . : : · . 

·13 Outro da. commis8no .. do-est-atistica sobre' 
· as repl'esentatões fritas no · gm·eino pelo. pre
sideul~ e· conselho ndministrnth·o. da proviuci:i 
de Goyaz. 

. ·' : P.\ftECER -.. 

« A. commissão de e8tatisti~ vió. as representa
ções feitas ao . govt!rno, e por elle remettid:t& 
esta eamara, do presidente ·. e·· co11selho . .. - . -

a reeneorporaçào dos'julgadi>s~dô:A.i'axá·e etoem
·boque · &lllesrua .provineis,, de' que forão separados 
-para•'11!e .. --reu11irem · a'L de-· Minas Geraes, ·devendo 
alli e ·· ir- : ·· -
de. villas. nos arraiaes de Meia ·Ponte,. Santa Gruz, 
.Santa Luzia,,:,,Trahiras,:, Arraias, Natividade e 
Porto·· Real;· igualmente -vio :os 1·equerimentos 
.dos habitantes do julgado. dé Trahiras. p:ua se 
encorpórarem á . comarca de Goya:z, . ficando. se
pa1-ados de S- , João ,das Duas,: Barras ; e .o dos 
habitantt>s .do.julgado de· _Trahiras, e do .de Ar
raias e out.ros, para .se .. mudar; a ,ci1beça da c:o
marca de S. Joao das D11as . Barras para o ar
raial de Arraias em consequencia da insalubridade 
da villa de s: João da Palma; e finalmente o 
dos habitantes do . arraial. de Jaraguá . para a 
;'li.. - ' • e . . r - -.-. . 
· « Emquanto á. reencorporaçiio dos julgados do 

Ar.u:ã .e ... Deo;en1boque á provincia de Goyaz~ en
tende a commissão 'que nada se póde ·põr ora 

· · , · · , que a isso 11zem us 
habitantes dos mesmos julgados, cujos recursos 
são mais breves para a. imperial cidade do Ouro 
Preto dó que_·para a de Goyaz, e t:_lín~m eorquo 

mados ·pela natureza ao longo· daquelles • dous 
julgados, em que corre o cauiloloso. rio Para-
naliyba. . · · ·. · .. 

« No· que toca á separação do juljllldO de Tra
hiras ·da comarca de S. Joiio das Dnas Barras 
e sua encurporação ó. comarca de Goyaz entende 
a commislião que· niio pótlo ter hlgar, porque. 
senJo a . povoação geral da comarca de S. Joiio 
das Dnas Harras de 22,:r.1-1 pessoas, e tirando-se 
deste numero a população do julgado de Tra
hiras, que monta a 6,209 almas dl.Stribuidas em 
d11as 11rocl1ias. · 
sobred1ta comarca de s. :João das D11us Barras 
com 16,Uú almas, ao mesmo tempo que· a· co
ma1·ca do Goyaz, que agora tem gg,f>Ul ·pessoas, 
\•frfa a ficar com · 45 710 almas isto õ uasi o 
r1p o a popu aç o da coma?Cll de S. Joiio das 

Duas Barras,· outro· motivo allegado l'eloa hnbi· 
· t'lnte:1 de l'rahiraa para a encorporaçilo a Goyaz. 
·não merece grande attençã(I. · · · • ·· " 

« Os limites das duas comarcas achiio·s·o muito 
bem'. ~emarc~dos" pela natureza: o rio Mll1·~nbii_o 
é ·multi) mais 'c:audaloso~ do que;;o'-'.l'Ocan_tis· on 
o Preto, e ·em q11alquér destes "não l(a · m1:11or 
salubridade do que uos ·rios Maranhão,· Peixe 11 
Almas, que se atravessito para 'ir de Trahlras 
a Goyaz. O julgado do Trahiras soffre comtndo 
um g1·ave eucommodo em se achar encorporado 
á comarca de S. Joiio das Duas Earras, e \'em 
a ser o de . irem ·os eleitores de parochia ao 
ar1:ainl de Cnaleaute às . eleiçõ03 'dos. deputados 
é outros,· nias este inconveniente, i:ontra quo 

· clamão · os habitantes do julgàd\) ~~ .'.J.'rahira!I, 
. ha de ser .1·emovido quando se procedei'. .a ma\s 
acel'tada . determinação. d&S cabeças doa collogios 
eleitoraett. · · · 

.. « Â nasembléa' geral' legisl.atl~ ';cl~ ·hnperlo 
decreta : · · . · · " . · ·· · . · 1. _ " . • , . • 

- '. ci"A.rL: 1:0 o ~i·raial' de' Meiâ 'p,fote.'aà provin
':cia de Qoyaz será eleva.dó 1'L cnte"gor~~:ite _'\·illu 
· oom. o nonié · de.·'""".''illa. de. D; Pedro'·);.- f,lcnudo 
· c'ói( os mesínosJ!niites~ que·· até ago~a t_e111 como 
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SESSÃO El\l '15·DE' ~OVEMHHO UE 1X27 
cab~a .do julgado, l'XC(;ptó os de Jaragná, qne 

. dPlle .si! ha. de. separnr. . . , 
« Art. 2.0 Os arraiaes de .Santa C111z e Santa 

Luzia ,d_a 'dita provineia,. serão elevadós ~ .vj.lla, 

at.é h~je : conserva.· 
« Art.• 4.0 • O-· arraial de Arraias '- será elevado 

a villa •com o nome de--villa •de Nossa Senhora 
tia Gloria-serâ cabeça da comarca -de -S. •Jo1io 

. das Dua.-;. Barras, e .ficará com .-os: mesmos li-

. mites que àté. boje lhe pertencem •. _ - . . 
•t -Art •. 5.o O arraial da. Natividade seriL ele

. vado. a. villa do mesmo nome e ·conservará o 
. territorio que lhe, compete como cabeça de jul-
gado. _ : . · 

·" Art. 6:0 Q arraial do- Porto ~eal 

« A commissão de· estatística vio · a consulta 
da mesa do desembargo do paço remettida a esta 
camara pelo governo . sobre· o requerimento. dos 
habitantes do arrt?ial de S. Pedro d'El·Rei da 
,província .,de 1\1at.to-G1·C1sso, em que expoem que 
_I1av;endo; ~queUe arr~al "gozado ~ntigamente, .e 
quando menos. merecia a. categoria .de. cabeça 
.tJ.e julgado, . fôra ;privado. deste beneficio. pelo de 
_cre~ c1e, 2:; iJé.Agost.o _de. 1813, em ~1aveprei~i!'.o 
.dos mesmos habitantes; . que. por ,1ss0 , su~pllcao 
. que o· dito arraial seja·_ agora elevado: u. eate
gor~a dà.villa,~a que. o.~onv1da a sua .numerosa 

• P. rJC!\ populaçao. A mesa do desembugo.do paço, 
a. ó pre51dente 'e, magistrados da ·pro.vincia abo

: niio ~ jú~~iÇa,e.,!l;'P!:_e~eni.;ão .dos supplicantes,-e 
.po1·, 1sso a. com·nussao tem: a honra de. apresen· 
. t_ar o seguhite •. ,, . ' ' " . . . ' 

decreta: . _ . . . 
· «~ Art. 1.o As povoações de Morr.etes, dns Pal· 

me1ras, s~~ue,-Parabybuna eBananal, da pro-. 
, vincia. de S. Paulo, serão elevadas 1\ categoril\ de 
· villas do" mesmo nome; e te1·ão juize:s e officiaes 
mnnicipaes, como· as outras·:vmas ·do impe1·io .. 
' « Art. ~" O •consellio 'geral, da provincia, e cm 
,falta . '1este, o cónselbo ·ncbninistrativo; proporão 
.ao _governo:· os dimites .dós. termos das novas 
, villns, ·pira se1·cm :ipp'fov11<1Cls · pela assembléa 
geral. · · .: 

'l'<)'.\JO 5. 

