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1833 
IN:O:t.dE 

' : · ... • ,: , · . . _· .. .. 

DO -
lfl~Ü~~(EÜlfd@ W@[Q!iJ~@: 

.~ l 

A 
A.dmioislração economica de cada pro

vincia do imperio,- projecto n. 27 de 1832, 
-pag. 65. 

Colllanissão especial para redigÍl' o pro
jecto de lei ~obre o meio circulante,
pag. 127. 

Creação de um monte,T>io,- pags. 163 e 
241. 

A.ugmento do meio soldo dos officiaes mi." ·co1n"!issão csrecial para rever o codigo 
,. ~ litares,- pags. 182 e 186. ,; \ .. , · do prot~s.so criminal,- pag~ 192. 

Orllo os Srs. Henriques de Rczende,{-~ula C!•in1e~9~ nolits f,dsas,- pags. 240 e 2,15. 
Araujo, Costa Fe1-reira, Ca~tro Alval'et ficir!á., M;HrJw'Scs.:,Curnciro da Cu11l1u, Monlczuma o 
S~uto, Montezuma e Eval'lslo. ,,_-;; minisll'.i-. ,'l'i1 l'nt.endL1, 

• \ · •• "1i-(?' 

,.~ssembléa geral. (Vid. sessno ini"~i:[al, • c~i,u~iÍ~ J'esc:r~Ílo (pcnlt10).-( Vid. pr·oposta, 
etc.) ·~~--._.~ • ~~_!!,:-~" ..... 

J~cudemiu militar (pl,100 de uma). (Vid. commundunt." o mnis ol'licincs da guarda 
proposta, ele.) nacional,- l!'tlil norncn,:no.- (Vid. propo~ta, 

Augmento da fot·ça do exercito.- (Vid. 
proposta, etc.) .... 

~bdso ~ libet·dade» de ~mpren,sa.- (Vid. 
proposta, etc.) .. 

e 
, Creação de uma villa na aldêa de Valença, 

- pag. 31. 

Cba1Dada de supplentes de deputados,
pags. 37, 59 e 61. ... 

Creação de uma nova provincia, com a de
nominaçao de -provincia do Rio Negro,-
pag. 65. . • 

C'o1nmis~ão para..J;omar contas na côrle á 
caixa da lega_çao em Londres,- pag.Jl0. 

Commlssão para examinar o thesouro pu
blico e thesourarias pr'4vinciae.c...- pag. 103". 

ele.) 

D 
Denuncia contra o ministro da justiça, o 

Sr. Carneiro Leao,- pags. 160 e J.7.8. 

Denpncia contra o ex-ministro do imperio 
o S1·. Lino Coutinho,- pag. 87. 

Denuncia contra o ex-ministro da fa~enda 
o Sr. marquez de Mari~á,- pag. 185. 

Orão os S.s. ·Henriques de Rezende e Monte
zuma . 

E 
Eleição da commissao de resposta á falia 

do throno, na sessão exlraosdinaria,-pug.17. 

_Est.abele~lmento de duas-:'ovQaçõ;..s 
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na estrada projeetada entre o termo ria cidade 
do Desterro e da villa de Lages,-pag. 27. 

Edificio para as duas camaras legisla
.. li vas ,-pag. 37. 

7 

Emancipação dos filhos menores de 16 
annos,-pag. 65. 

Eleição da mesa (Maio),-pag. 77. 
Sabem eleitos : presidente, o Sr. Limpo de 
Abreu ; vice-presidente, o Sr. Paim ; 1", 2º, 
3° e 4° secretarins, os Srs. Mello Mattos, 
Belisario Soares, Ferreira de Castro e Odorico 
Mendes, e para supplentes, os•Srs. Vallas
ques e Almeida Torres. 

Eleição da mesa (Junl10),-pag. 219. 
Sahem eleitos : presidente, o Sr. Limpo de· 
Ahre11 ; vice-presidiinle, o Sr. Araujo Lima ; 
1 º, 2º, 3º e 4" secreta rios os Srs. Mel lo Maltos, 
Ferreira de (:astro, Soares de Souza e Odo
rico Mendes ; snpplentes os Srs. Marcellino 
de Brito e Va \lasques. 

Eleição 1.lascommissões,-pags. 77, 81 e 85. 

Extincção do consellio supremo militar, 
-pag. 224. ..,. -

Em1n·"gados civis das repat.lições mili
tares. (Vid. proposta, etc.) 

• 
F 

Fabricas de mineração de ussucur -e la
voura de cannas,--pags. 27, 193, 219 e 221. .. 

Fixação das forças de tct·i·a, pnra o exet·· 
cicio de 1834-1835,-pags. 84, H7, 166, 
168 e 193. .. 

Orno os Srs. C?s.la Femiira, Rego Danos~ 
Montez11111a, Vuma Souto, May·e ministro.d,\ 
guerra. 

Fixação das forças de mar, para o exer
cicio de 1834-1835,-pags. 171,al.75, 177 

.e 196. 
Orno os Srs,. Ministro da marinha, Hollanda

C,·,valcant1, Carneiro da Cunha e Monte
zuma. 

Falta do lhruno. (Vid resposta á falia do 
Lhrnno). 

l•'aba•ica da polvora. (Vid. proposta, etc.),. 

Ga·lio de doul,Jl' nos cut·sos de Olindl\ ê 
S, Pt1uh,;-pág, 22!J, 

Isenção de dizimos aos cidada.os e indigenas 
estabelecidos no aldeamento do Salto Au-
gusto, - pag, 71. · 

Interpretação do arl. 111 do codigo 
criminal, - pag. 230. 

Invasã~ u?territorio do imperio por forças 
do Estado Oriental do Uruguay. (Vid. sessões_ 
secretas.) 

J 
Jur~unento dos deputados reeleitos: -

• Araujo Lima e Hcillanda Cavalcanli, -
pag. 14. Carneiro Leão, - pag. 72. Souza 
Campello,- pag. 77, e Araujo Vianna,-pag. 
221. 

L 
Limpesa <liaria das casas, - sua contri

buiçAo, - pag. 31. 

Legado á casa da misericordia da Bahia, 
- pag. 71 . 

Liberda"de de imprensa, - seu abuso.
(Vid. proposta; etc.) 

M 
Mclho1•,.uu.ento du·111cio circulante, -

pags. 20, 24, 31, 41, 44, 46, ,17, 49, 53,_ 
51, t6, 58, 65, 87, 111, 114, 127, 166, 168 
e 169.i 11' 

Orno os Srs. Frân~ia, Rebouças, Monte2uma 
Rocha, Carneiro úa Cunha, Costa e Silva' 
ministro ela fazenda, May, Evaristo, Rezende' 
Ferreira !?rança, C::tstro Alvares, Bapt~ta d; 
Oliveira, Amaral, Ernesto França, · Costa 
Ferreira, Araujo Lima, Hollanda Cavalcanti, 
Alves Branco, Dnarte Silva, Perdigl:l.o, Pa
rai7.o e Lobo de Souza. .. 

Meio soldo ás viuvas, orph_1l.os menores,• 
filhas solteiras e mães d~s oiliciaes refor
mados da 1" linha, (projeclo n. 44 de 1832,) 
- pag. 65. 

Mensage1n apresentada pelo ministro de 
eslrafl1!!cirns ácerca do projectg de reslau

.. ração do duque de Bi--.igança no Brazil, -
pag. 229, 299, 301, 313, 318 e 325. 

OrAo o~ ~rs. Eva1·isto, Luiz Cavalcanti, Castro 
e Silva,• Montê!bniu, Carneiro 'ti"" Cu~ha 
Lui:.: Ca vulcanti, Perdigão, ..Paula e Souza: 
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desm·ção ás praçns de 1" e 2• 
linhas, - pag. 143. 

-7 

Costa · Ferreira, AI ve~ Branco, Mt1y, Hen
riqties tle Rezende, Odorico Mendes, Car- ~ 
neiro L e1!.o e Araujo Lima. Pro[)0Sta abolindo os vencimentos mar

cados na tahella de 28 de 
Março de 1825 para os officiaes 
de 2" classe, - pag. 144. 

Meio"l!loldo aos olliciaes militares, (aug-
menlo do).-;-(Vià proposta, etc.) 

N 
Nat.uraliíflâção dos estrangeiros esta

belecidos como colono~na provincia do Rio 
Gra11.de do Sul, - pag. 37 ._...,_, 

No1neação dos ,.presidentes de provi;cias 
~ juízes de dir~tn, (project.o 11. 45 de 1832,) 
- pag. 6,5. 

Negocios d,1 província de Minas Gcraes,
rcqut>rirnento do Sr. C,istro Alvares, ·
pag. 130 e 148. 

Naschneut,o da a:igttsla pri11ceza, filh a 
cio ex-imperador cm Paris, - pag. 325. 

Orão o~ Srs. Evaristo-; Carneiro da C..aha, 
Cas tro Alvares, Alves Branco~Jonlezum°;i, 
Paula e Souza, Costa Ferreir.1 e I•'er~ira 
Fran~. - • 

... o 
O1·Q13mento da receita e despeza para o 

exercicio de 1834 - 1835, ((1roposla,) -
pag. 95. 

Organisação do ars;ial de marinha, 
- pags. ~9, 245, 262, 286, 290, 300 

"e 304. 
Orão os Srs. May, Costa Ferreira, Ministro 

da marinha, Lobo de Souza, Montezuma, 
Rebouças e Carneiro d'l Cunha. ' 

Organlsnção do corpo de ligeiros da pro
vincia de M~to Grosso. (Vid. proposta etc.) .. . 

p r, r 

Prorogação das horas de sessão'; -
pag. 45. • 

Propostas":lo ministerio da guerra: 

fixando as forças de, terra para 
o exercicio de 1834 - 1835, 
- pag. 84. 
sobre ~ plano de uma aca
demia militar, -.pag. 131. 
sobre empregadt:>s civis das 
repartições militares, - pag. 
143. . .. _ 

sobre a fabrica de polvora, -
pag. 144.-. 
supprimindo a pagadoria das 
tropas, - pag. 144. 

dando organisação ao corpo 
de ligeiros da provincia de 
Mallo Grnsso,- pag. 145. 
augmentando m ais meio soldo 
ao~ officiacs militares empre
gados nos corpos de exercito, 
- pag.145. 

Organizando a secretaria da guer
ra,-pag. 146. 

dando regulamen to ao corpo de 
engenheirns,-pag. 247. 

elcva1'do a força do exercito,
pag. 260. .. 

Pro1noção na armada, proposta do mi
• nistro da rnarinha,-pag. 195. 

Propo~tas do ministro da justiça : 

sobre a nomeação de commau
danle e mais officiaes da guar
da nacional,-pag. 241. 

sobre o recrutamento para pre
encher o corpo municipal 
permailiinte,-pag. 242. 

sobre o abuso da tfberdade da 
imprlmsa,-pag. 242. 

sobre pena de morte aos escra
vos,-pag. 243. 

Pi-azo para aprésentaçao dos processos de 
revista,-pag. 244. · 

• R 
R.elat.orio apresentado pelo mi'ffistro da 

fazenda sobre o meio circulante,-pag. 20. 

Resposta. á falia do throno, da sessM ex-. 
traordinaria,-pags. 24, 27, 34 e 37. · 

R.e!!õpost.a á falla do throno da sessão ex
traordinaria,-pags. 89, 114, 124, 127, 146, 
148, 160, 166, 16i, e 171. 

Orão os Srs. Carneiro da Cunha, Montezuma, 
Martim Francisco, Evaristo, Rebouças e Costa 
Ferreira . 

sobre o perdl'lo peto crime ds_ - Ref'orrfta das ~lações,:;:-pag. 46. 
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Representação de alguns negoci:intes 
desta praça, contra a falsa interpretaç!lo 
dada á disposição da lei de 15 de Nov~1bro 
de 183!,-pag. 62. ... 

Relatorios, sua apresentação: 
da guerra,-,ag. 81. 
da mari~nha, l'Jag. 90. 
da fazenda,-pag. 9},. 
do imperio,-pag. 103. 
de estrangeiros,-pag. 11 &. 
da justiça,-pag. 149. 

Represen'lação dos habitanl;s do Ouro 
Preto,-piâg. 10'4. 

Recrutamento,..- pags. 190, 193 e 
223. 

Orao o~ Srs. Carnefro da Cunha, Rebouças, 
Evaristo e Francisco do Rego. 

Rerorma dos~ cirurgiões militares,-pag. 
244. · • 

Regufamento para as alfandegas do. 
impel'io,-pag. 323. 

Regulamento para o corpo de enge
nheiros. (Vid. proposta, etc.) 

Recrutamento para preenche, o corpo 
iiiuuicipal permanente. (Vid. proposta, ele.) 

Rel!ltituição do duque de Bragança, ex
Imperador ·ao lhrono do füazil. (Vid. sessào 
se~eta.) 

• .. 

Sessão imperial da abertura da assembléa 
geral extraordinaria,-pag .15 . 

Sessão imperial do encerramento da as
sembléa geral extraordinaria ~ abertura da 
ordinaria,-i>!g. 73. ·--

Sitbstit.uição e troco das notas do ex
linclo b,mco (emendas do senado), pags.163, 
177 e 190. 

...Se@sôes secretas sobre a invasão do ter· 
rilorio • do imperio do Brazil por praças do 
Estado Oriental do Uruguay,-pag:'.. 171 
e 201. ..,. 

Sessão secreta sobre a restituição do duque• -ae Bragança, ex-Imperador, ao lhrono do 
Brazil, pag. 290. 

Supp.-essão das pngadorias das tropas. 
(Vid. proposta, etc.') 

Secrel:aria da guerra, sua organização. 
(Vid. proposta, etc.) 

• • T. 
Terrenos diamantinos na provincia de 

"' Minas 6eraes,-pag. 65. 

• Transito de animaes pela estrada de 
Santos,-pags ,,.27 e 42. 

- V 
Voto em separado do Sr. Calmon, ao pa

recer sobre o orçamenlo,-pag. 267. • .,,. ~ 

, 7eochnentos para ~s officia; de 2• 
classe. (Vid. proposta, etc.) 
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-
SESSÃO EXTRAORDINARIA 

Convocada e :mandada reunir .. por decreto de 7 de Janeiro 
do corrente anno. • • 
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~1833 

CAMARA DDS ,SRS. DEPUTADOS 

• Primeira !!lessão pu•eparatoria 
em 2, de Março 

Aos 27de Março do armo de. 1833, duode- • 
cimo da independencia e do irnperio, pelas lO 
l1oras e meia da manhã, estando reunidos os 
Srs. deputados abaixo declarados,-sob a pre
sidencia do Sr. Honorato José de Barros Pairo, 
vice-presidente, por nl\O comparecer o Sr. 
Limpo de Abreu, e sendo secrelarios ts Srs. 
Ferreira de Castro e Ernesto Ferreira França, 
nomeado pelo dito Sr. viceiàl·esidenle, .declura 

... este, que se acha aberta a 1" sess~o prepara
toria ; e procedendo á chamada o Sr. secretario 
Ferreirn de Castro, achM-se presentes os Srs. 
Cuslro e Silva, Ferreira de Castro, Rcbello, 
Guena, Carneiro ela CuriJ1a, Emest~ Rczende, 
Bello, Penli~, Muniz Barreto, Paiu1, Lopes 
G1rn1a, Aureliano, Lessa, Castro Ah•tues, Deus · 
e j3iha e Costa Per reira. 

O M1m10 Sn. SECllE'rAlllO lê o seguinte officio 
do minislt·o do impcrio, acompanhando o de
Cl'tllo, que tnmhern se sqiue, pelo qual a re
gcneiu, cm n°'°e do imperudor, ~nvocon 
exl!'aordinariamente a nsscmb!étL geral legislativa 
purn o di11 lº de Abril tio conente anno, 

« Illm. e E:itm. Sr.-A regcncia, em nome do 
imperador me ordena, que remelta a V. Ex. a 
copia inclusa do decreto de 7 de ,faneiro do 
con·ente anno, pdo qual houve por bem con
vocar extraordinariamente a assemb~ geral 
lçgislativa, para ""1-eun.I.-se no dia primeiro do_ 
mez de Abril proxiQ.10 futuro, afim de que V. 
'Ex. haja de o fazer presente na Camara dos 
Sl's. deputados. • 

· << Deus guarde a V. Ei..' Paço em 17 de Marçe 
de 1833.- Niooláo P el'eira de Carnpos Vel'
giiéir'>. -sr. Vicente Ferreira de Castro e 

• Silva.» -- m:c~o 

- « A regen,.cia, em nome do im_1!Crador, to
mando em consideJ·açlio a 1lec~sidade de 

..9ccorrer com providencias legislativas ao pro
gresso dos males causados pela moeda de cobre : 
e tendo a este respeito ouvido o conselho <le 
Estado, Ha por bem convocar extraordinaJia· 
mente-.i assernbléa geral legislativa, para 
reunir-se no dia•primeiro de Abril do corren~ 
anno. Nicol!o Pereim 'de Campos Verguciro, 
ministro e secretario de estado dos negocios do 
imperio, o tenha assim entendido, e expeça os 

"despachos necessarios. 
<e Palacio do Rio de Janeiro em"'i de Janeiro 

de 1833, decimo segundo da independencia, e 
do i m p'°êrio. - F1·ancisco de Lima e Silva. -

,José da Costa Cai·valho.-João Bi-aulio .Muniz. 
-·•"1{icoláo P ereira de Campos Vergueil'o. -
F.slú conforme. - Luiz Joaquim dos Santo¼; 
.Jlan·ocos. " 

Vêm á mesíl, e vão á commi.ssão de poder,es 
os diplomas dos Srs. Hollanda> Cavalcanti e 
Araujo Lima, reele~tos deputados pela provincia 
de Pemambuco. ... 

Por parte dos Srs, A. Amaral e Moura, se 
purlicipa, _gue elles estao promptos, e por in• 
commodaêfàs nllo comparecem. 

Igual participa~O' se fuz a respeito dos Srs. 
Veiga, Mirandc1 Ribeiro e Conêa Pacbeco. 

Por parte do Sr. Paula Albuquerque, se par• 
ticipa lambem, que este senhor está prompto 
para o dia lº de Abril. 

O Sa. V1ci;:-PaESIDEN1'E declara, que no dia se
guinte tet'á lugar a 2• sessll.o preparaloria. 

Levanta-se a sessl\o depois das 11 horas. 

Segunda sessão , preparat.04~ia 
ean ~8 de Março ... 

. PtlESIDENCIA DO SR, PAIM (mce-presidente) 

Feita a clum~da.depois das :W horas, achlio· 
se pr~enles 25.Srs. d,eputados, a sab~r: os 
Srs. , Castro e Silva, Feri-eira de Ca~tro, Mi, 
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randa, Guerra, Getulio, Ernesto França, Hen• 
rique de Rezende, Bello, Muniz Barreto, Paim, 
Fetreira da Vei1a, Pinto Peixoto, Antonio Jos~ 
da Veiga, Vieira Souto, Castro Alvares~ May, 
Corrêa Pacheco, Costa Ferreira, Sá Pa'tacio, 
Odorico Mendes, Baplisllt de Oliveira. Carbeiro 
da Cunha, Deus e Silva, Oliveira Coutinho e 
Cavalcan!i de Lacerda. · 

O SR. PRESIDENTE declara então aberta a 
sessão, e lida a acta da antecedente pelo Sr. 
Ernesto França, que serve de secretario, é 
approvada. 

... EXPEDIE_.E 

O SR. SECRETARIO FERREIRA DE CAsrRQ, faz a 
leitura dos seguintes officios : 

1.0 Do secretario do"!!lenado, em data de 27 
do conente, participando, que o mesmo senado 
se reunira em sessão preparatoria .llaquelle dia, 
e que concorrera o numero de membros ne
oessarios para poder deliberar .-Inteiradã. 

Do Sr •. deputado Be1·nardo Belizario Soares 
de Souza, da mesma data, communicando é. 
camara, que por'incommodado não tem com
parecido ás sessões preparatorias, mas, que 
pelas melhoras, que vai obtendo, conta de 
cerlõ comparecer no dia da abertura exlra
ordinaria da asa,emhléa, podendo por isso 

• ser considerado como presente, quando se 
houver de verificar o nuinero legal, para ter 
lugar a referida abertura. -Inteirada, 

O Sn. PnESIDENTli declara que no dia se
guinte terá lugar a 3· sessão preparat~a. 

Levanta-se a sessão, depois das 11 horas. 

Terceira sessão preparatoria 
ern ~9 de Ma1·ço 

<< Requeiro como membr(Ula commisS'ão de 
podert!!!, se peça ao governo a, acta geral da 
reelêição dos Srs..ilollanda Cava!canti e Araujo 
Lima.-Deua e ~ilva, » 

E' approvàdo, 
O Sa. PaEs1011N1'E declara que no dia seguinte 

• terá luga1· ~ q?l:u·la sessno p1·eparatoria, 
Levanta-se a se:;sno ii: 11 horas. 

... ,,.. 
.. Quarta se.!!i1Siio pa-eparatoria 

e11J"'i190 de -Março . 

PRESIDENCIA DO SR., LIAIPO DE ABREU 

Feita a chamada ás 10 horas e 1:1m quarto, 
achão-se presentes 25 Srs, deputados, a si~ber : 
os Srs. Castro e Silvn, Ferreira de Castro, Costa 
Miranda, Guerra, Cnl'llciro da Cunha, Getulio, 
Ernesto Fr:mça, Henrique de Rezeade, Bello, 
Perdi~o, Muni~ Barfclo, Pait1J... AntotWO José 
da Veiga, Limpo d! Al.11·<Jll, OrTfeira C~tinho, 
Lcssa, Pinto Peixoto, Vieira Sonto, . .Q.astro Al
vares, Mnci(il, Deus e Silva, Costa Ferreira, 
Cavalcanti de Lacc1·da, Sá Palacio e Corrêa 
Pacheco. ... • 

O SR, Pm.~m~:N'r& declara então aberta a 
S8isao, e li<\il u acta da antecedente pelo Sr. 
secreturio Cav11lca111i ue Lacerd~ é approvada. 

EXl'É~IE~ 

O Sn. SEcRJ::'l'AlllO FERREIRA DE CASTRO, lê 
um officiiT do S1•, dc1,utado Antonio José do 
Amaral, cn1 duta <lo 27 de Março, participando 
á camara, que po1· se achar tora da cidade, em 
beneficio de snn saúde, nno tem comparecido, 
ás sessões p1·opu1•atorias ; mas que póife a 
mesma camara conlllL' com o seu compareci
mento á sessno impel'ial de abertura, e mais 
sess(les subiffl'qncnlcs.-Fica a can:wu;a inteirada. 

PRESIDJNCIADOSR. PAIM ('Uice-presidente) . o SR. PERDICIÃO participa igualmente,..qge o 
Feita a c'b.amada ás 10 horas e um quarto, Sr. deputado Almeida To1•res nno tem coll}paachão-se presentes 23 Srs. deputados, a saber : recido pM se aclrnr lambem incommodado ; o os Srs. Castro e Silva, Ferreira de Castro, q~e _fará l~go que o estndo da sua saud&o perGuerra, Carneiro da Cunha, Ernesto França, m1tt1r.-F1ça do mesmo modo a camara intei-. rada. • Bello, .M:uniz B\rreto, Paim, Lessa, Pinto Pei- *" .., xõto, Vieira Souto, Castro Alvares, Deus e O SR, PRESIDEN'!'E decla1•a, que no Ilia sc-Silva, Costa Ferreit-a, Cavalcanti de Lacewã guinte, apezar de ser domingo, haverá sessão Sá Palacio, Perdigão, Miranda, Rebello, Corr& preparatwia para se verificar se comparecem Pacheco, Oliveira Coutinho, Lopes Gama e mais alguns senllores, que preenchão o 11umero Henrique de Rezende. • sufficiente para poder haver casa • 

.. o SR, PRESIDENTE declara então aberta a Levanla·se a sesslo 'ás 11 horas. 
sessll.O_, e lida a ~cta da anteced&nte pelo se

_ cretar10 Cavalcanb de.l,acerda, é approvada. · 
Q.. ~R. SECRET~IO l<'ERREIRA DE CAs1'!ro, eá 

_ 4 conta de nlle haver expidiente. · .. 
O S~ •. DEUS E-ilILVA manda á mesa'O seguinte 

requerimento. .. 
-?I 

... 

. • .. 
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SETIMA SfSSÃ.O PR!!:PARATORIA EM 2 DE ABRIL DE 1833 13 
Quinta ses11ão prel)aratoria 

ena :n de Março 

PRESIDENCIA DO SR, LIMPO DE ABREU 

Feit1 a chamada depois das 10 hora!', acha o-se 
presentes 15 Srs. deputados, a saher : os Srs. 
Castro e Silva, Ferreira de Castro, Rebello, 
Guerra, Getulio, Ernesto França, Henriques de 
Rezende, Bello, Perdigao, Limpo de Abreu, 
Corrêa Pacheco, Maciel, Costa Ferreira, Caval
canti de Lacerda e Muniz Barreto. 

. . 
O SR. PRESIDENTE declara então aberta a 

... sessão ; e lida a acta da antecedente pelo Sr. 
secretario Cavalcanti de Lacerda, é approvada. 

ENPEDIENTE 

O SR. SECRETARIO FERREIRA DE CASTRO dando 
conta do expediente; lê os seguintes officios: 

_, 1 º. Do ministro e secretario de estado dos 
negocios do impel'Ío, de 20 do corrente 
remetlendo a actu geral da reeleiçào dos Srs. 
'freputarlos pela província de Pernambuco, An
tonio Francisco de Paula Hollanda Calvalcanti 
de Albuquerque e Pedro de Arauj~ bima, re
quisitada por oflicio da mesma data.-E' re
mettido á commissil.o de poderes. 

2°. Do mesmo ministro, de 30 do corrente, 
remettendo as actas parciaes da teel'eição 
dos referidos Srs. deputados para serem pre
sentes á camara.-Vai á mesma commissil.o. 
~º SR. PRS!DENTE declara que no dia seguinte 

haverá sessão preparaloría. 
Levanta-se..,a sessao ás 11 horas. 

Sexta sessão preparatorra 
em 1. de Abril 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Feita a chamada ás 10 horas e um quarto, 
achl!e-se presentes 32 Srs. deputados, '11 sabei· : 
os Srs. Castro e s'ilva, Ferreira de Castro, Costa 
Miranda, Guerl'II, Carneiro da Cunha, Henriques 
de Rezende, Bello, Perdigao, Muniz Barreto, 
Alves Branco, Paim, Veiga, Limpo de Abreu, 
Ferreira da Veiga, Antonio Maria de Moura, Oli
veira Coutinho, Miranda Ribeiro, Lessa, Pinto 
Peixoto, Vieil'a Souto, Castro Alvares, May, 
Corrêa Pacheco, Monteiro de Barros, Baptista 
P ereira, Deos e Silva, Costa Ferreira, Caval-

• canti de Lacerda, Sá Palacio, Odori~ Mendes, 
Ernesto França e R ebello. 

· O SR. PRESIDENTE declara enta~ aberta a 
sessão, e lida a acta da antecedente pelo ~ 
secretario e'avaléanli de Lacerda, é approvada. 

e SR. SEcRET-imº FERREIRA nE CAsTRo dá 
conta !c_nao havei· e11;pediente. -

Sendo 11 horas, e não tendo compãrecido 
mais nenhum Sr. deputado, o Sr. presidente 
levanta a sessao, depois de dec'arar que no dia 
seguinte pelas 10 horas da manha. continuará 
a l'eunião preparatoría. -.. • 

!§etima sessão preparatoria em ·:2 tte A.bl·il 

PRESIDENCIA DO SR, Lll;[PO DE ABREU 

Achando-se reunidos #ás 10 horas e um 
quarto os Srs. deputados abaixo declarados, e 
r,ao tendo ainda comparecido o Sr. secretario 
Cava Jean ti de Lacerda, o Sr. presidente ,.nomêa 
o Sr, Odorico Mendes para o sulistituir. 

Procedendo-se então á cliamada, achl!.o-se 
presentes 31 Srs. deputados, a Silber: os Srs. 
Ca.stro e Silva, Ferreira de Castro, Moura, Costa 
Miranda, Guerra, Getulio, Henriques de Re
zende, Bello, Perdigao, Alves Branco, Lopes 
Gama, Veiga, L im po de Abt·eu, M,1ria de Moura, 
Mendes Ribeiro, Lessa, Pinto P~xoto, Vieira 
Sonlo, Castro Alvafos, Monteiro de Barros, 
Baptista P ereira, Deos e Silva, Odorico Mendes, 
Costa Ferreira, Sá Palacio, Ferreira da Veiga, 
Corrêa Pacheco, Maciel, Ernesto França, Oli
veira Coutinho e Miranda Ribeiro. 

O SR. PRESJDJ;,NTE declara aberta a sessão, e 
comparecendo pouco depois das 10 horas e 
meia o Sr. secretario Cavalcanti de Lacerda, fai: 
a leitura da acta da antecedente, que é appro
vada. 

O Sn. St cRE'l'Alno F ERREIRA DE CAs1·Ro de
clara nàO haver expediente, ~ lê o seguinte pa
recer: 

« Fprl'.!tl presentes á commissãO de poderes os 
• dous diploi;iias 1?s Srs. Antonio Fl'ancisco de 

Paula e Hollanda G.\vaTêanli e Pedro de Araujo 
Lima, q1ié em consequencia de entrarem no 
ministel'io em o anno passado, haviao perdido 
o seu lugar de d eputado nesta augusta camara: 
desses diplomas consta lerem sido reeleit°i os 
supramencionados senhores, o primeiro com 
268 votos; e o segundo com 242 nos collegios 
eleitoraes rlo Recife, Garanhuns, Páo d?Alho, 
Limoeiro, .lguarassú, Tacaralú, Flôres, Santo 
Anlào, Olinda, Cabo: Serinhuem, Cimbres !}. 
Goyauna . ... • • .. 

« Compàrados esses diplomas com as actas 
originaes, que a té hoje têm sido remetlidas á 
commi~ao, que não excedem de oi to, acha a 
mesma commissão para o primeiro 130 votos, 
e para o~egundo 123; mas crendo que essa 
di-tierença provém da falta.das actas-dos collegios 
do Recife, Garanhuns, Páa d'Alho, Limoeiro e 
IguarassÍl., que ainda lhe nl!.o forllo remettidas, 
firmada n:! fé, q~ a todos ãeve lllJ:recer uma 
apuraçno publicada, e nao• con~stada até hiejé, ºªº hesita em opinar que se deve dar posse aos .,, 
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14 NONA SESSÃO PREPARATORIA EM 8 DE ABRIL DE 1833 
ditos Srs. Antonio Fra'1cisco c'e Paula e Hol
landa--Cavalcanti e Pedro de Araujo Lima. 

" Paço da camara dos deputados, 2 de Abril 
de 1833.-111. Alves Branco.-João Candido 
de Deos e Silva. » 

E' approvado. ~ 
Vêm á mesa os seguintes requerimentos: 
l.° cc Que se peçi\O ao governo as actas dos 

collegios menciomiclos no parecer da commissão 
de poderes.._-Casiro e Silva. » 

Entra em discuss!io, e é approvado. 
2.º cc Requeiro que esta carnara se ajunte em 

sessllo prepar:iloriã só de sabbado cm dianle.-
Odm•ica. " • 

E' lambem discutido, e approvado. 
A 's . 11 horas comparece o Sr. Soares de 

Souza. 
O SR, PRESIDENTE declara, que só no dia 6 

haverá reunião preparatoria. 
Levanta-se a sess!io, depois das 11 horas. 

---~l:=!!'f--~
Oitava se1ª;.ão prepai•atoria 

em 6 de 1'..brH 

PRESIDENCIA DO SR, LIMPO DE ABREU 

A's 10 horas e um quarto faz-se a chamada, 
e achll.o-se presentes os Sr:;. Miranda, Ferreira 
de Castro, Guerra, Carneiro da Cunha, Gclulio, 
Paraizo, Ernesto, Re1.ende, Lniz Cavalcanti, 
Bello, Netto, Ferreira França. Calrnon, Manoel 
Amaral. Alves Brarico, Mello Maltos, Monle
zuma, Rebello, Paim, Lopes Gama, Veiga, 
Limpo, Ferreira · da Veiga, :ai,ernos, Maria de 
Moura, Mendes Ribeiro, Miranda Ribeir~Lessa, 
Vieira Souto, Castro Alval'es, Alvarenga, Toledo, 
Deos l' Silva, tPerd igão, CÍ~orico, Valasques, Sá 
Palaci.o, G1valcunti de Lacerda, Rebouças, Mon

"Ceiro de -Barros, Maciel, Muniz Barreto, Beli
sario, Aureliano, Paula Araujo, May e Costa 
Ferreira. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessao, e 
lida a ácta da antecedente, é approvada. 
' São introduzidos com as formalidades do 

eslylo os Srs. Artiujo Lima e Hollanda CavJl
canti, deputados reeleitos pela provincia de 
Pernambuco; prestao juramento, e tomão asitt!nto. 

Consnltada a camara se se dGve officiar ao 
governo e ao· senado, participando ter numero 
legal para poder deliberar contando com os 
Srs. deputados que têm comparecido ás sessões 
preparalorias, e n!ío se ach!ío presentes ; assim 
se l'esolve. 

O SR. PRESIDENTE nomêa para a deputaçl!o que 
tem de ir saber da re~ncia em nome do Im
perador, o dia, hora, e lugar da abertura ex
lrnordinaria da assembléa geral os Srs. Costa 
Ferreira, Veiga e Maciel, e declara que no d.ia 

• B_ dó c?rrent'ia terá 1$aL' a nona sessão pre• 
.. paratona. .• 
· Levânta-se a sessao ás 11 horas.• • 

l'Woua sessão preparatoria 
ei:n 8 de Abril 

PRESIDENCIA DO SR. LrnJPO DE ABREU 

Feita a chamada ás 10 horas e meia, achão-sc 
presentes 35 Srs. ~eputados, a saber : os Srs. 
Castro e Silva, Ferreira de Castro, Rebello, 
Guerra, Carneiro da Cunha, Getalio, F'àrâizo, 
Henl'ique de Rezcnde, Bello, Net!o, Rebouç"s, 
Calmon, Maria do Amaral, Puim, Veiga, Limpo 
de Abreu, Soares de Souza, Lemos, Maria de 
Moura, Mendes Ribeiro, Miranda Ribeiro, Lessa, 
Castro Alves, Maciel, Duarte e Silva, Odorico 
Mendes, Costa Ferreira, Sá Polacio, Cavalcanti 
de Lacerda, Corrêa Pacheco, Fert'eira França, 
Ernesto França, Alvarenga, buiz Cavalcanti e 
Toledo. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão, e 
lida a acta da antecedente pelo Sr. secretario 
Ferreira de Castro, é approvada. 

EXPEDIENTE 

O SR. SECRETARIO SoAnES DE SouzA, faz a· 
leitura de dois officios. 

L° Do "lhinistro e secretario de estado 
dos negocios do imperio, de 6 do corrente, 
participando á cam;ua, que a regencia em nome 
do imperador, rei:;cberia a deputaçll.o encarre
gada de pedir o dia, e hora para a missã do 
Espirita Sanlo, e o dia, hora e lugar, para a 
sessão imperial da abertura da assembléa geral,' 
no dia 8 deste mez pelo meio dia no paço da 
cidade.-Inteirada. 

2.0 Do Sr. deputado Ledo, de 21:i do 
passado, participando igualmente, que por 
achar-se enfermo, não lhe seria possível com
parecf:r no lº dia da presente sesi;ll.it, mas-qne 
empregaria todos os seus 'ésforços pàrif f'az•-o 
o mais breve ppssivel.-lnteirada. -, 

A's 11 horas declara o Sr. presidente, que 
se interrompia a sesst!.o alé ás 11 e lres quartos, 
em que devia partir a deputação , e pedindo 
então o Sr. Veiga'!:lispensa da mesma, é nomeado 
para o substituir o Si·. Paraizo. 

Perto do meio dia sahe a deputação, e vol
tando pouco depois, o Sr. Costa Ferreira, c0mo 
oraLlor della, dá conta de haver cumprido a 
honrosa missão, de que .fôra encarregado, e que 
a regencia, em nome do imperador, designára o 
dia 10 pelo meio dia, no paço do senado, para 
a abertura da assembléa geral ; esta resposta 
é recebida com muito especial agradÕ. .. 

O SR. PHESI;NTE declara, que no"tiia 10 se 
rcuniráõ os Srs. deputados no l,'lt\ÇO do ~euado ás 
11 horas da manhã, 

. Levanta-se a sessão ~qco depois ,d2. meio.., 
dia. 
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-SESSÃO FMPERIAL DA ABERTURA 
,• 

DA 
.. 

i>il;:W.linDENClA DO SR. 1)1[.A.RQUEZ D'INHAMBUPE 

---;;;;;;zatlli!<~ 

Reunidos os~rs. senadores, e deputados, pelas providencias legislativas ao progresso dos males 
11 horas da manha no paço do senado, farão provenientes da ruinosa moeda de cobre, que 
nomeados á sorte para a depu!aç,ao, que devia 
receber a regencia, em 11ome do imperador O na maior parte constitue o meio circulante do 
Sr. D. Pedro II. ,. imperio e annuindo de outra parte ás ins!ancias 

Os Srs. deputados Antonio Pereira .Rebouças• do conse]m, geral da ~vincia da lfahia, tomou 
Cassiano Spiridi::to de Mello e Maltos, Antonio O expediente de convo~ar~:t.os .,exlraordinaria· 
José d;. Veiga, Antonio Paulino Limpo de Abreu, 
Evaristo Ferreii·a da Veiga, Manoel Mal'ia do mente para vos occupardes com especialidade de 
Amaral, José Cezario de Miranda Ribeiro, Fran- medí..Jas tend!l,ntes ao prompto melhoramento 
cisco de Som.a Parai·Lo, Anl1mio 1faria de Moura, dà nossa circulação monetaria. O ministro e 
Joaquim Marianno de Oliveira Bello, Gabriel 
Getulio Mt>nteiro de Mendonça Antonio JoãÔ de secr~tar_io de estado dos negocios da fazenda 
Lessa, Aureliano de Souza Oliveira Coutinho, e vos exporá circumstandadamente o que cumpre 
Venancio Henrique de Rezende, e os Srs. sena- levar ao vosso~ c.w,hecimento sobre objecta de 
dores Antonio Vieira da Soledade, visconde do 
Rio Vermelho, marquez de S. João da Palma, Ul.o alta importancia, 
João Anlonio Rodrigues de Qã.rvalho, Jo~é Mar- ... « A11gustos, e dignissimos senhores represen• 
tiniano de Alencar, Pedro José da Costa Barros, tantes da - nação, a regencia em nome do im• 
e ~·ranc~o dos S.antos Pinto. 

perador o Senhor D. Pedro II, confiando mui• 
Ao meio dia annunciando-se a chegada da · ... -

regencia sahe a esperai-a ao topo da escada a fümemente nas vossas luzes, ~ patriotisa:io, 
deputaçao nomeada para o seu recebimento. lisonjêa-se de antemão cora o mais feliz resul• 

Logo de;1ois que a regencia.t(}ma assento, o ta~ do passo, que acaba de dar. 
pi-esidente da mesma dirige á assembléa _geral a « Está aberta a sessa.o.::Francisco de Lima 6 
sey.uinte falia : , 

Silva.-João da Gosta Garvalho.-7oão B1'o.ulio 
,e Augustos e digníssimos senhores represen· Jrlu.niz. ii 

lantes da nação. Terminado este acto, relira-s~ a regevcia com 

« lr.regencia, em nome do Imperador, tendo o 1i,llSmo cere';ionial com que tinha sido re.,. 
cebida, e immediatamente levanta-se a sessao. em consíd~t:açao a necessidade cte oc~rrer com 

": ... 
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SESSÃO EM li DE ABRIL DE 1833 17 
Sessão em Il.l de Abril 

PRESIDENC!A DO SR, LIMPO DE ABREU 

SmmrAnrn.-Expediente.-Parec·eres, sua ap'l"C· 
sentacã.o e votacão.-Eleicão da commissão de 
resposta á Jalia do thro;o, 

' A's 10 horas faz-se a chamada, acl1ão-se pre-
sentes 59 Srs. deputados. 

Falta com causa pal'ticipada, o Sr. Pinto 
-Peixoto; e sem ella os Srs. Pacheco Pimentel, 

Paula Barros, Lobo de Souza, Pires Ferreira, 
Sebasliil.o do Rego, Franciscn do Rego, Fortuna, 
Ferreira Jacobina, Pedro Cavnlcanli, Andrade 
Lima, Corrêa de Albuquerque, Costa, Marcellino 
de Brito, Fernandes da Silveira, Almeida 
Tones, Lino Coutinho, Jardim, Pinto Chi
chorro, Baptis!a Caetano, Gon.ies da Fonseca, 
Ribeiro de Andrada, Ferreira de lYlello, Mendes 
dos Santos, Pinto Coelho, Junqueira Vascon
cellos, Ledo, Clemente Pereira, Paula Simões, 
Sá Ribas, Paula Souza, Feijó, Pereira Ribeiro, 
Fernandes 1de Vasconcellos, Aruujo Franco e 
Vaiasques. .,. 

O Sn. PRESIDENTE declara aberta a sessl\o, ó 
lida e approvada a acta da antecedente. 

EXPEDlENTE 

·o SR. 1" SECRETARIO lê os srguintes officios: 

Do ministro da justiça, sollicit:.rndo desta ca
mara da parle dP. regencfo, em nome do Impe
rador, a necessaria faculdade pata poder estar 
ausente da mesma camara o deputado José 
Maria Pinto P~oto, por todo o tempo que fôt· 
indispensavel, pura dcscn1~nllo da commissão 
ele que fôr11, encarregado do restabelecimento 
tla ordem publica na provincia d1i Minas Ge
raes.-Remetlido ú commissão de constituição. 

Do Sr. deputado Pinto Pei1rnlo, participando 
a nomeação de que trata o officio snpra, e que 
partia para a prnvincia de Minas Geraes.-A' 
mesma commissao. 

Do Sr. -Candido José de Araujo Viamia, com
municando a sua nomeação para o cargo de 
minrstro da fazen·da.-Fica a camara inteirada. 

Do mesmo ministro, pedindo dia e hora pura 
apresentar o rclalorio sob"!l'e o ohjeclo du pre
sente convocação cxlraordinaria.-E' designado 
o dia 12 ás 11 horas. 

O Sn., MoNTEZUMA manda ú mesa o seguinte 
requerimenlo: . 

« Requeiro, que se nornêe a comrnissão que 
ha de apresentar o projecto de resposla á falia 
do throne.; e que ao depois se passe a discutir 
pareceres de cornmissões.-.1!:lontezuma. » 

E senào posto á votur;ão por partes, é appro· 
vado em ambas as partes. 

Procede-se portanto &-eleiç'll.o da commissilo 
• de tre~ membr_2s, que se devia encarregar de 

TOMO X " • 

redigir a resposta á falia do throno, e silo eleitos 
os Srs. Paraizo com 32 vo:os, Paula Araujo com 
26 e Aureliano com 25. 

E' lido um orficio do secretario c!o senado 
remeltendo a cópia da falla com que a regeneia, 
em nome do imperador, abria a sessão exlra· 
ordinaria da assembléa geral.-E' remeltido á 
com misstlo especial nomeada para redigir a 
resposla 

O MESMO SR. 1" SECR.ETARI01ê 'os s~guintes pa
receres adiados : 

,e A cornmissão de guerra examinando o 
reqn~rimento de José Antonio Esperança ele. » 
-E' approvado, e a resolução a imprimir. 

« A commissno de cornniercio, tendo exa
minatlo o requerimento de alguns cidadãos do 
Pará etc. »-E' approvado. 

Da mesma comt;1issilo.- « Antonio Martins 
Lage e outros cidadnos, ele. i> 

O SR. GETULIO manda á mesa o seguinte re
querimento : 

" Que volte o parecer á mesma commissão, 
para que á vi:;la da representação da parte con- • 
traria, que existe na c.:omm1ssão, dê esta o seu 
P.ílrccer definilivamenle.-Getu/ia." - Sendo depois retirado a requerimento do seu 
aulor, é nppr9vado o parecer da commissllo, e a 
resolução a imprimir. 

D,tmesma com missão.-« Oministro e secre
tario de estado dos negocios da fazenda, énvia 
a esta augt1sta camara uma consulta do tribunal 
da junta do commercio, etc. »-E' reprovado 
o parecet1. 

Da de conslitui,,110.-" Foi presente á corn
misso.o de constituição o requ erimento,· de 
Thomaz José Pinlo de Siqueira etc., com as 
emen1as apoiadas :3o,,,Sr; Gelulio. 

« Os fill1os'de cidadãos.i\lt·aziJ.eirns f.ITI virtude 
do § 4º do artigo 6" da const1'tl1íção, podem 
gozar do hencfü.:io do § 2º do mesmo artigo.-O 
deputado Getulfo. » 

« Thomnz José Pinlo de Siquaira, é cidadão 
bruzilcirn.-Fen·eira da Veiga.» 

E' regeilado o purecrr da connnissào, e a 
emenda do Sr. Gelulio, e sendo julgada objecto 
<le delibernç1l.o a resolução comprehendiJa na 
emenda do Sr. Ferreira da Veiga,~ posl:l em 
discusso.o, e afinai approvada e remellida á -
cornmissao de red.-cçao. 

Da dos ccnsellws provinciaes.-cc A' com
missao especial dos ci.nselhos, . .forao presentes 
-MJ>es representações, ele. ».-E posto o parecei·. ú 
votação por parles é reieilado no todo. 

Da mesma cÕmmissl!.o.-« A commíssl!.o dos· 
conselhos geraes vio a repretcnlaçno do con
selho dâªprovincia de• G,ayaz, ,4.alado de 6 de 
Fevereiro de 1831, etc. >> , 

a --
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SESSÃO EM 12 DE ABRÍL DE 1833 
O SR. CASTRO ALVARES manda á mesa a se

guinte emend~ : 
<e O Oidenado do presidente da provincia de 

Goyaz seja de 2"!!t00$000 como foi -requerido 
"'por aquelle conselhor-Castro Alvares. J> 

E' apoiada, e fica a discussão adiada pela 
hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia J-2 ; 
terceira discussno do projecto apresentado na 
sessão passada pela commissi'l.o especial sobre o 
meio circulante. 

Discussão da resoluçll.o vinda do senado o 
anno passado sob n. 168. 

Parec;res adiados, e entre elles o impresso 
debaixo do n. 259 de 183i com o voto se
parado. 

Levanta-se a sess:10 ás 2 horas. 

§eseão em :12 de Abril 

PRESIDF;NGIA DO SR. LIMPO DE ó.BREU 

- SUMMARNI . - Ex ped ien te. - Relatori.,i. api·IJ$tm
ta4o pelo ministro da fazenda s'Jbre o meio 
circulante . .:!...Ordem do dia.- 3.ª discussão 
do projecto sobre o melhoramento do meio cir
culanJ;e, sim adiamento. - Projecto sobre i·e
vistas, sua votação.-Prr,jecto sobre a naciona
lidade do desembargadoi· José Vei·neque 
Ribeiro d'Aguílai·, sua votação. - Àpre
aentação do projecto de resposta á falia do 
throno.- Parecer diini1mindo o 01·clenado 
dos meinbi·os do oonselho da provincia de 
Goya:.. -. 

o autographo da resolução da assembléa gerai, 
autorisando o governo a augmentar o ordenado 
do guarda livros ela respectiva secretaria de es
tado, a titulo de gratificação, a qual foi sartccio
nada.-Vai o autographo para o archivo. 

2.° Do ministro do imperio, remeltendo 
sanccionado um dos autographos da resoluçll.O 
da assembléa geral, que-regula o' direito de por· 
tagem, imposto nas estradas nella mencionadas. 
-Tem o autographo o mesmo destino. 

3.0 Do secretario do senado, participando, 
que por officio do ministro da guerra se com
municára ter sido sànccionada a resoluç!lo da 
assembléa geral, tomada sobre proposta do con
selho geral da provincia de S. Pedro do Sul, 
declarando livre a praticagem da barra do Rio 
Grande.-Fica a camara inteirada. 

4.0 Do mesmo secretario, participand4i que 
por omcio do ministro da fazenda, se commu
nicou ao senado, que furão sanccionadas : a lei 
que orça a rec~ita, e fixa a despeza para o anno 
financeiro de '.i.833 a 1834, e a resolução que 
extingue a junta da administraçào diamantina 
do Tejuco, e cria uma administração dos ter
renos diamantinos. - Fica a camara intei
rada. 

E' recebida com especi.,11 agt·ado a felicitaçilo 
do conselho geral da prtlvincia de Goyaz. 

O MESMO SR. SECRETARIO dá conta de dous 
offic)o_s do conselho ger:al da mesma provincia, 
participando que no dia maPCado pela consti· 
tuiçao foi inslaliado o mesmo conselho geral, e 
quaes fora.o os membros eleitos para formar a 
mesa.-De ambos fica acamara inteirada. 

S:i.o remettidos á commissi'l.e dos conselhos 
,illraes as representações do da provincia de 

A's dez b.oras feita a chamada, comparecem Goyaz: 1", para que se restabeleça a cadeira 58 Srs. deputados. a, • de grarnmatica latina, creada em Meia Ponte 
FalUlo ,,iom 1aus participada os Srs. Pinto pe!a ?art,1 regia d~ 16 de Abril de 1787, e sup.., Peixoto e Ledo; e sem parlicipaç!\o os Srs. Pi- prim,da· pela prov1sno de 15 dt9 Agos(p de 1807; me.ntel, Paula Barros, Loho, Gervasio, Sebas- 2", para que o hospicio dos esmoleres da ' tíao ?º Rego, Francisco do Rego, Fortuna, terra santa d11 villa de Meia Ponte, fique in-JlT'c!tlbma, Pedro Cavalcanti, Andrade Lima, corporado aos proprios nacionaes, e nelle colo-Corrêa '-e, Albuquerque, Costa, Marcellino de cadas as aulas publicas criadas na mesma villa, Brito, Ferp._andes da Silveira, Almeida Torres, excepto a de primeiras letr-as Pll.l'ª meninas; Lino, Jardim, Pinto Chichoho, Baptisla~Cae- 3", pedindo se augmente o itrdenado do professor tano, G1trnes da . Fonseca, Ribeiro de Andrade, de grammatica latina da cidade de Goyaz; Ferreira de .Mello, Mendes dos Santos, Pinto 4'¼,tped_indo, qu~ sejão nomeados pelo poder Coelho, Junqueir:,i, Vasc.'àllcellos, Clemente Pe- execullvo os professores para as·cadeiras creadas reira Simões, Ribas , Paula Souza, Feijó, Pereira de philosophia, geometria e francez, a que n!lo Ribeiro, Baptista Pereira, João Fernandes, têm apparecido oppositores. 

Araujo Franco e Vallasques. Manda.o-se imprimir as seguintes resoluções 
E' aberta a ses!tllo quinze minutos depois, do conselho geral da provincia de Goyaz : 

sendo lida e awrovada a acta da antecedente. 1.ª Erigindo em julgado o arraial do Cer-
O SR. SECRETARIO B~LISARio pllssa a lêr O rumbá, formando parle -«o mun:cipio de Mei~ 

seguinte expçdiente. Ponte. 
Officios: _2.ª P~ra que o P:ofessor da língua franceza 
1.º Do ministro ·da mar1·nha, h d seJa_ obngado a ensmar a gramm,lijca da língua acompan an o .nacron'a'l. • • 
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8.• Sobre os ortlenados que devem ter os 
professores de primeiras le,lras. 

4.• Erigindo em igreja parochial a capella 
de Santa A!Hla, filial da paroc11ia de Meia 
Ponte. 

5." Criando na villa de Meia Ponte as ca
deit·as de língua franceza, de at·ilhmetica, de 
geometri:t"f)lana, e de geographia e historia. 

6.• Erigindo em villa o arraial de Bom 
Fim. 

7,• Erigindo em villa o arraial de Jaragná. 
8.• Erigindo em :rreguezia o curato de 

Nossa Senhora da Penha do arraial do Jaraguá~ 
8." Elevando á freguezia a cape11a curada 

do Senhor do Bom Fim. 

10. Elevando á freguezia a capella curada 
de Nossa SenJ1ora do Roz1trio. ,. 
.lf Criando no arraial db Rio Claro uma 

cadeira de primeira;,; letras. _ 
S110 remeltidos á commissil.o de impostos o re

querimento dos negociantes i'noradores no mu
llÍcipio da villa de Rezende : e á mesa a repre
sentação de Gueffer e Manoel José Pereira da 
Silva. 

Fie; a camara inteirada do agrndecimento 
que lhe rende a camarn. mun1cípal da villa do 
Pilar, no seu officio de 8 de Janeiro do cor
rente anno, por ler sido elevada á cathegoria de 
villa. 

Sno lidos os seguintes pareceres : 
1.0 « Foi visto na C<wJmi~so.o de constituiçao 

o t'equerímenlo de Joao Baptista Simoneli, na
tural de Genova na Italia, o qual residindo no 
imperio desde 1826, e nelle casado com mulher 
brazileira, da qual tem filhos, estabelecido com 
propriedades de raiz na provinda do Rio Grnnde 
do Norte, pedindo caria de natura1isa(,l4\o.
Sobre o que, julga a comrnissa.o dever-se-lhe 
deferir com a seguinte resoluç.'lo: 

u Fica o governo aulorisado n mandar passar 
carta de naturalisaçno a João Baptista Simoneti, 
natural de Genova, casado, e estabelecido na 
provincia do Rio Grande do Norte. ... • 

" Paço da câmara dos deputados, aos 10 de 
Outubro de 1832.-J. Candi<io de Deos e 
Silva.~M. A.. Branco." 

Regeitado. 

rece ser da mesma familia <lo supplioante, pela 
semelhança do nome, é de parecer s:e lhe de
clare, que deve provar aulhenticamen.te o tempo 
da sua residencia ..-.o imperio ; assim como o 
seu estado, e occupaçll.O. 

<< Paço da carnara dos deputados, 14 de Julho 
de 1832.-F . .,. P. Araitjo.-J. CY:J..tdido de 
Deot e ~ilva. 1, 

Regeitado. ,. 
- 3.0 << Foi presente á commissll.o de constitniçil.o 
..o requerimento de Francisco José da Silva Leal, 
1" tenente da armada nac,ional, su~penso do 
exercifüo do seu posto, e vencimentos, por se 
duvidar se é cidada.o brazileiro, 51ue requer a esta 
augusta can4ara se lhe declare s"'1s direitos como 
cidadn.o do 1mperio ; nM tendo poi!hn juntado 
documentos que provem allegaçao alguma de • 
sua peti'l!ão, é a commissil.o de parecer, que se 
lhe defira, mandando ... que junte documentos 
legaes, para se tomar conhecimento do seu 
negocio. 

cc Paço da camara dos deputados, em 25 de 
Maio de 1832.-J. Gandido de Deus e Silva. 
-F. de Paula de Araujo e .Abneida. -Manoel 
Alves Bmnco. " 

Approvad~. 
4.º cc Foi presenteá con,miss!I.O de castituiç!o, ,. 

e por ella maduramente examinada, a rcpreserr-
taçil.o da camara municipal da cidade de Belém 
do Gram-Pará, contra o brigadeiro francisco 
José de Souza Soar~ de Andréa, commandanle 
de armas naquella província, por haver atacado 
direitos indi viduaes garantidos pela constit11içil.o 
polilica•na pris!lo,que fez de Jacintho Fran.cisco 
Lopes, juiz de paz supplente da freg\rt\zia da· Sé 
da referida cidade. 

cc A' commissn.o parece, que wja este negocio 
remettido ao governo, para mandai· vet'ificar a 
rcsponsabilida'cte no predicto brigadeiro ; vi$lo, 
pelos documentos juntos pela camara, se acha 
sul'ficienlemenle provada a violaçao que faz 
objecto da representaçll.o. 

cc Puço da camara dos deputados, em 3 li, 
Jtilho de 1832.-J. Candido de De111J e Silva.
F. de Paula .J..r,g,uJo.-111. A. Branco. 11 

.Appróvado. -~ 

2.° " A' comm~são de constituição foi pre
'!fehte o requerimertto de Diogo Lennon, natural 
de Londres, em que a1legando residir neste 
imperio desd"e o dia• 2'2 de Março de 1822,. 
pede se lhe conceda carta ae naturalisaçil.o. 

5." ,e Foi examinado pela commiss:to de conjli-, 
tuiç:to o requerimento de Frandsco Victorin~ 
Xavier de Brito, natural da cidade do M'aranhno, 
o qual militando naquella província, foi sei!' pai 
deportado para Portugal, poi.suspeito de afieiçao 
á causa da inde,tendencia do Brazil, pelo go· 
verno d'enU\o ; que achando-se em Portugal 
obtivera seu pai a patente de governador das 
ilhas de Cftbo Verde, conseguindo igualmente 
.va.ra o su pplicante 3. patente de alferes ajudante 
d'ordens do mesmo governo, o que o supplicante 
diz aceitára, por estar "sujeito ao patrio poder, 
e se,· menor de 18 ann~ de idi'!die ; que em tal 

(< A commissão vendo, que o unico docu
menJo com que o supplicante pretende provar 
a sua residencia no imperio, é um attestado 
p~ssado por dous indivi~uos, um d~ quaes pa-

-' 
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exercicio se r.oniervara até 1826, em que sob· 
pretexto de molestias, conseguira licença por 
anno e meio para vir ao Brazil, onde s~rvio na 
guerra do sul ; que ao depois fôrn demittido do. 
posto de aHeres, sob pretexto de estrnngeiro; 
pedindo por conseguinte a declaração de seus 
direitos de cidadil.o brazi!eiro por nascimento, e 
·a reslituiçao ao posto de que fôra privado sobre 
o que, ponderando a commissil.o á vista do § 2º 
art. 7 do cadigo fundamental, observa com 
magua sua, que o supplicante aceitou emprego, 
e recebeu soldos por quatro annos de um rei 
estrangeiro, emprego que exercitou ainda dous 
annos depois de jurada a constituição brazileira, 
nao lhe põdtndo obstar o que allega, de ser 
obrigado elo patrio poder, porque como militar 
devia conhecer, que tal motivo nao póde in
fluir para violar deveres, que são tão caros ao 
homem bem educado, que sente em ~eu coração 
os cslimulos da honra, e bl'io; é por isso de 
parecer a commiss!l.o, q11e se indefira a prêtenção 
do supplicanle. • • • 
·" Paço da camara dos deputados, em 7 de 

Julho de 1832. - João Cand·ido de Deus e 
Silva.-F. Paula Ara~jo. » 

Adiado por se pedir a palavra. 
6.° ,, Foi pr~.ante á commissM de constituição 

o requerimento e documentos de Jo!l.o Bento 
de Mello Trant, da província dz Minas,.Gcracs, 
em que se queixa de haver sido injustamente 
demittido do posto de alferes de ca vallaria de 
Matto-Grosso pelo transato governo. 

« Pelos docu01entos que junta o supplicante 
vê-se, que elle assentou praça de cadete ern 12 
de Julho de 1817, e foi demitlido em 25 de 
Maio de 1822", por motivo de molestia, tendo 
apenas 4 annos e 10 mezcs de serviço o qual 
foi interpelado por graves cnl'errnidades, das 
quaes uma durou um anno, como se colbc do 
atlestado do cirnrgião que o tratou ; consta 
mais, que o supplicante por enfermo obteve 
uma licença por seis mezes. • 

Colhe-se igualmente de duas inspecções de 
saude, a..que foi sujeito, que cm ambus foi clle 

, d~clarado~inca.12az de~erviço algum; que tendo 
feito passagenr &l}l . cadele da cava!laria de 
Minas, para alferes de Matto-Grosso, nunca foi 
áquella provincia reunir-se ao seu corpo ; que 
talvez para se subtrahir a este serviço matriculou
se na academia militar, que a pretexto de -:o(I}O· 
lestias não frequentou ; que a lei do 10 de 
Dezembro de 1790 só habilita para as reformas 
o ofiicial com 20 annos de serviço, nno admit
tindo nem a exigil-a aquelle, que não conta os 
20 annos designados-na lei, excepto se prova'!" 
incontestave!meote, que se it1'hãbi1itou pará o" 
serviço por bem do mesmo serviço, adquirindo 
nelle as enfermidades que o poem fóra do sel'
viço, o que de nenhuma maneira provou o sup
plicante;• deduzindÕ-se por necessaria conse
quencia lie tudo quanto expõe a co1.1:missào, que 

justíssima foi a demissão dl'.l supj:>Iicante ; sendo 
por isso de parecer que se indefira sua queixa. 

« Paço da camara do5 deputados, em 27 
de Junho de 1882.-João Candido de Deus e 
Silva.-M . .A. Braneo . -F. Paula .Ataujo. » 

Approvado. 
7.º « Joaquim Antonio Insua, e antros proprie

tarios de casas na ma do Vallongo ~sla cidade, 
fundados na lei do lº de 8utubro de 1828.§ 7S,,. 
queix!l.o-se a esta augustu camara, de que a 
camara municipal c~tra o disposto no § 22 do 
arl.J 79 da constittiição, e lei de 9 de Setembro 
de 1826, lhes irrogárn grande prejuízo em suas 
proprierladcs no novo Jelmeamento e .plano 
para calçai· a rua do Vallongo, pelo qual fie.irão 
os pavimentos das suas casas infei.jore8 á altura 
da rua, e vão por isso a ficar sujeitas a inunda
ções, e a ficar in u ti lisadas. 

-r 
« Sobre o que, meditanclo a comrnissão cte 

consti~içilo, 'tmtende, que 11/10 entrando ·este ne· 
goeio na comprehensão da lei relativa à ex
propriaçil.o, nil.o per~nce a esta camara a decisão 
delle ; e que aos supplicantes compete a acçao 
de. damno contra a camarn municipal perante 
a autoridade judiciaria. 

« Paço da eamara dos deputados, em 27 de 
. Junho de 1832.-JoãQ Cw,dido de I>e·tlS e S-il-va. 
-.M. Alves Branco. n 

Approvado. 
8.º cc As commissúes de constituiç!l.o e dê ma· 

rinha, examiná1·ão o requerimento de José 
Antonio Sautiagu, em que allegando var1os 
se1·vi,;os por el le prestados, pede a esta augusta 
c,unarn lhe con!irn a patente de 2?atenente ho'10· 
rnrio da mari11lta, se111 soldo, ou pens!l.o alguma, 
e til\o de puret:c1·, que nno sendo a pretençào 
do s11pµlicanlo das attribui~:oes da assembléa 
legislativa, sim dns do governo, assim se lhe 
ticcl,11·e. • .. 

<( Paço da can'l9ra dos deputados em 28 de 
Jnuho de 1882.-F. Paula Arau:fo.-João 
Candü],p de Deus e Sil·va.-ilf. Alves Branco. 
-Rego.-Vici-ra So1tto.-Alaeiel. >i 

Approvado. 
A's 11 horas é introduzido o minislr«.da 

fazenda com as foriüaTidades do rêgimento, e 
depois de tomar :issento levanta-se e lê o 
seguinte relatorio sobre o meio circulante : -

<( Augustos, e digníssimos senhores repre
sentantes da naçil.o: 

(( O decreto da vossa convocação, e a falia 
do lhrono assaz vos inslruirM já dos motivos~c 
do objecto da presente sessil.o extraordinaria. 
E1,1 venli.o porém de orde,m da regencia em 
nome <!o impere.dor expôr-vos mais circucfi.stan• , 
ciadamente o estado da questão em que vos 
ides occupar, e offerecer-vós informações, que 
vos sirvào de auxilio para resolvei-a com a bre-
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vidade, e acerto, que a nação espera da vossa 
sabedoriB, e patriotismo. 
· « Promptas meliidas, que vedem em o nosso 
mercado a introducçilo, e giro d11 moeda falsa 
de cobre, eis o que se reclama geralmente de 
todas as provincias do irnperio. 

« Mas vós não ignorais, senhores, que seme• 
lhanre mal é \Jl!let·e1üe á natureza dessa mesma 
mate ria, que culpa veis erros revestirão entre 
nós do emprestado caracter. de agente da circu
lação : qnero dizer, que a moeda de cobrn não 
é sómen~e má e~n quanto fôr susceptivel, de 
falsificação; ella sel'á sempr~ um gryde mal 
todas as vezes que tiver o fôro de moeda, 
quaesquer que sejão aliás o seu peso, e fórcna. 
Aos inconvenientes da circulaçM do cobre 
como moeda leg:.l em todo o imperio vêm 
junklr-se os que sil.O proprios da circulaçào do 
papel em algumas pt'Ovincias; cujo cl'edito 
quasi que é sómente SU6tentado pel:J. simples 
utilidade, que presta, como meio de permu-
tação. .. 

,, E' pm isso, senhores, que o assumpto, que 
vai occupar-vos, nao pôde deixar de ser muito 
mais amplo, e de maior transcendencia, do que 
á primeira vista se afigura. Cumpre ti rar ao 
cobre o caracter de moeda legal, ou mais pre
cisamente desrnonetisal-o; e ao mesmo tempo 
mr .ao papel circulante u~ garantia, qt1e o 
toi:ne menos dependente das oscillações do 

"'"' mercado, ate sua final amortisai(!ào. 
« A i'egencia em nome do imperndor sempre 

solicita em cooperar comvosco, quanto per
mittem suas faculdados, a prol dos intere:i,es 
nacionaes, julgou conveniente crear uma 
commissll.o encarregada de discutir ó objecto 
.em qnestao, afim nào só de sondar a opinião 
do publico a tal respeito, mas moita principal
mente de procurar-vo~ por este rneío um ca
bed,~I de informações áce1·ca de fados, cuja 
apreciaçM vos será indispensavel em semelhante 
assumpto. Esta cornmissllo coml'osta de pessoas 
recommendaveis, pertencentes quasi em t«ali
dade á classe dQi commerchintes, ou dos pro
pr)JtarÍOi\ ~tendidas na. materio, e animadas 
do sincel"O dm;ejo de bem servir á. naç:!.o, cot·· 
respondeu mui satisfactoria.mente as vistas do 
governo pela prornptidao, e esmero, com qne 
desempenhou a importante incnmbenciu, que 
J.he havia sido commettida, com excepçao 
apénas de um de seus me-mbros, que nenhumti 
parte tomou em tao patriotico serviço. Vós 

-.,achareis, senhores, nas peças annexas o resul
tado de suas investigações: e bem que ahi ap
pareça.o algumas divergencias de opiniões sM>re 
varias pontos d~ quesl~o: vós colhereis com
tudo da massa destes trabalhos grande copia de 
uleis informações, e de arbítrios sensatos. 

cc Por outra parte eu ' puz todo o desvelo em 
proceder 'ás averiguações: que me parecêrão 
essenciaes na matcria ; de cujo rcsnltado p~sso 
a dar-vos conta. ... 

« A questão, que se me offereceu como pri• 
mordial foi saber com a passivei approximaç1!o 
a importancia da moeda de cobre. e a do papel 
actualmente em circulaçàO. Para esse fim passei 
a indagar escrupulosamente: 1º; qual foi a 
quantidade de cobre cunhado em as nossas 
casas de moeda desde a época. da fundaçào 
destas: 2°, qual foi a importancia da cmissao 
do papel circulante, inclusive as ce?ulas da 
Bahia, até o anno findo: 3º, qu aes finalmente 
têm sido os cmmbios annuaes entre esta praça, 
e a de Londres desde o anno de 1821 até 183\l? 

« Vós achareis, senhores, no quadro demon• 
strativo (A) a soliiçM circumstanciada destes 
quesitos, e da queslào geral, que me havia pro
posto resolver. Vereis ahi que a moeda de cobre 
cunhada na casa da moeda da côrte monta--a- • 
14,605 contos, e que a cunhada. na Bahia, 
S. Paulo, Matto Grosso e Goyaz, nào excede a 
2,000 contos ; o que fllz no todo 16,605 contos 
de cobre legalmente emlttido. 

« Vereis semelbantemente que a circulação 
das notas do cx.tincto banco nesta provincia, na 
Bahiã e em S. Paulo, segundo a emissao, sóbe 
á quantia de 16,855 contos ; e que. as cedulas 
da Bahia monlllo ao valot· de 1,490 contos ; o 
qne ao todo faz a somma de 18,345 contos. Foi 
pois a emissM legal da moeda de cobre, e de 
papel da importancia de 34,950 contos. 

« Notareis lambem á vista do mesmo quadro 
que o nosso meio circulante conservon-se evi
dentemente acreditado até o anno de 1825, pois 
que ainda nesse anno o cambio sobre a praça 
de Lonüres foi Jle- 51 d., set1do já a massa de 
papel circulante nesta ptaça excedente de 
11,000 contos; e vós não ignoraes de outra 
parte que o desapparccimento dos metaes pre
ciosos nas provincias, tiata do anno de 1827, do 
qual ern diante começou a manifestflr-sc tambett1 
em diITerenttls pontos do imperio a moeda falsa 
de cobre. E' com o auxilio destes dados, de 
combinaçno com as intlic_a<;ões do cambio médio 
em duns diffcrentes épocas, a saber : uos annos 
de 1825 e 1832, que se chegou, por um cl\lculo 
simples, ao conhecimento da nossa circulaçno 
monetal'ia effectiva na importancia de 40,000 
contos entre cohre e .,papel; da quul4eduzido 
o valor de 34,000 contos rlft emíssao ls;al de 
uma. e outra moeda (d,1ndo para perdas 900 .. 
contos), vem u differença de 6,000 contos, que 
representa em totalidade a moeda de cobre fal-
sificada. . 

,e Este resultaCR!, que· a muitos parecerá 
abaixo da realidade, é na minha opinião ainda 
exage1:ado, attentas as difficuldades de intro· 
<luzir fraudulentamente, ou me;;,mo de frabricar 
dentro do paiz, tão grande quantidade de moeda 
de cobre, no espaço de tempo para que dis- ·• 
corro. O calculo, a que me refiro não teti.1 cer
tamente a exactidào mathematica, por ser im
possível conhecer, e apr~ciat com justeza todos 
os elementos, que têm relaçao com .. a questao_: -
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.. todavia se bem reflectirdes que nelle se empre

gár!lo os dados mais essenciaes, conveniente
mente modificados em raz!lo de attendiveis 
cirr.umstancias, que faci.Jmente se deixno ver, 
não duvido, senhores, que lhe deis o assenso, 
que elle merece na minha opini!!.o. 

<< Cumpre-me agora fallar-vos dos meios, que 
se offerecem como mais recommendaveis para 
Op.irar o rnelhoramento ... da nossa circulaçãÕ 
monetaria. -

« A commit!lD, que mencionei, tratando da 
moeda de cobre, decide-se pela substituição 
desta por um pnpel-moeda resgatave] dentro de 
prasos, e circumstancias determinadas ; con
dições estas, a que deve lambem sujeitar-se o 
papel, ~ue actualmeite circula. Este meio se 
af'figura na opiniãd commum ser o mais 
jkom pto, efficaz e menff!; dispendioso, para 
cortar de um golpe os males provenientes da 
circulação da moeda de cobre. Entretanto elle 
tem contra s't as seguintes objecções : 

« 1 •. O papel necessario para fazer-se a 
mencionada substituiçao, quando mesmo fabri
cado seja dentro do imperio, exigirá pelo menos 
seis mezes para ser promptificado, e distribuido 
pelas provincias, e .t.alvez outro tanto tempo 
para se effectuar a substituição ; o que póde dar 
lugar a uma forte introducção de cobre falso, 
que necessariamerrte será attrahido -ílelo incen
tivo da mesma -substituição'!9 

<< 2n. Suppondo ser de 20,000 contosa somma 
em moeda de cobrn que tem de·str substiuiida 
por papel, deixando o resto para o uso dos 
trocos, a Il\assa de cobre, que por esta maneira 
tem de pôr-se em movimento sóbe a mais de 
480,000 arrobas, peso este equivalente á carga 

"' de 80 et11barcações de cabotagem do porte 
médio de seis mil arrnbas ; ou de 60 mil bestas 
do porte de 8 arrobas ; o que já dá uma idéa 
bem sensivel da mornsrdl\de, e despezas iniciaes 
da Óperação : 

<< 3";-o Uma vez feita semelhante substituição, 
resta ainda o grave iuconvcniente das oscillações 
de vnlor, que devem necessariamente acom
panhar um papel nao realisavel á vontade ~ 
possuidor, conservando-se assim em fl1>etuaç1lo 
as fortunas particulares e a renda publica : 

« 4º. Levada a effeito a amortisação das notas 
do extineto banco, a cargo {lo governo, na 
fôrma já decretada, isto é, -a razão de 5 por ¼; 
e fazendo-se extensiva esta amortisaçtto ás ce
dulas da Bahia, e ao novo papel proveniente da 
substituição do cobre, ter-se-ha uma despeza 
annual, que addicionada ao custo d"tnossa di
vida interna e exterti.., (não comprehendendo 
o e!llpresij/110 portuguez), prefaz uma somma 
maior de 15,000 contos ; o que dará nascimento 
a um deficit annual de 2 a 3 mil contos, na 
suppojição mewio de elevar-se a nossa renda 
publica a 15,000 contos. (A). 

<< Outro meio se apresenta, o qual, ao que 
µie parece, conduz indirectamente a um resul-

tado mais satisfactorio, e que nada custa á nação ; 
e com quanto elle não seja hem acceito na _opi

.nião de alguns, não deixa por iss0 de ser vanta
josamente adaptavel a uma administração, que 
busca dirigir-se pela combinação dos proprios 
da sciencia economica. 

" O primeiro rcmedio a dar ao meio circu
lante é sem duvida subordinai-o. desde já a um 
padi·ão legal de valores, o qual sirva ao governo 
de escala invariavel para regular as suas tran-· 
sacções ; ao corpo legislativo para fixar as des
pesas publicas; e ao commercio para segurar 
os seus contractos. Estt padrão deve estar em 
harmonia com os actuaes encargos do governo, 
e com as transacções mercantis do dia. Convém 
depois acreditar o papel circulante estabele
C<iIDdo um fundo especial de amortisaçno; e 
fixar uma fórma de pagamentos nas estações de 
fazenda, desviando destes gradualmente a actual 

• moeda de cobre, até que ella entre no seu ver
dadeiro officio;--o de trocos. 

« Eis, senhores, a que se reduzem as opera
ções do meio, de que vos fallo. Esta idéa não 
he para vós nova ; ella tem appai·ecido por ve
zes nas vossas discussões sobre tal assumpto : e 
o governo na sess!lo de 1830 vos ap'reseulou 
uma proposta para a reorganização do systema 
rnonelario, tendo em vista o mesmo fim, e 
partindo quasi~os mesmos principias. He pois 
aproveitando-me das luzes, que a vossa sàbedo
ria tem derramad'o sobre a materia, que eu me 
aventuro a indicar-vos aquelles arbitrios, que 
me parecem conducentes para levar a effeito 
semelhante idéa, com o desejado exilo : taes são 
os seguintes: 

<e r.0 Tomar pal'a padrM legal de valores a 
nossa moeda de ouro de 6$400 computada no 
valor de 10$000 ; d'onde resultará fixar-se o 
cambio par para os dinheiros sterlinos a 43 ª2/io, 
e admittir o curso legal de qualquer motJda de 
ouro e de prata, aSjim nacionaes como estrnn
geiras, debaixo ãe valores .J.ixados pelo go
verno em relaçno ao padrão estabelecido, em 
qu~to se não• reorganiza o nosso systema 
Jnonetario : 

- « 2.º Fai.er effectiva desde já a amortização 
das notas do extincto banco, fixada por lei na 
razao de 5 por cento, tornando esta mesma 
amortização extensiva ás cedulas da Bahia ; e 
tirar annualmente da circulação as notas, e ce
dulas de men·ores valores. 

n 3. º !Jeterminar q(le os impostos no acto da · 
importação, e exportação sej!lo pafos integral
mente em papel a saber, nclli,s do extincto 
banco, ou cedulas da Bahia nas respectivas 
prolincias ; ou em metaes preciosos na Í'azao 
do padrão estabelecido : e sómente nesta ul
tima especie nas provincias, em que nilo gira 
o papel. 

« 4 .° .i\dmittir por ora a moeda de cobre no 
pagamento dos outros impostos na nzão de 
1 $280 réis PC. libra. 
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<< 5.º Autoriz~ o governo para regular o pa
gamento aos funccionarios publicas quanto á 
especie de moeda, na fórma que permi,ttirem as
rendas arrecadadas : e outrosim para reorga
nizar a casa da moeda da côrte (unica que de'<.e 
existir no imperio), da maneira que julgar 
mais conveniente, cunhando-se .;i.hi entretanto 
sómente moedas de ouro de quatro oitavas, 
isto é, as de 6$400 réis, sem que se imprima 
ne llas o valor nominal correspondente. 

<< 6.º Acabar desde já com o imposto Qe 5 
por cento sebre a mineraçãO nacional. 

« Não temais, senhores, que a fixaçno do novo 
padrão~Oiletai:io importe uma alteraçll.o na 
moeda legal affectando por esla maneira os 
contractos : os metaes preciosos, a que tal pa
drão se refere, não têm presentemente curso 
livre no mercado, e por conseguinte nenhuma 
relaç::to com as transacções de hoje, pelo con
trario a alteração do antigo padrllO rnonetario 
será tanto mais juslificavel, quanto ella mais 
se aproximar do estad~ presente das coisas. 
Tao pouco deveis recear que falleção os me
taes preciosos para os pagamentos exigidos nesta 
especie ; o commercio, a quem isso interessa, 
os fará promptamente apparecer em qt1anti
dade sufficiente. Bani lambem de vossa ima· 
ginaç!io qualqüe1· escrupulo ácerca da desmo
nelisaçl:IO gradual da moeda de cobre ; pois 
que injustiça seria, e mesmo um procedimento 
absurdo que o governo pagasse aos particu
lares, corno moeda, aquillo mesmo que já lhes 
tem comprado como mercadoria. 

« Os dois meios indicados s~o de natureza' 
tal, que a pessoa, que bem se penetrai· da effi
cacia, e~ vant11gens de um delles, certamente 
excluirá o outro. Eu porém com quant~ me
haja decidido pela c~nveniencia do segundo 
consultando sómente a minha opinião, não 
duvido convir na adopçiio de um terceiro meio, 
qne participando das vantagens capitaes..de 
cada um dos dois apontados, mais se accorde 
com a opinino commum a tal respeito, cuja 
1'o1 ça deve influir poderosamente no bom, OL\ 

mQo ewo das medidas, que hajão de sel' to
madas sl'l½;Jre- o objecto em quest1l.o. Eu con
ciliaria estes meios da maneira seguinte : 

« 1.º Emittindo cedulas em troco sómente de 
10,000 contos de moeda de cobre ( inclusive 
as actuaes cedulas da Bahia) amortisaveis an
nualmente na razào da renda pr~uzida pelos 
fundos publicos, que possao ser comprados 
pelo valor desse mesmo cobre desmonetisado : 
e effecluando semelhante troco nas cidades, e 
villas mais .. consideraveis do imperio, segundo 
um rateio razoavel ij,fll relação á sua importan
cia commercial, excepto na provincia do Rio de 
de Janeiro. .• 

• << 2.º Fjxando o padrão monetario, e admit-· 
tindo o curso legal dos metaes preciosos da 

.. ~aneira que já expendi1 e tornando ao mesmo 

passo efffl"ctiva a amorlisação das notas do ex
tincto banco na razil.o já dect'etada. 

" 3. º Estabel ecendo uma fórma de paga
mentos nas estações pnblicas, na qual os me
taes preciosas entrem ao menos por metade ; e 
limitando os pagamentos na actual moeda de 
cobre ao maxirno de 1$000 até que se orga
nize o novo syslema monetario. 

<< Por este modo consegnir-se-ha tirar da 
ci,rculação urna quantidade de,. cobre suffi
ciente para desembaraÇ1r o nosso mercado de 
moeda tão imperfeita e incommoda, deixa!M.O 
mais livre o cawinho á entrada dos me
taes preciosos ; stm que por outra parie a 
nação venha ser gravada com um accrescimo 
de tlespeza provenient~. de tal operação. E 
obtem-se ao mesmo tempo a vantagem capital 
de ficar o nosso meio circulante subordinado a 
um padrão legal de valores, e " condições de
terminadas, até que no fim de um praso já 
sabido se ache completameate regenerado. 

,J/ Cumpre-me aqui annunciar-vos, senM>res, 
que neste momento trabalha uma· commiss11o 
creada pelo governo na reforma de nosso defei
tuoso systerna ãe pezos, e medidas, e conjun
ctamente do systema monetario ; e cujos tra
balhos eu espero apresentar -vos com brevidade. 
E' só depois de reorganisado o systema mo- • 
ne!ai·io, ltcbando-se já domiciliarlos em o nosso 
mercado os m(ltaes preciosos,.que poderia fa
cilmente instituir-se; e vingar entre nós uni 
banco nacional, o qual virá dar a ultima •de 
mão ao melhoramento do nosso meio circu
lante, imprimindo-lhe o caracter, que é só
mente proprio da circulação mantida pelo cre-
dito de taes f'stabelecimentos. ~ 

« Devo finalmente lembrar-vos,"senhores, que 
quaesquer que sej110 as me.lidas, que _julgardes 
em vossa sabedoria mais acertadas ácerca da 
moeda de cobre, e estas não poderão sortir 
todo o seu effeito, se na combinação dellas não "' 
entrar, como elemento indispensavel, um. pru
dente ar bitrio dado ao .e;overno, pa.a levai-as á 
execw,ao ~ a celeridade, circunspecção, e 
segredo, que demand!l.o a nalurez~ do objecto, 

•e o imperio das cit·cumstancias : e se por outra 
parte o mesmo governo não fôr convenien
temente habilitado para prover opporlunamente, 
como melhor julgar, á sustentação do nosso 
credito ex.tern.o, , quando este haja te resentír
se de semelhante-operação. · 

"Augustos, e dignissímos senhores represen
tantes da _nação, as considt'rações gernes, que 
venho de expor-vos, chamando a vossa attenç!lo 
sobre os pontos cardeaes da materia, con
tribuirll.o, ao menos por esta maneira, para · fa
cilitar o util emprego de vossas reconhecidas• 
luzes em um _.pbjecto t:i.o intimame1i.te ligado 
com os mais immediatos interesses da nação 
toda. -. 

«Rio de Janeiro, 12 de Abril de 1833._-'0<:m• 
dido José de Arai1.Ja- Vianna,11 
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Findo o que o Sr. pr~sidente lhe d_iz, q~_a 

carnara dos deputados tomaria na devida cons1-
deraç!io o relatorio apresentado ; retirando-se o 
ministro com as formalidades com que entrára. 

Consultada a camara sobre a commissllo a 
que deve ir o relatorio, vem á ~11esa o seguinte 
requerimento do Sr. Castre- e Silva. 

« Requeiro, que o relatorio do ministro da 
fazênda seja remellido á com missa.o especial do 
meio circulante da sessão passada ; e quando 
isso nlío- seja exequível, se nornêe uma corn
miss!lo especial para esse effeito.-Ga~tro e 
Silva.,, 

Julgado discutido, é approvada a-1"' parle, 
ficando prejudicada a 2." 

ORDEM DO DIA .. 
Entra em 3· discuss:to o projecto de lei sobre 

o melhoramento do meio circulante, e pedido o adiamento até que a commissão especial dê o 
seu parecer sobre o rela!orio dtJ ministro da 
fazenda, é apoiado, e approvado ; tendo-se antes 
vencido, que o Sr. May retire a sua emenda 
offerecida ao mesmo projecto, e lida na sessllo 
de 15 de Oulubro do anno passado. 

Passa-se á discussno do art. 1 º da resolução 
vinda do senado sobre revistas, e depois de 
julgado discutido é rejeitado, assim como .:, sllo 
os arts. 2º e 3.º . 