Ãrt;· 3.0• FiÍ'.ão 1lórligil'1a..; io1ltts n.<1 . Ji.sposic;•õrs 
·e. ordens· .em' contrario~ : 

« PaçÓ . da camara· ·dos depulados, ·lã' de Out.u
bfo de IB'!l--:-Rtiymu!'-do·Josti ~ Cunlif.!, :Jftittos.-

·. - . 

J>.-\RF..CER 

cc A commissão de estatística vio o proje<'to ile 
lei do nobre deputado .o Sr. Vergueiro, n res· 
peito dos limites d:is pro;incif ... -. de l\linas·fl1>ra.-s 
e S. Paulo, ·e entende qne deve sH1· imp1·ess<> 
para entrar em discussão com as cmandt\s s1, • 
guintes, com que se conforma o íllustre auto1· 
do me~mo projecto. • 

EllEXDA 

" Ao art. 1.0 Em lugar.do b1·aço maior .do 1·io 
Sapucaliy, dever{, ser pelo riode Lourenço \~9lhn, 
que entra no mesmo rio·.:.Sapücnry-assú.:.,_. ~·' . 

" A1· . ;, n Supprima-se. , . .. . _ 
e< Art. 4 ... O dist1·icto Ja villn <lc Pinclnru•)fllLin

gaba, acima da serra. du. l\fa11tiq1111ii•a. · 1icnri1 pPr
tencendo ÍL fre tezia UC :':;. J1cntQ (lí' ;.,a lll':th \'• 
me1·im. 

ARTlCiO AODJTl\'O 

" O governo fará a:; convenientes 11nt1lnnçns 110;;; 
i·egistros dos antigos limite;; elas ·anns prn\·in· 
cins .. 

« Pnço .da cnmnrn dos tlepntndos, lií c1,, 011111-
bro de 18-27.-Jl . • h tia 01mlto _\foUo.,·.-Jtmmtnldo. 
ai•c:el1i.~po da JJnbifl • .,- .)[(trt:os, {li .. «po tln Jfmw
nhilo.-1.. 1'. de ,1i·muo Bastos.-J.ui~ Aug11st11 
Jluy. •-Foi approv .. do, e se mandon imprimir. 

da mesa dõ desembargo do pnc;o; remetti<la n est11 
caínara pelo . governo sobre o requ_erimento dos 
habitantes dn .povoação .de Santa Cruz da co
mnrcà de :Porto Seguro dn_ pro\'incia_ da .~hin, 
que pretendem que a mesma povôaçao !>eJa ~le· 
vada i1 categoria de villa.. · · · : -

e< Ignalménté vio o i·equerimento dos hfil,ilAn· 
tes ·da viila de s. Francisco'de Sergipe· do Conde, 
da mesma província, '-J.Ue suppliciio a··creaç1io do 
lugar de juiz. de f(lra, proprio , para· aquella 
villa,. o concerto das e:;tradas, a constmcçti.o. de 
um cães, . e o estabelecimento de um collegio de 
educação ·no convento de S;· l<'r:lncisco . 

•e Pelo mesmo modo vio as actas do -collselho 
administl'ativo da mencionada província, i·emet· 
tidas a ·csh camara pelo .governo, ·em qne se 
propõe que as povoaçl:es de ltaparica· e Nazareth 
sej no elevadas :i categoria· de · v illa. 

" A commissão tratandó SÓ dâ pa1·te que lho 
· 1 a honra de a resentar o :se0 ninte 

PR.OJECTO 

- <<A assembléa geral· legislativa dÓ .impt'rio, 
decreta : · , · ·· : 

u Art. l.o As ·povoacões de .San~ Cri1z·d~ co
marca dos Ill1éos, e as de Itapar1ca e Na2areth 
da p1·0,·incia da Bahia, . se!ão el~v!ldas a . vi_llas 
dos mesmos nomes; e terno os. JU1zes e <>ftlcmes 
que houverem nas outras. ".ilias, do irnperio. 

" Axt. 2." O Cúnselho geml tla l>l:~w.incia, e nn 
21 
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:!10 SESSÃO E~l 15 DE XOVEllHRO OE 182i 
falt:i •l<'Si•? " conselJio :tdminish·alit"n. prnporün '1 
•N ~O"\'ll1·110 os .Jimi~s dos termos pertencentes 
its yillns 110\·amcnte creadas. 

« Art. :i0 A vílla de S. Francisco de Sergipe 
do Conde terá um jüíz de fi'.lm propl"io com os 
vencimentos e vantanens do de Santo Amaro. 

•e Ar~. ·1.° Fie.'io dcrogad'.1s todas as d isposii:Ões 
e ordens em contrario. . · 

" Pnc;o da e.amara dos deputados, 15 de 011-. •)-' - ; ""' ... 

-R_umualclo, m·ce11ispo da JJrdtia • ...:.1\[a;·co.«, bispo 
''" .1/•11·1m7«7o.-L. P. ·cfo AiYn~jo JJa#os.- L1li;; 
.-11•íW·~"' .lfúy. " - F(li approvad(l,,:e i;,. mantlnn 
iml'rítnir o projecto de lei. · 

18. Outro da mr.sma commíssão. 

" rcspdtn dei-tas po,·onções, 
S•'ntar o Sf'gninte 

rn0.1F.CTO ))E 1.1;r 

a consulta 
1·cmettido a 

" A n~sem bll·n gemi legislativa <lo i mpr.rio, 
1l1?crl)ta: 

" A rt:. 1.0 As povon~;;es dr. s. Francisco <le 
l':mla de Pdotns I! :,;. Luiz de :\[bs1i!'s, serão 
dr;,·n•.hs a villns do mesmo uomc. 

" Art. :.!." As po,·,1ni;ões de Alcp;rl'tP., Piralinim, 
H:ii::•~ e Ccrrito, serão <readas cnllei;:is eh~ jnl
ga•ln. 

« 'A rt. :J.0 O com;P\ho gc>rnl da proYi ncin, e cm 
fa lt:t ddl·~ o .l"onsclho ntlministrnlh·o, mm·cnrãii . : . .· 
" j11l::rn<l1~s, e npresental:os no :;.:overno p~ra se
rem 1>xaminados o approvados · peln assemblún 
geral. 

•·m contrnrio. 
" Pnço da" carnnra dos deputado;;,. lú de Ou

tulno de 1S21.-Ra1mtu11do Jnsti da Cunha Mattos. 
-nomualdn, à,•cebi.~po ela 1Jaliia.-Jfa-1·cos. bispo 
1frl Jlal"fr.nluio.-L.1'. de Ai-az~io Jlrrsto.~.-Ltii:: Att
!/U.~lo 11/oy.-Foi npproYado, e se mnndon impri
mir o projecto de lei. · · 

lü. Out1·0 da mesma commissiio. 

« A co1111111ssao de cstatistica, reconhecendo os 
grandes melhornmentos de que '~ su:;ceptiyel o 
immenso territorio da comarca tlo R.io Negr''• em 
qi;e existe uma populni,:ão civilisada superiC1r a 
lti,000 nlmm;, e além de 62,000 indigenns er
rantes ou sedentarios, ainda niio ·attraliidos á 
snciedadc, e ponderando que sem o· estabeleci
mcn.to de 11111 governo local, que pi:om?v~ de pei:to 

uiio "º podem colbêr' os grandes heneficios pro
•ligalisados pela natureza; tem a honra de apre-· 
:;cn1nr o seguinte 

PRO.lECTO DE L1':[ 

" A nssembléa geral lcgislnti-ça do im1)erio, 
cl<,cfet.n: 

« · Art.. 1.a Cr!'m·-se-ha uma nova provincia de
lh•llli11Rtla - provincin •lo lUo :::\l'gro:... a · qu~l 

cnmpreben<lerá t.o.ln o terriiMio que formaYa o 
a:itígo governo de;;te nome, ala provineia do 
Pará... . , . . .. . · 

« Art. 2 ... A cidade capital da nova provincia 
ser-.í na povoação da Barra sobrá o Rio Negro, 
e terá o · nome de cidade de S. José da Barra. 