Entra-ãepois cm discussao o parecer adiado 
da commissno de constiluiçao, impresso sob 
n. 259 de 1831, em que a commissll.o julga não 
ser cidadno bràsileiro o desembargador José 
Verneque Ribêiro d'Aguila1·, e em que-dois dos 
respectivos membros são de parecer, que o 
desembargador Francisco Albe~to Teixeira de 
Aragão, é cidada.o brasileiro naturalisado, sendo 
de opinião contraria o outro membro da com
miss!io, 

Vêm á mesa, e são apoiadas as seguintes 
emendas: 

" O comelhciro Francisco. .it'lherto Teixeira 
de Aragno, é cidadão"'brasilciro nitura•sado.= 
F . dÇt, Veiga.» ~. 

« O desembargador Verneque, é cidadão bra
sileiro naturalisado. 

« Paço ~ camara 12 de Abril de 1833 . 
Montezuma. » 

Interrompida a discussão o Sr. Pi.iraiso apre· 
senta o voto de graças, E'm resposta á fulla do 
throno ; e com concessno tla curnurn, 11 cJwcm 
consulta o Sr. presiJeu\e se dispensa dn im· 
pressão, mandando-se tirar algnrnus copius 1111 
:.ecretaria, e repartir pelos membros do cusa 
para se dar para ordem do dia seguinte, 

_Voltando-se. á discussão i1!lcrrompidir, e jul• 
gada disrtltida a materia, é r~itado o p1n·ecc1· 

• quanto ao -tlesembargador Verneque, e appro· 
vado os dos dois membros · da com missno, 
quanto ao cons.elheiro .lt'ragil.o ; julga-se com
prehendida na votação a emenda do Sr. Ferreira 
da Veiga, e rejeitada a do Sr. Montezuma; de
pois de se ter vencido que nàO estava compre
hend ido na v.otaçno. 

Continúa a discussão adiada na sesslío _ante
cedente do parecer da commissão dos conselhos 
geraes sobre a represenlaçno a~ da província de 
Goyaz, .;í,cerca da di[11inuição do ordenado do 
presidente, e da diaria dos membros do con
sellio da provincia, sendo a opinião da com-
missão, que se indefira a 1", -e se appro~e a • 
2" parte. 

Julgada discutida a materia, é approvada a 
. 1 • parte, e regeitada a 2•, ficando prejudicada a 
emenda do Sr. Castro Alves, apoiada na sessno 
anterior . 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 13 : 
Discussno da resposta á falia do throno. 
Idem do ·projeclo vindo do slnado êm 1829 

i!+) presso sob n. 32. • 
Idem, idem, idem de 1831 impresso sob 

n. 241. 
Idem, idem, idem de 1'830 impresso sob 

n. 126. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas e 20 minutos. -Ses!!lão em 13.de Abril 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SmrnARIO.- Expediente. - Ordem do dia.-, · 
R eõposla ét jalla do throno, sua discuasão 
e votação.- P.rojecto relativo ás fabricaa de 
asBiwar e la11oura de"tannt1s, seu adiamento, 
!....Projecto de estabelecimento de duas po
voaçõés, sua votação.- Projec/JJ extinguindo 
os officios de avaf.iado1· providos pelas ca
maras, S'ltJ. votação.-Projecto sobre a se· 

.-paração da f azenda nacional do Oubqj,,(ío e 
transito pela estrada de Santos, sita votação.
Pareceres adiados. ;..Projecto da commissão 
-especial sobi·e o melhorainen'io do meio cir
culanie. 

Feita a chamada depois das 10 horas, 
achão-se presentes 58 Srs. deputados. .... • 

FaHão com causa participada os Srs. Pinto 
P eixoto e Ledo~ e sem ella os Srs. Pacheco Pi
mentel, P aula Barros, Lobo de Souza, Pires 
Ferreira Sebastião do R ego, Fortuna, Zeferino 
dos S:m1tos, Paes de Andrade, Pereira de Brito, 
Conêu Albuquerque, Silva Tavares, Marcellino 
t~. ílrilo, FcrnaiT'des da Silveira, Almeida 
'J urres, Lino Coutinho, Jardim~ Pinto Chichorre, 
JJ11pliHl11 Cacl~110, Gon~s" da Fonseca, Ribeiro .,. 
tio A11drn1l11, Fcn-ciru de l\fullo, Pinto Coelho, 
C1 lhloliio Jmó Dius, Junqueirn, Vasconcellos, 
Clcmenlo Pereira, Paula Simões, Sá Ribas, 
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Paula Sousa, Feijó, · Baptisla de Oliveira, Pe
reira Ribeiro, Fernandes deVasconcellos, Araujo 
Franco e Val1adares. · 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão 
pelas 10 horas e meia; lida a acta da antece
dente pelo Sr.--secrelario Ferreira de Càstro, é 
approvada. 

O SR. CASTRO E S1LVA m:mda á mesa a se
guinte declaração de valo : 

<< Declaro que- na sessão de hon!en~otei pelo 
parecei· da commissao de constituição, que de
clart que os desembargadores Verneque e 
Aragão, não sí\o cidadãos brazileiros.- Castro 
e Silva.» 

O SR. SECRETARIO SOARES DE SouzA, faz a lei
.. tura do seguinte . 

• EXPED!EiffE ..... 
Um officio do ministro e secretario de 

estado dos negocios do imperio, em d?ta de 12 
àc1' corrente, participando á camara 1111.0 podel' .. 
remeller as actas dos collegios eleitoraes do Re
cife, Garanhuns, Páo d'Atho, Limoeiro, Igua
l'assú, relativas á reeleiçao dos Srs. depulados 
Arnujo Lima e Holtanda Cavalcanli, e sollici
tadas em officio de 11 dcsle mez, por nao terem 
. chegado -á secretaria de estado.- E' remettido 
á secretaria para ser presente a quem fez a exi
gencia. 

r, MESMO S~SECRET~R10 lê os seguintes pa-
receres: .. 

l°. «A' commissãcr"d'e instrucçno publica forao 
presentes os requerimentos i'.!e varias profes

.. sores publicas de grammalica latina e rethorica, 
em que pedem augmento dos seus ordenados, e 
por que esta mal.eria já se acha providen~iada 

.. pelas resoluções de 11 de Novembro de 1831 e 
5 de Outubro da mesmo anno: é de parecer que 
os supp+-icantes se dirijão aoR respectivos presi
dentes pafirdeferir os seus requerimentos. 

« Paço da camara dos deputados em 26 de 
Junho de 1832 .-José Ribeiro Soa;-es da Rocha.. 
-Antonio José do .Amar(l.l.>i 

E' approvado. , 
2°. « A' commissi/.o ~ ins+rucção publica 

forl'\o presentes os requerimentos dê' Francisco 
José das Chagas Soares e Lourenço Lopes Pe
cegueiro, professores particulares de primeiras 
letras, em 'flle sé' queixão da perseguição dos 
fiscaes da camara mlijjlicjpal desta côrte, oc
casionada por darem algu\Ilas palmatoadas nos 
seti,; discipulos, quando commeltem mai&es 
desvarios, contra a di!!iposiçao do § 13 <las pos
turas .,g1unicipaes no til. 7º, que prohibe o uso 
de palmatoria e outro qualque1· castigo corporal, 
e apezar de se justificarem com o codigo cri
minal § 6° do cap. 2°, e com a propria auto
-ridade dos pais dos alumnos, constante das 

• assignaturas juntas1 que lhes fac~llão taes eas-
TOMO 1 

tigos; foril.O condemnados cada um em 20$, 
multa correspondente á infrncçll.o da mesma 
postura, requerendo afinal, que esla augusta 
camara tornando em i:omideração a grande 
immoralidade da mocidade, revogue tal postura 
por inexequivel e contraria á boa educação dos 
meninos. 

" A commissa.o na.o púde deixar de conressar 
que se horrorisou com ouvir contar a um destes 
professores os grandes desvarios e obscenidades 
praticadas pelos discipulos dentro da mesma 
escola, e apezar de seus sentimentos philanlro
picos, não pócle ·hesitar que seja re'fogada tal 
poslnra, alé por ser contraria á lei qne rege as 
escolas, de15 de Outubro de 18~7, que pro
hibindo o ~so da palmatoria autorisou o!Hros 
castigos igualmente corporaes, mas altendendo 
que esta augusta camara n3.o tomará tão cedo 
conhecimento das posturas deste nmnicipio, é 
de parecer, que se remettão os mesmos reque
rimentos ao governo afim de que executando a 
lei de 25 de Outubro de 1831, ponha lermo a 
tal vexame e prejuízo dos professores, sem uti
lid:tàe da instrucção publica. 

« Paço da camara dos deputados em 19 de 
Julho de 1832.-João Cand-ido de Deose Sili•a. 
-Antonio José do Amaral .-José Ribeiro 
Soares da Rocha.i> 

E' approvado. 
)º. « Foi visto na com missão de estatislica a 

representaçao do juiz de paz, e vigario d,1 fre· 
gue~a de Antas, província de Goyaz, em que 0 
requer a esta augusta camara a nno approvaçno 
da resoluç:i.o do conselho geral daquella pro
vincia, em que propõe a mudança da J;fl:erida 
fregnezia par!\ o arraial de Santa Rita. 

" A commissão julga altendivel a mesma 
representaçao, nll.O só pelos motivos allegados 
pelo dilo juiz de paz, de conter no arraial c!ê 
Antas maior numero de fogos, e de populaçno, 
que no arraial de Santa Rita, como até mesmo 
por ~r o arrni::il de Antas situado em paiz mais 
salulire, por isso propõe a com m issilo, que se dis- • 
euta esle pnrecef"Conjunctnmente com o da com
missão de conselhos geraes a tal respeito. 

« Paço da camara dos depulados em 2G de 
Maio de 1832 .-G. G . .Mon~efro de 11fen; 
donça.-L. A. May.-Antonio de Oasi1'o 
.Alues.>• 

E' approvado. 
4º. « Os negociantes brazileiros, assignados 

na rep/esen!Ação inclma, depois de motiv.\1rem 
razões congruentes tí nboliçãO do privilegio das 
fabricas de assucar, concluem pedindo que se 
declare expressartiente que na abolição geral 
dos privilegias pela Constituição do lmperio ~e 
comprehende, til.o bem, o dos lavradores de 
cann·as e p1·oprietarios de engenhos, e que as 
execuções contra elles quando corrno nas dilui. 

4 
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,,,Pr?pr!e~ades, ou seus. p~rtences se regule pelos 
" prmc1p1os geraes de direito. . 

« Como sobre o mesmo assumplo existem 
dois projectos nesta casa, um vindo do sen~do 
em 1829 e outro em o presente anno offercc1do 
pelo deputado Rebouças, a commissao é d!?. 
parecer, que em deferimento .aos rep.resentantes 
e á interesse geral, um dos ditos proJectos entre 
quanto antes em discussão. 

« Paço da camara dos deputados cm 29 d~ 
Agosto de 1832.-.Antoi!io PereÍ7'a Rebouças. 
-JJ,funiz Barreto.» • ..,. 

E' appi;cvado. 

5.º " Foi presente á commissll.o de consti
luiçllo o requerimento de Thomaz Belham, na
tural de Londre5; o qual allegando ter residido 
no Brazil desde 1821, resolvera sentar praça na 
mal'inha deste Imperio, o que fizera e~826, 
e fôra por serviços etevado ao posto de 2º t~ 
nente da armada, de que se vê demittido em 
virtude da lei de~5 de Novembro de 1830, 
-apezat• de ter cooper~clQ n,a campa:oha do Sul, 
pede ser declarado cidadão br~s1le.1ro, e como 
tal na .iruiçao do posto de que foi pn vado. 

cc Ponderando porém a commissao, que o 
supplicante é nascido em Londres, e que, 
apezar de sua resi~encia de ~O a 1~ an~s 110 
Imperio nao se havia natlll'alisado c1dadao por
tuguez antes da Indeaendencia,. p~ra goz~r. do 

· beneficio do § 4º art. Õº da const1tuiçãõ poltt1c:a, 
nem cidadão brazileiro an_!es da lei de 25 d 
Novembro de 1830, é de parecer que se indefira 
a sua pretençao: estando a commissão de ac
côrdo em conceder ao pretendente carta de na-
turalisaçi.1.o se a desejar. .. 

"Paço da camara dos deputados, em 10 de 
Julho de 1832. ---. João Cau.dido de Deus e 
Silva.-F. Paula Araiqjo.-M. Alves Bmnco. ».., 

E' approvado. • .. 

6.º " A commissão de guerra examinÕÚ o 
officio do vice-presidente ~a província do Rio 
Gr.aiade do Norte, remettido pelo gov.erno a esta 
auo-usta camara, expondo as duvidas que se 
]h; otferecem na execução da lei de 6 de No
vembro de 1827, a respeito das viuvas e 
orphaos dos officiaes militares, quando aquellas 
passl:íO a outras nupcias, e estas ao estado de 
casa41s_.. ,.. 

«- A c~l'llrnissão reTiectindo, que os benefici~s 
concedidos pela sobredita lei, ás viuvas e or
pha.os, t~m as excepções marcadas mui positiva 
e claramente nos artigos 1º e 4º ; acha que nos 
casos aoontados ellas não poderillo ser esbu
lhadas do beneficio da lei, sem manifesta inju~
tiça, seguindo-se de uma co~raría íntel!Tgencia 
(oppo.ta á letra da lei) indignidade á naçno em 
subtrahir Iffllsquinhamente uma concessão legal· 

· mente féTta, cm offenq,er a mor11lidade, e o 
interesse publico, quando pelo só facto do ca. 

sa,mento se jlllgasse devião perder o indíspu· 
tavel d+reito, que lhe concedem os artigos lº e 
3;" Por todas estas razões : é de parecer a 
commissao se diga ao governo, que esta augusta 
camara considera assáz fundamentadas as 
duvidas do vice-presidente do Rio Grande do 
Norte: pois que além das duas excepções do 
artigo 4º, nenhuma ontra deve empecer a plena 
execução dos artigos 1º e 3º da lei de 5 de No
vembro de 1'827, a favor das viuvas, e das 
orphlís que existi:12_ solteiras ao tempo da morte 
dos pais. 

cc Paço da camara dos deputados, em 22 de 
Agósto de 1831. - J. F. P. Coelho da Ounha. 
-S. J. Maciel.-F. do Rego Bai:ros. » 

Adiado por se pedir a palavra. ' 7.'' « A' commiss::to de instrucção publica foi 
presente a representação da sociedade federal 
da cidade da Bahia,·ac.ompanhando os est~tutos 
de uma.caixa de desconto que pretende criar-se 
na mesma cidade, para facilitar o comme~cio . e 
fazer as despezas· de um ~urso de sctencia 
juridicas e sociaes, pedindo fina~mente á a~
sem bléa geral sua approvação sobre o prem10 
e 12 por cento nas suas transacções, e de terem 
os ,diplomas do novo cur~o ? !llesmo valor que 
os diplomas dos cursos Jurid1cos de S. Paulo e 
Olinda. 

A commissão attendendo ás grandes van
iagens que podem resultat· do projectado es
tabelt!t:iinento · e que já nesta au~sta. camara 
passoi.. o projecto para ser convencwnal o 
p»-P...nio das transacções mercantis: itde l?are~er 
que se appfflve a creação do curso das sciencms 
juridicas e sociaes, com a seguinte resolução. 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
e( Art. 1.º Fica creacta na cidade da Bahia 

uma academia de sciencias juridicas e sociaes, 
dando o governo um dos edificios n:icíonaes, 
que tenha porpo~ções para este estabe_leclmento, 
e supprindo a caixa de desconto provmc1al com 
os fundos necessarios para a sustentaçao da 
mesma academia. ~ 

cc Art. 2.º Ensinar-se-hão nesta academia as,., 
mesmas doutrinas qi.e se ensinãó" nos cursos 
de Oiiml.Jl e S,.Pat.llo, e seus alumnos ficarao 
habilitacf os para os'Ynes mos empregos que pódem 
exercer os a!umnos destes cursos. 

cc Art. 3.0 Os estatutos que devem regular a 
-pàga das matriculas, o plano da organização do 
curso .11q,meação de lentes e mais empregados, 
a sua 'economia interna serao feitas pela as· 
scmbléa geral dos accioJ.1[stas da caixa, e 
apprl1\'ados pelo presidente em conselho. 

11 Ai·t. 4." Ficao revogadas todas as leis, e dis
posições em contrario. 

« Paço da camara dos deputados 17 de 
Agosto de 1832.- José Ribeiro Soares da 
Roe/ia.» 
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(< Convenho com o voto do meu illuc;tre cal 
lega da com missão, menos quanto ao artigo 2.0 

do projecto de resoluçao ao qual offereço a se
guinte emenda : 

« Depois das palavras -nos cursos juridicos · 
de Olinda e S. Pauló; os seus alumnos, ~pois 
de concluida a frequr:ncia con1pleta com apro
veitamento, serão examinados nas materias de 
todo o curso pelos professores de qualquer düs 
dous cursos nacionaes, e obtida app1·ovação e 

• carta, ficarão habilitados para os mesmos em
pregos que podem exercér os alumnos daquelles 

"Cur:;;os, 
e, Paço da camara dos deputados, aos 17 de 

Agosto de 1832.-João Candido de Deos e 
Silva.-Antonio Jo1;é do Amaral.,, 

Fica do mesmo modo adiado por se pedir a 
pa.lavra. ~ 

ORDEM DO DIA - • 

O Sa. SECRETARIO SOARES DE SouZA, lê a res
posta á lofalla do lbrono : 

Entra em discussão o primeiro periodo até 
ás palavrns,-para com a augusta pessoa de 
V, M. Imperial. 

E' approvado. _ 
Entrando-se em discussão do segundo, e ul-, 

timo periodo, o Sr. Rebouças manda á mesa a 
seguinte emenda; 

« A camara, senhor, sempre solicita em tudo 
o que póde melhorar, e engrandecer o imperio 
brazileiro, havia .já encetado alguns trabalhos 
ácerca do indicado objecto. O mais como no 
p1·ojecto.-Rebouças. >> 

~'-apoiada. 
Julgado discutido o segundo período, é 

fambem approvado, e rejeitada a emenda. 
O SR, PRESIDENTE pondo em discussão o 

art. lº êlo projecto de decreto vindo do senado 
em 1829, e impresso sob n. 3°2, ácerca de fi. 
carem as fabricas de mineraçao de assucar, e 
lavouras de cannas sujeitas ás leis gerae,; da~ 
execuções,· envia á mesa o Sr. Rebouças a se
guinte emenda: 

« As fabricas de assucar, e lav.oura de cannas, 
mineração e outra$ quaes semelhantes, ficao àe 
ora em diante sujeitas ás leis. geraes das 
execuçõês jud\_9iae!l. . '" 

E' apoiada. ~ ~ 
Ve1·ificando-se porém pelas act:l'S, que este 

projecto já havia entrado em 2" discussao, e 
soffrido varias emendas, foi tudo remettido á 
commisstto.Jle redacção, para redigil-o de novo, 
e ett.rar depois em 3· discussão. 

Entrao separadamente, em 2" discusso.o os 
artigos 1 º, 2°, 3", 4º e 5º do projecto de decreto 
vindo do senado em 1831, e impresso sob 
n. 241 ácerca do estabelecimento Je duas po
voações nos silios que parecerem mais adap
tados na estrada projectada entre o termo.da 

cidade do Desterro e da vi\la de Lages, e silo 
todos approvados, passando o projecto para a ... 
3" discussão, na qual entra immediatamente 
por se requerer urgencia, e ser esta approvada. 

O S11. REzENDE manda á mesa o seguinte ar-
tigo additivo: -

« Por espaço de 10 '!!}nos ficao inhibidos os 
povoadores cfe vender as datas que lhes forem 
concedidas.-Rezende, » 

NM é apoiada. 
Julga-se. enlão finda a 3• discussão, e é adop· 

lado o projecto. 
Passa-se a discutir o art. lº do projecto de 

decreto vindo do senado C\11.1 1830, e impresso 
sob n. 126 ácerca ,da extincção dos officios de 
avaliador providos pelas camaras, e é approvado 
o mesmo artigo assim como o 2º e 3º. ... 

O SR. ÜLIVEIRA COUTINHO offerece o seguinte 
artigo additivo : 

« Nos casos em que o juiz tenha de proceder 
ex-officio, nomeará elle os arbitradores. Salva 
a redacção.-Aureliano. » 

E' apoiado ; mas posto depois á votaçao, nãO 
é approyado. • 

... Julgada finda a 2•, _,Pas:a o prbjecto para a 
3" discussao. 

Segue-se entãO a do art. l º do projécto de 
decreto vindo do sen~o em 1830, e impresso 
sob n. 128, ácerca de ficar separado da fazenda 
nacional do Cubatao o terreno de meia legua 
em quadra, e applicado para passagem· dos ani
Hrnes, que lransitão pela estrada de Santos ; e 
depois de algum debateL foi o artigo approvado; 
o que tamhem se verifica a respeito do 2º e 3°. 

O Sa. REZENDE requer a suppressll.o do 4° 
mandando á mesa a seguinte emenda: 

« Suppcima-se o art. 4°.-Rezende." 
E' apoiada ; mas depois de discutida, é re· 

jeitada, e o artiga":lppwvado. 
Julga-se finda a 2• discussao, e passa o pro-

jecto á 3." ~· 
Achando-se con~luida a ordem do dia proce

de o Sr. l° secretario á leitura dos seguintes 
pareceres adiados : ....., ' 

1.º « A com.missão dos conselhos provin
ciaes vio a representaç!fo do do Rio Grande de 
S. Pedl'Õ, em que pede, que para occorrer ás 
necessidades do hospital de caridade de Porto 
Alegre, ele. 

Entra em discusslio e é rejeitado, , • 
2º « t!1 conselho geral da provincia da Bahia. . 

representa a esta augusta camara os bens que 
resultno á agricultura, e por conseguinte á 
naçao de proteger como cumpre a introducçl'lo 
das machinas e instrumentos ruraes, e ainda 
mesmo d~ .. animaes uteis não castrado:J, prin-
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, .. 

tipalmente para supprirem com vantagem a 
falta que tem de causar a tillO importaçao P- pro
gressao do serl'iço forçado, aliás necessario dos 
braços africanos; e em conscquencia pretente, 
que sejão isentos de direitos de entrada na al
fandega da dita província todas e quaesquer 
machinas e instrumentos que ahi se importa
rem para serviço e uso da lavoura ; bem como 
todos os · ditos animaes uteis á agricultura, in
dustria e economia domestica. 

«A commissao especinl, conformando-se com 
as razões d:i indicada representação, é de pa· 
recer <1ue seja deferida, es.ten.rlendo-se a todas as 
demais províncias do imperio, por meio da me
dida legal que propõe a commissâo desta au
guwa camara por 1ueio do seguinte projecto de 
lei : 

« A assem biéa geral legislativa decreta: 
« Art. 1 º Sao livres de direitos de entrada 

nas alfandegas das cidades maritimas do im
peda, Iodas as machinas e instrumento,;; ruraes, 
e bem assim os animaes uteis não castrados. • 

« Art. 2º Ficão revogadas todas as leis ,em 
contl'ario. 

« Paço da camara dos deputados, 26 de Ju
nho de 1831.-Antonio Pm'eira Robouça.s.-F. 
Xavier de Carvalho. ii 

Entra em discussllO, e pedindo-se o adia
mento é apoiado e depois de discutido rejeitado, 
sendo approvado o parecer da commissão. 

3°. ccA commissão especial dos conselhos pro
vinciaes, á vista da representação inclusa, pela 
qual o conselho geral da província do Gl'llo Pará 
accnsa a relação que remette á esta augusta 
camara, etc. ..,. 

E' approvado. 
4º. c,A' commissão especial dos conselhos pro· 

vinciaes foi presente uma representa~:,..o do da 
província do Maranhão pedindo que a camara 
municipal daquella capiial, etc., approvada a 2• 
parte por o ter já sido a 1•. 

~ 5º. e< Foi visto na commissno de estatistica os 
officios do presidente do Maranhao, e do juiz de 
JJaz da 1'reguezia de S. Francisco Xavier do 
Tury·Assú da província do Pará, etc. » 

Entrando em discussao, vêm á mesa as se· 
guintes emendas : ~ 

1•. « Que volte á illustre commissão pa;a 
propor um projecto em deferimento ás repre
sentações.- Gosta Ferreira. i, 

2•. cc Que seja ouvido o conselho geral da 
província do Pará, para o que se r~metta ao go-

-verno.- GeLulio. i, · . 

E'. ig~men!e apoiada, e app1•ovada, depois 
de d1scut1ila, ficando em consequencie adiado o 
parecer. 

6°. Foi visto na commissilo de estatística o 
· projecto de lei offerecido pelo Sr. deputado Ber-

nardo Belisario Soares de Souza, em que 
propõe, que as fregt1ezias do arcebispado da 
Bahia, etc. 

Entrardo em discussão vem á mesa a se• 
guinte emtnda: • .. 

,e Volte á illustre commissão para propôr 
-uma medida geral a respeito dos distri4:tos do 
arcebispado da B.ihia, dos bispados e prelasias 
em geral do imperio.- Rebouças.» 

E' apoiada. e por dar a hora fica outra vez 
adiado. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia are
soluçao do senado de 1832, sob n. 172 ; are
soluçao do senado de 1 'l31 sob o n. 28; a re· 
solução do senado de 1830, sob n. 39; a resê
lução da <:amar.a dos deputados de 1832 sob 
n. 155 ; e em ultimo Jogar pareceres adiados. 

Levanta-sé !i sessao ás duas horas e meia. 

§essão eui J.õ de Abril 

PRESJDENCIA. DO SR. LIMPO DE ABREU 

Su111MA.RIO. - Expediente. - Ordem -do dia.-
.. Projecto n. 172 de 18;:lZ- sobre a creação de 

iima villa na aldêa de Valença, sua votação. 
-Projecto n. 28 de 1831, sua approvação.
Projecto n. 39 de 1831, abolindo os ciirraes 110 

rio Jaguaribe, sua votação.- Projecto a. 155 
de 1832, SQbre a limpeza diaria das casas, sua 
votação.- Pareeeres adiados, stw, discuasão e 
votação. - .Dcputação para -<ipresentar á re
gencia a resposta á Jalla do throno, sua no
meação. 

A's 10 horas faz-se a chamada, compa
recem 58 Srs. deputados. 

Falt:i.o com cansa participada os Sr~. Pinto 
Peixoto e Me"ndes Ribeiro ; e sem ella os S1·s. Pa
checo, Pime11tel, Paula Barros, Costa Mirandar 
Lobo de Souza, Pires Ferreira, Sebastião do 
Rego, Francisco do Rego, Fortuna, Pereira de 
Brito, Paes de· Andrade, Zeferino dos Santos, 
Corrêa de Albuquerque, Tiburcio, Marcellino , 
de Brito, Fernandes da Silveira, Almeida 
Torres, Lino Coutinho, Jardim, Pinto Chí
chorl'l'o, Baptista · Caetano, Gomes da Fonsec.!, 
Ferreira de~Mello, Custodio José Dias, Pinto 
Coelho, J unqueirã; Vasconcellos, Ledo, Cle
mente Pereira. Paula Simões, Sá Ribas, Paula 
Souza, Feijó, Pereira Ribeiro, Fernandes Vas
concellos, Arnujo Franco e VaHasques. 

Aberta a sess:10 20 minutos depo,W, é lida 
e approvada a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 º SEC!fETARIO lê os seguintes officios : 
Do Sr. Joaquim Josi;, Roerigues ~es, 
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participando a sua nomeação para o cargo de 
ministro da marinha.-Fica acamara inteirada. 

Do mesmo ministro, remettendo duas reso
luções do conselho geral da provincia das Ala
gôas, sobre a prohibiçao das armadilhas fixas 
para pescar, e sobre a creaçM de dois praticos 
e duas catraias tripuladas para conduzir parn 
dentro e fóra as embarcações nacionaes e es
trangeiras, que quizerem ent:·ar e sahir.- A' 
imprimir as resoluções. 

Do ministro do imperio, participando que a 
regencia em nome do imperador, receberá a de
putação que tem de apresentae a resposta á 
falia do throno no dia 16 do corrente pelo meio 
dia ho Paço da cidade.- Fica a camara in
teirada. 

Do mesmo ministro, remettendo um dos au
tographos da resoluçao de 18 de Outubro do 
anno passado, que regulava as eleições para a 
3ª legislatura pelos decretos de 26 de Março 

· de 1824, e 29 de Julho de 1828, que pareceu 
á regencia não ter lugar a sancçao, pelos mo
tivos no mesmo officio ponderados. - A im
primir-se a resolução com o officio. 

Do mesmo ministro, remetlendo o of!icio do 
presidente das Alagôas, de 2 de Outubro do 
anno passado, relativo ao requerimento de 
Felix Corrêa de Brito, administeador do correio 
daquella provincia, para a as3embléa geral re
solver o que convier.-A' commissão de pen
sões e ordenados. 

Do mesmo ministro, remeltendo a resolução 
do conselho geral da provincia de Santa Ca
tharina, de 9 de Janeiro do anno passado, em 
que se delibera, que fique fazendo parle da 
legislação peculiar daquella provincia, a reso
lução do conselho geral da p1·ovincia de S. 
Paulo, sanccionada por decreto de 10 de Julho 
de -1832, sobre a abertura de novas estradas, e 
melhoramento das existentes.-.\. imprimir. 

Do mesmo ministro, remettendo varias reso
luções do conselho geral da província de Santa 
Catharina para serem presentes á assemblé:i 
geral, afim de obter a decisao que convier.- A 
imprimir: 

Do mesmo ministro, remettendo quall'O pro
postas do conselho geral da provincia das 
Alagôas, relativas á creação de uma aula de p1·i
rneiras letras na povoação de Coriripe, a creação 
de uma vil!a com o nome de Palmeira dos índios; 
ao estabelecimento de um collegio na cidade 
para instrucçao de porcionistas, e pobres, 
addindo-se-lhe as aulas de primeiras letras e 
prnparatorios já creadas na mesma cidade, e 
de uma casa para educação de meninos orphàos 
e pobres; e ao estabelecimento de um hospital 
de caridade no hospicio do Carmo, com um 
cirurgia.o do partido publi.::o, etc. -A imprimir. 

Do mesmo rninistl'O, remeltendo uma pro· 
posta do çonselho seral da provincia de S. 

Paulo, de 26 de Janeiro do anno passado, que 
pretende fazer extensiva á aquella província a 
resolução de 25 de Outubro de 1832 sobre 
terrenos diamantinos da provincia de Minas 
Geraes.-A im'primir. 

D0 mesmo ministro, remettendo o decreto 
de 5 de Setembro do anno passado, pelo qual 
foi aposentado com o ordenado por inteiro 
Caetano Luiz de Araujo, administrador do 
correio geral desta côrte, afim de obter a com 
petente approvação.-A' éornmissão de pensões 
e ordenados. 

Do mesmo ministro, remettendo os auto 
graphos das resoluções sanccionadas, sobre a 
navegaça.o dos Rios-Doce, e Gequitinhonha, e 
seus confluente;;, e sobre as instrucções que 
devem regtilar as eleições para a 3" legislatura, 
e as que tiverer.~ lugar durante a mesma. -
Remeltido o autogropho para o archiv.o. 

Do mesmo ministro, remettendo o officio do 
presidente das Alagôas, de 25 de Setembt·o do 
anno passado, com as copias authenticas das 
adas das sessões do conselho do governo, rela
tivas ao provimento de diversas cadeiras de 
primeiras letras, com o respectivo ordenado, 
para obterem a approvação da assembléa geral. 
-A' com missão de pensões e ordenados. 

Do mesmo ministro, rernettendo o decreto 
de 24 de Novembro proximo passado, pelo 
qual foi aposentado com o vencimento que 
percebia de 1$280 diarios, Antonio Luiz Coelho, 
porteiro guarda livros da camara municipal 
desta cidade.-A' mesma commissão. 

Do mesmo ministro, remettendo o cfficio do 
presidente da provincia de Malta Grosso, de 2 
de Setembro do anno passado, com a copia da 
acta do conselho do governo sobre o provi
mento da cadeira de primeiras letras da capital 
com o ordenado de 400$ annuaes.-A' mesma 
com missão. 

Do mesmo ministro, sobre o provimento de 
uma cadeira de primeiras letras na capital da 
província de Goyaz para o ensino de meninas 
com o ordenado de 240$000. - A' mesma 
com míssil.o. 

Do mesmo ministro, remettendo a cópia das 
posturas da camara municipal da villa de 
Campos, appl'Ovadas provisoriamente pela re
gencia, em nome do Imperndor, afim de obter 
da assembléa gera l a appi·ovação de que de
pende.-A' com missão das camaras municipaes. 

Do mesmo ministro, remettendo o officio da 
camara municipal da villa de Campos, de 5 de 
Novembro do anno passado, acompanhando as 
contas da sua receita e despeza.-A' mesma 
com missão. 

Do mesmo ministro, remettendo ás cópias 
das actas do conselho presidencial do Pará rela
tivos ao provimento d<1s cadeira~ ele primeiras 
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letras nas villas de Cametá, Obidos, Ara~ão, 
Santarem, Melgaço, Macapá e Villa-Nova d'El
Rei, com os ordenados competentes.-A' com
missão de pensões e ordenados. 

Lêrn -seos seguintes pareceres de com missões: 
Da commissão de orçamento .-" A' com

missão de orçamento foi presente o officio 
do ministro e secretario de estado dos ne
gocios do imperio, datado de 26 de Setembro 
do corrente, que acompanha a representação da 
mesa adm inistrativa da casa pia e collegio dos 
orphãos da cidade da Bahia, em que expõe a 
mina que ameaça a este estabelecimento pela 
diminuiçl\o que tem soffrido em sua renda, que 
ora não chega para sua dcspeza, já com um 
deficit de 7:432$.544. 

"A commissno julgando digna de attenção a 
supp lica que se foz a esta augusta camara, cm 
beneficio deste pio estabelecimento, e conside
rando, que na lei do orçamento que se di scute, 
se ha consignado quantias para estabelecimentos 
pios de algumas províncias ; é de parecer que 
se lhe defira com a seguinte re; olução : 

" A assembléa geral legislativa resolve: 
« 1\rtigo unir.o. O governo fica autorisado a 

dl'spt·nd•'. r a quantia de 200$ mensaes com o 
collq.;io de S. Joaquim dos orphãos da cidade 
da Bahia, até que melhorem as suas rendas, 
e o t.:onsclho gera l da provincia indiqne a sua 
suspensão. 

" Paço da cainara dos deputado3, em 9 de 
Outubro d~ 1832.-M. N. Castro e Silva.-G. 
Pii-es Ferreirct. " 

Approvado o p3rcccr e a resolução a im
primir. 

Da mesma comrnissl\o.- « Foi presente á 
comm issào de orçamP.nto o o!'licio do 1,1inislro 
e secretario de estado dos negocios do imperio, 
de 19 de Julho de 1831, ucorrip3nhando o of'fi 
cio do presidente da provinci3 da Parahyba do 
Norte, em que in forma do estado das reparti
ções publicas da mesma província, com um re
lalorio circu mstanciado a tal respeito, e do qual 
eons ta, entre os objectos que a cornmissão 
j ulv.ou notaveis: 1.º Q,:e o hospital de caridade 
arrecada alli o dizimo de aves de penns, e gado 
miudo, e assim mais o 5" dos alvarás de fiança 
dos p_rrsos que não se livrã<; em tempo: 2.º Que 
depois da lei de 1 º de OLttubro de 1830 con
tinú~ a carnara da capita l a fazer a despeza de 
propinas de cêra para os vereadores, a de 2.5$ 
annua\ para o escrivão da camara imperia·I, o 
ordenado de 80$ ao carcereiro, a pensão de 
8$ aos religiosos de S. Antonio para a despeza 
de seu relogio: 3." Finalmente, que continúa o 
pagamento do alngnel da casa ao ouvidor da 
comarca, e ao juiz de fóra. 

" A commissão observa que tendo-se consi
gnado na lei do orçamento de 15 de Novembro 
passado, a quantia de 800$ para esse hospital, 

e não constando, que esse rendimento do 
dizimo, e dos alvarás ele fiança seja fnndado em 
lei, não jnlga ser precisa medida legislativa 
para ,.fazer cessar como convém essa percepção, 
bastando recom mendar-se ao governo para fazer 
cessar desde já, isto quanto ao 1" objecto ; quanto 
ao 2º, que se recommende ignalmento ao go
verno que faça cessar essa despeza como illegal 
á vista da lei do lº ele Outubro ele 1830 quanto 
finalmente ao 3';, isto é o aluguel ou aposenta
doria do ouvidor e juiz de fóra, sendo fundada 
na ordem régia ele 20 de Abril de 1730, e 
mandada continuar por aviso ele 27 de Outubro 
de 1830 parece-lhe quP, deve continuar a.té a 
nova orgauisação do poder jndiciario. 

<< Paço da camara elos deputados em 17 de 
Jnlho de 1332. - M. N. Castrn e Silva. 
Duarte e Silva. - G. Pires Ferreira. " 

Adiado por se pedir a palavra. 

Da mesma commissão .- << Foi presente 
· á com missão de orçamento o officio do 

ministro e secretario de estarlo dos ne
gocios da fazenda, de 9 de Julho de 1831, 
acompanhando o officio da jnnta ua faze nda da 
Bahia, em que pede continue a providencia de 
se lacrarem as escotilhas elas embarcações 
durante sua descarga ; e assim lambem a re
presentação elo conselho geral da mesma pro
víncia, que se conforma com esta providencia, 
e propõe outras para o melhoramento de arre· 
cadação elos direitos da mesma alfandega, e 
para augrnento dos ordenados de seus empre
gados: e outrosim um requerimento dos em
pregados da alfandega desta côrte pedindo me
lhoramento de ordenado. 

<< A com missão é de prt recer que achando-se o 
governo autorisado pela lei ele L5 de No
vembro de 1831 para reformar as alfandegas ; 
que se c!cvolvi1o ao ministro l'especlivo esses 
papeis, para os tomar em consideração. 

<< Paço da carnara dos deputados em 14 de 
Jn\ho de 1832. - G. Pires Ferreira. - J1. 
N. Cmtro e Silva . i, 

· Approvado. 
ba mesma ccmmissão.- << A commissão de 

or,;amento examinou a resolução de consulla do 
conselho da fazenda, sobre o ofli cio da junta rle 
faz enda da província da llahia, úcerca da duvida 
que se oITereceu ao administrador da mesa de 
diversas re nd as daque\la cidade, na execuçflo 
da lei de 8 de Junho de 1831, a respeito da 
cobrança do dizimo, que segundo está ridigido 
o 1º art igo decididamente favorecia no sentido 
obvio, e li llera l, a isenção desta imposição dos 
generos que da B,1ltia se exportas~em para fóra 
do Impcrio, mas a segunda parte do mesmo 
ar tigo pelo modo de expressar-se pareceo conter 
uma outra proposição legislativa diversa da 
primeira, e em opposição a clla, pois que decla
rando serem livres da sobred i\a imposição lodos 
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os generos levados de uns a outros pontos da 
mesma província, quer dizer, serem a ella su
geitos os que se levarem para outros pontos que 
do Imperio, fóra da província como entendeu a 
junta. 

<< A com missão observa, que já estando abo
lidas todas as imposições das mercadorias im
portadas e exportadas de província a província, 
pela lei de 15 de Novembro de 1831, e estando 
o caso presente comprehendido nesta disposição 
legislativa, é de parecer que ni1o precisa a me
dida legislativa, que o governo reclama. 

« Paço da camara dos deputados em 12 de 
Outubro ele 1832.-Duarte 8ilva.-!Jf. elo N. 
Castro e Silva. " 

Approvaclo. 
Da mesma commissão. - « A' commissão 

de orçamento foi presente o ol'licio elo mi
nistro e secretario de estado dos negoc:ios 
da marinha, de 28 de Setembro do cor
rente, pedindo se tenha em consideração 
a despeza do ordenado cio secrel:lrio ela ins
pecção do arsenal, que por enga\10 deiXQú 
de ser comtemplado no orçamento do corrente 
por se suppôr supprimido esse lugar pela lei 
de 15 de Novembro de 1831, corno emprego 
não crec1do por lei. A cornmissi1o conforma-se 
com a opinião do ministro, e reconhece que 
este lugar acha-se creado pelo alvará de 26 de 
Outulro de 1796, e por consequencia fúrn da 
disposição cio art. 9º da lei de 15 de Novembro 
de 1831 ; mas entende que não precisa de me
dida alguma legislativa, e nem de ser tomado 
em consideração na lei do orçamento que se 
discute; por quanto estando orçada em 60 
contos ele réis a clespeza dessa repartiçi1o, está 
dentro de sua orbita mandar-lhe pagar, e é por 
tanto de parecer, que neste sentido se lhe 
responda. 

« Paço da camara dos de putados, 9 de 
Outubro de 1832.-M. N. Ou,stro e Silva. 
G. Pires Ji'ei-reii-a. )) 

Approvado. 

ORDEM DO DIA 

En tra em discussão o art. l'' da resolução 
vinda do senado em 1832, debaixo do n. 172 
sobre um quarto de legua de terreno destinado 
para a criação de villa na aldêa de Valença ; 
o Sr. Costa Ferreira pedio a adiamen to que sendo 
apoiado, não foi approvado, e farão rejei tados 
todos os artigos da resoluçao. 

Entra em discussão o ar t . 1 º da resolução de 
1831 vinda do senado sob n. 28, o Sr. Rebouças 
pede o adiamen to que é apoiado e approvado. 

En tra ern discussão o art. 1º da resolução de 
1831, vinda do senado sob n. G9 abolindo o uso 
dos curraes no Rio Jaguaribe, 

O SR. CASTRO E S11VA manda á mesa a 
seguin te emenda : 

(( SL1pprimão-se as palavras-e de qualquer 
outro modo, etc., até o fim do art. lº.-Castro e 
Silva.), 

E' apoiada, assim como a seguinte do Sr. 
Perdigão. 

,e Ficão abolidos nos rios navega veis, e costas 
abrigadas por arrecifes no !ittoral do Brazil, as 
pescarias denomin,,das cn rraes, e quaesquer 
outras que demandem fincar páos. -·Salva a 
melhor redac.,:ão.-Perd·igão." 

S:10 regeitados ambos os artigos da reso
luç:10; assim como a emenda do Sr. Perdigão, 
ficando prejudicacb a do Sr. Castro e Silva. 

Entra em discussão o art. lº da resolução 
desta camara ele 18:32 sob n. 15-5, autorisando 
a camara desta ciciadc a perceber urna contri
buição para limpeza diaria das casas. 

O SR. MAY pede o adiamento, que é 
apoiado, e depois rejeitado, e continuando a 
discussão foi o artigo rejeitado, ficando por isso 
prejudicadas os demais artigos. 

São lidos os . seguintes pareceres adiados : 

<< Da commissão das carnaras municipaes, 
sobre os officios do ministro de e;;:tado dos nego
cios elo irnperio, datado de 5, 9 e 18 de Março 
de 1832, sobre os títulos que se julgão auto
risadas as' carnaras municipaes das villas de 
Macahé, e Ilha Grande para cobrarem o im
posto de 20 rs. em cada medida ele aguardente, 
assim como sobre os requerimentos de José 
Botamini, e Manoel da Silva Santos. 

N:10 é approvado, nem o voto em separadá. 

Da mesma commissão sobre o requeri
mento de José Cardozo Pereira Lobo. 

O SR. BAPTISTA PEREIRA pede o adiamento que 
é apo iado e approvaclo . 

O Sr. Montezuma pede a palavra, e apt'esenta 
o seguinte parecer da commissão espec ial sobre 
o ·meio circu lante , o qual depois de lido, man
dou-se impl'irni r com urgencia, e juntamente a 
tabel la respectiva. 

e< A commissão especial enca l'regada de exa
minar o rela torio do ministrn da fúenda, e 
os trabalhos a elle annexos da commissão crcada 
pelo governo, sobre o melhoramento do actual 
estado do nosso meio circulan te, vem upresenta t· 
á camara o se11 parecer a tal respei to. 

,e A com missão examinou escrupulosamente 
os trabalhos da commissão externa de que o mi
nistro faz menção no seu relatorio ; e nota que 
sendo todo, os se11s membros in teiramente 
acordes ácerca do resgate da moeda de cohr<.?, 
apresenlão todav ia cincc differentes pareceres 
sobre o modo pratico de semelhante operaç:io, o 
que evidentemente mostra, se não absoluta im 
praticabilidade de tal medida, o mon tão, ao 
menos, de difficu ldlldes, com que ella tem d~ 
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lular na execução, e, o que ainda peior é, a 
incerteza ácerca do seu bom exilo. 

"A commissão sem negar o devido elogio a 
esses trab;:ilhos, em que lransluzem a boa fé, e 
os $inceros desejos, que animarão seus autores 
de bem servir á nação, decide-se anles pela 
opinião que _com precisão ~mitte o minis!!'º no 
seu relatorio sobre o obiecto em questao, á 
saber : 91ie o re.~gate da moeda de cobre é ele 
manifesta incou:veniencia, sem que po1· mitrei 
parÚ fundada s~ja em justiça : e em razão de 
quasi impraticabilidade da operação allestada 
pela divergencia de opiniões daquelles mesmos 
que a sustenlão; e por não conhece~ n~s actuaes 
possuidores da moeda de cobre direito algum 
para que o governo delles receba pelo valor fi
duciario tal moeda, que já em suas mãos , e no 
proprio giro tem tom;Jdo o caracter de mer
cadoria. 

« A commissilo pois julgando a camara ca
balmente informada neste assumpto pelo rela
torio apresentado pelo ministro da fazenda, 
dispensa-se de entrar em maior desenvolvimento 
a tal respeito: e propõe corno medida capaz de 
satisfazer ás necessidades da naÇ'ãO, e de 
preencher ás vistas do governo, a c~nclusão 
do projecto de lei que se acha em 3· d1sccssão, 
para a creação de um banco nacic1nal ao qual 
offerece a seguinte emenda, que lhe parece Jus
tificada pelas circumstancias actuacs : 

e, Art. l º. A moeda de cobre actualmenle em 
circulação será admiltida nas estações publicas 
até a quantia de 1$ sómente, em cada paga
mento; e as moedas de ouro ou pral:i nacionaes 
ou estrangeiras, sert\o lambem recebidas na 
razll.o de 2$ por oi lava de ouro de 22 quilates. 

cr Art. 2º. Crear-se-ha no Rio de Janeiro um 
banco de circulação e de deposito, com a deno
lllinação de banco elo Brazil, o qual terá caixas 
filiaes nas províncias, e ex istirá por espaço de 
vinte annos, contados do começo de suas ope
rações. 

cr Art. 3°. O seu capital poderá ser elevado 
até vinte mil contos, divididos em acções de 
cem mil réis, cuja subscripção tarminará dentro 
do prazo de tres annos. 

« Arl. 4º. A admistrnção do banco do Brazil 
será confiada a 25 directores, que deverãO ser 
accionistas ; 5 nomeados pelo governo, e os 
outros pela assembléa do banco. Os directores 
oscolherão d'entre si, e á maioria de votos 
aquelle que os ha de presidir. 

r, Art. 5°. O governo será accionista de qua-
11enta mil acções, cujo pagamento realisar-se-ha 
em prazo indefinido com os fundos seguintes: 

« l°. Os capitaes pertencentes á nação ·ora 
exi5tentes nos cofres do extincto banco. 

« 2º. O producto dos impostos creados pelo 
alvará de 20 de Outubro de 181:2. 

« 3º. O producto dos contractos qu1, por esta 
lei fica o governo aulorisado a celebrar com in· 

dividuos ou asso1;iações nacionaes, ou estran
geiras ~ara a ~in~ração ?e ter'.enos da naçilo 
em todas :is provmcias do 1mper10, exceptuados 
os diamantinos da comnrca do Serro. 

" 4º. O producto do imposto do sello que fica 
por esta lei extensivo a todos .os papeis e docu
mentos eonstantes da labella junta. 

cc 5º. O producto da taxa annual de 2$ paga 
pelos habitantes das cidades e villas em razllo 
de cada escravo nellas possuídos além du nu
mero de dois, sendo solteiros os proprie!atios, 
e de quatro sendo casados. 

cr Art. 6º. As acções do banco do Brazil serão 
pagas em barras, ou moedas de ouro, ou prata 
nacionaes ou estrangeiras, na fórma do que fica 
estabelecido no art. l ". 

cc Art. 7º. As notas do banco do Brazil serão 
divididas na razão ile 1$, 2$, 5.$, sendo a mí
nima de 1$000. 

,r Art. 8º. As notas serão todas do mesmo 
padrão, e só differirilo entre ,,j. pelas assigna
turas do presidente, e directores das caixas que 
as emittirem. O seu giro se limitará ás provin· 

· cias a que pertencerem as mesmas caixas. 
cc Art. 9º. Elias serilo recebidas como moeda 

em todas as estações publicas. 
cc Art. 10. As notas do banco do Brazil, 

serão realisaveis ao portador em metaes pre
ciosos, na fórma estabelecida para o pagamento 
das acções. 

cc Art. 11. O banco do Brazil não poderá 
emprestar quantia alguina ao governo sob pena 
de extincçt\o do banco, e perda da divida, ficando 
todavia o direito salvo aos accionislas para de
mandarem os membros da directoria que hou· 
verem contrahido o emprestimo, e cobrar-se
hão pelos seus bens. 

cr Art, 12. O banco do Brazil nilo poderá 
comprar apoiices da divida publica, qualquer 
que seja sua natureza. 

rr Art. 13. O banco do Brazil encarreg1ir-se-ha 
de substituir· por notas suas todo o p;,pel do go
verno actualrnente em circulaçilo no Rio de Ja
ntiro , Bahia e S. Paulo, recebendo por isso a 
prestaçilo annual de 5 por cento do seu total, 
para cuja realisação ficão desde já applicados : 

« 1 º A quantia que fôr designada na lei do 
orçamento para esse fim. 

cc 2º O dividendo das acções do governo. 
cc 3º A somma dos productos mencionados 

nos §§ 2º, 3º, 4° e 5° do art. 4º, depois de 
preench ido o pagamento das mesmas acções do 
governo. 

Art. 14. O banco do Brazil encarregar-se-ha 
lambem: 

« l º. Do deposito da caixa dos depositas pu
bli cos e particulares, assim como do cofre dos 
orpbãos. 

« 2º. Do movimento dos fundos publicas de 
um lugar para outro do imperio, sem que por 
i~so perceba commissl\o alguma, 
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" Art. 15. O banco do Brazil n[to descon

tará nunca a mais de •6 por cento ao anuo. 
<< Art. 16. Depois de findo o prazo marcado 

para a subscripção das acções, apresentará men
salmente o banco do Brazil ao ministro e se
cretario de estado dos negocios da fazenda, na 
côrte, e aos presidentes nas províncias, pelo 
que respeita a suas caixas filiaes, um balancete 
de todas as su'\Js operações realisadas. 

" A d. J 7. Os balancetes meticionados no 
artigo anleeedente, serão enviados á camara dos 
deputados, no principio e no fitn de cada ses
são, na côrle pelo ministro e eecretario de esta
do dos negocios da fazenda, e nas províncias 
pelos conselhos geraes, á cujo conhecimento os 
devem levar aos presidentes das mesmas. 

<< Além destes balancetes, apresentar-se-ha 
no fim de cada aimo o balanço geral do banco. 

<< Art. 18. Cada urna das carnaras, assim 
como o ministro e secretario de estado dos nego
cios da fazenda, debaixo de sua responsabilicla
de,.poclerão nomear comrnissões de exame do 
estado das trw1sacções do banco, seu capital em 
caixa e sua emissão. O banco prestará todas as 
infonnações necessarias ao completo conheci
mento de taes objectos, mostrando seus livros,· 
ou documentos concernentes ao estado das con
tas do banco com casas particulares, associa
ções, ou indi viduos. 

« Art. 19. A directoria do b:rnco tomad 
todas as mediclasnecessari,1e p2ra que as notas 
sejão do melhor padrão e ele um papel compe
tente. 

" Art. 20. O governo cunhará gratuitamente 
toda a moeda necessaria para o uso do banco 
do Brazil, para o que, fica autorisado a rcorga
nisar a casa da moeda 110 rnc1terial e pessoal 
della, dando parle á assembléa para ser appro
vado. 

Art. 21. As moedas de ou ro de 6$400 con ti
nuarão a ser C;t\nhadas sem que nellns se im
prima o valor nominal. 

<< Art. 22. Fica desde já abolido o imposto 
de 5 por cente sobre a mineração nacio nal. 

<< Al't. 23. Ficão revogadas todas as leis em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, 15 de Abri l 1 

de H,3ô. - Monteziimci.-Oalmon. - Bapti8tCt de 
Oliveira. 

TABELLA PAR A O IMPOSTO DO SELLO 

Livro de escripturnção judicial e coimnercial 

De papel orclinario .. .. . . ·. . . . Rs. 20 
Pape l de Hollanda. . . . . . . . . . . . . . . 40 
Papel bastardo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Papel real. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 
Papel imperia l.. ................. 100 

Recibo-•, contractos, arrendamentos até o valo1· 

De 10$000..... . .......... ..... 10 

TOMO I 

De 10$ até 50$ .................. , 20 
De 50$ até 100$ ........ ,......... 40 

Fôro, bilhetes ele despacho e loteria.s 

Bilhetes de despDcho ...... , ...... / 
Papeis forenses não especificados ... \ 
Bilhetes de loteria ............ : .. 1 
Papeis forenses especificados ....... j 

10 

40 

Oarfo.s dos m.in-i8tro.s seculares e ecclcsiast·icos 

Ministros dos tribunaes .. , ........ . 
Desembargadores das relações ...... . 
Minis~ros ecclesiaslicos, provisões, vi-

ganos gcraes .................. . 

10$000 
4$000 

2$400 

Cursos f111·icl-icos e escolas medicas 

D i rector . ................... , ... . 
Lentes e secretarias .............. . 
Gráo de doutor .................. . 

t~l~:r~~:· ·p·r~·f;s·s~~~; ·d·~·: i~islt:t;cç~) 
publica. . . . . . . . .............. ) 

Ofjicios de Justiça e fazenda 

Rendimento annual alé 300$ ...... . 
Dito de 300$ até 600$ ............. · 
Dito de 600$ até 1:000$ .......... . 
Dito de mais de 1:000$ ........... . 

]0$000 
4$000 
2$400 

1$600 

1$000 
2$000 
3$000 
4$000 

A 1'vará.s, ou cartas ele mercês e privilegias 

Assigoados pelo imperador......... 4$000 
Assiµ;nado por outra qualquer autori-

dade . . . . . . . . . . . . . .......... , 1$600 

Biilfas pontific-ias, e as ele seus delegados 

Oratorio ou capellas .............. . 
Intersticios, sccu lar isações, mudanças. 

)
Pessoas que tenhão a 

Malrimoniaes renda unnual de 100$ 
,Em geral .. ... ... . . .• 

Toclils as mais não especificadas . . . . 

Letras ele cambio 

At t\ o valor de 500$ . ......... . ... . 
De 500$ até 1 :00$ ............... . 
De 1 :000$ alé 2:000$ ............ . 
De 2:000$ até 3:000$ . ...... .... . . 
De 3:00$ até 4:000$ .. . . ...... . ... . 
De 4:000$ ai.é 5:000$ .... . ..... ... . 
De 111<tis ct., /i:000$ . . .. .. .. . ...... . 

20$000 
12.$000 

40 
~!$400 
1$600 

100 
200 
400 
600 
800 

1$000 
1$200 

Letrao ela tarei, acções, bilhetes .ele credito, apo
licet ele seguro 

Até o valor de 100$ ...... .. ...... ~ 
Todos os documentos cornmerciacs 

não espcc1 ficados ..•.......•... 
De 100$ uté 200$ . ... ........ , ... 

40 

60 

5 
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De 200$ até 400$ . . . . .. . . . . . . . . . . . 80 
De 400$ até 1:000$. . . . . . . . . . . . . . . 200 
.Oe mais de 1:000$· • • •• · ............ _....f240 

O SR, PRESIDENTE nomêa para a depulação 
que deve apl'esent:lr á regencia a resposta á 
falia do lhrono, os Srs. Paraiso, Netto, Muniz 
Barreto. 

Ordem do dia 16.: 
Resolução do senado de 1831 sob n. 275.,.. 

-Resolução do senado de 1830 sob n. 202. 
Discussão do decreto do senado de 1831 sob 

n. 181. -
Emendas do senado á lei da naturalisaçM dos 

colonos da provincia do Rio Grande de S. Pedro 
do Sul. 

Resolução da c1Nnara nilo impressa dando 
àestino ás alfaias da exlincla congregação de 
S. Felippe Nery. 

Pareceres adiados. 
Levanta-se a sessil.O ás 2 horas e 20 minutos. 

Sessão em 16 de Ab1~i1 

PRESlDENCIA DO SR, LIMPO DE ABREU 

SuMMAn10.- E..i.pedíente. - Ordem do dia. -
Exames pai·a pro.f essores pelo methodo Len
cast?•ino, seu adimnenlo. - Edíficio pa1·a 
as dt(as ·camara,i leç1&Jlativas, siia vo~çãu.-;;-
Natu1'afi.saçüo dos colonos estra,JJgeiros esta
belecidos nu Rio Gmncle do Sul, sua votação. 
-Destino ás a(fafaa da e~;tincta con,qtegação 
de S. Ji'elinie Nery, sua votação.-A1n·eaen
tação do voto de _ql'açc1s á 1•e,qenci1. -Pa,recei· 
mimdmido da,· a~.~enlo ao aupplente do de
pufodo Clemente Pe,·efra, atta votação. 

A's 10 ho~s, feita a clinmauu, comparecem 
58 Srs. depulndos. 

Falln.o com causa pnrlicipnda os Srs. Mendes 
Ribeiro, Pinto Peixoto e Lédo; e sem partici
parem os S1·s. Pimentel, Paula Barros, Lobo de 
Souza, Pires Ferreira, Sebastião do nego, Fran
cisco Jo Rego, Fortuna, Pereira de Brito, Luiz 
Cavalcanti, Paes de Andrade,. Ze.furino, Silva 
Tavares, Corrêa de Albuquerque, Fernandes 
da Silveira, Marcellíno de Brito, Almeida 
Torres, Lino, Jardim, Pinto Chichorro, Baptista 
Caetano; Gomes da Fonseca, F~rreira de Mello, 
Custodw José Dias, Pinto Coelho, Junqueira, 
Vasconcellos, Clemente Pereira, Simões, Ribas, 
Paula Souza, Feijó, Pereira Ribeiro, Joao Fer
nandes, Araujo Franco e Va11asqnes ... 
- E' aberta logo rlepois a sessãO, é lida e ap-

-~ "'prova·se a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

o SR, SECRETARIO,§ELIZARJO lê os seguintes 
officios : · : 

Do ministro do imperio. 

1,0 Acompanhando a proposta do conselho 
geral da provincia 'de Minas Geraes, pela qual 
se reforma a adminislraçã~o vinculo de Ja
guára._.-A imprin1k 

2.º Acompanhando tres resoluções do con
selho geral da província de Santa Catharina ; 
duas .creando cadeiras de primeiras letras para 
meninas nas villas da Laguna, e S. Francisco 
Xavier do Sul: e a terceira creando cadeiras de 
primeiras letras•para meninos nas freguezias de 
S. Joilo Baptista do Rio Vermelho, e de S. 
Joaquim dos Morrinhas; e nas povoações de 
Cana vieiras, Itajahy, Itapocoroy, e S. Joào de 
Imarahy.-A imprimir as resoluções. 

3.° Remettendo duas representações do con
selho geral da provincia de S. Pedro do Sul, 
uma sobre augmento de soldo ao corpo d.li:. ca
vallaria, e a outra sÕbre algumas medidas para 
a defesa aa província .-A' collllUissll.o de con
selhos geraes. 

4.~Remeltendo a representação do conselho 
geral da província de S. Paulo sobre a abertura, 
e melhorar;l\ento das estradas. - A' mesma 
com missão. 

5." Enviando f representação d! conselho 
geral da província dns Alagõas, em que tôlicita 
uma nova divisão entre a dita provincia, e a de 
Pernambuco,L-A' mesma eommissão. .. 

6." Acompanhando · a acta do conselho ex• 
traordinario, reunido no lugar da barra da 
comarcu do Rio Negro na provincia do Pará. 
-A' commissn.o de conslituiç:to. 

7.º Remellendo o officio do presidente da 
provincia da Bahia, com o requerimento dos 
officiaes da secretaria do governo, em que 
pedem declaração.do decreto de .7 de Agosto 
de 1832, que regula o vencimr.ito de seuwr
denados e emolumentos. - A' commiss!lo de 
justiça civil. •. , 

8.0 Enviando o officio do presidente da pro
vincia de Goyaz sobre a_ dotaçao de 1:200$ 
concedida ao hospital de caridade de S. Pedro 
de Alcantara.-A' commissão de orçamento. 

9.0 Acomp;~hando o o1Iicio da camara J;PU· 
nicipal da villa da Praia Grande, com a postura 
para os foros das casas de negocio~ carros, e 
carroças. - A' commissão das cam~as mu-
nicipaes. • ... 

10. Hemettendo o officio da camara m unicípal 
da villa de S. Salvarlor de Campos, em que 
pede a decisll.o sobre a faculdade de estabelecer 
uma taxa para a despeza da obra da ponte do 
R.io Mucabú.-A' commissão das camaras mu• 
nicipaes. 

.., 11. Remetteudo o oMcio do presidente da 
provincia -~º Pará, com o da camara mul'licipar 
da villa de Soure, em que representa a dil'fi-
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culdade de se preencher .o numero legal dos 
respectivos vereadores por falta dos cidada.os..-
~omm~são das camaras municipaes. .. 

12. Acompan11ando por cópia a postura da 
carnara muni.ipal da vil!a de S. Joi:\o da Barra, 
cuja approvaçllo solicita a mesma camara.-A' 
commissa.o dita. · 

18, Enviando as posturas da camara muni
cipal da villa de Mangaratiba.-A' mesma com
missão. 

14. Remettendo as posturas da camara mu
nicipal da villa de Itaguaby, que foràO proviso
riamente approvadas pela regencia, em nome 
do lmperador.-A'·mesma commissàO. 

15. Acompanhando por copia o decrP.to, pelo 
qual se concedeo ao capitão de mar e guerra 
José Thomaz Rodrigues, a tença annual de 

·•200$000.-A' commiss!lo de pensões e orde· 
n~~- 1 

16. Acompanhando por copia, o decreto, que 
concedeo ao cornnel Anlonio Constantino de· 
Oliveira, a tença annual de 240$000.-A' 
mesma commissão. • 

17. Rern~.:endo por copias os decretos, pelos 
quaes se crearll.O cadeiras de primeiras letras 
Dl!,S villas de Itaguahy, Mangaratiba e no arraial 
de S. Gonçalo, afim de serem approvados os 
respectivos ordenados.-A' mesma commissão. 

18. Bnviando por copia o decreto, pelo qual 
se concedeo a Daniel Pedro Muller, a tença 
annual de 300$000.-A' mesma commissllo. 

O MESMO SR. StCRE1'ARJO lê mais um ol'licio 
do secretario do senado, participando que por 
officios do minisll'o do imperio se communicou 
ao senado qne foro.o sanccionados o decreto da 
assembléa geral sobre n concessl\o de cnrlns tle 
naturalisaçao; duas resoluç<ies declnrandn no 
goso dos dirfitos Lle ciduc\nos hrnzileíros a l~ran• 
cisco Antonio de Sá Barreto e a José Lima, e u 
resoluç~o, q1l't! npprova os ordenados dos cn• 
deiras de primeiras lelras creadas em alguns 
lugares da pl'ovincia do Hio Grande tio Norte.-
Fica a camara inteirada. • 

•Mandão-se entregar os documentos pedidos 
pelo desembargador Francisco José Nunes. 

E' remettido á mesa o seguinte requeri
mento: 

« Requeiro que se decida, com urgencia, se 
a c?mara d~ ter ou não ~iarios, e º. modo 
mais convemenle e econom1co para 1sso.-
Montezurna.. n • . -Lêm-se os segnint.es pareceres : 

l.º A caniara municipal da cidade do Mara
nhão, denunciou ao presidente daquella pro
vincia uma infracçào da constituiçllo, por 
achar-se na fregueiia de N. Senhora da Con· 
ceiçao da cidade um clerigo estrangeiro exer· 
cendo todas as funcções parochiaes . 
• 

11 O presidente depois de ler mandado ouvir 
por escripto o bispo diocesano, levou este negocio 
ao conselbo presidencial, o qual parecendo re
conhecer a existcncia da infracçào denunciada, 
resolveo que elle fosse submettido ao conheci· 
menta da assembléa geral. 

11 As commissões de constituição ~ eccle
siastir.a, n q:1-=,111 for/lo presentes este;; papeis, 
reconhecendo o principio de direito publico 
ecclesiastico, de que um clerigo estrangeiro 
approvado em um bispado, obtendo licf:!nça do 
respectivo prelado, póde ter o livre exercicio de 
suas ordens, e assim empregar-se no serviço da 
igt·eja co11f'essando, pregando e ajudando aos 
parochos na adll!4nistração dos sacr!IJll~ntos, 
nlio podem todavia. tirar delle a concl11s!lo, que 
tirou o bispo do Maranha.o, quando fu ndou-se 
na portaria de 16 de Março de 1829, diz que 
um clerigo estrangeiro póde entre nós ser no
meado nil.o só coadjutor, como viga.rio encom
mendado; porquãnto ellas sabem que estes 
empregos, a que a l& estão ligados direitos poli
ticos, são publicas e como taes nno podem ser 
occupados por eslrangeiros na conformidade da 
cot1stituiç110, que nos rege; e por isso sao de 
parecer que estes papeis sejil.o de\•olvidos ao 
governo, para que esle dê as necessarias provi
dencias, afim de que aquelle clerigo eslt·angeiro 
seja dcmillido tlo emprego, que4 ilh!galmeule 
occupa, e provida a freguezia na fót·ma das 
leis exislenles. 

« P11ço da camara dos deputados, aos 20 de 
Juulio de 18~2.-José Benlo Leile Fei·reira de 
.llfello.-A. li!. de Mvura.-Joí1o Candidu de 
.Deu8 e ,Silva.-J,'. Paula .Arn1!jo.-Frn1wisco 
de Brito Gu.ci·i·u. ,,_ 

Appl'Ovado. -
2." ,1 Os nei;oci11n.tes, 11101·1111f,l'el! nn villa do 

Hcxcndc, tlu provrncm 110 Hio tio ,Jn11eiro, 
(jllOÍXI\O• liC a ll8lll l\\Jj:lllSlu Cflllllll'!I UIIR impo• 
si1;ões, com que os sobrticur1·l1gou u e111rn11·11 mu
nicipal, po1· viu dns posturuij, e c:ouRistem: 1' 
de 1$ por liccuço on11u11I p,n·a vender l'cl'· 
1,;i,~ens, louça e cêra: 2" de 2$ pHt'a fa-.. 
zendas : 3• de 4$ pela primeira vez, e me· 
!ade pelas demais, para as casas de seccos e 
molhados, boleq,üns e casas de pasto : 4" a de 
12$800 para os mascates nacionaes e estran· 
geirÕs: 5º a multa de 6$400 pela primeira vez, 
o duplo pela segunda · e pela terceira, o lrip1o 
aos comprehendidos na 1", 2• e 3º imposição ; 
e de 16$000 pelà primeira vez, o duplo .pela 
segundf\ e o triplo pela terceira, aos compre
liendidos na 4• imposíç!IO: 6· finalmente a de 
1$200 por cabeça de gado, que se matar no mll· 
ni.eipio, e de 2$ aos contraventores; e con
cluem pedindo ser desonerados de uma impo
siçã"6, que}ere o § 1" art. 36 da conslituiç_lí~, 
que só concede á e~ ati,usla camara a 1111-
ciativa sobre impostos, • ... 

« A commissao de impostos• jÚlga altendivel 
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a queixa dos supplicant~, e que acamara mu
nicipíil exorbitou de suas alltribuiç~s, quando 

· creou essas imposi~ões, q11e importào um ver 
dadeiro tributo, e na.o assim as multas, ljJ,JC lhe 
compete impôr, por infracções de suas . pos
turas; e é de parecer que n9.0 precisa medida 
legislativa a respeito; bastando que se remetia 
o requerimento dos supplicantes ao governo, 
com a copia deste parecer, afim de que este o 
communique á mesma camara, recomrnen
dando-se-lhe mais o faça ás demais camat·as, 
para q11e de uma vez; cesse esse abuso, e violaçao 
da cqnslituição, que cumpre respeitar e manter. 

<< Paço da camara dos deputados, em 15 de 
Abril de 1833.-Afoes Branco.-Montezuina. 
-M. N. l,àstro e Silva. " 

Aµprovado. ..... 
3°. ~Foi presente á commissão de com

mercio o re11uerimento de Custodio José da 
Silva, moritdor na villa de S. Salvador dos 
Campos, em que representando achar-se estabe
lecido com lavoura em terras do Rio Muriahé, 
que s!l.o de propriedade nacional, pede se lhe 
concedão por sesmaria as mesmas terras, em 

•ex.tensão de meia legua quadrada. Sobre o que 
é a3&ommissllo de parecer q1,1e se remetta ao 
governo o mencionado :requerimento, afim de 
que, mandando proceder ás. devidas diligencias, 
informe a esta augusta camara a tal ttespeito. 

cc Paço da camara dos deputados, 16 de J1mho 
de 1832.-João Antonio de Lemos.-E·varisto 
Ferrmra dp, Veiga.-..4.ntonio Ped1·0 da Costa 
Ferreira • i, 

Regeitado. 

4º. « Luiz Antonio José Pereira, fac!or de 
seges, requer á esta augusta camara o lugar de 
juiz~ mesn~ of.!!,cio, allegando sei· habil,para 
e1':ercel-o. .., 

,e A c01~1isslio entende que na.o ltJm lug!!\' a 
requisição do requerente, não só porque pela 
constituição do imperio ficar:to abolidas as cor
porações de officios, como porque ainda não 
estando, não competia á camara conceder em-
pregos, e sim ao governo. • · 

<< l>aço da camara dos deputados, 18 de 
Agosto de 1831.-Bapt·il!ta Caetano de .Al

~meida.-F. de C. Paes de Andrade.-F. de 
Aguiar.» 

Appro_vado. .. 
5º. « Demetrio Graciano . de Souza Mattos, 

natural tia provincia de Minai Geraes, e~n sua 
representaçlio _faz vei:..a .!)Sta augusta éamara, 
que fõra conv1frado por -Manoel Rodrigues da 
Costa e Bento Dia~ Chaves, da mesma provincia, 
para ser o maqmmsta de uma fabrica de fialorio 
e teci'1QS de algod!l.o e lã, a qual segundo ~ 
exposição do requerente, já tem produzido cx-
cellentes ba~õas e pannos. -

1< A commissão de industria 4l commercio., 
..t 

entende, que não tendo o requerente exigido 
medida legislativa, e "têndo-se limitado a expôr 
a bondade da fabrica, e a requerer que esta 
augusta camara tome em consideração a sua 
representação: é de parecer a commissll.o que 
se diga ao requerente que a camara louva o seu 
patriotismo. 

,, Paço da camara dos deputados, 12 de Agosto 
de 1831.-Baptista Caetano de A.lmeida.-F. 
de O. Pae8 de Andrade.>> 

Rejeitado. 

ô. 0 " A commissào de commercio, industria, 
e artes, vio o requerimento e memoriaes do 
cidadão Manoel Affonso Vellado, reHidente em 
Cantagallo, cotr.prehendendo diversos aponta
mentos e noticias ácerca da cultura das vinhas, 
das amoreiras, e augmcnto do bicho de seda, 
em alguns lugares do Br"aiil. Na.o $e incluindo 
naquelle requerimento supplica nenhuma, além 
do desejo patriotico, patênteado pelo mesmo 
cidadão, quando pede que a camara e o governo 
limem em consideração as suas idéas pelas 
vantagens, que dellas póde segu1r-se: entende a 
commissão que se otlicie ao requerente agra
decendo-se-lhe o seu zelo pelos progressos da 
industria no nosso paiz, e que as suas memorias 
sejao remetlidas no governo, afim de lhes dar 
o deslino, que con viet·. 

<< Paço da càmara dos deputad<'-s em 18 de 
Agosto de 1832.-Evaristo Ferreira da Veiga. 
-Antonio Pedro da Costa Ferreirn. >> 

Rej~itada a 1" p:u·te, e approvada a 2•. 

ORDEM DO DIA 

Vel'iücando-se let· já sido convcrlido cm lei o 
projecto de rcsoluçno vindo do senado em 183 l 
sob n. 275, passou-se á discussno <lo a1'l. 1º da 
resoluç!lo lambem vinda do senado em 1830 
impressa sob n. 202, perrnittindo que os pro
fessores que se destinarem ao ensino de pri
meiras letras pelo methodo Lencastrino nas 
provincias, em que se 1111.0 aclr! Úinda em pratica, 
possao ser examinados perante o presidente de 
qualquer provincia, em que se ache estabele
cido o referido methodo. .. 

O Sr. Costa. Ferreira,, falia sobre este as
sumpto e diz, que manda á mesa urna emenda 
sobre este objecto. 

Vecn á mesa e é apoiada a seguinte emenda 

cc X palavra-o presidente-accrescente-se
. em conselho.-Costa Fen·eira.,, 

O Sr. Carneiro da. Cu.uha. pede o adiamento 
de$ta questao, e requer que s~ r~m~tla esta 
resolução á commissllo de instrucçno p11blicu. 
para dar um plano sobre este objecto 

Vem á.- mesa o seguinte requerimento de 
adiamento, que fci apoiado, discutido, e te
jeitado. 

• 
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« Que se remetta á commissll.o de instrucçll.o 

para <\presentar um novo plano, f:!Ue melhore 
a instrucção primaria. S . R.---,-Varnefro da 
Cunhei.>> ,. 

Ju1gado discutido o art. 1º, é este approvado, 
e a emenda do Sr. Costa Ferreira. ..,, .. -O SR, CASTRO E SrLvA offerece o seguinte ar-
ligo additivo, que é apoiado, discutido, e re
jeitado. 

« A disposiç1l.o do art. 1° fica extensiva aos 
exames dos professores de philosophia, geo
metria, rhetorica, e francez, quando nas pro

- vincias não esislào examinadores.-8-R.
Castro e Silva.,> 

Depois de algoos Srs. -deputados terem 
fallado nesta matcria, e demonstrado a utilidade 
do ensino mutuo pelo mcthodo de Lancastre, 
passa a resoluçil.O com a emenda e é remeltida á 
com missão de,. redacção. 

Passa-se a discutir o art. 1º do decreto 
vindo do senado em 1831 e sob n. 181 para se 
formar no edificio, em que estão as aulas da 
Academia Militar o P,ti;o das duas Camaras 
legislativas. 

Tendo alguns senhores fallado sobre esle 
ponto, e mostrado os inconveniettles que havill, 
especialmente a falta de dinheiro, é posto· á 
votos o projecto, e é regeitado. 

Entra em discuss!\o a primeira emenda do 
senado ao projeclo de lei, natul'alisando cida.:' 
dn.os br;1zileiros os e!slrangeiros estabelecidos, 
corno colonos, na província de S. Pedro do Rio 
Grande do Sul, e principia .-Em· lugar elo 
atlig'l'.> unico-diga-se-Art. 1 º, '1tc. : •finda a 
discuss!iO foi approvada, as~m corno o foi a 2" 
emenda, que principia.--:-Art. 2. º Os filhos dg,ç 
colonos assim naturalisados, nascido:,; fóra do 
Brazil, que por sua idade ~ão puderem pre- -
encher as condições do art. 1", s1\0 lambem 
riaturalisados cidadl'l.Os brazileiros, uma_ vez que 
seus .pais os mencionem nas declarações feitas 
perante a camara municipal. 

A 3· emenda, que priru:ipiã. -Art. 3. • A cer-
tidão etc. . 

Depois de longo debate (,; regeitado. 
Passa-se á discussão do art. lº da resolução, 

que dá destino ás alfaias da. extincta congre-
gaçãO de S. Felippe ~ry. • 
• Sobre este objecto ha ~ma grande questãO 
em que fallão largamente os Srs. Rezende, 
Castro Alves, Carneiro da Cuhha, Rebouças, 
Montezuma, e outros ,1;enhores e sendo afinal
esta nialeria posta á votação, n!lo é approvada, 
nem o parecer da commissão, nem os v°'Os em 
separado, nem l!l!l., pouco as emendas que se 
fizel'llO. ·• 

Pede-se, apoia-se e vence-se o adinmcnto 
para entrn1· em discussno um projecto im• 
pres~o !lobre o mesmo objecto. 

"" Pouco antes do rpeio-dia sahe a deputa• 
çllo, que tem de apresentar o võto de graças á 
regencia,· em nome do imperador, e voltando, 
o Sr. Paraízo, como orador, diz que, re~ebida 
a deputaçl!o com as formalidades do costume~ 
lhe fôra respondido que a regencia, em nome 
do imperador, agrad~ia os sentimentos da ca
mara : a resposta é recebida cooo muito especial 
agrado. .,. • · • 

l!n!ra finalmente em discussão o parecer 
adiado da cournüssão de poderes, e voto sepa· 
rado de um de sem; membros,' sobre o sup
plente do Sr. Clemente Pereira, deputado por 
esta provincia. 

E' apoiada-a seguinte emenda : 
« Que se chame o Sr. Sonza França para 

exercer o lugar de deputado no impedimento do 
Sr. Clemente Pereira.-'- O deputado Getulio.» 

São lambem apoiados o.s seguintes·· requeri• 
mentas de adiamento : 

11 Que se torne a officiar ao Sr. José Cle
mente Pereira,.para sab~r se o seu ímpedi
meDto continúa na presente sessif'o, assim 
como ao Sl'. Ledo.-Hewaques de Rezende.,, 

·• « Caso a camara n!!.o queira officiar ao Sr . 
'José Clemente Pereira, entao proponho que se 
officie ao governo para o(ficiando á camara 
mun~Ípal sobre este--obcjecto, informe a esta 
C'.-1.Sa a respeito • ....: ll'lontezuma. » 

Sobre ~te objecto ha u~ grande ques
lrto em que fallão Lwgamente ~ Srs. Re
zende, .Çastro Alves, CarJeiro da Cunha, Re•. 
bou~as, Móntezurna e ~utros. 

Jufgada finda a discus$lío destes requeri
mentos, sllo ambos reg~itados. 

A' uma hora e urn quarto occupa a cadeira o 
Sr. vice-presidente. . 

O S11.. CASTRO E S1LVA ml\,L\da á mesa o se
guinte requerimento de ordem, que foi regei
taL!o. • 

« Requeiro que primeirõ se decida se o lu,ar 
do Sr. José Gliemeote•Pereira es9 vago. -o.. 
Castro e Silva·" .. 

Continúa a discuss:lo do parecer, vót<l" se
parado, e emenda_fpoiada; e julgando-se discu· 
tida a materia, é tudo rejeitado. 

o ~R. VICE-PRESIDENTE dá para ordem do dia 
17 de Abril. .., 

3.º Discussao do projecto de lei stbra o me· 
lhoramenlo do meio circuhmte. 

3." Discussão do projucto di1ei vindo do se
d'ado etn 1800 sob n. 126. 

3.' Discusssn.o do pro,iecto de lei vindo do se
da cio em 1830 sob n. 128. 

Levanta-se a sessl\o depois das duas horas. 
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Sessão em 1')' de Abril 

PRESIDENCl/( DO St\, Lll!l?0 DE ABREU 

Su!>iMARio.- El:pediente. - Ordem do dia.
Projecto :;obre o mdo circidante. - Dis
cw·sos dM Srs. França, Reboiiças, Mon· 
tezuma Ma:rfim Francisco. - Con'lfite para o 
mini8tro da fazenda ansislir á discussão.
Adiamento da discussão. - E?Jtincção dos 
officios de avaliad1Jres providos pelas ca· 
ma1'as. - Pastageiis dos animae.s nos ter· 
1·enos do Cubc,tão ein Santos.- .Pareceres 
a«iados, sua discussão '!' voiãção. 

Feita a chamada ás dei horas, campa·· 
recem 59 Srs. deputado<,;, 

Faltao com causa participada os Srs. Pinto 
Peixoto, Mendes Ribeiro ; e sem ella os 
Srs. Pacheco Pimentel, Paula Barros, LÕbo 
de Souza, Pires Ferreira, Sebasli:io do Rego, 
Paes de Andrade, Zeferino dos Santos, Corrêa 
de Albuquerque, Silva Tavares, Murcellino 
de Brito, Fernandes da Silveira, Almeida 
Torres, Lino Conlinho, Jardim, Pinto Cbi
cl,orro, Custodio José Dias, Baptista. Caetano 
de Almeida, Gomi!S oo Fonseca, Ferreira de 
i',fello, Pinto Coelho, Junqueira, Vasconcellos, 
Clemente Pereira, Paula Simões, Sâ Ribas, 
Paula Souza, Feijó, Perei ra Ribeiro, Baplista 
Pereira, Fernandes de Vasconcellos, Araujo 
Franco e Valasques. 

Aherta a 5C$Sl\o vinte minutos depois, é lii\a 
e apprnv:~da a acta da antecedente. 

• 
EXPED[ENTE 

O SR. lº. SECl,l::'fAR!O foz a leitura dos se· 
guinles oflicios: 

lº. Do ministro e sec1·etnrio de esta,lo dos 
negocios da fazenda, 1\é 13 do c<Jt'l·cnle, re
metlendo varias representações, e resoluções 
de conselhos geraes da província.- E' remei
lido á commissl!o dos conselhos geraes coin as 
t·epresentaçúes ; e mand~o-se imprimir as reso
luções. 

2º. Do mesmo ministro, da referida data, re
mette~do uma relação das m_ercês pecuniarias, 
que tivera.o lugar pda repartição.da fazenda, e 
se achão dependentes da appeovaçno da assem-

- b1éa ; àcompanh_a?a das copias dos decretos, e 
documentos onginaes respectivos.- E' re
mettído á corr1missa.o de pensões.e ordenados. 

4º. Do ministro e secretario de estado dos 
negocios d(\. imperio de 12 deste mez sub-
11\.ettendO' ao conhecimento da camar~ urn 
officio do pt·es~denl~di p~incia do Rio Grande 
do Norte, em que pe1'e, que seja decretada al
guma quantia, que ~irva como de partido ao 
medico, que fôr para . a capital daquella pro-

vincia, visto na.o poder fazel·o acamara muni
cipal por r:ita de r~ndimen\os.- E' remettido á 
comrniss!\O de saude publica. 

4°. Do mesmo ministro, de 22 de Ja
neiro, remet,t.end@ um requerimento de João.., 
de Arauio tíias, em que pede a concessão de 
600 braças de terreno com os seus compet.inles 
fundos no sertão da Cacimba i!.O Passo Dantas, 
distríc\o da villa de S. João da Barra, onde al
lega o supplicante ser morador, e já têr culti
vado 100 braças de frente com 200 de fundo.
E' ré!mettido á c~miss!io de commercio, ín· 
dustria e artes. · 

5º. Qo mesmo ministro, de 21 de"" Feve
reiro, enviimdo dois requerimentos de Ma
noel da Silva S.intos, da villa de Campos, pe
dindo em um a abolição do imposto na pas· 
sagem do Rio Parahyba - no lugar - daquella 
villa; e offerecendo em outro algumas reflexões 
ácerca das posturas da camara municipal, para 
que, sendo presentes á camara, possa a assem
biéa geral llar á estes objectos ª~consideração, 
que merecerem.- E' remettido o l º á com• 
rnissao de impostos, e o 2º ó. das camaras mu· 
nicipaes. _ '": 

6". Do mesmo ministro, de 2 do corrente, 
remettendo Mo só a copia do .decreto de 
l" de Fevereiro deste anuo, que íncurobio inle· .. 
rinamente o exercício da's cadeiras vagas do 
curso juridico da cidade de S. Paulo á "ªrios 
bachareis, em quanto n!lo fossem legalmente 
pl'ovidas, como h1mbem a da acta dra congre· 
gação dos len~s do i:eferido curso juddico ácerca 
de semeJ,hante objecto, e assim mais a da por
taria, que fôra expedida ao vice-direclor em 
re!!posla ao officio, que ~companhára aquella 
acla, pari que sendo presente á camara, possa 
este negocio merecer a consideraçao, de que fôr 
digno. - E' remeltido á commissno de in-
strucçao publica. -

7°. Do mesmo mi:iist1·0, de 11 do ' cor
rente, reruellendo um officio do presidente da_ 
provfncia de Santa Catharina, afim de que, 
sendo presente á camara, possa a assembléa 
geral resolver sobre o procedimento dá camara 
municípal da villa da Laguna, na conferencia 
das cedulas dos votos para jniz de paz, e sup· 
plente d,;1 mesma villa, á que procede1.1 á reque· 
rilni!hto tte Franciseo da Silva França.~ E' re- • 
mettido à commiss::to de conslituiçao, e poderes. 

8º. Do meS1110 miliistro, e da mesma data, 
enviando um ot1icio da mesa parochial da fre· 
gueziã da cidade da Victoria COllj a copia dl!i 
~elas de seus trabalh-&i relativos ás eleições 
para a futura legislaluta, afirn de se tomar na 
co~ideraçll,P, que merecerem, as nullidades 
ncllas denunciadas.- V,ii á mesma commiss:w. 

9°. Do mesmo ministro, de 11 de Feve
reiro, remeltendo um officio do vice-pre
sidente da prov!ncia de Minas! acompanhado de-
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outro da camara municipal da villa do Sabará, 

• relativo á. duvida, em que entrara a mesma ca
mara sobre reconhecer, ou não, cidadão brazi
leiro Lourenç.g. de Assis Pereira da Cunha, 
nascido em Portligal de ma.e estrangeira, e pro
ximamente legitimall'o por seu -eai, cidadi!.o bra
zileiro, oriundo do Brazil, pará que se decida : 

1º. Se o filho illegilirno adqaire pela legiti
mação o fôro de cidadn.o braúieirn, como se 
fosse legitimo : 

2.º Se nos §§ 2º e 3º do art. 6º da constÍ· 
tuição,.a palavra-brazileiro-quer dizer cidadão 
brazileiro, ou naturalisatlo no Brazil : 

3.º Se adaptada a primeira parte, é cidadilo 
brazileiro o filho do cidad:10 nascido em paiz 
estrangeiro, antes qoo o pai tivesse esta quali
dade. - E' remettido à comu1issão de consti
tuição. 

10. Do me~mo ministro, de 15 do cor
rente, remeltendo quatro representações do 
conselho geral da-f)rovincia de S. Pedro do Rio 

• Grande do Sul, versando a 1" sobre a necessi
da_de de plena execução na n:iesma pt'ovincia, 
da lei de fundaçilo da dívida publica ; a 2• contra 
a proposta do inspector geral do thesouro ácerca 
da reducção das alfamlegas da dita provintia á 
1npa unica, situada. na maior visinhança da 
bana; a 3" sobre dar-se prnmplo, e elricaz re
media ao resgate da moeda de cobre; -e a 4" 
$obte os objectos relaiivos ao orçan\ento da re
ceita e· despeza da província, para o anno 
financeiro de 1834 ~ 1835. - E' remettido com 
as representações à commís'rlão dos conselhos 
geraes. 

11. Do mesmo ministro, e da mesma data, 
l'emellendo mais seis rept·esenlações do men
cionado couselho da província de S. Pedl'o, 
nas quaes se pede ; 

1.0 Que fiquem isentos os empregados pu
blicos do pagamento da imposição intitulada. 

• -N(Jt(os .direitos: , 

... 

2.º Que a assembléa geral delibere sobre as 
re[-i·esenlações, e resoluções, que 'fio dito con
selho lhe iorão enviados tanto na presente, 
como na passada~½egislatura : 

3.º Que o poder executivo, usando da facul· 
dade, que lhe confere G- art. 86 da constituição, 
mande provisofr1mente executar a proposta do 
referido conselho, pela qual se faz apíilicavel à 
dita provincia o decreto de 12 de Agosto de 
1831, relativo (1 de Minas Geraes: 

6.º Que se reg11le quanto antes naquella 
província a fórrna da acquisição das terras na· 
cionaes ainda devolutas. - E' rernettido com 
as represen~ções á commissn.o dos conselhos 
geraes. , 

12. Do mesmo ministro, de 11 do cot·· 
rente enviando duas resoluções do conselho 
geral d<1 prnvincia _de Goyaz, uma sobre os 
meios de ser vantnjosamenle aproveitado, em 
beneficio publico, o haspicio, pertencente á 
Terra Santa; e a outra para ser elevado á 600 
mil réis annuaes o ordenado de 400$000 réis, 
que actua\menlc pet·cebe o professor de gram
mutica latina da cidade capital da provinci.l.
A' weswa ·ca111miss1to. 

13. Do mesmo minist1·0, de 20 de Feve
reiro, remetlendo a copia do decreto de 11 
de Deze1nbt·o do anno pas,;ado, pelo qual é ele
vado o ordenado da cadeir;:i de primeirns letras 
da villa de Valença, de que é professor Antonio 
José Ozorio, a q\;lantia de qualtocento, mil réis 
annuaes, para que possa obtet· da assembléa 
geral_ a approvaç_ao, de que depende. - E' re
metlido á comrn1Bsão de pensões, e ordenados. 

14. Do mesmo ministro, de 15 de Mar;o, 
remeltendo por copia• o decreto . de 29 de 
Dezembro de 1832, pe[o qual forão creadas 
quatro caàeir,is àe primeii·as leti-as pal'a tné· 
ninas nas freguezias de S ,mt'Anna, Sanla Rita, 
S. ,losé, e Candelaria, com o ot·denado de 
400$000 mil réis, para que, sendo presente á 
cumara, possa obter da assembléa a approvação. 
dtl que depende o arbitr!mento daquelle or
denado.-A' mesma con1missão. 

15. Do mesmo ministro, de 16 de Março 
remettendo um officio do presidente da pro
vincia uas Alagôas, acompanhado da - copia 
da acta do consellto do governo daquella pro
víncia., pela qual é elevado a 350$000 réis o 
ordenado do professar das primeiras letras da 
villa de S. Miguel, o padre Jac intho Polycarpo 
Ferreira, afim de ser submeltido á approvaçao 
da assemb[éa.-A' mesma comrnissão. 

16. Do secretario do conselho geral da pro
vincia de S. Paulo, em dab de 6 de Fevereiro, 
remellendo tres repretie"t1taçoes do mesma con
selho para serem presentes á C1lmara : 

1.• Sobre as reformas da constituição do 
imperio : • 2." Sobre a abertura; e melhoramento das 
estradas: 

4.° Que seja elevado á cinco o numero dos 
seus deputados, elegendo-se mais ~1 senador, 
logo que fôr publicada a disposiçào legisla.tiva á9 

3." Sobre serem isentos de todo o serviço 
militar, e civil aquelles cidadãos, que estiveren1 
encarregados de pedir esmolas nas parochias á 
bem da S,mla Casa da Misericordia daquella 
cidade.-E' remetlido c~n as representações á 
commissão dos conselhos geraes. 

-. 

ial respeito : • , 
5.º Que se,-coneeda.o ao hospital de caridade da 

cidade ãe Porto .A:'lt!gre as mesmas graças, e privi
legios, de que gozilo as mais do lm perio, e comes· 
pecialidade a casa da misericordia d'esta côrt<: : 

17. Do secretario do col'iselho..geral d.t p~o.ã 
v[11cia de S. Pedro do Sul, de 7 de Ma1·ço1 
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remettendo 18 resoluçõ~es e 11 .,sepresentações 
do mesmo conselho, para serem submettidas 
á approvaçao da assembléa.-A' n1,esma com
missll.o as representações, e as resoluçõ& 6. 
imprin'?ir. • 
• Vêm en•o á mesa os ~eguinles reqllerimen · 

tos: 
• 1° « Requeiro que, pelo.ministerio da fazen
da, se peça ao governo a remessa da tabella es
pecificada dos impostos que a intendencia geral 
da policia cobrava, e que ora sao arrecadados 

_pelo thesouro publico. 
« Paço da carnara dos deputados, 17 de .Abril 

de 1833.- Viefra Souto. » 

E' approvado. 
2º « Requeiro que se chamem os supplenles 

para se completarem as deputaçoes do Rio de 
Janeiro, Bahia, Ceará, S. Paulo e todas as-de· 
mais que se acham incoII:rletas. . 

«·Paço da camara dos deJ)Utados, 17 de Abril 
de 1833.-MtMtt,,zuina. » 

E' remeltido á commi~são de constituiçlio e 
~deres. • 

O Sr. 1" secretario lê os seguintes parece- -
res: ,. · 

l° « A mesa vio vxaminou a proposta ap1·e
~ntada por Gueffier e Companhia, e Manoel 
José da Silva, pela qua~se obrigll.o i) dar qui
nhentos exemplares do Diario das discussões d:1 
camara, mi:ij.iante certas condições, sendo uma 
dellas a de receberem pelo thcsouro a quanlia 
de onze contos de 1·éis µ01· uma sessao ardina· 
ria de quatro mezes, fazendo-se-lhes o dito µa
gamenlo á razll.o de 2:750$000 !'éis no pl'inci· 
pio de cada mez. A commissll.o allcnrlemlo por 
lima parle á que uia-a tal condiçao conlinúa n 
gravar demusiudamcnle o thcsouro publico e 
persuadida pela outra parle de que a etnp1·cr.a 
uêvurá desaliar .l muitos especu~dores sem 
onus ~11111 1 é~e parecei· ~no.o admiltu a pro-
posta Jos supplicanlc::s. -

,e Pnço <la c:l!uura dos depul:~os, cm~ 6 de 
Abril de 1833. -.d. P. Limpo de A breu. -
B. B. SÔb,res dé Souza.- V. Ferreira de Cas
tro.- e. S. de JJlello jJfattos, vencido.-M. J. 
Ca-valca11,ti de Lacerda, vencido. » 

O Sr. Montezuma. pede que se discuta o p,ue• 
cer sobre os_ tachig..aphos, mostrando que este 
objeclo é da maior imJiortancia, e que era ne· 
cessario que a naçll.O inteii·a soubesse o que alli 
se passava, e muito particularmente quando se 
vai tratar de uma ma\eria da maior transcen
àencia, qual o meio circulante, e por conse
guinte pede a Úrgencia deste negocio. 

A urgencia é regeítada r 
2º « A commissllo de commercio tendo en'i 

vista ~representação dos principaes negociantes 
i;lesla praça, na qual !011Jame11te expendem os 

bens que podem provir ao commercio nacional 
e estrangeiro com a adopção de tribunaes de 
commercio, na fórma do livro 4º do codigo de 
commercio de França, visto que a asse'Ãllbléa 
geral j,á adaptou o lº e 2º livro no projedo de 
lei que e:i.."iste nesl....camara, vindo com emendas 
da camara, do senado, para as,im ser completo 
o benefici't.;- A commissll.O comquanto julgue 
louvavel e justa a representação dos suppli
cantes, entende que nll.o deve ser cmbaráçada a 
adopçll.O do projecto, por isso que em uma só dis
cussllo poderá esta augusta c:.marã adoptar ou 
rejeitar as emendas do senado, podendo de"riois 
por uma resolução ser adoplado o livro 4° do 
codigo francez, se assim julgar conveniente a 
Mesma camara. 

e< Paço da camara dos deputados, 16 de Se
tembro de 1833 .-Baptista Caetano de Almei
da.-T. de Aguiar. » 

E' rejeitado. 
3º cc A commiss!l.o de commercio, etc.-ex~

minando o requerimento dos pescadores daredi.
nha, na provinci;i. do Rio Grande do Norte, tem 
:i submeller á consideraçllO desta augusta ca
mara as segu inles refüsões, sobre as quaes basêa 
o seu parecer. 

« José Joaquim Ferreira e 011lros pescadores 
representarno ao prnsidente do Rio Grande do 
N'orle, a oppress!lo em que i::e achavão pelas 
penaf> comminadas em um edital tio juiz 
de orp11aos, prohibindo-os de pescarem em 
luga1·es em que sempre lhes foi permittido, sem 
prejnizo de "ma pescaria chamada redinha 
que alli havia, e se dizia privilegiada, a qual 
costumava a ser arrematada por aquelle juizo, 
e então era :,n·ematanle Joaquim José Pereira, 
que por mais ambicioso os perseguia. 

1cO presidente por seu despacho de 7 de Abril 
de 1825, mandou inl'ormar ao juiz de Ol"phãos e 
que este fizes~ juntar o titulo primordial do 1:x
ckisi vo daquella pescal'iu, informando o juiz de 
orphàos, sem jw,nlar este titulo, voltou o requcri
meuto para que satisfizesse aquelle despacho, 
exigindo o dos possuidores dessa pescaria, e 
Clllào o juiz de Ol'phãos ;,juntou a copia da pro
visão de 12 de Setembro de 1724 expedida ao 
capfülo mór governador tlaquella província, re
prehendendo-o de se inlrometter na pescaria da 
redinha, .que pertencia · a Joanna de Freitas, 
ordenando-lhe que se abstivesse de um tal pro
cedimento. 

<< O presiden~ não achando concludente, 
como era obvio~ esse documento, mandou por 
seu despacho de 19 de Maftl do mesmo anno, 
q~e o juiz de-Orphãos satisfizesse o seu lº des-

• pacho, o que foi cumprido, remeltendo a copia 
aulhentica da carta de sesmaria passada aos 
31 de Agosto de 1705, á D. Luiza Romana da 
Silva, e sua mãi D. Garcia do Rego Barreto, 
pela qual se vê, que longe de dar-lhe esse ex.-
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clusivo da pescaria da redinha, ao contrario 
declara, que era concedida na fó,..-.11a ,. das .,.leis , 
ficando livres a,; prnias, e pescarias, e o direito 
de 1erceiro. 

,, O presidente leva esta quesülo ao governo 
em officiô de 30 de Dezembro desse mesmo 
anno de 1825 com lodos esses documentos, ex
pondo o abuso, e posse fraudulenta daqnel1a 
pescaria em prejuizõ publico, e em conlravençno 
n/lo só á ord. livro 2º título 26 § 8 e 14, que 
faz rea!engas as praias, como a difTerenlcs cartas 
regias, e provisões, que lljuntou, e que são fri
santes á questao, expondo igualmente o abuso 
da percepç!l.o dos emolumentos, que a cam:m.1 
da villa da Princeza da mesma provincia fazia 
á li tulo de licenças dos Clll'raes de apanhar 
peixe, pedindo provÜJencias á taes respeitos. 
• « O governo mandou consultar ao conscllKJ da 
fazenda, e foi o volo do procurador da corôa, 
soberania e fazenda nacional, que a posse da 
proprietaria era abusiva, não só por que o seu 
titulo não lhe concedia, e nem a podia,.i:oncecler, 
como por que linha caducado por falta de con
firmaçllo regia, devendo portanto ser a pro
prielaria compelida a assignar !ermo perante o 
corregedor da comarca, ptwa deis.ar á todos, 
gozarem dessa pescaria, observando-se as re
soluções do 1 ° de Dezembro de 1802 e 17 de 
Julho de 1815, e quanto aos emolnmeutos das 
licenças dos curraes de apanhar peixe, devill.o 
cessaL·. 

« O tribunal porém resolveu, que estando os 
possuidores revestidos de antiguidade de sua 
posse, ainda que ubusiva, t;OlllO o rnesmu tri
bunal rcconhecen, nti.o deveriM ser privados, 
senão por sentença em juizo contencioso, ou 
p~r uma lei, como medirla_geral, que auxi
liasse a liberdade dos cida'111os. 

« A commissrio observa, qne pebs cnl'tas 
regias de 14 de Novembro ele 1694, 24 
de Janeiro de 1711, 20 de Maio de 1713, 
provisões de 2 d(: Selem Lro de 1806 e 17 
ele Julho de 181ó, j11nlas por copia ao officio 
do presidente do -Rio Grande do Norte, ne
nhuma medida legislativa ha -mui::; a desej,H 
por estai· ledo providenciado pcl~ lcgisbç:io 
existente ; e por isso é de parel!er, que se re
meWto lodos os rapeis juntos ao governo para 
mamfor observar as leis existentes a l:\cs res
peitos, incorporando á naçll.o essa pescaria da 
redinha, que deve ser commum ao povo, e 
fazendo igualmente cessar o pagamento da 
taxa imposta pela camara sobre os currnes de 
apanhar peixe no termo da villa d!J. Princeza, 
e em qualquer. outra parte, em que esteja in
troduzido um tno pernicioso abuso. 

11 Paço da camara. das deputados, 14 de 
Agosto de 1831.-Bapt·ista Caetano de .Almeida. 
-.F'.'de O. Pae8 de Andi·ade. 11 _ 

E' a~rov11do. ..... .... 
TOMO l 

4. 0 « A' commiss1'1o de guerra foi remetlido 
por engano o·officio ~ruinistrn secretario de 
estado dos negocios do imperio, e a copüt do 
decreto, que concede differentes tenças á varios 
officiats do ex.ercito. 

« A commi;sao é de parecer que o dilo officio 
seja remettido á illustre_commissão tle pensões. 

« Paç~ da~amara dos deputados, 16 de Ou-
tubro dl!: 11532.-.Maciel.-Rego. " -. 

E' approvado, .. • 
5º. « A commissão de guerra para dar seu 

parecer sobre o requerimento de .Augusto de 
Frecha, Sebastio.o Carlos Abelé e Carlos Seirller, 
officiaes, que forr10 clemitlirlos do serviço por 
serem estra~eiros, e comprehendidos nas di~
posições da lei de 24 de Novllmh..o de 1830: 
p.i;ecisa, que ~e peção esclarecimentos ao go
verno. 
• « Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Outubro de 1832.- Vieim Soi,to.-F. do Rego. 
-JJ,/acicl. " 

E' approvado. 
6". « A commissão de guerra examinou o re

querinÍento de Candido Jq_sé, empregado no 
serviço dos lelegraphos, pedindo m1gmento de 
jornal, por ser muilo diminuto o de 320 réis, 
que íll!tualmente percebe. A commissao é ele 
parecei·, que um ta-! reqt-Íerimento deve ser in
deferido. .. 

,e Paço da camara dos deputados, 1º de ·se
tembro de 1831.-S. J. 1llacicl.-.Francisco 
do R c,qo Barros. " • 

Adiado por se pedir a palavra .R 

'ORDEM DO DIA 

Passando-se á ordi.m do dia, o Sr. 1 • secre
tario lê as emendas ofierecidas ao pl'Ojocto em 
3" ~scnssr10 sohrt; o meio circulante. 

.. 

Entrando <!m duvida se o parecer da com
missão dl!ve St!i' jnlgadc,, como emenda, ou como 
um novo prujeclo, alg~ms Srs. cleputa(jos exigem 
a cxplicaçno desta urnteriu. 

o·sr. Franç:.i. cfü que segundo a sua op'h1i:10, 
aque\le pllret:er tinha :;ido d11do cm con:;e
ql.l,.encia de utna proposta do governo, que 
aquelle objccto nf.o se pórle tratar ligeiramente.,. e 
que deve ser trntildo, como silo lrntadas as pro
postas do governo, e que o Sr. ministro da fa. 
zell-(\a deve ser chamado e ou victt>. .. 

O Sr, Il.e'bcuças declara que a commissão 
tinha sido encarregada de um objecto especial 
sobre o relatorio do ministro da fazenda ; e 

.,que deverá saber-se primeiro se a camara está 
satisfeita com <.li._ trabalhmfda commi?sao; e 
depois de ter expendido varias razõc,,, diz, que 
nao :eóde admittir em 3• discussao o projecto 
sem se approvar o parecer . 

6 
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O SR. PRESIDENTE declan\, que o parecer é 
offerecido como emenda. 
-.,Depois de alguns Srs. deputados terem pro· 
duzido varias argumentos sobre este oosumpto, 
entra em discussa.o o seguinte requerimento do 
Sr. Maltos, para se ordenar ao ministro da fa. 
zenda, afim de assistir á discussao deste pro• 
jecto : 

« Requeiro, que se convide o ministro da 
fazenda para assistir á presente discuss!!.o; n!!.o 
ficando com!udo interrompida a de hoje . -

. Mello JJ;fattoa. ,, 
E' apoiado, entrando logo em discussâo. 
O Sr. Montezuma fa]Ja largamente sobre este 

ohjecto, e diz que não se. oppõe a que se 
chame o ministro, mas que se deve t_ratar deste 
negocio quanto antes, e que fará um requeri-

. mento á cama.ra, para que as sessões comecem 
ás 9 l)_oras e acabem ás 5 da tarde. 

O Sr. Martim Fra.n~isco diz que nll.O se 
deve tilltar com precipitaçll.o uma materia a mais 
delicada : que o gu,emo está completamente 
inteirado das circumstancios peculiares cm que 
se achao os povos das províncias do Brazil : que 
na verdade existem males, mas que estes males 
não se remedeião com precipitaç!\o: e conclue 
dizendo, que approva a emenda ou o t'l!l'[LM!ri· • 
mento, e que se suspenda a discnss!io até vir o 
ministro. 

Posto á votação o requerimento para ser cha
mado o miaistlo da fazenda, é approvarlo : e 
decide-se que se interrompa a discussl\O, sobt·e 
este objecto até comparecer o ministro, que de
verá amanha assistirá sesslio. 

Entra em 3• discuss/lo o p.-ojccto vindo do 
sent1do em 1830, e impresso debaixo do n. 126 · 
que 1;xtingue os ol'íicios Lle avaliado!'es providos 
pelns camaras, etc. ; e posto á votaçllo, é l'egei
tado. 

Segue-se a lerccit·a discussãO de outro pro
jecto, vindo tambern do senado em 1830 e im
p1·cs;;o debaixo do n. 128 applicando certos 
terrenos no Cubat!lo de Santos para pastagem 
dos animaes,.qne por al!i transitão ; e posto á 
votação é itpprovado. 

Finda a ordem do dia, procede-se á leilurn 
dos seguintes pareceres adiados : 

l.º • Da commÍssão de constituição; á rMpeito 
de Francisco Victol"ino Xavier de Brito. (Vide 
sessao de 12 d'este mez.) 

Entrando em discussão vêm á mesa as duas 
seguintes emendas : 

1". ,e A assembléa geral resolve: 
« Francisco Victorino Xavier de Brito é ci

dadilo brazileiro, e com todos os f6.,ros que per
tencem ao braziletro na~o, como lhe ~ompetem 
pela constituição do Imperio.-Cas'fro Aives. )),,.. 

E' apoiada, -. 

2.g « Francisco Vielorino Xavier de Brito está " 
_no goso dos direitos de cidad!ío brazileiro, e com 
direito ao posto que tiver no ex~rcito. Salva a 
redacção.- Castro e ,Silva. » • ~ 

E' lambem apoiada. 
Concluida a discussão, e posto á volaçl!o, é 

rejeitano o parecer ; e julgada a resolm;t10 ob
jecto de deliberação, é approvada, ãssim cómo 
a emenda; e remettida com esta á commissao 
de redacça.o . 

2°. Da commissao de marinha, sobre José 
da Silva Ramos. (Vid. sessil.o de 28 de Maio 
d e 1832 no livro do registro das act:.is '.,J.- E' 
approvado. , 

3°. Da commissM eccJesiastica ; sobre o 
padt·e Jacintho José.Pinto Moreira (vid. sessão 
de 15 de Setembro de 1832, etc.) -E' ap
provado o parecet·, e mandado imprimir a re
soluçll.o. 

4º. Da comniisso.o du orçamento ; sobre o 
officio do ministro do imperio. que acom
panhou o requerimento dos correios do gabinete 
imperial. ( vid. sessao de 3 de Agosto de 1832). 
-E' rejeitado. • 

5º. José Lino de Moura, queixa-se etc. ( vid. 
sess!io de 18 de Julho de 1832 no. registo das 
actas.) 

Entrando em discussão, vem á mesa a seguinte 
emenda : 

« Pi-oponho, que se peção informações ao go
verno sobre, se já foi ou na.o pogo o reqne
rentc, declarando o nome da pessoa, g_ue re
cebeu ~ paga!n.ento, e tudo o ma.\i, qi:t~ alli 
constat;,,;l respe1to.-Montezwna~_» 

E'' apoiada, e afinal approvada, adiando-se por 
isso o parecer. ~ 

6°. A commiss!l.o de guerra ~xaminaou o re
querimento de José Rodrigt1es. 

Entrando em discuss!ío, o Sr. Ferreira da. 
Veiga m'!!lda á mesa a seguinte emenda : 

« Que se reinetta o negocio ao governo, para 
decidit·, segundo fõr de justiça.-=F. da Veiga.» 

E' apoiad1i, e· por dar a hora, fica outra vez 
adiado o parecer. 

O SR, PSESIOENTE dá para ordem do dia 18 de 
Abril. 

1< 3•. Discussl!.o do projemo sobre o meio cir
culante com as emendas apoiadas. 

Pareceres adiados. 
Levanta-se a sessao pelas duas horas, e um 

qua.rto da tarde. .. 
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@essão eJJ} I8 de Ab1•il em cima da serra do S. Xavier em Missões."
A' commissão de justiça civil. 

PRtSIDENCJA DO SR.,.LJMPO DE ABREU 

SuMMAtuo. - Expef1ien'te .-:ôrdem do dia. -
.Melhoramento do meio-circulante.-Di.scursos 
dos Srs. Rocha, Carneiro da Cunht , Cc1,St1"0 
~ Silva, ArnuJo Vícmna. ( ministro da fa
zet~a ), Rebouças, 0,1·neiro da Cmilm e 
May.- Adiamento da discussão. 

A's 10 hora~ feita a chamada, comparecem 
59 Srs. deputados. 

F allão com causa pnrlicipada os Srs. Pinto 
Peixot0, Mendes Ribeiro e Sá. Palacio; e sem 
ella os Srs. Pacheco Pimentel, Paula Bat-ros, 
Lobo de Souza, Pires Ferreira, Sebastil\o do 
Rego, Francisco do Rego, Fortuna, Pereira de 
Brito, Paes de Andrade, Zeferino dos Santos, 
Corrêa de Albuquerque, Silva Tavares, Mâr
cellino de Brito, Fernandes da Silveira, Al
meida Torres, Lino Coutinho, Jardim, Pi nto 
Chicharro, B. Caetano, Gomes da wFonseca, 

.. Ferrefra de Mello, Custodio José Dias, Pinto 
Coelho, Junqueira,"\' ~ concellos, Clerneti'tt! Pe
reira, S.á. Ribas, Paula Simões, Paula Souza, 
Feijó, Pereira Ribeiro, Fernandes ele Vascon
cellos, Araujo Franco e Valasques. 

Aberta a sessão meia hora depois, é lida e 
approvada a acta da antecedente. .. 

• EXPEO!EN1'E 

O Sa. 1º SEcRll~RIO lê os seguintes offiéios: 
Do ministro do imperio, remeltendo as co

pias 40s decretos de 15 e 29 de ,Janeiro e.12 e 
23 de Março do corrente anno, nos quaes es
tabelecem os differentes lermos da provincia do 
Rio de Janeiro, na conformidade do art. 3° do 
codigo do processo crimjnal, afim de obter a. 
approvaç~o da assembléa geral.- A' com
miss!J.o de es-tatistica. 

Do mesmo ministro, remellendo o officio do 
presidente do Rio Grande do Sul de 9 de Março 
do anno ·passado, com oqiro do prnvcdor da 

.,.miseríc1"rdia de PM!o Alegt'e,~cornpanhando 
as representaçoes, que o consl:!'!'t10 geral d'aquclla 
provincia nas sessões c!l!'-1832 a 1833, levára 
ao conhecimento desta camara, pldíndo, como 
m&ios mais.propl'ios pará mantez·, e fazei· pros
perar aquelle pio estabelecimento, que se lhe 
concedao, além dos privilegias, de . que goz,1. 
it santa casa da misericordia desta córte, pro
postas pelo referid1> conselho geral, algumas 
datas de t~rras devolutas para seu patri monio, 
e uma conlritruição annual de 200$_ por cada 

.... um dos fogos da cidade, e provincia.- A 's com
missõfls de justiça civil e impostos. 

Do mesmo ministro, remettendo o requeri• 
menta de Elias José Franco, de S. Pedro do 
Sul; em que pede por sesmaria u~ ri~c:i.o•de 
campo de <tllc t:~üi de po:,se á "r7 para .18...inuo~, ' 

Do mesmo ministro, remettendo a copia do 
decreto de 2 de Março proximo passado, pelo 
qnal se concedeu ao sargento-mór Francisco 
Rangel de Vasconcellos a tença de 80$, corres
pondente âquelle posto.- A' commissão de 
P!nsões e ordenados. • 

Lêm-se as seguintes repre!,tlntações dos con
selho~geraes e camnras municipaes: 

Do conselho geral da província do Espirito
Sanlo, acompanhando a representação da ca
mara municipal da capital, em que pede, que se 
substitui'ío os 6 º10 marcados aos procuradores 
das camaras pela lei do lº de.Outubro de 1828, 
deduzidos das rendas al'recarladas por um or
denado, ou gratificação annual de 300$, por nao 
poderem os dilos 6 0 1º exceder a 18$ á vista 
das diminutas rendas da carnara, e não haver 
por isso quem acceite t1lo oneroso emprego.
A' commissão das ca111aras municipaes, 

Do mesmo conselho, acompanhando outra 
represent11ção da mesma camara, em que pede 
um subsidio annual, que unido aos seus rendi
mentos, possa fazer face ás despezas á seu 
cargo.- A' mesma com missão. 

Do mesmo conselho remettendo uma. repte
sentaçi'ío da c~ara de Guarnpary, acomP.a· 
nhando outros dos povos daquelle munici!)io, 
em que se queixão da falta de terreno para suas 
cultura;;, pelas razões nas ·mesma.s represen
tações expendidas.- A' commíssão de justiça 
civil. 

Um officio do secretario do conselho geral da 
província do Rio Grande do Sul, remeltendo 18 
resoluQ8es e 11 representações organísadas na 
sessão do mesmo conselho finda em 31 de Ja
neiro do correnle anno.- A' secretaria com as 
resoluções e representações. 

Da camarn municipal do Ouro Prelo, re
presentando sobre as duvidas, que occorrêrao 
na occasillo da apuraçao 6era1 para vereadores. 
- A' ~mmissão das camaras municipaes . 

Da da villa de Urubú, offerecendo a repre
sentaçil.(Jll"dos negociantes do seu município, em 
que se qucixào dos males, que pesão sobre o 
comrnercio de algodao, proveniente da taxa de 
10 01", que pag:!.O nas estações pub1icas da }VO"· 
vincia da Bahia.- A' commissao de impostos, 

Da mesma camara, rendendo graças pela 
elevação da povonção de Macahúbas a villa, e 
pedindo ao mesmo tempo para ella uma fre
guezia: quanto á 1" parle fica a carnara intei
rada, e quanto á 2" remettida á commissao das 
camaras,:nunicipa:es. 

Da da cidade de ~Paulo, pet!índo uma inter
pretaçL'.o aulhentica dos arts. 27 e 34 da lei de 
lº <le Outubro de 1828, pelos motivos na 1·epre
seutaçau ponderados.-A' mesma commis::;/io, · 
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Da à da villa ~e Pombal, da provincia <la Pa-• 
rahyba do Norte, pedindo a satisfação das leis 

• violadas por Hypolito Pereira da Silva, e offe
recend4J os documentos, em que funda a sua 
queixa.- A's commissões reunidas das cam:uas 
municipaes, e constituiçrw. 
-.P.;\"l'da nova villa de Montes Cla~s de For

migas, pedindo, qLie faça esta camara pa.31ar as 
reformas constilucionaes.-A',.commissão das 
camar,1s municipaeif. 

Da da villa de Minas Nova31tofferecendo uma 
representação dos povos do seu municipio, em 
que pedem prompto remedio aos males de que 
s~ qneifto na mesma representação.- A' com
missllo do meio-circulante. 

E' remellida á commissllo de justiça civil, 
uma representação do juiz de paz da villa de 
Pitangui, e á commiss:i.o de petições o t·cqueri
mento de Clemente José de Oliveira. 

ORDEM DO DIA 

• Entra em 3" discussão o p~jecto sobre o 
melhoramento do m-eio-circulanle com .;, 
emendas apoiada~ 

A's 11 horas é'"tntroduzido no salão com as 
ftrrmalidades .do es'tylo o Sr. rni nistro da fa. 
zenda. • 

• Vêm á mesa e são lidas ;s seguintes emendas: 
cc No caso de que passe algi.wi dos projectos 

em 3" discussão, offereço por additarnento a 
seguinte emenda : 

cc Fica effecliva~ente re';ogado o alvarái.de 
18 -~e Abril de 180[), que duplicou o valor da 

•moeda· de cobre até então existente, e que de 
futuro se cunh!ISse; ficando por conseguinte 
toda a moeda corrente nc, valor que tinha 

-antes do dito alvará, Salva a melhor redacçllo. 
-- Rebouças. » · 

Apoiada.-

O Sr. ~ocha. é.de opinião qlfe se deve pri
meiro tratar, como questão preliminnr, se acasff' 
se deve resgatar a moeda de cobrê; e pede 
que seja esta a primeira questão que se trate. 

O Sa. PRESIDENTE responde ao illuslre dep1l
tado, que não é necessario tratar dessa qutstão, 
como preliminar, pois que na continuação da 
dis<:Usillo, os Srs. deputadQ!i podem ex~ender 

--suas opiniões á tal respeito. 

O Sr. -Carneiro da Cunha diz que é agora 
a methor occasillo para se tratar desta materia, 
isto é : do resgate da moeda de cobre ; mostrn 
os abusos que ha sobre.a introdu~ào desta 
moeda pelos --4!Sltangeiros, os quaes zombão 
dos brazileiros com a pratica de semelhantes 
ab,J;isos ; porém oppõe-se contra o resgate da 
moeda de cobre. 

O Sr, Castro e Silva em um longo discurso 

mostra a differet1ça que ha entre o projecto 
aclual, f;). o apresentado m sessão pass<1da, faz 
uma .inaly~e a quasi todos os artigos cio pro
jecto ; e não concorda com a maior parle 
clelles; sendo. de opinião que o projecto apre
sentado não remedêa ~ males da nação ; e que 
por consequencia, se deva, tratar ..do relato rio 
do Sr. ministro, e ouvir os esclarecimentos que 
elle possa dat· sobre esta materia. _ 

O Sr. Arauja Vianna ( ininisti·o da fazenda.) 
diz que está prorn pto para dar todos os escla
recimentos que forem pedidos; declara que o 
est~belecimento elo banco, não é um remedia 
Ião facil pai·a ~i;talhar de prornpto o mal ; mas 
que é comtudo necessario. 

O Sr. tebouças falia mui largamente sobre 
esta maleria ; mostrando qu.i:. tem a seu favor 
o ser .• tia profissilO, ainda que alguns senhores, 
qne o são, se achem bastanlemente embara
çrulos a este respeito : passa a ler por partes o 
relalorío do Sr. ministro da fazenda, e 11pon
ln11do 11lgu11s incoiwenientes qne lhe encontra, 
declar'lt que o voto geral clariaçãa se pronuncia 
n favor •do resg-lle da moeda de cobre; e que 
lodas as pro.vincias do Brnzil assim o têm de
tnonstrado, pelos seus conselhos geraes ; passa 
a examinar se os meios que se oITerecem, são 
capazes de produzir os rasultados que se de
sejão ; e fallando sobre a creaçào de um novo 
banco, diz que nunca impugnaria esta medida, 
~rque está certo, que ella nU.!JCa se chegaria 
a est!belecer': faz vêr que esta medida quando 
efficaz, era morosa, e que no emtanto, se se 
chegasse a realizar, o mal se augmenlava; mas 
porque será necessario . muito tempo para re
mediar o mal, não se seg\le que não se de~e 
applicar o remedia : depois de expender muitos 
argumentos, ~onclue, votando contra o projecto, 
e apoiando a sua emenda sobre o resgate da 
lll-oeda de cobre. 

Vêm á mesa as seguintes emendas do Sr. 
Castro e Silva : 

• cc Ao arL 5º, l4º. - O producto do sello •o 
papel e •s ti tu los e'1.nercês, que fica elevado a 
50 "/0 da taxa ora ~xistente. -~ 

Nllo é apoiatta esta 1º parte. 
« Ao § 5º.- O proãucto .9ª tnxa annual de 

2$ por escravo nas capitaes do Rio de Janeiro, 
Bahia, Pernambuco e Maranhão, e de 1$ nas 
demais cidades e villas dentro da demarcaç!l.o 
dadecima. 

Apoiada. 
... « Exceptuão-se os escravos menores de 12, 
e ~iores de 60 annos, e de um escravó, que 
ficará livre para os proprietarios solteiros, e de ,, 
dous para os casados, Salva a redacção.
Ca8t1·0 e ,Sil'Va. " 

Apoiada, ·• .. 
O Sr. Arauio Vianna. (.;ninistro da fa

zend,i) continúa a rmanifestltP a sua opini!lo 
a favor do projecto da commissa.o, e contra 
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o resgate da moeda de cobre, e produz alguns 
argumentos em abono da opinião. 

O Sr. Carneiro da Cunha dh que o imposto 
sobre os escravos deve ser igualmente para 
wdos, porque póde um homem ter dous es
c:ra vos e ser rico ; e outro ter seis e ser pobre ; 
e assim vem a pagar mais o pobre, que o rico, 
e por isso vota contra a emenda. 

O Sr. Augusto May em um discurso, em 
que se serve da doutrina de Bentham, a res
peito da moeda de cobre, mostra que é conve-
11iente, que não só se resgate a moeda de 
cobre, como se estabeleça um novo banco. 

E' lida a seguinte emenda : 
« Que os melhoramentos á fazer sobre nossos 

meios circulantes sejão de novo submettidos á 
consíderaçll.o da illustre commissllo debaixo d<l,. 
principio de um resgalê, e cuie debaixo tio prin. 
cípío citado, ella nos apresente um novo pto
jecto. 

" Paço da earnara, 18 de Abril de 1833. -
Rib~rn de Andrade. >, 

Esta emenda é apoiada, e sendo submettida 
á di~ussão como adiamento, por assim o re
querP.r o Sr. Carneirn da Cunha, é depois 
retirada á requerimento do seu autot· : e sendo 
requerida "!l. prorogaçll.o da hora para se tratar 
de um requerimento do Sr. Monlezuma, rela
tivo á prórogação das sessões, não é admittida 
a prorogação da hora, e fica a discussã~a~adit,. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 19 a 
mesma de hoje. 

Levanta se,a. sessão ás 2 e 1/2 horas. 

Sessão em 1.9 de Abril 

PRESJDENCIA DO SR. LU{PO DE A.~ftEU 

Sum,1AR10.-Expediente.-.Prorogação das horas 
de sessão durante a d·iscir,ssão do melhora
mento do meio circulante. - DiAciirso do 
Sr . .Montezuma, e-mendas,ma votação.-Ordem 
do dia.-lJtelhorainent.o do meio circidante.
.Discunos dos Srs. Oa1·neiro da Cunha, 
Evaristo da Veiga, Rezende, ,ltontezuma, 
F erre,j,;-a França e À1'atfjo Vianna (ministro 
da fazeuda).-Prwecer du ·mesa á indicação 
do Sr. Ferreirn da Veiga propondo a pro-
1·ogação das horas de sessão, durante a dia
cu,ssáo do melhoramento do meio cfrculante, 
sua votação. • 

A's dez horas, feita a chamada, comparecem 
56 Srs. <leputados. 

Faltào com causa participada os Srs. Mendes 
Ribeiro, Pinto Peixoto, Sá Palacio e Baptista 
Pereira ; e item e\la os Srs. Pimentel, Paula 
Barros, Lobo, Pires Ferreira, Sebastião do 
Regô, Francisco do Rego, ~rtuna, Pereira .. 

de Brito, Paes de Andrade, Zeferino, Luiz Ca
valcanti, Hollanda, Corrêa de" Albuquerque, 
Silva Tu vares, idarcellino de Brito, Fernandes 
da Silveir1( Almei('la Torres, Lino, Jàrdim, 
Chivhorro, Baptista Caetano, Gomes da Fon
seca, Ferreirn de Mello, Custodio José Dias, 
Pinto Coelho, Junqueira, VascÔncel105.i Cle
mente Pereira, S imões, Ribas, F eijó, Paula~ 
Souza, Pereira Ribeiro, Joo.o Fernandes, At·aujo 
Franco e VaUasques . . 

Aberta a sessào, ás 11 menos .. ~r.a..,.quarto, 
lê-se e approva-se a acta da antecedente. 

EXPEDJENTE 

O SR. SECRETARIO BELISARIO lê dous officios 
do ministro do irnperio, acompanhando as 
c.gntas da receita e despeza da c::imara m\j,pi"ipal 
desta cidade dos annos de 1831 e 1832. - A' 
commissão das camaras municipaes. 

Mandão-se imprl!nir duasresoluções do con
selho geral da provincia de Goyaz : uma para 
que os parochos, cura~ de'almas, e escrívàes 
das camaras mu nicipaes passem certas certi
dões sem dependencia de despacho : e OLitra 
creanclo na povoação de Salinas uma freguezia. 

Vai á com missão de estatística a represen
tação da camara municipal da viPla de S. José 
d'El-Rei, ilcompanhanQO outra dos habitantes 
do município, reclamando contra a extincçllo ~ 
daquella villa, cujo termo se manda encorporar 
á nova villa tie S. João de Itabornhy, pelo de-
creto de 15 de Janeiro passado. • 

O mesmo Sr. secretario dá conta da 2• via 
do officío do Sr. Dr. Marciano Pereira Ri
beiro, deputado supplente pela província de" 
Minas Geraes, dando a razão porque não com
pareceu na sessão da assembléa geral o anno 
passado, para que fôra chamado. - Fica a ca-
mara.,inleirada·. " 

Mandão-se repartir os ímpl"essos contendo os 
trabalhos do conselho geral da província d~ 
Maranhão. 

E' lido o seguinte requerim~to : 

« Proponho que emquanto se discute o pro
jecto de reforma do meio circulante durem as 
sessõe-té ás cinco horas da tarde, lançando-se 
na acla os nomes dos que comparecerem na 
casa :is 10 horas. .. 

,e Paço da camara, em 18 de Abril de 1833. 
-Montezurna. " 

O Sr. Montezuma sustenta a doutrina do 
seu requerimento, dizendo que nll.o era grande o 
sacrificio, que faziào os_jirs. deputados, porque 
esl'a questão poderia durar ct"'ous ou tres dias, 
e tinha ainda de passar pelo senado, o qual 
está á espera do resultado dos tracbalhos desta 
camara, e continua díz~ndo, que quando nl\O 
p,asse o seu requerimênto, elle fará uma 
emenda, para que durem ao menos as se~õe~ 
até ás quatro horas da tarde, 
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Vêm á mesa e si!.O apoiadas as seguintes 

emendas: 
cc Que se prorogue até ás 3 horas da tarde.-

Carneiro da Cunha. » ·• .. 
_ « Accrescente-se que se tomem tambem os 

.nomes dos que estiverem até ás 5 da tarde. -
E. F. da Veiga. » 
""'1, Caso nào passe a minha emenda, pelo menos 
seja até ás 4, começando a discussao do meio 
circulante logo depois de lida a acta e ex
pediente.-Montezuina. » ~ 

,T ulgada discutida a materia é regeitado o re
querimento, e a primeira parte da emenda do 
Sr. J\fontezuma. Approva-se a 2" parte desta, 
e a emenda do Sr. Carneiro da Cunha, ficando 
prejudicada a o do Sr. Ferreira da Veiga. 

d Sr. Costa Ferreira pede licença para fazer 
um requerimento, e diz que nunca levantára a 
sua voz com maior coragem, como agora, para 
fallar da classe desemhargatoria: d~lara que 
naquella casa ba muitos membros, que bem 
sabem os males gue têm resul~~do. daquella 
classe ; que vae fazer uma queixa contra os 
desembargadores : que a nação inteira levanta 
os seus clam'ies contra esta classe: que a HJe
dida posta em pratica pelo ministro da justiça, 
em vez de remediar os males, os peiorou : que 
a nação na.o póde ser feliz emquanto não se 
remediarem estes males, e que isto não se póde 
conseguit·, sem que a lei seja executada á risca ; 
requer portanto, que se crêe uma comrnissão 
.para tratar das reformas das relações, e que 
se trate já deste objecto, 

Ma.Tida á mesa o seguinte requerimento : 
«Requeiro que se nomêe urna com missão para 

tratar com urgencia, da reforma das nossas 
relaçl'les.-Gosta Fe1"reira. ,, 

O Sr. Carneiro da Cunha. falia contra a ue
cessidade de se tratar já desta materia, e que 
póde ficar reservado para quando o ministro 
apres~ntar o seu relatorio na sessão ordinaria : 
diz que todos os males que soffre a nação, 
resulta~ da _ lei não ser executada ; e que é 
necessario que haja castigo, e que haja um 
cet-to temor nos hornetJ$ parn terem res[)QÍt~, 
ás leis e ás autoridades : conclue dizendo, 
que é melhor que esta rnateria fique -adiada. 

Apoiado o adiamento, fíca esta discussão 
adiada pela chegada do ministro da fazenda, 
que é recebido com as formalidades do es
tylo, e toma assento. .. ORDEM DO DIA 

Continúa a 3' dil!-cussão do projecto de lei 
sobre o melhoramento do meio circulante, com 
as emendas apoiadas na sessão anterior. 

O Sr. Carneiro da Cunha enceta a di;. 
cussao, produzindo varios argumentos a favor 
do projecto ; e contra o resgate do cobre. 

O Sr. Evaristo da. Veiga falia sobre este· as
sum pto, e diz que os males da nação nlio 
provêm só da classe desembargalOria, porque 
em todas as classes ha homens bons, e máos ; 
emquanto aos tllales resultantes da moeda 
falsa, que estes não se soffrem só no Brazil, 
e sim em todas as nações; que em todas ellas 
é imposta aos moedeiros- falsos a pena de 
morte ; e que entre nós pelo codigo, é imposta 
a pena de 4 annos, etc ... Que emfim os ma
gistrados carregilü com os seus peccados, e com 
os peccados alheios : conclue opinando contra 
o resgate da moeda de cobre. 

O Sr. Rezend.e falia contra o resgate da 
moeda de cobre ; diz, qu~ na -sua provitida 
pedia-slé! um remedio ao mai,' qlle existia, mas 
não o resgate da moeda de cobre, o que se 
pede é uma medida fixa ; e que no caso de se 
decidir o resgate do cobre, é necessario dar 
um valor equivalente áquella moeda, o que 
dari a lugar a vir muito cobre falso de fóra, de 
que resultarião grandes males, e que em lugãr 
de se cornpr:i.rem, por exemplo, 20 mil contos, 
se comprarião 40 mil, que disto podia resultar 
a necessidade de um eu1prestimo, contra o qual 
elle sernJ?te votaria ; que não quer se faça 
uma bancarota, e por isso approva o projecto 
da commissil.o. 

O Sr. Montezuma.13ede"'ao ~r. presidente que 
convide aos Srs. deputados parn apresentarem 
os seus projectos, ant';)s dos membros da com
missão expenderem a sua opiniã~ . 

O Sr. Evaristo da Veiga manda á mesa um 
requ erimento, para que os membros da com
missão possão fallar sobre esta materia as. 
vezes que queirão, e que nesta parte sll,j.a alte
rado o regirriento da camara, visto est-e assumpto 
ser o mais melindroso, que se tem apresentado 
na camara. 

O Sr. Fel'reira França no calor do seu dis
curso, diz que os ministros por falta de exe
cução das leis silo criminosos, e que o mesmo 
Sr. ministro, que está presente o é, poc_ falta 
da execuça.o de uma lei ácerca das notas. 

O Sr. Araujo Vianna (ministro da fazenda) 
responde ao il!ustre deputadv, dizendo, que na.o 
poria uma lei em execução, quando disso re· 
sultassem n~ales. · 

·• O SR. CASTRO E S1tv.A manda á mesa a re
soluçlio ofl'erecida por alguns Srs. deputados 
sobre a f'ónna de pagamentos ás estações pu
blicas, e que entrou em discussao na sessão de 
19_-de Outubro do anno passado. 

Pedida, apoiada e vencida a urgencia, é lida 
e remettida á mesa com urgencia J seguinte 
indicação: 

« Que na actual discussão do meio circulanl.e 
gs mambros da c1"mmissno respectiva tenhllo a 
palavr:1 todas as vibes I\Ue o e.Rtcnderern con
veniente, -F. da Veiga. ,>"• • 
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Sobre o que é dado e lido o·seguinte pa~ecer, 

e voto separado : 
• e, A mesa examinou a indicaçi!.o do Sr. de-, 

pulado Ferreira dl\ Veiga, em qne propõe que 
na presente discussão sobre o meio-circulante 

,.:-,,ossa cada um dos membros d~ commissi!.o res
pectiva faltar as vezes, que julgar convef!iente, 
re;·ogado o regimento i;.esta pad~ e para este 
fim sómente.- A commissll.O, altenta a impor
tancia da materia, é de parecer que se approve 
a indicaçno corn a ·sêguin!e emenda additíva. 
O mesmo dirnito competirá a todos os membros 
~ camara. 

,1 Paço da camara jos deputndos, nm 19 de 
Abril de 1833.-.A. P. Limpo de Ab1·eu.- B. 
B. Soare-s de Souza.- V. Fer-reira de Cnstro.
JJ,J, I. Cavalcanti de Lacerda. " 

« O abaixo sssignado é de parecer que a fa. 
culdade exigida se conceda, como é proposta, 
aos membros da eommissão sómente. 

,1 Rio, 19 <le Abril de 1833.-lJiello A1attos. i , 
O SR. PaEstoENTE par!!cipa á camara que o ·· 

Sr, ministro dã fazenda µede licenl.i para re· 
tirar-se, e com as formalidades, com que en
trára, sahe ~ uma hora e quarenta minutos. 

Entra entào em discussão o parecer da mesa, 
e voto separad(l,.~ discutida a materia, é rejei• 
lada a indicaçao, ficando prejudicados o parecer 
e voto setiarado. da 

Voltando-se á discússão sobre o meio-circu"' 
Jante, vem á mesa a seguinte emenda dos 

# Srs. Ernesto e Antonio Ferreira França. ... 
',e A assembléa geral legislativa resolve: 

« Na Bahia correrao por ora todas as moedas 
existentes de cobre, nao sendo evidentemente 
falsas. 

« Paço da camara, 19 de Abril de lBl!.,3.
.E.rneato Fen·eira França.-Antonio Ferreira 
França.» 

Não é apoiado. 
A's duas horás retira-se o ,i;r, presrdente, e o 

Sr. vice-presidente occupa a cadeira. 
Oraa os Srs. Alves Branco e Martim Fran

cisco ficando adiada a discuss!lo,.por ter d.ado a 
hora .• 

O SR. V1cE·PRESIDJ:N'l'E designa para ordem do 
dia 20 de Abril a mesma de hoje. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e um q_uarto. 

" .. -

Sessão em ~O de A.bi.-U 

, P~SlDENCIA DO SR. PAll\l (vice-presidente) 

SuMMARIO. - Ex.pediente. - Ül'dern do dia.
Melhorame_ntotf,o meio-circulante. -J)ii-ew·sos 
d.os S1·3, Carri.efro da Ou.nha, Castro Alvai·es, 

Martim Franciscor Rezerr:de_ de Oliveira, 
Amaral, Jlfontezwna e Reboucas. - Adia· 
mento da dí,w11,1Jscio pelei hm·a. ~ 

Feita a chamada ás 10 horas, comparecem 
58 Srs. deputados. 

Faltãa. com causa participada os Srs. Limpo 
de Abreu, Mendes Ribeiro, Pinto Peixoto. e Pa
lacio; e sem ella os Srs. Pacheco Pimentel, 
Pat1lri Barros, Lobo de Souza, Pires Ferreira, 
Sebastião do R ego, Frl1_!lcisco do Rego, Fortuna, 
Pa~s ele Andrade, Pereira de Brito, Zeferino 
dos Santos, Corrêlt de Albuquerque, Silva Ta
vares, Marcellino de Brito, Fernandes da Sil
veirn, Almeida ,Torres, Lino Coutinho, Jardim, 
Pinto Chichorro, Baptista Caetano, Gomes ·c1a 
Fonseca, Ferreira de'Mello, Custodio José Dias, 
T>into Coelho, Jnng,1eira, Vasconcellos, Cle
mente Pereira, Panla Simões, Sã Ribas, Paula 
e Souza, Feijó, Pereira Ribeiro, Fernandes de 
Vasconcel los, Araujo Franco e Val!asques, 

Aberta a sessao mein hora depois, é lidl e 
approvada a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE -
O SR.· 1º SECRETARíO faz a leitura ,fos se

guintes ofiicios : 
1º. Do ministro e secreta,~o de estado dos 

negocio~ do iniperio, de 18 dr, corrente, 
reme!tendo sete resolu~õcs dos conselhos ge
raes. de algumas provincias, - São mandadas 
imprimir. 

2ª. do mesmo ministro, de 19 deste mez, re
mettendo as netas da eleiçi!.o de um deputado, 
pela província de Minas, a que se procedeu 
ara p!ijencher o lugar, que deixou.,ago na ca

mara o actual ministro -da justiça.-Sno remet-
tidos á êõmmissll.o de poderes. .,. .,_.., 

... ORDEM DO DIA 

Conlinúa a 3• dis0ussno do projecto sobre o 
melhoramento do meio circulante. 

O SR. FERREIRA DA VEIGA envia á mesa um 
...projecto offerecido por Luiz Nicoláo Desfrayer, 

sobre o objecto em questão, o qual é reu1ettido á 
commissão do referido meio circulante. 

O Sr. Ca.rneiro da Cunha pede que se leia o 
projecto offerecido, porque tal vez seja í§lil a sua 
leitut·a. • 

O Sr. Castro Alvarej diz que nunca os pro
jectos offereci(U)i á..camara, podem ser admit
tidos, ou t~mar-se cM1hecimento delles sem irem 
a uma commissll.o, 
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Resolve-se, que vá á comrnissll.o respectiva o 

projecto. • ,. 
O Sr. Martim Francisco diz que cuntinúa á 

tratar de passagem sobre rnnitos dos argn
mentos que Jllllitls senhores têm foilo a favor 
do projecto: que muitos rlelles dizem, que é 
mister na.o pagar o cobre, e que elle diz, que é 
mister pagar o çobre: resporMlendo ao que se 
tem dito à respeito dos empregados puhlicos, 
declara, que nem todos são incapazes ôe exe
cutar a lei, e que a falta da sua execuçrro 
provém mais dos p~meiros empregados; que <los 
empregados subaffernos : que os homens sao 
mais ou menos fragcis, mais ou ·•rncn~ obe

-dientes-"ás leis: accrescenta, que está conforme 
com as idéas dos membros da commissl\O sobre 
a nec-ssidade de um banco ; e que por isso tem 
sido de parecer que este objeclo vá a uma com
missllo para fomar um novo projecto, tendo por 
base o resgate da moeda de cobre: faz algumas 
observações sobre a moeda de ouro : falia dos 
interesses d~ cidadãos, com os interesses -~o 
governo, assim como nas transac:ções com os 
estrangeiros: diz que elle •utado nilo tem 
mudado de seus princípios, ~que elles sao os 
mesmos tanÍQ a respeito de politica, coroo de 
finanças : diz mais que finha em 1830 formado 
uma lei de reforma para o banco, c,•que ainda 
hoje elle quer um banco; mas um banco, que 
nada tenha com o governo·; porque a pal,vra, 
-governo,-ainda mesmo com principias con
stitucionàes, é synonymo de força; e que não en
tende, como o governo se ia àrvorar eltl socie
dade de comlllCrciot que elle sim, quer um 
banco, poi;,que é o unico meio de fazeL· apparecer 
a moeda de ouro e de prata.,. mas que é preciso 
ver como se póde estabelecer este l.lanco ; e que 
para esle ~tabelecimenlc, cumpre, que ln1j:1 con
fiança no governo, e que o governo pague a quem 
deve ; e alé:n de outras muitas razões, que ex
pende, conclue dizencío, que é mister resgatar a 
moeda de cobre; ~ que é ne~essarío oITert!'cer 
uma hypotheca, e que esta hypotheca seja sobre 
novas rendas. · 

A's 10 horas e Ires quartos senclo annunciada 
a chegada do ministro da fazenda, é este rece
bido á porta do sala.o e nelle introduzido com 
as formalidades do eslylo. 

O Sr. Itezende continúa a sustentar• a sua 
opinilio contra o resgate da moeda de cobre, e 
vota a favor do ·pl'ojecto. 

O Sr. Ba.ptista. de Oliveira como membro 
da con'Tmissao, sustenta o projectos]a mesma, 
apresentando alguns map.pas, e tabellas sobre o 
objecto cm questao; combale a opinião do Sr. 
Mart-tm Fran(àsco; e que no caso de se resolver 
o resgate do cobre, que não sé tinha de se res
gatar o cobre, como as moedas de ouro ; e 
finalísa dizendo, que o resgate do cobre traz á 
na9ao desgraças, e desorde~ .• 

O Sr, Ama.ral trm um longo discurso com
bate a ·doutrina a·o pr~ecto da commissao. 

O Sr. Montezuma começa o seu discurso, fal
lando das objecções de algÜns Si. deputados, e 
declara~do que só se limita a respond!àl'a alguus 
dos argumeoto3 expendidos e diz, que nilo desiste -
dt mesma idéa de que todQS os Srs. deputados • 
devem apresentar as idéas que têm concebido 
contl'a o ~rojecto; e qne será mais generoso 
apresentarem as suas emendas anles de fina·
lisar a d.iscussll.O desta. materia ; o que lhe pa
rece o mais incomprehenmel, é corno pessoas 
de alto talento recusao dar as suas icléas, sobre 
o melhor meio para se atalhar o mal: di1. que 
nesta questll.o, que é da mais alta importaücia, 
se tem arguido á commissll.o de querei" fazer 
uma bancarota; e que isto nunca .esperava de 
um amigo seu, e collega; pede á camara, que 
tome o maio1· interesse nesta maleria : que elle 
deputado pouco póde perder, pen-que é pobre, 
mas que a sua i1J..ma nll.o o aecusa de.....propôr á 
camara uma ba~arota: antes os que pre
tend~Q.l o resgate do cobre, é que querem uma 
bancarota ; diz mais, que nllo ha nenhuma lei 
a respeito da obrigação de se pagar essa moeda 
de cobre: mostra, que toda a moeda tem dous 
valores, um inttinseco, que é na razs.o da quali
dade do metal ; e o outro é dado pelo officio da 
moeda, quw o valor de utilidade ; allega eai 
abono dos seus argumentos a doutrina de 
Richar'l, escripl~ inglez : d,eclara tarnbem, que 
não se nega a moeda de cobre ; que n!l.o se 
qu~formar uma bancarota, e que longe, longe ~ 
da camara semelhante idéa : o que se pretende 
é, o giro da moeda de cobre falso mais 
limitado ; mas que aquelles senhores, que de
fendem o resgate do cGbre, defendem os inte
resses dos cambistas, e sao contra os interesses 
da naçno ;-falla mui larga e energicamente 
sobre a utilidade do estabelecimento cio banco, e 
respondendo ao que se tem dito, que o governo 
niio deve'ler parle no banwi, tfaz por exemplo 
o ban~o dos E§l!iftdos Uq,idos da America, 
em que o governo lambem é membro daquella 
sociedade, e ainda nM · ·consta, ~ue o governo 
prevaricasse; respondendo .ios argumentos dos 
S1<;;. deputa.dos, que hti.O feito a accusaçll.o da 
commissno, conclue dizendo, que o fim da 
commissão é pagar a divida do govemo, e qüe 
t~dos aquelles impo-itos são applicados para pa· 
gamento da divida, e que pede á carnara lhe 
faça a justiçn de acreditar que elle nD.o coo-
pera para umãbancarola, . 

O Sr. Rebouças em um longo discurso sus
tenta il sua opiniao a favor do resgate da -moeda 
de cobre, trasendo por exemplo, o que a tal res
peito se tem prnticado na Russia, e em oulPos 
estados despoticos, nos quae!i9' se h'ã re'!'nido a 
referida moeda : e combate os argumen~s, que 
se hl!.o produzido, em abono do projeclo : faz 

.._,arias reflexões ácerca da moeda de cobre, que -. 
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o governo tem comprado, e sobre a moneti
sação desta moeda, assim como elo ouro e prata; 
e é de opiniãO',iue em.se eunhando a moeda ~e 
cobt·e na razão de seiscentos e quarenta réis, 
não haverá receio de introducçií.o de moeda 
falsa. 

Dada a hora fica a discussflo adiada reti
rando-se o ministro com as mesmas formali
dades. 

O Sn_ PRESIDENTE dá para ordem do dia 22. 
A mêsma da antecedente. 
Levanta-se a sessão ás 3 horas da tarde. 

§ess:ão em ~2 de Abri! 

PRESJDENCIA DO SR. Lli\!PO DE ARREU 

SmrnAmo.-Expe..lienle.-Ordem do dia.
lJfelhoramento do 1111:io cfrculcinte.-D·isciirsos 
dos S,·s. Ferreirq, França, Ernesto l 11·ançlf, 
C,x-,tro e Silva, Co.sla Ferreira, Araivo 
Liina, Hollanda Cavalcanti, Bapt-ista de 
Oliveim e Evarit/to da Veiga. 

A 's 10 horas faz-se a chamada comparecem 
58 Srs deputados. 

Faltao com causa participada os Srs. Mo~ra, 
Calmou Pinto Peixoto, Sá Palacio e Baptista 
Pereira'. e sem ella os Sl's. P,1cl1eco Pimentel, 
Paula Barros Lobo de Soufa, Pires Ferreira, 
Sebastião do 'Rego, Fortuna, Pet·eira de Brito, 
Paes de Andrnde Zeferino dos Santos, Corrêa 
de Albuquerque,' Silva . Ta~ares, i\'la:cell~no de 
Brito Fernandes da Stl ve1rn, Almeida 'l Ot"!'cs, 
Lino 'coutinho, Jardim, Pinto Chicharro, Ba
ptista Caetano, Custodio José Dias, Gomes ela 
Fonseca Feneira de lVIcllo, Pinto Coelho, Jun· 
c1ueira Vasconcellos, Clemente Pereira, Paula ' S F .. , F Simões, Sá Ribas, Paula e _ouza, 'e 130, 'er-
nandes de Vusconcellos, ArauJo Franco e Val
lasques .. 

- ·-- .,ç 
resolva sem vir o ministro competente ; e diz 
que tem um ptojecto. para offereccr á camar:i,,, 
e passa a ler o referido projecto. Declara, que 
E!xpõe os seus sentimentos pela obrigação, 
que tem de concorrer para n obra de que se 
trata; que pede a _palavra para ~.1llar contra • 
o pt'Oject~ em questuo; e que dese.ia q11e toúos .. 
offorec;.ão as suas idéas sobre esta courn : falla 
contra o padrllo dos valores marcados ao pro-jeclo. ·· 

O orado1· é -interrom7Jido no seu di.scni·so poi
enlrai· na cwnara o Si·. ni-inistro da fazenda. 

O SR. F1mm,:rn,1. FRANÇA, continuando a fallar, 
oppõe-se R?J vl!!or a que a commissão tinha 
elevado o valor das moedas de 6$400...,que 
é a r.izil.o de 10$, tlii que lar' banco 11f\o é 
nacional, é governal ; e que o melho1~ expe-
diente é, se }w que pngar, psgm· : tem
se dilo, que os ministros são muito mó.os 
curnpridues das ordens, log&- corno hão de elles 
adminislrnr bem o banco ? . • . diz tnnis, que o 
governo nlio deve ser accionista, por que não 
é isto conforme á consliluição ; que os bilhetes• 
da alfandega corrião cotl1'0 dinheiro, ~"porque? 
porque linha bons fiadores : finaliza dizendo, 
que não acha necessario o baneo, e que s~ 

, pó.d.ç Qas~r bem setn el!e, e que se curnprão 
as prornessas feitas. 

E' lido o seguinte projectú : 
,, A assemblea geral legislativo decreta : 
« 1" O governo encommentlará quanto antes 

moeda de cobre com a marca unica do peso, na 
quantia total de mil contos de réis, e logo der
ramará no imperio na razão da povoaçuo d~s 411 lugares pelo preço p4oximo âo custo, por via 
dos pagamentos em pnizo razoado, breve an1~s 
declarado; depois do qual a moeda velha dei
xará de conel', excepto no pequeno curso que 
abaixo se declara. • 

Aberta a sess11o 20 minutos depois, 
e approv,ada a àcla da ai,lt>ceuente. 

EXPEDIEKTE 

« 2º Impor-se-hão os tributos do scllo de 
lodo o papel documental, c~mo se especifica 1:ª 
lahella offorecid?. pela comm1ssl\01 e do senhorio 
de escravos ú 1$000 t"êis por cabe~a de escravo. 

é liJu Os quacs tributos se at'l'ecaclarão na moeda ~
lha de cobre pelo seu vl\lor no1'.1infll, nao scu:lo 
evidentemente falsa, ou no equivalente cambtal 
du nova moeda, por dei annos ou por _aquclle 
nmncro de annos que o governo cstrnrnt·, e O SR. l " SECRETARIO apres~nta uma repre- anl~ declarnr provavelmente uaslantes para a sentação da Camara Municipal da villa da moeda do giro velho se recolher. Passi);.dO~ ~ os Abbadía, provincia de Sergipe, as:signada_ ~el_os quaes annos a moeda velha desappurecera de vereadores e varias habitantes elo mnnicipio, todo e O prirneiro tributo 11110 durará mais, se que é remeltid,1 á commi~HãO da5 cai_nai:as uâo O segundo, que continuará a cobrar-se na munieipaes, e uma memona s~bre O mew cu·- moeda nova por tempo indefinido. A moeda l!t\lante, offerecida por Jocá Gal'Cla que é remet- velha será cortada immediatamente ao !'cio de tida á comrnissão respectiva. se recolher. ~ 

ORDEM DO DIA ,, 3º O produclo dos impostos ditos se app!i: ~ ' cará á paga das despezas que a execu~o da 1~ Entra em 3• discussão o pr:_oj~c1o s?bre o exigj,.· e a a.II1ortlsaçílo da mof:da papel. meio circulante com as emendas Já apoiadas, « Paço da camara dos deputados, 22 de Abril O Sr. Ferreira França. pede que nada se de 1833.-Antonio FeiTeira França . " 
'J:UI.LO 1. 7 
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t O Sr. Ernesto França diz que apresen~ 
tawbem um projecto sobt·e esta rnateria, e que 
en'fende, que. todos devem fazel' os maiores 
esforços para remediar um mal que peza sobl'e 
a naç.il.o. -. 

O Sn. DEPUTADO lê o projeclo, o qual é 
apoiado para se discutil·. 

cc A a$sembléa geral legislativa decreta: 
• 

TITULO I 

Dff.1neio circ1tlctnte, e fúrma de pagamentos 

,e Art. lº. Do lº de Julho de 1834 em diànte 
a fozenda publica r,~ceberà, e pagará sómente 
em ouro de 22 quilates, cunhado, ou em barra. 

u Att. 2º. Os pagamentos, e recebimentos, e 
Sl.1'l5 fracções, que n:lo chegarem a Ullla oitava 
de ouro, serão satisfeitos em pr.llu de 11 di
nheiros cunhada, ern bana no valor de 1/61 do 
valor ,lo ouro. 

cc Art. 3º . Os pagamentos e recebimentos, e 
suas fracções que no.o chq-;,•·em a.uma oitava de 
prata, sct·1lo satisfeitos ·ern cobre pnro, cunhado 
na casa da moeda, no valor de 1/50 do valor da 
prata. 

cc AY-t. 4.0 As anteriores dividas da fazenda pn· 
biica activas, ou passivas, serno reduzidas a esta 
fónna de pagamento, calcrrlando-se o valor qtie 
tinha no tetfipo da eslipulaçllo a moeda ex
pressa, ou lacitame.µte con vencioaada. 

u Art. 5.º Os artigos antecedentes são ex· 
tensivos ás estipulações entre os particulares, 
quando elles expressamente ni'.lo tenhão já de· 
terminado para o futuro o contrnt'io. 

TITULO II. 

Do cunho, 21eso, iiiscripção, e denominação 
das moedas ... 

« Art. 6.º A casa da moetla cunhará moedas 
de ouro de 1, 2, 4, 5, 8 e 10 oitavas : de prata 
de 1, 2, 4, 6 e 8 oitavas : e de cobre de 1, 2, 4 
e 8 oitavas. 

e< Art. ~-º O ouro, prata, e cobre empl'egados 
no fabrico das moedas serao dos loques desi· 
gnados nos artigos 1°, 2º e 3.º 

,e Art. 8.º A casa da moeda lev.-rá de feitio 
pelas moedas de ouro 1 por cento, e pelas de 
prata trez por cento sem perceber nenhum 
outro , emolumento, ou•direito, debaixo de qual
quer titulo que seja. Pela moed~em do cobre 
nada pl:reeberá. • 

._ "· .Ar[ 9.0 Nos toques determinados para o 
our~ e para a prata concede-se de remedio, ou 
quebra para mais, ou para menos, no ouro 
O, i, 6 de grão de fineza, e na prata 1/u de 
dinheiro. 

cc Ar!. 10. Nos pezos determinados para as 
moedas, concede.-se de remedia, ou quebra para 
mais ou par\ mcno,,, oi~o grãos no marco do 

onro, 16 grãos no marco da prata, e 115 grãos 
no mat·co do cobre. • 

,e Art. 11. As moeda,; receberão a forma que 
mais conveniente fôr: terão em um lado es
tampudo o mappa do Brazil, e no outro-a ins
cripção unica do pezo e toque, e em baixo a. 
declaraçao do lugal', e anno em que se cunhar!l.o. 

« Art. 12. A inscripção determinada consli· 
tu irá con1 a declaraç!l.o do met,ll, a denorninaç!l.o 
da moeda. 

TITULO III; -Do papel moeda 

<< Att. 13. O papel moeda actualmenle exis
tente no Rio de Juneiro, Bahia, e S. Paulo, 
continuará a ser recebido cotno até rigora, :lté 
e ultimo de Junho de 1834. Do lº de folho de 
1834 em diante até sua completa extincção, será 
atlrnillido na metade dos pagamentos de que 
tt'ala, o lit. 1" desta lei, na razM ele 10$000 por 
meia onça de omo de 22 quilales. 

" Art. 14. Parn o resgate deste papel morda. 
ficão desde já applicados os fundos seguintes : 

« § l.º Os capitaes om existent~ l'l.,OS c_pfres 
do ex.ti neto banco. 

,e§ 2.º O produc!o do impostor!os impostos 
creados pelo alvará de 20 de Outubro de 
1812. ~ -

,e§ 3.º O produclo do sello, qne fica por esta 
lei extensivo a todos os papeis e docmüentos 
constantes da labella junta, depois {le deduzidas 
as despezas do primeiro novo cunho de cobre. 

« § 4.º O prodt\clo da ê'ontl'ibuição annua! de 
400 1éis. paga por cada escravo que se possuit· 
depois, e dedtrzidas as despezas do primeiro 
novo cunho do cobre. 

TITULO IV. 

Do cobre cfrculante 

<e Art .• 15. O aclua! cohre cit'culante con
tinuará' a ser recebido como moeda até o ultimo 
de Junho de 1834, n!lü sendo conhecidamente 
falso. 

« Art. 16 . .J)o lº de Jnlho de 1834 em diante 
cessará o seu curso, mas será recebido em 
pagamento dos impostos est.1belecidos pelo § 3º 
e 4° do art. 14, pol' tanto tempo quallto se 
calcular · em razão do cobre existente ern cir
culação, e do producto dos dilos impostos na 
razão de 2$560 nas provincias de S. Paulo, 
Goyaz, e Malta-Grosso, e de 1$280 nas mais 
provincias. 

"Art .. 17. O governo fará IOm a necessaria 
aritecedeuch T:unha;i, conforme /f) estabelecido 
no titulo 2º desta lei e distribuir pe\ts~rovin
cias segundo sua população e industria, tantas 
moedas de cobre quantas se julgarem neces
sarias para o mercado miudo e para os paga· 
mentas di, que trata o titulo lº, 
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cc Átt.,, 18 . . .A despeza necessaria para esse 

fim será a primeira deduzida do producto dos 
impostos estabelecidos nos §§ 3° e 4° do artigo 
14 e nãS, cl~ando, preencher-se-ha pelas 1J;1ais 
rendas f.ltlbticns. "' "" 

." Art. J 9. O gove_rno dará os regí,lJatnenlo
e rnslrucçõe~ necessarias ~ra a boa execnçlio 
desta lei. 

« Art. 20. Ficl\o revogadas todas as di$\lO· 
sições em contrario. 

,, Paço da ~ara dos deputados, 22 de Abril 
de 1833.-E-meato Ferreira Fran2a. n 
~ Sr. Castro e Silva diz, que tendo offe

recido como emenda, um prnjecto na sessào 
enssada sobt·e e~lc objeclo, por isso o lernurava 
agora. · 

E' lida a seguinte emenda: 
<e Ao § 5º do art; 5°. -Os escravos d'Officios 

pagarn.o o dnplo do imposto.-Casfro e Silva.» 
Não •é apoiada. · ~ ·• 

O Sr. Cesta. Ferreira. requer que se mande 
impl'irnir o projecto do .Sr. Ernesto Ferreira 
Frauç~ e mostra que a. materiu cm questão é 
u5suz espinhosu, é que vai fazer 2.lgLunas re· 
fiexõe;;- para mostrar à naçno. i:Jrnzileira o seu 
modo de setitir ; fjUe os nossos enos p:i.ssalfo::; 
crao muitas vezes os· nosos melhores mestres, 
que todos sabem, que os delirius, ou'\s cabeças 
polilicas dos uossos minisll·os mergulharão a 
naçri.o brnzil~ira no µelugo do;; mi,,lcs em que se 
acha: t11111ta d4l cobre, dando-lhe o epithe to de 
l lilii.o ruim: declara qne o ministro da fazenda 
linha creutlo uma commissll.o para tratar sobre 
este objecto, a q uat tTi1 ba dado o seu parecer a 
favq. do resgate tla moeu;.J de cobre; e que os 
membros da commissno da camara tinhlio vo
tado co11tra e~le resgate,. 

Alem de outrns muitas razões, que expende 
contra a doutl'ina do 1Jl'ojecto, diz qile não sno 
estas., as circu!ll!;tancias de se i1üpôr um tribulo 
á naçào, nem e,le o meio, que se deve seguir ; 
oppõe-se igualmente ao lributo, que se pretende 
impór sohl'e os es<:t·avos; falla sobre os delapi· 
dadores dos dinheirns da naç:10, e que nada ac 
con~eguirá sem Ult)ll reforma completa na rna-

_gi~lratura, e vota contra o pr'?jecto da com-
nuss'ão. • 

E' lida a seguinte emenda: 
,, Ao s 5. º do art. 5. º-Exceptulío-se os 

1;,5cravos menores de 14, os doentes, e os apren-
dizes de ot'ficios.-Oosta Fer11eíra.,, .. 

Não e apoiado.-
E' igualmente lida a seguinte emenda adcli

tiva: 

« Os empregados publicos serilo pagos pro· 
porcionalmenle nas mesmas especies em que 
forem arrecadadas ai- Cllndas publicas nas .uas 
respectivas provim:ias.-Pa-itJa. Araujo." 

... 
,, Do mesmo ad.tlitivo á tabella: · 1 Gazetas . . . . • • . . . . . . . . . { 

Annuncio'S pnblif1s. . . . . 60 réis 
Folhinha,; de parede. . 

lml'rensa Folhinhas de reza ... ~. ~ -
Folhin!tas de algibeira .. t 40 réis 
Almanak .. . ...... .. .. . . 60 r~ 

Paula .ArnuJo. " ~ 

E' apoiada. 
o~ Sr. Araujo Li.ma em Ulll longo discmso, 

divide em dois prineipios a doutrina em que a 
commissrio se funda, e os meios que offerece, 
são dous : o ang;mento elo valor do ouro, e 
a creação de um banco : folla sobt·e os p,1ga
mentos, qBe se fazem em cobre eutdifferentes 
prnvincias; e mostra qne do projeclo offerccido 
nada se consi:gue, e as cousas fü:aruo no seu 
primeiro estado, ou peior, \),,Pi~ que o beneficio 
que se tirará deste meio-circulante, é vêr-se o 
cobre desa')'rcciado ; e· que srffllo o effoito da 
providencia pToposta, este desapreciamento, ll:lo 

~ouseguia resultado algum : diz que o cohre 
não só setve para uso dos particL1lares, mas 
par;, ser exportado ; que a c'onsequencia dil me
dida do cobl'e entrar em pagamento só até 1$, 
é ver se esta moeda faz as funcções do 
papel; que nao vê meio como se pode1-á chamar 
cs n•ae3 preciosos, para a circulação : que se 
o commercio tirou esses metaés preciosos, como 
é'Jue agorn se quer qu~ ella entre com ellcs na 
circ1llaçao? • 

Que os interesses do commercio, fori!Ô os 
que fiierão com q11e elle retirasse esses me- .. 
taos: e falbndo do i,stabelecimento de um 
novo banco, mostra, que c:;nando do seu esta
belecimento pude'sse resulf.ar algum beneficio, 
em sú p:lra o Rio de foneil'O, e nil.o para as 
onlrns províncias, e que não prnenche os fins 
para que se proµõe : depois de ter prnduzido 
1ut1,ilos argumerilos conti·a a doutrino. do pro-
~clo, vota C'Wt"a ellé"!' , -

O Sr. Holl.i,nda. Ca"1alcanti falia muito cner· 
gicamen te n1;sta ~ll'taleria, dizendo que a ordem 
que le111 havido nesta questao foz grande honi·a 
á c,tmara , e coutinuando por largo espaço a 
expendet· muitas r,,1zlies soln·e o eslabelecirnenlo 
do banco, e da sua grande utilidade, e~::i;iando 
muito o projecto do banco dos Estados-Unidos 
da America te, nilO obstante votar pelo parecer 
da commis5llo, offorcce uma emenda, a qual é 
lida e f!l1oiada, 

O S1'. Baptista. de Oliveira, sustenta o pro· 
jecto da commissao, e responde aos argumentos 
do Sr. Araujo Lima. 

São lida, as seguintes emendas : • 
" O art. 1. 0 Seja su~tituí-do pelo seguinte: 
,, Art. 1 . º O padrão monetai'lt> do lmperio 

do Bra:úl é fixado na raz\l.O de 2$500 por oitava 
de ouro de 22 quilates: e emquanto n!lO fôr 
determina(!a a-rnscripçao, typo, e dcnominaçao 
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das moedas, serã.O as nacionaes actualmente 
existentes, e as estrangeiras, recebidas J;!as..i,sta

•ções publicas na razM agora fixada. • • 
cc O ar\. 2. 0 Seja substituído pelos seguintes: 
,e Art. 2. 0 Para uniformisar, e dar estabi

lidade ao padrão monetario fixado pela P:esente 
lei é convidada uma associação commerc1al que 
se' denominará Provo Banco do B razil, cujos 
direitos e obri"[\.Ç<íes serl\o os mesmos qu~s 
j'mtc-;:'iptos pel~ governo dos Estados-Unido_s da 
Ameriea do Norte, pelo acto de..l.0 de Afüil de 
1816, debaixo do tit11lo~Acto para incorporar 
os ~ubscriptores do Banco dos ]1:stados-Unidos. 

,e Ar!. 3. 0 O minis tro e secretario de estado 
dos negocio;, da fazenda dando immediatamente 
execução áquella p;;.tc desse acto legislativo dos 
Estados-Unidos, que fôr compativol com a crea
çll.o de um lianco semelhante no Bra;r.i.l, depois 
de a haver recli.~ido com a ,rPPlicaçl!O conve
niente, e publicado; proporá ú assembléa geral 
as alterações que o mesmo acto requet· para a 
sua completa execução, e para o fun ifl..que ellc 

• é "àdoptado no [mperio do Bt-azil. 

" Art. 4.º Os capitaes do extincto Banco do 
Bt·azil que se achão em deposito para hypotheca 
dos bilhetes actualmente em circulação poderão 
ser commutados em acçilO do novo Banco do 
Brazil, caso assim o exija qualquer dos accio
nistas do extincto banco, da parte qne corres
ponde ás suas acçõês. Com declaração lorém": 
que tul r~ni'õçrw nll.o fará effectiva ~não depois 
de installada a adminislt·ação do novo Banco 
do Brazil, para serem esses capilaes entregues 
aos seus respectivos caixas ou lhc~meiros; e 
que os dividendos dos lucros desse capital hypo
thecado, de maneira alguma silo sujeitos á sua. 
hypotheca. 

• ·cc Supprimã'b-se os arts. 3º e seguintes : 
« Paço da camara dos deputados, 22 de Abril 

de 1833.-Hollanda Ca.valcanti." 
Apoiada. 

cc Na tabella para o imposto do sello accres
cente-se-certidões de matriculas e exames 
nos cursos juridicos e medico~ e certidões de 
idade . - Ferreira Françci . " 

Apoiada. 

« Art. 1.º O cunho da moeda de cobre fica 
franco para todos, porém tal 1toeda só será 
recebida~ nas estações publicas nos pagamentos 
de 1$ para baixo.-Henriqiies de .ReztJnde.» 

, Não é apoiada. - 4 

~ .... ~ A passar a creação do banco, offereço a se
guinte emenda ao artigo 4º : 

cc Para directo1·es do banco n!to se admittirá 
mais da 5" parte de estrangeiros.-Gamro e 
Silva. » "' 

E' apoiado. 

Additivos. 
cc Art. 1 ° Tres mezej depois 9a publicação 

desta resoluçao, todos os pagamentos ás esta
ções pnblicas ser~ feitos d~nodo seguinte : 

cc §4º N as prnvincias oncle ha papel do go
verno, um terço em moeda de oni;o ou prata 
nacional ou est~ngeira, e dois terços em papel 
ou cobr~ • 

e, § 2º Nas provincias onde não ha papel, 
metade na referida moeda e metade em cobre. 

" Art. -2" A Õita va de ouro de 22 quilates 
pelo valor de 2$500 réis é o padrão que deve 
re11ular os valores de todas as moedas de ouro . 
o~-· prata. O cobre fica reduzido desde já-á me
tade do valor de sen cunho legal. 

« Paço da camara dos deputados, 22 de Abril 
de 1833. - Castro e Silva. " 

Não é apoiada. , ... 

O Sr. Jvs.risto ·da Veiga pede que --se 
imprimão todas as emenda~ que se tem 
fei!Õ ao projecto, pois que ele outro modo nllo 
pode-votat· nesta qLtestão senão á esmo. 
• Ha ·sobre este objecto um pequeno debate. 

Dada a hora fica adiada a discussli.o . . 
O SR. PRESIDENTE dá para a ordem do dia 23 

a n)esma de hoje. '11 . 
Levanta-se a '\cssão ás 3 horas mêi'ros 2 

minutos. .. 
Sessão em. ~3 de A.bril 

Pf\ESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREO 

SumlARIO. - Expediente.-Ordem cto dia.
j)Jelho,wnento do meio circulante.-Discur
sos dos SYs. Marli,in Francisco, Alues Branco, 
Hollanda Oa?;alccmti, Evai•Íif,o da V~ipJ,, 
lJíontezuma e Augusto May. -.Adiamento ela 
diswssão pela ho1'a . 