« Art. 3.o Crear-se-bão nesta ·província o pre
sidente. commandarite militar, Junta da fazenda, 
conselho g.~ral e conselho administrativo da 
mcsu1a cate •oria e vencimentos dos das rovin-
cias da segimda ordem do imperío., 
· " Art. 4.° Ficão. , derogildas . todas ;as lei;; e or-

dens em contrario.. - " ·· .. ·... . . • · 
• 11 Paço· da camara d_os deputados~ 15de . Ü!}· 

tnbro de 18"21.-Ra!/rJnmdo .Tosé da (Ju,tna J.fcit.to-s. 
-Ronmal<lo, ai·cehbpo tla BaJ1ia .• ~Jfa1·cos; l1ispo 
tl.l .:.lfrwanluio.-L.P. de A,·att:i<• Ba.~to . .;--Lui: Au
gmto .J.lfay. »-Foi npprovado,. e mandou-se'im-
primír o projecto de .lei. . . . · 

20. Outro dá mesma commissiio. 

q1111 a mcsm11 · povonciio seja cle\'ttda 1'L catl'• 
rrmfa. Je Yilln, e que nclla se cn~e nmn pn
r.ochia. 

•< A commissiio obser\"ando quo o conselho 
ndministrntívo tln província declara que não ha 
nccr.ssidatle ele taes crençõcs, ô do parecer qno 
estes reí)ucriment.,s ·fiquem guardndos na secre~ 
tnria ató que o conselho gemi da pro\·incia 
mdhor informa<lo proponha. aquillo, quo bem 
com·íer nos interesses dos povos. 

" Pac;o da cnmara . dos deputados, ll'.í de On-
& - • . . 

. -Rmmmhlo, m•cel1ispo <la Jlalii(l.-1\faN~ns Mspo 
elo ;lloranlu1o.-L. P. de ~trm~io Jla . .,tos.-1.ui: 
A llf/itsto Mny.» 

l'ARECER 

IC A commi!!SitO de estatisticn. vio o omclo ·.do 
presidente da província do Piauhy r:emé!tido a 
esta camara pelo çoverno, ·em que· propoe que 
os limites d'\ p1·ovmcia · com a. do l\larauhão se
jfio pela barra da Tutoia, . e com ·a. do C~ai:i\ 
pela barra da Pimonia : tambem vio°;o requeri
mento do mesmo '(>residente, e de .varios' habi
tantes da dita provancia, em que suppliciio que 
as po\·oações do Estanhado e B~rra do Poty 
senio ele\•a<los a "\'illas ; ' que R.- alfandega da 
villl\ da Pnrnal1ybn . fteja· trnnsfP,ri~a· para ·a 
sobredita povoação• de Poty ;'~e que as -Tillas·~ de 
Valença, Marvão e · Jerumenha sejiio · 'lllUdndas 
pam melhor~s ·lugares, e finalmente que a ci
ande de Oeims deixe dé ser capital da provin

. c·ia, ·e que a mencionada povoacüo . da Barra 
de otv e·a a ca ital. · • · · · : ' · · 

11· A commíssiio; tratando. só dos ·objeétos de 
. suas nttri~ulc;ões, . ente~de q9e. n11;da se· pód.e p_or 
ora deternun·ar. sobre . os. 11~mtes . da provmc1a, 
sem que existão nesta. camara os mappa8 · clioro· 
gmphicos, que já.· fo~o pedidos.. · .. ::-

« Que se conservem no ·seu .. estado ·actual .a 
capital do. provinCia; ".ª . as ~}llas de, •. Mnrt"i'io. 
Valença, e ·Jerumenha,. q~e o ,c<?nselho gi'rnl da 
província com· \'erdadeiro conhecunento de• caus!l 
rroponhn ao . governo ~ara . serem appro"adas 
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SESSÃO EM la ·DE· NOVE~IBllO . DE 1827 211 
pela · assembléa as medida._, que julgar conve
nientes ã administração, e ao bem estar dos 
p9vos da mesma provincia; e .. pelo q11e ·res-
peita ás . creações das ; villas, .. cujas utilidades - ... . -

11 A assembléa ger~i legislativ,\ decreta.: 
« Art. 1.o As povoações do Eitanhado e Bana 

do l'oty, da província do Piauby, serão eleva
das á categoria de .villas. do . mesmo nome, as 
quaes ~rão ·º" juízes e officiaés; que existem nas 
outras villas do imperio. 

,, Art. 2.0 O conselho gerál da provincia, e 
C!,!l falta deste o conselllo administrativo propo
rao ao governo para serem approvados pela as
sembléa geral .os limites dos termos das villas 
novamente creadas. 

., Art, 3. 0 b'ieão derogadas todas as disposições 
e ordens em contrario. · · 

11 l>aç<Í da camara dos dop1itados, 15 de Ou-
ub d • - 21 t • ~ • 

niualdo, twcél>ispo fin,· B<thía.-Jl[arcos, bispo do 
Jfa•·anhil9.-L.1'. ·de Ai·aujo Bastos.-Lui:: Au
tW:.sto · ~'Iª!~-»-lfoi appt·ovado e mandou-se impri· 
inir o ro ecto de lei. 

~~. Outro da mesma commissão~ 

l'.\RECER 

" A commissão de e"tatistica vio as consultas 
du de1Sembargo do paço e n1esa da conseien
ci11, fJ os reque1imeutos que a esta camara re
mettt!u o governo JJIU'a a c1·oação de uma co- · 
11111rca 110 dist.ricto âa. Campanh>\ da Princeza da 
província de Minas·Gcraes ; , para ns arr11iaes 
do Il_i() Pardo, Itabira do :Mattc-Dentro, 1'ejuco, . ' 
tnandocaia e Formii:<a serem: elo\"adas â cate
goria de villas, creár julgados nos arraiaes 
do tJarabandella o J.ndail\ ; · anncxar a dila de 
Da o ú. ro t nn·-
Campanhl\ da Prlneeza, creando naquella villn 
a lugar de juiz de fóra , eneorporar â comar
ca do Ouro Preto o term~ da :villa de Que
luz; separar absolutamente da jurisdicçiio mi
Jitát• e . aa .. fazenda dn provincia. de .· Gcvaz os 
jidgadt>s . dé Araxà, e Desemboqi1e ; abl'it~ uma 
úo\•a . estrada . 110 arrahl do Pouzo Aleg1·e ; 
e · crear . parochlas mas cap(lll11s .. de Itabira · de 
).ratto-Dentro, .. Senhora da . Abbadia pertencente· 
1\ frcguézia' do Bonr-Despacbo; Boa. Vista do 
lUbeirito Vermelho ; Santa Cruz do Cbarnecão ; 

• e em Sito Francisco das Chagas da pt•elazia de 
Goyaz. .- . .·· · 

« l'ambem vio a eommissíio ttm plano im
presso .para a nova organisação e divisão civil, 
e parochial da. mesma .provincia de Minas 
Geracs, onde se encont1'iio trabalhos muito inte
rasantes, e . idéas,· muito oppostas · ás que s& 
apraentão, nas. aóbredltas consil.ltàs e i·cq11eri-
ú1en~s,. e porque, a • commissilo entende que .o 

ruento .de .eausa ó conveniente. 1108 • habitantes 
da . rcfenw.i pr!>vinc!il,. ó; do ·parece!', 9ue o 
mcsu10_ plan9 .. seJa .. reimpresso, .. e distri bu1ilo pe~ 
los _!!en1ío!es deputado!I. para entrarem em dis· 
cussao • 

. " Pelo que_. toca·,.ã sepâl'.ÍiçãO . dQs. julgados . do 
Araxá, •. e ~esem~oque. na_p~e._"ela~iva á. s guar-. 
das ·militares e arrecadaçao da fazenda . publica 
a beneficio da província. de Goyaz ; entendo a 
cotnmissão; . que dev~ . ser' · ouvida~· a illustrf} 
commissão de raztindli; · e 1>elo -· ~ne r.:spcit:\ ii 
crea.;.fü..1 do lugal' do juiz .-de · fura .ua villa de 

Baependy, a commídsão teni a ·honra de apre
sentar o seguinte 

PROJECTO DE LEI 

« A assembléa geral legislativa decreta: 
11 Al"t. 1° Crear-se-l1a o luga1· de juiz de fõra 

na villa de llaependy do. pro!ineia de :Minas-

gens do juiz 
Princcza. 