Faz-se a chamada ás 10 horas e compat·ecern 
58 Srs. deputados. "' 

Faltno com causa participada os S1·s. Calmon, 
Veiga, Pinto .. ,.Peixolo, }3aptista Pereirn e 
Palacio; e sem ella os Srs. Pimenlel, 
Paula Barrns, Lobo, Pires Fe1·reira, Sebastiãa 
do Rego, Francisco do Rego, Fortun'::1,.J,?ereira 
de Brito, Paes de Andrade, Zeferino, Corrêa de 
Albuquerqq,e, Silva Ta'í,ires, Marcellino de Brito, 
~ernandes da Silveira, Almeida Torres, Lino, 
Jardim, Pinto Chicharro, Baptista Caetano, 
Gomes da Fonseca, Ferreira de Mello, Custodio 
José Dias, Pinto Coelho, Junqueira, Vuscon
cellos, Clemente Pereira, Simões, Ribas, Feijó, 
P:i.ula Souza, João Fernandes, Vallasques e 
Araujo Franco. .. 

. Àberta a sessão ás 10 hol'as e 15 minu~os é• 
lida e approvada a acta da antecedente. 

O SR. 1º SECRETARIO di conta do seguinte 
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EXPEDIENTE '> 

Officio do ministro do imperio, acompa· 
nhando.,o da camara municipnl da villa de 
S. Salvador de Campos com a 2• via da repre
sentação, em que a mesma c:amara satisfaz o 
que se lhe ordenou ácerca dos meios qt1e julga 
necessarios, e mais commodos uara supprir a 
falta de rendimento, com que se fação ~s des
pezas municipaes.-A' commissão das camaras 
municipaes. 

Officio do mesmo ministro com o do se
cretario da mesa parochhl da freguezia da villa 
de Haborahy, acompanhando o traslado da acta 
por occasiào de uma denuncia tlad:.. contra um 
dos membros ela mesma mesa.-A' commissão 
de constittüçno e poderns. 

Officio do ministro da fazenda, devolv;ndo 
o rcqt1erirnento, e mais papeis ácerca ela 11re
tenção de José Lino de Moura, e dando as in
fonnuções exigidas a foi respeito.-A' secreta
ria para ser presenie á quem fez a requisição. 

Manda-se entregar os documentos pedidos 
por João Henriques de Paiva. 

E' app1:ovada a redacção da resoluçao, que 
' declara cidaclão brazileiro a Thomaz José Pinto 

de Siqueira. 
Li1fa a redacção da resolução, que declara 

cidadf\o hrazileirn a Francisco Viutorino Xavier 
de Brito, ;em á mesa a seguinte emenda of
ferecida pelo Sr. Castro e Silva, que foi apoiada, 
e approvadu assim como a reducção : 

« Accrescenle-se-natural d:i. provincia do 
Maranhao.-C'astro e Süvc1.i) 

ORDEM DO DIA 

Introduzido o Sr. ministro da fazenda com as 
formalida1les" do estylo continúa a 3" discussão 
do prnjecto de lei sobre o mel11oran1ento do 
meio circulante com as emendas apoiadas ante
rionncnle. 

• O Sr. Martim Francisco pede a palavrn, e 
diz que vai dm· uma satisí'açno aos memb1·os da 
comrn issi\O, que o havillo increpado, dizendo, 
que elle lhes tinha chamado uma quadrilha de 
ladrões : que só dissera, que esta lei, que se 
pretende impôr é um roubo da propriedade: 
e em um lon!JII discurso torna a sustentar a sua 
opiniào contra as obj~ões, que se tem posto 
ao não rej,gate do cobre, e mostra os inconve-

• nienles que havião sobre o estabelecimento do 
banco: que não é nesta época, qne elle se póde 
estahelecer ; e allegando o que se passa na 
França a tal t"espeito, diz, que no tempo do Di
rectorio, e das convulsões polilicas, nunca hou
verão taes estabelecimentos ; que no tempo dos 
crimes ,não houve banco ; e fallando a respeito 
das boas instituições, declara que é necessa1·io 
qu-e ellas fossem apropriada~ aos costumes dos 

homens para que se dã5J : falla ácei·ca dos go• 
vornos da America Ingleza: e depois de muiiOS 
argumentos, que expende, vota contra o pro
jecto da com missão, e todas a~ em~udas, que se 
tem offorecido ao mesmo projeclo. 

O Sr. Alves Branco falla sobre o estabeleci
mente do banco: e continúa dizendo, que a me· 
elida olfo1·ecida pela coinmissao a respeito do 
cobre, ia faie!' ao pobre mais pobre, e ao 
rico mais rico; que é do seu devei· ex pôr com 
franqueza .a sua opinião, que é a mesma que 
offorece o Sr. ministrn no seu relffllriô; que é 
necessario tirar. urna parte do cobre do mercado, 
e que esta seja, por exemplo, 10 mil contos de 
réis, mas qt1e nestes fossem incluidas todas as 
moe<las de quatro vintens, por serem as mais 
falsificadas : qne deseja fortificar a moeda tlo 
cobre, e que a moeda pequena deste metal 
seja l"1Jduzida á metade dCl seu valot· actual, 
para assim se evitar a íntroducção do cobre 
falso: falia igualmente sobre a necessidade de 

~uma lei a respeito do estabelecimento do paga
mento. 

O Sr. Hollanda Cavalca.nti pede licença á 
camaru para lhe offorecer cr-pr&jecl1> sobre o es
tabelecimento do banco dos Estados-Unidos da 
America, e requer que elle se imprima: assim 
se resolve. 

Ô Sr·. Evaristo da Veiga pede ~ urgencia 
deste negocio, e que se recommende na ty
pographia Nacional, qne se vendão os exem
plaL·es o mais barnto possível. 

O Sr. :MontezÜma é de opinião;que se dêein 
estes cxempl,,res de ·graça, 

O Sr. Augusto Mav torna a sustenlal' a st1a 
opiniilo em um longo discurso, votando pela 
necessidade do estabelecimer1to do banco, e 
pelo resgate do cobre. 

O Sr. Hollanda Oava.lcanti dii: que a quaslãQ. 
é de sua natureza ardua, é complicada de uma 

., .,naneira tal, que dizendo-se cousas muito boas, 
algumas se têm dito fóra da questão : que traz 
alli a representaça.o do conselho geral tia pro· 
vincin da Bahia: que aquelles senhores que 
têm~ fallado sobre a Bahia, que a leiào, e q11e 
veji\o o que pedem os povos ãa Bahia; que não 
é outra cousa mais, que o melhoramento do 
meio-circulante: e é isto mesmo o que pede o 
Brazil jnteiro : logo a questào é sobre o meio• 
circulante. 

O SR. RocHA : - Da Bahia. 
O SR. HoLLANDA CAVALCANn: - De todo o 

imp~io. . ~ 
Diz maÍ's, nãO é a maeda ~e ,cobre a que nos 

faz mal: vamos ás cousas, e ntl.o "tratemos por 
ora do effeito, vamos a ver o como poderemos 
marchar nesta questão, e como devenios !'aliar 
nesta rnateria. 
• O projecto do S~·. Ferreira Franc;a, nao póde 
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d . d t • d' - . • e1xar e en rar em 1scu~~ãcn falia do pn-
meiro passo que ha· a à _r pal'a ~cabar com a 
causa do ri1al: que tem achado muitarazno em 
muitos senhores que havião foliado nesta ma
teria : que nrto se declara nem a favor do res
gate .da moeda de co">re, nem contra o resgate ; 
que poréllil o projecto da comrnisso.o nilo preen
che os verdadeiro~ fins, e por isso tinh~ offere
cido uma ernencla: que nno entende, que outt·a 
cousa foése melhor que o meio-circulante se nni
formisar, e dar unidad;;i.: falia nas clifferentes 

.opernções, que é necessario fazer-se para isto se 
conseguir: que o banco é o ugcnle mais neces
sai-io pa,·a pôr em pratica estas operações: qtie 
µara se estabelee'er o banco erao necessarios 
trabalhos p~ep;wa\orÍQ..s, e muilos trabalhos : 
-:"- . que nunca queria entrai· em uma acçno, sem 
saber com quem combater, e passando a fallat· 
sobre ~ projecto do banco dos Estados-Unidos 
da America do Norle, diz que alli esta vil.o prcs
criplos os direitos, e os deveres, que cumpr~ 
attendcr, e que alli se vião os meios faceis d e 
se tratar de um objecto <lesta importancia: diz 
que a primeira queslao sobre o meio-circulant; 
é tratar de um padrão moneta!'io: a segunda 
'l'l'tieslilo é f;Jzel-o ex.equivel : por consequ_encia 
vamos ,1 ver se o banco é o meio mais proprio 
p~ra se consegllir este fim: que o~ males se ha· 
v1ll.o remediar, 111as não já, e que é n~essario 
haver constuncia: que o cobre tem de cit'culur 
ainda muito tempo antes do seu re$gale: que os 
~itbos m.oedeiros, que os cambistas, e que os 
Jogadores, sào os rine qufrem não acabar com os 
males cl (: 11nçft0 : qne a Balda ni'lo tem cobre de 
mais, que ha oul1·,,s pro•1ínc.í11s, qn,i lambem 
o possuem, e que não têm feito tanto, corno 
amea<,m, q1~ ni st1a provinda não ha cifculnçtio 
<iea,apel, e ha cobre falso: e que o maior mul 
que hc'.i~ .. existe na circnlaçt\r, é o p;1pel :~11e o 
mal uão vern i.l~ c0bre: nós resgataremos o 
c?lH·e, e pagare111os o que ck,vemos , torn o a 
d1ze1·, nl\o fll folie mais em cobre; nós falla
remos nelle alg1.un dia. 

Ernquanto o Sr. ministro prepara os elc
me~tos pat":1 crcaçtto de um banco, nós temos 
muito tempo para tratar deste objecto. 

... O illustrc orador continúa por largo espaço 
de tempo a sustentar a sua opiniao. 1t 

O Sr. Mo11tezuma declara á camara, que na
qnelle momento se ucaba de prender u-m fal
sificador de dinheiro, tend~se-lhe encontrado 
t1S !llachinas, .a! 1;tehsiJÚ)s proprios, e isto na 
!'u_a e.los Ferradores, e na loja da p1·opria casa do 
JUIZ de paz. 

F a\\iu;i sobre a queslao os Srs. Costa F erreira, 
Pli-digil.o· e Ernesto França. 

~ . ~ 

Tendo d~do •a bor~, fica adiaà~ ·a discussil'?~ 
e o SI". presidente designa para a ordem do dia 
24 de AbJ"i~ mesma de hoje. 

Levanta-se a 5ess1í.o depois das tre• horas, 
retira-se o S1·. ministro com as fcnnalidades 
com que entrára. 

PRllS!DENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SumrARIO. - Expedien te. - Ordem do_dia.-
2\Jelhorainento do meio circulante:=-Discurso 
do Sr. Perdigão.-Reqiieriinento de · adia
mento da discw~ão .-Disciusos dos -Srs. Er
nesto Fmnça, Alves Branco, R ebouças, H en
riques de R ezende, Paraíso, Evar-isto dct Veiga 
e J'lai·tim F,·cmrjsco. - R ejeição dn requ1;1i-
1!1ento. - Continuação da dí~cussão do pro
Jecto sobre mel/wra,:mento o 111e.fo cirwl ante . -
Discursos dos Srs. Dua.i·te Silva, iliontezuma, 
Rebouças, e 111artim Fi·ancisco.-Adiamcnto 
,la discus,;ão pela hora. • . • 

Faz-se a chamada fi.s 10 horns e, compa-
recem 57 Srs. deputados. 

Faltllo com C'.lusa os Srs. Calmon, Pinto Pei
xoto, Baptista Pereira e Odorico; e sem ella os 
Sl"s. Pacheco Pimentel, Paula ];Jarros, Lobo de 
Souza, Pires Feneira, Sehastião do Rego, Fran· 
cisco do Rego, Fortun~, Pereira de Brito, Lniz 
Cavalcanti, Paes de Andrade, Zeferino dos 
Santos, Bello, Corrêa de Albuquerque, Silva 
Tavares, Marcelli no de Brito, Fernandes chi. 
Sil veirn, Alml~ida Torres, Lino Coutinho, Jar
dim, Pinto Chichorro, Baptista Caetano, Gomes 
dil. Fofüeca, Ferrúra de Mello, Cmtodio Jo;é 
Dias, Pinto Cuelho, Junqueirn, Vasconc:ellos, 
Clemente Pereira, Paula Simões, Sá Ribas, 
Paula e Souza, Feijó, Fernandes de Vascon
cellos, Araujo Franco e Vallasques. 

Aberta a sesstlo 20 minutos depois, é lida e 
approvada a acta da nntecC'l!lénte . 

O Sn. 1 º SEcnEl"ARIO dá conta tt0 sei;uinle : 
1,º Um orticio do minislt·o e secretario de 

estado dos negocios da ft:zcnda, de 22 do cor
rente, retnctlendo a tabella dos impo~los cuja 
arrecadação se fazia pela intcndencia geral da 
policia, e . boje se acha a cargo do lhesou ro 
solittada por officio de 18 deste mez. ~ E' 
remettido á secretaria para ser' preseute a quem 
fez a requisição. 

2.° De uma reprcscnll\ção de -'Antonio de· 
Avundano e Leão, exigindo certos documentos 
que existem na secrnlaria pertencentes ao 
supplicaute,-Manda-se-Jhe entregar. 

ORDEM DO DIA ,. 
Contin'Úa a terceira discussão do projecto 

sobre ~melhoramento do meio circulante. 
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O ministro da fazenda é introduzido ás 10 

l1oras e 40 minutos, com as formalidades 
do r~lylo. • .• -"'f 

O Sr. Perdigão pede a palavra para res
ponder au Sr. deputado, que se linha enganado, 
quando disse, que elle quiz estabelecer o padrll.o 
de valores. 

O SR. ALVES BRANCO manda á mesa o seguinte 
requel'imento. • 

,, Propinho que adiada a presente discussM 
sejão remettidas á comm.i.:;;são especial do meio 
circulante, todas as emendas que se achll.o sobre 
a mesa, para que reunindo-se ella com o Sr. 
Franciscff de Paula llollanda Cavalcanti, e 
Ernesto Ferreira França, e tendo em particular 
attenção os· trabalhos pot• elles offerecidos, re
forme a sua primeira emenda organisando um 
novo projeclo que melhor concilie os interesses 
com a dignidade nacional. ~ Jlfanoel Alves 
Branco":"'» f 

E' apoiada. 

O Sr, Ernesto Ferreira França 'diz, qu~ em ' 
parte vota pela proposta, e em p:irle não vota ; 
que é de opinião que póde continuar a dis
cussão sobre o projecto da commissão; e que 
os mais projectos e emendas podem ir á uma 
commissão; que emquanto ao que se tem 
dito a seu respeito, declara que não tem forças 
pat·a tomar s.obre si um trabalho dé tanta pon-
deração, • "' ·-- -• O Sr. Alves Branco sustenta a doutrina da 
sua proposta, declara que naqnel\a quesmo 
têm apparecido ideas muito boas, as quaes se 
póde conciliar todas n'uni"" projecto novo, que 
apresente o melhor melhodo sobre o meio cir
culante; que os corpos colleclivos deve1t1 buscar 
o melhor ;_ e que por consequencia se deve 
reunir' todos os projcclos que se !em aµrescn
tado, para se apresentar utn projccto novo á 
camara. 

Os Sas. REBOU\:As, HE:NntQUl':s DE Rr.zEND1i, 
PARA1s0 E EvAnrsTo DA VEWA, fallM contra o 
adinmento; e no mesmo sentido folia o Sr. 
Mat·tim Francisco. 

O Sr. Evaristo da Veiga, 1.nmbem vota contra 
0°adiamento; e é de parecer que a questll.O se 
reduza a simples proposições, isto é, nno 
sendo contrario ao regimento, o que nao sabe 
.com certeza : 1' propmiiçao ; se devemos ter 
úm banco: 2", se devemos tel-o já: 3~se o 
governo deve ter parte no banco : se acaso se 
deve fixar já um padrão de valores, ;.;e deve 
haver resgate de cobre : e ·se deve ser já ; e 
que por consequencia se póde reduzir a queslilo 
a simples proposições, e que mandlt á mesa 
uma emenda. 

E depois de algum debate, é rejeitado,.riã 1~ 
parle e julgadl9 prejudicada na 2." · 

Progredindo · a discussao ,o Sr, Evadsto da 

V:eig; envia lambem á mesa o seguinte requ_e
r1meuto. 

<< Que a "\,otaçit verse sobre esl:!,,S bases : 
1 ". Devlrá crearc:)) já um banco? 
2". Neste banco deve o governo ler parte? 
3". Deverá fixar-se já o padrM monetario ? 
4". S~á sobre a base de 2S500 por oitava de 

ouro, mais ou menos : 
5". Deverá o coLre ser resgatado pela naça.,2? 
No todo ou em parte? 
Pelo i,reço nominal, ou pelo mercado.

Feri·eira da Veiga. " 
Fica rese!'vado para se offerecer á consicle· 

ração da camara antes de se proced~r á votaçao. 
O Sr. D·1arte e Silva. falia contra o parecer 

da commissão e declara, que o maior mal, que 
existe é a respeito da circulaçilo do cobre, e que 
no projecto nao vê meios para r.eJnediar estes 
m~les i e que o projecto ainda qu.ando fosse 
util, na.o é exequível. ·• 

O Sr, Montezuma declara, que se a cámara 
entende que o projecto da commissão envolve 
a idéa de uma bancarota, que se regeite já, 
ponijtte nem elle deputado, nem os oulros 
meºmbros da coU,missM têm taes intenções. 

O illust.re orador em um J!ngo discurso sus· 
tenta a doutrina do parecer ar commissn.o.; 
responde aos argumentos de alguns Srs. de
putadcfs, e contral'Í!!., os projectos offerecídos, 
como emendas : e pede muito á camara 
que atlenda, que na lng1aterra nno ha um 
só financeiro, que se queixe contra o governo, 
por ler admittido o padrão monetario,.cet'la
mente do tempo de lzabel ; que não se pnver
gonha de ter assignado o-parecer da com
rniss:i.o, e por isso vota a seu favor ; conclue 
mostrando a necessidade de se estabelecer um 
bancc; e "'que só os usurarios, que rebaleQil a 
2 pr,r cento, sao os qire- nl\o quereWP o banco ;
e que se a nação não se acha nas circumstarl
cias de estabelecer o banco, se abandonê""bntão 
o melhoramento do meio circulante. 

O Sr. B,ebouç~ declara que assim como 
alguns senhores sao banquistas, elle é re
mista, .e como ~l continúa a sustentar que o 
governo reconheee de facto e de <li.feito, que o 
cobre é moeda : e falia a respeito do a1vará de 
18 de Abril de 1809, diz: se esse alvará res
tringe as quantias de cobre,~om que se deve 
e~rar nos 11agamentos ?. .. Está claro que 
n!lo restringe : que o governo paga 100$ 
com 100$ de cobre: e hoje mesmo se al
guem levar ao thesouro 100$ em cobre por 
100$ recusaráõ recebei-os?... N!lo ; qne a 
mesma lei em quesUl.o reconhece que hou~ 
damno ; e se houve damno, deve-se ressarcir, 
por ser isto um principio de direito na
tural e civil : -que é uma manifes¼ fraude 
ter"oc emittido a moeda de cofire nos paga· . 
mcntos ; que considerando-se o . cobre mo~da' 
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o governo deve acreditar a sua moeda ; e que 
considerando-se mercadoria, que o governo 
tinha então vendido por 40 o que vale 14, e que 
por conseguinte se deve reduzir ao sell valor 
de 14; quer seja na razão de moeda, quer na 
de mercadoria : continua o illuslre deputado a 
fallar sobre a moeda de ouro, e a sustentar a 
SUã opini[!.o contraria J. deutrina do projecto, 
sendo de voto que se regeite o projecto, e todas 
as maís emendas e se estabeleça.o bases, par 
sobre ellas se tratar da questão. 

O Sr, Martim Francisco diz que será breve: 
que todos entrarão com grande desejo ne3ta 
questão para o fim de melhorar as circumslan, 
cias em que todos se acha.o : que se tem dito, 
que o cobre não equivale a um escripto pro
missol'Ío : e em resposta a isto diz, que todo o 
governo é responsavel por toda a m-'eda, qne 
emitle: que não ha differença senM, ser es
cripto em cobre, ou em papel ; que a nação é 
obrigada a pagai;..e.que.,se não tem tido lucros, 
tenha paciencía : responde ao que se tem 
dito, qne não ha su perabundancia de cobre no 
mercado : e que o cobre é só moeda de troco, 
diz: logo se ella é moeda de troco, para que se 
ha de tirar da circulaç!l.o ? ••• Que se a moeda de 
cobre foi já moeda de troco, nao acontece assim 
hoje, porque ella é uma moeda de circulação : 
que na provincia de S. Pat1lo não se conhece 
outra 'moeda: que o cunho de cÕbre alli, anda 
por muito mais de 500:000$; e continua sus
tentando a sua opmião contra a doutrina do 
prejecto. 

O Sr. Montezuma pede a palavra para res· 
ponder ao illustre orador, que tinha acabado 
d? fallar, e entre muitas razões q~e expende, 
diz que o governo não é responsavel á naçao 
pela moeda gasta ; e que em nenhuma época 
se tinha visto semelhante cousa. 

A's duas horas occupa o Sr. vice-presidente 
a cadeira, por se retirar o Sr. presidente ; e 
dada a hora, o mesmo Sr. vice-presidente 
depois de despediao o ministro da fazenda com 
as formalidades com que fôra recebido dá para 
ordem do dia a continuação da àntecedente , 

Levanta-se a sessllo ás 3 horas. 

... 

--
... 

PRESIDENCIA 00 SR. Llil!,!O DE ABR~ 

Sm1MARIO. - Expediente.- Ordem liio dia.
JJfelhoi·amento do meio circulante . - Did· 
cursos dos Srs. Araujo Lima. - Ai·aujo 
Vianna (mi~ro da fazenda). -Baptista 
de Oliveira.-Amaral.-Evai·isto 6'll Veiga, 
--Cavalcnnti. - Pei·digão. - JJ,/ontezuma e 
Paraúo.-Adiamento da di$ct1ssão pela hora. 

Â's dez horas, feita a chamada, comparecem 
61 Srs. deputados. 

. Faltllo. com causa pf1rticipada os Srs. Ca lmon, 
Pinto· Peixoto e Odorico Mendes; e sem ella os 
Srs. Pac~co Pimentel, Paula Bar-ros, J>ires 
Ferreira, Sebastião do Rego, li:ortuna, Pereira 
ife Brito, Paes de Andrad~,, Zeferino dos Santos 
Corrêa de Albuquerque, ~va Tavares, Mar~ 
cellino de.Brito; Fernandes da Silveira, Almeida 
Torres, Lino Coutinho; Jardim, Pinto Chicharro 
Baptista Caetano, Gomes da Fon.reca, Ferreír~ 
de Mello, Custodio José Dias, Pinto Coelh~ 
Junqueira, Vasconcello~, Clemente Pereirn: 
Paula Simõe::i, Sá Ribas, Paula e Souzft, Feijó, 
Fernandes de Vasconcellos, Araujo Ft·anco, 
Valasques e .Soares da Rocha. .. 

Aberta a~ess!lO 20 minutos depois, é lida e 
approva-da a· acta da antecedente. .. 

EXPEOIENT!i: 

O Si. l° SECRETARIO lê os seguintes officios: 

Do ministro d9- imperio enviando para ser 
presente á assembléa geral, urna represçntação 
da camara da villa de Nova Friburgo, em que 
propõe l1S meios que julga mais apropriados.e 
commodos para supprir suas necessidades e 
augmentar seus rcndimentos.-A' commissão 
das camaras municipaes. 

Do ministro da guerra enviando á camara, .. 
para tomar na consid~ração que merecer, uma 
represeAtaçno do director do arsen:l't de guen-a• 
da côl'le sobre a resolução de 23 de Outubro de 
1832.-A' commissão de marinha e guerra. 

Do· mesmo ministro, em resposta ao officio 
dest:a camara de 20 de Outubro de 1832, sobre 
os motivos que teve ..11.. governo 'f>ara denegã't- á 
ChristovM de Abreu Carvalho Contreiras, a 
cgnfirmação do posto de tenente-coronel da t • 
linha.--,A~ mesma commissl!.o. 

ORDEM DO DIA 

Depois de ser introd usid,o . no salão o minist1.1e 
da fazen<la, com as formalidades do estilo 
continua a 3· discussao do projecto sobre ~ 
meio circulante com as emendas já apoiadas. 

O Sa. EvAmsro DA VEIGA manda á mesa a 
seguinte emenda : · 
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cc A assembl~eral l~isl_illiva, etc . , declara: 
« Art. 1º. As notas do extincto banco d'ora 

em diante serll.o recl•bírlas n,~ estações publicas 
de todo u irnperio como moeda. 

cc Art. 2º . As referidas nota:-:, fóra do Rio de 
.Janeiro, ni\O ser1l.o recebidas sem terem a re fe
renda do ínspector da theso,ll'aria da pl'ovineia 
respectiva . 

,e A rt. 3º. As cedulas da Bahia serão con ver
tidas, quunfo antes, em notas do novo padrão. 

,e Al't. 4º. Toda a moeda nacional ou eslYan
geira de ouro e pr:ita set·á recebida n,1s estações 
publicas, sobre a base de 2$500 á oitava de 
ouro de 22 qnilates. 

,e At·t. 5º,. A moeda de cobre, actualrnen te em 
circul;içllO, será admiltida nas est,ições publicas 
até a quantia <:fü-1$ sómente. 

"Art. Gº. O governo fica antorisado para retirar 
da circulação a aclual moecfa de cobre, nas 
épocas e µelo modo que entender conveniente, 
soh immediata responsabilidade cio ministru da 
fazenda, e dando esle depois conta de t1do ao 
corpo legislativo, logo que esteja reunião. 

u Art. 7º. P·Ha este effeito o governo pedil'á, 
em tempo 1:ompele1:1.te, o ct·edito necessal'io 

" ~rt. 8'. Ficão revogadas todas as leis e 
resoluções em contrario. 

« Paço da ca~1ara dos tlepu[ados, em 25 de 
Abril de 1833.-Evaristo Fer1·ei,1·a da Veiga.». 

E' apoiada. 

· O Sr. Ara:ujo Lima àiz que é preciso que se 
confira a desproporção que lrn entre os dous 
metaes, o ouro e a pnita ; e que se trate cio::; 
diversos valores destes metaes : que todo o 
mundo Silbe, que as diITr t·entes moedas de ouro 
11~ estilo ern proporçuo entre <i,; que além dos 
males'que existem~ ha um oulro mal muito 

_ma1; importante, que é a almnda..cia da cobre: 
~iz que.i precisa uma medida para retirat· o 
cobre da circulaçll.o, e entrar o metal precioso ; 
e é estabelecendo um padrl\o de valores qne 
isto se consegue ? Nào. Declara que no seu 
primeiro discurso tinha mostrado os effeitos da 
circulaçao do cobre, e do estabelecimento elo 
banco, e qne o resultado é ficar-se no mesmo 
eslado, ou talvez peior : que se tem dito, que o 
nosso mal n1l.o é o cobre ; esta prnposiçao é 
contraria á todas as luzes : que lem moslrado, 
que o mal que nos aflige é o. colt·e ; que tem 
mostrado, que ó papel nlto excede á necessirl~e 
dó mercado no füo de Janeiro,.quando o cobre 
o chega aJ.nug_dú~ que o que então tem dito 
tornir a sustentar agora . 

O illustre orador continua a sustenlllr a sua 
opiniãO, votando contra o projecto, e decla t·a 
que emquanto houver mo1:da fraca no mercado, 
o valor do ouro não se póde alterar ; que o 

· sr:-m'inistl'o da fazenda, dand"o ao ouro o valor de 
· 2$500, dá a entender,,.que isto nllo ha de ficar 
agpi, porque diz, ,lté que se estabeléça o novo 

TOMO l 

.. 
padrllo monetario : e que este padrão nma ve-,, 
fixo não se póde alterar. 

D Sr: Ara1.1jo Vbnn.a (minisfr() rla f azenda) 
re, nondendo ús ob,, ervnrões do ill\lslre de
puiado, c\i·t qne tem sido r1e cpini!lo, que se 
deve <far 11m vitlor ú nJOt!ch de ourn, que tinha 
api.i:ow.do nqnP.l!e p<\d rr,o , porqne tem aclrndo 
q~ o valor de 10$ está mais approximado 
ao valor do mercado, e que sobt·e este úbjecto 
lia proenrado um lermo medio : que nunca 
se deverá entender, que ha i!léa de al
terar lngo esse padrão: qne tmi quanlo á ma• 
teria ern geral, as suas idéas se âpproximão 
ás idéas da cornrnissão; que da parte opposta se 
tivt;ssem prodllzido razões que o convencessem 
do contratio; cliz: follu-se no resgate do cobre, 
mas ainda s~ não apresentou o meio rle fazer 
esse re$galc; que sem a grande responsabili
dfüle, quer da parle do governo, quer da 
camara, nachl se póde fazer ; qne ao principio era 
de opiniao qne se n:lo esta.be]pcesse já o banco, 
mas qne vê agora,·que e1le é necessario para 
chamar a si os mr,t~es preciosos ; que a falta 
destes rr.etaes é por nào o haver , e nào porque 
se q11eir1l.o retirar: que se acuso se quer que o·· 
governo tome a si toda a responsabilidade, é 
muito necessario que o governo dê as pro-
videncias. • 

O Sr. Baptista de Oliveira sustenta o parecer 
da commissão. 

O Sr. Amaral falla contra o projeclo. 
O Sr. Eva.~isto a.~ Veiga: diz que -t1.pezar·de 

1111<1 set· versado n~slfl. nrnteri:i, como outros 
senhores, seu,; ·illustres collegas, exporá com 
fr,mq1iezi1 a ~ua opini1\o na qualidade de repre· 
se11tantes da nação: que a com missão reduzio á 
duas bases o meio circulante ; que os Srs. de· 
putados não lêrn sido chamados, nem para res
gatar cobre, nem ouro, nem prata, mas para 
estabelecer o meio cirr..ulante; que entende que 
a fixaçao·do padr~. mo neta rio é de nini ta ne
cessidade; que a maior parle dos contractos 
forll.o celebrados sobre a base de 3,200 a oitava 
de ouro ; e que portanto os contractadores 
devem ficar satisfeitos, porque tendo por 2,500 
o Olll'O, não ficão lesados, e antes a fazenda • 
publica é que o fica. 

O mesmo illustre deputado continua a fallar 
sobre as vantagens do estabelecimento do banco, 
mas que é de opinill.o, que não se estabeleça já; 
tambem opina contra o resgate da moeda de 
cobre, e offerece nma emenda, que é lida e 
apoiada para se discutir. 

O SR. Luiz c.~vALC:,\NTi:.,em um longo., d~urso 
sustenta a doutrina do projectô' da commi~no. :, 

O Sr, Perdigão diz que pcclio a palavra 
pela ordem, para q lie se convidti ao Sr. Caval
can!i, que tinha at:ahado tlc fallar, afim de 
mandar à mesa o seu discui:,so ou projeclo, por 
que lhe parece, quc"S1;: tinha .-.presentado uma 

8 
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1déa nova ; e que o seu desejo é votar por 
aquella lei, que maj,ores· bens traga á nação. 

ALGUNS SRs. DEPUTADOS pedeni votos sobre a 
questão. 

O Sr. Môntezuma. diz que t;m pedido a 
~ palavra por honra da commissilo ; e tão sómente 

para responder áquellas objecções mais salientes; 
o que assim pratica. 

UM SR. DEPUTADO peEle que se espace esta 
questão para a sessão ordinaria, e com isso se 
ganhará muito; e requer portanto que fique 
adiada. w 

Sendo posto o adianwlto ÍJ. votação, não-é-
ap'f>rovado. • 

O Sr. Far~o expende a sua ,opinião a favor 
do projecto da commissão, porque vê que é 
nccessario o banco e por elle vota ; e que vota 
pela remissão do cobre. 

O SR. LoBo DE SouzA propõe o adiamento 
que não é apoiado. ,• 
.. Dada a hora, o Sr._,.Jfontezuma propõe a 
prorogaçao da ~ssão, que nao é approvada, 
ficando adiada a discussão. 

O SR. PRtsmENTE dá para ordem do dia 26 a 
mesma de hoje. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 10 minutos. 

Sessão em ~6 de A.gosto 

• PRESIDENCIA" DO SR, LUIPO DE .... BREU .. - .. 
SmrnAlfio. - EXPEDIENTE. - Ordem· do dia.

JJ,Jelhoramento do meio circuza·i'.te. - Dis~i,·sos 
Srs. Casiro e Silva e Lobo de Souza.
EncerraJnento da discussão e sua votação.
Parecer dando a.isento aos deputados sup
plentes por Pernambuco Manoel I,qnacio de 
Carvafiw e pelo Ceará Grcgorio F'?wicisco 
de Toi-res e VasconceUo1 e Franciseo Alves 
Pontes, sua appNJvação. ..... 
Feita a chamada, ás 10 horas comparecem 

65 Sr~. deputados. 
Faltão com causa participada os Srs. Pereira 

de Brito; Calmou, Luiz Cavalcanti, Pinto Peixoto 
e Odol'ico ; e sem ella os Srs. Piment~, Pall'ta 
Barros, Fortuna, Zeferino, Corrêa de Albu
querque, Silva Tavares, Marcellino de Brito, 
Fernandes da Silveira, Almeida Torres, Sebas
tião do l:tego, Lino,Chichorro, fü1.ptista Caetano, 
Gomes da Fonseca, Ferreira de Mello,. Custodio 
fo~é Di.as, Pinto Coelho, Junqueira, 1ascon
cellos, Clernente Pereira, Simões, Ribas, Paula 
Souza, Feijó, Joao Fernandes e Arawo Franco. 

Aberta logo dep~ a sessão, lê-se e appro
va-se a ~ta da antecedente. 

- EXPEDIENTE 

O SR. SECRETARJO BELISARIO dá, conta dos 
seguintes officios : 

r 
l º. Do ministro do imperio, remettendo por 

copia o decreto pelo qual se concede ao·capitao 
de mar e guerra Francisco de Assis Cabral de 

_Teive, a tença annual df! 220$000. 
2º. Do mesmo ministro, acompanhando por 

copia o decreto pelo qual se concede ao coronel 
Luiz de] Hoste, a tença annual de 220$000.
Ambos á eom1nissi\O de pensões e ordenados. 

Vão á commissão de poderes os diplomascle 
dous deputados supplentes pela provincia do 
Ceará, os Srs. Gregorio Francisco de Tones ·e 
Vasconcellos e Francisco Alves Pontes, e de um 
pela provincin de Pernambuco o St·. Dr. Manoel 
Ignacio de Carvalho,.' 

MandM-se imprimir as emeüdas approvadas 
por esta camara em 2• discussao ao projecto de 
lei vindo do senado, sujeitando ás leis geraes da 
execução ás fabricas ele m ineraçil.o e de assucar, 
e lavouras de canna. 

... ORDEM DO DIA 

Continua a 3" discussao do projecto de lei 
sobre o ::nelhoramento do meio circulante, 
com as emendas apoiadas nas sessões antece
dentes. 

O SR. REBOUÇAS manda á mesa as seguintes 
emendas ao i rojecto offerecido pelo Sr. depu
tado Evaristo : 

• Ao art. 2º.,..Em lugar das palavras-do 
inspector da thesourada-sejão as seguintes
dos membros da thesouraria. i, 

E' apoiada. 
cr .Supprima-se o art. 4º. » 

Não é apoiada. 
cr O art . 5º seja assim : 
cc Art. 4°. A moeda de cobre legal, actual

mente em circulação. correrá por metade do 
valor do seu cu'»lo, e entrará nos pagamentos 

. á razão de 5 º/0 • • 

Não é apoiada. . 
~ Supprimão-se os arts. 6º e 7º. -Reboiiças .i, 
Nao é apoiada. 
O Sa. EvARIS1'o DA VEIGA retira o seu requeri

mento de ordem, apresentado em outra sessao. 
O Sr. Castro e Silva diz que tendo pedido a 

palavra hontem qua~i no fim da sessl\o, por 
que entende que no fim de uma discussão de 
cinco lÍoras na.o se· póde dicidir uma queslll.o 
de tauta monta corno esta, e_.por isso pede á 
todos os Srs. dedutados, que antes de darem o 
seu voto reflictao· hem sobre · este obj ecto. 
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O mesmo illustre deputado conlinúa á emilfü os ai1s. 2º, 3º e '4°, que substituem o art. 2º a sua opinil\o sobre o projecto, e os differenles da emenda da commissil.o, são apprttvados, s~o impostos : e fallando sobre o resgate do cobre, o vencido nas ementlas-aa com missão. A sup-diz, se a lei providencía sobre o resgate das pressll.o dos arts. 3° e seguint.es~a commissão notas do banco, po1· que nào ha de providenciar julga-3e prejudicada. igualmente sobre o resgate do cobrn, que está 
na me~ma razão por s~r dinheiro ,emittido por 
uma lei, e tantõ mais que ella já ha muito 

• tempo não é moeda de troco; e conclue votando 
pl!lo banco, mas segundo os estatutos cios Es
tados Unidos. 

O Sr. Lobo de Souza fallando iargamente na questll.o, diz que á decidir-se a necessidade 
da creação do banco, de certo que votaria pelo 
projecto, que está sobre a mesa, que é o banco 
dos Estados Unidos; mas que n!io julga possivel 
melhorar-se o meio circulante..,_em todo o itn
petio por meio de um banco, de cujo estaberê
cimento resultaria males: diz mais, que é da 
natureza dos bancos, que o seu papel em cir
culação sêja ... pag~ aos portadores á vista, em 
especies de ouro e prata ; e para que isto se 
possa conseguir é · mister, que a adrninis traç110 
do banco tenha mu.íto cuidado na emiss!io das 
sua.s notas, e que não faça mais do que aquellas, 
de que tiver necessidade para o giro : e que por 
este principio não sabe como se eóde esta
belecer um banco no Brazil; e que por este 
~ado n!to é possível unif~misar o meio cir
culante em todo o imperio por via de um banco 
unico com caixas filiaes: e é de opini~o, que 
se estabeleça em todas as provincias : bancos 
commerciaes, e que vota contra o projecto, que 
trata do estabelecimento do banco com o titulo 
de Nacional: que, quanto ao resgate do cobre 
está resolvido á-dar seu voto, pelo resgate : que 
o govcrnó tem posto na circulaçllQ esta especie 
de credito, que pôz esta quantidade enorme de 
cobre com um valor nominal: e que se emitliu 
forçadamente essa quantidade de cobre, está 
claro, que deu aso á falsificação : que isto é 
um abuso de natureza tal, e uma qualidade de 
crime <le ·tanta entidade, que o publicista Sil
vestre Pinheiro Ferreira, tratando do meio ci-f
culante sobre Portugal, o classific::i como crime 
de lesa nação: e que a respeito do resgate, é da 
opinião do Sr. Veiga, que se commetta esta 
grande operação ao governo. _ .. 

Julgada discutida a níateria, e finda a 3ª dis
c11ss1!.o, e não se vencendo que seja nominal a 
vot~l\o, principia esta pelas emendas offe;e
cidas fm a-tlli~s p.ela commissao especial: e posta 
a votos a 1• parte do arl. lº atê as palavras
em cada pagamento-é regeitada ; a 2" parle é 
approvada, assim como o s!lo · cada um por sua 
vez os a!'ts. 2°, 3º, 4º, 5º, e seus paragraphos, os 
arts. Gº e seguintes até o 22 inclusive,. 

Passa-se a votar sobre as sub-emendas olTe
recidas pelo Sr. Hollanda Cavalcanti ás emendas 
da commissão. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Castro e Silva 
ao art. 5°.~ 5º, das emendas da commissàõ," 
sendo approvada na parte que e!!.Ceptua do im

osto os escravos menores de doze, e maiores 
de sessenta. annos. 

Os al"tigos additivos offerecidos µelo mesmo 
senhor silo rejeitados o 1º e seus paragraphos, 
e a 2,• parte do 2° julgando-se comprehendida 
na votação a 1ª parte deste artigo. 

O projecto do Sr. Ferreira França é rejeitado 
cm todas as suas partes. • • • 

Do Sr. Evarist(l da Veiga são rejeitados oS
arts. 1° e 6º, comJ4rehendidos na votaçll.o os 
arls. 3" e·4º, e prejudjs:ados os arts. 2°, 5º e 7º, 
assim como a t!menda do Sr. Rebouças ao 2º 
artigo della. ... 

Julga-se tambe!J:l prc.iudicado o projecto do 
Sr. Ernesto Ferreira França, off:recido como 
emenda. 

A emenda do Sr. RebotJ.ças, apoiada na 
sessãJt de 18, e as dos Srs. Ferreira Frarv;.i, 
Castro e Silva e Paula Araujo apoiadas na 
sessão de 22 do corrente, são rejeitadas. 

Adaptado o prÕjecto, é remettido com as 
ç,viendas approvadas á coromissão de redacçil.o, 
e á commi"s!J.O especial, em virtude do requeri
mento seguinte do Sr. Montezuma, que é appro-
vado. ·• 

rc Que o projecto e- emendas ha ~ouco votadas 
· vl).O á commissào especial para o redigir, ren• 
nida á de .redacçilo.-.Montezwna. l> -

E' tambem approvado o seguinte parecer: 
·· «A' commissão de poderes forno presentes lres 
dip\()mas, um do padre Manoel lgnacio ditCar· 
valho, supp1entl! de Pernambuco com noventa e 
seis votos, que vem occupar a-lugar do de.,utado 
Manoel Zeferino dos Santos; e dous de Gregorio 
Francisco de Torres e Vasconcellos e Francisco 
Alves.Pontes, ambos supplentes do Ceará o pri• 
meiro com oitenta e cinco votos, e que vem 
tomar o lugar do deputa1;lo José Mar.4iniano de 
Alencar ; e o~egundo com oitenta e quatro 
votos, que vtm occupar o lugar do deputado 
Fnrncisco de Paula Barros, ; e depois de exa
minar e comparar os ditos diplomas com as 
respectivas adas, é de parecer, que todos tres 
devem tomar assento por se acharem com di-
reito a isso. • • • 

" P;ço da cnma1·a dos deputados, 26 de Abril 
de 1833.-.M. Alves Branco.-João Can<#do 
de Deos e S-ilva.-F. de Paula À.ra1tjo.» 

Vêm á mesa as seguintes declarações de O art 1º jtdta-se comprnhendido na vola~M; votos : 
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« Os abaixo assignados declarllo, que volarllo 
contra o projecto off'erecido pela commissllo 
especial do meio circulante, e contra todas as 
emendas approvadas na sessão de hoje. 

e< Paço da camara dos ~pulados, 20 de AbrlT" 
de 1833.-Antonio Fei•reüia França.-Manoel 
1,{aria do Amaral.-Mcirtim Francisco Ribeiro 
de Andrada.-Ernesto Ferreira Frcmca.-An
tonio Pereira Rebouças.-Jo1,é Ribei;o Som·es 
da Rocho,,-Antonio Pedro da Costa Ferre·Í't'a. 
-Pedro de Lfraujo Lima:~Diogo Duarte 
Silva.-Caetano Maria Lopes Gama.-Pereira 
Ribeiro." 

« Declarámos que votamos contra o parecer 
da commissêo encarregada. de propôr os meios 
para o melhoramento da circulação monetaria ; 
e sómente votámos pela idéa de um.banco. 

« Paço da camara dos deputados, aÕs ~6 de 
Abril de 1833.-Aui·eliano de Souza.e Oliveira 
Goutinho.-Jo8é Custodio Dias. » 

Entra em dillcussão o parecer adiado das 
commissões de constituição e justiça civil.sobre 
o requerimento de Joo.o José da Silva, pedindo 
ser reintegrado na serventia do officio de admi
nistrador da mesa da estivi da alfandega da 
Bahia. 

O SR. MELLO MATTOS pede o adiamento, que 
é apoiado, ficando adiada a discussllo por dar a 
hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 27 
de Abril: 

Resolução n. 3 deste anno. 
Resolução~n. 8 do conselho geral da pro

vincia de 5': Paulo. 

2· discussaà do projecto de lei de 1827, 
creando uma província no Rio Negro. 

Resoluçllo n. 41 do anno passado, 
1• discussão dos projectos de lei do anno 

passado impressos debaixo dos ns. 27, 45, 48, 
53 e 58. 

Levanta-se a sessão depois das duas horas. 

'• 

Sessão em ~,, de Abril 

PRESJDENC!A DO SR. LIMPO DE ABREU 
~ 

SuMA!ARIO, !_ Exl,)ediente. - Ju·ramento dos de
putados supplentes por ~rnambuco Manoel 
lgnacio de Caf-valho e pelo Ce;irá Gregorio 
Ftancisco de Torres e Vasconcellos e Francisco 
Alves PonttJS.- Orde~ do dia.-Parecer da 
commissão de orçamento ao requerimento de 
alguns negoeiantes de;ta praça queixando-se 
da má interpretação dada á disposição da lei 
de 15 de Novemb1·0 de 1831, sua discussão e 
1J.otação.- Gonstrucção de umã estrada nas 
margen~da lagóa tle Rodi·igo de Freitas, 
sua disw,ssão e votação. 

Feita a chamada ás 10 hor~;, comparecem 
60 Srs. deputados. 

Falt!lo com causa participada os Srs. Costa 
.,Miranda, Paula Albuquerque, Pereira de Brito, • 
Pinto Peixoto e Culmon; e sem dia os Srs. Pa
checo Pimentel, Paula Barros, Carneiro da 
Cunha, Lobo de Souza, Sebastill.o do ftego, For
tuna, Zeferino-dos Santos, Hollandh, Corrêa de 
Albuqffl!rque, Silva Tavares,, Marcellino de 
Brifo, Fernandes da Silveira, Almeida Torres, ... 
Lino Coutinho, Jardim, • Pinto Chicharro, 
Baptista Caetano, Gome:'! da Foaseca, Ferreira de 
Mello, Custodio José Dias, Pinto Coelho, Jun
queira, Vasconcellos, Clemente Pereira, Paula 
Simões, Sá. Ribas, Paula e Souza, Feijó,'Bap
tista de....Olivcira, Fernandes de Vasconcellos e 
Araujo Franco. 

Aberta a sessão um quarto depois, é lida e 
appl'Ovada a acta da antecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR. 1 ° SECRETARIO .faz 11,, leitura dos se
guint.es officios : 

lº. Do ministro e secretario de_estâda dos 
negocios do iml,)erio, de 23 do corrente, remet
tendo por copia o decret<. de 11 deste mez, 
acompanhado de varias documentos, pelo qual 
a regencia concedeu ao corot1el Francisco d'é 
Castro Matutino Pita, a,_.tença annual de 200$ 
correspondente ao seu posto, aflTn de que seja 
presente á camara para poder merecer a appro
vação da assembléa,- E' remettido á com
missão de pensõe$, tenças e ordenados. 

2º. Do mesmo ministro e da mesma data, -
remettendo tamh@m por copia o decreto de '8 
de Nr>Vembro do anno passado, acompanhado 
dos respectivos documentos, pelo qual a re
gencia concedeu igualmente ao coroael graduado 
Manoel Fl'eire de Andrade, a tença annual de 
120$, correspondentl,l ao posto de tenente
cor01lel eft'eclivo.- E' ternettido á mesma com
missão. 
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8°. Do secr,etario do senado, de 26 do cor
rente, participando que o ministro da guerra 
communicára em officio de 24 deste mez, terem 
sido sartccionadas duas resol~ões da assembléa 
geral; a 1• detern1inando os ordenados, que 
devem ter os em pregado~ do arsenal de guerra ; 
e a 2• fazendo extensirns as disposições do de
creto de 22 de Agosto de 1831 a todos os ~ne 
assentarem praça •-ela data do referido decreto 
em diante, -Fica a camara inteirada. 

E' apoiada e approvada a mgencia requerida 
pelo Sr. Monteznma para enlt·ar em discussão 
com preferencia :\...ordem do dia do par~er da 
commissão do orça~ento ácerca do requeri
mento -~ alguns negociantes desta praça, quei
xando-se da falsa interpretaçM dada pelo juiz 
da alfandega, e confirmada pelo governo, aos 
§§ lº e 2° do art. 51 da lei de 15 de Novembro 
de 1831. 

Achando-se na 5;ala immediata os Srs. Manoel 
Ignacio de airvalho, Francísco Alves Pontes e 
Gregorio Francisao de Torres e Vasconcellos, 
aquelle t4epntado supplente 1-1ela provincia de 
Pernambuco, e estes pela du Ceará, sno intro
duzi~s com as formalidades do estilo, p·restão 
o competente juramento, e tomào assento. 

O SR. 1" SECRETARIO lê os seguintes pare
ceres; 

l.º « A primeira commissao de fazenda vio o 
requerimenm de Felix José Dias, cm que ex
pende que tendo nos dias 6 e 7 de Abril levado 
para bordo do navio .Trajanot1JO)' deposito, ou 
caultla Üma porçao de liinheiro em ouro e 

...prata, lhe fôra appilhendida pelos officiaes da 
alfandega ; que requere_n~o à.o ministro da fa
zenda que mandasse relaxar a a[lllrehensão, e 
entregar-lhe o seu dinheiro, fôra indeferida a 
stJ1:>plica, oomo dependente de resolução da 
assembléa geral. 

« A commissno entende que estando es!e 
nêgocio · affecto ao luiz dos contrabandos, é ahi 
que o supplicanle deve allegar as suas razões, e 
o seu direitb; é ahi que deve mostrar se com 
effeito o embàrque do dinheiro era medida de 

• cautela, ou resultado de mui premeditada re
soluçao de sabida para fóra do imperio, com 
premeditada intenção de n!io pagar os direitos, 
que lhe cumpria pagar em tal caso. • 

« Paço da camnra dos derwtado~ 5 ~e Se
tembro de 1831.-Ledo.-Duarte Silv~.» 

Fica adiado por se pedir a palavra. 

• 2.º cc A commissãQ.,..do orçamento ex.aminpu 
o requerimento de Francisco Bibiano de Castro, 
inspeclor do ar;;enal de mltt-ioha:, em que pede 
a revogaçno da lei de 15 de Dezembro de 1830, 

- na parte que supprimio a JJUantia de 360$ dos 
vencimentos do inspector, por quantó aquella 
suppressllo~ndo sido motivada pela iutelligencia 

'"rlliás erronea de ser a dita quantia paga para 
aluguel de casas, quando o mesmo inspector 

.. 
hàbitava dentro do arsenal, e ao contrario sendo 
ella fundada n:i. ordem de 4 de Abril de 1810, 
que mandou dar a José de Santa Rita inspector 
dest,1 côl'le, os mesmos veQl:!imentos próes e 
precnlços, que vencia como tnspector do arsénal 
de Lisboa, e consta da relaçào, que acompanhou 
a citada ontem, que além ,de mencionar-se 
aquella quantia de 360$ com o titulo de grali
fic:1çno, · declara-se expressamente-e quarle! 
para sua residencia e familia-e por conse
quencia evidente e claro que a dita quantia de · 
360$ era 11m,t grntificaç1lo attribuida á diffet·ença 
de trab,1lho, e responsabilidade entre o official 
empregado no arsenal, ou e111barcado, ~ nunca 
pa1·a o pagamento de a!ugüel de casas, a cujo 
pretexto se supprimira. 

« ~ commiss1lo nno entra na analyse dos 
motivos, porql_j! fizera aquella suppress1lo, ,e 
sómente observa· que quando prevalecessem 
essas razões para a revogação da lei, ellas só 
poderão ser proficuas ao inspector, que então 
servia, e que estava na posse desse direito ; e 
jámais ao supplicante, que, quando entrou, já 
seus vencimentos estavão reduzidos, e lhe era 
lrvre aceitar, ou na.o, o lugar com os venci- - ~ 
menta~ exislentes.-Portat1to é de. pa!'ecer que 
se lhe indefira. 

· « Paço da camara dos deputados, 31 de 
Agosto de 1832.-M. N. Castro a Silva.
Dnarte Silva.-G. P. Feinfra.» 

E' approvado. 

3.0 " A' commiss:10 do orçamento foi presente 
o r·eq!Jerii'\Íento de. Joao Tiburcio Pamplona e 
mais papeis relativos a questll.o com a junta da 
faze11da-da província do Ceará, a respeito do 
impustu de 8$ por pipa de aguardetlle ; e como 
ess.l questao seja puramente juridi!)a, entende a 
commissão e é de parecer, que estes papci9 !!e 
devolvão á commissão de justiça civil. 

« Paço da camara. elos deputados, 11 de Ou
tubt·o de 1832.- JJf. N. Castro e Silva.
Dnarte Silva." 

E' approvado, 
4.0 << A' commissão do orçamento foi presente 

o officio-tlo ministro e secretario de estado dos 
negocios d,1 fazen4,t, de 26 de Setembro 
do corrente, dando a informação, qlle, de 
ordem desta augusta camara se lhe pedia em 
officio de 27 de Julho dito, sobre o requeri
mento de Zeferino Ferrez, francez de naçao, em 
que se queixava da falta de cumprimento do con
tracto celebrado entre elle e a policia para for
necei· os canos de fen•o, que devem conduzir as 
aguas da Carioca para o chafariz do largo de 
Santa Rita nesta cô1·tc, a que tendo elle dado de 
sua parle o•devido cumpl'imento, se lhe negáca 
seu pagame11to. • · 

« Pelos documenlGlil remettidos p,elo ministro 
se conhece ser verdade o que o supplicante 
allega, mas nenhuma razão dá dessa f;ilta de 
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pagamentos, e do cumprimento da portaria do 
ministro do imperio, de 23 de Agosto de 1831, 

,.. dirigida ao da fazenda para pagar-se ao sup
plicante : portanto.é de parecer que voltem 
outra v.ez esses papeis ao ministro para deferir
lhe, como fôr de justiça. 

" Paço da cam~i:_a dos deputados, 9 de- Ou
tubro de 1832.--·M. N. Ca,stro e Silva. - G. 
P. Ferreira. " 

E' approvado. 

ORDEMi>O DIA .... 
Entra em ·aiscusEão·o par~er dlPcommissão 

de orçâ'ÍÍ1ento de qne requereu urgencia o Sr. 
Montezuriia ácerca do requerimento de alguns 
negs,ciantes desta praça, qneixando-se da falsa 
interpretação da.na pelo juiz da Alfandega e 
confirmada pe!Ô governo, a.disposições da lei 
de 15-de Novembro de 1831, e, pecilldo o 
adiamento o Sr. He11riques de Rezende, n_qo 
é apoiado. • 

O SR. Du,\RTE"'!\ S1LVA manda ã mesa o se-
..guinte reqnerimento: -

« Qne uma comrnissão á vista das duvidas, 
qne se.têm suscitado na execuçn.o dos artigos ... 
da lei de ... apresente, por uma resoluçao, a sua 
verdadeira intelligencia.-Dttarte Silva. " 

E' apoiado, e retirado depois a pedrdo de 
.eu autor. 

O SR,. TOLEDO envia-lambem o segt1inte re-
- querimento. • 

« No caso de no.o ser app°7ovado o parecer, o 
governo que informe sobre igual arrecadaçno, 
que se faz na província de S. Paulo.-Toledo. ,, 

E' apoiado. • 
Cq_ntinuando a discussão, o Sr. Montezuma 

offerece no parecer a seguinte emenda: .. .. 
"A assembléageral legislativa resolve: 
« Artigo unico. O § '2° do arl. fi1 da lei de 

15 de Novembro de 1831 não comprehenm! os 
metaes preciosos em barra, ou reduzidos a 
moeda. ., -

« °l'iiço da camara dos deputados·, 27 de Abril 
de 1832.-Montezuma. » 

E' apoiada, e retirada depois a pedido do seu 
autor, que a substituio pela seguinte. 

cr Proponho como emenda ao parecer da com
missao a seguinte resoluçao_ 

« A;tigo unico. O § 2º do art. 51 da lei di-
15 de Novembr·o de 1831, nao comprehende os 
generos, que antes erão isentos dos direitos e 
despeza no mesmo paragrapho _mencionados.
JJfonte:iuma. » 

E' apoiada, e depois de algum debat~rejei
tado o parecer da commissãoftjulgado objecto de 
deliberação~ resoluçao, e afinal approvada. 

Tem lu\;'8r a discussã.o .ao e,rt. l"_da resoluyao 

n. 3 deste anno, autorisando á alguns mora
dores daH margens da lagôa de Rodrigo de 
Freifá:i, a construirem uma estrada, e depois 
de algum debate é regeitado, assim como 
lambem o segundo. 

Verificando-se não haver sufficientll numero 
de membros na casaiJara continuar a sessão, o 
Sr. presidente dá para ordem \lo dia 29 de 
Abril: . 

Discussrw.ga resolução do conselho geral de 
S. Paulo de 1833, n. 8. 

2ª discussao ~ projecto de 1827, creando 
uma provincia com a denominaçao de Rio 
Negro. · 

Discussão da resoluç!\o de 1832 sob a. 44, 
declarando competir ás viuvas, orphil.os me· 
nores, filhas solteiras e mães dos officiae! rc· 
formados de 1 • linha, o meio soldo. 

Discllssões das resoluções de 1832 ns. 53 
fa]{ando os ordenados ao professor de -ensino 
prirnario ela villa d-'Alcantara, da de Gui
marães:oda de Vinhaes e de S. João de Cortes, 
na provincia do .Maranhao, e 58, approvando 
os estatutos da academia de· bellas arte!' . 

1" discuss&o dos projectos de :Hl32 ns. 27, 
sobre a administraç&c economica de cada pro· 
vincia do imperio ; 45 sobre a nome'açM 
dos presidentes das províncias ejuizes de direito, 
que nellas houverem de servir ; e 48 sobre a 
emancipação dos filhos menores de 16 annos. 

Levanta-se a sessão 20 minutos depois do 
meio dia. 

---
. .. -·-
Ses!!!lão em 29 de Al',ril 

PRESlOENCl,\ DO SR. Lll\lPO DE ABREU 

Smrn,\RIO.- Expediente. - Ordem do dia. 
Terrenos diamantinos""ª provincia de Minas, 
sua votação.- Oreação de uma noi•a pro
vincia, com a denominação de Rio Negro, seit 
adiamento.-Meio /ioldo ás v-iuvas, orphãos 
menores, jillw.s 8olteiras e mães dos officiaea 
refonnados de 1 • linha, sua votacão. -Fi
xação do ordenado aos professore/16,e ensino 
primario de diff erente.s villos da província do .. 
Maranhão, sua votação. -Approiraçiio dos es· 
tatutos da academia •das Bellas Artes, sua 
votaçãir-. -Aêlmiü,istraçã.o econoinica de cada 
pr()'l)incia do imperio, sua votação.- No
meação do.~ presidentee de províncias e juízes 
de direi,to, que nellas houve1·em de servir, 

~ • seu adiamento. -Emancipaçãp dos filhoB me· 
no1·~ M 16 annos, ~ua votação.- Redacção 
do projecto do inellioramento do meio circu
lante. -Pareceres adiadÕs.-Deputação que 
lem!'tle 13aber dia, hora e lugar do encerra· 
mento da sessão extraordina.ria e abertura da 
ordinaria. 

A's 10 horas fez-se a chamada1 comparecem 
63 Srs. deputados. 
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FallM com causa participadn, os Srs. Costa 
Miranda, Calmon, Jardim, Custodio Dias, Pinto 
Peixoto, Baptista Pereira, e sem ella os Srs. 
Pacheco Pimentel, Moura, Sebastião do Rego, 
Pereira de Brito, Corrêa de Albuquerque, Silva 
Tavares, Almeida.Torres, Lino Coutiq•, Ptnto 
Chicharro, Baplistii. Caetano, "Gomes da Fon
seca, Ferreira de Mello, Custodio José Dias, 
Pinto Coelho, Ferreira de Vasconcellos, Jun
queira, Clemente Pereira, Paula Simões, Sá 
Ribas, Paula e Souza, Feijó, Fernandes de 
Vasconcellos, Araujo Franco, Pereira Ribeiro e 
Vai lasques. 

Aberta a sessM, 20 minutos depois, é lida e 
11pprovada a acta da antecedente. 

EXPEDIE:NTE 

O SR. lº SECRETARIO lê os s~níntes officios : 
Do ministro da fazenda enviando tm pre~ 

caloria do qual consta dever a fazenda publica a 
Lourenço Antonio do Rego, certa quantia, sobre 
cujo patamento propõe as duvidas que sé lhe 
offerecem .-A' comm issão de justiça civil. 

Do ministro da guerra em resposta ao offi
cio desta camara de 18 do corrente.-A' com
miss!l.o de guerra. 

Do ministro da marinha enviando a resÕ
lução do conselho geral da província do Ma
ranh:i.o sobre a collocação e manutenção de um 
sys tema de boias, desde a Corôa Grande até â 
barra, para ser tomado na devida consideraçào. 
-A' imprimir a resolução. 

Do ministro do imperio re111eltend~ â copia 
do decreto de 24 de Outubro proximo passado, 
p~o· qual foi concedido ao coronel effectivo José 
Ferreira da Cunha, em renrnneraç!\o de ser
viços, a tença annual de 220$ correspon
dente \º seu posto, para receber a appro
vaçllO de que depende.-A' co1mnissào de pen
sões e ordenados. » 

Vem á mesa o seguinte requerimento : 
,, Requeil:o que a commiss!l.ó de pode res, exa

minando as ar,tas dos collegios eleitoraes da 
provincia de Minas, que se achào na casa, sobre 
a reeleiçil.o do Sr. deputado Carneiro Leão, l1ê 
com urgencia o seu parecer, se elle deve ou 
não, a e'lfi:emplo de outro~ tomar assento, nao 
obstante faltar-n1e O diplomt. 1l ~ 

11 Paço da camara dos deputai!bs, 29 de 
Abril de 1833 .-Belisario i,. -E' remetlido á 
commissM de poderes. 

E'a.lida a seguinte indicação: 
" Se acontecer que depois de aberta a sessão 

não houver casa para seguimento dos trabalhos 
da camara, o presidente mandará fazer nova 
chamada, e notando-se os nomes dgs que se 
retirarão, levantará. a sessão, -Castro e Silva, 11 

--~' remettida á n1esa, ,,, .. 

Sl\o lidos os seguintes pareceres de cotnm.+.!
sões: 

"A' commissao de pensões e ordenados foi 
remellido o requerimento de José Alexandrino 
de ]}$.o.ura, em que pede ser r,wgo do venci
mento de 300$ annuaes, a que julga ter di
reito, por lhe serem~nferidos na sua patente-. 
de cirmgi:rb mór da tropa da província de 
Matto Grosso, para que foi nomeado por de
creto l'io 1º de Setembro de 1817, vencimento 
que se lhe conservou ainda depois de largar o 
supplic~te aquelle serviço pela dissoluçao dos 
corpos de que era cirnrgill.o mór, e que. lhe foi 
supprimido pelo governo em 2-5 de Abril do 
anno proximo pa~sado . -
~ . 
" A commisAo para interpôr seu jnizo. com 

seglll·ança sobre a preterição do supplic111te, 
cxigio informações do governo, que as pre!'(tou 
em officio de 30 do corrente. Neste officio diz o 
ministro da guern1, que o supplicante fôra no- ... 
meado cirnrgiM-mór da tropa de linha da ca
pitania de Multo-G rosso, em Setembro dr! 1817, 
dando-se-lhe por essa occasião além do com
petente soldo, · o vencimento de 300$ a nnuaes, 
sem comtudo se declarar a nal.ureza de tal ven
cimento , que tendo ces~o aq.ielle exercicio 
de cirurgillo-mór, e~ consequeucia de se dflr 
outro destino ao supplicante em Julho de 1824, 
continuou sempre a perceber os 300$, ãté que 
em Abril do anno pasi_ado entendeu o governo, 
que o supplicanle não tinha direito a p~r
cebel-os, po1· tet'·Se concluido o exercicio do re
ferido seu emprego, e por isso1h 'os mandoLl 
~uspend~r. 

" A commissllo con$nltando os documentos 
apresentados pelo supplicante, obset·va que o 
titulo que serve de fundamento á percepçr10 dos 
300$ é a patente que se confel"io ao supplicante 
cirnrgiao-mór da tropa de Matto-Grosso, na 
qual explicitamente se concedeu o vencimento 
de 300$ além do soldo qne lhe compelia, sem 
clausula, ou con11içãcr alguma, da qual se de
prehende, que esse vencimenl~ cessaria com a 
cessação do empt'ego ; antes se conclue, que 
sendo a patente um titulo vitalício, e pelo qual 
o supplicante ainda-recebe o soldo, nl\o ha razão 
para duvidar-se de que elle tenha direito á con- • 
tinuação do vencimento dos 300$ conl'eridos na 
mesma patente.. Observa mais a com missão, 
que sendo essa mercê feita em 1817, era então 
livre ao imperante marcar maior, ou menor 
vencimento ao supplicante, e nil.o foi sem razão 
que lhe cqncedeu mais 300$, pois que seria 
muito diflicil, se não impossível, o achar~e um 
cirurgiil.0-~ habil, que se sacrificasse a ir em·_ 
pregar-se na província de f'IIatto -Grosso pelo 
mesmo vencimento concedido aos que servirão 
na côrte, ou em outras províncias menos re
motas, e que offerecem mais vantagens aos que 
se dao á prcúisslto de curar. 

- « A' vista .. de todas e.stas considerações, a 
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com missão julga, que o supplicante tem um in
contestavel direito a qne se lhe pague o venci
mento de 300$ declarado na sua patente, e por 
isso offerece o seguinte projecto de resoluç~ : 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
<' Artigo unico.-O governo continnará a pagar 

110 cimrgino-mór que foi da tropa de rvfallo
Grosso, .José Alexandrino Dias de Moura, o ven
cimento de 300$ anm1aes, que lhe forllO con
feridos na respectiva patente, e o indemnisará 
do que tem dei:x:ado de ret"-!b€r desde Abril do 
anno proximo passado. 

• Paço da camara dos deputa~os, 12 de Ou
tubro de 1832.- O. JI.- Lopes Gama.- A. 
de So1.1,za e Oliveira Coutinho. » 

Adindo por se pedir a palavra, 
« Ma.noel Luiz de Siqueira, achando-se em 

começo de cultura de umas terras maninhas 
nos sedões de Macahé, e já nellas eiltabelecido 
coro casas de vivenda, e varias plaotações, e 
desejando augmentar estas em beneficio da in
dustria agrícola, e seu, pede por sesmaria meia 
legoa de terras sitas no mesmo logar, com o 
,ito de escapar, em virtude do titulo legal, a 
quaesquer demandas, que contra elles hajl!.o de 
intentar pessoas, a quem depois as ditas terras 
sejao concedidas. 

«_farece portanto á commissiio de minas, 
que o · supplicanle deve primeiro justificar pe
tanle a autoridade competente a posse já ad-

. quirida pelos amanhos, e trabalhos supraditos, 
a sufficiencia de forças, ou ~cios pecuniaríos 
para cultivar a sesmaria implorada; e outrosim, 
que as terras pedidas s1lo proprierlntle nacional, 
e que elle nem possue, e nem cultiva outras na 
provincia, que lhe tenhllo sido ai,tecedento
mente dadas por sesmal'in ; e depois com esta 
justificaçao recorrer novame11te á esta ca1m1.r1~, 
para ella tomar o seu requedrnento em con.~i
deração, quando tratar da legislaçno ieral de 
sesmaw>-s, cuja necessidade foi por ella reso1· 
vida. 

« Paço· da camara dos deputados, 14 de 
Junho de 1832.- R-ibtiro de Andrada.- Per-
digão.- Fernandes de Vaseoncellos. 1 ... 

Adiado por se pedir a palavra. 
« Gonçalo de Faro Leitão e Menezes, natural 

da vi\la de Santo Amaro das Brntas, província de 
Sergipe de E!-Rei, declara, que ha em diversos 
lugares, e. visinhanças do seu ... engenho Li
moeiro, termo daquclla villa, indicias geognos
ticos d!'!" metaes preciosos, e por conseguinte 
pede a faculdade de os explorar, e descobrir; á 
vista do exposto é a commissão dê minas de 
parecer, que este requerimento volte ao governo, 
que poderá autorisar o supplicante a tentar os 
referidos exames, e descobertas, expedindo para 
~sle ~m as necessarias ordens á autoridade com· 

petente, com a clausula porém, de que veri
ficada a existencia de taes riquezas, o supp!i
cante recorra de novo a esta ca111ara, para ella 
fazer etfcctivo .o-cuttlprimenlo •no § 26 do 
art. 179 da constituiç:10, combinando a exe• 
cução das leis existentes com os meios jYl'llticos, · 
que forem conducentes á maior utilidade pu· 
blica, e á particular do supplicante. • 

« Paço da camarn dos deputados, 14 de 
Junho de 1832.- Ribeiro de Andrai!ct.- Per
digão.- Femandes de Vasc,oncellos. a 

Adiado por se pedir a palavra. 
« A companhia, outr'ota emp~hendedora ,Ja 

abertura de uma estrada de communicação 
entre a cidade do Desterro, cnpital da provincia 
de Santa ..Çatharina, e a villa das Lages, hoje 
transformada em companhia de mineraçao, 
tendo por fim essencial da sua associação o ex
plorar e lavrar, ou extrahir os mineraes que se 
contiverem nos linHtes da mencionada pro
víncia, e por ímmediato á lavra do carvão de 
pedra, mineral, que se suppõe haver ( á vista 
elas informaç~es, e amostras que obtivera) entre 
as cahec(' '"as do rio TL1barao, e a sérra Geral ; 
ê iguaf mente por s11ggçst!Tes do presidente da 
provincia, á idéa de já formar uma, ou duas fa. 
zendas ligadas nas immediaçõcs do Trombudo, 
com o fito de conter os selvagéns~ que infestao 
os lugares da nova estrada; de animor o tran
sito dos viandantes ; de promover o estabeleci
mento fixo de novos povoadoL·es; e finalmente 
de abastecer de' g'IHlo ú pro-vincia, e fomentar 
este rumo da rencln publica ; pede a concessl'l.o 
das lc1·1·as mincraea Lll\ pl'Ovinciu de Santa Ca
thal'ina, 011 pelo meno11 a nectJssaria autorisaçao 
para potler extl'llhir suas l'iqnczns em todas as 
terras nacionaes, e o uso i.luquellns qne forem 
prccisns á i.berturn, e transporte das minas, e da 
tnt'sma sol'le a concessno pol' 99 aunos do uso 
dos terrenos neccssarios á creaç!lo elas duas Jir
r.endas, ou estirncins, t;Hlo debaixo das con
dições constantes do seu requerimento. 

e< A commissao de minas, tendo em vist.1 o 
dito requerimento, e as razões de justiça, e de" 
utilidaue que o aoon!l.o~ é de parecer, que volte 
outra vez ao governo de onde viéra, para que 
estd' exija das respectivas autoridades da fl.l:O· 

· vinci:l de.,janla..Catharina, as seguintes prévias 
informações : .. •l", qual o capital que compõe o 
fundo da refei·ida sociedade, ou em outros 
termos, o numero <le accionistas e a importancia 
de cada acçao ; 2", qual a extensl'l.o em compri
mento, e largura do terreno s~pp~lo carbo
nico, comprehendido (:Dtre as cabeceiras do rio 
Tubarão e serra Geral, assim como qual a dis
tancia precisa para a estrada, ou canal de con
dueção desde a. mina, até o lug:u· de emba1·que; 
3" se um e outro terreno é nacional, ou ,lie par· 
ticulares ; 4ª quanto '11s estancias projectadas, 
qual o espaço em lai-gura, e comprimento ne· 
cessaria para elle.s i 5" e ultitm,1 •se i15ua'\• . . 
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·mente estas l;r~s tJertencem á naçã.Õ ou a índi
viduos, e depois as faça subir ao fOnhecim,mta. 
desta camara, para, plena~nte inteirada de 
tudo, tomar immediata resoluçao, se o bem 
publico assim -o exigi1·, ou esperar pela legis
laçM geral das sesmarias, no que toca á estan
cias ; e qL1anto ás riquezas suspeitadas e 
ainda nM de·· todo descobertas, para fazel-as 
aproveitar na fórma do decreto de 17 de Se
tembro de 1824, e dos regulamentos, e mais 
ordens relativas ás provincias auríferas, ou 
enU!.o do modo mais conveniente ao bem geral 
da nação, e parli~lar da companhia de·tnine
ração ; 'üevendo por isso o.,.governo exp~dit· 
quãnto antes as ordens á este respeilo necessa- . 
rias·;-e ordenar á autoridade competente da r ti-

~ feridà provir,cia, que faculte, e facilite á dila 
companhia os meios de continuar nas come
çadas ex.~Íorações, e ~~xames das mencionadas 
te.rras mineraes, até final realisaçã~ de suas ri
quezas nalurae~ remettendo-lhe ifma relaçao 
circumstanci3da das suas descoierlas, ~mpa
nhada das cimpelentes amostras. 

<e Paço da camara, 18 de Junho de 1832.~ 
Ribeiro de Andradê.-Pe1·digão.-Fernande1J 
de Vasconcellos. >> · 

• Approvado. 

"Antonio Francisco Du!ra e Luiz José de· 
Aguiar, cidadãos brazileíros, mo!lldores nesta 
cidade, fabricantes de fogo de artificio, tendo 
representado á camara municipal desta cidade, 
que do fabrico 'tio dilo fogo não póde causar 
damno aos circunvisinhos d~ casas onci. ex
istem aquellas fabrll!lls, por haverem tomado 
as cautelas necessarias, como fazem certo por 
attestados dos visínhos, e informação do fiscal 
da mesma camara, e Rºr isso nas circums
tancias de continuarem no laboratorio das dilas 
fabricas, sem dependencia da mudança delles 
para o lugardesignado•em uma das posturas 
da referida camara municipal ; e porque .. esta 
indeferisse o requerimento dos" supplicantes, 
recorrem os me~mos a esta auguikl camara 
para que se declare, que o determinado na
quella p'ôstura não 'é extensivo aossupplicantes. 

"A commíssão depois de ter examinado os 
documentos apresentados pe1os supplicantes, 
posto que convencida da veracidade do seu 
allegado, todavia persuadido lambem de que a·· 
lei deve ser igltal para todos ; e sendo geral a 
medida adoptada pela camara municipal, a 

• excepçl!.o dellas em 'Tavor dos supplicantc~ é 
propriamente um privilegio, o qual nllc, senão 
fundado em utilídadEl,_ publica, é reprovado pela 
constituição do Imperio. 

u E' portanto a commissão de parecer que se 
indefira aos supplicantes. 

" Paço da camara dos deputftdos, 26 de 
.,Junho de 183~.-M."IS'. M. Valaaguea.-A. de 

Sow.,, e Oliveira Coutinho.-A. I. de L~sa. » 
,\pprovado. 

• 
l'OMO 1 • 

O:R.DEM ·DO DIA 

Entra em discussll.o a resolução do conselho 
gêral de S. Paulo deste anno sob n. 8, para que 
a resoluça.o de 25 de· Outubro de 1832 sobre 
lerrenos diamantinos na provincia de Minas 
Geraes, fique extensiva áquella provinciu. 

E' approvadasem debate. 

Entra em 2· discuss/lo o art. 1 º do projeclo 
de decreto de 15 de Novembro de 1827, que 
crêa un1:l nova provincia denominada - pro-
viocia do Ri9..Negro. · 

O Sa. REZENDE manda á mesa nm requeri· 
mento de adiamento, que sendo apoiado, e 
posto á votaç!l.O fica empatado, e por conseguinte 
adiado. 

Ênlra em discussão a rnsoluçll.o delta camara 
de 7 de Maio de 1832 sob n. 44, que é regeitada. 

Entra em discussllo a z·esoluça.o desta camara 
de 25 de Ma1o,de 1832 sob n. 53, que é ap
provada, e remettida á commissllo de redacçllo. 

Entra em discussão a resolução desta camara 
de 25 de Maio de 1'832 sob n . 58, que é 
approvada, e remetlida á com.rpbsão de redacçl1a 

Entra em 1• discussão o projecto de decreto 
de 24 de Maio de 1832 sob n. 27, o Sr. Re
zende propõe o adiamento, que é adiado e 
approvado. 

Entra em 1• discussllo o projeclo de decreto 
de 10 de Setembro de 1832 sob n. 45 ; o Sr. 

.Re~nde propõe o adiamen~, que é apoiado e 
!Pprovado. • 

Entra em 1• díscussl!.o o pl'ejeclo de decreto 
de 2 '!!e Junho de 1832, que não é approvado 
par!\ passar -á 2•. 

O Sa. 1" SECRETARIO apresenta e lê a te• 

dacção do projec"1 de decreto sobre o melho
ramento do meio circulaule, com as emendas 
approvadas nos termos seguintes : 

PROJEl:TO DE DECRETO 

cc A assembléa geral Jegislatir decreta: 

cc Art. 1". O padrão legal do valor das moedas 
no Imperio é fixado d'ora em diante na Taza.o 
de dous mil e q!inhentos réis por oitava de ouro 
d~22 cttlila-ras emquanto por uma lei especial 
se n!lo detertnina.o o pezo, inscripção, typo e 
denominaçl!.o das moedas do Brazil, todas as 
que forem reconhecidas de cunho nacional de 
ouro, prata ou cobre, e as estrangeiras de ouro 

•e .,de pra ta, serao recebjdas nas estações pu· 
blicas na conformidade do padrão acima fixado, 
guardadas as relaçõl'.!S de valor entre estes me
taes indicados pelo mercado. • 

cc Ar!. 2º. Crear-se-ha no Rio de Janeir~m 
banco de circulaça.o, e de deposito, com a deno
minação de banco do Brazil, o qual terá uma 
ou mais caixas filiaes em cada uma dai, pro• 

9 
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vincias do imper~ e exi3tirá por espaço de 
vinte annos contauos do começo das suas ope
rações. O seu capital _poderá ser• eJe\1!\jo até 
v.inte mil contos divididos em acções de 100$ 
cada uma, cuja subscripção terminará. dentro 
do proso de dous annos contados da época em 
que fôr aberta. 

« Art. 3º. O governo será accionista de qua
renta mil acções no valor de quatro mil contos 
de réis, cujo pagamento realisar-se-ha com os 
fundos seguu;ites: ,. 

« l". Os capitaes pertencentes,. â naç110 ora 
ex~lente.s nos cofres do extincto banco. 

cc 2º. O producto dos impa.tos creados pelo 
alvará de 20.de Outubro de U\12. 

e, 3°. O producto do "imposto do sello, que 
fica por esta lei extensivo a todos ...:rs papeis, e 
documentos constantes da tabella junta. 

« 4º. O produclo'da ta:21-a annual de dous mil 
réis paga pelos habitantes das cidades e ~illas, 
na razll.o de cada escravo, que nellas possuírem, 
além do numero de dous sendo so+teiros us 
proprietarios,--e de quatro, sendo casados. Ex.
ceptuao-se os escravos menores de doze annos, 
ç.maiores de sessenta. .. 

« óº. O producto dos contractos, que por esta 
lei fica o ~overno autorisado a celebrar com in
àividuos, ou associações nacionaes ou estran
geiras para mineraçao dos terrenos da naçao 
em todas as províncias do itnperio, exceptuados 
os diamantinos da comarca <lD Serro. • 

« Art. 4:. As acções do banco serão pagas 
metade em barras, ou moedas de ouro, ou prata 
nacionaes, ou estrangeiras, na razao de dous 
mil e qui,ohentos réis a oitava de ouro de 22 
quilates ; e emquanto por lei nll.o fôr fixada a 
relação do valor entre estes dous metaes, guar
dar-se-ha aquella, que fôr indicada pelo mer
cado-: a ootra metade nos mesmos metaes pre
ciosos, ou no papel actualmente em circulaçao, 
ou em apoiices da divida publica de 6 por cento 
ao preço de 65 por cada cem . • 

« Alil. 5°. O governo fica autorisado a emittir 
e transferir como propriedade do tbanco a irir
portancia nominal de apÕ'lices de 6 por cento ao 
pre~o designado no artigo antecedente, afim de 
preencher ~ metade do pagamento das suas 
acções na quantia de dous mil contos, caso 
assim o julgue necessarfo para o começo das 
operações do banco. · 

« Art. 6º. Fica livre ao go.vsrno pagar, e. remir 
em mekles preciosos as apoiices l!lencionadas 
no artigo antecedente, na razilo do preço da en
trada, com o producto dos fundos designados 
no arL 3º. Igualmente fica livre ao banco 
vender, e transferir as ditas apoiices por metaes 
ireciosos, comtanto que as offereça ao governo, 
~m antecipação pelo menos de 15 dias, pelo 
preço <;.orrepte, nao excedendo o de 65 por cem, 
o que•s~ entenderá ígualment~ ãcerca das apo· 
lices dad~ por particulares em pagamento tie 
li!Uas acções. 

. ,.. 
ci.J\.rt, 7º. A assembléa_do banco na sua pri

meira reunill.o determinará a fórma, épocas, e 
mais circumstancias do pagamento das acções : 
e bem assim a época em que deverão começar 
as operações do banco. 

e, Art. 8°. A.. administração do banêo do 
Brazil será confiada a 25 directores accionistas, 
nomeados annualmente: cinco pelo governo, e 
os outros pela assembléa do banco. Tres quintos 
pelo menos dos directores q1,1er nomeado;;; pelo 
governo, quer ~a assembléa do banctt, deverão 
ser cidadaos bra!íleiros. O:; directores esco-

•Jherrcr' de entre si um.presidente á maioria de 
votos. Nenhum director do banco do Brazil, 
ou de alguma das suas caixas filiaes poderá 
ser director de outro qualquer banco. . 

<< Art. 9º. A assembléa do banco será com
posta dos cem maiores accionistas ; e só poderá 
deliberar -1:hando-se presentes de 51 de seus 
memb~os para"""ma. ' 

« Arl 10. Nenhum particular, ou corporaçlto 
poderá ser accionista de mais de tres mil • 
acçtes. 

,e Art. 11. ó numero de votos a que os 
accionistas, e membros da assembléa do banco 
têm direito para a vot!lçlio dos directores, será 
regulado da maneira seguinte : uma acçll.O até 
duas dá d.ireito a um voto : de duas até dez a 
um voto por duas acções : de dez para cima 
nlto excedendo a trinta, um por quatro acções : 
de trintlt' até sessenta, uw por seis acções : de 
sesseltta nilo exlldendo a c~m, um por oito 
acções, porém nenhuma p'r:ssoa, associaçno, ou 
corpo político terá di~ito a mais de tl'inta 
votos, e Llepois da primeira ele1çao, nenhuma 
a,.cçil.o ou ,acções, darno dit·eito de voto, se o 
accionista as nll.o tivet· possuido por espaço de 
tres mczes prévios ao dia da eleição ; e sóme1tle 

"Os accionistas residentes no Bmzil, e nllo outt'Os, 
poderão votar nas~leições por procuraçno. 

c1 Art. 1..2. Para que n lfüectcl'ia do banco 
possa delibenr, é necessnrio a assislencia de 
sele membros comprehendido o presidente, ott 
aquelle que suas vezes füer, por nomeação 
assignada de seu proprio punho, nos casos de 
molestia, ou de outro qualquer ímpediment.o. 

cc Art. 13. Os accionistas em numero ~não 
menor de cincoenta, cujo 81!pitalreuiudo seja 
de dua;: mil acções, e dahi para cima, poderão 
em qualquer tempo requerer á directoria a 
convocaçilo extraorg_inaria de uma assembléa 
do banco para fü1s relàtivos á instituiçilo; decla
rando por duas folhas ptiblicas o objecto da 
mesma convocaça.o, pelo menos tres mezes 
antes. .,-

« Art. 14. Cada um Htesoureiro antes de 
entrar no.seu cargo dará fiança idonea, á 
atisfaçno dos dírectores, na importancia- de 

uma somma nilo menor de trinta contos de 
réis. 

« -Art. 15. E' sómente permiltido ao banco 
po!s11ir bens de raiz e quaesqaer outras pro-
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prledades, que forem necessarias para sua im- « 3°. A som ma do2 productos mencionados 
medial"â accommodação relativamente ao bom nos § § 2º., 3º., 4°., e 5°. do art. 3". depois; 
expediente de seus negocios ; e bem assim todas de preenchido o pagamento das mesmas acções 
as que lhe forem dadas em penhor, ou hypo· do governo. 
theca, ou em pagamento de diviç1l!;J --prévia- cc Art.~ O~banco do 13razil encarrrgar-se-ha 
mente contrahidas no curso de suas transacções, lambem : 1°., da caixa dos dep0sitos pul»icos, 
ou compradas, ou adjudicadas em hasta pu- e particulares, assim como do cõtrn dos orfãos, 
blica por decisões, ou sent~nças alcançadas em percebendo a com missão da lei: 2•., dq movi-
virtude das sobreditas dividas. mento dos fundos publicos de um lugar para 

,e Art. 16. O banco só negociará em letras outro do imperio, sem que _por isso perceba 
de cambio, ouro, prata, e pedras preciosas; ou commiss:to alguma, inda a ti1ulo de differença 
bens real e verdadeiramenle hypolhecados por de cambio. 
dinheiro emprestaão, e na.o remido no tempo « Art. 24. O banco do Brazil não descontará 
devido, e em todos aquelles objectus, cuja acqui- letras, nem emprestará dinheiro a mais de 6-
sição lhe é permittida .pela presente lei ; não por cento ao anno. ~ 
poderá comprar tilulos de divida publica « Art.25. O banco poderá independentemente 
qualquer que seja sua natureza, nem descontar de qualquer procedimento judicial, pôr á vendl!., 
letras do thesouro. · em-.b~ta ij,Ublica os penhores de qualquer es-

" Art. 17. Os dividendos dos lucros do banco pecie, e hypotheca em bens de raíz nao re-
serão pagos por semestre. Se algum accionista midos em tempo competente, para pagamento de 
tiver faltado ao pagamento de parte de alguma suas di~ida~ activas, precedendo os necessrios 
som ma subscripta para o ca1>ital do banco, a ann uncws. Os productos de taes vendas não 
parte que lhe foliar pe1·derá o beneficio de serão applicados a outros quaesquer paga· 
c1ualquer dividendo, que possa ler havido antes mentos sem que primeit·o o banco se ache em-
do tempo de fazer tal pagamento, e durante a bol!iad.51 das quantias, que s,9t>re laes objectos ,. 
demora do mesmo, • ,houver emprestado_ 

cc Arl. 18. A divisao dos valores das notas cc Art. 26. O banco não pagará imposto algum 
do banco será feita na razão da escala de 1, de qualquer de suas transacções_. 
2, 5, nllo sendo a minima menor de 1.$; a cc Al'I. 27. A falsificação das notas, e mais 
saber: 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, -50$, e assim por papeis de credito do banco será consider~a 
diante. crime de moeda falsa. 

« Art. 19. As notas do banco serão do « Art. 28. As acções do banco, e seus inte-
i11elhor pudrllo, e tle um papel compelente, resses, não podera.o soffrer. sequestro ou pe-
apcnns diffcrindo entre si pelas assignaturas do nhora : podem porém 1.er vendidas, cedidas ou 
prc,idente, e directores das caixas, que as emit- hyp•>lhecadas, precedendo as solemnidades ntl· 
tirem. O seu giro se -i'irhitará ás provincias, cessarias. 
e districlos, u que pcrt1mcerem as mesmas cc Art. 29. As acções, lucros, ou fundos exis-
cuixas. tentes no banco, e pertencentes a estrangeiros, 

11 At·l. 20. As notas do b~nco sao realisa veis serl\o em quaesquer casos t!l.O inviolaveis como 
uo podador cm metnes preciosos na forma esta- a pr~priedade dos nacionaes. 
bclucida para o p11gamento dus acções, e só « Art. 30. Nos 20 annos de duração d.Q ban.co 
nessa qualitllld1? se1·l!.o recebidas como moeda em a nenhuma outra Q/Jrpot·açao mercantil se con-
tadas as estações publicas. cederao iguacs privilegies. 

cc Art. 21. O banco do Brazil n&o poderá em- cc Art. 31. O governo nomeará uma com-
p,,estar quantia alguma ao go vemo, sob pena míssil.O de cinco negociantes, ou · proprietarios 
de extincçao de seu privilegio, e perda da di- na côrte, encarreiada de agenciar as sub'scri::>· 
vida, ficando todavia o direit.o salvo aos accio- ções para o fundo capital do banco; a qual 
nistas para demandarem os membros da dire- ._ convocará a assembléa dos accionistas logo que 
ctoria que houverem contrahido o eruprestimo, ' o numero de subscríptores exceda a 100; e du-. 
afim de serem indemnisados pelos seus bens. ~rará,lf)or es,aço de dous annos, se antes não fôr 

cc Art. 22. O banco do Brazil encarregar-se-ha complei:Mo o mencionado fundo do capital. 
de substituir por notas suas, e realisar ao por- Nomeará. tambem commissões de Ires mem-
tador, todo o papel do governo, a saber: as bros em um ou mais pontos de cada uma das 
notas do extinclo banco actualmenJe em circu- provincias, para o mesmo fim ; as quaes estarão 
laç:io.no Rio de Janeiro, l:!ahia e S. Paulo, e em correspondencia com a co1muissao da côrte, 
as cedulas em giro na Bahia, percebendo pot• e terão exercício pelo tempo que o governo 
isse a prestação annualmente de 5 por cento julgar indispensavel, dentro do praso da dut·açao 
de seu total, para cujo pagamento ficão desde da commissl!.o central. 
já applicados os fundos seguintes : 11 Art...a2. O banco, depois de findo o praso 

cc 1". A quantia que annualmente fôr desi- marcado para a subscripçll.o das ~ções, apre- . 
gnada para esle fim na lei do orçamento. senlará semestral~entê ao ministro e secretario 

çc 2º. O dividendo das acções do governo. de esh1do dos negocios qa fa~nda na tôrte, -e 
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aos presidentes nas provincias, pelo que res
peita-ás sna& caixas füíaes, um relatorio acom
panhado de balanços de suas operações reali
sadas, excepto aquellas que se referirem a 

.,. transacções com casas particulares, associações, 
ou indivi.duos. 
_..., Art. 33. Os balanços mencionados no artigo 

antecedente, sã.o enviados á camara dos de
putados no principio de cada sessll.o, na côrte 
pelo ministro e secretario de estado dos negocios 
da fazenda, e nas provincias pelos conselhos 
geraes, a cujo conhecim'iJllO os deve levar os 
respectivos prn~identes. 

« Art. 34. Cada uma das camaras, assim 
co,;no o ministro e secretario de estado dos 
negocios da fazenda, debah:o de sua responsa
bilidade, poderão nomear commissões para 
e:taminarem o estado das transacções do banco, 
seu capital• em caixa, e sua emissão ; e verem 
se a lei da sua c~ação tem sido ou nãO violada 
em algum de seus artigos. O banco prestará 
todas as informações necessarias para o conhe
cimento completo de taes objectos, mostrando 
seus livros, ou outros quaesquer documentos 
concernentes ao estadó das contas geraes do 
mesmo banco, e especialmente aquellas que 
tiverem tido lugar com o governo. 

a }lrt. 35. O toverno cunhará gratuitamente 
toda a moeda necessaria ao.uso do banco, e a 
este fim fica autol'l'sado para reorganisar a casa 
da moeda desta córte no material e pessoal, 

'dando conta disto á assembléa geral. 
« Art. 36. As moedas de ouro de 6$400 réis 

contillJlarllo a ser cunhadas sem que neilas se 
imp1·ima o valor nominal correspondente. 

u Arl. 37. Ficito desde já abolidos os 5 por 
centos sobre o ouro minerado por nacionaes. 

« Art. 88. A assemblén do banco fará um 
regulamento conforme á presente lei, por onde 
se reja a directo~ na admini$lraçllo do esta
belecimento, o qual não poderá tet· execuçll.o 
sem prévia approvaç!lo do go~rno, que o levará 
ao aonhecimen·to da assembléa legislativa. 

_:: « Paço da camara dos deputados, 29 de Abril 
de 1833. - Aureliano de Souza e Oliveira 
Oou.t-inho.-J. Oorr-~ Pacheco e Silva.-Muniz 
Barreto,-Baptista de Oliveira.-Moniezuma. » 

Sendo requerido pelo Sr. Alves Branco, que 
fosse a reda-cçao a imprimir, para depois votar
se sob~e ella com mais conhecimento de causa 
assi~ se resolve, é vai a im!lrimir com ur
genc1a. 

Conti1;úa a ordem do dial"'legue-se a lejlura 
dos seguintes parecere11 de commissGes, adiados : 

rc foi visto .n~ comrnissao de constituição o 
offic10 do mm1stro e secretario de estado dos 
negocios da justiça, em data de 12 deste mez, e 
cor~ente a~no, acompanhando o requerimento e 
mius papeis de João Marques de Mattos, etc. 

Fallão _,bt·e este objecto os Srs. Evaristo da 
Veiga, e Castro e Silva,. contra o parecer ; e a 

favor do parecer, os Srs. Henrique de Resende, 
Mattos e Rebouças, em que mostrão, que a 
residencia exigida,,Jlel-& constituiça.o, que éplmie. 
residencia filha da liberdade, e nao de um 
degredo; que durante o tempo do seu degredo, 
perderia todos os direitos politicos ; e que es
tando alli ·por uma sentença, formava parte de 

...Portugal. 

O Sr. Costa Ferreira· falla contra o parecer 
da commissao, e mostra que a constituiçao 
se deve observar á risca. 

O Jlr. Ernasto França., fa11a igualmente
contrn o parecer, mnstraudo que o individuo, 
de.,que se trata, fizera seus serviços no Pará, 
onde 1·esidia, 

Continúa a dÍ$CUssM pow algturt esitaço de_ 
tempo. 

O Sr. Odorico Mendes diz que é contra o 
parecer, "porque o individuo, que havia.. re
querido, já tinha fallecido ; e se acaso se 
tratasse de uma medida geral, eutao poderia 
continuar a discussão. 

Julgada a rnatel'ia ~ufficie_ntemente discutida 
é posta á votação o parecer da commissão., -
que n!io é approvado. 

1( E' lido um officio do ministro e secretario 
de estado dos negocios do irnperío, em que 
participa que a regeocia, em nome do Imperador, 
recebera no dia 30 do corrente, pelo meio dia, 
no paço da cidade, a deputaç!lo, que deve ir 
saber o dia, lugar, e hora do encerramento da 
asse~1bléa exll·aordinaria, assim como o da aber
tu7a da ordinaria. 

Fica a camara inteirada. 
Continua a leitura de pareceres adiados. 

• 1( A CQ.mmissll.o especial dos conselhos geraes 
v10 a representaçao em que o C®selho geral da 
provinci:i. de S. Paulo pede, etc. 

E' apoiado. 
Foi priSente :\ commissão de constituição o 

requerimento, e documerttos de Roque Col
laço, ele. 

E' approvado. 

O SR. PRESIDENTE no~a para a deputação de 
que trafa o officio supri}, do governo, os Srs. 
Antonio Maria de Moura, ~ur~ano 1k Souza e 
Oliveira Coutinho, e Joao Antonio Lemos. 

Dada a hora fica adiada a discussll.o, 
O SR. PRESIDEN'rE dá para ordem do dia 30 : -
Itesoluçao não impressa sobre Joaquim José 

dos .Santos. 
Ditil dita de 1832, sobre Francisco de Souza 

Paraisa. 
Dita-de 18281 impressa, approvanilo as tenças 

~oncedidas a D. Maria Hemiquela Bastos e suas 
irmãs, 

Dita, nllo impressa, Sl)bre a viuva de Ma1cos~ 
Antonio Bdcio. · 

Dita dita de 1832, Jobre a jubilaçll.o do padre 
Manoel Ignacio de Carvalho. • .. 
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,_ 
Dila dita, sobre D. Maria da Gloria de Q]j. 

veira Bello. - -Resoluç!lo de 1833 impressa debaixo do n. 2. 
... Resolução ele 1832 impress;-sob n. 133-a 

ultima. 

Dita dita impressa sob n. 103. 
Levanta-se a sess!lo ás 2 horas e um quarto. 

Sessão eID 30 de A.bril 
·• 

PRS!DENCIA DO SR. 't.IMPO DE ABREU -SuMMARIO.- Expedi&nte. - Ordem do dia.-
4'agamento de or~nado a Joaquim José dos 
Santos, sua-votação. - Aposentadorúi de 
Francisco de Souza Paratso, sua votação.
Tença a D. Maria Hem·iqueta 11astos e 
outras. Discursõ do Sr. Lobo de Souza, sua 
votação.-Deputação que vae\aber dia, hora 
e lugar do encerramento da se6são extraordi
naria e abertura dl), ordinffl'ia.-.Pensão a D. 
Maria (tuiteria Bricio, sua votaçã,o.-Jilfii
lação ao padre Manoet lgnacio de Carvalho, 
sua votação.-fensão a D. Maria· da Gloria 
de Oliveira Bello, sua votação. -Naturali-

.. sação de José Antonio Esperança, sua vo
tação.-Legado á, santa Ca8a de miSQ"icordia 
da Bahia, sua vo~ção. - Isenção de dízimos 
aos cidaaãos e ind·igenas estabelecidos no al
deamento do Salto Augusto, BM i,otação. -
Leitura de officios e pareceres. -Juramenu. 
do deputado 1·eeleíto pela província m .Minas, 
Carneiro Leão. 

A's 10 horas faz-se a chamada, comparecem 
67 Srs. deputados. -\ 

Falt!lo com éausa participada os Srs. Mi-
1'anda, Pereira de Brito, CaJrnon, Jardi111, Cus• 
todio Di,is, Pinto Peixoto e Moura, e sem 
ella .os Srs. Sebasli!lo do Rego, Corrêa de 
Albuquerque, Silva Tavares, Marcellino de 
Brito, Ferna·ndes da Silveira, Almeida Torl'es, 
Pinto Chicho~o, Baptistll' Caetano, '&omcs da 
Fonseca, Ferreira de Mello, Custodio José Dias, 
Pinto Coelho, Junqueira, Vasconcellos, Cle
mente Pereira, Simões, Ribas, Paula Souza, 
Feijó, Jo!lo Fernandes, Araujo Franco, Lino 
Coutinho e Ledo. 

Aberta a sess~o,. é lida e approvada,: acta da 
antecedenh:. , 

EXPEDIÉNTE 

O SR. SECRETARIO BELIZARIO dá conta do se
guinte: 

Officio do ministro da guerra, acompa· 
nhando uma representaç!lo do conse~o geral 
~a província do Maranhão, á ·respeito da re· 
1orma dos milita1·cs. -A: commiss~o dos con-

~clhos gcraes, • .. .. 

Officio do mesmo ministro, dando as ra
tões porque o governo n!lo se julga autorisado a 
mandar pagar a "J'o!lo Luiz Ferreira Dormund, 
os vencimentos de deputado commíssarío do 
exlincto commissariado do exercito.-A' com
míss!lo de guerra. 

Offici.o do ministro do impêrio, acompa
nhando, por copia, o decreto pelo qual se con
cedeu ao coronel João Chrysostomo da Silva a 
tença annual de 220$000.-A· commiss!lo de 
pensões e ordenados. 

Offici~.,ilo mesmo ministro~ remettendo uma 
representação assignada pelas pessoas estabele
cidas, na capital da provincia do Maranhão,com 
armazens, tabernas e boteqoins, em que pedem 
providencias contra o pesado tribulo que lhes 
impoz a camara da mesma cidade.-A' com. 
missao de constituição. 
4k>fficio do mesmo ministro, acompanhando 

ires resoluções do conselho geral ,da provincia 
do Ceará, uma creando uma cadeira de pri
meiras leltras na povoação d~ Trahiry, outra 
creando o lugar de pratico da barra do "rio Ja
gual'ibe e a terceira autorisando o presiden~ 
em conselho, a nomear doze moços para aprnn
derem e praticarem na navegação de cabotagem 
da costa, desd'e Pernambuco até o Pará .-A 
i;Pprimirem as resolnçoes. 

Officio do mes1rio ministro, remetlendo o 
do secretario do conselho ge1:al da pro·vincia do 
Ceará com as ,,liOpias dos requerimentos ~o 
padre •onio <.fe CMtro e Silva e de José Fer
reira Sucupira, s<1t.lre a duvida de poder este 
~ervir o luga1·~e juiz de fóra, pela lei da ci~" 
dade da Fortaleza.-A,. commiss!lo das camaras 
.m unicipaes. 

Oflicio do mesmo ministro, acompanhando 
a consulta do tribunal da junta do• commercio 
sobre o r;querimento de Cairus & e•., em que 
pedem licença, para fazerem navegar no rio 
1\.~zonas um barco movido por vapor. - A' 
commiss!lo de commercio, industria e artes. 

Officio do mesmo ministro, remettendo o• 
requerimento de Guilherme Kopke, sobre o 
pdvilegio exclusivo, por dez annos, para fazer 
navegar o rio das Velhas com barsos de vapot. 
-A' mesma comt1li,ssl104e oommercio. 

Officio do mesmo minist~, remettendo o 
da camara municipal da villa de Mangaratyba, 
sobre a d.1,1vida da legalidade de um vereador 
suppl~nle, que depois de impossado no lugar, 
se notou a falta 4e alguns dias para o lelllµo de 
2 annos de domicilio no município.- A' com· 
missllo das camaras municipaes. .. 

~ 

Officio do mesmo ministro, acompanhando 
Õ do presidente da provincia de Matto Grosso, 
com a representaç!lo da camara municipal da 
cidade de Mallo Gt'osso, pedindo, que se divida 
a dit11 provincia'.-,\' COII!mi~s110 de est11~islica 1 
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Vai á commissão de poderes o diplorn;i. do 
-deputado pela~provincia do Ceará o Sr. Fran

cisco Joaquim Campe1o. 
Vão á commissao ~ petiçaes'osrequerimentos 

de Domingos Alvares Vieira, Jayme da Silva 
Telles e João Baptista Avondâno. 

Fica adiado por se pedir a palavra o seguinte 
parecer. -

<< A mesa examinou a indicação do Sr. depu
tado Castro e Silva, em que propõe, que, se 
acontecer, que depois de aberta a ~ssno, não 
haja casa par!I scguimentOJdos trabalhos da ca
mara, o presidente mande fazer nova chamada·, 
e se notem os nomes dos que se tivereqi I'eti-

"' rado, antes de levantar-se a sessllü-:" . _ 
« A mesa, observando que o regimento per

m itte expressamente que os Srs. deputados 
possão retirar -se quando estilo incomrnodados, 
e·que esta tein sido a causa tlnica de levantar
se a sessão, duas ou tres vezes sómente depois 
que se instalou o COl'(}O legislativo em 1826, é 
de parecer, que se regei te a indicaçao. • . ~ .. 

« Pac,e da camara dos dep.itados, 30 de 
Abril'·de 1833. - A . P. Limpo de Abreu. -
B. B .. Soa,res de Souza. - O. S. de Mello 
Mattos . » -Entra em discussào o requerimento do Sr. 
Costa Ferreirn, adiado na sess!lO de 19 do cor
rente, sobre a nomeaça.o de uma commissão, 
para tratafl'da rêfofma das relações. 

O Sr. Costa Ferreira diz q11e -a commissll.o 
deve ser eleita já ; que ernquanlo se trata da 
falia do throno, ct1ja discussao ha de ser re
nhida, a commissão póde-se occupar deste ob
jecto : que se te111 limitado a que se trate da 
reforma das relações, porque a reforma, que o 
ministro fez, deixou as COLl~as e1;1 peiot estado : 
que para os povos nada tem feito, e para os 
juízes, tudo : que é necessal'io, que se oll,e para 
o estado das nossas rendas ; que emfim , em
quanto se nomêa as novas commissões, se póde 
apro_yeitar o tempo, traland~ desle objecto. 

O Sr. Duarte e Silva pede o adiamermi 
desta questno o qual posJ.o á votação é appro-
vado. • 

E' remettida á mesa a proposta de Gueffier, 
e Manoel José Pereira da Silva, sobre os diaríos 
desta camara. 

Approva-se o seguinte parecer : 

sobre os preços constantes .das êontas de venda, 
pois que quasi sempre sao diminutos para· 
menos "'de 31')0 e 400 reis daquelles correntes 
na praça em cada arroba. E declarando o 
mesmo conselho não poder applicar o remedio 
consentaneo â evitar semelhante ma.l, repre
senta todavia, com<) conveniente um dos dous 
seguintes arbítrios. Na hypothese dada de serem 
os direitos de exportação sobre o preço cor
rente do genero exportavel, organisar-se men
salmente peran~ o presidente da pro~cia, ou 
1• aul'tlridade fiscal da fa.zenda public~ con
l!'orrendo o administral'.lor dr mesa arrecadadora 
e"'1ais dous cidadãos agricultor e negociantê, 
un'ta pauta especificada dos preços correntes no 
mercado da. praça, pata pelos mesmos preços 
se fazei:l!in os despachos. Na hypothese porém, 

.de serem os ditos de'spachos, a ~ecadaçã.o dos 
direitos sobrti.o preço da cotll'1'\"a e venda do 
genero exportavel, seguir-se o methcmo aclual 
da . apreseutaçãO das contas'; mas p1·evenindo
se, que tõda vez que o administrador da mesa 
da arrecadação dos direitôs impugne alguma de 
taes contas por estar manifestamente lesiva 

-á fazenda publica, e o devedor dos mesmos 
direitos nao acquiesça á proposta reforma da 
sua cantil, toda a questão se decide perein
ptoria, e terminantemente por Q.Dl jury especial 
dti dous membros, nm de nomeaçao do admi
nistrador fiscal, outro de nomeação ,do devedor 
e pagador dos aireitos; e que no caso de discar• 
dareUJ, o meio termo do;; -preços discaiantes• 
fique sendo o que -determine a deducçao dos '" 
mesmos direitos. ·· .. 

<e A' commissào especial dos conselhos 
geraes, a quem é pres1&11te a dita represenlaçàO, 
parece, competir ao governo adaptar um dos 
indicados Jileios propostos para a melhor, e mais 
conveniente arrecada~ão dos direitos de expor
laçao especialmente na província da 1'ahia, á 
vista do art. 12 § 112 da conswtuiç::to ; todavia 
attenta a importancia , ~ interess~do objeclo é 
de. par;cer, que t!r!1bem ~eia ouvida a 1• com
missão de fazenda a respeito. 

,e Paço da camara dos deputados em 16 de 
Agosto de 1831.-Pereira Rebouças.-A. X. de 
Can1alho." 

· ORDEM DO DIA 

• ,. Entra em disc09São a resoluçao, mand:rndo 
continJJar á pagar a Joaquim José <4>s S'ã!'llos, 
2" cirurgião do extincto hospital militar, o or-. 
denado de 20$ mensaes : e julgando-se discu
tida a maleria é rejeitada a resoluçno • 

« O con:::elho ~ral da província da Bahi'a, 
expondo á esta augusta camara as fraudes, que 
costnmão praticar os compradores e expo1·ta-

. dores de assucar e outros generos, prejudicando 
annualmente a fazenda publica da dita pro
vincJ.a e_m mais d~,.10O:OOO$, a favor dos 
mesmos exportadores pela maior parte estran
geiros, isto med,i.anle o fl'\elhodn, actualmente·" 
estabelecido na mesa de exportaçao da dila pro
víncia, de se proceder á arrecadaçfl.o dos di
reitos respectivos na boa fé, alias nno guardada 

Passa-se a discutir a resoluçao, approvand<t 
a aposenladofri\ concedida ti. Francisco de 
Souza Paraisa, fü~oureiro da alfandega da ci
dage da Báhia com o ordenado por inteiro : 
itnda a discussll.o, é app1·ovad.i a resoluç::to, e 
remellida á commissil.o de redacçao. 

Eptra em discussl!.b a resoluçao apprQvando 
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as tenças concedidas a D. Maria Henriqueta 
Bastos, D. Maria da G!om Bastos e D. Maria 
da Luz Bastos. .. 

O SR. HENRIQUES DE R.:zENDE offerece a se
guinte emenda, que e apoiada, e depois retirada 
á seu pedido. 

<< Se passar a resol11ção, emende-se, dizendo 
-133$333, separadamente.-Rezende. » 

Enh·a este objeclo em discussilo. 

O Sr. Lobo de Souza diz, que a constituição 
só póde garantir serviços extraordinarios ; pois 
que os serviços ordinarios dos empregados sno 
pagos com honras, etc., que os empregados pu
blicos não têm mais, que o uso dos seus 
empregos ; ~ue nesta casa têm pas~do 
muitas resoluções, ídenticas a esta : e que o 
go•;erno tem dado á esmo muitas pensões só 
pelo simples facto de serem empt·egados pu
blicos ; e conclue pedindo que se dê uma 
resoluçM, na qual se explique cetfos artigos da 
constituição. . . 

Fallao mais alguns senhores, pró e contra 
a resõluçll.O. 

Julgada a materia sufficienlemente discutida, 
é posta á votaçll.o a resoluç!l.o, e é approvada. 

Pouco antes do meio dia, sahe a deputaçtto 
para saber da regencia, em nome do Impe· 
rador, o dia, hora e lugar do encerramento da 
sessj,o ext1·aordinaria da assemoléa geral legis
lativa, . e a hora e lugar da aberturn da sess!lo 
ordinaria, voltando, o S1·. Dr. Antonio Maria de 
Mourr,' como orador, diz, que sendo recebida 
a deputação com as formalidades do eslylo, e 
dando conla de sua mi;;sa.o, se ···lhe responpeu 
que o encerramento da sessao exlt'aoré!i'nal'ia, 
e abertura da ordinaria terá lugar no paço do 
senado, no dia 3 de Maio ao meio dia. 

A resposta é recebida com muito especial .. 
agrado. 

Entra em discussM a resoluçllo, approvando 
a pensno concedida á D. Mal'ia Quileria füicio, 
que é,..,approvada e remettida á commissllo de 
redacçllo. . E: lambem apprõvada e remettida á com
missão de rcdacção, a resolução approvando a 
jubilaça.o coucedi<fa ao padre Manoel Ignacio de 
Carvalho. 

Tem igual destino a resoluçã.o · approvando 
a pensão concedida a D. Maria da Gloria de 
Oliveira Bello. 

- O Sa. PAm manda á mesa a se~uinte decla
raçM de voto : 

<C Declttro que volii contra as pen5*es, 
tenças e aposentadorias concedidas na sessao 
de 30 de Abril de 1'+333.-0 deputado, Paim. >> 

Entra em discussll.o a resolução declarando 
que José Antonio Esperança, é cidadão brazi
leiro ; e julgada a materia discutida, é rejeitada 
a resoluç11.01 depois de algum debate, 

Tem lugar a díscussliO da resoluçllo que ap
plica para casa da misericordia da Bahia, o 
legado deixado por João Francisco da Costa, 
para consti·ucc;il.o de uma capella. 

O Sa. SoARES DA RocHA offerece a seguinte 
emen.úa;-que é apoiada.- ll""!\.pplicado aos nr
phãos de.S. Joaquim da Bahia.-Rocha.» 

Finda a discuss!lo, e approvada a resoluç/10 
e a emenda, e remellida com esta á commissllo 
de redacçno. 

Passa-se ;í discutir o art. 1º da resolução sob -
n. 109, que isenta de pagar di zimos etc., por 
tempo de 10 annos os cidadlios e indigenas, 
que se estabelecerem no aldêamenlo do Salto 
Augusto nas margens do Río-Aririos,~eni_.e o 
Pará e M':'ttto G!'Osso. 

Vêm á mesa e silo apoiadas as seguintes 
emendas: 

« Art. lº.-Em 
20. - Veiga. » 

lugar de 10 annos, diga-se 

« Art. lº. Torne-se extensi1~ a disposiçil.o do 
art. lº a11s moradores das ma1·gens dos dos To
canlins, Maranhllo e Araguaya, qu~ habitarem 
de tres leguas de d islancia para dentro. -S. R. 
-L. deSouza.» ..," 

Finda a"discussno, é approvado -1) "ãrtigo e a 
emenda do St·. Veiga, e rejeitada a do Sr. Lobo. 

O art. 2" e approvado. 

Ao 3° offerece o Sr. Getulio a seguinte 
emenda, que é apoiada : 

<e Para serem distribuídos pelos indios.-
Gettdío.» , . _. .. 

Afinal é approvaao o artigo com a emenda. 
Ao al't. 4º offerece o Sr. May a seguinte 

cmend .. : 

" Depois da palavra-Salto Au,qusto,-accres
cente-se-annualmente :-e depois da palavra
Enxadas-accrescenl'e-se 600 varas de panno 
de algodão do paiz.-May.>> 

Sendo apoiada, e finda a discuss'!lo, é upp1·0-
-vado · o ar!.igo e a 1 • pat·te da emenda, e rejei
tada a 2ª. 

Adoptada a resoluça.o, vae á commissil.o de 
redacça.o com as emendas approvádas. 

O SR. SEclff:rARIO BELIZARIO lê mais os se
guintes officios J pareceres: 

1º. Officio do m~istro -do irnperio, parti· 
cipando que no dia 2 dti Maio se ha de celebrar 
a missa do Espirito-Santo na capella imperial 
r2elas 10 horas dà manhã.-Fica a camara in
teirada, 

2º. A commlssM de poderes examinou o, 
diploma do Sr. Francisco de Souza CampeHo, 
deputado supplenle com 85 votos pela provineia 
do C:eará, que vem toffi:JJ; assento em . lugar do 
Sr. Antonio de Sales Nunes Berford, fallecido. 
-E combinando a com missão est» diploma cou1 
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a acta-geral, ·acha que se deve dar assento ao Sr. 
depulado. 

« Paço da camara dos deputados, aos 30 de 
Abril de 1833.-João Oandído de Deos e Silva. 
-Franci8CO de .Prtula Araujo.-M. Alves 
Branco.» 

Approvado. 
3°. í, A cómmissao de poderes examinou as 

26 netas dos col~ios eleitoraes da província de 
.. .Minas Geraes, existentes nesta camara, relativas 

á eleição, á que se procedeu para preencher a 
vaga que existia na deputação daquella pro
vincia em cousequencia de haver aceitado o 
lugar de ministro e secretario de esta<w dos 
negocios da justiça o depulatlo Honorio Her
meto Carneiro Leão, e achou, que sendo o 
numero total dos eleitores daquelles 26 colle
gios, 810, obtiverâ nelles o menciona<lo minis
tro da justiça 750 votos, os quaes de certo con
stituem grande maioria dos votos eleitoraes 
daquella provinciá; e por isso, e attendendo aos 
precP.dentes que tem havido nesta casa, é a 
commissão de parecer, que s~a admit!ido á 
omar assento o deputado eleito, apezar de n:io 

ter apresentado o respectivo diploma, e de não 
existir na casa a acta geral daquella eleiçào. 

n Paço da camara dos deputados, 30 de Abril 
de 1833. -João Oandido dti Deus e Silva.
F. de Paula .Araujo.-M. Alvllll--Bronco. >i 

Approvado. 
4º. Officio do secretario do senado, re

mellendo as emendas approvadas pelo senado á 
resolução d'esta camara, mandando tirar da 
circulaçll.O as nt>tas do banco do velho padrãO. 
-São dispensadas da impressão. 

Estando na sala immediata o Sr. Carneiro 
Lell.o, reeleito deputado pela província de .Minas 
Geraes, é introduzido.~ com as formalidades do 
regimento, presta juramento e toma âssento. 

O SR. MoNTEZUAIA propõe que haja sessão 
amanhã, não passa o seu requerimento. -

Tambem se propõe, que haja sessão no dia 2 
depois da missa do Espirito San lo. 

Não passa. 
O SR. PRESIDENTE levanta a sessão ás duas 

. horas e 50 minutos, depois de approvada 
acta. 

-~-
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da sessão extraordinaria e abertura da 

C>R.D:::CN" A.R.XA 
DA 

ti- r 

ASSEMBLEA GERAL LEGtSLATfVA 

p RESIDENOIA _no SR.' MARQUEZ ~'INHAMBUPE ~. • 
Reunidos os Srs. senador~s e deputadqs pelas 

11 horas e meia da ma~l!. no paço do senado 
para se proceder ao ~cerramen"'to da sessão ex
traordinaria, e abertura da ordinaria sao nomea
dos á sorte para a deputação, que dew receber 
a regencia, em nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, os Srs. depü'tados : Cassianno Spiridião 
de Mello e Mattos, Antonio Pereira Rebouças, 
Manoel dos Santos Martins Vala.sques, Antonio 
José do Amaral, Joaquim Floriano de Toledo, 
Franci~co de Brito Guerra, Gabriel Getulio 
Monteiro de Mendorrt;a, José Cesario de Mi
randa Ribeiro, Venancio Henriques de Rezende, 
Antonio Pedro da Costa Ferreirn, Antonio 
Maria de Moura, 'Francisco de Souza Paraíso 
e Antonio João de Lessa: e os Srs. senadores 
conde de Lages, marquez de Baependy, Pedro 
José da Cost:.Ban-,ps, visconde de Congonhas 
do Campo, Jol!o Antonio Rodrigues de Carvalho, .. 
Lourenço Rodrigues de Anth-ade e João Evan
gelista de Faria Lobato. 

Ao meio diíl, nnnunciando-se a chegada da 
regencia, sahe a esperai-a ao topo da escada a 
deputação nomeada para o seu r.11Cebimento.'" 

Logo que a regencía toma assento o Sr. presi
dente da mesma d.irige á assernbléa geral a 
seguinte falla : 

<e Augustos e dignissimos senhores rept·esen
tantes da nação : 

<< A regencia,. em nome do I .. mj'ler-ador o Sr. 
D. P~dro II, no ac!o de encerrar a sessaq ex
traordinaria, e abrir a ultima sessllo ordinaria 
da segunda legislatura, vos agradece o desvelo 
verdadeiramente patdolico, qne tendes posta na 
discussão dAs medidas concernentes ao melho
ramentb, do meio circulante; e se lisongeia de 

'fúWl ! ... 

A 
que til.o importantl1 assumµto continuar.;í a me-

~ecer-vos particular cnidado, até que a naçllo 
obtenha effica't'"remedio aos males provenientes 
da viciosa circulação monetaria. 

« Augustos e digníssimos senhores represen
tantes da nação, é forçoso, que a regencia magôe 
o seu, e vosso coraçao com a recordaçllo dolo· 
i-osa da grandíssima perda que soffreu o Braiil 
no dia 16 de Janeiro ... ileste anno. Um dos or
namentas, e penhores do throno constitucional 
br~ileiro, a Senha.ra princeza Dona Paula Ma-
1-ianna foi nesse. dia pelo s~remo ~bitrio dos 
imperio~ chamada á habífaçao dos ~st-os, dei
xando a mais pungente saudade, _e_ a só conso
lação religiosa de estar gosando o premio <li sua 
innocencia e virtudes. 

<e As re~ções de amisade, e boa intelligent!ia 
entre o imperio, e os estados de ambos os 
mundos aonservll.O•se inalteradas. A Prussia, e 
a Saxonia já responderAo .ás communicações, 
que lhes forllo feitas da exaltação do Sr. D. 
Pedro II ao throno,_DJostrando vivo interesse 
pela augusta pessoa do joven monarcha, e 
prosl'Cridade do imperio. 

« Acha-se restabelecida a tranquillidade rias 
provincias do Ceará e M:1ranhã0; mas não 
assim nos confins de Pernambuco e Alagoas. 
Difficil tem sitio pôr termo a essa revolla por 
çircu mstancias locaes, e falta de ~ uffici'éntir 
tropa regular, a despeito de avultada despezã 
dos c~.fre~ publicas, e tios esforços empregados, 
os quaes continuao a ser..lij)plicados, e afinal 
conseguirllo o desejad~ exilo. A comarca do 
Rio Negro do Pará por meio de um 111ovi111enlo 
sedicioso declarou-se provincia, no1neando pre
sidente, e commandante das armas; foi bas• 
tante porém uma barca atmadá, que se apre• 

• 10 
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sentou no lugar da barra para reduzir :J.s cousas darão circumstanciada conta do estado dos 
ao antigo estado. Em Matto Grosso cincoenta differentes ramos da adrnin~traç!l.o, e solic.ítar~o .. 
soldados dos destacamentos da fronteira amo- de vós as providencias reclamadas pelas neces-
tinarão-se; mas entrara o facilmente nos seus sidades publicas. 
deveres: i~ou;ii;e comlud,.l ~conveniente dis- ,e i!Pugnstos e digníssimos senhores repl'esen-
solver o rê'no da legião d'aquella província. lantes da naçao, a regencia,.em nome dCJ Impe· 
Finalmente o genio da discordia-_pôde exe.r;cer rador o Sr. D. Pedrn II, esperando do emprego 
sua influencia na capital de Minas '"Geraes, onde das vossas reconhecidas luzes, e patriotismo, o 
lambem uma sedição apparecida na noite ~e 22 feliz resultado da tranquillidade, e prosperidade 
de Março em ausencia do presidente. conseguia geral, vos assegura em lllo importante tarefa a 
privai-o do exercicio do seu ewprego naquella sua franca e leal cooperação: da uníao dos ge-
cidade : em todas as outras partes da província nerosos esforços dos escolhidos da nação, é que 
tem-se manifestado com enlhusiasmo decidida póde provir a felicidade della. 
desapprovaçil.o a esse acto illegal, e segundo] cc Está fechada a sess:.\o extraordinaria, e 
participações recei..temen~ chegadas espera-se aberta a sessao ordiJl.aria.-Fi~ncisco de Lima 
que em breve a ordem esteja alli c!!tmpleta- e Silva.-Jos_.é da Gosta Ga1·valho. ~.João 
mente restabelecida, á vista do bom senso e brio Braulio .711uniz. ,> 
do sisudo povo mineiro, e da sua provada de- Terminado esle acto retira-se a regencia com 
VOÇlm- á~aU5'8 da legalidade. O mesmo -eeremonial, com que tinha sido rece-

« Os ministros e secretarias de estado vos bida, e immediatame4~ levanta-se a sessao. 
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SESSÃO EM 4 DE MAIO DE 1833 77 
Seti1@iio en>. 4 de Maio- __ .,. 

PRtsIDENCIA 00 SR, LIMPO DE ABl1.EC1 

Su3lMAl\IO. -:- Expediente.- Juramento do de
putado supplente pela província do Cea1·á, 
Souza Oampello.- Ordem do dia.- Eleição 
da.zn,esa e das eonim.íssões. - ~ -

· A's 10 horas feita a chamada, comparecem 
68 Srs. deputados. - -· 

Faltl!.o com causa os Srs. Hollanda, Ribeiro de 
Andrada, Belizario, Soares, Pinto Peixoto e 
Baplista Pereira ; e sem ella os Srs. Castro e 
Silva, Costa Miranda~Sebastiâo do Rego, Bello, 
Corrêa de Albuquerque, Silva Tavares, Marcel
Iino de Brito, Fernandes da Silveira, Lino Cou
tinho, ·Lopes Gama, Pinto Chicharro, Baptisla 
Caetano, Gom~ da Fonse.:~ Ferreira de l\1ello 
Custodio José Dias, Pinto Soelho, Junqueira: 
Vasconcellos, Clemente Pereira, Paula Simões, 
"!'aula e Souza, Feijó e Baptista de trliveir'a. 

O Sn. P11ESIDENTE declara aberta a sessão. 

EXPEl)JENTE 

O SR. 1° S&CR&1:A.RlO dá conta dos seguintes 
officios : 

1°. Do ministro e secl'etnrio ~ • estado 
dos neg!'Cios do imperio, de 16 de Feve
reiro> deste. anno, remettendo por copia o de· 
ereto de 24 de Janeiro do mesmo anuo, 
acompanhado de varios documentos, pelo qual 
a regencia pouve por bem cõliceder a José 
Theodoro da Rosa Gama, a jubilação na cadeira 
publica de grammatica latina da cidade de Cabo 
Frio, com o ordenado annual de 240$, afim de 
ser presente á camara, para poder'merecer a 
approvaç~o da assembléa geral...ac. E' remettido 
á commissão de pensões e ordenados. 

2º. Do mesmo ministro, d~ 26 do passado, 
remettendo tamhem por copia o decreto de 12 
do dito mez, com os respectivos documentos, 
pelo qual a regencía concedeu igualmente ao 
mar~chal de campo reforTnado-José fgnacio da 
Silva a tença annnal de 200$, correspondente 
ao posto de brigadeiro.- E' remettido á~mesma 
commiss!l.o. • 

3\ Do mesmo ministr1", de 29 do ruez pas
sado, remetteado Ires propostas do conselho 
geral da província do Maranhno: uma estaSti
lecendo o ordenado ao-professor da cadeira. de 

_., grego, outra creaado uma cadeirà de lingua in
gleza e marcando-lhe ordenado, e outra creando 
e marcando o ordenado de uma cadeira pu· 
hlica de historia e geograph.ia.- São mandados 
a imprimir. .. ... 

4º. Da cama~ municipai da villa de Sa~ta 
Maria de Baependy, de 26 do passado, felici· 
tando á camara pela sua reunião extraordínaria, 
~ dando parte ao mesmo tempo do~ i:x:traor• 

din~rios aconte~im.~ntos. que. tiverão lugar na 
capital da provmc1a ; e pedindo providencias 
para o restabeleci,inenlo d1\:ii)az.- E' recebido 
com ~ecial agrado quanto á primeira parte, e 
remeltldo á eo~miss1t0 das camaras municipaes 
quanto á segurnta. 

5º. De um requerimento de Manoel José de 
Abreu, pedindo a confirmação de uma pensll.o 
de 30$ mensa~, que lhe concedêra o governo 
por decreto de 20 de MarçrJ do anno passado. 
- E' temettido á. commissao de petições. 

6°. De um requerimento de Matheus Gomes 
de Andrade, pedindo a jubilação no empt·ego 
de professor de primeiras letras, com o orde
nado de 350$000.-E' remettido á mesma com
miss9.o. 

7º. De uma repllisentação de Manoel At'Conso 
Vellado,"'pedíndo que se lhe defira a uma ~p
pUna, que se acha penliente-lta decisao da ca• 
mal'!I. desde 1828.- E' remettido á mesma • 
commissno. 

Achand~·se na sala immediata o Sr. Joaquim 
Francisco• de Souza Çampello, deputado sup
t,lente pela provincia do Ceará, é introduzido 
com as formalí~des do estilo, pres0. iuramento 
e toma assento. ,,... 

.. ' ORDEM DO DIA -Procede-se á eleiçãO da mesa e sl!.o eleitos: para 
.presidente o Sr. Limpo de Abreu com 42 votos ; 
para vice-presidente o Sr. Paím com 35, e para 
secretarios os Srs; Mello e Mattos com 45.; 
Belisario Soares com 40 ; Ferreira de Castro 
com 35 ; e Odorico Mendes com ~ ; e havendo 
empate entre os dous ultimos, é o Sr. Ferreira 
de Castro desi~ado pela sorte. 3° secretario ; 
sahindo eleitos para supp1~tes os Srs. Va1- ,. 
fosques com 17, e Mmeida Torres com 111. 

Procede-se á eleição das comrníssoes, _.J; • 
são eleitos para a especial do voto de graças os 
Srs. Alves Branco com.39 votos, Oliveira Cou
tinho com 37, e Costa Peneira com 32. 

Para a lile constitui~o e poderes os Srs. Deus 
e Silva com 36 votos, Costa Ferreira com 84, 
e Alves Branco com 34. • 

- Para a de orçamento os Srs: Çalmon com 
42 votos, Duarte Silva com 40, e t!"astro e Silva 
com 86. "' 

Para a segunda de fazenda os Srs. Hollanda 
com 47 votos, Ledo com 35, e Baptista de 
Oliveira com 31. 

Para a te1·ceira de fazenda os Srs. Maria .do 
A1naral com '46 votos, Loho de Souza. com 40, 
e Luiz Francisco de Paula Cavalcanti com 3fi. - . 
• Para a ·de justiça civil os Srs. Miranda Ri-
beiro.com 42 votos, Corrêa Pacheco-tom à4, e 
Maria de Moura cem 31. .,, 

:Para a de justí~a criminal os Srs, Paraiso com 
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47 volos, Almeida Albuquerque co1n 37, e Paim 
com 35. 

Para a de diplomacia os Srs. Calmon com 49 
votos, Araujo Lima com 46, e Ernesto F1·ança 
com 34. 

Para a de marinha e guerra os Srs, Fran
cisco do Rego com 56 votos, Vieira Souto com 
42, e Baptista de Oliveira com 31. 

Para~ da redacçilO das le.os'f,rs. Oliveira 
CoutinhQ. com 38 votos, Corrêa Pacheco com 
37, e Alves Branco com 33. 

Para a das camaras municipaes, e juízes de 
paz os Srs. Lessa com 32 votos, Baptisla Pe
reira com 30, e Antonio Joaquim de Moura 
com 26. 

Para a dos conselhos geraes os Srs. Hen
riques de Rezende com 34 votos, Jardim com 
34, e Vallasques com 25. 

Sendu quasi duas horas, é int;rromp~a a 
eleiçlio das commissões para ler lugar a leitura 
dos seguintes officios : 

1 º. Do ministro da:'gutrra;'pedindo dia e hora 
para apresentar o seu relatorio, e as informa
ções necessarias para a fixaçlio das forças de 
terra no anno financeiro do l° de Julho de 
1834 a 30 de Junho de 1835. 

E' designado o dia 6 de Maio pelo meio dia. 
2º. Do secretado· do senado, remettendo a. 

copia da t'alla, con1 que a regencía ei;iterrou a 
sessão extraordinaria, e abrio a orilinaria.- E' 
remetlido á commissão do voto de graças. 

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia 6 
de Maio: 

Eleição das com missões. 
Primeira discussão do projecto de 1832, im-

presso debaixo do ll'. 113. ... .. 
Discusslio da resoluçlio 1" e 2• impressas de

baixo do n. 133. 
Discussno da resolução do senado de 1832, 

impressa debaixo da letra-F. 
Levanta-se a sessll.o ás 2 horas. 

Sessão e-.n G de Maio 

PRESIDENC!A DO SR. LU!PO DE ABREU 

SuMMAR!O.- Expediente.- Ordem do dia.
Continuação da eleição das ~commiB11ões. -
Refo.torio ~ mi?i1'sterio da guerra e da pro
posta para afi:i;ação das forçaB de terra, apre
sentados pet'o rc11pecti~ ministro. - (.,'onti
nuação da eleição dtis cominissões . 

A's 10 horas feita a chamada, achllo·se pre
.• sentes 64 Srs. deputados. 
. Faltao eom causa pal'licipada os Srs. CalooO'II 
e Pinto Peixoto ; e sem ella os Srs. Sebastião 
do Rego, Hollanda, Bello, Corrêa de Albu
querque, Tiburcio, Marcellino de llrito Fer-

nandes da Silvlira,.,Lino Coutinho, Chicharro 
da Gama, Cu~todio Dias, Baplista- Caetam'I, 
Gomes da Fonseca, Ribeiro de Andrada, Fer
reira de Mello, Custodio José,.. Dias, Pir~o 
Coelho, Junqueira, Vasconcellos, Clemente Pe
reira, Paula Simões, Paula Souza, Feij& e L:i.
cercla. 

O SR. PRESIDENTE 11jlã)clara aberta a sessil.o, e 
que não se procede á leitura da acl11 por n!lo 
-se achar w:esente o Sr. Lacerda, a cujo mi.rgo 
Ticára a redacçãO d'ella. 

O Sa. MELLO MATTOS, 1° secretario, procede 
á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Um officio do ministro da justiça, en
viando um au'tt>grapho do decreto (já saneei~ 
nad~ da assembléa legislativa ácert:a do codigo 
do processo criminal de pl'imtiira instancia. -
E' remettido ao arciüvo o aulo~apho. 

Igual destiM tem o au~grapno da resolução 
(j6. sanccionada), que altera a lei ~ 28 de 
de Agosto do anno passado, remeltidttem officio 
do mesmo ministro. 

Um officio do ministro da guerrn envian&o a 
certidlio do conselho de guerra do capitão José 
Joaquim de Castro Launé, a requerímanto de 
Luiza Maria dri,e,üo.; e de Rosa Clara Ribeiro, 
residentes-t10 Maranhão.- Vae á commisslio de 
guerra. ,_ 

Um officio do ministro do i111perio, com a 
copia do "tlecreto do governo de 20 de Abril 
d'este anno, pelo qual se concede a pensllo cle 
seiscentos mil réis ai;is quatro filhos do chefe 
de esquadra Diogo Jorge de Brito, repartida
mente .-Vae á comruissão de pensões e otde-
nados. ,. 

Recebe-se com especial agrado uma felici- "" 
taçll.O da camara municipal da . villa de Guara
tinguetá, ~ela reunião da assem biéa geral. 

Lê-se um requerimento do cidadão Lourenço 
Antonio do Rego, queix.ando-se do · presideate 
do Uiesouro, eCT:. - Vae á com m issf\p de jus
tiça civil, a que está affecto o officio do ministro 
a tal respeito . 

Dous requer1mentos dos estrangeiros Carlos 
Ottne:i;, e Carlos Seidler, pedindo carta de •na
turalisaçao.-Vao á commissllo de ,çonstiluiçã~ 

Uma denuncia da c1tnara municipal da ci
dade do Pará, contra 9 ex-ministro Lino Cou
tinho, em 4 tazão do seu officio ao conselho 
geral d'aquella província, com d;,ta de 14 de 
Abril de 1832.- Reservada, para nomear-se a 
competente commissllo especial. · 

Um requeriiaento dos nffieiaes do 2° corpo de
cavallaria de primeira finha .. do eJ(ercito, p~r
tencentes á provincia de S. Pedro do Sul, que 
pedem augmento desoldos.-Vai á commissao· 
de guerra. 
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Um requerlmento,.. de Eduardo Ewald, pe

dindo o despacho de "'dous outros, que fez em 
nome dos officiaes estra.iros <lemittidos do 
serviço do impei-io.- E' presente "íí camara 
para tomar-se na devida consideraçl!.~ 

PARECER DAS comirssõES DE DIPLOMACIA E 
E5TATI5T!Ct\. 

«Foi presente ás com missões de diplomacia e 
estatística, a representaçil.O do conselho geral da 
província do Pará, em que requer medida le
gislativa, afim de que possao os subditos dos 
estados confinantes com a'tllella província ter 
o frvre transito por todos os seus rios, canaes 
e estradas até á capital do Pará, e por todo o 
seu ínteríor, e poderem livl'emcnte fazer toda a 
sorte de caminho, e"especulaçãO, que bem lhes 
cOMWier, sendo ·o gover~ aulorisado a prestar
lhes ~do o auxilio, que fôr compatível com as 
circumstancia da província. 

« As cómmissões são de parecer nao ser ne
cessario nenhum acto legislativo, á vista do de
creto de 28 de Janeit·o de 1808, que franqueou 
o livre caminho do Brazil com todas as nuções, 
e n'esle sentido parece ás commissões, se rl~ve 
responder . -« Como, pgrém, pa1·a o estabelecimento das 
Alfandegas dos portos seccos seja necessario 
acto legisl::1lí vo, as com missões off~ecem a se
guinte resolução : 

« A assembléa geral, etc., resoh·e: ·• 
cc Artigo unico. Fica aulorisado o presidente, 

em conselho da provincía do Pará, para estabe
lecer as alfandegas de portos seccos que forem 
necessarias para a cobrança dos direitos dos ge
neros que forem importados e exportados parn 
os estados confinantes com aquella província. • #. 

•Paço da cTimara dos deputados, 27 de Abril 
de 1833. - tiabr·iel Oetulio .Monteiro cle_.l!fen
donça .~A ntoni.ii de Castro Alves .-Luiz .Ai,
!J?/,Sto ~way. -Pedro de .Araujo Lima. >> 

Approvado e a resolução a imprimir-se . 
Da commis~a.o dos conselh~s geraes : 
~< O conselho geral da provincia de Minas 

Geraes representa a esta augusta carnara a ne
cessidade de que o conselho da presidencia da
quella província seja permanente, tendo sessllo 
tres vezes na semana, residindo na cidade os 
membros do conselho durante o period<9!)ara 
que forllo nomeados. · 

cc A commissa.o nota J res inconl'enientes 
em semelhante [lledirui : o primeiro e mais 
grave, é il'º ella conl.ia a índole do nosso 
actual systema, e mesmo contra o capitulo 1º 
do titulo 7º da constituição, que quer que a 
ad,ninistraç1J.o provincial seja confiada a um 

'presidente o que de certo nllo teria.. lugar se as 
funcções ~o .-Presidente ficassem peildas pela in-

• 

gerencia diaria do conselho ' em todas as suas 
deliberações: o sein]ndo, é a excessiva despeza 
que semelhante meilida acarretaria á fazenda 
publica: o terceiro, o incornmod<J que d'ahi deve 
resultar aos mesmos conselheiros, que teriao de 
estai· assim, por tanto tempo, sep,1cados de suas 
occupações ru1·aes, áquelles que nao morassem 
habitualmente na cidade. 

cc E', pois, a com missão de parecer que tal re
presentação., ifove ser indeferida. 

« Paço da camara dos depntados, 20 de Junho 
de 1833.-Antonio Pereira Rebouças .- Ve
nancio H em·iques de Bezende. » 

Approvado. 
Da commissl!.o de pensões e ordenados : "' 
« O conselheiro Leonardo Pinheiro de Vas-

concellos, requereu ao governo uma tença de 
600$ para cada uma das suas tres so
brinhas, filhas do visconde de Alcantara, em• 
remuneração de 37 anno~ de serviços, nos em
pregos de almoxarife dô real palacio de Mafra, 
deputado da real junta das muniçõea de bocca 
do exercito, depnta<lo da re!ll junta do com
mercio, encarregado da direcçl!.o e mediação de 
relações entre Purlugal e o rei de Marrocos, e 
de conselheiro da fazenda e superintendente da 
imperial fazenda de Santa Cruz; e sendo diffe. 
rentes os votos da consulta, o governo em reso
luçl!.o de 29 de Outubro de 1830, concedeu 
900$ repartidamente entre as jÍtas suas tres 
sobrinhas. 

<e Comquanto a commissão reconheça o direito 
á remuneraçno dos serviços prestados ao es
tado, quando elles s11.0 por lei decretaveis, to
davia tem sido pratica quasi constante, que tae1! 
rernureraçúcs só se verificão depois da morte 
do empregado. 

e, Observa mais a comrniss!lo, qne pelo de
creto de 20 de Julho de 1670, é expresso que se 
não mande fazer assentamento das tenças, sem 
primeiro se averiguar se são pobres as pessoas 
a quem elbs são concedidas, e neste caso nao 
esll\O as filhas do visconde de Alcantara, so
brinhas do mesmo consel.l.e'h:o. 

cc A' vista do exposto e do estado das nossas 
finanças, é de pat·ecer a commissllo de pensões e 
ordenados, que se n1J.o approve a pensllo con-
cedida. ... 

rr Paço da eamara dos deputados, 30 de Julho 
de 1831.- Luiz Augusto Ma.y.- M. N. 
Castro e Silva . » 

Approvado. 
i'.>utro da mesma commissão : 

cc Luiz F1·ancisco de Araujo, çirurgião-mór do 
extincto 5° corpo de artilharia de primeira linha, 
representa a esta augusta cam;wa, que sendp • 
elle o propagador da vaccina neste imp"llrio em 
1805, tendo-a levado á cinco províncias, á 
Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, MaranhâO 
e Pia.uhy, e assim t<\mbem ao reino de Angola. i 
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e sendo tao relevantes estes serviços n:tq.tem 
ti.do pgr isso remuneraç:to alguma, q~ndo 
aliás ouhos seus collegas só po1· serem empre-"" 
gtidos no ~ercicio da vaccina se lhes tem dado 
pensões, como sejão as que gozll.O o cirurgi:i.o-

.... mór Gonçalo. de Jj!sus da Silva, o cirurgiao de 
artilharia Francisco Rodrigues Nunes, e o ci
rurgiao do batalh&o de caçadores n. 13, que 
percebem por isso 150$, além de.teus soldos, e 

_ conclue, pedindo a mesma pensr10; tendo seu 
effeito desde 1816, por ser esta a época em que 
foi ella concedida ao primeiro dos indicados. 

« A commiss.ão de pensões e ordenados, é de 
parecer, que nllo C0IT)ilete á esta camara o de- · 
ferimento do requerimento do supplicante. 

<e Paço da camara dos deputados, 26 de Ou
tubro de 1831.-M. N. Castro e Silva ...... Luiz 
Jugusto May. >> _ -App!pva~. · • 

Da mesma com missão: 
« Foi presente á commissão de pensões e 

ordenados o requerimento de D. lgnacia Emília 
de Castro Borges Leal, pedindo o pagamento 
da p~nsao de 300$ annuaes, que obteve em re
muneraçM dos wviços de seu fallecido marido 

• o desembargador Joa,swJim Bernardino de Senoa 
Ribeiro, des•e a data do decreto,.pelo qual lhe 
foi concedida, e nao da resoluç:io, que a ap
p_rovou, -tomo determinou o ministro da fa. 
zênda. 

« A coinmissão é de parecer, que ·semelhante 
pretenção seja indeferida, porquanto depen
dendo as mercê:!! pecuniariás de approvação da 
assembléa legiilatíva na f6rrna da constituição, 
só podem ter effeito depois que isto se verificar, 
considerando-se a concessão dellas, como uma 

"-. iniciativa da~ompetencia do governo. 
• ..i< Paço •da camara4'1os depul:!tdos, 14 di. 

Junho de 1832.- Evaristo Fef''t'eira da Veiga. 
- Joaquim Floriano de·-'e.JJ'oledo. - JJfanoel 
Gomea da Fon8eca. » -

Approvado.· 
Da mesma commissl!.o : 
;; Eslanisláo Pereira de Oliveira, repre· 

$enta a esta augusta êamara, que sendo conce
dida a seu terceiro avô a propriedade do officio 
de dislribuidor,mquiridor, e contador da ouve-

,_doria de Pernambuco, em remuneração dos ser
viços por elle pt·estados, na guerra contra os. 
Batavos; e sendo o supplicante o terceiro pro
prietario, como descendente daquelle, que tantos 
serviços prestára naquella guerra ; e estandio 
no gozo de pingues eroolutnent.s, quê lhl!' pro
vinhao do dito seu emprego, principiou a 
~ffrer desfalque, com a creaçM das villas do 
J>áo d'Alho, Limoeir12. Cabo e Santo Antão, e 
creando-se logo ~epois em 1815 a nova co· 
marca de Olinda, ficou seu efficio de todo ani
.quilado1 e recol'rencto ao go~rno, pedindo ·o 

mesmo officio da nova colliarca, fôra attendído, 
mas instalando-se em 1822 a relação_..em Per
nambuco, e creando-se dous officios da mesma 
naturezá para a vara do crime; e do civel ficou 
o seu ~cio reduzido á quarta parte ; e cada 
vez mais aniquila•:lo, e consequentemente o 
supplicante depois de 40 annos de bom serviço, 
sem meios de subsistencia, e neste estado de 
miseria vinha supplicar a esta augusta camara 
uma pensao. .. 

« A commissa.o de pensões e ordenados é de 
parecer, qJe se indefira o requerimento do sup_· 
plicante, por nao competir á esta augusta ca
mara o seu deferimento. 

cc Paço da camara dos depútados, · 7 de 
Agosto de 1831.-Luiz Aiigitsto May.-M. N. 
CaBb'o e Silva. J> 

Approvado. 
Da mesma commissãO: 
« A' commissão de pensões e ordenados 

parece inattendivel o requerimento de Felis
berto Ignacio Ja~1ario Cordeiro, em que pede 
ser onerado de.pagar a quantia de 1:517$503 
pela qual se acha responsavel ao thesouro 
pnblico, e que por despacho do ministro da fa. 
zenda de 26 de Março de 1831 se mandou des
contar nos seus ordenados pela terça parle; por 
quanto se vê da informação do actual ministro 
da fazenda, que se refere á conta corrente, e 
esclarecimentos prestados pela contadoria do 
thesouro,- e respostas do procurador fiscal, 
que vieril.o insertas, ser esta divida proveniente 
de tres quarteis do ordenado de escriv110 da 
junta de Gôa, que o supplicanle recebeu para 
seguir ao seu destino, o que 0110 se tendo veri
ficado, é evidetite, que deve repôr a sua impor
tancia, como se tem praticado com todos os em
pregadouem identicas circumstanciãs : e quanto 
a perdoar-se igualmente o seu alcance, como 
administr~or do novo imposto, isto importaria 
o mesmo que sanccionar a immoralidade, e 
abrir a porta a outros collectores das rendas 

· nacionaes, para terem igual procedimenl.1),
quando é f6ra de duvida, que já houve grande 
equidade com o supplicante, não se mandando 
arrecadar a sua divida por meio ex.ecu.tivo, 
como requereu o procurador fiscal, e sim pelo 
suave desconto da terça parte do seu ordenado. 

"Paço da camara dos deputados, 14 de Junho 
de 1832 .. ,;,,Euaristo Ferreira da Veiga.
Joaquim J!ioriano de Toledo.-Manoel Gomes 
da Fonseca . » • · 

Appr~vado. 
Da mesma commissl\o : 
<< A commiss:i.o de pensões e ordenados exa~ 

minou as tre!:l consultas juntas.- 1• resolvida 
· em 9 de Julho de 1827, concedendo 300$ 
detença a D. Maria Botelho de Araujo Car
valho, em remunernçao dos serviçoíi do chefe .. 
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de esquadra reformado Antoniõ.Joaquim• dos 
Reis Portugal oo espaço de 56 annos, os quaes 
lhes for9.o doados pelo mesmo, preceder.do 
mercê de .dispensa de parentesco, já jurada a 
constituição: 2•, resolvida na mesma data, •]on
cedendo igual tença a D. Maria Justina da 
Cunha, em remun.eraç9.0 dos serviços do ma
rechal de campo effectívo Gonçalo Marinho de 
Castro, no espaço de 52 annos, os quaes lhe 
forllo doados pela mulher do mesmo official 
fallecido D. Maria Ignacia do Rosario Marinho, 
por compaixllo, e amizade, que lhe tinha : 3", 
resolvida em 11 do mesmo mez e anno, conce
dendo a lença de 120$ a Jo9.o Bnrboza de 

• Menezes, em ren.uneraçao dos >serviços do 
_ tenente-coronel reformado José Miguel Corrêa 

de Castro, no espaço · de 48 annos, os '-quaes 
lhe forM doados pela viuva do mesmo official 
fallecido D. Anna l~rancisca de Castro. 

,, Pelo cap. 11 do regimento das mercês de 19 
de Janeiro de. 1671, e decretos de 30 de' Julho 
de 1689 e 28 de Dezembro de 1776, é prohihido 
que se admitta a requerer remuneração de 
serviços alheios, sem provar serviços proprios, 
e pelo decreto de 13 de Agosto -te 1706 se d~-

• clarou, que as renuncias só tinhao vigor até o 
gráo de primos co-irma.os. Foi por falta de 
observanci.íl, q_a 1$islação citada, que foi inde
ferido pela resolu~ho de consulta de 12 de Se
tembro de 1817 o requerimento do tenente co
ronel Joaquim Lobl\o, pedindo a remuneração 
dos serviços do brigadeiro Gustavo José da Fon• 
seca, cujos serviços lhe forão doados por sua 
irma D. Ignacia Umbelina de Mello, mulher do 
dilo brigadeiro fallecido ; e já estando isso de
cidido por uma consulta, que se acha, como 
âresto no regulamento ,da!" mercês, impresso 
em182Báfl. 11 nota(m), não pódeacom
missao deixar de se admirar, que em casos 
identicos se tomasse resoluções em contrario, 
quando é principio corrente cm direito, que 
aonde se dá a mesma razao dá-se a mesma dis
posição. 

,e Do que tem exposto ~onclne a com
missão, que se não póde approvar semelhantes 
tenças, por serem illegaes; e constando do or
çamento, que ellas já têm assentamenlo na 
folha, é de parecer, que o governo rcsponsabilise 
ao ministro, que referendon taes consultas, para 
indemnisa,i: á fazenda publica da quantia, que 
se houver despendido. 

" Paço da camara dos. deputados, 29 de Jul'!io 
de 1831.-Luiz Aiigusto JJ;Jay.-M. N. Castro 
e Silva. )> 

Adiado por se pedir a palavra, e requerida a 
urgencia, nao é vencida. · -

Vem á mesa um requerimento do Sr. Pe
reí?a Ribeiro, pnra crear-se uma commi~o.o, 
que 'ft-abaliJe en:i.. requerimentos de partes. 

Depois ~ breve debate, é retirado por seu 
.1utor. 

TO!IIO l 

Tendo cli;gado o Sí". Lncerda, lê a ac!a da 
sessão antecedente, que é approvada. -

0--MEsMo SR. P EREIRA RIBEIRO manda á mesa 
o seguinte r~uerimento: 

« Uma commissllo especial, para se encar
regar de expedir os negocios a requerimento de 
partes !lté.J'l'\ije atrazados.-Pereirn ]u,beiro.." 

E' approvado. · 

ORDEM ·no DIA 

Contínúa a eleiçll.o das commissões : 

Para a ci,i;pmissão de industria e artes sM_ 
eleitos os Srs. Lemos com 43 votos, F erreira 
ja Veiga com 38, e Paes de Andrl!tle com 81. 

Para a de instrucçao publica os Srs. Soares 
da Rocha com 41, Manoel Ignacio de Carvalho 
com 32, e Antonio José do Amaral com 24. 

Para a de saude publica os Srs. Ferreira 
França com 47, Paula Araujo com 47, e Pereira 
de Brito com 39. 

P.:rra a de calecbese os Srs. Ma~ com 31, 
Veiga com 29, e Getulio com 27 . 

E' interrompida a·õrdem do dia pela cheg;da'"'·' 
do S1·. ministro da 1uerra, que sendo intro
duztcÍo com as_fonnaiidades do c:ostuwe, lê o 
3eguinte relato1-io: • 

Augustos e dignissimo~·senhores rep-rnsen
tanles da nação : • 

« Na qualidade de ministro'e secretado 
de estado dos negocios da guerra venho 
apresentar o relatorio desta l'epartiçào. Tenho 
muit1" a ~entir, que esta august!\. camarti. 
ltil.o seja satisfadoriamente informada · de todos 
os ramos desta _administraçi\o ; mas confio 
que será indulgeute avaliando os meos bons 
t+esejos e franqueza, e attendendo igua lmente 
ao curto espaço de tempo que tem mediado, 
depois que della t01nei enttega; assim corno á 
dirticuldade~ bem conhecida, de obter das pro
víncias os escl.1recinientos necessa~ios. 

Secretaria de estado 

., <( O governo de S. M. Imperial o Senlior 
D. Pecjro II, julga que se lhe de~e dar m~lhor 
organisaç!l.O, e.espera por occas1ào propr1a ~e 
fazer n esse respeito a proposta necessana. 

À tnbella n. 1 apresenta âª de,peza que faz 
annualm~nte. 

Conselho siipi·eino militar 

« O gover*l confia que definitivamente se 
tratará deste tribunal, e deseja que mereça a 
altenção dP.sta angnsta camara, quanto ~ contra 
ii. disciplina militar, o conceder-se revista nos 
processos puramente militares ; por isso que as 

• 11 
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delongas inevitaveis annull!'to o effeito ,que pro
duziria o castigo immediato. A tabella n. 2 
mostra a despeza que faz annualmente este tri· 
huna!. 

Commandos de armas 

« A tabella n. 3 mostra que s::to seis os com
mandos de armas, qual é o numero dos aju
dantes de ordens respectivos, dos empregados 
das secretarias, assim como a despeza que com 
elles se faz. 

Estado maioi· do exercito, ~ciae.s de l" linha, 
tanto servindo noB corpos como avtdsos, e oifi· 
ciaes da extincta 2• linha qiie têm goldo 

« 4-_ tabella n. 4 indica o excessivo numero 
destes officíaes, e a despeza qu~ fazem. Forçoso 
é advQ,gar a sua causa, e como é justa, não se 
precisa para isso de grandes conhecimentos 
oratorios. E' impossível que esta augusta camara 
não si.nta a...mais viva commoção, meditando 
um momento sobre a sortê desta corporação; 
que sem esperanças de accesso, premio, e de 
poder felicitar suas familias, atlen~m.ent~ 
espera que esta augusta camara se penetre de
sua triste sihiação. Elia por si é bem expressiva. 
Os of6ciaes em ocio perdem o vigor, e pericia; 
o estado nada "lucra ; as suas famílias ficaní.õ 
indigentes. Terei a honra de apresentar a esta 
augusta camara uma proposta, para se augmen
tarem os meios de subsistencia aos ~1ue esti
verem em serviço activo : a respeito dos outros, 
não haverá um meio mais p1-oficuo, para me
lhorar a sua sorte, e mais economico á nação, 
do que a compra das patentes : só esta augusta 
camara é que póde pôr termo aos males que 
so1frem tantos indivíduos, e á enorme despeza 
que com elles se faz; entretanto que assim nno 
se verifica, conviria determinar-se, que não 
serão chamados para servi~o algum,_$ que gõ- • 
saráõ dos seus soldos onde quizerer,1, e lhes fó1· 
mais corfflÜodo, ou de licenças com o soldo por 
. inteiro. 

Corpo de engenheiros ... 
" A tabella n. õ apresenta os offi.cia'es deste 

corpo, e a despeza que fazem. Nunca teve orga
nisação propria : um grande numero de officiaes 
não está em es.t_ado de continuar a servir, 
por suas idades, e molestías. Uma proposta 
será apresentada para sua organisaçãü. 

Corpos de"linha e companh'ias de artifices 
~ 

« A tabella n~ 6 rr:Q,<;tra a des.peza que fazem 
no seu estado completo oito batai'1ões._te caça
dores, quatro corpos de cavallaria, cini:e de 
artilheria de posiçao, um de artilheria a cavallo, 
um de ligeiros de Matto Grosso, e as duas com
panhias deJ>artifice~ O governo julga indispen
savel organisar novamente o estado maior, e 

menor do corr,o de ligeiros de iltatto Gqisso, o 
qual, segundo o plano de sua ol'ganisaçao, era 
composto de quatro companhias, commandadas 
por um capitf10, e posteriormente foi elevado a 
oito companhias, que no seu esta11o ;;'t;mpleto 
cantão 1.083 praças, sem q11e se lhe desse 
a nova fórma que se faz indispensavel em con
sequencia deste augmento. A este respeito será 
presente uma proposta a esta augusta camara. 

Dtvisões do Rio Doce em Minas Ge1·aes, clivi-
_sõea de peg,estres no Bipírito Santo, ~mpa

nlvias de ligeiros no ,lfai-anhão 

" A tabella n. 1 de1~onitra a despeza que 
fazem estas llivisões e companhias. Não foi pos
sível conhecer a organisâ,;ao das divisões do 
Rio Doce, parn se ~rg~nisar a do Espirita S,mto, 
apezar de se exigirem repetidas vezes os indís
pensaveís esclarecimentos; e forçoso foi orga
ni~ar provisoriamente a da província do Espírito 
Sai.to, até que o governo seja h~bílitado a dar 
a estas""div~ões a organi.ação q11e julgai- propria 
á vista das informações que obtiver. Parece ·' 
comtudo mais conveniente, como já expuz a 
esta camara. que as divisões do""R.io Iioce, e J!o 
Espírito Santo, assim como as companhias de 
ligeiros do Maranhão sejão inteiramente elími
nc1dc1s da repartiç11o da guerra, e fiquem sujeitas. 

.. aos presidentes das respectivas províncias. O 
presidente de Goyaz pede, que sejllo alli orga
nisadas d,rns companhias de ligeiros, como as 
do Maranhno, J~ira serem empregadàs nos ser
tões QJ\ província, com o fim de i'i?ipôt· ~speíto 
aos indios selvagens : o goven!o julga altendível 
esta requisição. 

Ref armados. 

cc A tabella n. 8 mosirn o numero dos refor
mados, e a indíspensavel despeza que' fazem 
esses, q.ue co!ls41mirão os seus mel,hores dias no. 
serviço dR patria. E' grande a despeza, mas não 
é esta a que tem empobrecido •a nação . 

Empregados das pagadorias !J,as tropas, com ex-
clusão d.a do Rio de Janefro 

« As pagadorias das tropas da~ provinctas, 
qne se mandárao estabel:ecer itor decreto de l O de 
Abi·il de 1832, (e> qual nilo foi ainda appwvado 
pela assembléa geral legislativa), lêrn õfferecído 
inconvenientes na pratica, depois q11e se estt1be
lecer11.0 em algumas prov.w:1cias como têm repre
sentado os presidentes destas, os quaes julga.o 
mais vantajoso qlle sejil.o abolidas as ditas (13ga
dorias. Sobre este obj~to set·á apresentada uma 
proposta a esta augusta camarn. A tabella n. 9 
mostra a <lespeza que se faz com os dífferentes 
empregados. Se comludo esta augusta camara 
jlllgar que devem subsistir taes pagadorias, o go
verno de Sua Magestade o Senhor D. Pedro II .e.s-.,. 
pera quê sejão,:rpprovadoit' os orãenaclos,~ue • 
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fôrem indicados na sobredita- proposta, para 
serem conferidos a11s empregados della,;, 

~ 

Academia militai· e de marinha 

" Forçoso é dizer que esta· acad:ilia não tem 
• correspou~lido a \luanlo se. esperava. e dlll!ejava. 
E wno os novos estatutos ainda não lot"ao appro
vados pela asserubléa geral, sou :rntorisado pelo 
governo de S, M. o Imperador, o Senhor 
D. Pedro II,~a prevenir esta augusta camara de 
que uma proposta será apresentada sobre este 
objeclo visto que a prnlica mostroti mão reslll· 
tado d~ l'usão que se fez·uas dn2.s academias, 
devendo por isso separar-se de novo a academia 
de marinha. A tabella n. 10 mostra a despez:. 
que se faz com este estabelecimento no estado 
actual. _ -

À.?·.~enaes de guerra e o.?·mazens de depoBito de 
artigos bellicos • 

" A organisaç~ e reforma .que deu aos arse
naes de guerra ch~côt"le e províncias~ decreto 
pc 2-U.e Fevereiro de 1832, vai cqrrespondendo 

e posto que seja provavel que por si mesma se 
possa sustentar ; comtudo, podendo falhar estas 
esperanças, julga o governo de necessidade 
pedit·, por esta vez sómente, um credito de 
trinta contos de réis condicioniilmente, para 
lançar m/\o delle, logo que circu,nstancias im- ,. 
previstas fação parar suas transacções, e se nM 
pÕssa occorrer ao reparo de um dos ed_ificios 
d•fabrica, estrag;.ido pela explosão havida ha 
poucos <lia~. Pl'ccísa ser approvado o regula
mento de 21 de Fevereiro de 1832 com pe
quenas alleraçõ~s. Uma proposta será apresen
tada a esta augusta cama_ r~ a respeito dos orde-
1rntl(1s do.s empregados ila fabrica, A tabella 
n. 13 mostra a receita e despeza deste estabe
lecimento : mas deve observar-s& que n!ío póde 
por ora tirar mais luct·os da sua 1~rnnipulaçao, 
do que o fornecimento que faz de polvora ao 
exercito e marinha. 

Fabrica de fei·ro de S. João de Ypaneina 

a quanto se esper:i.va: .é comtudo de absoluta 
necessidade que seja approvado p~la assembléa 
geral, com as alterações que Julgar conve
nientes. Ainda não forno regulados os orctenados 
dos empregados dos arsenaes tle guerrn Lia Pará, 
Pcrnan1hu., Bahia, Rio Grande do Sul e 
Matto Grosso, e dos encarregados dos artn~zens 
de dep~ilos drartigos bellicos <las outrns pro
víncias, Urna proposta serA apresentada, a este 
re~ilo, . visto que os ordenados a~1trados • 
pelos presidentes em conselho, na Jórma do 
mencionado decreto, nao guarda.o entre si a 
devida proporçao. 

r, A experiencia de tantos annos bem tem mos
trado, que não é possível prosperar clta fabrica, 
sem que se lhe prestem grandes sommas, para 
comprar os terrenos adjacentes, e as aêções dos 
parti.:ulares ; assim corno para pôr em movi· 
monto todo~os trabalhos : acredita o gov~no 
que mais convirá arrendai-a, como tem proposto 
o conselho geral da província de S . Paulo. 
Nesta augusta camara achlio-se informações 
exactas a t"espeito da dita fabrica. A tabella 
n. 14 mostra a dcspeza que faz annualmente. 

Hospitaes regünentaes 

A rcldvo 1nitita1· e lylho!]raphia 

,, Para -que a academia militar, muito aca
nhacla no etlificio onde está, ficasse com maior 
espaço-para as aulas, forço~o foi tirar d'alli o 
archwu militat· ,.ythogr!!\1l1~, que se mudarl\o 

_, pal'a uma parle do ,nLtii;o ~liílcio, que Sllrvio d_e 
l1ospital militar. Deve ~rnsperat· este estahelec1-
menlo, pelos cuidados 11nc lertt tido o governo 

,..de o rnelhorat·, e pela acquisiçl\CI. de- um bom 
lente lylI1ographo. A tabella n. 12 most_ra ades-
pez11 que annualmcnte se faz, ,. 

cc-:A extincçao dos !10spitaes ge1·aes, e o _estabe
lecimento dos regimentaes vão produzmd~ o 
ucsejatb cffeito, coyit_ra a expectação de muitos 
qne têm sitio úe opm1l101 e amda sustentão, que 
~em hospitaes p:ernes não se podiao be_m curar 
os ent'em1os mili tares, e haver economia, O go
verno espem que seja approvado o seu regol~
meijto de 17 Fevereiro de 1832, e que as gratl· 
llcáções dos directores, e medicas consultantes, 
de q~ tratno os arts. 50 e 55 do dito i:egula
rnento lhe S()j/10 abonadas desde o dia em 
que e;1lrar3.o no exercicio de taes empregos. 

Diveiwcr.s oiitras deapeza8 
...,. 

-

· Fabricai.ta volvora da Esti-ella 

~ Berd' fund adas st\o as esperanças que tem o 
governo de'nizer prosperar este esta~elecimento, 
e nao poupa esforços para que toqu~ á per
feiçM. Já principiou a fazer polvora, amda que 
nenhum fundo se applicou para compra de ma
lerias primas; mas ellas têm sido compradas a 
credito, e este está bem cstabel~ido, pet\ pon
tualidade com que s1l l~ cumpr~) os con
tractos Esta fabrica ainda tem obras novas, e 
tem d~ supprir com polvora a todo o impel'io, 

" A tabella n. 16 mostra claramente quaes 
ellas são e a sua importancia. Forçoso é repara,;.. 
os imm~nsos edificios militares, e fortalezas 
que tanto custarão á nação, e que sendo re
parados . a tempo, escaparl1o á ·ruina que os 
amea;,, 

1, Exislem 11 ~ensionistas dos 12 estabe
leci.dos por decreto de 16 de Dezembro de 
1820, para frequentarem a academia medico
cirurgica, vencendo cada um . mensalmente 
9$600 para serem depois de seis annos ~-m·., 
pregados no exercito : este nunca aprovenou 
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o serviço de taes pensionistas, E' o governo de 
opini!lo que sej!IO conservados os onze exis
tentes, e que se não preenchil.o as vaga~que hou
verem, até se despedir o ultimo. .. . 

• Divida passivei 

cc A tabella n. 1.,.declara que a divia'a pas
siva de 1826· em diante, nas provincias do Rio 
Grande do Sul, Pará, Minas Gerae.s,.Santa Calha-

,..rina, S. Paulo, Piauhy, Ceará, Espirita ,Santo e 
Sergipe monta a 52-t:265$980 : algnmas outras 
provincis nilo mandárão contas, mas sabe-se 
que a de Mal!o Grnsso . tem avnltada divida 
O governo do Senhor D. Pedro II espeta 
que esta augusta camara . vote a quantia de 
250:000$, para se pagarem taes dividas dentro 
do anno financeiro de 1833 a 1834 ; e a de 
271 :265$980 para o anno financeiro de 1834 a 
1835. • __ .,. 

" Apezar de- que Ô' governo d.e SJI, o Senhor 
D. POOTo II reconheça qué o imperio nao 
tem, e nem deve ter um grande exercito, entende 
comtudo 'qUe .n!lo se podem dispensar os 
servÍços de um, ainda que diminuto, que seja 
forte pela sua i:tinstituiçao militar, bem pago e 
discip\i-2,ado, impossivel será consegui!~ sem 
uma nova ordenança.,. -

cc O governo n!lo se aventura a en1etar este 
trabalho, porque consta qne nesta augusta ca
mara se 1lcha em cl'iscussào um 'jlli'Ojecto a esse 
respeito; entretanto se fêir convidado para o 
apresentar, se esforçará por satisfazer aos de
sejos desta augusta camara, e tratará de designar 
commissões que organisem uma nova, e indis
pensavel ordenança. 

cc O governo do Senhor D. Pedro II rrre de
t.irmina leve ao conhecimento desta augusta 
camara, que as provincjji.s, do Pará, M,!lranlffio, 
Ceará, Piáuhy, Rio Grande do Norte,.Parahyba, 
Pernambuco, Alagôas e aio Grande de S. 
Pedro do Sul forl\o obrigadas a armarem-se, e a 
fazer marchar expedições ; a ultima dellas para 
cobrir a sua fronteira, e impôr respeito aos es
tados visinhos, agitados pelos pattidos, e as que 
a preQedem para debellar os facciosos no seu in
terior ; com isto de\lcm ter feitp despezas que 
exced!io á quantia do seu respectivo orçamento : 

~udo será presenteá esta augusta camara, logo 
que o governo tenha 'recebido as informaçõ~ e 
contas. • • 

,e O governo ~pera que ~ta augusta camara 
tom.t... em consideraç1lo as circumstancias desfa
voraveis dos cirmgiões-móres, e cirurgiões 
ajudantes de 1• linha, para habilitai-os a gozar 
do beneficio da reforma, da mesma maneira que 
goz!lo os mais officiaes do exercito. 

«Acarta de lei de 18 de Agosto de 1831, art. 
140, que mandou extinguir ~ corpos de mili
cias, .pàen1..o governo na necessidade de pedir a 
esta augusta camara dec\araçào, para saber se• 
os officiaes de milicias que véncem soldo, e os 

que o não tem, podem ou n!I.O obter reforma 
como 'muito 'lo!icitao. 

cc Augustos e•ignissiwos senhores repre
sentantes da naçao, todo o rétatado é o que ine 
occorreu apresentar ; entret~lo o governo de 
Sua Magestade o Senhor D. Pedro II me auto
riza a significar a esta augusta camara, que nllo 
se poupará a dar todas, e quant1s informaçõt!S fc,. 
rern exigidas, para que esta augusta camara, 
inteirnda da franqueza com que marcha a admi
nistração, possa occoner com providencias 
legislativas, na firme confiança que a adminis
trnçil.o tendo em vista uníéamentc a constitui
çllo do imperio, e :!" dynastia do Senhor D. 
Pedro II, será a primeira a cumprir e fazer ex
ecutaras leis emanadas da assembléa geral le
gislativa. 

,e Pa~o, em 4 de Maio de 1833.-Antero José 
Feri-eira de Br~.» · 

« Augustos e dignissimos senhores represen-
tantes da naça.o. • 

(< Como ministro e secretario de estado dos 
negocios da guerra cumpre dar a esta augusta 
camara as informqções necessarias, para que 
possa fixar as forças d-s terra para o anno finan -
ceiro d.,.1834 a 1835. 