« Paço da eamara dos deputado;;, 1;; de Ontu
lJro de 1827 .-R. J. da Cunha ~Iatl-Os.-Romua.ftfo 
a1·•:eliispo da Bahia.-Jltu·r.:o; bispu <W ~Ía•·tmlt11o. 
-L. l'. tle A·1·aujo ·Bastos.-Lui:: Augu,,;to ~\l<t•f.» 
-Foi app1·ovado, e mandou-se imprilllir o 1iro-
jecto de lei. 

23 · Oiitro da mesma commissão. 

l'.\RECER 

<e· A i:ommissão de estatística cuuli.ecendo os 
greves· inconvenientes, a que se achão sujeitos 
os habitantes do vasto lerritol'io do sertão d:t - . 

• o u : c-
COl'l'e1·em nos seus pleitos ií. caueça tla comat'ca. 
da mesma província, tem a houra de aprc;;e11ta1· 
o seguinte 

l'ItO.I ECTO DE Ll::l 

« Art. l.o Crear-so-ha uma nova comm·ca na 
província do Marauhão, q1te seni. tlenomin:uh1 
comarca do Itapicuri1, a qtnl te1·i1 po1· cabeçu 11 
\•illa de Caxias. · 

" Art. 2.° Cl"enr-se-h1io para a. mesma novn co
ma1·ca o ouvidor, e outi·os officiacs semellmnlcs 
ao d1L co1I1nrca do Maranhão, e todos perce\)(J. 
rão os vencimentos a mais vantagens tJUC a cskK 
competem. 

«. Art. 3.0 O conselho .da provincin, e na 
a a os , o conse o a mm1s ra ivo 1n·o· 

po1·ão 110 governo os limites da uovn cC'ma1·· 
ca, pará serem approvados pela assembl•~n 
geral. 

'' aço da camarn os deputa os, o e Outtt· 
bro de 1821.-Ra·!fmundo José da Gimha ~)fattoN. 
-Roinual!lO arcebispo tla JJaltia -,.J[arcos, bis1J1• 

. du Mcn-anliao.-L. P. ele Araujo Bastos.-L1ii:: 

. .. 1ugusto .i\fo,11.»-Foi approvado e se mandou im· 
pt'inlil' o projecto de lei. 

2!. Outro da mesmo. cómmissão. 

P.lRECEl~ 

« A ccmu1issão de. estatística não lJOdcu do ,. 
po1· falta de boas iufo1·mnçõ3s -apl'esentar JH'u· 

· Jectos de divisti:o ecclcsiastica e civil da;; ·pro
víncias, . excepto a de Minas Geraes, · mns couhe-

•·· cendo a necessidade· ·q e . ha .de metter mão 
quanto antes a esse trabalho, tem a ho11ra de 
propôr que se recommende ao governo, quo·com 
a maior urgencia mande proceder o:n cada }H"O· 
vincia, excepto a de Minas·Geraes, ú Ol'ganisaçüu 
de .um plano de divisão de. coma1·cas, ltlrri1os . .- . ~ ... ' . . .. ' 
tl .povoaçõtls,. que _hão de servir.· d~ cabeças 
das mesmas comarcas e . tcrmvs, · 111d1cundo au 
mesmo passo os lugares,· em qu~ se devem es· 
tabelecer magistrados de vara ôranca, e igi·tijas 
matrizes das parochias, que houverem de 1;e1· 
creadas ; afim de que subindo todos esses pla-

. nos á presenc;:a da assem.biéa geral legislativa, 
· hajão de ser examinados e a.pprovados como 
: convier,· · · ' 

11 Paço da camara dos deputados, rn ·de Outu
bro de' l821.-'-Rm1mwulo .Tose da. Cmifm •'la.ao~·. 
-R1mmaltfo, tirécbis110 tia Baliia,.-}).Icwr:o:s, bis1,~ 
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., 1 •> _,_ -
<?<1 J[ara1tlu10 . ..,-L. P. d.: Ai·«ujo ]$astos.-Lui;; 
.. tugústo .\Ia!f~" · 

Q Sn. V.c;coxcELLOs mau•lJu á mesa a seg11int~ 
emenda, q•ie foi ~poiada. · · . 

EYEND.\ 

: « Q~e precisando a eama1·a .de conhecimentos 
e:;tatisticos pa1·a· a divis:lú do imperio, se· r<}co m-

~ ; i e -
de Outubro de 1823, que creou os governos pro· 
viuciaes.- Yasconcellos. >1- !<'oi appt"Ovado o pa
recer, e igualllleute a cm·enda. , · 
· 25. Outro: <ia m11s111a commissii:o. 

<1 .A cómmissiio. de estatística .vio a consulta 
da mesa do desemb'.lrgo do paço re111cttida a esta 
eamara pelo governo sobre o requerimento dos 
Jiabit_ant'.!s _da~villii .. \f!'- S. Salvador de Campos . . . 
•ttié,'i-;ciid<> a· dita villà 11ma d~s mais populo;;a~ 
e 'riéàs povoações de; imporio com 11~7 .·fogos, 4 
}>llr<>chias e 1~, 10.) almas 110 seu districto, · pre-. ' ,· . -

pro,Hgioso, e que' o tituio. qu13 os hnbit:mt.cs 
della. pretendem, }hW fóm'm nenlmnm ·prejU:dic:\ 
os i~1te~e$8es g_eracs <lo _im1iorio, visto que na 
Jlrov111t:11t tio H10 de .T·meu-o· 1111 outra po\·0~1..:iio 
;Cahu Frio) com o titulo de d<lndc, ê de p~ueccr 
•4ue se couceda aos snp1Jlii:a11tcs a ~raça, 11tte 
implorifo: o •1no 11 cst.e Jim a co111111ii;sio tem a 
l1t111ra <le a111·c:>e11tur o se;.;-uiutc. 

" Arl. uuico.- A vill,1 <lo ::;. Sah-ador dos Cant· 
pos ile <.iortncmrns dn 1u·o, incin do Espírito Santo 
lierã dti,·ada á cate oria d·~ cid•1de do mes1uo 
nome. 

« Pllço·da camara dos de1mtados, lã de Outubro, 
de 1827."7" Raym1mdo Josi; .ela Cunha Jlattos.
llom1u1lclo, ari~ebispo àa Bahia·.- ;1farcos, bispo 
<lo :Jlai·a111ti10 • .:._ L. P. lle Arauio Bastos.- Lui:. 
.·1-!tgusiti Jla!f.- l•'oi adiado po'1· opposi-;ão, 

:!(;. Outr9 .. tJ·a · me,;ma con.unissiio. 

. l'AREeJm 

" A cuu1111issiio do cstutii;tica conheccmlü - a: 
t:onvtmil'neia, que resultavn aos ltabitanlt1s da 
11rovincia do l?al'á da crMçào de uma nova co-· 
mnre~ sobre ~ immenso e riquíssimo ·Amazonas, 
1n·op~e o seguinteº · 

. - PRO.TECTO DE J,EJ · 

" A assemlll~a f:!Cral. legislativa do imparia de-
ci·t:t.u : . 

" A1·t. l.<- Crear·se·ha uma nova comiuca na· 
\H:oviucia. do l'arà, com o nouie de comarc'i do· 
Baixo Amazonas, que tél'á por· cabeça a l'illa 
d•} ::5antarem do rio 'l'apajós.- · 

" Art •. 2. •-O consellio · geral da prol·i ucia do' 
Pari\, e na falta deste o. conselho administrativo. 
proporá ao governo os limites dest-i nova comarca: 
par11. serem approvados pela assembléà geral. · 

" A1'1.. 8.0
.- Crear-sc-hüo •l:l oflieiuc:; necessarios 

1nutt . '' ad111i11istt·11~~;,, •lu justiça dll couuuca Jlfllu 
mc;;mu mudo •J cum m; 111cs111ai; jHl"iscHc"ões e 

vautagens que compew111 aos da. couuu·ca do Rio· 
~ro; . . 

« Paço da camar<l dos deputados, lã de. Outu
bro de is-i1.-Ra!f11iumlo José da'Cunha 1\Eattos. 
- ll. A1·ce!Jirpo da Bahia. - .lf. Ui o' . · • - · 
·n 1 o.- . • • Aroujo Basto:r~-·Lui;; Augusto 

. • llll!J-~>- ~'oi approvado, e mandou-se imprimir 
o pro1ecto. 

27. o 

P.UUWEJl 

" A commissão tfo e;;tatistiea,. tendo attençiio' 
á~ ii!forma.çõe~ dadas ·pelos Srs .. deputados da pro-· 

. vme1a. do Para., propoe . o segwn_te · 

l'ROJECTO DE .LEI -

P.\RECEU 

" A eommissil:o de estatística -vio a rep1·esen -
tai:iío dü conselho administmtivo d:l provincia; 
1.ltJ Sorgipc tl'El-Rei · remmetfülo a esta t:amaN 
pelo governo, pedindo que os lin1itt.s da. provinci:' 
tlti Bilhia i;cjií.o pelo·,,r1<» ·ltapicurit, e não. pelo 
1·io H.eal. l'ambem vio a commissão o re11ucri· 
menÚl dos habitantes d'l villa de S. Francisco 

e · crg1pc o on e e ou ros, para se niio fazer 
a pedida união como prej udieial 'aos interesses 
do;; povos da.provincia da -Bahia ... ·'' . " 

"A eommissão á' vista· "1estes'ré ·uerimento 
inme ~'•l.~1en e. o_ppostos,··.não pó<~e ~apréséntàr a· 

sua opmmo dctimt1va, sem que ex1stao na camara 
os mappas chorographicos pedi•los· ao governo, o 
sem 9ue o presidente~ é':conselho da·'pr0Yind11 
da Bahia. c;ejiio ouvidos como a .conúníssão réquer. 

« P1.1ço da camar11 das' deputadqs~ · ltFdé: Outu
bro de .IS.-27.-.Raumundo ºJosiJ. dei. G.ifü1i4 .1\li,ttó.~. 
- Roniualdo, arcebispo ,da Bdhia.7 ·21lài·êos,:bisjlo · 
do. Jla1·a111tao.- L. P: ·de :i.fraujo 'Bastos~..,- ,Lufa. 
Augusto· May. n..:.. Foi àpppi·o'\i,\do-.. ." . . . .' . 
' Não havendQ mài~ pnreceres. 'sobre'. a .mesa, leu 

o 81·. Almeida Tor1·es o .seguinte oftieio do.1.o, 
~ccretario do s~na49, . . . . ,. ; e,:' •. 

··,··:. '·:·.•·OFFlCIO· '" :.:::. ,, .. _:,., 
. : ~.-- 1 · t 

11 Il~m. e Exm. Sr • ._ Tendo s~ M:;' o lrnjierador' 
i·~solvtdo que o ence!:.r~mento;,d11, as§le!ll~lea geral· 
tiv~sse. lugttr amanf1a 16 d~: corré?te ü1_ez ·~e~o · 

senado que e.11 pârtieipe":i(' V.' 'Ex: 'para ·razer 
ce>nstar .. na . é"n·iara · dos §_rs.·· depu~ad~S. que. julga· 
eonvenient1'· que· a -reumao das êamaras se'faça 
ás onze hores.··doc meneionaaé1' dia. ·· · "' · 

« Deus guarJe a Y •. Ex;~ Paço (J.o ~ sénad<{,'~n1 
15 de Nov~mbro ~e J827,-'-Vtscon~ .<lc<,fongon.~1n.~. 
d'Fo Cai~1p~ '-'-'. Sr~·'Josê o_ arl~s ~ere_ira __ ::do,A_ lln.~1da_ 
orres~ » · · · · · · · · . · · . ~ · · . · · ·. 

0 S~. '\:A~~ONCE~LO;; ~a~·dot~'.: â,' ·-m~·~·,'.estu '. 
ipdieação, que fui apoiada ctn tudus as t1uas. 
partes. 
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S~SSÁO ·EM ;j5 ·DE NOVEMBUO; DE·-182l 
l!l:DJCAÇÃO , 

({ ·Que se não tome em . consideração o officio 
do sen_adi>,, que marca a: hora da reu11ião para o 

.. ·, :: 
r: .) ' 

· « ·Rosponila-sé' ao seriado qué a camara dos 
depuhdos não. convém. na . hora Jlroposta pelo 
n1esmo senado, pa1-a ·a reunião.- Paula Caval-
eante. » 

Caval~ante ~ a 1• e 2• parte da indicacão do 
Sr. Vasconcellos; e quanto á 3• foi rejeitada a 
mesma indicação do Sr. Vaseoncellos. 

O Su. VERGUEIRO, mandou á mesa a seguinte 

DECL.UUÇÃO DE YOTO . 

" Votei contra a emenda do Sr. Maia.- Ve1 .. 
!Jll.Jiro.11 

Lerão-se n1ais os seguintes 

0•·•·1c1os 

Do D1inistro da justiça.-« Ilbn. o Exm. Sr.
Ueiipoudendo ao otlicic;i de V. Ex., de data de 

d~s deputados,' em que pedia illustraçõos ao Q;O· 
v"roo sobre cada um dos quesitos. que vôm no 
mesmo officio, tendente á e:ustencia neste imperio 
de membros da extincta socied1de chamada de 
Je1ms; 'participo a V. Ex. para o fazer p1·esente 
á mesma eamara, que não se tendo expedido 
ordem alguma por esta repartição, para virem 
os religiosos capuchinos, a quem parece guerer 
nttribmr-se. essa denominação, e sim pela re
partição do · imperio, que dirige a civilisaçiio, e 
catechese dos indlos, pedi à mesma repa1·tiçiio 
esclarecimentos sobre esta materh, e são os que 
110 seu original incluso envio. 

" Deus guarde a v. E:c.-"Paço, em 15 de No
vembro de 1827.-Conde de Vale1iça.-Sr. José 
Carlos Perereira de Almeida Torres. »-Man
dou·se imprimir, e remetteu-se á commissão de 
constitu!çiio •. 

. Do mesmo n1inistro.~ lllm. e Exm. S1·.-De 
or em e . • o · _ mp ra r, pas · -
•fo V. Kx. a consulta. inclusa da mesa da con· 
sciencia e ordens sobre o re11uerimonto do" mo· 

, radore,; da capella Iporonga, filial da matriz do 
Apiaby, do bisp!ldo de S. Paulo, pedindo a ele·. 
vaçiio da mesma capella á freguezia : por de· 
pender de . medida legislativa. 

" Déns guardo a v. Ex.-Paço, em U dé No· 
vembro de· 18'21.-0onde Valença. - Sr. Josó 
C:1rlos Pereira de Almeida. Torres. »-l~oi á 
commissifo •lc estatística a ecclc11iastica. 

JJ\J minh;tro do imperio.-« llhu. e Exu1 l::!r.-

na camara dos 
o seu objecto. 