« Os vastos COl)hecimentos de que s!io do
tados os ministl'Os desta aúgusta camara, e a 
exacta informaça.o que tendes dai precisões e 
conveniencias do imperio, poupll.o ao ministro 
da guerra mais longa exposiç!lo, reservando-se 
elle apresentar sempre com a maior franqueza 
todas as explicações que se lhe pedirem, se
gundo couber na diminuta extensao de seus ta
lentos. 

cc O governo de Sua Magestade Jl Senhor D. 
Petlro'i[, i..econhece pol' lactas as nfaneiras, que 
O impai;io n!\O póde e nem deve ler Um grande 
exer4)ito ; comludo é de opiniao quer"seja.o con
se1·vados os ~rpos existentes. Vêm estes a ser: 
oito batalhões fie·caçadores, quatro co1·pos de 
cavallaria, cinco corpos de artBheria de posiçao, 
um de artilheria a cavaJJo, o corpo de !igeiros 
de 1fatto-Grosso e as duas companhias de 

,.artifices ; assim como as · quatro divisões do 
Rio Doce, e do Espirita-Santo, e as duas com
panhias de ligeiros do Maranhão. 

cc Julga demais a mais indispensavel, que na 
província de Goyaz sejll.o creadas dua:i,compa
nhias, semelhantes ~s qne existem na província 
do Maranhão, e destinadas para igual serviço ; 
com esta providencia ,oderá dispé·nsar-se na
quellj p!i/neirr pr~vincia o destacamento que, 
com granae difficul'1ttide, lhe tem sido até agora 
fornecido pela de Matto-Grosso. 

cc Estas divisões do Rio Doce e Espirito-
9:!lnto e as companhias de ligeiros do Ma!'anhn.o 
sll.o seqwre estacionarias nas prg_vincias a que 
pertencem~ nílo têm, nem podem ter disciplina, 

• 
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ou fórma alguma militar ; foram propriamente 
creadas para ficarem á dis.posiçllo dos pres 
dentes, e serem empregadas contra os índios 
selvagens, já repellindo os ataq11es, que estes 
algumas vezes fazem aos nossos eSiabeleci
mentos, já guardando as estradas, e contri
buindo para a segurança dos viajantes : é 
portanto o governo de parecer, que sejno desde 
,iá eliminadas da repurtiçllo da guerra, e su
jeitas ás autoridades superiores das respectivas 
províncias, declarando-se tambem provincial a 
despeza que com ellas se faz : o que, além das 
razões de conven~ncia apontadas, füi~l-tirna
menle reclamãdá pelo conselho geral da pro
vincia de Minas Geraes. 

« Em o anno financeiro de 1831 a 1832 foi 
a força fix:ada em 12 mil bayonetas, cabos, ans
peçadas e soldados: no de 1832 a 1833 foi a 

,. sobredita força de 10 mil bayonetas, e para o 
de 1833 a 1834 está dectetada a força de oito 

• mil homens, incluindo-se officiaes, offiriaes in-
feriores e mais praças. , 

cc_O governo julga indispensavel dever ser 
habilitado, conformê"as drcumstancias, a levar, 
ou não ao seu astado completo o numero de 
bayonetas nos corpos das tres .a.rlll.as d_f exer
cito, cujo total monta a 8,512 cabos, anspe
çadas e soldados. 

" E' comtudo preciso notar, por esta occa
si!lo, que tres quatfas partes das bayonetas-vllO 
desapparecer em pouco tempo, em consequencia 
do cumprimento literal que o governo tem de 
dar ao art. 4º da lei de 30 de Agosto de 1831, o 
qual manda dar baixil a tod!ls as praças que a 
requererem por havet'em completado o sea 
tempo de serviço. Logo que assim se execute, 
ver-nos-hemos obrigados a desguarnecer a 
maior parte das fortalezas, e fortificações, al· 
gumas das quaes já se achllo hoje apenas guar· 
dadas por dous ou tres soldados . 

<< O governo tem encontrado difficuldades 
invencíveis no recrutamento, ~ nem púde ter 
esperanças de alcançar a reuniao de geute 
Cafi«:t' para o serviço das armas, sem que um 
novo systema de recrutamento seja decretado : 
presentemente tendo esta provincia do Rio de 
Janeiro de recrutar, na fórma da lei, 120 ind;vi
duos, apehas tem vindo um vol.!.tntario e seis 
forçados, remettidos _pelos juízes de paz, escol
tados com toda segurança, como d'antes se pra
ticava. E' provavel que nas provincias tenha 
acontecido o .nesmo. 

cc Sendo tambem muito difficultoso recrutar 
em todas as provincias do imperio, na proporçl!o 
da popu,laçao respectiva de cada uma dellas, e
fazendo-se aliás impraticavel o enviar recrutas 
para as provincias de• ~tto-Grosso e Goyaz, 
em razão da sua· distancia, e~e o~ras cii:,cuns
tancias, ao mesmo tempo que estas"'tiuas pro
vincias não podem fornecer recrutas para 
outras, seria preciso determinar que nellas se 
recrutasse só P.ara o corpo de ligeiros, que guar-• . 

nece a fronteira de Mattlf-Grosso. Os co;pos do 
exercito restantes deverião desi'le já recrutar 
nas provincias onde existem, e nas que têm 
com estas correlações immediatas, guardada 
uma justa proporç1\0; mas bl!ltlo"'ficará frustrado, 
e a naçt\o será m,11 servidá, se o recrutamento 
nt\o fôt· regulado por outro systema, sem o que, 
melhor será emfim nt\O haver um só soldadõ. 

« E' qnasi impossivel arrancar um só recruta 
de uma província para iz· servir em outra : a 
do Rio Grande de S. Pedro do Sul precisa h('je 
mesma, pelo menos de 600 rci,,utas para re
força~ os corpos completament?. enfraquecidos, 
e poder guarnecer (l. fronteira da parte da re
publica Oril!htal; n1lo só para evitar os repetidos 
roubos e assassinios, que se commettem de 
umn e outra parte, corno tambem para impedir 
que os emigrados daquella republica, refugiados 
neste imperio, · tornem a passar, com o fim de 
hostilisal-a, como têm feito, sem que da nossa 
parte se lhes possa obstar; o que ultimamente 
servio de pretexto á invasll'!l no nosso territorio 
co~ettida impooemente pelas tropas de Mon- "' 
tevidéo, que vier!l.o apprehender val'Íos offic1aes 1 

e individuas alli refugiados: aj.ém disto, it~ta 
tanto mais a necessidade"'lte augmentar alli 'as 
nossas forças, quanto sabemos que novas ten -
tati vas se preparllo para a i nsurreiçllo da repu -
blica Oriental, e só com· força armada se. póde 
vedar que ella se communique áquem das fron· 
teiras do imperio. 

« E como sobre este importante objecto o 
cor.selho.geral da provincia dó Rio Grande do 
Sul tem dirigido á assemffléa ge,.al uma pro-

-posta, qtie indica as niedidas indispensaveis a 
cobrir a fronteira, torna-se clesnecessario 'jUe se 
façllo agora mais extensas observações a tal res-
peito. -

« Com esta exposiçao tenho satisfeito, se• 
gundo em minhas forças cabe, ao_dever que o 
governo me incumbio de offerece1· á dt:liberação 
d<ts augustos e dignissimos senhores represen
tantes da naçao, as prov~dencias que se neces
sitllo pai-a o complemento e disposiçllo da força 
militar. 

« Paço, em 4 de Maio de 1833.-Antero 
JDsé Fei·reira de Brito. » 

O Sr. ·ministro concluindo,Jl leiturâ retira
se com a mesma lffl-malidade.-0 re!atorio vai 
á commiss/lo de guerra. 

Continúa a eleição das com.missões : 
Para a commissa.o de minas e bosques silo 

eleitos os Srs. Ribeir-Õ de Andrada com 35 votos, 
Perdigão corn 30 e Castro Alvares cot11"25. 

Para a de petiçQ_es os Srs. Rebouças com 29 
Monteiro de Barros con:r27, e Muniz Barreto 
com 26. 

Para a ecclesiastica os Srs. Maria de Moura 
com 42, Brito Guerra com 34, e Manoel Ignacio 
de C:uvalho com 31. .. - .,. ~ ,. 

"Oi 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 16:45 - Página 1 de 4

.. . 
86 SESSÃO EM '7 DE MAIO DE 1833 

Para a do banco os S1·s. Hollanda com 32, 
Maria do Amaral com 25, e Montezuma com 15. 

Para a de pensões e ordenados os Srs Toledo 
com 29, Paim com 28, Carneiro da Cunha 
com 28. 

Dada a hora, o Sr. presidente dá para ordem 
do dia. 

1°. A•nomeaçao da commissão especial para 
examinar a denuncia da carnara municipal da 
cidade do Pará contra o ex-minislro do impeda 
José Lino Coutinho. • 

2°. Discussao do projecto de 1832;-imRresso 
soh n. 113. · • 

3°. Discussão das resoluções 1" e 2" im
pressas sob n. 133. 

4°. Discussllo da resolução do senado de 
1833, impressa sob"!! letra-F. · .• 

5º. Emendas do senado n!lo impressas M 
projecto da camara • sobre as notas do velho 
padrão. 

Levanta-se a sessão ás.duas horas da tarde. 

Se!!!ísão em,- de Maio 

PllESIDENC!A DO SR. LIMPO DE ABREU 

SmrnARm.-Expedienle. -Leijura da redacção 
d,, projecto de lei sobre o melhoramento do meio 
circiilante. - Eleição da commissão qtte: tem 
de examinar a denuncia dada contra u ex-mi
nistro do i1npe1·io José Lino Coutinlw.-Dis
cussão da recfocção.-:-Discursos dos Sra. Hen
riques de Rezende, Castro e Si:tva, e Rebouças. 
- Urgencia para nomear-se as coinin-issães 
que têm de exain-inar o thesouro publico e a 
caixa da amortisaçãu.- Conti1wação da dis
eussão da redaccão.-Discursos doe Sra. UaBtro 
e Silva, e .Moniezuma.-Apresentação do pro• 
.fecto do voto de graças.-Gontimiação da d.is
cuasão da i·edacçã.o.-DÍ$Citi·so do Si· . Arci1i,io 
Lima.-Adiãinento d.. ifiscussií.o. 

·oo ministro da fazenda, em que pede se lhe 
designe o dia e hora para apresentar o seu 
relatorio com a conta geral, e orçamento da 
receita e despeza de todo o imperio.-Marca-se. • 
o dia 8 ao meio dia. 

Do mesmo ministro, remettcndo as respostas 
aos quesitos sobre os dizimas, e sua arreca
daçao, e promeltendo remetter as que fôr rece
bendo.-A' secretaria para ser presenteá quem 
fez a requisiçi\o. 

. Do mínimo i:lo imperió, acompanhando per 
copia o decreto pelo qual se concedeu ao c.9nde 
de Benurepaire a tença annua~e 220$.-A' 
commissãll de pensões e ordenados. 

Do mesmo ministro, acompanhando o' officio 
do presidente da província do Maranhão, 
com a rept'esentaçno do conse.1ho geral da 
mesma província, pedindo mais um paquete 
para o serviço do departamento dos portos do 
norte.-A' commililsllo de orçamento. .. 

Do secretario do sen~o, participâ"ndo, que 
por officio dos ministros dos negocios estran• 
geiros, e da justiça, se corumunicára ao senado_ 
que""Toi'San~ionado o decreto da assembléa geral 
legislativa, que estipula o meio, por que se 
fari~o os contractos ácerca do premio ou juro dos 
dinheiros de ,.qualquer especie; assim corno o 
forao as resoluções seguintes : 

1•. Declarando o juiz competente para os 
casos, em que o juiz de paz, ou supplcate em 
effeclividade deve ser parte ncr juizo de paz. "' 
• 2º. Tomada s9hi'ê proposta do . conseUio 
gemi da provincia de S. Pedro do Rio Grance 
do Sul, dividindo em tres a freguezia da Madre 
de Deus da cidade de Porto Alegre. .. 

3". Elevando a quantia de quatro mil e 
quinhentos contos de réis á pl'Ímitiva somma 
applicada ao pagumento das presas . 

4". A,llÕl'isando o ~vemo para deferir os 
reêíuerimentos <los empregados diplomatices. e 
consulates, q11c solicitno pagamento de orde
nados, dilforenc;a de cambias, e ajudas de custo. Feita a chamada ás 10 horas, comparecem - Fii:a a camara inteirada. 

65 Srs deputados. Do mesmo secretario, participando a eleição 
Faltao com causa partiêlpada os Srs. da 1i.esa, que ha de servir na presente sessão.-Calmon, padre Manoel Ignacio, Custodio Dias Fica a camara inteirada. 

e Pinto Peixoto ; e sem ella os Srs. Sebastião · E' approvado a redacçãO das seguinl~s rêso-do Rego, Corrêa de Albuquerque, Silva T=1- Juções, afim de serem . remettidas ao senado: vares, .Marcellino de Brito, FerAandes da Sil-wira, Lino, Pinto Chicharro, Baptista Caetano, 1ª. Approvando a aposentadoria concedida Gomes da Fonseca, Ribeiro de Andrada, Fer- a Francisco de Souza Paraíso, thesouuiro da reira de Mello, Custodio José Dias, Pinto Coelho, alfandega da cià-ade da Bahia com o Ol'denado 
Junqueira, Vasconcellos, Simões, Paula Souza, por2_intAeit·o. d d d t , 1 Feijó e C\emente Pereirn. -> • "' : pprovan o os or ena os . a~uos pe o Aberta a sessil.o, é lida e approvada"' a acla dâ ::,presidente em conselho da provrnc1a do M~ antecedente: rnnlh~aos'" professol'es do ensino primaria das 

villas de Alcantara, de Guimar!les, e de Vinháes 
EXPEDIENTE 

O Sa. SECRETARIO MELIID MATTns passa a ler 
os s!!guintes officios ; , -

e do lugar de S. João de Cortes. _ 
• 3". Approvando as tenças concedidas a D. 

Mal'ia Henriqueta Bastos, D. Maria da Olaria 
Bastos, e D. Maria da Luz Baltos. 
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Vai • á com missão de orçamento o requeri

mento dos fabricantes de assucar, e lavradores' 
de cannas do <lislr~cto de Cao;wos de Goytacazes ; 
á commissno de guerra o requerimento de 
Francisco Jol!é Wilds ;'! á com missão de pensões 

. ê'ordenados o requerimento de José da Silva, 
escripturar..i,o <lo museu naciona'_ 

Mandão-se entregar os documentos pedidos 
por José Dias de Quadros ~At·anha. 

O requerimento do desembargador Lni; 
José Ferni!hdes de Oliveira, que denuncia o 
actual ministro da ju;,tiça por infracção de lei, 
deve ser remettido á commissão especial, que 
se ha de nomear para conhecer .. da mesma 
denuncia. 

forme os estatutos do banco dos Estados-Unidos, 
se~do se havia vencido, com a approvaç!!.O da 
emenda Q,J Sr. Hollanda Cavalcanti, e conclue 
dizendo que votã contra todos os artigos do 
projecto, e offerece como emenda á redacçlio um 
projecto seu. • 

O Sa. SECRETARIO passa a ler o referido 
projecto que é apoiado como e·menda á re
dacçao. 

,e A assembléa geral legislativa decreta : 

cc Art. lº. O padrão legal rio valor das moedas 
de ouro, ou de prata nacionaes, ou estrangeiras 
no Imperio • ..é fürndo de ora em diante na raz!lo 
de 2$500 por oitava de ouro de vinte dous 
quilates . 

O SR. 1 º SECRETARIO foz R leiíura lb redacção « Art. 2º. Crcar-se-ha no Rio de Janeiro um 
do prejeclo de lei sobre o melhoramento do banco de circulação, e de deposito, com a de-
meio circulante. nomitrn~o de banco do Brazil, o qual terá caixas 

o.SR. HE;;_IQUES DE REZENDE ped~ 0 adia- filiaes nas províncias, e existirá por espaço de 
.• mento para se tratar- d~ objedo, no dia se- vinte annos, contados do começo de suas ope-

_j;uinle e sendo apoiado é regeilado. ,. raçoes. O seu capital poderá ser elevado até 
vinte mil contos, divididos em acções de 

~ Entra em discn$são a redacç1lo do projecto de 100$ cada uma, cuja subscripião terminará 
lei que é interrompida paia se nomear a commis- dentro do prazo de tres annos. 
s!io <J,.~ tem de examinar a dernrncia dada contra (( Art. 3º. Os direitos e obrigações do banco 
o ex-ministro doimperio José Lino Coutinho, ora creados serrlO os mesmos que regulão 0 

pela camar,a municipal da ci~e do Pará, n!lo banco dos E,tados-Unidos pelo acto de 10 de 
se vencend~ a m-gencia pedida e fl'1'Uiada para Abdl de 18f6, debai:rn do titulo-acto para in-
se no.o iutenomper a <liscu~ão, e sahem eleitos corpora,· os suhscriptores do banco dos Estados-
os Srs. Miranda Ribeiro com 30 votos, Paraíso Unidos-t!m tudo c~1e lhe fôr compatível, e n!ío 
com 27, e Frnn.cisco êlõ Rego Barros com 21. fôr de encontro ás disposições da presente lei. 

O Sn. MELLO MAT'ros pede urgenci11 para se " Art. 4º. O governo se'tá accionisl<1 de qua-
,. nomear tambein as com missões, que têm de renta mil acções, clljo pagamento realisar-se-ha 

examinar o thesouro publico, e a caixa de em prazo indefinido com os fundos seguintes: , 
amortisaçtto. (( 1°. Os capitaes pertencentes á naçno ora 

existentes nos cofres do extincto banco. Suscita-se uma questão solire a urgencia 
desle negocio, e posta a votaçao a urgeneia, nao « 2°. O producto dos impostos creados pelo 

alvará de 20 de Outubro de 1812, e que per- . 
• • passa. • • · l 

Volta-se portanto á disc.ijs;ão interrompida. • tence á receita gera· :, . 
• _ • ' e, 3°. O pi,educto do imposto do sel lo, que 

O S~. Henriques de_ Rezencl.e pondera qu~ fica por esta lei extensivo.i, todos os papeis, e 
e~te obJeclo_ nM se havia <lado pat'a o~·<lem1'tlo d~umentos constantes Lia tabclla junta. 
<lia, e por BSO pede para que fique adrndo até (( 4º. _O producto da taxa annual de 2$ 
amanhã. .... paga "pelos habitautes das cidades, e villas 

O Sr. Castro e Silva lambem apoia o adia- dentro da demarcação da decima, na razão de 
ment-0, J;j,eclaraodo, que as commissões tinh:i.o cada escravo t'fUe nellas pos,uircrn, além rio 
excedid? a sua orbita ; pois que apre~entavão numero de dous, sendo solteiros os proprieta-
nm proJecto novo , rios, e de quatro sendo casados. 

O Sr. Êebou~a,s falia contra_o adiamento Exceptuão-se os escravos menores de doze, 
'I" e maiores de sessenta annos. desta quest:to ! e sendo ·posto o adiamento á vo- " 5º. O producto dos contractos que por esta 

taçao.nao passou. lei fica O governo aulorisa• a celebrar com 
Continúa a discus~ao sobre a redacção. individuos, ou associações nacionaes ou~stran-
0 Sr. Castro e Silva falla contra a redacção geiras, para a mineração cios terrrnos da naçao 

da lei, e pas;;untlo u let· varios artigns da mesma em todas af províncias do imperio, e ex-
notou a diffcl'ença que cnccmtravn tlo que se eptuãdi>,Ü,s diamanlinoi;; da comarca do Serro. 
havia vencido ; que uno c~tav11 ox111:ltl II dou- (( Art. 5ª. Os pagamentos nas estações pu-

. trina do projecto; !]lle serin muito boa e11l11 011 blicas far-se-hao nas províncias do Rio de 
~ .,ílquella materia ; 'Tnas q11 1J 1111,1 Hu duvi11..l,ml11t· Jancirn, Bahia, c S. Paulo, metade em papel do 

da ntt1teria, e só daquillo, quo ~u Liuitt1 vulll:illu, tioverno, e metade em metaes preciosos na 
mostra que a doutrina do pl'oj~do nl\o oalli con• ,i·u1.i\o d1:: 2$500 por oit;.va de ouro de 22 qui• 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 16:45 - Página 3 de 4

88 .. SESSÃO EM 7 DE MAIO DÉ 18:m 
lates ; e nas outras provincias, metade em 
notas das cwas filiaes do banco do Bra.zil, 
emquanf.O"nãO fôrem realisaveis, e metade em 
metaes preciosos, segundo o valor indicado. 

" O cobre servirá de troe~ á menor moeda de 
prata, e nos pagamentos de Il\!lis de 10$, 
nlio será admittido, senil.o na razão.de 5 por 
cento, nas tres provincias referidas ; e de 10 
por cento nas~tras. 

« Art. 6°. As acções do banco do Brazil, 
serlio pagas no Rio de Janeiro, aâhia e S. 
Pail'lo, metade em metal precioso na razllo de 
2$500 a oitava de ouro de 22 quilates, e a 
outra metade em papel do governo. 

« Nas demais províncias pagar-se-ha tudo em 
melai, calculando-se a respeito da parte, que 
deve ser em papel : l°. O desconto do papel no 
Rio de Janeiro ao tempo do pagamento : 2º. O 
cambio· IKltre esta cidade, e aqu<!Ua, ol'ffle se 
iealisar a subscripçào. O cobre n!l.o entrará • 
neste pagamento. -

« Art. 7º. A administraç~ do banco do Brazil 
. será co!ltiada ·a 25 direclo res que dever.'lo ser 
accionislas ; cinco nomeados pelo ,t;overno, e os 
outros pela assembléa do banco .. • 

cc 1º. A quantia quê fôr deignada na lei do 
orçamento para este fim. .., 

cc "'2°. O dividendo das acções do governa. 
« 3º. A som ma dos productos mencionad9i. 

nos §§ 2º, 3°, 4º, e 5° do art. 4º, depois de pre
enchidg o pagamento das mesmas acções do 
governo. 

" Art. 13. O banco do Brazil encarregar-
..se-ha lambem: --

" lº. Da c~ixa dos depositas publicas, e par
ticulares, assim como do cofre dos orphlloi!l . 

" 2º. Do movimento dos fundos publi!!OS de 
um lugar para outro do imperio, sem qi.e por isso 
perceba cora.missão alguma. 

cc Art. 14. O banco do Brazil n9.o descon
tará nunca a mais de 6 °/. ao a.uno. 

<< Art. 15. O banco depois de findo o praso 
marcado para a subscripç!lo das .i,CÇões, apre
sentará mensalmente ao ministro e secretario 
4~ estado dos negocios da fazenda, na côrte, e 
aos presidentes nas. provincias, pelo que res· 
peita á suas caixas filiaes, um balancete de todas 
as suas operações realisadas . 

cc Art. 16. Os balancetes mencionados no 

« Os directores escolherão d'entre si, e á 
maioria de votos aquelle que os ha de "residir. 

,, Art. 8°. As notas do banco do Brazil serll.o 
divididas na razlio de 1, 2 e 5, sencm a rninima 
de mil réis,. .. -: 

cc Ai;t. 9°. As notas serão todas do mesmo 
padrlio ficando ao cuidado da directoria que 
ellns sejlio do melhor imdrão, e de um papel 
competente, apenas differindo entre si pelas 
assigoaTuras do presidente, e directores das 
caixas, que as emittirem. O seu girn se limitará 
ás provincias, a que pertencerem as mesmas 

artigo antecedente, serliO enviados á camara dos 
Srs. d~utados, no principio, e no fim de cada 
sesslio, -Jia côrte pelo ministro e secretario de 

- estado dos -~egocios da. fazenda; e· nas pro
vinc'l\s pelos conselhos geraes, a cujo conheci
!Jlento os devem levar os presi/lentes da"S 
mesmas. Além destes hala ncetes, apresentar
se-ha no fim de cada anno o balancete geral do 
banco. 

. . caixas. • 
cc Art. 10. As notas do banco do Brazil 

serlio re!!'ebidas como moeda em .todas as esta
ções publicas. Elias ser!l.o realisa veis nas pro
vincias._ onde ha papel do governo., m etade em 
metal precioso segundo o p .·.úr!lo estabelecido. 
Emquanto ás outras provincias, pódem nao ser 
realisa veis du .. rante o ·primeiro anno da sua 
en.issl'lo, caso assim o julgue indispensavel a 
direc.turia da caixa, ouvida a a~sembléa dos 
accionistas para este unico fim convoc~da. 

« Art. 11: O banco do Brazil nao poderá 
emp.i:estar quantin alguma ao governo, sob pena 
de extincçao do banco, e perda da divida, ficaniio 
todavia o direito sa~o aos accionistas para 
demandarem os membros da directoria que 
hÕuverem--contrahido o empreslimo, e cobrar
se-hao pel.os seus bens. 

" Art. 12. O banco do Bi-azil cncarregar
se·ha de substituir por notas suas todo o papel 
do governo actualmente-eru circulaç:to no RiO" 
de Janeiro, Bahia e S. f>aulo, recellendo por isso a prestaç~o annual de 5 °/0 do seu lota.!, para 
cuja realisaç110 ficllo desde já applicados : · 

" Art. 17. Cada. uma das camaras, assim 
como o ministro e secretario de estado dos ne
gocios da fazenda, debaixo de sua responsabi
lidade, pocler!lo nomear commissões de exame 
do estado das transacções do banco, seu capital 
em ct\ixa, e sua emiiiiãO. O banco prestará 
tod~ as infor~ções necessarias ao cd'!npleto 
conhecimento de taes objectos, mostrando seus 
livros, ou documenfos concernentes ao estado 
das contas do banco, com casas. particulares, 
associações , ou individuas . 

cc Art. 18. O governo cunhará gratuitamente 
toda a moeda necessaria para o uso do Bãnco 
do. Brazil, para o que, _fica aulodsado a reorga
nisar a casa da moeda no material, e pessoal 
della, d-!lndo parte à assembléa para ser ap· 
p_rovado. .._ · 

cc Art. 19. As moedas de ouro de 6$400 
continuar!lo a ser cunhadas, sem que nellas se 
imprima o valor nominal. 

" Art. 20. Ficno desde já abolidos '1 õ °/. 
sobre o ouro minerado por nacio),],aes_.. 

cc Art. 21. A asse'!nblél do banee na sua 
primeira reunillo, fará um regulamento con• 
forme os estatutos do banco dos Estados-Unidos, 
e em harmonia cwn a presente lei, em que se 
determine a ~rma, épocas, e mais circum· 
stancias do pagamento das !!cções, e bem assim 
a época em que deverão começar as operaçõqfl 
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do banco, e regímen da directoria na sua admi
nistraçllo, o qual n!lO poderá ter execução, sem 
prévia approvação do governo, que o levará ao 
conhecimento da assembléa 6leral legislativa em 
sua .primeira reunia.o. 

« Art. 22. Ficrto revogadas todas as leis em 
cont,ario. · . 

« Paço dá camara dos deputados, 6 de Maio 
de 1333.-M. N. de CCUJtro e Silva. )) 

. 

O Sr. Rebouças diz que a redacçãa, entendia 
que era reduzir a phrase de um p[ojecto á 
phrase de uma lei, e que nllo compete á cotn
miss!lo alterar e compôr cousa nova, e que lhe 
parece que as illustres commissões o fizerao no 
caso de que se trata. Continúa o illustre orador 
a fallar sobre -.&rios artigos da lei, e a mostrar 
que a sua doutrina não está conforme o que 
se havia vencido;-e que as illustres commissões 
tinhllo alterado e composto cousas novas, diz 
mais que deseja muito que tanto estas obser
vações que tem apresentado como as que con
tinuará a apresentar, sejão notadas pelos 
membros desta casa, para lhe responderem, a 
cousa por cousa, e nilo lhe darem respostas 
vagas e vasias de princípios, conclue dizendo 
que tinha mostrado as alterações, que se havillo 
feito, e que o verdadeiro era condemnar este 
projecto em auto de fé ao fogo. 

O Sr. ALVES BRANCO, como relator da com
missao do voto de graças, lê e manda á mesa a 
resposta á falia do throno, no encerramepto da. 
sessão extraordinaria e abertura da sessaó or
dinaria da assembléa geral legislativa. 

Mandar/lo-se tirar copias para serem repar
tidas pelos Srs. deputados afim de se dar depois 
para ordem do dia, 

Continúa a discussao da redacçao do pro· 
jecto. 

O Sr. Mon.tezuma. diz que se levanta para 
explicar o trabalho da-êommíssãO, e deixa ao 
juizo da camara a marcha que seguio a com
missão na redacçao do projeclo, que houve 
quem notasse até pontos e virgulas, e que al· 
gumas se tinh!!.o alterado, qúe para responder a 
tudo que se ba notado, tem que fallar até 
ás qrialro horas da tarde, e que a camara 
nãO está preparada para semelhante discuss!!.o, 
que já tem levado uma bôa oovena, e agora 

.... levaria outra; mas que julga que a camara fi. 
cará em estado de despresar, como deve, tudo o 
que se tem dito de insultuoso, e atacante contra 
a commissllo, que se continuar as cousas d'es~ 
modo, nenhum memb1·0 q11~rerá ,.Pertenoor .a 
alguma commissao. Continúa : nós devemos-» 
deixar fóra desta casa ludo quanto a poixo.o é 
capaz de suscitar. Gomo é possível que nesta 
casa entre alguem para ser perverso, e propôr 
cousa propria de perverso?. • . Que elle depu
tadp, · nllo é capaz de pr8pôr nada de perverso, 
nem de infame, que em uma discussl\o tão tra-.. 

TOMO I 

balhosa, a commissa.o póde ter a arrogancia de 
dizer, que trabalhou de boa fé, que vae expôr á , 
camarã a marcha que tinha seguido a e~- ·· 
missuo ; e ~m um longo discurso o illustre 
orador sustenta a redacçllo da lei,· e defendendo 
as commissões, mostra que ellas nada têm alte
rado_ d? que _se h~via vencido ; que nno se póde 
adm1thr aqm a lei dos Estados-Unidos tal qual 
se acha ; e que logo era necessario barmonisar a 
sua doutrina. com aquiJl&, que estava vencido, 
responi?ê finalmente a algumas objecções, e sus-
tenta a redacção da lei. :_ 

O Sr. Ata.ujo Lima diz, que desejava nil.o 
fallar ruais nesta maleria, mas que 'll. impor
tancia do objecto o obriga a romper o silencio · 
que o projecto n!lo está conforme com o que s~ 
havia vencido, e que de sua doutrina ainda re
sultarião maiores males, em um-grande discurso 
falia contra a redacção da lei, e tocando na n,e
dicla á respeito·do cobl't, diz que poi.,aquella lei, 
seria recehido por 500 réis o que vale agora 
1$280, que esta medida nll.o será sensivel para 
o Rio de Janeiro, porque todos os pagamemos 
sê mzerít em papel, mas que para as outras pro
víncias, aonde n!lo gira seno.o cobre, ia pro
duzir os clamores de milhares de familias contra 
esta medid~, e que elle, depütado, sempre vo
taria contra ella. Continúa a notar as alterações 
que a commissão tinha feito em alguns artigos 
i;la lei, que a constituição se oppile áquelle pro
jecto e que votaria contra t~do o que fosse co1l"J 
traria á constit~iç!l<>. .. 

A discussão fica adiada. 

O SR. SECRETARIO MELLO MAT'ros dá conta de 
dois officio:; dos ministros da mal'inha e dÕ im· 
perio, pedindo dia e hora para apresentarem os 
relalorios das repartições á seu ca1·go. 

Desig1,1ou-se ao primeiro ás 11 horas e ao 
segundo á 1 hora do .. dia seguinte. 

O SR. PRESIDENTE dá para 01;dem do dia.~ de 
Maio: 

NomeaçãO da commíssll.o especial para· ex· 
aminar a denuncia dada contra o actual ministro 
d~ justiça, pelo desembargador Luiz Fernandes 
de Oliveira. - -NomeaçM das commissoes mandadas crear 
pelas leis de 4 de Outubro de 1831 e 4 de De
zembro de 1830, e os projeclos dados para· 
ordem do dia antecedente. 

Levanta-se a-sess!la depois das 3 horas. 

-4' --. 

12 
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Sessão em 8 de Maio 

PRESIDENCIA l)O SR, Llll!PO DE ABREU 

Su1>1111AR10.-Expediente.-Apr~~nta9ão do re• 
latorio do ministerio da marinha pelo respe
ctivo minisfro.- Orde1n do dia.-Eleíçii,o da 
eommis8átJ especial para examinar a de
nuncia dada conti-a o actual ministro da jus
tiça Honorio Hermeto Carneiro Leão . -
Apresentação da proposta do orçamento para 
o exercício de 1834-35 e relatorio do mi
nisterio da fazenda pelo respectivo ministro. 
-Eleição da c11mmissão mandada in8'iluir 
pelo a.rt. 105 da lei de 4 de Outubro de 
1831. - A.presentação do relatorio do mwiis
terio ri.o imperio pelo respectivo ministro. -
Eleição da commisaão mandada instituir pelv 
art. 3° da lei !e 4 de Deze1nbro de 1830. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
75 Srs. deputados. 

Faltão com causa participada os Srs. ·calmon, 
Mello Mattos, Custodio Dias e Pinto Peixoto ; e 
sem ella os Srs. Sebasli!l.o do Rego, Corrêa Al
buqÚerque, Tavares, Marcellino de Brito, Fer· 
nandes da- Silveira, Lino Coutinho, Baptista 
Caetano, Gomes da Fonseca, Ferreira de Mello, 
Pinto Coelho, Junqueira, Vasconcellos, Car
neiro Leao, Simões, Paula Souza, Feijó, Cle
mente Pereira, Costodio José Dias e Chichorro 
da Gama. 

Aberta a sessão é lida a acta Ôa antecedente e 
approvad1t 

,. EXPEDIENTE 

O SR. 2º SECRETARIO passa a dar conta do 
seguinte: 

Officio do ministro da guerra enviando umã' 
.:,epresentação do conselho geral.da província do 
Maranh11.o, de 22 de Janeiro do corrente anno, 
com varias observaçôes sobre o respectivo or
çamento da despeza provincial para o anno fi. 
nanceiro de 1834 a 1835, etc.-A' commissllo 
de orçamento. 

Foi á codWnissll.o de petições um requeri
mento de Antonio Maneei de Sá Ferreira, e ao 

11 lº secretaPio o requerimento de Francisco Xa· 
-vier Coutinho, escriplurario que foi da redacçll.o 
dos dia rios desta augusta camara. 

So.o lidas as seguintes redacções : 
A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artigo unice. A moeda estrangeira de ouro 

e de prata, etc. " 
-.Approvada .• 
« A assembléa geral legisf'ativa resolve: 
« Artigo. Ficão isentar' de pagar dízimos, e 

• mais tribut(lS por tempo de vinte annos, os 
cid~d_ao:. e indios Apiacá, etc, » 

O SR. MACIEL manda á mesa a seguinte 
emenda: 

,, Supprima-se a palavra-outro- n a qual, 
sendo apoiada e entrando em discussllO, é afinal 
regeitada, e approvada a resoluça.o feita pela 
commissao. 

,, A assem1ljéa gel'al legislativa ~solve: 
<< ArtigÕ unico. Fica approvada a jubilaçi'í.o 

concedida por decreto de 7 de Agosto de 1832, 
ao padre Manoel Ignacio de Carvalho, etc. » 

Approvada. 

A's 11 horas :iphando-se na sala immediala o 
ministro da mal'inha, sendo admittido com as 
formalidades do e~tylo, e tornando assento, lê o 
seguinte relatorio da repartição á seu cargo : -,, Augustos~ digníssimos senhores repre!\'en· · 
tantes da naçllo : 

« De ordem da regepcia, em nome do Impe
rador, venho perante vós "lhlr"' co1'lta do estado 
da repartição que, por decreto de 7 de No
vembro do anno proximo passado, me foi no
vawmente _ confiada, e bem assim as i9forrnações 
neces5anas para a fixaçllo das forças na vaes, 
que devem effcctivamente conservor-se durante 
o futuro anno financeiro de 1834 a 1835. E 
porque já n'outra occasi:i.Õ tive a honra de ci1·· 
cumslanciadamente expôr-vos quanto ácerQQ do 
primeiro assumpto me pareceu necessd'rio, só 
lerei hoje de ajuntar-lhe poucas novas observa
ções, que mais longa experiencia dos negocios 
publicas. me hllo suggerido. 

u Quando, senhores, o anno proximo passado 
vos fallei a respeito do corpo de artilharia de 
marinha, emilti a opinillO que ~seria possh,el 
reduzir a 600 praças o seu estado effectivo; a 
vossa commissa.o de marinha e guerra foi do 
mesmo parecer e a legislatura approvou a pro
posta apresentada pela commissào. 

!i A' esta augusta cnmara, porém, não é conhe
cido como em consequeocia da sediçao da
quelle corpo, acontecida em Outubro de 1831, 
forao presas e mettidas em processo qu11si 300 
praças delle, e porque é de toda probabilidade 
que tn!m esteja findado semelhante processo 
antes de lermos entrado no novo anno finan
ceiro, tôra necessario, em execuçào da ~arta de 
lei de 29 de Agosto de 1832, reduzir o supra
mencionado corpo r..o começo de Julho do anno 
cadente, .a menbs de~300 praças effeclivas, nu• 
mero por certo muito .. 111feriur,.ao-4tue exigem as 
necessidades do serviço da afiliada nacional. 

11 Assim, preciso se torna ficar o governo desde 
já autorisado a augmentar por tal modo a força 
do corpo de artilheria de marinha, que o possa 
effectivamente conservar com 600 homens. 

1< E, por esta occasillo, seja-me licito ponderar 
qu!l.o pouco parece de equidade estarem indi
víduos, que por seus crimes deviao ter sidQ ..... 

, 
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punid,<15 sê'-.-eramente, a gosar das vantagens 
concedidas a quem, além de se ter conservado 
fiel a seus deveres, passa em penoso-trabalho·% 
tempo que elles conso1Tlem no ocio o mais 
absoluto. , ,. 

« Assim é que os soldados e inferiores do 
corpo de artilharia de marinha, presos ha 
quasí anno,e meio por crime de sediçll.o, con 
tinuão ainda a perceber, além d~seu soldo in-

..Ãegral, todos os vencimentos dos demais sol
dados, o que parece tanto menos de justiça 

• porque é de lei descontar-se meio soldo aos of
ficíaes que se manda responder a conselho de 
guerra. 

e< A carta de lei de 31 de Agosto de 1831 
fixou em_ l,500 o numero de praças de todas 
as classes que, durante o anno financeiro cor
rente;' devem guarnecer as nossas e1ffl:Jarcações 
armadas; disposição que t'em sido observ<l,da, 
nl!.o obstante parecer~agora insufficiente aquelle 
numero d~ praças paftl. tripolar os navios que 
havemos mister - • 

cc Gernl :, o conhecimento ~as traças ernpre
gadas por igualmente sordill'os, que crimiposos 
especuladores para .continuarem o vergonhoso 
commercio de escravos, máo gr¾lo todas as 
disposições legislativas e ordens a este re3peilo 
recommendadas, as quaes têm sido com grande 
escan~alÓ ílludidas. • _ 

« Portantõ, necessario parece ao governo soc
cÕrrer-se a meio mais efficaz, qual o de armar 
sufficiente numerO" de pequenas embarcações 
para formar uma especie de cord!!o sanitario, 
q'tte véde o accesso de nossas praias a esses en
xames de africanos nellas continuamente des
pejados por.navios que se occupll.o em tao abo
minavel trafico. 

« Foi por isso que, 1ia pouco terltpo, se com
prarão duas escunas as quaes, armadas em 
guerra, se empregno neste importante serviço. 

cc Assim e porque uno com1ém diminuir o nu
mero de vasos de guerra estacionados nos diffe
renles portos do imperio, é de necessillade 
elevar-se desde já até o fim do anno financeiro 
<!_e 183-t a 1835, a 1,800 praçils, pelo menos, a 
guarnição dos navios que compoem a 'tiossa 
força nava± eifectiva ordinaria. 

" E'· aqui, senhores, o lugar de novamente 
chamar a vossa attençll.o sobre a sorte dos ot'fi
ciaes estrangeiros de quem o governo duvidou 
se l!stavll.o corn,i.rehendidos•na excepçto do § 4° 
da lei de 25 de Novembro de 1830. 

c~A decisl!.o deste negocio, que pende da vossa 
sabedoria, está fóra da alçada do poder extJcu
tivo; nD.o deve todavia ser este indifferente ás 
solicitações e queixas de individuas que, sobre 
os mais soft'rimentos, e~lão ha perto de anno e 

• meio eendemn~dõs li. cruel incerteza de"'l;eu fu
turo destino. 

« Algumas observações devo agora fazer em 
additamento ao que o anno passado disse ácerca 
do material de nossa marinha de guerra • . 

N · . t 2 t'á .cc a exposição que en D.o apresen e1 esta 
augusta eamara, lhe ponderei a ~nvenielrcia. de 
substituir tanques de ferro aos toneis de ma
deira destinados a conservar agua a bordo àts 
emh-ilrcações, e nessa occasião estava eu ainda 
longe de persuadir-me que já hoje poderia vir, 
CQ,,-no venho, annunciar-vos que semelhantes 
tanques começ!!.o a .ser fabricados nas proprias 
officinas do nosso arsenal de marinha, e o que 
não é de pequena vantagem, não nos têm elles 
custado mais caros do que os toneis da mesma 
capacidade. 

cc E' assim que o talento de nossos arlifices e 
o zelo de alguns bons servidores da nação, nos 
vl!o livrando dos habitos da cega rotina que até 
agora acanhavam nossas. faculdades intelle
ctu,i.es. 

<( Exisfilo de longo tempo estfuecidas e quasi 
arruinadas,·nos armazens da armaçao, duas 
machinll.s de vapor, uma de encurvar e outra 
de serrar madeira ; e como ambas podem, com 
vantagem, ser empregadas nos trabalhos do ar
senal, para montar a primeira se mandou já 
construir o necessario edificio, e quanto ao da 
s~m.i1d~, dar-se-lhe-ha começo Jogo que pos
s1vffl' seJa. 

« Algü'bs teares se tem estabelecttlo na cor-
~oaria para fabrico dos tecidos chamados
lonas de algodão-e se o emprego del\es, para 
velame das embarcações, continuar a proauzir 
bom resultado, como parece mostrarem as ex
periencias até agora feitas, poderá em poucos 
annos ficai' a nossa marinha independente, 
neste artigo, da ·industria dos estrangeiros. 
~ Apezar, porém, destes indubitaveis melho

ramentos, é certo que o nosso arsenal de ma
rinha es!á ainda muito áquem, não digo já do 
que exigiráõ nossai futu1·as necessidades, senil.o 
mesmo a~ue ora temos. ~ 

· cc Um sem numer"e de machinas fu!tllo ás suas 
officinas, f!Ue flfl'iao alli _produzir maior somma • 
de trabalho com menor 'clispendio de tempo e 
de dinheiro. 

·« Afim de montar estas machinas é forçoso 
dar ás casas, para ellas destinadas, JDaior es
paço do que actua\mente occupa.o. E porque 
convém edificar sobre um plano geral e uni
forme as officinas que devem sub$tituir as ora 
exis"tehtes, mandei formar este plano e avaliar 
as despezas que exigem sua execuçll.o, as quaes 
forão estimadas en1 48:000$000. 

« A importancia deste objecto me faz asse
gurar que o corpo legislativo n9.o duvidará" con
signar no orçamento do anuo financeiro, que" 
ha de correr do l º Qp. Julho de--1834 ao ultimo 
de Junho rle 1835, a somma--acima referida 
para as conslrucções que acabo de designar. 

« E' tambetn necessario ultimar-se a obra do 
quartel-1a irha das Cobras e por isso ficar o 
governo aulorisado P¾ra despender alli 17 :0~0$ 
por ser esta a quantia em que forão orçadas as 
despezas della . • 
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,e Jut1lo deste quartel mandarão-se reedificar 

duas casas com.espaço e divisões convenientes 
á um hospital de marinha, cujo estabelecimento 
exige a despeza annual de 3:000$000. 

« No orçamento da repartiçãO a meu cargo, 
que ha de ter vigi;ir d:.irante o anno financeiro 
de 1833 a 1834, n!lo se designou tt'ftantia al· 
guma pafa este hospital, por isso é agora de 
meu dever reclamar desta. augusta camara os 
fundos para elle"indispensaveis. 

,, Pela carta de lei, de 15 de Novembro de 
1831, foi o governo autorisado a vender ou ar
rendar a barca de vapor, e supprimidas as-des
pezas desta emhai;caçM. E como nem a venda 
nem o arrendamento della se tem podido effe
ctuar, força tem sido occorrer a essas despezas, 
as quaes parece-me, n!!o silo sem utilidade, 
visto os serviços qu~ póde, no nosso portal" 
prestar uma machina daquella natureza. 

« Infelizmente falleceu ha pQ!Jcos dias o en
genheiro encarregado della, sem que por -ora 
tenha apparecido out1·0 que o possa substituir, 
porqmi dous moços a que se havia elle obrigado 
a ensinar, ainda pouco tempo ha que forll.ô 

, mandados pôr sob sua direcção. 
« A obra do dique, começado a escavar na 

ilha das Cobras, continúa a estar parada ; nem 
sua construcçll.o, aliás de absolut~ necei.sidade, 
pódeJ!Or certo progredir sem.que O corpo legis• 
laüvo subministre para ella os conveniente~ 
fundos. 

« Conforme os calcnlos do illustre engenheiro 
sob cujas vistas foi feito o modelo desta obra, 
sll.o ainda precisos 239:000$ para acabar o 
que é propriamente parte do dique, s'5mma, 
posto que avQ]tada, não de ·certo snpgrior á 

' utilidade-que póde produzir. 
« Os nossos navios desarmad'f>s, é necessario 

q11e eu o repita aqui, continull.o a ser objecfo 
dos mais aturados desvellos da administração 
do arsenal de marinha; nenhum cuidado, ne
nhuma cautella se tem poupado para, de modo 
possível, obstar á sua deterioraçM. ~ 

« Mas apezar de quanta a esse respeito se 
possa. fazer, vós nll.o ignoraes, senhores, como 
no fim de certo numero de annos, é inevilavel 
a destruiçao das embarcações e por conse
queucia uecessario, para na_o diminuir o ma
terial da nossa armada, ir substituindo os navios 
inutíiisados por outros novamente construidôs; 
e esta necessidade se faz hoje tanto mais sentir, 
quanto grande parle das-embarcações empre-

""" gadas como correio eslll.o, umas necessitando 
de dispendiosos fabricas, outras quasi absoluta
mente arruinadas. 

« Infelizmente alguns poucos pequenos vasos 
que temos desarmados, os qW\es poêferiao ir 
tomar o lugar daqfttllles, sll.o por tal modo ron· 
ceiros que não servem para semelhante serviço 
e devem portanto ser alienados. 

. ,e Pelo que respeita á intendencia de marinha 
.• desta côrte, seu estado não differe do que tive a ., .. 

honra deJ!xpôr,v~ anno proximo passado ; 
nem melhoramento algum póde já alli effe
ctuar-se sem que o corpo ligislativo tome as 
medi<la~ que n'outra occasirio reclamei de sua 
sabedoria. ,. 

« Devo aqui accrcseentar que os vencimeiilo:;; 
dos officiaes de fazenda de bordo dos nossos 
navios ~bremodo silo mesquinhos, por onde 
acontece que pela mór parte só vll.o alli empre
gar-se indivíduos que nll.o achão outro meio de 
vida, e que sem prestar nem pod'erem prestar 
fiança idonea pelas quantias de que se fazem 
responsaveis, qu::isi sempre se vêm impossibili
tados de pagar os alcances em que muitas 1•ezes 
fica.o para com a fazenda nacional.- r 

«Talvez s~pudesse remediar ou ao.menos mi
nocar este mal daqdo-~ como gratificaçao aos 
commissarios, umã quota parte das sobras· que 
se achassem nos viveres embarcados para um 
tempo e numero de praças determinado; o que 
na.o só faria mais interessar estes empregados 
na flfl°t:alisaçll.o e conveniente arrecadação dos 
generos que lhe são entrews ; mas mesmo 
melhorand~ desta arte sua c~diç!l.o, po
der-se-hia em troco exigi. delles uma fiança 
capaz de pôr os cofres da nação a salvo dos 
amiudaltos prejuizos ~ue esta.o hoje expostos. 

,e Quanto ás o.utras províncias, nem que se 
1nandasse em execuçll.O da lei de 15 de No
vembro de 1831, extinguir todas as intenden
cias, exceptuada a da Bahia, comtudo no Pará 
e Pernambuco os presidentes, em conselho, 
assentarão conveniente propôr"ll organisação de 

•novas administrações para os arsenaes de ma-
rinha daquellas províncias e solicitar do go

·~verno centraT a approvaçll.o interina <l.i:Jlas. ·• 
« A esta augusta camara '"forll.o enviaãos, tanto

os officios dos referidos presidentes, versallQO 
sobre esta materia, como os projectos que os 
acompanharll.O. 

« Na incerteza, porém, de qnal a medida que 
a este respeito mereça a preferencia do corpo 
legislativo. julgou o governo nao dever con
templar no orçamentõ das referidas pr~incias, 
senil.o os fundos indispensaveis para pagamento 
dos empregados que, na conforfüi~jde de uma 
proposta do governo apresentada á esta augusta 
camara, devem alli ser conservados. 

,e N<f.l differentes pf)rtos de conslrucça.o do 
imperio, existem nos estaleiros os vasos de que 
já o·anno passado vos fiz menção, accrescendo . 
que á esta hora ter/lo começado os trabalhos de 
uma escuna que na Bahia se mandou fazer ha 
poucos mezes. 

« Logo que 11cabada esteja a corveta Paula, a 
ct0al está em vesperlffl de ser lançada ao tnar, 
nô porto. de Santos, dar-se-ha alli começo a um 
brigue; cujas made~ras estão prei>aradas de 
longo tempo. 

" Qual seja o estado das . barcas, que em 
Matto Grosso se mandarão construir, não posso 
eu informar á esta augusta cama!'à, visto como .. 
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fflbre este assumpto não hei recebido commu· 
niéação que para isso me habilite. 

« A' vista do quanto acabei de expór-vos 
sobre a necessidade de havermos embarcações 
tanto para o serviço dos c~eios, como para o fim 
mais importante de evitar-se o contrabando de 
escravos, manifesto se torna que maior numero 
devêra nos nossos estaleiros existir de pequenas 
embarcações : mas a isso se op_põe a estreiteza 
das quantias decretadas para semelhantes obras, 
no orçamento que ha de principiar a tc:lr exe
cuçao no proximo futuro mez de Julho. 

e< A' vós, augustos e digníssimos senhores, 
compete dar remeclio a este inconveil'rente. 

e< Differentes quantias forão marcadas pela 
carta de lei de 24 de Outubro de 1832 para 
construcção de pharóes, tanto nas províncias do 
Rio de Janei~ e Bahia, como na do Rio Grande 
do Sul ; mas nao sendo expresso se tues quan
tias s9.0 destinadas para o total das despezas dos 
referidos pharóes ou se devem sómente ser con
sideradas como consigna_çào correspondente ao 
anno financeiro de 1834 a 1835, e n!l.o tendo 
por outra parte o governo as respectivas ava-

. .. Hações de semelhantes obras, para poder co
nhecer a quanto devem ellas montar, forçado 
se vi'Õ a não incluir na conta das despezas da 
repartição de marinha, que vai ser-vos apresen
tada, as que dizem respeito á construcçil.O dos 
supraditos pharóes e a mandar proceder ao plano 
e estimar as sommas para ella necessarias, afim 
de mais conscienciosamente poder informar a 
tal respeito ao corpo legislativo e pedir-lhe au
torisafllo para despender Q que necessario fôr, 
além da quantia já designada. 

<< No.orçamento que do Rio Grande do Sul 
me foi enviado, achava-se incluída a quantia de 
46:000$ para a construcção de dous pharó~, 
um na barra do Rio Grande e outro no bâtido 
ltapuã, além da de 12:000$ para: balisamento 
dos canaes das lagoas Mirim e dos Patos, e 
canal da barra. 

" Nenhuma informação, porém, se me re
melteu a este respeito e por isso, sem incluir 
semelhante despezan o orçamento geral da re
parliçao @ marinha, julguei dever submctter á 
vossa sal:ifii. consideraçao. · 

« Agora cumpre-~ participar á esta augusta 
camara, que o official inc1Jmbido de assignalar, 
por via de boias, varias baixios da costa do norte 
do Brazil, construio e collocou na entrada da 
barra da cidade da Fortaleza duas daquellas 
boias, as quaes, segundo as informações rece
bidas, desempenhão alli o fim a que se propu
zera o governo. 

«--A despeza dellas elevou-se a 1:500$000. 
cc Se ao corpo legislativo parecer util que se,. 

•continue até"a embocaduoo do Amazonas o que 
no Ceará se acaba de fazer como ensaio, deverá 
para isso decretar a n~cessaria quantia, visto 
não haver no orçamenlo que vai começar a ter 

vigor, parcella alguma por ;nde se possll.o fazer 
taes despezas. . 

cc Os trabalhos do desentulho da barra de 
Cabo Frio assim têrn progredido, que agora of
ferece ella á navegação mais 68 pollegadas 
d'agua, e segundo as informações do engenheil'O 
alli empregado, poderão em breve nadar ga
léras oQ,de, ha pouco, tlJl.11&lba"Vao pequebas 
s?m-acast empregadas no conunercio daquella 
cidade. 

« Tencionava o governo mandar proceder á 
abertura de um canal ao longo dos baixios que 
vedão a livre navegação da Jagôa Araruama 
ás sumacas .. e grandes lanchas. 

« Para parte das despez:1s desta obra, haviao 
offerecido subscripçào, differentes proprietarios 
daquelles lugares. 

<< Não ha, porém, na lei do orçamento decre
tada o a!Nlo passado, quantia que para tal fim 
se possa applicar ; forçoso é, pois, abrir ma.o 
desse projecto, para cuja execucão fôra talvez 
suf.ficiente a somma âe moootooo. 

" E' senhores, aqui o lugar de reclamar de 
vossa esclarecida previdencia, efficazes medidas 
que ponhno termo á des truiçll.o~de nossas ma
deiras de construcçào naval ; pois bem que aos 
juizes de paz esteja hoje competindo a inspecção 
das mattas publicas, n.ão é possivel conseguirem 
elles o fim que se teve em vista, uma vez que· 
nao ha pena-especial marcada contra ~s que 
cortllo, sem licença, madeiras reservadas por 
lei. 

« Ao q11e vos tenho exposto Acerca dos ne
gocios da repartiçllo a meu cargo, permitti-me 
que ajunte algumas breves observações, que só 
dizem l'espeilo ao pessoal de nossa marinha, 
sem por isso serem alheias do ~bjecto q~ me• 
occupa. -

cc E começando pelas equipagens dos nossos 
navios de guerra, parece-me que nada ha mais 
defeituoso do que o methodo aclualmente se
guido em sua composiçao. 

.. cc Dous são os meios entre nós promis• 
cuamente praticados, pâ'ra havermos os mat·i
nheiros, que nos allo precisos: ó engajamento, 
e o recrntamento : mas este só é p{!1·mittido, 
quando o primeiro se torna inefficaz, como 
senipre acontece . Estes dous methodos, de 
principio e indole inteiramente differentes, por 
nllo dizer oppostos, hllo de neces!lariamente 
lanç'-lr em nossas embarcações um germen de 
desharmonia fatn.para o serviço publico. · 
~ ,e COAsiderando ~ sorte diversa dos indi

víduos, que compoem -\s .. nõtsas equipagens, 
nota-se que uns, além do premio, que recebem, 
quando assentao praça, deixllo o.serviço, findado 
que seja um curto espaço de tempo; e que 
outros, trasidos, em que lhes peze, para bordo 
não gozão da mesma vantagem. 

« E como é da natureza do homem achar 
insupportavel aquillo, á que, em identicas cir
cunstancias, não v~ expostos ieus iguaes, acon• 
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tece que os marinheiros recrutados busc!lo por 
continuas deserções sublrahir-se ao que reputão 
uma iniquidade : d'onde, não só resulta dimi
nuição--da força material das nossas embar
cações, e a repugoancia para o serviço da 
marinha; mas ainda ficarem ellas privadas de 
homens que havião adquirido alguma pratica na 
profiss::io, que abandimão. 

« Nem se julgue que o engajamento, por si 
só, melhores resultados produziria. Além de que 
quasi unicam!Wte eis estrangeiros são assim 
attrahidos, os quaes nenhum interesse podem 

... tomar pelo serviçeo- nacional, deixão-o muitas 
.vezes, quando d'elles mais necessidade ha ; e o 
que é peior, nunca por este meio se podem 
completar as tripulações dos navios de guerra. 

cc E' assim que ao pessoal da nossa esqu~a 
não póde deixar de fallecer a precisa energia, e 
habilidade. 

,, Talvez, senhores, fosse entre nós de grande 
utilidade dar ás equipagens das embarcações de 