" Deus gua~de a _v. Ex: . .;.;...Paço, em U de No:. 
vembro de 18-.?7.-V~sc:md.: de S. ·Leopold1J • ...;..Sr • 

. José Cario:> Pereira de Almf:ida Torres. « · 

Do ministro da justiça.-« Illm. Exm.. Sr.-
Remett.endo a V. E:c. um dos· authographos 
do decreto da assembléa geral legislativa, sobre 
n creaçiio de mais um tabellião de notas na ci
dáde · da . D!',_hia, u~, cónj1mctamente coui. o~'- ou-

' l .. tras commerciaes, 1·umpr3-me communicar .. a 
V. Ex. p"lrtl. ser pre:Jente ã mesma · assembliia 
gdral, que . no . sobredito decreto .. o imperador' 
consente, · · · 

:" -Deus, guarde a V. Ex.-Paço, em i;:; de No-: 
vembro de 18"27~-Conde de. Valença. - Si·; José 
Culos Pereira de Almeida Torres. »-Ficou a: 
camarà inteirada. · · 

Do ministi·o da guerra.-« Illm. e Exm. Sr.
Havendo s, l\I. o Imperador, em conformidade 
do art. 68 do cap. 4.o d.J tit. 4.0 da constituição 
do imperio sancc1onado 1\ resolução da assem
bléa geral 1\eerca d? art. 4.<> da lei de 13 de 
Outubro do corrente anno que manda executar 
ai sentenças das juntas de j11stiça ; remetto a 
V. E:c. om observancia do indicado artigo o in
cluso autographo, para que a camara dos de
putados lhe faça dar o competente destino. 

« Deus guarde a V. Ex.-Paço, em 13 de No-
vem ao P. -..1.- n e • - • osõ 
Carlos Pereira de Almeida Torres. • - 1''icou a 
camara inteirada. 

Passo ns mão'ic de V. E~. sanccionadÔ um dos 
autographos do doerei.o do reconhecimento da di
vid·l publica, sua legalis11çiio, f11ndação da divida. 
intern'l, e caixa. da amortização. O que V. Ex. 
levará ao conhecimento da camara dos depuhdas. 

" Deus g11arde a V. Ex:.-Paço, em 15 de No
vembro de 18-21.-Marque.:i de Quelu:.-Sr. Josti 
Carlos Pereira de Almeida-· Torres. » - l<'ieou 
tambom a camara inteirada. 

A requerimento do Sr. 1.0 seMetario, propoz 
o Sr. presidente á camara : 

l." Se se npprovava um officio, que ia a di
rigir-se ao mmistro da fazenda sobre os orde
nados dos empregado:3 da casa .-Decidiu-se que 
sim. 

2.o Se o arranjo da secretaria ficava a eargo 
do official maior .-Decidiu·se tBmbem que sim. 

3.o Se o governo da casa ficnva incumbido no 
Sr. 2.0 secretario, escolhendo este um empregado 

e a que qu1zesse para esse m .- e 1 l ·se 
igualmente que sim. . 

Vieriio à 1nesa dous requerimentos, · um do 
tacbygraplto Manoel José Pereira da Silva, of
ferondo-se a ensinar durante l) intervallo da 
sess1io, conservando·se-1110 . o ordenado, outro de 
José Rodrigt1cs de Amo1·im pedindo ser con
servado no officio de . escript11rnrio da redacção 
do Diado 

Julgou-se que se não ton1asse· em conshleraciio. 
A roquerhucuto ·lf•J Sr. l\fah1 prc>puz o tir. pr•''

lói<lcutc se ostu 81·. tii:ava cu111 a iuspcc.;iío g~ral 
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!1-1 SESSÃO EM 15 DE .NOVEllBUO DE 18t7 
to0bre toda a casa, inclusive a secretaria .-De
cidiu-se que -sim. · 
. O SR. · FFne•.-m' DE MELLO mandou á mesa 

i!- seguinte indicação. 

' . : ~ i~icj.çiÓ 

tacb):grapbo Pedro Afl'onso continue 
v a • · llil- como t-11 vá. in-

eluido: l}Q. relaç;io, que_ de\"t) aco,ri1panha1· - o ~f
ticio ha pouco apresentado pelo Exm. secretario. 
-P. de Mello._ »;...;Foi apoiada. . . 

Discutida não foi approvada. 
Veio 1Uais ã. nu~sa o seguinl~ Qtliciu tlo uiinistro 

da justi~a. -

OFI'lClO 

. << Illrn. e Exm. Sr. ~Em consequencia. do otli
ofo de 12 elo corrente, em. que V. Ex. por ordem 
da catnara. dos deputados. exige ilh1strações so-

re o · requenmen e gy 10 a os a varenga, 
que recorreu _ ã mesma can1ara, qucbta11do-se de 
ter sido preso sem cu.lpa formada, ll achãr-se re~ 
~i!1o _pe_Io bat.:_iio da_ ~>arnal1yba, preside~t~: eia pro-

mná masmorra~· Ül~l1dei proceder aós· necess~rios. 
exames ·sobre -a:l ordens· ·que _a- tal ·-:respeito· se 
tivessem expedido por ' ~fila seerétai'ia de estado, 

e achei que, havendo o sobredito presidente pe
los seus dous otlicios inclusos de 2'~ de Novem
bro, e 30 de Dezembro de 1825, dando cooh do 
motivo da prisão - do supplieante, e outro, por 
aviso ~e_ 12 de .Abril do ann\>. se ninte, se: res-
pon eu a-'cs ·o e1os-'Pe a manes.ra,.,que· '- x. 
verá da cópia tambem junta, e não tendo .- ha
vido depois delle nenhuma· outra participação, 
nem representação alguma do supphcante a tal 

:s ... ,·' · , . . · o a 
p1·ovide11cia do governo, passo agora a ordenar 
ao ouvidor da comarca do .Piauby, que haja de 
informar circumstanciadaniente sobre os motivos 
d a prisão do supplicante, e o estado dü se11 pro
cesso, para poder uár á sobredita C>lmara U'.1. fu
t.11ra sessão todos os esclarecimentos a tal resP,eito. _ 

« Deos guarde a V. E:x. - Paço, em H de. No
vembro de ll::i21. - Conde de Valtinça. -Sr. José 
Carlos Pereira do Almeida Torres:» - ~·oi á com
missã_o _de constiLuiçii?·. 

ü Sn. 1'1tt:smE:s'rE dcclsrou. que -Ót»Sr;;~ depu-~ 
ta os se 1av1ao e 1·eun1r.para a sessao o anuo 
pro:xiwo vindouro, 110 ·'dia ~:; de Abril, na fórma 
do regimento. 

Dr • . Pedru de Ai·a~;o Lima,· presidente.·-.;osé 
Carlo:1 Pereira -de. ·.Almeida, Ton·es, secrotario.
J osé- .Antonio da- Sili;a Maia; : secretado.:'-
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SESSÃO IllPERIAÍ DO ENCERRAMENTO 
D.l 

ASSEMBLÉA &ERAL J:iESIILATIV A 

PRESIDENCIA DO SR. BISPO CA,PELLÃ.0-MÓR 

que e 1\laranhiio, . marquez' de Maricá·, D. Nuno 
Eugenia de Locio, .Tacintho Furtado d11 l\Iendonça. 
::.\fonoel Ferreira da Camara, .José Teixeira da 
::.\fatta Bacellar. marqnez tlc Rnependy, Lourenço 
~iodrigues de Andrade, .Toão Antonio Rodrigues 
dP. Can·nlho, Pedro José da Costa Barros. 

Os Srs. <lcputados: 
Francisco de Assis Barbosa, .José de Souzu 

'l\lello, Francisco Gonçalve:. ~lnrtins, l\lanoel Cae
tano 1le Almeida e Albuquerque, Manoel do 
Nascimento Castro e Silva, JatrUa1·io da Cunha 

ar osa, os ernar mo ap 1sta ereun, r n-
cisco de Paula de Alntcida e Albuquerque, João 
J..'rancisco de Borja Pereira, Candillo José de 
A1·auio. Vianna,. Bar.nardo Pereira de Val!concel-. ..: . 
reira de Mello, José Clement., Peraira, José 
Custodio Dias, Luiz Paulo do Araujo Bastos, 
. Toiio Chrisostomo Salgado, Manoel Gomes da 
Fonseca, J.lsê Cardoso Pereira de :Mello. José· 
'Ribeiro Soares da Rocha. José Cezario l\liranda 
ltibeiro, Joaquim Gonçalves Lédo, Antonio Au· 
gm1to l\lonteiro de Barros, José de Rczende Costa. 