.., guerra uma organisação-mililar, que sem tirar
lhes a mobilidade conveniente ao serviço, á que 
tem de prestar-se, lbes conse1vasse todavia a 
permanencia, que só póde garantir-lhes a neces
saria força. Fôra este tambem: o mêto de mais 
facilmente manter-se a disciplina entre os indi
viduas, que compoem o pessoal de nossa es-
~~~ - . 

« A insubordinaçll.O, é forçoso que pela se
gunda vez Ci diga eu neste augusto recinto, tem 
desgraçadamente feito progressos na nossa ma-
rinha militar. • 
•" Esse•esp,irito vertiginoso, e de rebeldia, que 
em geral -se tem l'nlre nós manifesladp, até ali 
levou.,w,eu funesto contagio: nem d'oulro modo 
podia ser, quábdo tão poucos meios se empre
garão para evital-·t>, ·ou antes, para fallar com 
franqueza, quando tão fortemente se tem, por 
via d'uma mais qne escallodalosa impunidade 
promovido sua rapida propagação. 
"'cc Uma verdade, senhores, de que se nllo 

póde duvidar, é que da exacta observancia da 
disciplina militar tira todo o torpo de tropas a 
sua principal energia : mas a disciplina militar 
perde-se inteiramente, e a forca armadã='vem a 
ser o flagello do povo, que a wstenta, quando 
aquelles, que devem vigiar escrupulosamente 
na conservaçllo d'ella coneorrem para seu que-
bramento. ,. - _: 

e, Estes, senhores, não só fazem-se culpados 
perante a naçllo, mas nocivos á classe mesma, 
que parecem lisongear, porque na realidade 
avilta-o-a, adulterando o nobre fim da profissão 
das armàii.o , 

« Depois deste objecto não me parece de pe
quena monta a instrucçãO dos tifficiaes de ndssa 
marinha. Já n'outra occasião tive de expender 

.neste mesmo lut;ar a minha opinillo ácerca 
deste objecto ; e comquaDM> cada vez mais mo

.tivas tenha de confirmar-me n'ella, não ouso 
todavia apresentar-vos uma proposta baseada. 

nos principios, que então emitti, porque pà
rece-me que em materias d'esta natureza é 
sempl'e prudente recorrer á sancçao da expe
riencia. 

« Decido-me pois antes a pedir ao corpo 
legislativo autorisaçllo para a bordo de gualquer 
dos nossos navios armados estabelecer uma es
cola de marinha, que sirva de ensaio para co
nhecermos se com effeito convém-nos a creaçll.o 
definitiva de uma semelhante escola ; e abraço 
tanto de melhor vontade este arbítrio, porque 
parece que a refprma feita o anno passad.o na 
academia dos guardas-marinha, n!lo surtirá o 
effeito, que se teve,.em vista. 

,e Nl!.O me parece lambem objecto de pouca 
consideraçao qual o methodo, que convém pre
ferir para a promoçao dos officiaes da armada. 

« E' preciso achar o que mais obste aos abusos 
do fav6r, e qúe ao mesmo tempo offereça conve- _ 
niente incentivo áquelles, que se dão a esta 
ardua profissão. Em tempo opporluno apre
sentarei á esta augusta camara uma proposta, 
na qual procurarei conciliar. estes dous impor
tantes fins. 

cc Por muitas vezes, senhores, tenho tido oc
casi!l.o de notar qullO viciosamente é organisado 
O ministerio da rnarinl1a. 

" Neste ramo de administração pubiica, 
ninguem o ignora, tudo está ainda por lirear, ou 
deve ser reformado. Artes marítimas, instrucção, 
estabelecimento de necessarias manucfaluras, 
conveniente organisação do pessoal da nossa 
al'mada sao, além d'oulros, impol'tantissimos 
objectos, que devem constantemente occupar a 
attenç!lo dos que e~tao d'ella incumbidos; e vós 
mlli bem sabeis quanta perseverança e aturados 
esforços sno precisos pa1·a..nisto conseguil'cm-se 
felizes resultados. O tniii'istro da marinha, con· 
forme a nossa actual organisaçao adminislrntiva, 
é o centro d'onde parlem os impulsos, que 
cumpre communicar ás diver$as molas da sua 
repartiçllo ; e como os planos, como as vistas 
dos differentes homens, que de continuo se sue
cedem na suprema administraçll.O, de neces
sidade variao, varia lambem com elles a di
recç!l.o da marcha dos negocios. Assim impossível 
~ torna essa uniformidade de vistas ; essa ex
periencia, e perseverança, de que · só podem 
resultar os melhoramentos reclamados pelo 
estado de nossa marinha militar. .., 

,, Estas verdades, senhores, rfrio vos slto por 
certo desconhecidas; nem o corpo legislalivo, 
cuja solicitude se tem altamente manifestado 
por tudo, que póde additar ao bem ser do povo 
brazileiro, se deslembrará d'ellas em occasillo 
opportuna. .. 

« Cumpria-me porém, em observancia do 
art. 42 da carta de lei de 15 de Dezembro de 
18~, não passal-as aqui em silencio, sendo 
que de sua importancia estou penetrado. 

. « Possaes vós, augustos e digníssimos senhores 
representantes da nação, obter por premio de 
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vossos desvelos dar á nossa força naval o gi1.o 
de energia, que lhe convém. •Seguramente nao 
será este o menor titulo de vossa gloria. 

« Palacio do Rio de Janeiro, em 8 de Maio 
de 1§33.-Joaquim José Rodrígfl!s Torres. » 

Finda a leitura retira-se o ministro com as 
mesmas formalidade&, sendo o relatorio remet
tido á com~issllo dP, marinha. 

O Sr. Montezumi diz qne os impressos nli:o 
são copias authenticas para ficarem no archivo, 
e como n!íO vê, senil.o o relatorio impresso, é 
de opinillo cuie se · peça uma copia assignada 
pelo ministro para ficar no archivo. 

cc Nao vos assusteis, senhores, com o deficit, 
qaa-.figura no presente-orçamento : na época, 
em que taes despezas deverã.o v~ificar-se, o 
tempo terá feitoJs lisadas reducçõesJl.o pes
soal ; além de que en nutro as mais bem fun
da(ll!!6 esperanças de que melhorada a arreca
dac;:to nas estações fiscaes pelas reformas já 
feitas, e pelas que estão emprehendidas ; e res
tabelecida que seja a tranquU)idade em todo o 
imperio, as nossas rendas sobrepujarão notavel
mente ás despezas publicas já mesmo no anno 
financeiro, de que se trata. • 

ct Maior altençllo deverá merecer-vos Jl di
vida ~terna em atraso, ·-~ue monta a 

.. .t 312,589,10,0 nllo comprehenffido o empres
timo pOl't11gu0!!'. SE!"!l.o decurso do proximo armo 
financeiro o thesouro nllo se achar habilitado 
de suflicientes meios para o pagamento desta 
divida, indispensave\ será um credito supple-

ORDEM D~ DIA 
~ . 

Procede-se á nomeaçM, por escrutimd, da 
commissll.o especial para examinar a dernmcia 
dada contra o actual ministro dá justiç~ Honorio 
Hermeto Carneiro Lell.o, pelo desembargador 
Luiz José ~'ernandes de Oliveira : colhidos os 
votos, e apresentadas 72 cedulas, feita ~ apu
ração, sahem eleitos os Srs. Corrêa Pacheco com 
39 votos, Deos e Silva com 32 e Oliveira Cou
tinho com 31. 

Ao meio dia é annunciada a estada do 
ministr" ·da fazenda na sal'! immediala, sendo 

,.lllentar. 
• « Vós achareis, senhores, que a parle rela-

tiva á despeza, vos é •erecida este anno de
baix~ de nova fórma, muit01'lllais resumida, e 
systematica, do que~ lem feito até o presente. 

-recebído com as formalrdades do estylo, tomando 
assento, lê o seguinte orçamento geral da.receita 
e despeza do imperio para o futuro anno finan
ceiro de 1834 á 183.5, ~ompanhado do balanço 
da receita e despeza do anno findo : 

Parece-me que por este modo vés estareis mais 
habilitados parrfazer bem fundadas obser
vações ácerca dos objectos, que dizem respeito 
a esta parte do nosso budget; poupando por 
outro lado ás vossas commissões o consideravel 
tempo que empregavão em desembrulhar o 
cháos, em que tal materia vos era apresentada, 
afim de a tornar propria para a discuss1io ; sem 
que ao mesmo passo podesseis vir no conheci
mento.de certos result.ados, aliás de grande im
portancia para os legisladores. ~im é cf'ue.opo· 
dereis já distinguir a despeza do matel!'Mll da 
administraç/10, da que é sómente raJath•a ao 
pessoal; e nesta, a parte que respeita aos {une· 
cicnarios em aclividade de serviço, da que é 
pertencente ao'? pensionistas em geral. 

... 

c1 Augustos e dignissimos senho.es represen
tantes da nação : 
.. ,1 Eu ~enho 11oje em observancia da coÕsti

tuiçno, e das leis de 4 cffi Outubro e 16 de No
vembro · de 1831, apresentar-vos o orçamento 
geral da receita e despeza do impel'io para o 
futuro anno financeiro, acompanhado do ba· 
lanço da receita e despeza do anno findo ; e 
fazer-vos uma exposiçM circuipslanciaõa do es
tado da reparljçao-a mC41 cargo. 

« Achareis que no tocante ás despezas ge· 
raas o pessoQ,,l da administração em aclividade 
de serviço nao comprehendendo..os soldados de 
linha, ou praças de pr1;ts sobe ao numet·o de 
cerca de 8,000, e custa á.liaçilo annualmente 
pouco !nais de 5,000 contos ; e cada individuo, 

Despeza geral orçadã... . • . . 10,860:925$211 • termo qi~io, 625$. Semelhantemente vereis 
Receita . . • • . . . . • . .. . . . • . . t0,41~47$000 que os pensionistas em geral, comprehen· 

------- dendo os reformados do exercito, e marinha, e 

Oi·çamento para o ..:•mo finãnceiro de 
1834-1835 

Deficit .• -:-. •.... _ . 

Despeza provincial orçada . •. 
Receita .•.. . .•..•.....••. 

449:678$211 os aposentados, montão ao numero àe 3,100, e 
despendem annualmente á riaçao a somm_.de 

3,009:532$494 768:000$: e cadit individuo 247$ ; e que por 
1,933:160$000 conseguinte a despeza total com o pessoal 

somma pert~de 6,000 contos. 
Deficit •....•. _ ...... - 1,076;372J494 « Por esta occasiM cumpre-°'"'e chamar a vossa, 

-:11 attenç1io sobre os effeitos das pensões,__Janto 
Total do orçamento da des- pelo que respeita ao desfalque da renda publica 

peza geral e provincial. . . 13,870:457$705 como pela influencia que ellas exercem no 
Dito da receita geral e pro- moral dos funccionarios publicas. V6B nll.O 

vincial • . . • • . . • . . • . • • . . 12,344:407$000 ignorais, senhores, a que apuros têm sido le-
- ------- vadas outras nações p<Ti- indiscretas remune· 

Deficit tôtal •• • ••• , • • 1,526:05{)$705 raçõe&- de se-rviços, muitas vezes não merec~-
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dores de recompensa alguma. E' esta despesa 
do numero · daquellas que ao momento de se 
decretarem parecem insignificantes, porque de 
ordinario se olh.;i .a..)nt!ividualidaties, mas que, 
consideradas em massa espantao, pelo corpo que 

· tqmão. São taes despezas em relação á.,. renda 
publica o que os insectos damninhos sao para 
uma rica seára, que faz as esperanças do la- · 
vrador; aquelles devorao insen~ivelmente a·for
ltJna publica, producto dos suores dos contri
buintes, do mesmo modo que a praga d.!)sles 
consome por partículas todo o frncto das fadigas 
do laborioso agricultor. Se encarardes este 
objeclo pelo lado moral, 'éonconkreis commili> 

• em que a certesa de obter uma pensão, de que 
possa viver o empregado uma vez desviado do 
serviço. pela sua idade, ou por enfermidade, e 
mesm(}- parâsúa fa1\1ilia, quando vertha a morrer 
ainda em exercicio, e torna menos previdente, 
e menos solicito em capitalisar as economias, 
fazendo pagar á naç!u> o seu culposo -desleixo, 
ou desperdício. E' portanto preciso pôr tel'JTIO 
ao abuso que tem havido até aqui ne,;ta classe 
de despezas que só podem ser justificadas por 
circumstancias pouco ordinarias. Um· ·aos meus 
itnteces!!ores já vos annuncffiu o feliz projecto 
que havia concebido, á 'semelhança do que se 
tem praticado em outros paizes, de reduzir a des
peza das pensões actuaes a uma annuidade 
constante por um certo prazo, em relação ao 
termo médio da existencia dos pensionistas. 

« Este trabalho foi incumbido á pessoa muito 
entendida em cakl'llos de tal ii:nportancia ; mas 
multiplicadas averiguações individuaes, a que é 
preciso proceder, tem sido causa e continuará 
ainda a ser por algum tempo, da demora do 
resultado. 

Balanço do anno .financeiro 

Receita •..•......•....••. 
Despeza •••.•...••..•.... 

Saldo ••..•••..•••• 

de 1831-1832 

16,064:336$76(l. 
14,044,159$653 

21020: 177$707 

« Nao vos illudais, senhores, com este saldo ; 
porquànto, eliminados dií mencionada receita e 
despeza os movimentos de fundos,saldos do anno 
antc&dente, e outros artigos, que não constituem 
propriMnen~ ren<tl e despeza, vem a ser a re
ceita effeclivaem,todo o irnperio,10,426:217$785; 
e a despeza 11,057:871$862; d'onde resulta o 
deficit de 631:654$077, que foi supprido pelo 
saldo do anno àntecedente, pr-incipalmente pelo 
cnnho da moeda de cobre. -:i 

« Sno de vós bem conhecidas as causas que 
· contribuir:i.o para tornar escassa a receita deste 

anno financeiro, e por isso nllo vos deve mara
vilhar que appa,wça um deficit, quando fortes 
reducções tiverào lugar nas despezas .Jlesse 
mesmo anno. "' ·· • 

cias os trabalhos preparados pâ't-a esse fim .; e 
pelo que respeita á receita e despeza das pro
vincias d~ Paulo e Alagôas, tomou-se uma e-. 
outra cousa por orçamento, em raz!l.o de não 
haverem chegado ainda os1'1alanços respectivos, 

""ós quaes vos ser!l.O apresentados logo que sejl\o 
recebidos no thesouro. 

« A parte cobrada da divida activa .monta a 
22:813$727, e resta para cobrar 6,428:718$109. 

« Farei aqui uma observaçl!.o analoga á que 
vos fez um dos meus antecessores, e vem a 
set que convirá prescrever aquella parte desta 
diviclól, que fôr reputada incobravel pela si
tuaçl!.o pouco vantajosa, "tios devedores: e _ad--• 
mittir em pagamenwda outra parte apolicés de 
fundos publicas ao pal'I 

<<-A di'\>ida passiva• interna fundada monta 
até o fim deste ánno financeiro a 13,327:600$, 
comprehendendo-~e nesta S\ffllrna a quan1ia de 
281:600$ em apoiices de 5 º/~ emittidas em pa
gamento da divida·fluctuante ant_;rior ao anuo 
de 1827, e liquidada até essa época nesta pro
vincía. A parte amortisada até entãa sobe á im- ' 
portancia de 614:600$ conslarfflo em totalidade 
de a~lices-de 6 º/0 • Até o fim de Abrll do cor· 
r!ffite anno a emissão tem subido a 15.207 ,600$, 
Sf;Jndo 323:800$ em..apolices de 5 °/o. Semelhan
temcnte a amorlisaçao chegou á quantia de 
9.i.8:400$, sendo 6:200$ em apoiices de 5 ¼, 
e 144:000$ de amortisaç1lo extràordinaria feita 
com parte dos fundos da caixa dos depositos 
publicos destfr1ados por lei para esse fim. 

« Nas provincias se acha tambtm liquidada 
pade da divida interna, Tenho determinado a 
promptificaçll.o das apoiices que devem ser-lhes 
remcltidas, o que no.o teve ainda lugar pela 
emissao das que se destinavão ao pagamento· de 
presa8. ,. 

" A divida passiva interna flucluante do anno 
de 1821 em diante é estimad, na importancia 
de mil contos. • · 

« Forço~ é explicar-vos a razao de vos apre
sentar por estimativa o que em rigor devêra ser 
dado como um resultado exacto deduzido da 
escdpturaçl!.o das competentes estações de fa. 
zenda. A desof.l!em que t ·einava na lscriplu
raçl!.o do extincto erario, devido aos methodos 
defeituosos, que estavao em pratica, tambem ao 
deléixo, e ineptidao de muitos officiaes de fa
zenda, é causa de que taes resultados nãO 
poss!l.o obter-se com aquella exacçao, que 
cumpre, e que se de_ve esperar da nova orga
nisação..do theso'brcr, logo que esta se a"!!he em 
perfeito andamento em todas as suas partes . 

« A dívida externa, não comprehendido o 
empreslimo denominado portuguez, nenhum 
augmento soffreu, corno vós sabeis, e monta á 
somma de!. 431,700: a amorlisaça.o effectuada 
sobe a E. 423,700. 

« O balanço não soffreu nova fórma, como o 
9rçamento, em razão de não virem das provin-' 

<e Esta amortisaçao .nno tem tido o aul!!Klento 
re5!ula1· na fórma'" dos.J:ontractos desde O anno 
de 1830 em diante...pela escassez d<:>s meios, .. . ' 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 16:45 - Página 8 de 20

-SESSÃO EM 8 DE MAIO DE 1833 97 
que apenas têm permittido o pagamento pon• 
tua! dos juros, como vós nao ignornes. Serne· 
füante falta, que bom fôrn não ter existido, nll.o 
influe todavia \lOr si só de uma maneira sen
sivel em o cri.dito dos nossos fundos na praça 
de Londres ; ;,. baixa destes provem principal
mente do nil.o eomprimento de umas das con
dições do conlr,lcto, pela qual se estipulou que 
a disposição dos contracladores existisse sempre 
de avan~o a Hnportancia Jos jmos de um se
mestre, á qual espero satisfazer logo que o per
mittllo as cirliamslancias do thesouro. 

« Nao podem deixar de influir tambem po
derosamente na baixa dos nossos fundos as no
ticias ~terradoras, que para alli s!lo levadas 
pelos inimigos da nossa prosperidade, e a falta 
das remessas das consignações das r}rovincias 
do Maranhao e Pernambuco. Corntndo em Fe
vereiro, segundo as ultimas noticias, elles 
tinhao subido de 47 a 62 1/4. 

u Releva aquiponderar-vos que, constando 
haver entre apoiices dos emprestimos de tres 
milhões, e as·do de qu.itrocentas mil t, grande 
differença de preço no mercado em desfavor do 
ultimo, mandado contrahir por decreto de 29 
de Dezembro de 1828 em virtude da lei de 8 
de Outubro do uiesmo anno, e prescrutanto as 
causas de tal diffe1·ença1 parece-me tel-as 
achado, senhores, 1 ° na falta ele formal reco
nhecimento do dilo emprestimo pelo corpo le
gislativo; i 0 , na inconveniente divisao das suas 
.apolices, das q11a1Js as me1)(lres sno de!: 500. 
Umã destas cauMs tenho procurado destruit· 
sôlicitando a subdivisno cbs ap~ices para que o 

.. seu 1n,i.ii111um seja de ,e 100 como é o das dos 
primeiros emprestimos. 

" D'esl'arle mais focil será especular nesses 
fundos lanlo na praça du Londre;;, como em 
oul1·a qualquer, c1'tsc1:1·á a :rna denrnmfa com a 
rnuio1· amplitude de sUtl circulaçi'to, e por neccs
snria consequencia mclho1·at·á seu c1·cdito . A 
outra causa só vós, senhores, tendes o poder de 
l'emovcr 1·econhecendo e approvando expressa 
e direct'amenle o mencionado emprnstimo, e 
mandando-o inscrever no gra11t.livro da divida 
publica. Assim igualado aos outros, elle-t§o!·an
geará a confiança que talvez. o reconhecimento 
indi1·ecto por mtio das leis annuaes dos orça
~tos "7ião-Possa confCl·ir. 

ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO DA FAZENDA 

Thesom·o publico 

r, O tribunal do thesouro, e as estações a elle 
annexas achão-se en. pleno exercicio na fór~a 

...,.da lei de 4 de Outubro de 1831. A thesou1·ana 
da pro.vincia do Rio de Janeiro está lambem 
organisada na fórma da mesma lei, com 9\x:
cepção apenas·cto que respeita á pagadoria dos 
ordenados e pensões, e á recebedoria do im· 
posto do sello, as qu:ies conserv!\o·se proviso-

tOMQ l 

riamente no mesmo estado, por isso que a 1ei 
é inexequivel nesta parle, em razão não só do 

.mesquinho ordenado marcado aos respectivos 
thesonreiros, mas muito principalmente por se 
Mo haver dado para o desempenho de laes en
cargos os escripturarios e agentes indispensaveis, 
accrescendo ácerca da ultima não ~e haver bem 
delinido as suas a ttribuições. • 

cc Éstào iguallllenle em exercício as thesou
rarias das províncias de S. Pedl'O, San ta Ca
tharina, S. Paulo, Minas Geraes, Bahia, Pet·
nambuco, Alagõas e Rio Grande do Norte ; tê m 
sido organisadas, mas ainda não consta terem 
entrado no desempenho das respectivas funcções 
as do Espirito Santo, Parahyba e Piauhy ; e 
acabão de ser nomeados os empregados para as 
do Ceará, Maranl*1o e Pará ; falta,ndo ainda as 
de Sergipe, Goyaz e .Matto Grosso. 

« Tem sido em extremo enfadonha a organi
sação de laes thesourarías pela deniora em SQ.. 

colligirem as informações, que a lei exige ácerca 
do pessoal das exlinctas juntas de fazenda, 
afim de poderem aquellas ser cL·ead,\s com os 
empregados destas, q·ue s~ julgarem aprovei
taveis. O fim de justiça que a lei teve em vista a 
este respeito está longe de ter sido preen chido 
em toda a p_arte com a irnpal'cialidade e f'ran
qu-,za que seria mister no cumprimc_uto de uma 
tal disposiçao ; pois difficil cousa tem sido achat· 
em cada uma das provincias homens com suffi
ciente aptidao e de publico conceito que se 
queirao presl<ll' orficiosamente a julgar da capa
cidade intellectual ou moral dos empregados 
das rcspeciivas juntas de fazenda, é pm· isso que 
em alguns casos a sevel'idade recommendada 
pela l<.> i ácerca deste objecto, converteu-se e,p,1 
manifesta indulgencia. Além deste embaraço 
occorre a respeitt .. das duas ultimas províncias 
aci:-na nomeadas u dif!iculdade de se ach arem 
pessoas habeis, que n'ellas queil'O.O ser empre
g11.das com tito diminutos ordenados. 

<e Na execuçno da lei ácerca da creação da~ 
thesoural'ias occon·e1·ão duvidas que julgo ne• 
ctissa.rio levar ao vosso conhecimento, afim de 
resolverdes sobrn ellas. 

« Nas thesourarias de provincia que prin;.ciro 
se crearào, o enlO.O presidente do th esouro, de 
accordo com-o voto do tribunal, entendeu que os 
empregados, cuja nomeaçao pe!a lei co~pe_tia 
ao governo na côrte, não dependtil.o na pl'lme1ra 
organi saçao dellas, do )!lrocess_o que a lei. marca 
para os casos ordinarios, e assim resolve!f fazE1i 
effectiva as nomeações de taes empregados para ' 
aq uellas thesourar ias. 

u O pt·esidente da província de S. Paulo 
porém duvidou desta inlelligencia ,. e foi aind~ 
mais longe, declarando que em vatude da lei 
que marcou as attribuiçOes da regencia, a no• 
meaçllo de dous d'aquelles empregados era da 
sua competencia, na.o obstante ser esta lei an
tel'ior á de que se trata, 

<< O meu antecessor que interinamente leve a 

13 
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seu car~ a r~partição da fazenda, querendo re
mover todos os obstaculos qué·por este modo se 
poderião oppôr á execução da lei, julgou con
veniente fazer interinas todas as nomeações re
lativas á província de que se trata, e o mesmo 
praticou na creação de todas as outras theso-tt
rarias que se organfsárao em seu tempo. Eu, 
bem que tivesse por mais curial e consentanea 
ao fim da lei, a intelligencia que pr~nciro lhe 
~éra o trihuna! do thesouro , todavia nenhuma 

• mudança fiz a tah~speito, e ·segui mlilioffio o 
exem11lo do meu anteeessor na organisaçilo das 
the!ÕurrJ'l'as creadas já no tempo da minha 
administração, com o intuito de offerecer este 
objecto á vossa consideração em devido tempo. 

« Alguns outros embaraços se têm apresen
t~o, bem que de menos entidade. A lei me 
impõe o der.li.r de interpôr o meu juizo acerca 
do melhoran'l'!!nto, de que elh possa ser ,sus
ceptivel; ,pias n~sendo bastante o espaço ele 
tempo decorrido desde o começo de sua exe
cuçãq.,. para que se desenvolvilo com a p~tllica 

• todos os defeitos e inconvenientes, que ella 
apresenta, julgo mais conveniente que, em 
quanto elh1 n/Ío rncebe a sna org:rnisaçt\o de
finitiva, o governo seja co.mpelentemonte auto
risado para fazer nella as mu<lanr;as, que a ex
pcriencia ac»nselhar, afim de que o mesmo 
governo se ache habililatlo parn propÔl'·VOS a 
tal respeito os ,melhoramentos, qt1e se lhe rc
commendm> com exnclo .conhecimento de 

· _ç11usa. ·· 41 "' .. 
« No erntnnto r,u·ei us 9Jl_se7vnções e repiiros, 

que occorrerern : .. 
~ 1•. E' omissa n lei em providencial' o 

cnso do sc1·em no mesmo tempo impedidos no 
tríbnnnl do thesom·o o inspeclor, e r.ontiir!o~ 
g(!lt·al, como ngorn ncontcccu por serem ambos 
ar.tualmente membros desta augusta camara. 
No expediepte da contadol'ia, e na economin 
da repartiçllo-.1-enho provisoriamente ordenado 
a substíluiçao pelo immediato; mas no tribunal 

• parece-me que o official-maíor da contadoria 
geral da revisao só póde fazer as vezes do con
tador geral, segundo a letra do art. 16. O 
mesmo direi das thesourarias provinciaes e,n 
iguaes circumstancias. . ., 

« 2•. Purn o expediente da escriptnr.'iç'ào re
lativa á thesouraria da provincia do Rio de Ja-

~eiro, é necessario destinar-se um 2º escriptu
rario da contadori,a pa"h ajudar o 1 º já destinado 
pelo art. 70, em razão do grande trabalho da
quella estação : assim tenho ir{terinamente pro· 
videnciado. 

« 3•. E' indispensavel a~reaçao do emprego 
de agente.ou solicitador da fazenda nacional, 

,..que promova, e solicite os actos e termos con
tenciosos, e as execuções delles debaixo das 
ordens dos procuradores fiscaes do tribunal, e da lihesouraria da provincia, pois que na côrte 
_Jlão é possivel encarregarem-se esta~ diligen· 

cias aos contínuos do tribunal ou da thesou
raria, sem que faltem a ur"if ou outro serviço. 
• « 4'. Aos thesou l'eiros · dos ordenados e ad
dições miadas, e do st::llo dos papeis, e das he
ranças, e legados na thesonraria do Rio de 
Janeiro convém augmentar-se o ordenado, por 
ser diminuto o estahelecido no art. 83, como já 
ponderei: e áquelle será justo conceder-se um 
fiel. 

« 5\ Nas causas de juslifieaçOes e habili
tações, que forem appelladas ex-officiQJ1a con
formidade dos arts. 90 e 91, convém qt1e seja 
ouvido o procurador da fazenda da re~ectiva 
relação. 

,e 6°. E' necessario prover-se á falta do pro
C,l!'ador fiscal •nos Jogares, em que o lMl.o 
houvet·: seria conveniente que supprisse esta 
falta o promotor publico do respectivo termo. 

" 7". Não se declara a qualidade do serviço, 
qne se deve contar, e a que se ha de attender a 
respeito dos conselheiros de fazenda e mais 
empregados do extincto conselho ; dos do 
erario, e das juntas de fazenda, e das mais re- ' 
partiçOis, para se lhes designar o vencimento 
no caso de serem aposentados na. conformidade 
dos arts. 94 e 95. 

" 8'. Parece de justiça que se harmonisem 
os ordenados tios officiaes da contadoria geral da 
revisrto com os dos officiaes da secretada do 
tl"ibunal do thesouro elevado pela lei de 24 de 
Oulu~ de 1832, guardando-se a proporçao e 
systema da lei organica do tribunal, 

ALPANDEGAS 

(< Estas interessantes estações, cujas r9ildbs 
constituem n melhor parte ~os recursos da 
nnçao, reclamllo de toda a parte a attenção do 
governo, e os vossos desvelos. Ellas carecem 
de uma geral reforma. A da côrte acha-se em " 
um estado satisfactorio se a compararmos á de 
algnmas provincias importantes, cujos desregra
mentos j__á passi\o a escandalo: as rendas ahi 
an·ecadaWas, durante o corrente anno financeiro, 
têm excedido á gerail,, expectaçilo ; o que é sem 
duvida devido em grande p~rte ás reformas, 
que se fizerilo de proximo no pessoal, acompa
nhadas de algumas outras providencias. Um 
dos meus predecessores em virtude . da autori
saçll.O dada ao governo na lei de 15 de No• 
vembro de 1831 emprehen<leu dar um novo 
regulamento a todas as alfandegas : chegou 
mesmo a concluil-o, e a mandal-o executar, 
mas o seu successor julgou conveniente sus
pender-lhe •a execuç11.o,. e snhmettel-o prevm
mente á approvaç!\o do co1·po legislativo, a que 
se acha presentemente aITecto. 

(< A' vista destas considerações julgo neces
sario que o governo seja autodsado para dar 
execução ao mencionado regulamento, como 
por ensaio, e fazer nelle as alterações, que 



Câmara dos Deputados - Impresso em 07/01/2015 16:45 - Página 10 de 20

SESSÃO E\{ 8 DE M~IO'"'Dt i833 .. 89 
julgar convenientes, podendo despender o que 
fôr mister para esse fim, 

MESAS DE DIVERSAS RENDAS E COLLECTORUS 

<e As mesas ~di11ersas rendts. acompanhao 
as alfai'lde.gas na sua importancia, e devem par
ticipar com estas dos cuidados do gov-erno, e d~ 
vossa solicitude pelo nielhoramento 11'a renda 
publica. Pela lei de 24 de Outubro de 1832 foi 
o governo autorisado para reformar a rla côiie 

,. como melhor julgasse_ Na minha entrada para 
o ministerio achei já um novo regulan-rento or
ganisado parn ires estações, que um dos meus 
predecessores havia feito coordenar, aguardando 
talvez a occasillo de se-r autorisado para d~r-lhe 
execuçil.O fazendo as inctisp~savei.s des~zas. 
Eu aproveitei-me deste trabalho já preparado, e 
depois de fazer nelle algumas alterações e re
paros, cjuéjulgaei nec~ssarios, a regencia houve 
por bem mandai-o executar, e já se acha em 
pratica. Nesta !'eforma foi aproveitado todo o 
pessoal, que se acj:lava em exercicio na mesa de 

. diversas rendas da côrte, sendo aposentados 
apenas tres empregados na fó1·111a da lei de 4 de 
Outubro de 1831, e forll.O admittidos Ires em
pregados na fórma recommeng~a pela lei. 
Quanto ás despezas cori..os novos vencimentos, 
ella não chega a 2 • por °lo das rendas arreca-~ 
dadas annnalmente, termo medio, nesta estação, 
que podem orçar-se en1 1,500 contos. Pelo que 
respeita ás ontras provindas, sendo a creaçãd"" 
destas estações de mui recente data, os venci
mentos arbitrados aos respectivos funccionarios 
n9.o carecem ~<1wez de mclhoraQ1cnlo. N110 devo 

· aqui clissimular-vos, senhÕres, que grnnctc ubuso 
se fez em a1gumas províncias da facu!dadu con· .. 
ferid:i aos presidentes nu crençllo dns mesns ele 
diversas rendas. Na provincia de S. Pedrn por 
exemplo crcárll.o•se sete estações <lestn denomi·· 
naço.o, quatro das quaes, situadas n.1 frontcirn, 
rnandêi abolir por desnecessarias, e d<1s outras 
só ficárao aquellas, que houverem de urestar 
uma utilidade real"; e o mesmo fitrni ácerc.1 
das que na mesma época se ct·eáro.o nas outras 
provincias. Dellas serao annexas ás alfandegas 
na fórma da lei de 24 de Outubro do anno 
passado aquellas, ouja renditnento fôr de pbuca 
monta, apenas hajll.O as informações necessarias 

.,. a tal respeito_ 
.1 « Yj.m depois as collectorias, meio de arre
cadaçio,...queem parte suppre o officio das mesas· 
de diversas rendas, alem dos encargos, qutl lhes 
s!lo proprios. Esta instituiçll.O, que promette 
vantagens para o futuro, tem experimentado 
grandes <lifficuldades mórmente fórn da;; grandes 
povoações ; a ponto de ser precilfo autorisar ás 
thesourarias das províncias para estabelecer 
aos collectores commissões que pudessem con
vidar indivíduos habeis para taes encargos. Este 
expedien!é, que tomou o tribunal do thesouro, 
n1erecerá sem dU.11ida a vossa apprevaçO.o. 

CASAS DE MOEDA .. 

« Duas sao as estações desta ~pecie, a saber 
a da Bahia e 11 da côrle : desta s sómente a 
al.tima se acha em exercicio ; e duran te o armo 
de 183rdo rncz de Maio em diante nella -
cunhát·ão duzentos contos em moedl\ de 6$.JcOO. 

,e Pela conta que vos tem si~ dada nas ses
sõei anteeetlente, vós sabeis, senhores, que se
rnelltantes estações nao se achllo em eslado de 
servir vantajosamente na reorganisaçl:\o do 
nosso systema monctario ; e qne a da . côrle 
necessita ser convenientemente reformada, e a 
da Bahia extincla ; pois que é visivel o incon
v.mienle de mais de uma fabrica de moedas 
em um mesmo estado.,. .., ,. 

cc Devo aqui~articipar-vos que l,ãven!ilb 
o governo conll'fl/Ctudo no anno de 1829 
cõm o machinista• inglez Miers o fabrico, con
ducçao, e cÕllocaçao de um systema de ma
chinas de cunhar moect.r, e havendo o men
cionado machinista eui cnmprimentcr do seu 
contracto feito conduzir aquel[as machinas no 
anno de 1831, as quaes existlm na alfandega, 
sem que os differenles minislt·os da fazend~ 
que se succedêrão qnizesse,u preencher de sua 
p~tc a "palavra do governo, em ra~l!.o de <"'estar 
este negocio ntfocto á assernbléa geral, o meu 
antecessor, á ~ta das apuradas circumstancias 
do machinista, e da solemnidade de um con
tracto feito com o governo, e have11do já tomado 
parte neste ol~jecto o ministro da Gram-Bre
tanha, l'iJSolveu fuzm·-lhe pagamentos na rar.11.o ' 
de quatro contos tle réis pot· 111ez, até que a 
a95cmblea gera~ ,·cso!ve~se sol,1·e o caso, prni· 
lau1lo ello li1111v11 idonca p,\l't\ intlemnisuç!lo do 
thr)s0111·0, q111111tlo t11l cuntr,rnlo n!lo lrnju' de 
rrwrcccr u vossa upprovn~no. 

<e Eu nno tlnvitlcí 1:onvir na continuaçno de 
tucs p1ignm<mtos confindo em que vói.,nno dei
xareis fn1sl11adu a paluvt·a do governo solemne• 
mente dndil a nm estmng,liro, quando mesmo o 
contracto íosse menos vantajoso, case, ern que 
o niro supponho, segundo us infol'mações, a 
que procedi. 

" Na hypothese porém de autorisardes o 
governo a melhorar.,a casa da.,. moeda, julgo 
convenietft'e que este possa entrar em um novo 
contracto c;om o dito machinista, afim de tirar 
deste negocio o melhor partido passivei. 

<e NM será fóra de proposito o communicar· 
vos que ainda nao tive parlicipaçao da effeetiva 
nboliçllo das casas de fundiç110 determinada pela 
lei de 24 ile.Outuhro do anno ~assado, cuja 
execução foi im111ediatamente recommendada ; 
e tão pouco do estad·o da reforma da adminis
trt\Çll.O diamantina ordenada pelo decreto de 25 
de Outubro do dito anno, que retirou o arhilrio 
para e$le firo concetlido ao ~ovcrno no artigo 
24 daquella lei. -
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11 Este estabelecimento é digno de ser tido 
em melhor consideraçM, do :iue parece ter me
recido até o presente. !,:lle presta urna utilidade 
immediata, como õíflcina do governo, na~n- • 
pressao de tudo o que lhe diz respeito ; e tem 
sido a escola da arte, onde se habilítárllo ntna 
infinidade de indivíduos, que hoje g:rnhão a sua 
~ubsistencia em todos os oPlros Pstabelecimentos 
do mesmo genero na côt.le, e talvez em todo o 
°i"!!1perío. 

,e As accomm()dações do edifício em que 
actualmeute ella se acha são inteiramente in
sufficie-ntes para a boa execução dos seus tra
balhos; e por esta razào fiz comprehender no 
orçamento a despeza necessaria para a con
strucção de casas accommod~das aos fins das 
difl'erentes officinas. Convém tambem·ahi~rear 
uma officin:i deslínad;i á fundição dos lypos j::í 
usados, de q11e lia uma grandé copia, com o que 
se ganhada a duplicada vantagem de forne_çe~ 
constantemente de letra nova o estabelecimento. 
e de haver urna receita proveniente da letra 
refundida que se _puder vender, não sendo pre
cisa na casa; e do serviço feito por tal officina 
ás typographias particu1ares. E' só depois de 
taes melhoramentos, e de outros, que o governo · 
intenta fazer, que semelhante estabelecimento 
poderá gozar proveitosamente do privilegio que 
lhe foi dado pelo decreto de 13 de Maio de 
1808, roborado ainda pelo codigo criminal: o que 
muito convém para que elle além dos serviços 
prestados ao governo, o possa aind[\ 11uxiliar 
co!ll.,uma receita propria sendo por outra parte 
deconveniencia publica que a legislai,ao, e di
plomas do governo, devendo correr impressos, 
tenbll.o o cunho da authenticidade, que por esta 
maneira.i;e consegue. 

CAIXA DA AMORT!SAÇ~O 

« Esta instítuiçao progride com bem merecido 
credito, que. lhe tem grangeado a regularidade, 
e pontualidade em suas operações. 

te Os fundos ·publicos, se de uma parte não 
estão elevados a um preço, que demonstre cem 
evidencia a solidez do credito publico, apre
sentão tddavia .na pra~a lm estado satisfactorio, 
se attenderdes que no decl'.l\-so cy;, presente anuo 
financeiro tem tido lugar novas"emissaes por 
conta do pagamento das presas: e que nem por 
isso elles se têm resentido, acompanhando 
se111pre as indicações do cambio sobre a praça 
de Londres ; o que é natural em um pair. novo 
e cm uma praçn eminentemente mercantil, em 
que taes fundos sno antes considerados como 
etreítos commerciaes, do que como títulos de 
renda. 

« A lei que creou e$le eslahelcclmento, e que 
fundou a divida interna, carece de alguru, re-. 
toques, e explicações, cuja necessidade já foi 

sentida pelo ministro da fazenda, que na sessão 
passada mui ajustadamente fallou a este res- ,,.. 
peito. 

,e Além dos melhoramentos, que então vos 
forãa indicados, eu accrescentarei q_t1_e a ser da 
vossa opfnião, que os supprimentos Festa caixa 
sej!l.o feitos direc:tamente pelo lhesouro, o que 
julgo vantajoscr-parn a adtninístraçao da füzenda, 
ao menos devem ser postos á cargo das quatro 
principaes alfandegas~ a saber : a da côrte, 
BBhia, Pernamônco e Maranhão, repartida
mente. 

« Ponderai, senhores, que as despezas de 
trato successivo na côrte s!l.o mi;ito avultadas, e 
que têm de ser . deduzidas wincipalmente dos 
rendimentos regula.,es desta alfandega quando 
poi· outra parte as entradas par,i a caixa. da 
amortisação podem ter lugar dentro dos limites 
de um semestre. - -

<e Insisto demais, ~enhores, em vos pedir ex
plicaçôes ácerca da época dos vencimentos dos 
juros da divida fluctuante fundada pela mesma 
lei: vós sabeis que desde o começo da exeeução 
desta entendêrl'lo differentes ministros da fa
zenda, que taes juros tleverl\o datar da época, 
em que semelhante divida foi fundada, a saber, 

Jje 1827em diante, quando,11$egut.do a letra da 
lei, nenhuma divida desta natureza sem jnros 
contractados os póde vencer, sem que primeiro 
convertida seja em apolices ; e foi pél'r esta 
raz!l.o que um dos meu.predecessores resolveu 
alterar aquella pratica, e estabelecer a que me 
parece mais c•rnforme á lei : do que vos deu 
conta 1ia sessllo p,issada. -
• <e O cofre dos depositas pnhlicos annexo á 

caixa da amortis.1çao eu. virtude da lei de 8 de 
Junho de 1831, continúa a ser provisoriamente 
servido pot· um thesoureiro e escl'ÍvM nomeados 
acl fwc em razno da imcompatihilidade ,ie se
melhante serviço com os encargl!S dos funccio
narios daqnelle estabelecimento. 

•< O tr:msacto depositaria. tem enl'l·ado com 
a quantia que ntrô pócre mostrar despendida ern 
consequencia da destruiçno dL, documentos, 
segundo a sua allegaçll.O. ... 

11 Em obse1·vancia da lei de '.24 de Outubro 
de 1832, passárll.O"duzentos conlos do dito cofre 
para a caixa da amortisaç!lo, afim de serem em., 
p·regados em amortisar apolice3 ;""l!i- já destes 
mandei destinlt'!' cem contos para a amortisaç!lo 
dentro do presente semêstre. Em cumprimento 
da mesma lei fiz sustar a inscrip<;!IO de dividas 
fluctuantes provenientes de perdas de particu
culares po1· motivos de guerra interna, e ex
terna, e o pagamento das desta especie que já 
se ach1'11!!.0_ inscrip1as. -

e, Entendi, senhores, que a disµosiçã.O do 
art. 31 da citada lei é exequível desde já ; nem 
descubl'o razão para que o interesse da fazenda 
nncional, que sem duvida moveu a assemblén. 
ger1,I, 11 Nco11hccer a necessidade de sua auto-
1·isaçno pura sc1·em inscripta1J, e pagas seme-

" 
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lhil!tes dividas, só comece a ser considerado do 
• 1° de Julho em diante ; além da iniustiça, que 

haveria em se favorecer a uns, e onerar a 
outros credores aliás em identicas circumstan
eias, o qu,.e tornaria a l.~í desigual, como já tive 
occ~o de ponderar-vos. 

" Entre estns dividas ngúra uma acompa
nhada de circumslancias especiaes, qm, se diz . 
ser proveniente de muitos milhares de bois 
consumidos pelas nossas tropas no Maranhão 
durante a luta da independencia. 

comuSSÕES DE LIQUIDAÇÃO 

« A commissão de liquidação d-11s contas da 
caixa de Lon~ tem termtnado os seus tra
balho;:, dos qua~ vos serão apresen'tados os 

•qu~.e:em o complemento daquelles, de que já 
tendes conhecimento. • 

« A commissilo da liquidaçã~ do banco por 
parle do governo conlinúa ainda na sua impor
tante tarefa, a qual espero que dentro da pre
sente sess!l.o chegue ao seu termo. 

<< O e•me geral das contas deste esta
belecimento _GQm o governo, acha-se· já con
cluidl!I'; restll.O porém 1\)gumas verificações 
parlicula1·es, e a decis1\o de varios pontos 
l'mportantes, em que na.o se accordát·~ as duas 
commissões. • 

« Uma destas questões, que julgo da maior 
lranscendencia, e digna de occupar· a vossa 
altenç!l.O, é a seguinte : a administraçll.o do 
banco carregou ao governo nas suas contas 
juros dé todos os avanços pecuniarios que lhe 
fez ; e a commiss!\O, bem qne n!l.o encontrasse 
nos e$!ahlttls do banco, e nas ordens do governo 
alg111na dispo1ill.o expNssa contra semelhante 
arbitrio ; ponderando q~ t"aes avanços .. tiverão 
lugar em épocus, . cuie collocao o credito da
quelle estabel<>cimento em dJ,ias posições bem 

,. differentes ; a pt'imeira até o anno de 1821, 
em que as suas notas erào rt'!alisadas ; e a 
segunda dahi em diante, em que ellas deixár11.o 
de ser pagas, entendeu que os avanços .feitos 
nesta segunda. época, em que a confiança em 
semel!,iante papel repousava inteiramente no 
credito -4lD mesmo governo, não podillo ler 
direito a juro algum. 

,, Taes questões devem ser sugeitas ào juizo de 
arbítros, na fórma da lei respectiva. 

« SendÓ dependente o termo da liquidaçao das 
contas do banco com o governo de .achar-se 
finalisada a substituiç~ d~ notas do velho 
padrllo pelas do novo ; e n!io se a-chando mar
cado na lei um prazo, no fim do qual se 
entendesse terminada tal substituiçM, o que 
era aliás ..-indispensavel para que ella se nl!.O 
protelasse indefinidaweqte : a regencia em nome 
do Imperador marcou.por dect·eto um termo 
para esse fim, o qual deve expirar em \5 do 
corrento mez, tendtt em vista o pouco, que 
rest.wa para ser substituid.o nesta província ; 

• 
m11s a falta de sancçao penal tornará esta me-
dida talvez inefficaz, como a experiencia tem 
dê°fflonstrado. 

« 'Ainda não dei execuçil.o á disposiçao da 
lei de 24 de Outubro do anno passado, que 
ordenou a substituiç!l.o das cedulas da Bahia 
por notas do novo padrãq..pela razão d~ que 
destas só haviao disponiYt:is 745:390$, quando 
a emissão dns cedulas monta a 1,490 contos. 
Vós resolvereis sobre este objecto como fôr 
conveniente, 

« Cabe aqui participar-vos que n!l.o continuei 
na venda dos m"etaes preciosos existentes no 
cofre do banco, pelas razões, que moverao um 
dos meus predecessores a sobr'estar em seme
lhaõte venda, como vos expoz na sessa.o do 
anuo passado, sendo uma dellas a ra.iidade das 
notas do antigo padr!ío. Por esta causa restào 
ainda na caixa de descontos da Ba!.ia pouco 
mais de 8 contos dos referidos metaes. 

• IMPOSTOS 

« O tribunal do lhesouro, a quem a lei da sua · 
creaçao encarregou de far.er uma revisa.o no 
nosso systema de impostos, e de indicat· os me
lhoramentos, de que elle fôr susceptivel, occu
pado com objectos de mais immediata urgencia, 
nao pôde ainda dar-se a esle importantissi!ijo 
tra-balho, que ao demais depende de uma infi
nidade de informações, a que as differentes 
estações de arrecadação não podem ainda dar 
soluç1lü satisfactoria. Todavia, quando se na.o 
possa emprehender uma reforma completa em 
tal ob_jecto, melhoramentos ha ahi a fazer-se de 
manifesta conveniencia : taes são os seguintes : 
--« lº. A aboliçãO dos novos, e velhos direitos; 
Cio meio soldo das patentes militares ; da siza 
da venda de predios ; e da meia sfaa da venda 
de,..escra vos. 

,, 2°. A alteraç!l.o nos impostos, que se seguem : 
e dizimo da producçllo commutado no imposto 
de 5 por cento cobrado sómente na ~portaç1io 
para fóra do impel'io, ficando taes generos isentos 
de outras quaesquer taxas além de 2 por cento 
de sahida. A decima dos predios urbanos com
mulada em um imposto territorial, compre
hendendo todos os predios ruslicos, e urbanos na 
razão de 10 por cento do seu rendimento efie• 
cti1P, ou presumivel, sendo de certo valor para 
cima. Os impostos sobre a carne verde re
duzidos a 51)or cento extensivos á carne de 
'porco, carneiro, e ao pesei.do. A imposiç!I.O sobre 
as casas de leilão elevada á maior som ma. 

PROPRIOS NACIONAES 

<< Na contadoria da revisão já se tem dado 
começo ao assentamento geral dos proprios na
cíonaes, trabalho este que, devendo ser acom
panhado dos requisitos, que a lei marcou, de· 
mantla algum tempo em raz!l.o das miudas in· 
formações, que é"mister obter-se das p~ovincias -
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a tai rlspeito. E' .. este o f~~ar de vos fom- todo ó imperio essa coritribuição, emquanto 

municar, que lll~ins proprios se têm arrendado ella existir , • 

em virtude da lei de 1? de Nov~mbi:õ de 1831, << A contl'ibuiçM' dos donati~os, e _terças 

e que ácerca · deste obJecto varias d1fficuldades partes dos rendimento~ dos offictos de J_ustiça 

Se apresentárão, como a _do_ areen~amento das estabelecida pelo decreto de' 1_8 de Maio de 

f?zendas de ga~;da _prov!nc1a de S: Pe~r~, em 11'22: recommendada pelas ordens de 23 <le 

q~e 11110 era posm:el vel'1ficar a d1 sf?os1çao d_a Dezembro de 1723, de 10 de S .:i tembro de , 

lei, que mandou faze1-o por lotes, pois era ev1- 1725 de 16 de Abril de 1732 de 26 de' Agosto 

dente que a ninguem poderia convit· semelhante de 1738 de 23 de Dezembr~ de 1740, e pelo 

fr:u;cio11~mento, !;OQlO o facto o mostrou :..a isto decreto de 18 lil,e Fevereiro de 1741 ; e dec]a." 

se remediou, ordenando ao presidente, que pro- rada extensiva a todo o Brazil pela ordem de 

curasse verificar esta íórma de arrendamento no 5 de Abril de 17 42, com excepção sómente 

mesmo in?ivirluo. 'fão pouco se tem achado daquel!çs que nl:IO rendessem mais ele 20_0$ 
quem queira tomar por semelhante contracto na conformidade das ordens de 2fl de Janeiro 

chãos, que, por eltcravados nas povoai;~es, só de· 1726 e~ de Junho de 1730, tem constituído'. 

~ervem para nelles se e.!J.ificl!Ji.. . • . até O pr~sente duas addiçôes de receil:- geraF 
~Quanto aos terrenos de marinha, para CllJO, do imperio, tanto orçada, como effecttva em, 

afor.amenlo o governo teve a competente auto- todos os relatorios apresentados á assembléa1 

• risaçllo pela referida lei ; o mesmo governo deu geral, por existirem ?neradrn~ co_m e_sta ~on-

um reg11J.amento adequado, prescrevendo o lribuiça.o muitos officws de Jusltça providos 

modo j::Tratico da m~diçllo, demarcação, e fi. antes, e depois da constituiçllo, e t-fk lei de 11 

"xação do fôro. Este reg11lamento começa a de Outubro de 1827, que o governo entendeu 

pôr-se er_n exe~ção, nest~ ci~ade Aoi remettído nao conterem explícita ou implicitamente a re-

~os prestdentes: das pt'oi>lhc1a• para ?J'- mesmo vogac!l.D das sobreditas ordens, que lhe obstass_e 

hm. • continuar e provei-os, com o onus de contn-
" O governo na falta ~ legislaçno expressa, buirem os providos com as terças parles dos 

que fixasse os limites de taes terrenos, lançou rendimento's, em qt1e estivessem, ou fossen: 

• mno da tradiçllo que a tiil respeito havia na lotados. Sómente depois que em virtud7 da lei 

repartição da marinha, por onde se füerao até de 14 de Junho de 1831~ ficou compelindo aos 

o presente concessões de taes terrenos, det7r· pi·esidentes ·em conselho o pro~imento ~e laes 

minando que por elles se entendesse toda a officios, se começárno a suscitar d~ v1d_as a 
superllcie comprehendida entre- os pontos, a respeito da legal existencia da. contribu1çao ; 

que chegao as aguas na alta maré nas costas e sao consequencia~ tl t1st.is duvidas os <lo11s 

do mar, e mllirgem de rios uavegaveis, e a linha, officios, que vos serao rcmettidos, do presidente 

que daquellcs dista 15 braças. de .Minas Geraes com duta de 24 de Setembro 

11 Resta, senhor~, subn\etter á v4!;a co~~ "'lle 1832, e d~ president~as Alagôas de 28_ de 
sideraçao algumas duvidas, que se lêm susct- ,Janeiro deste anno. 

tado no expediente dos negocios da faz&1~a, <e P·lrece-me senhoreS'I" que ainda quando 

que dependem de interprctaçll.o de lei.. . e;tendais que' estilo e,~ vigor as r~feridas 

« E' uma dellas-, le sllo ou n~o, . suJellos ao ordetis; será j 115 to qne decreteis a abolição de 

pagamento dos novos e ~el_hos direitos os p_ro- tllo odiosa contt'ibuiçllo, já inadmissivel em um 
_ vi dos n~s officios dii admunstraçM dos_ corr~ios, tempo, em q~ se sabe concilía1· o bem do se1·-

e out~os1 que se achllo em posse de ~ilo pagar viço publico com os interesses do thesouro. 

taes d01re1to~. t d 11 de Abril de 1661 nos « Depois de mais de vinte e dous annos, que 
« reg1men o •3 d ff t· n alv· rá de 17 de 

§§ 1 25 26' 27 28 e 108 · os ~retos de 17 de tem e e ec tV,l execuç o o a . . 
N ,' h cÍ i.801 § 4• e 19 de Julho de 1810, Junho de 1809, appareceu a duvida movida 

o em ro e I rrt a questão pela affirmativa, entre o recebedor do se!lo no thesouro, e o 
parece que reso ~e . ento como ue deu promotor rla provedoriaa,los resíduos sobre a 

:dª~~ªª :::~1:1~:.~:/ér:F01:uiu v~~;~e:en{~;i~ ~~~!l~~en;~! ~: ~ºiup~~e~:~ºd:~e~=b~~~tªºt 

ª '' , . ' ,. '1enouiinação de-legado-para set su3e1 o _ao 
vos sera enviada, d nt da decima O que ao testamenteiro 

« Sobre_ a arrecadação de5ta ~~:m~o re~s~'. fôªrgi:i:aJo a titulo de' premio pelo trabalho -~ª 
outm duvt~:1 se apresenta por pai ta ~anto testamentaria. Quiz um evitar a responsab1h-

d~ntc d~ MrnasdGera:?• se da su~;~l~r' re~ulada d ade pt·ovenienle da falta de execução no cum-
ao p1·ov1mento os a voga os, uma rimento de seus deveres : e fugio o outro d_e 

pel~ l?t~çao dcs!es emprego~, conforml:s ta- fahir no ct'ime de concussao. O que se cingio á 

antiqu1ssrma prnbca ª\li seg~1dd, º25 r: Janeiro litet'al disposiçao da lei, parece-me que ca-

bellas annexas ao r_egu amen s:·a~ ~s ll!ffiS e minhou mlis pelo seguro, mas ns razoee pro-

de 1832. Quaes~ur h~e 'nt!oduzido em' ai• duzidas pelo promotor (que vos serllo .pt·estmles) 

costu'Ees, g~ se_ e~o é q~e se unifOl'mise em. sl\o ponderosas, e attendiveis, p1u·4..com decla-
líumas provmcias, JUS , , , " . . ... 

... 
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ração, ou ampliação do diM ah·ará se dar a 
necessaria providencia contrn os abusos. 

« Tambem muito extemporaneamente no 
anno de .l832 se duvidou na provint:ia do Rio 
Gran~e do Norte, como vereis do officio do pre
sidente de 8 de Maio do dito anno, da obrigaçno 
de pagar o imposto de 4$800 estabelecido no§ 3° 
do alvará de 20 de Outubro de 1812 explicado 
pelo § 7° das instrucçôes de 13 de Novembro 
de 1813, sobre as c:inôas do serviço partU)u]ar. 

" E posto que tanto a junta da fazenda, como 
o conselho atkninistrativo da referidrt>ro'vincia 
conhecessem, qu~ nao podia admittir-se, e sus
tentar-se a negativa em directa opposiçll.o á le
gislação em vigor, enlen<lêrao comtudo que era 
pesadíssimo este irnpm;to sobre as canôas do 
uso domestico, ·e que como tal devia ser abolido 
pela assembléa gerar. Eu ape.~ar de tudo julguei 
razoavel, que emquanto existir o imposto sobre 
as embarcações, como é de necessidade, se con
tinue a observar o § 3° do alvará de 20 de~Ou-

1ubro de 1812,.. na conformidade do § 7" da;; 
instrucções de 13 de Novembro de 1813, que 
isenta do imposto as canôas dos que se quali
ficarem pobres e indigentes '" .. A 

« Apresentou-se no tribum\l do thesouro• pu
blico um requerimento de Raymundo • José 
de, Menezes Fróes, exigindo pagamento de 
15:327$868, importancia <lc letras sacadas pelo 
!besouro, a favor delle sobre os co1-respondentes 
do Banco do Brnzil em Londres, que havia.o re
cebido tresentas mil libras dadas pelo governo 
inglez ao nosso gQvcrno para inde111nisaç1\o dos 
donos, e carregado!'es dos navios apres.rdos 
pelas embarcações britannieas 110 trafico da 
escravalurn. Esll\ divida seda inscripla no grande 
livro logo que se apresentou o mandado em 
execnçno da sentença, apezar de haver penclenle 
o recurso <le revista, intentado pot· ambas as 
parles, se com isto se contentasse o pretendente; 
mus in,tnndo clle pelo ~mpto, é ~ITcctivo ptl· 

.. gumento n pretexto de que só se lhe devi1l u 
entrega ele um tlepos íto, 0 ,.1 a restituiçno de um 
dinheiro, que o governo indevidamente havi1\ 
convertido em seus usos, e que ern tal caso nno 
fü,ha lugar a inscl'ipção para ser satisl'eita em 
::ipulices; julgou-se que c~vinha rcservat· para 
a assem biéa geral a definitiva dccisno, posto que 
em rigor de direito o mesmo preteude1,te1 que 
demandára, e convencêra o thesouro, como sa
cador de letras, que não forilo acceitas, na.o se 
repularia em melhores circumstancías do que 
as de um credor por divida das comprebendiuas 
na generalidade da disposiçao do arl.~l" da lei 
ds 15 de Novem~o de 1827. 

« Contra umà pai;,te da execuçao da lei de 4 
de Dezembro de f830~recla~árão os nego
ciantes de algodito do termo'•da villa de Caltelé 
da província da Bahia, na representação que vos 
set·á enviada com o officio do presidente de 2 de 
Maio de 1832 ; e pedem que se mande con
tinuar a pagar o dizimo a õ por cento na fórma 

do costume antigo, para gozarenl.ol)lenamente do 
beneficio outorgado por aquella lei. 

u O algodao é a!li colhido no sertno da pro
vincia em mais de cem l~lla,\ip de dislancia do 
porto de mar com pes.1rn11s estradas, e tra
vessias, como informa o presidente, e por isso 
considero digna de defe1·imento a represen-
taçao. -

" Augustos e dignissimos senhores represen
tantes tia naçrio, eis-me chegado ao lermo deste 
lt·abalho, que oµsci apresentar-vos em cumpri
mi!nlo do meu dever; ellc nffr satisfará tulvez 
uos vossos desejos ; mas a vossa indulgencia 
desculpa\Oé os errel't'e supprirá os defeitos, que 
nelle encon Irardes, certos na cooperação do go
verno em Ludo flU&nlo fôr a pró! da patria que 
todos nós idolutrnmos. 

« Rio de Janeiro, 8 de Maio de 1833.-Oan
dido José de. .Amtfio Vianna. " 

Finda a leitura, e retirando-se o ministro com 
as mesmas fot·malidad7!s; é mandado á com
missão respe!!liva de orçamento. 

Procede-se á nomeação da commissâô especial 
mandada instituir J)Lllo a~t. 105 da ~arta de 
let de 4 de Outub1·0 de 1831, que dá organisação 
ao thesouro publico nacional e ás thesoural'ias 
pl'Ovinciaes; corrido O escruli:1io, e apurados:•os 
votos, sahcm eleitos os Srs. Hollai:ida com 23 
votos, Manoel Amaral com 23 e Araujo Lima 
com 17. 

A' uma hora partici,pada a chegada do mi., 
nistt·o do irnperio, sel'l\lo recebido e admittido, 
com as formalidades do estylo, lê o seguinte re
latorio da rcparliçno á seu cargo: .. 

<e Augustos e digníssimos senhores represen
tantes da naçao. • 

« Cumprindo com o mais agra<lavel dos 
meus dovel'es, venho ao se~ da representação 
nacional dar conta da administração, que corre 
pela secretaria <le estádo dos negodb~ do im- • 
pcdo. Nao esto1'T, senhores, preoccupado da 
idéa de que collocl.ll·ei debaixo das vossas vistas 
um q lla,lro bem ncabado, e completo tios nego
cios, que pel'teti'cem áq 11ella reparliç1\o : seria 
para isso necessai-ío o concurõo de esclareci• 
mentos, que até agora não lêm CM1egado á minha 
ml\o; e Qi!tando...mesmô os houvesse, talvez me 
fall ecessem os talentos para bem desempenhar 
tão ardua tarefa: o que 11t1rém pcisso prometter, 
e me desvalerei por êumprir, é que serei exactti 
na exposiçãQ dos objectos, de que tratar 

« Fallarei primeiramente da administraçlio 
em si: descerei depois ao.i...seus diff!rentes 
ramos. 

SECR'1TARIA DE ESTADO 

<e A organisação desta repartiçllO é defeituosa, 
compondo-se de uma só classe de officiaes, 
alguns clelles impossibilitados JJOr mo!estias, em 
!ij-le o serviwo inlelletlual l~n ... a "tUe~ma reld· 
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buição, que o de s-hnples amanuense. A neces
sidade pois de duas classes é por si evidente; 
mas se esta reforma não insta, nem ser pra
ticavel na presença dos numerosos e importantes 
objectos, que occupl:lo a vossa attenção, convém 
ao menos que autoriseis o governo para no
mear mais dous officiaes, que possãa digna
mente ser contados na primeira daquellas clas
ses, quand~'tle tal reforma se tratar. 

PRESIDENCJAS PROVINCJAES 

<e A administração das provineias está inc~m
bida, pela lei de 20 de Outubro de f'S23 .. a 
presidentes com seus conselhos. Tal institniça.o, 
provisoria no que respeita aos conselhos, é 
anterior á constituição, devera acabar, quando 
esta começou. Emquanto as províncias não 
tinh!lo conselhos geraes, supprirão os presidente!:> 
a sua falta ; e podia a utilidade, que delles re
sultava, compensar Õ estorvo, que causão á 
celeridade da administração, e o enfraqueci-

• mento da responsabilidade,..sempre difficultosa 
de realisar-se em corpos collectivos : hoje porém 
restilo os defeitos sem utilidade, que os com
pense: parecendo por Janto mais conveniente 
abolil-os. · 

<e Estabeleceu lambem a citada lei que fosse 
vice-presirlente o conselheiro mais votado. Esta 
disposiç!lo implica dois graves'"Ínconvenientes: 

· o primeiro é fazer recal1ir mnitas vezes a admi
nistraç!lo da província em pessoa menos idonea ; 
pois a sabedoria para bem aconselhar nem sem
pre está unida á energia para obrar: o se
gundo é chamar á administraçM pessoa que 
talvez nllo goze de toda a confiança d.o governo; 
condiçao esta tão essencial, e necessaria, que a 
mesma lei fez os proprios presidentes discre
cionariamente amovíveis. E' pois manifesto que 
a subslituiçílo do presidente ntio se deve aban
donar a uma tal eventualidade; mas compelir 
ao governo, embora em casos urgentes, e impre
vistos, e quando elle n ão tenha ainda providen
ciado, se siga proviso~rnente a regrn estabe
lecida na lei, ou a vice-presidencia se transfira 
para o conselheiro da província mais votado, 
11a hypolhese da abolição dos conselhos pre-
sidenciaes. -

<< Outro objecto, senhores, digno da vossa par
ticular allença.o, é a n ecessidade de dará acção 
administrativa maior vigor, do que e!la actual
mente possue, afim de poder effi.cazmente ope-

"far em qualquer ponto sujeito á sua jurisdicçao. 

dizem respeito. Talvez a sediçll.o do Rio Negro, 
e as ~ommoções de Matto Grosso tivessem sido 
prevenidas com o estabelecimento destas auto
ridades; (JS povos de S. Joao das D11as Barras 
estari!lo melhor policiados ; mais facilmente se 
franquearia a navegação do Tocantins, e por 
toda a parte a administração seria mais activa. 

cc Concluirei, senhores, o que tenho que dizer 
sobre a administraçao provincial, ponderando 
que os ordenados dos presidentes são muito 
diminutos para elles se manterem com digni
dade propria da primeira autoridade das pro
'\'incias, e n~~e ~cha.o em rel'é.ção com os de 
outros empregados, que todavia têm a sua sorte 
mais segura. A necessidade do a,-gmento àd
quelles ordenados é ainda mais sentida lias 
actuaes circumstancias, em que estSil lugares 
s!lo menos ambicionados em razao das agitações 
políticas , de maneira que o governo se vê 
muitas vezes embaraçado, instando os presi
dentes pelas suas demissões, e não havendo, 
entre as pessoas mais habilitadas para faes em
pregos, quem queira substituil-os. 

MUNICIPALIDADE 

« Resta tratar da administração municipal,· 
incumbida pela cõnstituição ás camaras das 
cidades, e villas. 

« A organisaçM, senhores, é imperfeita. 
Um corpo coll'êctivo, numeroso, e periodica
mente reunido com interrupções consideraveis, 
nao póde conciliar a vantagem da gravidade nas 
deli6erações, com a energia, e promptidllo 
necessaria na execu~o. ., 

cc A grande extensão da maior parte das 
províncias do imperio, naturalmente enfraquece 
essa acç!lo nos lugares remotos das capitaes 
dellas: e os graves inconven~entes que <luq~i 
result!lo, só pódem ser obviados p~o estabele-.J 
cimento de agentes secundarias, entre os pre
sidentes das províncias, e as municipalidades, 
os quaes fação executar as ordens da adminis
tração, e a informem ~as materias, que lhes 

« A lei pretendeu remediar este defeito ~r 
meio dos fiscaes: porém, sendo estes meros 
executores de ordens, nem se lhes t!'ihuta o 
respeito devido ás autoridades, nem clles pód1'fl1 
dar ás suas funcções o desenvolvimento exigido 
por circumstancias occorrenles. As camaras 
têm por OJJtra parle tarnbe(ll procurado remo
ve!--o, aulorisando algumas d'l!llas os seus pre
sidentes, no intet·vallo das sessões, para os 
negocios do expediente ; mas esta providencia 
pouco remedêa. Vós conheceis, senhores, os 
inconvenientes desta defeituosa organisaçile na 
falta de um executor com attribuiçoes proprias: 
asM não cançarei a vossa paciencia com a sua 
demonstração em detalhe ; e convencidos, como 
certamente estaiiii, . de que o bom desêmpênho 
da administraçl\O geral depende essencialmente 
da boa organisaçllo das administrações parciaes, . 
o vosso patristismo não deixará de dar a devida 
attenção a negcis:io de tanto peso. "' 

,e Entretanto agora nos objectos da adminis
tração, julgo devet· começar pela 

•·. -.... JNSTRUCÇÃO PUBLICA 

<e As duas escolas de direito de S. Paulo, e 
Olinda, derno promptos no anno passado os 
primeiros alumnos, qu(: nellns começárl\o os. ... 
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seus estudos. Muitos d'entre • elles gozão de 
reputaç!lO, e alguns já têm entrado no serrtço. 

acJtlelles conhecimentos : e como as cadeiras sã.o 
actualmente nove, repartidas por 5 annos, póde 
esta ter lugar com pequena alteração na dis
tribuiç!lo das materias, e s.:m se espaçar o 

« Ainda não estão providos todos os 1ugarilll 
do magisterio, faltando em cada escola um lente, 
e os cinco substitutos. Esta falta aggravada 
pelo impedimento (le alguns lentes, uns occu
pados no corpo legislativo, outros ~nfermos, 
obrigou o go1erno, m•carencia ab30J11ta de 
ca,i,didatos, a accumular o serviço de duas e 
tres cadeiras cm um só lentP., duplicando-lhe e 
triplicandô-1he o ordenado: medida, que a 
urgencia das circumstancias reclamava para se 
n!lo suspender a marcha...,daq'helles estabeleci
mentos, mas de que forçosamente havia de .. 
.resentir-se~ regulal'idade, e bom desempenho 
das respectivas ·obrigações. Felizmente · a Íleces
sidade de taes accumulações cessou, apresen
tando-se como candidatos bachareis_formados, 
de reconhecido mei·ecimento litterario, e bons 
costumes, os quaes o governo nomeou para 
regerem interinamente as cadcirns vagas, com 
uma gratificação igual ao ordenado de substi
tutos, visto ~o poder com elles pr~enchel-as 
pelo;; motivos, que lo!f.1 ex penderei. &ta me
dida extraordinaria, ·qué"'!<ubstituio -á primeira, 

. temp<Ji,.marcado para a formatura. 

._e que tem de melhor o bom serviço do ensino, 
•e a economia da fazenda publica, nllo agradou 
a alguns lentes da escola de S. Paulo, que em 
con~llgação recusárao cumpril-a, co11tra o voto 
do vice-director"'considerando-a como provi
mento de cadeiras, e por is• illega\ ; o go
verno p01lm reiterou as suas orffens para a 
execuçav dei la, e submelt~ste . negocio ao vosso 
conhet:imento. 

" Cumpre dar aqtfi a raz!lo, por que nM 
pódem ser preenchidos as ca,leirns vagas. Os 
estatutos exigem para a opposiçl\O ás cadeiras o 
gráo de doutor, que só pódc ser conferido por 
exames, com a concurrcneia de sete lerites, e 
approvaç!lo unanime. Orn n concurrencia de 
sele lentes é actualmente dil'ílcillima, se na.o im
possível; po1· que havendo só oito em cada 
escola, e flllguns uelles im+iedidos fórn do lugar, 
nunca, ou raríssimas ~ezes têm •do rei?hí--. 
dos no numcr'O exigido: e a unanrmidnde -lia 
npprovaçllo parece excessiv.,, habilítand. cada 
lente a vedar a entrada no magisterio a quem 
nno fôr do seu w;rado. A' vista destes emba· 
raças o governo enLGnde que os estatutos devem 
ser alterados com urgencia, suspendendo-se a 
sua "'"execução Aa parte relativa ao primeiro, 
emquanto nno forem pt·eenchidüti todos os 
lugarês do ensino, pois s~m essa suspensno o 
seu prov,.imento nao se pód~ffectuar; e revo
gando-se o que respeita á unanimidade. 
• « Tendo' tratado dos embaraços, que se of
ferecem ao provimento das cadeiras, cabe agora 
lembrar a necessidade, que ha, da creaçào de 
uma, de direito administrativo, não só para 
complemento daquel!e curso de estudp, c~o 
para habi!itaçllo dos aspirantes aos empregos 
publicos, em muitos dos quacs sn.o dispensaveis 

TOMoT 

« ~lo que respeita á disciplina destes esta• 
belecimentl!;, devo--senhores, oITerecer á vossa 
consideraçil.o, que tanfó, o director da escola de 
S. Paulo, corno o vice-lW'ector da de Olinda, se 
queixão àa pouca consideração, em que sào 
tidos por alguns dos lentes, em prejuizo do ser
viço academico. Este inconveniente procede de 
não est11r bem difinida nos estatutos a sua auto
ridade, nem declarados os meios, por que possil.ll• 
fazer-se obedecer. Em todos os eslabeleci
mentcs, onde os chefes se não achlio investidos 
do poder disciplinar difficilmente se m;intém a 
ordem. A revisao pois dos estatutos neste sen
tido é tambem indispensavel. 

« Concluirei finalmente ponderando que a 
ina!j_erabilidade de algumas formalidades tor
na-se ás vezes duramente prejudicial. Alumnos 
ha, que.....não têm sido admiltidos á matricula, 
porque ventos contrarios, ou outros incon
vententes tornárl'lo impossível a sua apresen
tação antes de 15 de M,~rço ; outros, que forllo 
inhibidos de fazer exame, porque retardarão o 
pagamento da propina da ulliea matricula. 
Estes, e outros inconvenientes, que deixo de 
enumerar, tanto por nil.o parecer fastidioso, 
como por serem po1· si mesmos manifestos, 
augmentão ,ainda mais a necessidade daquella 
revis!lo, e recl,rn1!10 as vossas providencias, 

" A l~i que organisou as escolas de medicina, 
ainda n!lo pôde tl!r plena execução, pelo escru
pulo, com que convérn_.proceder na esco!h>J de 
lentes para materias, que tanto interessão á 
humanidade. Na escola da Bahia esl!lo providas 
12 <:adeiras, e na desta cidade 10, e forão jubi
lados dous lentes da escola anliga, 

" A Academia das Bel\as Arles é um esta-
belecimento, que n!lo póde apresentar gi-ande 
prosperidade em um paiz, onde estno em tama
nho atrazo as que sll.c~:nais necessarias ávida: 
comtudo ella é frequentada por 24 alumnos 
malricultulos, e muitC'-" amadores, entre os 

--quaes alguns se nolllo com grande aprovei
la\PCl'lto. E' de esperar que com o nosso pro• 
gre:lsivo desenvolvimento nos outros ramos, e 
com a natural disposiçllo dos brazileiros para 
as artes de gosto, venha este estabelecimento a 
prosperar. O governo aproveita esta occasi!lo 
para recommendar á vossa conside1·aç9.o a ap
provaç&o dos artigos dos estatutos que excedem 
a esphera das suas attrib:lições. 

e< O governo rcsolvf,ll fazer uma alteração 
ulil na aula do commer<M,, para o que se achava 
autorisado pelo alvará da sua cre3'!lo. O curso 
desta allJla constava ·de 3 annos, e havia para 

-leccionar um só lente, e um substituto ; de ma• 
neint que a mocidade, que desejava frequentar 
estes estudos, ou a que, frequentando-os, poc 

14 
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qualquer m6tivo perdia o o.nno, via-se obrigada 
a esperar 2 annos.' O governo julgou conve
niente aceitar o generoso ofi'erecimento do 
substituto para reger uma cadeira, continuando 
na obrigaç!io de ~t!tstiluto a respeito das outras, 
e percebendÕ por aquelle accrescimo de -tra
balho uma gratificação de 300$000. 

« Dos estudos menores exis~n n 'esta c!'l!ade 
doze cadeiras avulsas, que convem reunir em 
collegio em um só edificio, para que pt>Soiião ser 
melhor dirigidas e fiscalisadas. Cumpre ao 
corpo legislativo •r este collegio com um di
reclor e os mais empregados necessários, e au
torislll:,.O governo para as despezai. co~a con· 
strucç!lo do odificio, ou apropriação de algum 
existente. 

« () seminario de S. Joaquim foi refoi·mado 
• por novos estatutos e entregue á camara mu

nicipal para pol-os em execuçao, logo que se 
concluísse a liquidação das contas do seu pa· 
trimonio, o que ha pouco teve lugar. A reedi
ficação dõ"" seminario de Jacuecanga, ni ilha 
tlrande, continúa em bom an4amento e o go
vt:rno proximamente cotll:'ribuiu com a quantia. 
de um conto e duzentos mil réis para as suas 
obras. -. • • 

<' As cadeiras de primeiras letras n'esta pro
víncia nao estilo ainda todas .f)rovidas, por 
falta de concnrrentes .• Para Cantagallo fez ,() 
governo uma nomeaçlio interina, recahindo em 
pessoa idonea, que n!lo podia trans~rtar-se a 
esta cidade para o exame. Semelhantes no
meações são lambem autorisadas,-a instancias 
do preside"nte da provincia para os lugares lon
giquÔs do Pará, devendo porém cessar tima e 
outras, logo que as m~mas cadeiras possilo ser 
providas com as formalidades legaes. Qt1anto 
ao ~mero das que ha n'esta cidade e dos 
alumnos que as frequentno, temos, além de uma 
publica em cada freguezia para meninos, âoze 
particulares ; contando todas dous mil e se
tenta e tres discipulos. Para menina11,ainda n!lo 
ha cadeira alguma publica estabelecida: crea
rllo-se quatro, que serao admittidas á VOSia ap
provaçl!.o. Ha porém quarenta particult1re~, fre
quentadas por novecentas e setenta e uma 
alumnas. 

cc Terminarei, senhores, este objecto por '11.1-
,. gU4llas ol1servaçoes, que me parecem dignas de 

vossa consideração. O melhodo do ensino ml)tuo . 
não tem ar,resentado aqui as vantagens obtidas 
em outrbs paizes: por esta razão,o governo está 

~ disposto a multiplicar as escolas, onde se en
sine por este melhodo, emquanto os existentes 
se nllo aperfei~rem. • 

« A segunda observaçll.o é relativa aos edíficios 
par.a estas escolas. A lei manda applicat· para 
ellas os edificios publicos que houver. Ora, 
a falta de taes edificios é geral, mesmo n'esta 
cidade: resta portanto o recurso de tomai-os por 
aluguel ; porém difficilmente se enconlr1!.0 com 

- as praporções ~~eSSJlrias. O remedio, ~is, será 

construil-o~. con;ignando-se para esse fim as 
som mas_ precisas. @s pt·ofessores do ensino 
individual recJ.amno o ~lesmo 1:ieneficío, e o 
supprimento dos utensílios; mas como a lei s6 
trata d·aquelles, necessario. é fixar uma regra 
para todos. 1 

« FinaTmente, senhores, os ordenadOi, de al
gd'Pbas cadeiras de primeiras lelrn11 s?fo dímí-.. 
nu tos: convém que os menores se elevem pulo 
menos a tresentos mil réis, sem o que, nao 
podemos _esperar q11e se solicitem pessoo.s ido
neas para o magisterio; ou antes que se con
ceàft.. ao professor uma gratificaçll.o por 11\umno 
que frequentar a maior jnirte do anno, o que 
o convidaria a empregar maior zelo, e propor
cionaria melhor a recompensa do trabalho. 

"Sobre a bibliotheca publica já um dos meus 
antecessores 'R,Onderou em seu reluto.lo que 
ella é summamen!e pobre em livros de bel!as 
letras, sciencias physicas e direito social e poli
tico. O seu estado actual é o mesmo, nao se 
havendo consignado na lei •cto orçamento 
quantia algu~ para se ir' supprinAo das obrns 
q~ lhe faltM. • O governo lem toda a con• 
fiança que tomareis, senhores, este objeclo na 
vossa consideraçao. • 

cc·Os ordenados dos empregados silo muito di
minutos, e de nenhuma sorte correspondem ao 
seu trabalho, que se nllo limita ás horas da 
manh~mas se estende lambem ás da tarde. 

" A "'ffllrte destes homens é digna da vossa at· 
te!J.)il.O. "" 

o museu contém preciosas collecções de pro
duetos zoologicos, botanicos, e mineralogicos, 
tanto exoticos como do paiz; uma'collecço.o.de 
medalhas e moedas, algumas d'ellu~ de metae!l 
preciosos ; varios monumentos das antiguidades 
egypcias; vestimentas e utensilios de diversos 
povos incultos, éspecialmente dos indígenas; 
um J.aboratorio de chimica; instrumentos de 
physica e mechanica, além de alguns productos 
mais no_taveis da arte ape!"feiçoada pela sciencia 
dõ's tempos modernos, ou d'aquclles em que a 
'natureza scam apà"!'taa.o das suas leis mais or• b 
dinarias. - .. 1 

cc A ordem guo-exigem objectos !!lo distiuctos 
e numerosos, sendo muito-dispendiosas as obras 
que tratao de taes conhecimentos, e.com parti
cularidade as de historia mrlural ; n!lo tendo o 
museu uma bibliotheca propriu ; nllo possuindo 
as observações que todos os dias auimenl!lo e 
servem de" base aos systernas mais rasoaveis, 
qtte se vão estabelecendo; sendo, finalmente, 
imp~sivel que uma só pessoa abranja em toda 
a sua ex.tensão o campo immenso da sciencia: 
essa ordem, digo, nllO se póde achar comple
tamente desempenhada; todavia as divisões 
primarias, e a maior parte das generícas, eslllo 
feitas ; e aos olhos de pessoas entendedoras terp 
O museu passado !?~ solf.i:ivelo1enle arranjado, 

« Este tão util, como bem oe.meçado estabele
cimento, reclama, senhores, da vossa sabedoria 
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e patriotismo algumas providencias, enlre as 
quae~ m_erece o primeiro lugar a proposta iá 
submetlida pelo governo á vossa considcraç/J.o, 
para se estabelecer alli um collegio de \lciencias 
physicas. 

" A creação de uma biblíolheca propria da
quelle estahe\eci'!;ienlo, e que se reunllo os 
factos e observações, que vno todos os dias escla
recendo os pontos duvidosos das sciencías res
pectivas, ou espaçando os seus limites, e são 
consignados nos annaes mais acreditados, é a 
segunda d'aquellas providencias. Poder-se-hia 
éar principio a esta bibliolheca com as obras 
que existem na bibliolheca publica, as quaes, 
collocada,ii'no museu em vista dos objeclos, a 
que se referem; sendo pela maior parle descri
plivas, não só dobrarião de valor, como lambem 
:rngmentaril'ID o dos proauctos d'i1quelle estal>o
lecimento, e mesmo poderião convidar ll uma 
mais proficua reflexllo a curiosidadeque hoje 
apenas vaguêa sobre as fórmas extern11t mais 
agradaveis d'aquelles objectos. 

E' evidente, senhores, que o~ arranjos pnra 
esles novos esta~lecimenlos demandno ucs
pezas; porém algumas dellas sâO intlispcnsa~cis 
mesmo no estado actual. Aquelle cdiílcio con
struido para habitiçll.o particular, carece de 
grande alteração nos seus repartimentos, para 
se accommodar ao uso q.µe agora tem; e a con
clusão do que lhe fica contiguo, cuja atira ha 
annos estâ parada, nll.o é menos necessaria, 
para se col!oca!'etn na devida ord-em nume- . 
rosas productos, que por falta de espaço eslàO 
amontoados, e talvez venhão a perder-se. 

SAtJP& PUilLiCA 

« O ílagello do ch·ilera-mo,-bus que tem va
gado pela Europa e norte da America, mereceu 
a attenção do governo, que tem dado todas as 
providencias para vedar, se possível fôr, a mia en-• 
irada em nosso terrilorio, e procurando instruir 
os povos, do que, no caso de invasl\O, devem-pra
tica!' : publicando pela imprensa, e distribuindo 
pelas municipalidades a memoria a este respeito 
escripta pela soei e d ade de medicina desta côrte, 
que com louvavel patriotismo muito se tem 
dado aos interesses nacionaes. 

_ ,, O govsrno foi instruido de ter apparecido 
no Chile uma epíde1nia não menos perniciosa, 
que aquella ; e na falta de informações sobre a 
natureza, e tratamento da enfermidade, li
mitou-se a recommendar a ex.ecllçll.o das me· 
<lidas policiaes de caule-ta pora obstar á sua 
communicaçl!O. 

« A vaccina contínúa a propagar-se nesta e 
na'1. outras provindas do imperio, para as quaes 
se têm feito remessas do puz. a rogo dos respe
clivos presidentes. E' para sentir que em al
gumas, a ignorancia e preoccnpaçoes populares 
tenhão retardado a propagaç!I.O de til.o ulil pre
servativo ; mas o governo espera vencer com a 

... ~ 

persuasl!.o e com o exemplo, til.o infundada re· 
pugnancia. 

u Os pantanos dos terrenos baixos em torno 
da bahia desta cidade, e que se estendem até os• 
campos de Goitacazes, são causa~ de febres mor· 
ti feras, que pQr vezes se~ têm aprfsentado, e 
neste anno com grande força em Irajá, Pilar e 
circumvisínhanças, E' de instante necessidade - l .. o esgota -os, e para esse fim tem o governo 
mandado tirar os nivelamentos por engenheiros 
habeis, que enviou para Campos e Macacú: e 
se conlinuar:í. esle trabalho, onde convier, espe
rando, senhores, que o habiliteis com meios 
proporcionados ao tamanho da empreza. 

« A proposito, senl1ores, que o aiino passado 
foi submellida á vossa consideraçll.o para o esta
belecimento de juntas de saúde publica princi
palmente nas cidades maritimas do impcrio, 
parece de grande utilidade, e digna por isso de 
ser recomrrfflndâda á vossa -'so\licitude. 

CARIDADE PUELICA -;.,. J> 

11 Os estabelecimentos de caridade achão-se 
no mesmo estado, em que farão d.escrip1os no 
ullimo relatorio, sem ter occorrido novidade, 
que mereça ser levada ao vosso conhecimento. 

" A innundaçllo proximamente acontecida na 
villa de Campos mereceu do governo toda a 
allcnç!ío. Apen:,tl; chelilou a noticia daqnlle
desastr"e: dera.o-se 'providencias pa11e S(:l abas
tecer a villa dos generos mais necessarios á 
s1J1is~lencia, effectuar-se com promptid!ío o 
e~golo das aguas ; e promoveu-se uma su!Js' 
scrípçao em bweficio das pessoas indigentes. 
O resullado desta subscripçil.o, :igenciada em 
poucos dias,,e dentro só do recinto desta cidade, 
offerece um novo testemunho do caracter be
nefico dos brazi leiros. 

COEI.REIOS.. 

" As embarçaç'lres, que fazem o serv~o a: 
correios marítimos eslllo a cargo da reparliçao da 
marinha; cumpre-me porém observar que a 
falta de embarcações proprias, para snbslituirem 
promptamante as que se habilitão, tem o~asio
nado algumas irregularidades. 

" E~!lo repartidos os correios marítimos em 
tres secções, um a àesta ct>r-l.c para o sul, outra 
para Pernambuco e a terceira dé Pernambucb 
ao Pará.. Nesta o serviço 11110 póde ser prmnpto 
em razll.o dos inconvenientes conhecidos na na
vegaç:10, que só poderão ser evitados por barcos 
de vapor : o que sem duvida é digno de a1tençã.O, 
para activar as relações de províncias t!!.o re
motas com a capital do imperio ; e vale mais, 
do que a despeza accre:scida com ... essa.,.substi'l 
tuiç11.o. 

« Os correios de terra vào-se multip1icando -
progres;;;ivamente coro o estabelecimento -de 
novas agencias, co:no o augmento df populaçM, 
e das relaç1:ies commerciaes o exige. 
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AGRICULTURA 

« A agricultura, sendo o manancial mais so
lido e perenne de riqueza, lambem é, e conti
nuará a ser em nosso paiz o mais abundante. 
Censura-se com excesso o atrazo desta profi~s!lo 
entre nós ; porque sobrando terrenos ferteis aos 
i'°ssos agricultores, ·nno se occupll.o em ob~r a 
maior sôinma passivei de fructos em um ter
reno dado, mas em obtel-a com o menor tra
balho poss~l : cuidão em aproveitar as forças 
naturaes, com o menor emprego das artificiaes. 

« E' necessario que toque menos terra a cada 
lavrador, para que elle se esforce a empregat· os 
recursos da arte: ha comludo melhoramentos, 
que já caberião com utilidade em alguns lu
gares ; mas difficilmente se obterá a sua intro
ducção por meios directos: a instrucçno será o 
1i,aior agente <leste beneficio. Uma escola de 
ngricultura, com os estudos auxiliares, apres
sada este desenvolvimento de sua natureza 
vagarosa. 

« A escola, de que trato, e que convém ser 
.. acompanhaàa de exercicioi: praticos, póde com

modamente estabelecer-se no Jardim Botanico 
da Lagôa, reunindo-se-lhe os terrenos actual
rnente arrendados. Este estabelecimento, pi>.lo 
zelo discreto e incansavel do seu director, 
acha-se no estado de.aperfeiçoamento, compa
tivel com os meios applicados ; e muilo pro
veitoso vai sendo á agricultura pela distribuição 
de plantas exoticas nellc franqueadas a quem 
as procura. 

« A introducção da cultura do chá, devida a 
este estabelecimento, compensará profusamente 
todas "ns despezas por elle feitae. E' verdade 
que a pro<lJlcção deste novo ramo de cultura, 
que principia nas provincias de S. Paulo e 
Minas Geraes, apenas apparece no mercado, por 
estar ainda no seu começo ; mas ella se acha 
acreditada ; e convida o Brazil a arrancar á Asia 
este monopolio sobre o do assncar e do café. 

,e O jardim botanico, depois de accrescenlado 
com a escola de agricultura pratica, subirá a 
maior gr:ie de utilidade, quando, além de dís

... tribuir as plantas exoticas, se der a<l melhora
mento das indigenas. 

,, Se a uva, a pêra, a maçã e outras fruclas 
bem pouco saborosas no estado primitivo, fazem 
hoje as delicias da Europa ; quanto Iião temos 
nós a esperar das muitas especies, e variedades 
produzidas espontaneamente em nossas mattas 
e campos,· e que ainda no estado selvagem com· 
pelem com aquellas? Quando porém, senhores, 

. não julgueis por ora conveniente o que acabo 
de lembrar, necessario é fornecer maior numero 
de braços,,,& consignar maior somma para o 
destino actmn do mesmo Jardim. 

« A certeza do donrRlio é no estado actual a 
• provideilcia mais fortemente reclamada pelo 

bem da agricultura, e muito principalmente no 
que respeita á acquisição primaria, sobre que 

vou chamar a vossa allenção. Um;aprodigali
dade sem L"egra distribuía sesmarias de leguas 
ao primeiro que as pedia. Tres erão as con
dições para a validade das concessões: medir, 
cultivar e fazer confirmar dentro de certo prazo 
com denegação de mais tempo. 

« Poucas fol'll.o as se5marias, em que estas 
condições se cumprirào: a falta de medições fez 
accumular umas sobre outras : a falta de cul
tura fez espalhar a população á grandes dis
tancias : a falta de confirmação tem movido 
duvidas sobre o direito Estes abusos se multi• 
plicárão tanto, que ha necessidade de tmeral-os : 
mas para se decidirem as questões que occor
rerem, convém definir até que gráo se deve 
levar a tolerancia 

« Não se tem abusado menos da occupaçno 
arbitraria de terras devolutas. Cada um toma 
para si as que quer ; mas se concorrem dous 
ou mais occupantcs, algumas vezes custa a vida 
a um delles:'" E"ite abuso tem ct·esciclo mais 
desde a suspensa.o das datas de sesmarias em 
1823, e é de grande urgencia dar-lhe remedia, 
fixando o dü·eito cios actuaes occupante., e ve
dando para o faturo u.m tal meio de acquisiçao, 
ou sujeitando-o a iaegras determinadas. E' pois 
de urgente necessidade regular a acquisição das 
te_rras devolutas, ou seja por venda, ou por afo
ramento, em hasta publica ; não convindo que 
se volte ás concessões graciosas, que mais 
servill.o para ac1:umular terrenos em poder de 
quem prohibia a sua cultura, do que para dis
tribuil-os por quem· os cultivasse. Desta sorte 
as terras devolutas adquirirão "tan;wem vtilor, 
quando actualmente nenhum tem no mercado. 

cc A colouisaçll.o estrangeira por conta do go
ver~o não só é pouco propria para o roteamento 
das nossas matas, que pede outros· habitos, 
como excessivamente dispendiosa : seria porém 
de uma utilidade incalculavel · estabelecer co• 
lonias de nacionaes em lugares ermos, que 
mais convenha 'abrir. Estas colonias, coi;g
pondo-se de indigentes, e de réos comdentnados 
a t1·abalho, ou degredo, além de augmentarem 
as producções agrarias, concorreríll.o a fran
quear a communicação entre povoações remo
tas, facilitariao, e tornaria.o mais proveitosos 
os soccorros i:ie caridade, e suppririno com a 
maior vantagam a falta de casas--d~ correcçno. 
Escusado é lembrar que óseu rêgimen deve se1 
um pouco austero, e livre de formulas, que em
baracem a administração. Logo que taes colonias 
comecem a ganhar vigor, não faltarão capita
listas, que vil.o nellas estabelecer-se, acrescen
tando o seu desenvolvimento. A influencia, 
senhores, que estes estabelêcimentos devem ter 
no progresso da agricultura, e da moral publica 
reclama imperiosamente a vossa altenção ; e se 
elles • têm sido proficuos em alguns paizes da 
Europa, em terrenos estereis havidos po1· compra 
como n!lo prosperaráõ entre nós com <> recurso 
de terl'enos furtilissimos? A preciosa tllata, que 
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sepàra o~ povos da proviucia do. Espírito Santo, 
da de Minas Geraes, pôde vantaJosamente servir 
aos pl'ímeiros ensaios. 

OBRAS PUBLICAS 

« Entre as obras publi!;jis, as q~ interessilo 
mais direcla e poderosamente á riqueza na
cional, sao as estradas e canaes, ellas abrem 
novos .14ercados4 e enriquecem os existentes 
com ut1hdad'.l dos produc!ores e consummídores, 
por quem se reparte a despeza ,,-oupada nos 
transportes. O governo lhes tem dado toda a 
attençllo, ai'nda.._. que os resultados nilo possão 
por ora corresponder aos seus desejos. -.i 

« A lei das emprezas ainda não tevt appli
cação. Alguns emprehend~res se lêm apre
sentado, mas não tem sido possível confor
marem-se ás regras nella estabelecit+ns, talvez 
em razão das difficuldades que o estado do 
nosso paiz offa,ece em calcular-se com appro
ximaçao á despesa da obra e a sua futura renda. 
E'-tambem muito ponderosa ~ dif~uldade de 
estabelecer uma fiscalisaçllo acreditada que dê 
oon!iança aos accionístas no bom emprego dos 
capitaes. Quando na Inglaterra, onde este me
thodo tem uso mais extenso, s·e põe em pratica 
uma empresa, commissões de accionistas resi
dentes no lugar da obra examina.o o plano, 
formão os calculos, dirigem os trabalhos e fisca-
1isllo a'; despesas; entre nós poucos a~ionistas 
póde111 ser encontl'ados no lugar da"obra, e nem 
todos set·il.o idoneos 'TJ'.Ira entrarem n'aguel.Les 
exa1~s, do.1Jde resulta qtte a compnnhia só póde 
ter recurso á bôa f~dos seus agentes assalariados. 
Não admi1·a pois que tenha.o apparecido poucos 
empresados, e que estes exii® condições mais 
onel'Osas do que as wncedidas na lei. 

<< Um se apresentou para franquear a nave
gação do Rio Doce ; sua proposiçãt era pouco 
definida emquanto ás obrigações a que se sujei
tava, e-;muito extensa na retl"ibuição. O go· 
v~no a não 'acceitou, esperando que sei'l conv
nienlemente reformada, e que se fação os 
exames que deveM proceder, é para os quaes 
~á nomeada uma commissão de engenheiros. 

« Uma companhia de negociantes inglezes 
pedia licença para fazer navegar barcos de 
vapor no rie Amazdhas e seus confluentes, fi. 
cando debaixo da protecçllo do governo ; ne
gocio este que será" submettido á• vossa consi-