Logo 111e S. l\[. o Imperador ocr.upon o throno, 
rcl.'iton o flegnintc 

-· 

<cAug11.~tos e dígnissimos representantes da na-
ção brasileira : . · · : 

sabios .traba os. da , assembléa durante o tempo 
desta. sessão, e o quanto ella . aproveitou ás duas 
prorogac~es. gtie eu houve por, bem decretar. níio 

osso de1x · · s 
Pt:;los·. bons ·res~~~dos,'_quaes ·~·leis que foriio 
feitas nesta sessao e prorogaçoes. 

« O amor que tenho ao Brasil, as circumstlln· 
cias politicas, e o interesse nacional, me com
pellem a lemhrar-Yos, que seria summàmentc 
11til a demora nesta côrtc da maioria dos mem
bro!! das camaras, porque estando nbs ainda em 
guerra, e em esperanças de füzennos um tratado 
de paz, póile :icontecer, que nelle haJa algum 
artigo sobre fixação de limites, que exija medi
das legislativas, e sem as qttaes o tratado niio 
possa concluir-se. . 

« Eu deixo ã sabedoria de cada. um dos mem· 
bros, que oompoem esta assembléa o deliberarem-se 
á vista do que acabo de ponderar-lhes, e pare
ce-me sobejas as razõés que exponho para es e-
rar o résn a o, que mos re ao rasa , qua . o 
interesse, que todos nós tomamos pela sua feli· 
cidade . 

« Está íechada-i a sessão. 
« !:UPER.\DOR COXSTITUCIO!UL, E DEFENSOR PF.n• 

PETUO DO BRASIL. » 

· Findo este discurso. a um quarto depois do 
meio-di:i., retirou-se o mesmo augusto senhor com 
as ceremonills olo costume. 
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DISQU~SOS 

I,1·uf cridos na .·Câmara . dos S1'S. De1mtãdos , naô insertos ·no «.Diário numinense, », mas. 

_ s9ewa-

o sr. vasconceu.os :-Eu julgo esta in
dica~ão da maior utilidade e justiça. 

E' .muito recizo, ue as illusti·es couunissõe$,. 
e Jus iça , e gue1-ra . ra a cíu . em eon 1·ontar 

com as leis as 11rom0Çõcs âo exercito e mariuha 
e os despac11os ilo corpo da magistratura. 

Não se es rem re uerimentos de ueixosos ·. 
é ve1·dade, que olles tcrn direito de representai· 
l\ esta eamara ; mas estarão na.; cireumstaucias 
de o fazer? Não· temeráõ ellcs tristes conseqlien
cias destas qlleixas? Attendamos ás nossas cri-
1é:as c1rcums anc1as: 1un a en e n s se repu 

d:ili1c qualquer queixa; e posto que seja um· 
Jireilo ··inauferh'el aos cidadãos, é certo. que 
muitos têm sido perseguidos pelo seu exercicio: · 
toniemos esta tarefa';· e vejamos se neste mez, 
que ainda temos de sessão. fazemos o primeiro 
ensaio da lei da responsabilidade. (Apoiados.) 

Eu tenho ouvido. que as promoções da ma
rinha Corão injustissimas; · dàs da repartição da 
guerra níio tenllo ouvido tttnto • ma'J creio que 
andariiio pelo mesmo ; a respeito dos despaclios 
da 1:11!gistr~tura i!1 se sabe. o que ser~ ; e~ re-· 

alli não se despacha St'~iio a arbltrio : entre 
outros referirei ,o seguinte faeto. . 

Requereu-se um lugar em certo tribunal, cuja 
. - - . ' 

mara; e não lhe foi dado pelo motivo do. pro· 
jcct.ada extincção, e .agora ·apparecem despachos 
para o desem~a1·go do r,aço, cuja extincçíio tam
bem. :está prc.Jectada. Nos despachos se commet
tõrão mil injustiças; foriio removidos magistràdos 
de lugares,. a que ainda não havião cliegado, e. 
quo aceitarão. Jespacbos para as relações . sem· 
prejuízo de antiguidâde etc. . . . 

Isto não pôde continuar assim : é precizo que 
1ios desenganemos, oti temos éonstitu1ção e. leis,· 
ou não, o nosso estado é o do captiveiro. e a 
liberdade um sonho : tenho pam mim , que o 
peior governo é o dospotico mascarado com .as 
formulas da liberdade. Voto portanto pela indi
cação; desejo. quo ella l>àSSe jà, e que se convide 
~i; commissiio de constituit.ãô ·para dar o seu 
11arecer, e o1fercicer um· decreto de accusação 
pelo' menos.· ·voto pela indicitção co111 todas as 
minhas ·fort.as,· e de• tod-0 'º meu coração. 

o Sr. Odorloo :-Sr. prGsidente, parece-me 
• s 1 i 1 ·.a , u re eri o • or· 
111und; o que assento, é que ella está um pouco 
obscura pela sua generalidade. 

O requerimento foi feito em razão de saber. 
o illustre deputado a injustiça com que se fize
rão essas ., promoções; mas seria bom· que .. elle... 
apontasse os Cactos pa1·ticul~res em ,que foi' a lei· 
quebrada, para us commissoes melhor su sabe
rem haver. 

Tndo poróin se 1·e111cd1'a, o>e o nobro deputado 
se re11nir 1\"s commissues para C$Clarc.;cl-as a este 
l'C::>peitu ; ·~ assim c::>cusilu·ôo us liv1·us·111csll'cs de 

'rOllO lJ, • 

todas as provincias, <lu~ já se julgarão necessa
rios. O negocio ·deve sei· cxamfoadi.t : ê isso eousà 
ben1 essencial."'--· · · · · · 

Na minha província. ha muito tempo não sé 
fazem promoções, ou não são aceitas :,;.alli agora 
arranjou-se uma commissão , ou ·por ·ordem dó 
miitistr.rio, ou por seu .consentimento·; onde se 
esco erao en re os o C1&es os , que ev1ao s'lr 
confirmados; e tem-se : excluido a maior parte dos 
que pegarão em armas pela e<ausa · .do Brasil, 

: ott se mostrarão amantes della ; ch~g1mdo ~ des-

traogeiros, em menoscabo dos nacion'.les. ·Desde 
cert'.i época em diante a ml\rclta do ministerio 
tem sido esta , quanto a algumas provincias do 
norte. . · 

E' necessario-, torno a dizei·, que se trale do 
objecto da iodicaçiio, posto que desejo mais ela·. 
reza; foi uma lembrança m•li louvavel. Certa

. mente. não ha maior füjusllça que andarem a 
·escolher inimigos do imperio para oa. empregos, 
e lançarem â margem pessoas que flzeriio à 11a· 
trisserviços • relevantes. • · 

contar que, desde que no meu paiz se procla·_ 
mou a indepe11denc1a. niio quir.erão confirmar 
patentes aos o01ciaes, esperando-se talvez ciue 
do Portu l che assem os ue ara là tlnlliio 
1 o por imm1gos da noasa emancip~() : o caso 
õ q11c de proposit-0. os que ttlm vmdo viio en
tranJo. nos batalhões. :>endo s.-ccluidos os cida.
diios brasil.eiros, em . paga de baverem defondidu. 
a sua patr1a contra os ataques de muitos da.· 
quelles que boje se dizem seus .superioz:es 1 

o SR. ;, ·CLEllENTE PEREIRA fez·, um discurso. 
que não nos foi possivel l1avel-o á mão ; porém 
nelle increpou o Sr. Odorico de fazer accusacõcs 
'\'agas ao governo, e disse ignorava 11ue o ministerio· 
tivesse empregado inimigos 110 Brasil. nem lhe 
consta\•a que ·~&tivesse algum estrangeir;, ser· 
vindo : a esse discu1-so rcsponde.u nestes termos : 

ó Sr. Ód~rtoo·:;.... lluito rolgo de quo um 
tão cons('icuo mombro desta camara a.si tomasse' 
o examinar uma proposição ha pouco por' miin· 
enunciado., afim de satier se nell,\ se ci>ntinbiio fal· 

• sidades ou inéxactidões : por certo é para lou
var esse tão miudo cuidado oin descobrir a·ver.;· 
dade; mas ouso asseverar ao nobre de utado 
que es o. vez o. na.o a cançou , e que pe c;, 
contrario acaba de proferir cousas bem pouco 
exactas. · 

Entrando 11orêm no assuanpto da \>resente dis
cussão , dir-lhe-bei que o major P1caluga', por 

. occasião em que o partido lusitano mandou 
presos para Lisboa a quatrocentos maranhenises, 
foi junta111ente com elles protestar a. sua udhe
sãu ao governo da. metropole, o justificar o sou 
procedimento, e de varias an1igos sous. para que se 
11:\:0 Jl'.lllSusso qno clles criio do mQflo algum 11fte11tm; 
à cat1sa lia u~•:>su iuJ~·l'cll\l~udil ; \'ultuu 1fopois, 

!!8 
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tendo aecif.ado uma patente do Sr. D. João VI. · ·. Como pÕde o nobre depul.allo sustentar que 
ti em paga foi entrar em um batalhão no meu não sabe se se tem empregado estrangeiro al-
11aiz , sendo excl11ido um brasileiro que o com- g11m ! Por ventura será cidadão o homem a quem 

elle mesmo acaba de substituir no " 
Outro de nome Ponc;adilha, no tempo em que presentemente oecupa '!' Quem me poderá oontra

os lusitanos domioavão •a minha província, par- . riar neste ponto! ••• Eu_ observo em torno de mim 
tio para Lisboa . a yedir tropas qu.e ajudassem os um silencio profundo •• - é o signal da approvação 
iniwi os da emanei ~.ão do im erio ; veio de- de toda a camara. - • • 
pois para ca • n o em 0 t1 o mercc o Como! Se eu. e5tivessé preparado para a ques
mesmo Sr. D. Joiío VI, na qual foi confirmado. tão, não poderia apontar mllltos exemplos destas 
E no entanto os que PURUarão pelo bem publico infracções? Bem se võ quanto custa reter na 
têm sido preteridos, e atê per;;egaidos ! memoria nomes para os reproduzir prom:pta-

Aqui temos dous exemplos, que o illustre de- mente; mas utu dos Srs. deputados do Para, e 
putado nem pôde negar, úetn poderá encabeçar . t-Odos os do Maranhão, que ora me escutão, di
em assetsões vagas, ae que teve a bondade de {íão se são verdadeiros os factos que declarei • 
nie arguir. . aigão se nas nossas provincias têm tido ou. não 

Mas, senhores, é mui facil defender o minis· l_ugar _iguaes attentados contra a constitui~ão do 
terio, e tambem mais seg11ro (apoiado); mas • 
ltlvautal' a voz em favor da liberdade da patria., impeno. 
clamar contra o_s .abll;sos, expõr o peito aos tir~s Não se a1tirme pois que se quer de caso pen-

espinhosa, porêm digna de um representante, a 
quem a nação confiou. -tantos poderes • e cobrio 
de tanta h~n!'& ! fApo~do ge1·c::lmenle.) • . 
';ves. . • Na '"erdade o imperio tem gozado de gran
dtJs venturas!· Como vai indo tudo por um ca
minho tão plano_! ... Nõs bem o temos sentido, 
bem o tem sentido a- na .ão toda ue' se acha 
mui contente e satisfeita com a tnarcha regular 
das cousas. 

Eu continuarei a dar o meu voto sincero e 
franco, sem medo dos males guo dahi me pos- ··. 
siio resultar ••. Que! não nos está bradando mais 
alto a \•oz da conscieucia 't Niio nos estã ouvindo 
e julgando o Brasil iuteiro '!' O jt1izo dos 'vin
douros basta para alentar a corações generosos ; 
clles nos farão justiça, quando os presentes nol·a 
quoirão recusar. 

Apontei jà dous factos, e outros apontaria ao 
mustre preopinante se viesse P.reparado para . - .. .. .. . 
não me é possível apresentar uma lista dos no
mes das pessoas gue estio nas circ11mst.ancias dos 
dous. de uem faltei ; e jâ. em outra ses~ão do-

ctas informações , eu pediria a responsabilidade 
dos ministros que têm consenti<!()_ .:.m semelhan-
fos abusos. - · · 

Notou-se de obscura ·a indicação; nisso conve
nho, pela generalidade em que foi concebida , o 
por esse moti\'o lembrei que. o sell honrado au
tor o t;r. Dormund, se reunisse às commissões, 
para especiti.car os factos que o determina~o a 
fazer a DltlSID!l. indicação. 

Assim ficaremos todos satisfeitos, ºniio se dirá 
que se vai deliberar por informações vagas; te· 
renios então dados uposith·os e claros, sobre que 
assente o-exame e a decisão dacamara •. 

O ministerio, senhores,· debalde .aqui terá quem 
i1retendtl detendel-o; e. mui facil. Q mais seguro, 
torno a dizer , tomar essa üefeza; p'orlim mui 
ard110, e qua:1i hupossivel conseguir acreditai-o. 

Pois a.iuda se affirma que ulle uão tem· em
pregado os inimigos 1fos Br11sil ! ... lsso e negar 
a= claridade do sol. 

- . . . ~ .. 
é que tem pretendido lançar o odioso 
camara dos deputados, prote~endo esses 
escriptos em que são calummados mui-

do mais -honrados do co o l · ·-
lativo e que mais goziio da opinião publica ; 
sobre 'mim ê que se quiz lançar o odioso, impu
tando-se-me aecusações vagas, talvez por injus-
tas reven ões. · 
- Ainda honten1 fiz um requerimento, que a ca~ 
mara se dignou approvar, alin1 de se perguntar 
ao governo em que lei se f11ndára para.nomeai." 
lentes dos cursos juridicos a tres estrangeiros ; 
e que ê isto? Não ti querer o ministerio dar 
mais protecção aos de fõra ? Não e querer excluil" 
dos empregos os. nossos concidadãos 1 1'"allemos 
claro, senhores, não estejamos aqui com rebliços, 
nem com lizoojas ; nó:1 i1ão viemos cã para 
fazer a cõrte a ninguem; viemos sim advogar .. 
pelos direitos do povo brasileiro •. (Apoiado 9e-
1·almente. 

Examinemos os negocios, e falle-se co111 li
berdade : tal é a obrigação rigorosa que· se nos 

. imP.ôz •. O ~u~lico nos ~em ouvido: dou-n!e .t>or 

tiça. (Apoia.do geralmente.) 
Depois de ter assim fallado , o Sr. Clemente 

Pereira disse· que, 'Visto a110ntarcm-se factos. 
elle não aftirmaria mais que as acc11s1tçõe11 erão 
vagas ; e depois declarou que não defendia o 
ministerio, e antes muitas vezes o havia incre
pado {a11outando algumas em que o tinha feito) 
e c:oucluio assim o seu discurso. sem oppôr ar- · 
gumento algum ás vehementes razões do Sr. Odo
rico, e pelo contrario co11for111ou -se com ellas ew 
parte. t •) 

(') Est.cs discursos tiveriio lugat· ua discnsslio do 
requ.erhuento do Sr. deputadu Dormund propondo 
quo as conunissões_ tle constituição • e_ g11en1t. 
extuuiuassem se na - promoçilo do diiL 12 du Ou· 
tullru da 1~:.!7 bouver11 iuCracçi.io das leis. 
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