deração. ' 

11 Outra companhia pediP o exclusivo-por dez· 
._annos igualmente para barcos de vapor no rio 
das Velhas confluente do de S. Francisco; mas 
foi-lhe negado, por exceder ás attríbuiçúes do 
governo, se ~m que nenhuma perda ·f>odia' 
J::ausat o monopolio limitado do que n!l.o e-xiste, 
e grandemente proveitoso set'ia a uma l>,l-rle de 
Minas ~raes. 

« 'O espírito de associação +ia poucos annos 
começou entre nós, e a sua dire~ção mais se 

encaminhou para objectos politicos, corno pedião 
os-tempos, do qne para interesses materiaes: 
mas é de esperar ~ue estes tenhão em breve a 
sua época. _ 

e< A província de S, Pedro já tem lomad~ 
esta direcção; nella se tem formado associações 
para profundar wa entrada do porto do Rio 
Grande, para a abertura da barra tio rio de S. 
Gonçale, para-navegar a lagôa em barco de 
vapor, e para oulros objectos"tlleis, havendo uma 
sociedade patriotic'!t para animar o progresso 
industrial por nÍeio dMnstrucção dcrrnmada por 
uma folha periodica, a que é vedado tratar de 
politica. -

« r-{esta provincia continúa-~ a obra do 
•canal da Pa~una, e em po11co tempojcará com

pleto na parte navegavel com as agttas do mâr •.. 
A sua continuação alé ao Rio Gnaudú, como se 
projecta., é obt·a de grande despeza, e com quanto" 
seja de notoria utilidJde, se nno houver empre
sado, que a tome sobre si, as sommas a ella 
applicadas serião empregadas com maior pro
veito na abertura das clfferentes estradas, que 
atravessão a serra, muito mais difficeis em seu 
transito. 

« Melhoradas ellas, crescerino os meios para 
se voltar aoQ canal ; comtudo uma ..proposiça.o 
foi apresentada para se fazer parte delle por em
preitada, e essa proposição será submettida á 
vossa consideração. 

e< A villa de Paraly lem ãecahido muito do 
seu comme?cio, por-se'haver toJ;i;lado cada vez 

,~1enos transitavel a sua estrada da serra que 
horrorisa a todos os viandantes. Ha mais de 
20 annos se dispde o melhoramento della, e 
apenas h.i poucos mezes se concluirao os exames 
necessarios, planta e orçamento que monta a 
quarenta e dous contos de réis. Na falta de em
pre:ario o governo mandou dar começo á obra, 
applicando o rendimento da barreira, que pouco 
~vulta nn'estado decadente do sêu..Qommercio, 
e um conto de réis m,nsal da consignaçao para 
as obras publicas. · 

« Pareceu conveniente a clausúla de em~res· 
timo, para que esta somn)U, quando puder ser 
paga pelo rendimento da respectiva barreira, vr 
utilisar a outra estrada, ou se remettu, pedindo-o 
assim as circumstancias. 

· • Do mesmo modo se tern praticado com 
outras estradas que têm renda propria. 

e< Os moradores da Mangaratiba, conhecendo 
Õs seus interesses, abrírao por subscripções es
ponlanea• uma e~raQa ·para a vi lia do Pri~ 
cipe. O governo c..adjuvou o seu 11elo com um 
conto de réis put1a o seu aperfeiçoamento, e elles 
novamente Jançarao miflo de subscripçôes para._ 
[azcrem avanços por conta.do rendimento da 
barreira que ahi deve ser estabelecida. 

<< A obra da estrada que coudui a Valença e 
deve servir para grande parle de Mitlas Geraes, 
continúa~om actividade. Esta estrada, em rai:ãO 

-da grande e~tensa.o das suas ramilicaçõ.:s e úa -
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opporlunidade ·que offerece para carros pelas 
quebradas da serra, merece particular :.ttençll.o. 
O governo tem applicado para ella, além da 
renda propria, algumas quantias pela con-

• signaçll.o para obras publicas. 
,e Outra estrada se está abrindo par,1 Santa 

Anna do Pirahy á cnsta de subscripções volun
tarias com um pequeno soccorro do governo. 
Sua utilidade é provada pelo volo dos subscri
ptores. 

" Mandou-se mlplorar a, serra de Cantagallo 
e levantar a planta para se melhorar a estrada 
que só o•nll.o haver outra, obrig_a a passar 
por eiía. Esta !l;trada melhorada e continuá'õa 
como deve ser até á Pomba, não só fará povoar 
g~a.nile parte da malta. que ~e .. estende para o Es
p~r1to Santo, trará mm los viveres á Caf.)ital, e ser
virá á exportaçno do café de Cantagallo como 
facilitará a viagem aos enfermos que desta ca
pital v:io procurar a Nova Fribur&') um outro 
clima. • -

<e Outra estrada interessantissima se pro
jecta da villa de Magé ao Mar de Hespanha. 
Elia vai ser explorada para se pôr cm execução. 

" A obra da estrada de Itaguahy parou ha 
:mnos no meio da serra, ella será continuada 
pela renda da barreira e o governo nrio deixará 

- de dar- ll)e a attenção que merece. ..,. 
" Das obras publicas da cidade, tem mere

cido maior att~çao a~ ·chafariz da carioca 
co:no a commodidade dos habitantes o exige'. 
O enc:maiuento das suas aguas ainda depende 
de grande serviço. no lugar da Paineira, e acli
vamente se cuida na obra do chafariz, com re
servatorio e torneiras para se aproveitar toda a 
agua o que equivale a augmental-a. Tinha-se 
co_meçado outro chafariz no_largo de Santa 

.. füf.a; eita obra parada de mais tempo, pareceu 
ao governo não devtr restabelecei-a sem coi,p.. 
pletar a da carioca. 

" A agua de Maracanã, mu,ilo abtrndante, de-· 
pende de. longo encanamento para chegn ao 
campo com a pureza que traz das duas fontes. 
A estreiteza dos meios n!lo permitte dar grnnde 
andamento a esta obra, para nao prejudicar"lls 
outras ; continúa-se comtudo este encanamento 
com a consignaçao de quatrocentos mil réis por 
rneL • • 

e< Foi n~~ssnrio demolir o :;;alao cI.is sessões 
d<a.senado, por ameaçar..,ruina, e . construir 

"outro no mesmo paço. O todo do edificio ficou 
acanhado para os misteres do seu destino ; 1nas 
por. em quanto póde ,servir,_ Trarei por esla oc
cas1!\o, senhores, á vossa lembrança a necessi
dade ele um novo edificio onde as duas camaras 
tenhao as suas sessões. Vós a conheceis e não 
dei;areis ~ ~d_ar a attençno que merec~. _. 
. (( 't)~ canaes de esg?to dos pantanos em que 

.Já falle1, sao obras mmto nêcessarias, em que 
só e~tao empregados preparatoriamente enge-
11he1ros. E' lambem muito conveniente concluir 
~ lllt1ralha do passeio pubiico do lado do mar, 

para que 1:ste não destrúa o que se tem feito. 
Na.o fallare1 de outras obras, que convém, por 
qt1e as relatadas já excedem os meios appli-
caveis a ellas. · 

« Taes são, senhores, os objectos que me 
parecerão ma\s dignos de vossa altenção ; á 

· vossa sabedona compete meditai-os e resolver 
sobre elles, des<!t?lpando os defeitos da expo
sição, e attribuindo-os á falta de talentos, e ao 
meu estad~ .?e saude, e não á falta de zelo pelo 
bom serviço da nação. - Nicoláo Pereira de 
Oa.32,pos Vergueiro. >> • 

Finda a leibtra, e retira1:1.do-se o ministro com 
as mesmas formalidades, é rnandadoJl referido 
relatorio ás commissões de consJ;ituição, in
strucçao, saude publica, e commercio, initustria 
e artes. 

Passa-se á nomeação da commissàO mand~da 
instituir pelo art. 3º da iei de 4 de Dezembro 
de 1830, para tom:i. contas na c~rte á caixa da 
legação de Londres ; colhidos e apurados os 
votos, sahern eleitos os Srs. Ledo com 26 votos 
Luiz Cal(ilcanti com 25, e Ca!tro e Silva com 17'. 

C? SR. PRESIDENTE dá para ordem do d ia 9, os 
proJectos dados para..2.rdem do dia anteced2te. 

Levanta-se a ses1:ão depois das 2 horas da 
tarde. -

Sessão em 9 de Maio 

PRESJDENCIA DO SR. LU!PO DE ABREU 

SUMMAR10.-Expediente.-Orderu.~ do dia.~ 
_.., Disc~sã't da redacção do pro.f ecto ~obre -0 me

lhora-inento do •• me;.. cfrculante. -Dúcw·sos 
d?s Srs. Hollanda Oavalcanti, Rebouças~ Hen· 
riques de Rezende, e .lJfontezuma.-.Adiwnento 
da discussão. 

/t.''s 10 horas feita a chamada, achno-se pre
sentes 63 Srs. deputados. tâ 

FaI;ão4om causa participada ~rs. Calmou, 
Carneiro Leão, Mello Mitlos, Custodio Dia6 e 
Pinto.J'eixoto, e sem 1:lla os Srs. Vasconcellos, 
,\lmeida A:Jbuque~(tlie, Sebaslillo do Rego, Xa
vier de Br1t0', Lmz Cavalcanti, Corrêa de Al
buquerque, Tiburcio, Marcellino de Brito, Fer
nandes da Silveira, Almeida Torres, Ferreira 
França, Alves Branco, Lino Coutinho, J11rdim 
Chichorro da Gama, Baptista Caetano Gome~ 
da Fonseca, Ferreira de ~llo, Pinto' Coelho 
Junqueira, Baptista de Oliveira, Paula Simões' 
Paul~ S,o~za, _Feijó, Soul,2, . C~mente Pereira: 
Baµhsta Pereira, Deus e Silva e ~valcarm ~ 
Lacerda. _ , • · 

U SR. PRESJDENTE declara aberta a .-s9isão · 
e lida a acla da antecedente pelo Sr. Val: · 
lasques, é approv~a. • 
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O SR. 2º S1.sa~ETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

O 1·equerimento dos cidada.os Caetano José 
de Souza e Antonio José de Souza, pedindo que 
se não execute uma sentença conlrn elles 
obtida em tribunaes de Portugal, depois já da 
independencia deste imperio. - Vae á com
missão de petições. 

O de Pantaleão José da Silva, pedincj_o ser 
admiltido a pagar a propina da segunda matri
cula ( que Ollo fez a tempo) afim de poder fazer 
o seu aclo no curso juridico de S. Paulo .-Vae 
á cornmissllo de inslrucçao publica, 

O de Felix de Abreu Mello, pedindo a de
cisao de outro seu, que está na casa desde 
1830.- Vae á commissão de petições. 

Um do desembargador Luiz Antonio Barbosa 
-:-d.~ Oliveira, denunciando o ministro da justiça, 

que o aposentou. -E' remetlido á cornmissao 
eif1iicial encarregada do exame da denuncia 
do desembargador Luiz José Fernandes de Oli
veira, contra o mesmo ministro. 

O de alguns desempregados, por ·se extinguir 
a junta da administraçil.O diamantina de Minas 
Geraes, pedindo serem preteridos nos novos em
pregos que a\li se hajao de crear. - Vae á 3" 
commissao de fazenda. 

E' approvada a redacção da resolução, que 
manda applicar para os orphaos de S. Joaquim 
da Bahia a quantia de 2:800$, deixada em 
testamento por Jollo Francisco da Costa, para 
constmcção e ornamento de uma capella dedi
cada a Santo Antonio, na sua fazeooa de Ca-
poame, sitio de Camassario. · 

E' approvada a pens11o annual de 3"20$, con
cedida por decreto de 18 de Outubro de 1831, 
a D, Maria Quiteria Bricio, viuva ele Marcos 
Antonio Brici~ e•crivllo aposentado da juntã da 
fazenda do Ceará. 

E' approvada a pensll.o annual de 300$, con
cedida por decreto de 28 de Julho de 1832, 
a D. Maria da Gloria de Oliveira Bello, viuva 
do coronel Antonio Lopes de Oliveira Bello, 
• O Sn. HENHIQUES DE REZENDE manda á mesa' 
este ~querimento : . 

" Requeiro que se peç11o infot·maçães ao go
verno ácerca do estado do Rio Negro, na pro· 
vincia do Pará, e de sua sufficienria para con· 
slruir-se provincia á pal'le. - Henriques de 
Rezende. » 

E' approvado. 

Ooiibesqio Sr. manda este outro : 
«Re~ieiro mais, que o governo informe circum

stancia'tfamente que destino tiverão 400:000$ 
de notas falsas apprehendidas na alfandega, 
vindas da França; que mllos seguio esse.,pto• 

cesso, 01ide desappareceu ; e quem era entllo o 
ministro da fazenda.-Henriques de Rezende. >> 

O Sr, Montesuma, apoiando o requerimento, 
exige que este objecto venha bem examinado; 
que se declare bem as mãos por onde pas
sarao, pés e cabeça, ele. 

E' lambem approvado. 

O S~ L1rno DE SouzA ~nda á mesa o se
guinte requerimento : 

<< Requeiro que se marque o praso, dentro do 
qual, na presente ses,llo, as commissões no
meadas para o exame da administraçao pas
sada, apresentem o resultado de seus trabalhos, 
para que possllO ser tomados erfl consideraçao. 
na fórma da disposiçilo do§ lº do art. 31 do 
cap. 2 da Constituiç110. 

« Paço da camara dos deputados, 9 de Maio 
de 1833.-Lobo de Souza.-Salva a redacçno .» 

O Sr. Lobo de SÓuza, sustentando a doutrina 
do seu requerimento, diz, que as commissões 
nno tinhão apresentado tcabalho algum na 
sessão passada sobre este objecto ; e, para isso 
pede, que nesta sessão se marque um prazo. 

Depois de um curto debate é regeitado. 
O Sn. MoNT.1:zui1A, em seguida requer: « Que 

se decida primeiro se as commissões cont.inuão 
á ser as mesmas ; ou se se nomeào novas. -
Montezuma. >> _ 

Decidl'!'-se que sejão as mesmas. 

Entra êm discussao a redacção da lei ácerca 
do meio-circulante. 

O Sr. liolla,nda, Cavalca.nti pede a acta, que 
trata da votaçllo deste objecto, e diz, que quem 
o move a •fallar sobre esta redacçãO é o dis
cmso do honrado membro de sua provincia. 
Elle está bem certo que a commissil.o de r.e· 
dacção tem força sufficiente para pod,er mostrar, 
que o seu trabalho é em conformidade do ven
cido: co"lttinúa dizendo que ni1o tinha pedido 
a palavra para defender á commiss!lo, mas para 
dar a sua opini1\'0 ácerc,.a do que tinha dito o 
honrado membro, que esta lê'i ia fazer grandes· 
males ao Brazil, e especialmente á sua pro
vincia : mostra o respeito que tem ao illustre 
orador, e a boa opiniM, que eile sempre lhe 
mereceu, por ter já partilhado em trabalhos 
de interesse : que lhe incumbia dizer alguma 
cousa sobre este objecto : çontinúa dizendo que 
a sua füme opiniao neste caso o obrig:i a votar 
com toda a certeza da sua parte, de .iue· a me
dida proposta, ia fazer nrn bem: que o seu voto 
é de todo o cornção : que a questao principal é 
vêr se a commissão de redacç:to se desviou 
daquillo de que eslava encarregada, e se 
abusou : que a camara tem investido ás com
missões, para harrnonisar as differentes mate
rias, que se ha ven~do ; .... e qll..1e é de opi'nillo " 
que as coinmissões tinhão desempenhado, e 
satisfeito ao que se lhes havia incumbido i que 
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eltãs se tinl1ão cingido á volaçãO da camara, e 
nada tinhll.o alterado: mostra a utilidade da 
lei, e do estabelecimento do banco ; e que está 
persuadido que o senado hade melhorar este 
projecto ; declara que tem mostrado que a com
missão bem longe de abusar, não tin~J feito 
senllo cumprir com o que acamara havia de· 
cidido: continúa a fallar sobre prevaricaçao dos 
ministros. 

O Sn. PRESIDENTE interrompe o orador adver
tindo-o que elle se affasta da queslào, 

O Sa. HoLLANDA CAVALCANn: -Já vejo, que 
~- Ex. não gosta, que se falle em ministro : nll.o 
fallo mais. 

O illustre orador senta-se, e nll.o continúa a 
fallar. · 

O-Sr. Rebouças sustenta a opinião, que havia 
emitlido na outra sessll.O, contra a redacçll.o do 

,_projecto. 
O Sr. Henriques de Rezende fallando sobre 

a .. .redac~o diz que se tinha levado uma sessão 
extraor~aria·com este objecto, é pede que não 
se trate maislfa mate-ria, -~ só sobre a redacçao, 
e pede a su ppressão dos a ris. 5º e 6º da lei. 

O Sr. Montezuma diz qfffi a emenda de sup
pressào nll.o porlia ser considerada emenda de 
redacçao, e que a emenda trata de materia 
vencida e diz, que se encarrega de res
p.Qllder áquillo, que se havia notado, e que 
era mais essencial, que alguns senhores disserão 
que na lei havia 2 padrões, mas que o art. 
lº é amplissimo, e que nao estabelece senão 
um padrllo, e 5lizer o contrario disto, é uma 
cousa incomprehensivel. 

O illustre .orador responde aos argumentos 
de um Sr. deputado, que havia opinado contra 
a redacçnil da lei, e foliando ácerca do cobre, 
diz ,Que o cobre nllo diminue de valor; que nllo 
creia o povo,"'?tne elle por esta lei, fiea mais 
pobre, fica tao rico como era. 
• Senhores, é necessario que o povo saiha 
tambem, que o cobrn nil.o augmeulou ele valor, 
que creia que 111.\0 foi a moeda de c(.Jire que 
subio de valor, foi o papel que desceu uc valor. 
(.Apoiados). 

Conlinúa a responder ás ohjecções de alguns 
Srs. deputados,•e a sustentar energicamente a 
~ua opinião a favor da redacçao do projecto. 

Plrssa a defender a commissàO da accusaçllo 
que se lhe linha feito de ~r proposto á camara 
um artigo anti-constitucional, e traz em apoio 
de seus ârg11mentos o que diz" Paschoal José 
de Mello, a respeito dos contractos, e continúa 
dizendo que tinlia destruido todos os JlOntos 
êsscnciaes em que tinhão tocado todos os seus 
l1onrados collegas. 

Passa a demonstrar que presentemente o 
ouro tem de premio sobre o papel 95 por cento, 
isto é, 6$400 em ouro de ~ quilates vale 
12f4~ em papel,. 

• 

Üi;j, determinando-se guP. o papel será 
realisavel em ouro na razão de 10$, por 
meia onça de 22 quilates, é o mesmo que 
dizer-se que 6$400 em ouro s~ 10$ em 
papel, e por consequencia, que o ouro só terá 
de premio sobre o papel 56,25 por cento, isto 
é, que o valor do papel foi elevado a 3$675 por 
cento. Appliquemos este raciocinio ao cobre. 

O cobre presentemente lem 6 por cento de 
premio sobt·e o papel, isto é, o papel vale menos 
6 por cento, de que o cobre. Sendo pois o 
papel elevado 38,75 por cento,~mo acabamo~, 
de ver, segue-se que o valor actual do cobre di
minuirá 38,75 por cento comparado com o 
papel. Ora, sendo o seu valor actual em papel 
13,56, 80, segue-se que elle descerá á 755, 84, 
uma vez estabelecida a lei dos pagamentos, e 
flvado o padrão monetario de 2$500 por oitava 
de ouro de 22 quilates. 

E' interrompida a discussao para lêr-se o 
officio do ministro dos negocios estrangeiros, 
solicitando dia e hora, em que deve comparecei· 
para á{)l·esenlar o relatorio da sua repartição : 
marca-se-lhe o dia 10, ao meio dia. 

Continúa a discuss1\.o da redacção do pro
jeeto, tendo havido um longo debate. 

A discussão fica adiada pela hora. 
O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia : 

diseussãO da resposta á falia do lhrono, e dos 
1Jrojectos dados para :, ordem do dia antece
dente. 

Levanta-se a sessao pelas 3 horas da tarde. 

Sessão em 10 de Maio 

PRESIDENCIA DO SR, LIMPO DE ABREU 

SmrnARIO. :;- Expediente. - Discussii;o da 1·e· 
dacção do projecto de lei sobre o melhora· 
mento do meio circulante. - Discur.~os dos 
Srs. Gariieiro da Cunha, Henriques de 
Rezende, Paula .Ara·ujo e Montezuma.
Adiamento da ..iiscussão. - Orde.m do dia.
Discu.~são da resposta áfalla do throno.~ 
Discursos do1:1 Srs. Carneiro da 01J.[!ha, 
Jfont~zitma, JJ,Jartim Francisco, Al·ves Brit.ncõ' 
e lYlay. -Emenda. - Adiamento da dis
cussão. 

F~ita a chumada ás 10 horas, comparecem 
69 Srs. deputados. 

Faltllo com causa participada os Srs. An
drade Lima, Pereira de Brito, Calmon, Mello 
Maltos, Jardim, Custodio Dias, Carneit-o Leao, 
Pinto Peixoto ; e sem ella os Srs. Sebas· 
till.o do Rego, Corrêa de Albuquerque, ·Silva 
Tavares, Marcellino de Brito, Fernandes da 
Silveira, Lino, Pinto Chichorro, Baptista Cae: 
tano, Gomes da Fonseca, Ferreira de Mello, 
Pinto Coelho, Junqueira, Vasconcellos, Simões, 
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.Paula Sôu_y, Feijó, Cleme.nte Pereira, P. Al
buquP.tque, Luiz Ca'\'àlcanti, Lacerda e l3. 
Pereira. 

Aberta a sessao, é lida, e approvada a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

O Sn. SECRETARIO Bi:r.1z,i.aro lê os seguintes 
officios: 

·1°. Do ministro da justiça, remeltendo os 
decretos, pelos quaes se concederão pensões a 
D. Anna Luiza Silveira da Moita e a D. Maria · 
Josepha de Figueiredo Salgado.-A' commissl'lo 
de pensões e ordenados. 

2º. Do mesmo ministro, acompanhando os 
decretos pelos quaes são aposentados os des
emb~rgaJores Francisco José Nunes e Manoel ... 

-da Cunl• de Azeredo Coutinll'o. - A- mesma 
com missão. 

3°. Do mesmo ministro, remeltendo os de
cretos pelos quaes são apo$enl:lldos os desem
bargadores Luiz José Fernandes de Oliveira, Luiz 
Antonio Barboza de Oliveira, João Homem de 
Carvalho, Pedro Madeiril. de-ti\breu Brandão, 
Caetano Ferraz Pinto, Miguel Joaquim de 
Cerqueira e Silva, José Bonifacio de Araujo 
Azambuja, Antonio de Azevedo Mello e @ar
valho e Antonio de Almeida Silva Freire da 
Fonseca.-A' mesma commissão. 

4º. Do secretario do senado, participando, 
que o senado adaptou, e vai tWigir á sancção 
a ~soluçllo tomada sobre a do conselho geral 
da provj_ncia de S._.Paulo fazendo· extensiva á 
mesma j1r'l'lvincia a l'esolução de 25 de Outubro 
do anno proximo passado, sobre terrenos dia
mantinos na provincia de Minas Geraes.- Fica 
a camara inteirada. 

Remette-se. 
A' commissão de estatistica o officio do pre

sidente da provincia do li:.5pirito Santo, acom-
· pllnhando as-resoluções do conselho do govern1" 

- sobre a divisão dos termos e comar.cas da 
mesma província. .. 

.. 
A' 3'. Com missão ~ fazenda o officio da · 

camara municipal da vifla Diamantina ão Serro, 
pedindo autorisação pafa percell'er 160 réis, 
por cada barril d'agoardente de canna, que vier 
ao mercado, da mesma villa e das povoações do 
seu municipio. 

A' commissão das camaras municipaes o 
ofticio da camara municipal da villa de Campos, 
pedindo a approvação das posturas contra as fal
sificações praticadas nas caixas d'assucar. 

A.' commissão de guerra o requerimento dos 
enpregados p!iblicos da proviooia de Pernambu
co, sobre ~stabelecimento do Mont~Pio 

A' conimissll.O de petições o requerimento de 
Calisto José de Arieira, Luiz de Brito, Domingos 
Rodrigues Pereira da Mot~ Canedo, Pedro 
Vaz da Si! va e outros. 

A' M@rn o requeriment<f' do desembargador 
Luiz José Fernandes d' Oliveir~ dando de sus
peitos os Srs. Aureliano, 'l Corrêa Pacheco 
membros, da commissão especial; que tem de 
examinal' a denuncia por elle dada contra o 
aclual ministro da justiça. • :,. 

FGi reeebido con. especial agrado a felicitação ' 
da camara my_nicipal da vi?la do Rio Grande de 
S. ~dro do Súl. 

Fica a camara inteirada da participação. "1U41 fez o Sr. Jardim dê não ·poder comparecer 
por incommodado. 

E' npprovada a redacção da resolu~, appro
vando a gratificação concedida ao lente substi
tultl, que servir de secretario da Academia das 
Bellas Artes, e o ordenado concedido ao profes
sor de O$teologia, miologia, e physiologia das 
paixões. _. 

E' regeitado, depois de apoiado, e discutido 
o seguinte requerimento do Sr. Carneiro_da 
Cunha: 

<e ~queiro que se nomêira?na commissllo es· • 
pewial, afim de apresentar '!lm projeclo do 
Monte Pio a-rav~de todos os emprl1gados pu
blicos.-Curneiro da Cunfia.~ 

A' commissão de pell'Sões- e OJ;J.lenadôs o 
offici·o do mesmo presidente, em que participa 
ter sido taxado interinamente o ordenado de; 
1:800$ a cada um dos dous juízes de, direito 
das comarcas da mesma provincia. 

Aµprova-se o seguinte parecer : 
"Fui presa.nte á esta comrr.iRsão de eslatistica 

a represerflllçlio da camara muuicipal da villa de 
S. José d'EI-Rei desta ptllvincia, acornpauhada de 
out'PPl do povo daquella fr~ezia, em que se 
queixa de haver dl governo pelo seu uecre
~ de 15 de Janeiro do corrente anno extinguido 
a referida viti-d ( creada desde 1783 ) eara 
obrigai-à a ir foz, r parte da que lhe approuve 
erigir ago1·a na povoação de S. João d' Itaborahy; 
no que diz aquelle povo soffrer grande incom
rnod(\, obrigaudo a ir, entre campos paludosos, 
e rios muitas vez(js inlransitaveis, mendigar ago
ra fóra e longe a justiça, que até aqui entre si 
encontrava ; e de que estl!.o de posse á meio 
sec\MO, A' viãta do qne hllêgt!o a cam!!Jl, e povo 

A' 3•. Comrnissão de fazenda o officio do 
conselho administrativo da província, de Goyaz, 
em qi.e pede 30:000$ p~a c_pncerto da ca-

- thedrâi. . 
A's commissões ·,ãos conselhos geraes, e de 

orçamento o officio do presidente do ionselho 
get·al da província de Goyaz, dando conta dos 
motivos que obrigarã'll'o conselho geral a não 
proJeguir nos seus trabalhos, e remettenq,o os 
rascunhos sobr.e os trabalhos (tcerca do orça· 
Jt)ent.2 da receita e despeza da provineia, •• -~ .... ~ . ',\'011(0 • tõ - - . 
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da mencionirda villa de S. José d'El-Rei; nil.o 
póde a commissll.o deixnr de 11:mbrar, quanto 
são na verdade grandes e manifest~ os incõnv,M· 
nientes, e Llifficuldades, em que se achll.o os po· 
vos, quando sem altençllo aos srus foros, e 
mesmo ás diversas localidades, se ordena que 
uns v!lo buscar a administraçil.o da justiça no 
terrilorio dos outros ; observa a commis, ll.O ain 
da nil.o serem menos importantes as consequen
cias, que podem apparecer das anlipathias, que 
faz as mais das vezes nascer entre os mesmos 
povos o transtorno da cathegoria adrninistrati
_va, em que os mesmos, por longo tempo exis
tirão, qffl.ndo é feito sem a necessaria prudencia, 

1 

cahe, ou não : lembra, com.ia este respeito n1l.o 
} claro o regimei1 to, se póde fazer clar-9 hoje, 
· pondo-se a votos se~ proJecto cahe : que-- ttà 
sua opinino, giz q'l'.le isto se deve pôr á volaçllo j 
e que se tem admirado de vêr, que pessoas, 

e ca1:1tela; porém como a comrnissil.o nM dezeja 
adiantar juizo seu sem estar bem fundada em 
todas as razões, que possil.o haver, · para assim 
ter-se procedido : é de parecer, que se peçll,o a 
tal respeito, i11formações ao poder executivo, de 
quem dimanou o me~cionadb dec~eto. 

« Paço.da camara dos deputados, 29 de Abril 
de 1833.-Antonio de Castro .Alvare8.-Ga
briel Getulio Monte-iro de Mendonça.-L11iz 
.Augusto May.» 

O SR. MoNTEzu11A pede que se vote sobre 
o meio circulante, antes da ordem do dia e 
propõe a"1!rgencia deste objecto. 

Vencida a urgencia, entra em discussao a 
redacçllo do projecto de lei sobre o melhora
mento do meio circulante, e julgada discutida a 

& materia, é regeitada a redacçllO, assim cQmO a 
emenda do Sr. Castro e Silva. 

O Sr. Carneiro da Cunha diz que aquelles 
senhores -+Ue '"têm votado 'contra a redacç!lo, 
proponhlio um meio a tal resp!lito, e Kl!çllo 
um novo projeclo_. -

O Sr. IIenriques de Bezende diz que llíl sua 
opiniil.o, a lei tem cahido; que nil.o cahe por causa 
da redacçllo, cahe por causa do banco, porque 
isto nãO está de accordo com a opinillO daquelles 
senhores, que n!lo eslavAo contentes com esta 
medida: que a commissil.o nao póde fazer mais 
do que fez, contin.úa diiendo que a le~ cahe, e 
qne se a camara quer a lei, se nomêe outl'a 
commissõo. 

O Sr. Paula Araujo diz, que o seu illuslre 
col!~a:- qiw acab;i el e foliar estâ enganado : 
que o costume daquella casa é sugeitar a re
dacçllo, mas na.ó o projecto ,,obre maleria 
vencida: que não acha conveniente, qu·e isso 
vá á mesma cÕmmissllo ; e qu1: por consequen
cia se nomêe uma comrnissao especial para 
trabalhar juntamente com a cornmissao de 
.redàcçll.o, _ .. 

O Sr. Montez~a 'f:liz, que ha senhores qn~ 
sllo de opinia.o que o projeclo tinha cahido: que 
tinha ouvido isto ha pouco nesta casa: e q11 e 
ha outros senhores que dizem, que o projecte
não cahio : e que para isto se conhecer melhor, 
)la um meio, que·é pôr-se á votaçao, se o projecto 

que votár!lo tanto na primeira, segunda e ter
ceira discussão do projecto, a favor, votassem 
agora contra. 

O SR. PRESIDENTE responde ao Sr. deputado, 
que a mateda está vencida, que o que cahe, •é 
a redacçao, e por isso na.o punha á votaçao o 
que pede o illustre deputada·. 

Entra depois em discussil.o o se1t.uinte re-
querimenlo : • ... · 

« Requeiro, que o projecto redigido, ora em 
discuss!l.O, e o que eu offereci, como emenúa, 
voltem á commissil.o de redacçil.o, para apre
sentar outro redigido, segundo o vencido.
Ca&fro e S.i/,.1,J.a. » 

Devendo ficar adiado pela · hora, peáe-se, 
apoia-se, e vence-se a urgencia, e continua a 
discuss:io, é regei ta do o requerimento ; e ap· _ 
provado depois de apoiado o seguinte: 

« Que se nomêc uma commissao especial 
P:y;íl apresentar nova reda$çil.O c\.p projecto. em 
qoestao.-Getulio. » 

Propondo-se que o Sr. J)t'esidente n'!mêe esta 
commissllo especial, decide-se negativamente, 

ORDEM·tm DIA 

~ra em discussil.o o primeiro pe-mtdo da 
resposta â fali a do throno até ás palavras-So
licitude de V. M. Irítperiât 

O Sr. Carneiro da. Cunha diz, que naquellas 
materias gosta de ser o primeiro a faltar, pura 
que se nl!o diga, que elle quer esperar parn o 
fim da discussll.o ; que tem muita franqueza em 
malerias desta natureza ; que tem lido a falia, 
e que a tem achado muito boa, e que só lhe 
falta uma ciL·cumstancia m~lo consideravel : 
declara, que houve,.uma revoluçilo no Brazil, 
e uma revuluçno gloriosa; qne nssini.-cuitto os 
inglezcs se el'isobe,·bece1n com n sua revoluçilO 
no ,seculo de 1~00, o mesmo deve praticar os 
brazileiros,... á respi,ito ela revoluçao de 7 de 
Abril, a qual nno pó,ISrdt!ixar de ,er applaudida 
por lodos os hrazilerros ; que o i n1zil ha de 
consolidar a i.ndependencia, e a sua liberdad4 
e que ludo deve e;pernr da'Orevoluçilo tle 7 de 
Abril : continuando diz, que os portugt'ltzes 
fize~il.o grandes conquis.t;ts mas qu e jJOr isso 
mesmo se enfraq11ecerll.o : mostra emfi...,.,, qne 
~les êo111 isso têm perdido adiantamento da 
sua industl'ia e liber,!ade, que quando se falta 
na indepeudencia do Brazil, lhe parece, que os 
port11gue~es a não podem am.,r, µorq 11e isto é 
da naturer.a do coração humano, q11e a gloriosa 
revo1uçll.o de 7 de Abril coll,ica no thronõ 
um mfl!larcha verdadeiramente brazileiro i e -
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que J¼le pa..ece, que na falla-se deve t~~ar neste 
ponto ; e que em tempo competente- manda á 
mesa uma cme!lda. ... 

O SR. MAY manda á mesa, e I! apoiada a 
seguinte emenda : 

« Senhor.-Enviados pela camara dos de
putados perante o throno dê V. M. Imperial , 
como interpretes dos sentimentos da camara, 
por motivo da abertura da presente sessrto da 
legislatura, é do nosso dever manifestar a res
peitosa gratidãO, com que acamara dos depu
tado:; reconhece a protecçlíD da Divina Provi
dencia, que ainda nos aguardou mais esta oc
casiM de resarcir os effewos dos males passados , 
e presentes, com bem fundadas esperanças de 
um futuro mais sereno ; e isto, Senhor, me
diante o uso salutar de um tempo precioso, que 
nno deverá passar ao golfo da eternidade, sem 
haver sido aproveitadu a prol da prosperidade 
da patria, hoje confiada t~mbem pela consti
tuição ao alto cuidado de V. M. Imperial. Ado
rando humildemente os decretos do Creador, a 
camara dos deputados acompanha, Senhor, a 
V. M. Imperial na profurida dôr, em que nos-

2mergulhou o fallecimento da Senhora princeza' 
D . .raula M~rianna; e ta mbem reconhece, por 
fatal uconteci1nento doloroso, quanto é infinita a 
sabedoria do To- Poderoso, nos momentos, em 
que parecendo affligir os tristes mortaes, com 
sensiveis privações, nada mais faz do que diri
gil-os á melhor apreciaçao, e conservaç!lo dos 
bens, que ella continua a outorgar-nos. 

« Muito folga acamara dos deputados, Senhor, 
com a certeza, que V, M. Imperial Houve por 
bem apregolir, da conservaçrw da boa intelli
gencia .. e harmonia com os estados de ambos 
os mundos ; e é lambem aqui, Senhor, que se 
deve admirar a benij!nidade da m!IO da Pro
videncia, prodigalisada sobre este rico e vasto 

-imperio, quando mandou á natureza, que o 
dotasse de tal maneira, que o equilibrio político 
de ~ntras nações, entre si, fosse forçado a res· 
peitar o Brazil ainda mesmo depois de mais de 
ROO annos de escravid!lo, e depois de mais de 
12 annos de luta cum um noviciado politico 
interno. 

11 Triste na vet·dade, Senl'or, é o dever da 
camara dos deputados, qllando tem de sympa· 
thisar com a dól' cruel que V. M. Imperial sente, 
tendo · de annunciar o estado, em que as pro
vincias ão imperio se acharão, se ach!io e ter!lO 
de se achar em · virtude dos estragos da mllo e do 
genio • da discotilia , e é deveras quasi inexpli
cavel, como é que o genio da discordia poude 
conseguir tanto no ··~razil, e ao mesmo tempo 
que unicamente palpitavão, bem como ainda 
hoje só palpit1lo em todos os. corações brazi
lciros, os sentimentos, da independencia, da 
constituiç:to e da preciosa conservaçM da au
gusta pessoa de V. M. Imperial: semelhante 
uniformidade e harmonia pareciao dever excluir 

toda e qualquer outrr sen_Jlação contraria ; 
porém os ministros e secretMios de estadb 
das differentes repartições da administração 
ter!lo, <em virtude da co11stiluição de patentear 
as verdadeiras causas da espantosa metamor· 
phose annunciada por V. M. Imperial, e que 
teve iugar em quasi todas as províncias, e 
actnalmente na de Minas Geraes. 

1c Lisongeada por extremo acamara dos depu
tados com as altas expectações, que V. M. Impe· 
ria! tem, de encontrar remedio á todas as neces
sidades do imperio nos esfor_ços do corpo legis
lativo, e na sua mais perfeita unia.o entre si ; 
acamara nos enviou,-senhor, com a ~ecial 
tarefo de patentear a V. M. Imperial a cor!ficção, 
em que ella se al:ha dt:! que-A discordia só 
póde,.í>er dissipada á vista da concordia, e que 
os interessP.s individuaes, e bero assim os de 
partidos, devem ser sacrificados no altar do bem 
geral, e mnito especialmente, quando elles SQ 
vir!lo a gerar desigualdades anti-constitucionaes, 
que silo a mãe de todas as revoluções em paizes 
constitucionaes. -

11 Paço da camara dos deputados, em 10 de 
Maio de 1833.- O deputado May. »- Salva a 
redacçao. " 

Julgada discutida a materia, é approvado o 
primeiro periodo, ficando prejudicada a emenda. 

Estando na sala immediata o ministro dos 
negocios estrangeiros, é introduzido com as for
malidades do estylo, e lê o seguinte relatorio 
da repartição a seu cargo. 

1c Augustos e digníssimos senhores represen • 
lantes da naç!io. 

" Em observancia do. art. 42 da lei de-15 -
de Dezembro de 18ôU, yenho dar á assembléa 
geral legislativa a conta dos negocios da re· 
partiç:to, que se acha hoje a meu cargo. 

SECRETARIA DE ESTADO 

.. K Esta repartiçao lem tião depois da minha 
ent,tada para o ministerio cinco officiaes, dos 
quaes um serve de official maior. 

" A relaçno n. 1 mostra o estado actual dos 
empregados desta reparJjçno, incluindo-se os 
que se achno em commissao nas côrtes es
trangeiras, dos quaes um já chegou e tomou 
exerci.cio, esperando-se ainda tniÍS <n>is'"Para. o 
mesmo fim. · 

11 Ainda que o serviço que fazem estes em· 
pregados seja digno de louvor, principalmente .., 
o official mator, á cuja efficaz cooperaç!IO muito 
devo ; comtudo a organizaçll.o actual da secre
taria de estado é defeituosa; pois basta reflectir
se que, percebendo lodos os officiaes os mesmos 
vencimentos, quer tenhao uw ou mais annos de 
serviço, menor ou maior habilidade e intclli· 
gencia ; tudo isto contribue para qne nllo haja 
entre elles aquella emulaçll.O, que haveria, se 
tivessem a esperança de receberem alguma 
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gratificação pelo seu melh~or se~viço,. visto não 
terém quasi accesso algum na sua'"carreira. 

• Por .if;so me par~e que seria vantajoso se o 
governo fosse autorizado a dar a dita gratifi
caçM áquelles~ que mais se distinguissem pela 
sua assiduidade e merecimento, até que se 
organizem as differentes secretarias de estado. 

COMMISSÕES M!XTAS 

<< Subsiste ainda a mesma razão, por que 
não tem progredido nos seus trabalhos a com
missão mixta brazileira e portugueza ; e a este 
respeito na'1a mais me cumpre, do que re
ferir-me para o relatorio, que o meu prede
cessor apresentou·na sessão passada. 

cc A coinmiss!lo mixta brazileira e ingleza, 
qtie trata nesta côrte de julgar os casos de 
contr::1bandõ de escravos na conformidade da 
convença.o de 23 de Novembro de 1826, con
fü1úa a · exercer as sua11 funcções: e apezar de 
que ella deverter uma saudavel influencia, para 
cohibir esse aboJllinavel contrabando de es
cravos, êomtudo tem c•.mstado ao governo im
perial com a mais _vehe'Wl.nle dôr, que ainda 
ha pessoas tão desalmada!i( que esquecidas dos 
se!ls deveres, e só levadas da Maldita ~d!'\ de 
torpes gatthos, têm emprehendido infringir a 

' convença.o mencionada, e as providentes•
posições da lei de 7 de Novembro de 1831. · 

cc Esle procedimento, que contra si tem attra
hido a mais justa e publica intiignação, merece 
ser punido com as mais severas e rigorosas 

--Jlenas ; pois quem sl!" emprega hoje em seme
lhante trafico ou o protege, é um malvado. 

cc O governo inglcz, cujos desvelos a favor da 
causa dos infelizes pretos da Costa d'Africa tem 
grangeado os votos da humanida~ depois de 
mandar faza- pelo seu encarregado de negocios 
nesta côrte os devidos elogios á refe1·ida lei de 
7 de Novembro de 1831, que dá o mais solemne 
testemunho de philanthropia, e sabedoria po
lítica da ass_tmbléa gt!ral legislativa, recom
mendou á coq,j,ideraçãó do gabinete brazileiro 

• l!--conveniencia de se pôr agora em vigor as 
medidas, que o proprio governo inglez propôz 

· no anno de 1829, para se reprimir mais efficaz
mente o contrabando de escravos. Esta negoº 
ciaç:lo foi entabolada com o enviado brazileiro, 
que residia em Londres, mas n!lo foi levada a 
effeito P,if motivos attendi veis. 

<e O IJ?Jverno brazilpiro, lendo declinado dar 
desde logo segÜimenlo á mencionada negociaçao, 
julgl_ coµitudo que ella deve ser _levada !º 

_ conhecimento da assembléa geral legislativa, 
·para ser tomada na devida consideraçao ; o que 

nãó deixarei de executar em tempo opportuno. 
· K Tamhem julga o governo fazer conhecer á 

assembléa geral legislativa a difficuldade, que 
tem encontrado em poder dar execução ao art. 
2" d~ IeUe 23 de Novembro de 1831 na parle 
telii:Uv~ -~ i)egociar-se com as autoridades afri· 

canas, p:ira d;rem asylo aos negros, que sendo 
introduzidos" no Bl'azil forerecn exportados para 
a Costa d'Africa. ., _ , 

« Não tlmdo apparecido que.m se queira in
cumbir de semelhante negociação, por ser ella 
talvez arriscada pelo motivo de se tratar com 
barba.ros, interessados na venda dos negros, que 
elles fazem prisioneiros, lembrou ao governo 
imperial, que o meio mais obvio e promplo de 
se dar exec11çao á lei, E:ra propôr-se ao governo 
britanico o recebimento dos negros, que fossem 
reexportados do Brazil, no estabelecimento da 
Serra Leôa, onde seriao entregues ás autori
dades britanicas, para lhes darem o conveniente"" 
lleslino. Sendo de esperar que esta proposta seja 
abraçada pelo governo brilanico, n!lo deixarei 
de communicar á augusta assembl~a geral legis
lativa o seu resultado. 

· cc A commissão mixta brazileira e ingleza, 
residente na Serra Leôa, não tem ainda o nu
mero completo dos vogaes brazileiros, apezar de 
se ler nomeado desde o anno passado o com
missario arbitro, que faltava, depois de prece
derem annuncios mandados fazer pela junta do 
commercio. Este comrrüssario talvez receando 
as tristes consequencias de ir para um clima 
mui doentio, ou embaraçado pelos seus ne
gocios domesticos, ainda não partio. 

« A falta, que constantemente se tem experi
mentado de um ou mais vogaes brazileiros em 
Serra Leôa, tem sido a causa principal de 
haverem sido julgadas boas presas a maior parte 
das embarcações btazileiras, que se empregava.o 
no trafico entao pêrmittido de escravos; embora 
contra ellas nao se apresentassem as prova;;, 
que exigem as instrueções, de que trata a con
venÇão de 28 de Julho de 1817. E' ainda
quando algumas daquellas embarcações Corão 
mandadas relaxar; nao obtiv'er:i.o as devidas 
indemnizações. 

e< O governo inglez, não obstante as ener
gicas e bem deduzidas reclamijções, que lhe fez 
o nosso enviado em Londres, continua a não 
querer admillir negociaçao algiima nesta ma
teria, allegando que os navios Cúrllo julgados 
pela commissno mixta, de que não ha appel
laç!lo ; ~ ianto tem chegado a sua persistencia 
a este respeito, que até r_ejeitou a proposta, que 
se lhe fez de se sugeilar a decisão de todos 
estes casos ao arbitrio de alguma potencia es-
trangeira. · 

« O governo imperial, insistindo neste ultimo 
recurso, que é conforme ao direito das gentes, 
e aconselhado por uma política bem enteJdida, 
ainda tem esperança de que o governo inglez 

· -cederá ás justas representações, que lhe lemos 
feito, · 

« Entretanto cumprindo com a determinação 
do cap. 4°, art. 13 da lei de 24 de Outubro de 
1832, já nomeei uma commissao composta de 
tres negociantes respeitaveis, para procederem 
a liquidar o valor dai; embarcações apresadas, 
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e para este fim se· expedirão as convenientes 
circulares aos presidentes das províncias mari
timas, para que os inter~ados apres·entltssem 
de novo os documentos, com que instruirão as 
suas reclamações, visto que os primeiros se 
achão na legaçao de Londres, onde se fazem 
necessarios. 

« As commissões mixtas compostas de sub
ditos brazileiros e estrangeiros têm-se occupado 
de liquidar o valor das embarcações das nações 
neutras, que forao aprisionadas no Rio da Prata 
pela e.quadra brazileira com o fundamento de 
terem infringido o bloqueio, e pertencem ás 

.,.iáções Dinamarqueza, Estados Unidos da Ame
rica do Norte, Franceza, Ingleza, Paizes Baixos, 
e Suecia. 

« A relaç!lo n. 2 mostra o numero dellas, e a 
importancia dos pagamentos que se tem feito. 

« Ultimamente se apresentou tamb ... em a recla· 
mação de uma embarcação chilena, a cjuJl 
foi julgada má presa no triàounal do almirantado. 
Este navio ainda não entrou em liquidaçao pelo 
motivo de que a pessoa, que se apresentou 
como procurador, nliO mereceu a confiança d4l 
governo imperial. 

« O encarregado de negocios dos Estados 
Unidos ainda reclama uma embarcação den9-
mÍflada--:Adams-, tomada pela esquadrir"·lfu
perial no Rio da Prata, assim como a liquidação 
de outra denominada-Exchange-1 capturada 
em Pernambuco ; mas o governo imperial nada 
decidio a este respeito, esperando. as devidas 
informações. 

« O commissario brazileiro Jol!.O Martin~,. 
Lourenço Vianna, que tem sido _encarregado dii"' 
liquidaçlo de todas as referidas presas, com 
excepção das inglezas, tem-se pof'tado nesta 
ardua tarefa com todo o 'ielo, intelligencia, e 
desinteresse, sem querer receber. gratificação 
alguma, de maneira que é para mim um mui 
grato dever o fazer conhecer á assembléa geral 
legislativa os serviços deste benemerito cidadão. 

« De iguaes louvores lambem se fazem·dignos 
os prestantes cidadãos l,razileiros José Dias da 
Cruz Liml\, e Joaquim Teixeira de Macedo, os 
quaes na summamente desagrad\vel liquidação 
das presas inglezas têm empregado fodo o seu 
desvelo e intelligencia, para fqzer mAJlOS' 

__ p1zadas as condições do celebre memorandum. 
E apl!!;ar do seu incessante trabalho não puderao 
ainda concluir a liquidação, attento o minucioso 
exame, de que é preciso uzar-se nas contas 
exageradas, que têm sido apresentadas em 
numero mui avultado de reclamações. 

« Relativamente ao que se tem passado com 
a negociação das presas •ínglezas, o senador 
Francisco Carrieiro de cfampos nos seu~ rela
torios já dea uma info1·maçl10 tao circumstan· 
ciada á assembléa geral, que me livra _ do 
pungente desgosto de fallar em um tão triste 
assumpto. Só accrescentarei que a negõêiação 
haviª chegado a tal ponto de azedume, ~u~ oq 

. . 

se devi~ rejeitar ~odo e qualquer ajuste com o. 
governo inglez, expondo-se ás consequenciàs, 
que. comsigo 4carretaria essa regeiÇàcA'lu enlao 
ceder-se ,á imperiosa força das circumstancias . 
protéstando-se contra as fortes exigencias d; · 
ministerio inglez ; o que o governo brazileiro 
praticou com toda a dignidade e energia, como 
se verá logo que se publicar a correspondencia 
que tem havido entre as duas côrtes. 

« E quando o govemo imperial tem encon
trado da parle dos representantes da nação o 
auxilio necessario para occorrer ao pagamento 
das reclamações, no.o póde duvidar um só mo· 
mento, de que a-posiçao de~ada e espinhosfl, 
em que"se achava, foi pesada com toda ii ma
dureza a sabedoria pela assembléa geral; e esta 
considera1;ao sem duvida muito contribuirá para 
suavisar os enormes sacrificios, que vao pewr 
sobre o povo brazileiro. . -

- LEGAÇÕES_., E .-.CONSULADOS • 

cc Nestes lugares houve a alteração de se qat-· 
a licença, que requereo o encarregado de ne
gocios, que se. achava em Washington, ficando 
servindo interinamente o con~ul geral, e terem
se unido os consulados \leraes do Brazil em 
França e em Inglaterra á legaçao braiileira,-ser-
vindo-os um dos addidos. • 

" Não me parec~ necessario mostrar a utili
dade, que resulta ao governo imperial da con
servação destes ageffles diplomaticos e consulares 
na America e na Europa. 

« Direi unicamente que as com..wirnicações im
portantes, que elles têm feito, tanto politicas, 
corno commerciae!Mêm sido de muito proveito e 
interesse. A relaçllo n. 3 mostra o estado actual 
deste ramo do serviço publico. 

MEDIDAS DE ADMINISTRAÇÃO 

« O governo imperial conhecendo que a paz 
é a dadiva mais preciosa, que o Omnipotente 
póde conceder a uma nação, tem se esmera,dQ 
em cultivai-a com tod'tis os povos da terra. , 
O Brazil, colt"cado em uma posi,~ vantajosa 
do gleho, pos;;uindo um clima benigno, livre 
dos terri.eis flagellos physicos, que alormentao 
outros pai,zes, taes como terremotos, epide
mias, etc.; occupando excellentes e magníficos 
portos, sobresaJtindo entre .-:lles o do Rio de 
Janeiro, que é o ohjecto de admiração d"'odos 
os estrãngeiros, contri,u.uindo por si só para fa~,~,.: 
esta côrte um dos pnncipaes empoQ,ps man
timos do universo; o Brazil, digo, gozando _de 
todas estas _ vanta~ns, e de Ulll...J)OVO de cos
tumes doces, e dotado de .vivo engenho, parece 
estar destinado pela Di:rina Providencia para 
occupar. a figura mais brilhante entre as outras 
nações. Isto nllo é uma chimera, ou o vão 
desejo de _ um coração todo brazileiro. Basta 
unicamente que a concordia e a trariquill-rdade 
re\nem entre nós, e que ós brazileiros abando, 

- . 1 . . 
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nan ,fo lo1rna0ivali,hli!P.s, ; o espirito de par· 
tido, qne tnrlo corro111pe, se ex"etlãÕ uns .J:OS 
011lros eKJ servir bem á patria, defendendo as 
nos~as livr,•s instituições. · 

« Sendo este sy~tema, qne dieta uma política 
bem eutendi,la, elle 11i11ito tem contrib,1ido, 
pa1·a qne o govl'rno impPrial lenha inspirado a 
devida confiança em as nações do velho e 
novo mnndo, para proenrarem a nossa amizade, 
e continnarem suas relações políticas e com-
merciaes • 

" E' por is~o que as potencias da America e da 
Europa, depois <le tererfll"responrlido nos termos 
os mais amigaveis e polidos ( corno lambem 
fizera.o ultimamente Suas Magestades El-Rei da 
Prussia, e da Saxonia) ás cartas de gabinete, 
em que a regencia em nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro II lhes participou a exaltação 
do mesmo augusto senhor ao thronq_ deste 
lmperio pela abdicaçllo dq. ex-Imperàdor D. 
Pedio 1., consPrvárão até ll.gora os seus agentes 
diplo111aticos e consulares no Brazil, como se vê 
da relaçllo junta·n. 4. Sua l\fagestade Brilanica ha 
pouco le11•po mandou residir nesta côrle um seu 
enviarlo extrnordinario e ministro plenipotcn· 
ciario. Igual nomeaçflo acaba de fazer S. M. El· 
Rei dos francezes; e S. M. õ Imperador de todas 
as Russias, determinando que ficasse residindo 
nesta côrte um seu encarregado de negocios, 
teve a summa delicadeza de mandar logo 
annunciar pela nota do seu ministro dos ne
gocios estrangeiros o conde de Nesselrode, que 
se nomearia um ministro de igual caracter ao 
que tinha o fal!~cido barão de Palinça. As rcl;i
dencias lie lodos estes agentes diplomaticos, ao 
mesnio tempo que derllo maior realce ás nossas 
relações com aquellas nações, testemunhão de 
um modo o mais publico o interesse que ellas 
tomll.o pela gloria e explendor do joven mo· 
n.1rcha brazileiro, digno objecto das nossas 
mai~ caras e -rloces esperanças. 

« Com a maior satisfaçllo participo á assem· 
biéa geral legislativa que a regencia do governo 
da Grecia em nome de S. M. El-Rei-()tho, par
ticipando a exaltação do mesmo senhor ao 
lhrono daqi".1elle reino, significa á S. M. o Im
perado~ o Senhor D. Pedro II. os vivos desejos, 
de que se acha a'hi!U-9do- aq11.elle go.verno, de 
cultivar a amizadê e boa intelligencia com este 
imperio. 

« O nosso encarregado de negosios junto da 
• republica do estado oriental do Uruguay, haven· 

do-se achado no meio das com moções politicas, 
que alli têm havido entre o governo legal e o 
general Lavalleja, soube·poi;.um comportamento 
discreto, e de conformidade com as instr1ttções, 
que se lhe âerllo, inspirar a devida 't:onfiança 
áquclle governo. E tendo elle em tempo feito as 
convenientes participações ao presidente da 
provincia de S. Pedro, aquelle benemerito em· 
pregado deu todas as providencias, que a politica 
e a prudencia aconselhava.o, para que não se 

puzessem em .duvida as boas intençifl~ do go
verno im~rial pura com o rio E,!adt Oriental, 
que tanto reconheceu a leal1!ade neste prncedi· 
mento, que por uma nota rlo sell ministro dos 
negocios estrangeiros, dirigicL1 ao nosso encar· 
regarlo de negocio~, tleu os seus agradecimentos 
por esta prova de consLleraçao para com o 
mesmo governo do estado Oriental. Aquelle 
ministro mostrou l}ltimameute algumas sus• 
peitas sobre a conducta de um dos comman
dantes da nossa fronteira, julgando que elle 
protegia alguns dos refugiados orientaes, que 

. seguirll.o o partido do general Lavalleja . . E 
.quando o governo imperial, com aquelle espí
rito de franqueza e lealdade, que respira na sua 
correspondencia diplomatica, procurava des
vanecer aquellas suspeitas, dando as ordens 
mais terminantes nesta materia, acalffl"" com a 

.,maior surpresa de i'eceber ~-Tecente mente par- -
ticipações do presidente da provincia de S, 
Pedro, em ciue relata successos da parle de 
alguns officiaes e tr.ipa do Estado Oriental do 
Ur11guay1 os quaes têm comprometlido ã digni· 
d ade do imperio; mas o gnverno imperial está 
bem certo que o pq~idente daquella republiua 
nao deixará de:ft:rr uma satisfaça.o publica da 
sua desapprovação por aquelles actos ternerarir8s 
dos seus empregados ; mas qualldo nM se 
realizem, o que nao é de esperar, estas ~§12e· 
ranças, o governo imperial se dirigira á 
assembléa geral legislativa, requerendo as 
medidas que julgar em sua sabedoria -necessa-
rias em til.o grave ass'fflpto. _ 

cc O encarregado de negocios brazileil'!l junto 
ao governo das províncias argentinas que reside 
mi Buenos-Ayres guiando-se pelo que lhe foi 
determinado em suâs instrucções, tratou logo de 
fazer valer as reclamações de alguns senadores 
e deputados, que forão roubado~ por dous cor
sarios com bandeira argentina nos brigues 
mercantes dos Estados-Unidos da America, de
nominados-Ontario-, e-Planta-, quando 4 

vinhão da Bahia tomar assento nas sutis res
pectivas camaras. O dito enca)il;egado de nego
cios na.o encontrou a cooperaç!IO, ql!le se havia 
promettido, dos mins 0fficios do agente diplo
matico dos Estados- Unidos;por ca.usa talvez 
das questões, que se suscitárão enh'e os-:aous 
governos argentino, e dos Estados-Unidos, rela
tivamente á interrupção da pesca nas ilhas41 
Malvinas, que foi feita por ordem do governador 
argentino, Vernet, o qual tomou uma embar· 
cação americana, denominada - Henriet ~ ; 
wocedimento este, _.que Jl!Otivou que o com-

""mandante da corveta de guerra dos Estados
Unidos, denomi'nada-Levingsto~-, capit!IO
Ducan-, He dirigisse ás ditas ilhas, e praticasse 
netos, de que tem resultado uma long4 corrés
pondencia diploi1tntica entre os dous govemos ; 
sendo depois nomeado urn enviado extraordi
nario argentino junto do •saliinete de Was
hington, 
• 
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<< Nno obstante nil.o haver a dita cooperação 
o gove010 imperial ordenou ao mencionado seu 
agente diplomatico, que nil.o deixasse de fazer 
logo as reclamações ; o que elle já praticou, 
E como é mui provavel que os governos da 
America adaptem o principio de que a bandeira 
cobre a carga, na fórma do que se ac:ha esti
pulado nos tratados, que alguns desses governos 
têm feito com os Estados-Unidos da America ; 
nn.o se deve perder a esperança de que o go
verno argentltio não faça restituir a propriedade 
roubada pelos corsarios, principalmente ha
vendo a garantia do producto da venda da catga 
do bergantim americano-Leonidas-, perten
centes á subditos da republica Argentina. 

« Além destes encarregados de negocios, 
enviou o governo um para residir junto da re
publica da Bolivia. Este agente, depois de ter 
tido uma longa~ e perigosa viagem, chegou á 
Chuquisaca, e delle se receber!lo as participa
ções"!Ilais.)isongeiras do bom acolhimento, que 
encontrou no illuslre presidente da republica o 
marechal André de,ianta Cruz, que respondeu 
nos termos os mais ítrba~s e polidos á carta, 
que a regencia em nome do Imperador lhe es
crevêra, e prometteu enviar um seu agente 
diplomatico, para residir junto da côrr~ do Rio 
de Janeiro . 

...,. « Com os mais governos da America, aonde 
não temos agentes diplomaticos, nem consu
lares, continúa a subsistir a mais perfeita 
harmonia, liâvendo-se recebido do Mexico 
officios do ministro e secretario de estado dos 
negocios estrangeiros, com os quaes transmittia 
os relntorios, qne tanto elle, como seus collegas 
haviào apresentado ás respectivas camaras. 
O gõverno imperial já teria enviado um 
agente seu para residir junto daquelle governo, 
se nil.o julgasse acertai;w esperar primeiramente 
pela chegada do ministro, que d'alli se anirnn
ciava .dever tocar no Rio"tte Janeiro; chegada 
que até,,agora n!lo se realizou, talvez por causa 
das commoções . internas, de que tem sido 
infelizmente victíma aquelle paiz. 

« Tendo o Santíssimo Padre Leao XII esta
belecido nesta côrte uma nunciatura de pri
meirn ordem com todas as 1·egalias a ella 
inherentes, acredilon monsenhot· Ostini nuncio 
na. Brnzil, que foi es.:olhido pelo governo irn
perial_;l.i terna enviada pela Santa Sé, Aquelle 

., nuucio deveria ter sido .nomeado cardeal logo 
que acabasse a sua mis~!lo; por'ém tendo.apenas 
risidiilo poucos mezes nesta côt'le, sohci~~u 
com vivas e repetidas instancias licença para 
retirar-se, allegando uao lhe convir o clima, 
chegando até a d:,:er que a sua vida corria pe
rigo ; sendo dep·ois nomeado. nuncio em Vienna, 
onde já havia servido . 

plicações sob,e o motivo de não h:lvel-o no
meado logo cardeal, visto nao ter terminado a 
sua missllo pelo pouco tempo da sua resi<lencia-r 
e accrescenlou tnais que o mesmo monsenhor 
Oslini seria elevado opportunamente ao bar
rete cardinalício levando-se-lhe em conta o 
tempo que aqui residira. 

« O governo imperial achando-se na melhor 
harmonia e boa intelligencia com a Santa Sé, 
e bem persuadido de que a sua dignidade nll.o 
foi comprotnetlida neste negocio, ordenQoff, ao 
seu encarregado de negocios em Roma, que 
houvesse de sobreestar na correspondencia, que 
havia calorosamente encetado para a imme
diata nomeaçao de cat·dear na pessoa de mon
senhor Ostini. 

« Os ministros de El-Rei da Belgica, e Sa
xonia em Londres parti-:ipárao Qfli ao enviado 
brazileirc,, que se achavM munidos de plenos 
poderes para estabelecerem relações commer
ciaes corn este lmperio. 

« O' governo i111Pperial, depois de ter mandado 
significar áquelles 'ministros quanto elle l"olgava 
de cultivar a boa harmonia e intelligcncia entre 
os respectivos paizes, não se prestou a entrar 
em negociação para algum tratado de com
mercio ; porém não pelo motivo de n!lo convir 
fazerem-se semelhantes tratados ; porqu"nto, 
sobre ser isto contrario á pratica seguida pelas 
nações mais.,illuslradas, como, por exernµlo, os 
Estados-Unit!os da America, França, e Ingla
terra ; parece que, emquantu todos os governos 
n!lo abandonarem o principio de favorecerem nas 
suas lfandegas as mercadorias de urnas n..ções 
com prejuizo das outras ; se to.na de necessi: 
datlc, que os outros paizes se aproveitem das 
vantagens concedidas, concluindo esses trntados 
da maneira a mais proveitosa aos i11teresses 
nacionaes. Dentais la,ubem nesses tratadus se 
definem e fixao varias por!tos graves e delicados 
de direito maritimo ; taes como, quaes sejao os 
artigos, que se hão de considerar-contrabando 
de guerra- ; qual o modo das vbitas que os 
navios de guerra podem mandar:..fazer nos na- ... 
vi• mercantes n1J alto mar; e o que se entende 
pot· portos bloqueados ; pontos estes, que se 
estivessem clar.11nente rlefi11itlus e determinad11s, 
o Brazil talvez não tivesse agora dtl satisfazer as 
enormes som mas, q11e se reela,uáràu pe las di· 
versas nações ª"ligas e neutras por musa das 
presas feitas pela esqn,1Jra impcrial ·brazile,r", 
quando hlu,111eou o l:li<J da Prata ua desasl l'Osa . 
guerra que tivelllus Culll a republica a rgentina. 

« A raz11o rnais ponderos::i, que influiu q go
verno imperial p .. ra declinar a suprau1encio
nada negociaçào, fui que tendo a assen1bléa 
geral legislattva do Brazil, dit"igida µor u111a 
sabia política, igualado pela lei de 25 de Se
tembro de 18215 a todas as nações no paga· 
mento dos direitos de importaçao nas nossas 
alfandegas, e determinado vda outra lei de 16 
de ,NQvembro de 1831, que a,s çmbarca~Oe~ 

. «"'Ü santíssimo padre ora reinante querendo 
resalvar todo o motivo d& desgosto para com a 
côrte -do Brnzil, deu por um breve, que dirig~ 
~ re~enci.,#11 nome de Imperador, ~das as _ex-- .... 
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nacionaes ·pagassem os direitos de ancoragem 
etc. ; ficando extensivo este pngamento a todos 
os navios estrangeiros ; não tinh~ o Brazil van
tageqs consideraveis a ·conceder ás ilações 
Bélga, e Saxonia, para poder alcançar favores 
na introducç1lo dos nossos generos nos mer-· 
cal)os daqnelles paizes. -' 

(( Parecendo-me que seria conveniente e util 
dar toda a ·publicidade na Europa á lei de 23 de 
Oiltubro'"lle 1832, que facilitou a ~aturalização 
a'os estrangeiros de bons costumes, que dese
jas~m vir·estahelecer-se no Brazil; dei ordem 
aos nossos agentes, paM fazerem traduzir 
aquella lei nas linguas allemã, franceza, e 
ingleza. • ~ 

cc Esfa publicação sem duvida contribuirá 
muito para animar a emigração dos capitalistas, 
e de gente industriosa para Ô Braztf, que tanto 
carece de pesspas livres e intelligentes, para se 
empregarem na agricultura e nas artes. !t 

« A fiel execução que o governo do Brazil 
tem., dad6 aos tratados ce1'!brados com varias 
potencias da imeric,l e da Europà, deu causa a 
queoonão se mandasse extinguir o. lugar de juiz 
conservador da nação ingleza, logo que foi sanc
<:.i~ado pela regencia êm nome do Imperador 
o codígo do processo criminal. Como pelo 
artigo VI do trat.ado d'e 17 de Agosto ~ 1827 
entre este imperiõ e a Grarn·Bretanhae frlanda, 
se ~ti pulou que aquelle lugar subsislis8e até se 
achar um sul>stituto satisfaclorio ; julgou o go
verno imperial, que convinha á ddicadeia e 
melindre, com que se devemJ.ratar as relações 
diplomalicas, entender-se primeiramente com o 
ministerio inglez. 

« Neste sentido fiz a devida communicaçno, 
esperando pela resposta, para leval-a ao conhe
cimento da assembléa geral legí~lativa. 

,, ija_v1ndo-~e concluído os tral:l'alhos,. á que 
' o almirante n~glez~z proceder na 1\lia do 
Focinho do Cabo, para se salvar o dinheiro, que 
se achava na fragata Thelis, que naufragou em 
Cabo Frio, o encarregado de negocios de S. 
M. Britanica ne,ta côrte, tanto da sua parte, 
éõmo do almi.i:ante, significou os seus mais vivos 
agradecimentos pelo pro~ soccorro, e faci
Jidades..iue o governo imperia~andou prestar 
para aquelle fim, conset'lltindo que us officiaes e 
attifices inglezes se em pregassem em fazer os 
trabitihos, que fossem necessarios para se salvar 
a propriedade naufragada; os quaes pela sua 
complicaçn.o e difficuldade de machinismo; mo
tivarão a demora que houve na retirada. dos
meridonados officiaes e artífices. Felizmente se 
achão agora desvanecidos osreceio& e descon
fianças, que chegárão a entrar nos animos de 
algumas pessoas, cuja susceptibilidade e ima• 
ginação ardente fa:ttno já.;ter naquellà estaàa 
deis inglézrs sinistros desígnios. • -AUGMENTd'E Dl'Ml'Nll!ÇÃO DE DESPEZA · ....... 

• No anno financeiro · de 1831 a 1832 se 

gastárão as quantiag,. de 18:889$416, moeda 
fraca, e 41:479$885, moeda forte,· de que re

' súltou um saldo de 39:520$115, moeda forte, e 
3:110$584, moeda fraca ; o qual, em conse
quencia' da resolução 'de 23 de Outubro de 1832, 
foi ·mandado applicar aos pagamentos que 
const!I.O da relaçn.o n . 5. E-como alguns orde
nados e outras despezas de legações, que devia.o 
ter sido abonada~ no dito anno financeiro de 
31 a 32, á que verdadeiramente pertencião, 
não o forã.o p,elos transtornos occasionados pelos 
saques de letras, que chegárão tarde, e outros 
inconvenientes ; e só no corrente anno finan
ceiro puderll.o ser abonados pelo thesouro na
cional, julguei acertado que as quantias já 
satisfeitas, e m encionadas na relação n. 6, fossem 
encontradas no resto do saldo daquelle referido 
anno, afim de não sobrecarregat as do cosre.nte 
anno financeiro de 1832 a 1833. ' 

cc Conhecendo que as nossas actuaes circum
_il!ltancias-exjgem a mais estricta economia nas 

despezas publicas ; conheço tambem que ha 
algumas, q~são de necessidade fazer-se, prin
cipal mente quando se trata das que pertencem 
á d ignidade da nação na sua representação nos 
paizes estrangeiros. 

<e Fundado nestes principias, pedr para o 
anno financeiro de 1834 a 1835 a somma de 
130:000$,· para as despezas a cargo da repar
tição dos negocios estrangeiros, contemplando
se mais duas missões de segunda ordem para 
Port-t,gal, e Vienna d'Austria e uma de terce.ira 
orde,n para Hespanha. · ,.,, 

cc Os motivos, que a isso me induzirão, me 
parecem ser ponderosos. Quanto a Portugal; 
ninguem duvida~ quanto nos convém e inte
rBiSa cullivarmos a sua amizade, e relações 
poli~icas e commerciaes, visto Sl. o paiz, de 
quem descendemos, e que a semeii1ança de 
lingua, religião, e costumes, darão sempre 
muitas facilidades aos habito\fll_es· deste imperio 
com aquelle reino nos seus tratos mercantis •. 

u Quanto á Vienna, os estreitos vinculas· de 
parentesco, que unem o joven Imperador do 
Brazil. com S. M. Imperial e real aposlolica, 
exigem que da nossa parte demos um publico 
testemunho de consideração e apreço para com 
aquell~ côrte. 

cc Quanto á He_spanha, a politica mais illus
trada, que parece dõ1ninar agora aquelle ga
binete, dá toda a esperança ,de . que reconheça 
este lmperio , com quem aliás tem ·tit.lo sempre 
relações de ·commercío. • 

« A' vista destas ponderações julgo do meu 
dever requerer que as ditas tres missões sejão . " 
desde já contempladas no orçamento, que deve ' 
principiar no anno finlflceiro de 1833 a 1834. 

. « Taes s\o, augustos e dignissimos senhores 
representantes da naçAi, os objectos, que me 
parecem dignos de serem levados ao conheci· 
mento d11. assembléa geral legislativa ; e se tiver 
a fo'1una de haver desempenhado o espinhoso 
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dever- do meu cargo de maneira que mereça a 
vossa approvaçao, me considei-arei assaz recom
pensado pelos esforços, que tenho feito para 
corresponderá confiança da naçao, á que tenho 
a honra de pertencer. • 

"Palacio do Rio de Janeiro, em 26 de Abril 
~ de 1833.-BenWda Silva Liaboa. » 

N. I 

RELAÇÃO DAS PESSOAS QUE COMPOEM A SECRE1'ARIA 
DE ESTADO DOS NEGOCIOS ES:.~ANG!IRos,. 

Ministro e .slcreta1·io de estado 

O Exm. Conselheiro Bento da Silva Lisboa. 

Ojficíal maior ínterino 

José Marques Lisbõa. 

Ojfimaes 

José Domingues de Ataide Moncorvo. 
Vicente Antonio da Costa. 
Manoel Candido de Miranda. :t ,. 

PAGAMENTOS QUE SE MANDARÃO FAZER EM VIRTUDE 
DOS DECRETOS DE 7 DE NOVEMBRO DE 1831 E 23 
DE OUTUBRO DE 1832 POI\ INDEMNIZAÇÃO _J)E 
PRESAS JÁ LIQUIDADAS, • - ... 

Embarcações inglezas 

Berganlim Henry 
8'.lsabella 

Dito George. • 
Dito John . ~ • 
Dito Anne. 

40:957$418 
262:307$841--
128!149$426 
293:511$6-59 724:926$344 

& 

Fifh.barcações .fran~ 

Navios Junon, Jen-
ny, e Belle.,Ga
brielle ~ -. . 166:007$070 

53:328$845 

.. Ditos Geuevieve, 
l'Auguste . 

Escuna Aline. 36:716$000 25G:051$915 

980:978$259 

F.16ttarçações suec~ -Bergantins Anders. * 25:000$000 Roberto da Silva do!/.Sairlos Pereira. 
Rrancisco de Paula Ferreira de Amorim. • Navio Carlos Adolf. 15:000$000 

• 

.. -

Porteiro e guarda livros 

Reginaldo Claro Ribeiro. 

Dito graduado 

José Joaquim de Saul'Anna. • 

Ajudante 

Jono Mendes- dos.Rllis. .. 
• 
Cor1·eios a caval/o 

Agostinho Feliciano. 
Antonio Domingues Barboza. 
João Barboza Coutinho. 
João José Barata. 
N. B. Existem, mais os officiaes ,.Iêsla secre

taria de est:ao a saber: 
José Joaquim Timotheo de Araujo, em com

missllo (vid. Londres.) 
Antonio de Souza Dias, e Luiz de Souza Dias, 

mandados recolher a esta côrte de commissões 
externas. 

Antonio José Rademaker, -em commí~ões. 
(vid. Paizes Baixos.) ,, · 

Seçretaria de estado, em 26 de Abril de 
1833. - O official maior inlerino.-José Alar· 
ques Liaboa. 

TO~\il 1 

40:000$000 

Embarcações amm·icanas 

Bergnntim Presi
dente Ada111s . 

Dito Mathilda 
60:000$000 
24:000$000 

_, _ .. 
84:000$000 

.Eni.fl.p,rca~ão d~namàfqueza 

Galera Fortuna. 21J:000$000 ... 

Embarcação hoHandeza 

Navio Wilhelmina e Mal'ia. 
-

19:687$/'í00 ---------
1.150:665$759 . 

Secretaria ~e estado em 26 de Abril de 
1833.-0 official maior inlerino.-'-,losé Mai·
que,i Lisboa. - N.3 

RELAÇÃO DAS PESSOAS QtTE COMPOEM O CORPO Dli, 
PU>MATJCO E CONSULAR BRAZILEIRO RESIDENTE NA 
EUROPA E ESTADOS ºDA A?.!ERICA, ... 

lnglaterm 

Enviado exlraordinario e ministro plenipolen
ciario. - Euslaquio Adolpho de Mt:llo e 
~faltos, .. 

lG -
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Secretario da legaçll@!'-Miguel ~aria ~oa. 
Addido e consul gerai.-José Joa~nim Ti111otheo 

de Araujo. 
Addido.-Augusto de Paiva . .., 

França 

Enviado extraordinario e ministro plen ipoten-
ciario.-José Joaquim da Rocha. - ' 

Secretario de legaçllo.-Vago. 
Addido e consul geral.-Luiz Pereira So<lré. 
Addido.-Francisco de Salles Torres Homem. 

• Addidos de 2" classe.-Joaquim Igi;'acio de Se- • 
' queira Bulcllo. 
Dito.-Juvencio da Rocha Maciel. -
Dito.-José Faustino dos Santos. 

Roma 

E,1carregado de negocios.-0 conselheiro Luiz 
Moutinho Lima Alves e Silva. 

Austria 

Encarregado de negociQS "interino e consul 
_geral.-João Alves de Brito. 

Encarregado de negocios interino e consul 
geral.-Gaspar José Lisboa. 

s 

iSueeia e Dinamarca 

Encarregado de negocios interino e consul 
geral.-Pedrçi_Affonso de CarW!.lho. 

Prussia e Cidades Anseaticas 

Encarre11:ado de negocios interino e consul 
geral.-Antonio de Menezes Vasconcellos de 
Dl'llmond. 

Addido de 2• classe . .JAntonio de Menezes Vas
concellos (Sobrinho.) 

Paizes Baixos , 

Consul geral.-Antonio José Rademaker. 

Gibraltar 

Consul.-Joaquim Pereira Vianna de Lima. 

Lisboa 

Consul geral.-Antonio da Silva Junior. 
Encarregado do cohsulado.-Viccnte Ferreira 

da Silva. - - --

LEGAÇÕES E CQNSULADOS NA A!IERICA 

Estados Untdos 

Encarregado de negocios.-José de Araujo Ri
heiro. 

Consul geral.-Manoel G1.1ilhermç dos Reis. 

Bolívia 

Encarregado de negocios interino e consul 
geral.-Antonio GonçaJves da Cruz. 

Buenos Ayres 
~ ·* 

Encarregado de negocios int~ino e consul 
geral.-Anlonio Candido Ferreira __ 

JJUntevidéo 
..... 

Encarregado de negocios inteJ!Pho• e consul 
ger.al.-Manoel d1l Almeida Vasconcellos. 
Secretaria de estado, em 26 de Abril de 

1833.-0 official maior interino.-José Mar
ques Lisboa. 

N.4 

ESTADO ACl'UA!Jt 'éO CORPO DIPLOIIIATJCO E CONSUimR 

_. ESTRANGEIRO RESIDENTE.oliESTA CÔRTE . . 
Encarregados de JJ,egocios ... 

Austria, Barão Daiser. 
Dinamarca, conde de Reventlow. 
Estados-D nidos, Ethan A. Brown. 
França, Eduardo Ponto is. 
Inglaterra, W. G. Ouveley. 
Regenc:+a dt Portugal, J o!lO• Baptista Moreira. 
Roma, abbade Fabbrini. 
Russia, bar!lO de Maltilz. 

Consules geraes 

Austria, Francisco Scheiner. 
Roma, José Dias da Cruz Lima. 
Russia., conselheiro Walenstein. 
Cidades an,iaticas, J. H. C. Ten Brink. 
Estado Oriental, Antonio José de Olw.eira • 

Campos. "!' _ 
Napoles, D. ~nnaro Merolla. 
Pi-ussia, Guilherme Theremin. 
Republica Argentina, Guilherme Platte. 

Encari-egados dos consulados na aiisencia dos 
consttles. 

Baviera, J. H. C. TeQ. Brink, agente com-
mercial. ... -

.,.Dinamarca, Jon.o Francisco Kmery. 
Hanover, George Daneves. 
Wurlemberg, João José de Castro e Silva.· 

Oonsiiles 

Dinamarca, Diogo Hamann. 
Esfãdos-Unidos, Juao Martins Baker 
Inglaterra, Rober.to Heskel. 
Hanover, G. H. A. Berg. 
Suissa, Augusto Tavel. 
Wurtemberg, Carlos Luiz Meyer, 
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• Viee-~onsules 

Columbia, Jo!io,André Cogo~ 
França, !IIT. Taunnav. 
Paizes Baixos, J. G~ Rodner. 

,, Secretaria. de' esta~, em 26 de Abril de 
1833,..-0 official maior intiirino, :fBB Marques 
Lisboa. " ~ 

:a • ~ N. S 

REL~ÃO DAS AJUDAS DE CUSTO E OOTilAS DESPEZAS 

QUE SE MANDAilÃO PAGAR POR CONTA DO SALDO 
QUE FICOU /{ FAVOil DA REPARTIÇÃO DOS NEGO· 

CIOS ESTilANGEIROS DO .ANNO FlNANCE!IlO DE 1831 
A 1832, E!t VIRTUDE DO DEt!i'IETO DE 23 DE 
OUTUJ:1ll0 DE 1832. 

A José Joaquim da Rocha, en
viado extràordinario e ministro 
plenipotenciarío ell} Pariz, · a 
ajuda de custo que lhe per-
tencia na conformidade do de
creto de 23 de D<:!zembro de 
1828 .••...•.•............ 

A Antonio Gomes Fen•etra Bran
.;'.J!iO, que servio de Se/rretario 

• d~ me.!Ull[• .. .-igaçno, idem dite 
dito ............•••....... 

A Luiz Pereira Sodré, addido á 
legaç!io e consul geral em Pariz 
pelo ordenado que vêuceu, 
contado ãe 15 de Agosto a 14 
de Oiitubro de 11?:a, que ser-
via interinamente de ~arre-

tado de negociC* na razll.o de 
2:400$ pol' anno, 400$, de 

.., cuja quantia. se abate 125$ 
que iim 30 de Junho deste 
anno deve ficar restando pelo 
adiantamento que teve de um 
quartel do seu ordenado •.•.. 

A Eustaquio Adolpho de Mello € 

Mattos, enviado extniordinario 
e ministro plenipotenciario cm 
Londres pela-ajuda .. de êusto 
que-+he pertencia, em vil'tud-
do decreto de 23 de Dezemb1·0 
de 1828, ~000$, cios quaes se 

• abate a importancia de .t 100 
que gastou de mais sobre as 
despezas que "'il1e forao arbi-
tradas .•... , •...•......... 

A Miguel Maria Li~boa, secretario 
da-·-'legaçao ecii Londres pela 
ajuda de custo que lhe pcyten-
cia, em virtude do decreto-de 
23 de D~zembro de 1828 .... 

A Antonio CandidCJ Ferreira, en
c.i,rre;;ado de negocios interino 
e consul geral em Buenos
Ayres, idem dito dito ..... , . 

,.,. 

-
'4:000$(ffl() 

900$000 

275$000 

.... .li-

4:644$445 

1:000$000 

1:100$0QO 

A Manoel de Almeida Vascon
cellos, encarregado de negocios 
inleri110 e consul geral em 
Monlevidéo, idem dito dito... 1:000$000 

A Antonio José Radernaker, cofl_; 
sul geral nos Paizes Baixos, 
para pagamento dos emolu
mentos exigidos pelo governo 

· Hollandez pela expediçao do 
.,:-",U exequatur e do que alcan
çou o seu antecessor; assim 
como os vice-consules de Ams
lerdam e Rollerdam, ;t .. 64, 
5, 2 ................. -:-... 228$474 

A Carlos Vanotti, vice-consul 
·~em Napo\es pelos ordenados 

que pagou ao ex-consul geral 
Miguel José Rodrigues Feilal 
vencidos nos fins do anno de 
1829 e princípios de 1830, 
.t 98.. .. .. . . .. . .. .. .. .. . 348$444 

A' disposiça.o da nos5a legaçao em ,. 
Montevir.léo, pezos 441 e 6 
reales.. . . . . • .. . .. . . .. . • . . . • . 353$400 

13.849$763 

« Secretãria de est:lllo, em '2~ de Abril de 
1833.-0 oflicial maior interino, José Marques 
Lishoct. » 

N.6 

RELAÇÃO DAS QUANTIAS QUE JÁ ESTÃO PAGAS E SE 
MANDÃO ENCONTRAR NO SALDO QUE FICOU A FAVOR 

• DA REPARTIÇÃO DOS NEGOCIOS ESTRANGEIROS DO 

ANNO FINANCÉIRO QUE FINDOU E~! 30 DE JUNHO 
DE 1832, MANDADO PÔR Á DISPOSIÇÃO DA MESMA 

11EPAilTIÇÃO POR DllCRETO DE 23 DE OUTUBRO DE 
1832. 

O ot·clenado cio 1° quartel de 1831 
a 1832 do ministro em Roma, 
e despczns da le~ç~o no 2° dito 
que se mandou pagar por aviso 
de 9 d!! Julho de 1~2 ...... . 

O ordenado do encanegado de ne
gocios no Perú, desde Outubro 
de 1831 a Março de 183i. que 

• mandou pagar por aviso de 30 
de Julho de 1832 .......... . 

O dito do ê'ommissario na Serra 
Leôa do 2º e 3º quarteis de 1831 
a 1832 que se mandou pagar por 
aviso de 16 de Junho de 1832 

O dito do consul geral em Londres 
vencido de 25 de Junh"f a 31 
de Dezembro de 1831, que se 
mandou pagar por aviso de 8 
de Maio de,1832 .... , ...... . 

As despezas da legaç!iO em Mon
- tevid~o.:no 1°, 2° e 3º quarteis 

1:800$000 

1:200$000 

1:000$000 

-
260$860 
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de 1831 a l,83~ que s ~ 

_mandou pagar·por avis~de 25 
ele Novembro Jlt 1832 . ..••. 

As ditas da legação .no Perú nos 
annêrs de 1829, 18~0 e 1831, ..., 

109$239 

que se mat'l'l\!rno pagar por 
aviso de 23 de Agosto de 1832 "' 65$000 

O order;iado do encarregadolÍe 
negocios em Hamburgo do 3º 
quartel de...1836"!! 1831, que se 
mandou pagar por aviso de 17 
de Maio de 183'.l . ....•...•• 

O dito do mesmo do 1º e 2° 
quarteis de 1831 a 1832, idem. 

O dilo do ex-encarregado de ne
gocios no Perú, o 3° quartel de 
1830 a 1831, que se mandou 

150$000 

500$000 

pagar por aviso de 1'!'t de Ou-. 
lubro de 1832 ........... ,4~, -:êa1'994$150 

As despezas feitas com subditos 
· brazi~·os no hospital de S. 
~ .José em risbôa, que se mandou 
• pagi!f por• avisos de 8 de Maio • 

e 5 de Outubro d~ 1832 .• •• "I 
O ordenado do cônsul em Gi· 

brallar do 4º quartel de..J.830 a 
1831 e do lº e 2" de 1831 a 
1832, que se mandou pagar 
por aviso de 27 de1\gosto de 
1832 .•.•••••...••... . ••• : . 

,./i. quantia que se mandou dar a 
Luiz de Souza Dias por aviso 
de 24 d~ Outubro de 1832, 
como ajuda de custo addicional 
para regressar a esta côrte .•.. 

--
520$000 

407$000 .. :. 
• A quantia que se, pagou . _a Paulo 

Barbo.ia da Silva, em virtlJ.de 
do aviso de 3 de Novembro de 
1832 para pagámenlo de seus -
ordenados atrasados. • . . . . • . . 417$333 

... A quantia de 1:684$210, em 
mueda fraca, que se pagou ao 
monsenhor Vidigal, em virtude 
do mesmo aviso por differença 
de cambio, euja quantia se,tWo 
reduzida ao par no cambio de 

.... 34, corrente no dia do paga
mento "'10 de Dezembro de 

.. 

1882). produz. • • • • • . • . • . . • . • ~45$377 
A quantia de 2:372$830, em .... 

. moeda. fraca, que se pag'ou a 
• Vicente Antonie-da Costa, como 

acima ..•..•..•.•.•••.•.•.. 
A quantia de 200$, dita moeda, 

que-Se pagou a João Luiz Ay. 
rosa, em virtude do dito aviso 
para pagamento de um resto 
do seu ordenado, cuja. q,uantia 
sendo reduzida ,,ao p a r no 
cambio correiite no dia do pa-
gamento (10 de Dezembro de 
1832) produz .. . .. . ...•.•.. 

1:195$200 

., 

100$740 

Pelo que se deve encQlól«ar nas 
despezas feitas em Londres 
por conta da repartiçao dos 
negocios estrangeiros, que só 
agora forao abonadas no the
souro,montando em .S 7.071,8,4 

êi'u 25:142$814 .• . .• ~....... 17:682$941 

27:283$240 -
« Secretaria de estado, em 26 de Abril de 

1833.-0 official•maior interino, José Marqu.e8 
LiBboa. " .,. 

·- N. ')' 

RELAÇÃO DAS PESSOAS QUE COMPOEM AS comussõES 
Ml)CTAS ESTABELECIDAS NESTA CÔRTE E EM SERRA 
LEÔA, SEUS VENCIMENTOS E MAIS DESPEZAS1,, A 
SABER: 

Oommissão mixta brazileira e ingleza 

Commissario juiz, o conselheiro João Carneiro 
de Càmpos. 

Dito arbitro, João Pereii:a de Soull!l. 
Secretario, Braz Martins da Costa PasSQil. 
Interprete, Theophilo de Mello. 
Porteiro, Antonio José Sampaio. 
Continuo, ·Duarte Ramalho de Sampaio. 
Dito, Jeronymo José Pupe Corrêa. 
Meirinho e ajudante, João Leal de Sampaio. 

Oommi.ssão mi:l!ta em Serr<i Le6a . . , 
Gommissario ~iz brazileiro, Jo~ de Paiva. 
Dito tjio arbitro_M'àtheus Egídio da Silveira,,. 

CommÍS$M- mixta _jrazileira e portugueza 

Commissario, Frucluoso t.ufz da Motta . 
Dito, João Pereira Darrigue Faro. 
Secretario, Luiz Sebastião Fabregas'"Eiurigué . 
Porteiro, Antonio Candido Martins. 

Oommi88éto de liquidação das preBas inglezas 

Cõ~issario, José Dias da Cruz Lima • 
Dito, Joaquim Teixeira de Macedo. 
Anianuense, Nalhaniel Lucas. 

Oornmissão de liquidação ~ pi·esaa>.francezas, 
dinamarquezas e..Mtecas ., ... _. 

Commissario, João Martins Lourenço Vianna. 
Secretaria de estado, 26 de Abril de 1833. 

O official maior interino. - Jo.~é Marqued • 
Lisboa. ., - ~ 

# 

Finda a· leitura retira-se o ministro com·as 
formalidades com que entrou, sendo o relalorio 
remettido á commissão de diplwnacia. 

Pass~do·se a discussao do segúndo periodo 
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do voto de graças, que principia :-Acamara dos 
deputados, senhor, etc. 

O St', Montezuma. <liz, qne a regencia, na 
sua1hlla, tinha englobado tudo, e que a !jj)tn· 
missão tinha feito o mes~o: q11e nllo"fl'!"m vi,to 
uma falia cio throAO mais extensa, do qne esta ; 
m:,.s que as qnestões principaes ficão em 
silencio : e pede, qne se trate de toda a falia 

• e para nll.o demorar muito a discussão, se trate 
deste objecto em globo: e conclue dizendo : 
façamos isto em globo, qne a naçM desenglo-
bará. -

"' Sendo proposto á volaçi!.o, se a.discussão ele- : 
'teria .i:ersar sobre toda a falla, decide-se affir- · ~ 
malivamente. 1

1
. 

Vêm á mesa, e sãe- apoiadas as seguintes 
emenáas: , 

Do Sr. May:-Adoranrlo hum1ldemente o;,àe . . 1 

cretoJ do creador, etc. (Vid. supra.) 
Do Sr. Carneiro da Cunha :- Depois das pa· _ 

lavras, etc. . · 
Do Sr. Ribeiro de Andrada : - Emenda ao 

§ 2º: -A camara dos deputados, etc. 
O Sr. Martim Francisco declara, que linha 

mandado á mesa a sua emenda; pois que 
assenta, que a Sra. D. Paula nll.o é ornamento 
do lhrono brazileiro ; porque esse é só o mo
narcha : que se póde dizer, que a Sra. D. Paula 

Sessão eill -ll de ~aio 

PRESIDENCIA DO SR. LJMP9'ffrE ABREÇ. -
,.Suii:grÂRio. - Expediente. - Requef'tmen'!os. -

Discur.itJs dos Srt' Castro Alvares, Carneiro 
da'. Ounlvf, Costa Ferreir~ Custodio Dia.~.
O1·,lem d,, di t1.--..Eleição dr,, commúsifo e.spe· 
cial para r,&digir o projecto de lei sobre o 
meio circ11lante. -Resposta á falia do throno. 
-Dfacursos do.~ Srs. ,E1·nesto, Montezuma e 
Souza Vasconcellos. - Adia1nento da dis
cussão pela hora. 

... .. ....... 
A's-.,10 horas feilt a chamada, estão presenlf.i. 

71 Srs. deputado~. " ,. . . 
Fallão com causa participãda os Srs!' Pe

reira de .Brito, Ca\mon, Mello e Mattos, 
J.ardim, Carneiro Leão e Pinto Peixoto ; e sem 
ella os Srs. Sebastiao do Rego, Corrêa de Albu
querque, Tavare:;, Marcellino de Brito, Fer
nandes da Silveira, Almeida Torres, Lino Cou
tinho, Chicharro, Baptista Caelano,..,Gomes da -
Fonseca, Ferreira de Mello, PiRto Coellw, Jun• 
queira, Vascoq~llos, Simões, ~edo, Paula 
Souza, Feijó, Amaral e Clemente Pereira. ~ 

.à.b~ta a sessão, lida a acta da antecedente, 
é approvada . • 

O SR. SECRETARIO BELISARIO passa a dar conta 
do ~ 

é um dos ornamentos da Dynastia brazileira : 
que a sua emenda é sobre a redacção ; e fa. 
zendo mais algumas observações, conclue di- , 
zendo, que em geral a sua emenda é emenda d 
redacção. ' 

EXPEDIENTE ... . 
1º Offici~ do ministro do irnperio, enviando 

Ires resoluções do conselho geral da província 

O Sr, Alves Bra.noo, como membro da com
missão, defel!JJ,ra doutrina da falla, e combate 
a emenda do-Sr. May. 

O Sr, Ma.y pede a palavra, e responde aos 
argumentos do Sr. AJ.yes Branco. • 

A emenda do Sr. Martim Francisco é admit
tida á discussão. 

O Sr, Montazuma, em novo discurso, com
bate a resposta á falia do th&ono; e é de parecer, 
que vollP. á commissao, para a redigir, tratando 
dos pontos, em que elie tem locado. 

Tendo dado a hora, fica a discussão adiada, 
e o Sr. presidente designa para ordem ct"o dia 
11 de Maio : ~ 1 

Nomeação da com missão especial, para ·re
digir a lei ::;obre o meio circulante. 

DiscussAo do voto de graças. 
Projeclos dados para a ordem do dia ante-

cedente. .,. 
Levanta-se a sessão 111'; 2 horas e um quarto. 

• ? -

de J\fatlo Grosso, com data de 8 e 9 de Janeiro 
do corrente anoo: a primeira sobre a creação 
nas cidades de Cuyabá, e Matto Grosso, e nas _ 
villas do Diamantino, e Poconé, de aulaj de 
primeiras letras para meninas: a s~unda pro
hibindo a admissi\o de alum~os nas aulas pu• 
blicas da .província (exccpto nas de primeirii's 
letras) sem que apresentem certidão de appro
vaçil.o tle grnmmalica ela língua nacional; e a 
terceira providenciando sobre o ... augmento de 
criação de gado vaccnm, ovelhum, cabrum e 
cavallar; "e igualmente a represe11h1ção do 
mesmo conselho geral, na data- de 16 lie Ja• 
neíro dito, pedindo, que a cidade de Cuyabã 
seja ~apitai da província.- A, l"esoluções a 

~mr,.rirnir e · a representaça.o á cornmissao dos 
conselhos geràe-s. _ 

2º Do ministro da fazenda, requisitando a 
remessa dos papeis relativ~á inscripção, que 
no arande livro se fez a favor de JoliO Comonós, 
par; com elles habilitar-se o procurador da fa. 
zenda nacional, afim tle contrariar a acç!l.o, 
que o dilo Comon_ós inte~lou· para haver_ da 
mesma.fazenda a mdemnisaçãll'" dos pr1;JUJZOS 
que diz, soffrer~ com o transporte de trop;.s i;le 
Montevidéo para Lisboa etc,~"ft.emetta-se, fi. 
cando copia aull1entica, • 
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Bº Do ministro da justiça, acompanhado de 

outro do presidente da prnvincia de S. Panlo, 
de 23 de Março passado, com a copia dos artigos 
da acla da sessllo do coir~elho do governo, á",:rca 
da divis!l.o da mesma provincia em termos e 
comarcas, na conformidacte do codigo do pro
cesso criminal, e dos ordenados que para o Cn
turo deverll.O vencer os seis j11'izes de dir~ito 
alli creados.- A's commissões de estalistica, de 
p8'!soes e de ordenados. , 

4" Do mesmo minis_tro, enviando o officio do 
juiz do crime encarregado do expediente da po
licia , ponderando o estado indefeso em que se 
acha o deposito geral desta cidade, ·e o risco 
que havia pelo grnnde numero de escravos que 
alli existiao depositados, elc,-A' commiss!l.o 
de j nstiça civil. 

5° Do sêcretario do senado, enviando as 
emendas feitas e approvadas pelo mesmo se
nado á rosolução enviada desta augusta camara, 
autorisando o governo a mandar passar carta 
de naluralisaçllo a Jacintho Vieira do Couto 
Soares.- Dispensada a impressllo dns emendas, 
ficão para entrar na ordem elos trabalhos. 

,:# 6º Do dito, participando q11e o senado ado
plára, e vai dirigir á sancçll.O imperial as se
gmflles resoluções 4 da assemb.léa g~, uma 
augmentando, a titulo de gn,tificaçao, os ordena
dos aos deputados da junta do commercio; e 
duas declarando que s!l.o cidarlll.os brazileiros 
Francisco Vi,~torino Xavier de Brito e Thoma~ 
José· Pinto de Siqneira .-Fica a carnara in tei
rada. 

Vae á commissao especial encarregada de 
examinar a tlenuncia dada pelo desembargador 
Luiz José Fernandes de Oliveira contra o mi
nistro "9Ual da justiça, outra ig1ial denuncia, 
que do mesmo m1fflstro dá o desembargado1· 
Jono Homem de Carvalho. 

O re0querirnento de ,To!l.O Nunes da Silva, re
sidente na cidade de Gnyaz, thesoureil'O da ex
tincta casa d:. fundiçllo da mesma cidade.- Vae 
á commissao de petições. 

E' lido e approvado o parecer da commissM 
especial encarregada de examinar a denuncia 
dada ~la carnara municipal da cidade do Pará 
contra o ex-ministro.e secre-.rio de estado dos 
negocios do imperio, José Lino Coutinho, pe
dindo ao governo copia i:m"officio do conselho 
gernl d'aquella provincia, com data de 23 de 
Janeiro de 1~2. 

O SR, S.í. PALACIO manda á rnesa um pro,ieclo 
de resolução relativo .á creaçllo de algumas 
cadeiras na provillcia do Piauhy. 

Fica para ser lido no dia de leituras de 
projectos. 

« O Sa. T>oNTES manda á meza o seguinte 
requerimento. 

« Requeiro . se peça ao l!;O!!JrnO- uma copia da 

informaç!io, que deu a commissno encarregada 
do exan1e das contas da· thesouraria da província 
do Ceará, assim como dos empregados na 
mesma Hlesouraria, e mesas d.iis· diversas 1t1Jdas, 
-Pontes.» "" ., -

Approvado. 
" Requeiro mais se peça ao goyerno a copia 

da o.rden.4 ~la 9ual raandou dar posse por 
procu"1ç!io ao ad111i1Jistrador da mesa das 
diversas rendas da mesma província do Qeará; 
assim como lambem _.a copia da ordem, pela 
qual mandou pagar o ordenado ao mesmo 
administrador do dia da sua nomeaçno em 

·diante; salva a redacção.-Pontes.» .,• 
Approvado". ,. • 
O SR. •HENRIQUES DE R;;sffimE manda á mesa, 

e é:=rido o seguinte requerimento. · 
« Que a commiss!l.o especial redija na lei os 

artigos positivamt nte vencidos na camara, e os 
da lei dos Estados Unidos, que nos forem 
applicaveis, sejM apresentados, como srti:gos 
additivos.-Hem·iques d~ -Resende ,°'r> 

Apresentado, e · rentettido á comm iss:lo es
pecial de redacçl\o do meio circulnnle. 

O Sr. Castro Alvares diz, que linha pedido a 
palavra pllra fazel' um requerimento: que como 
se trata da resposta á falia do lhrono, era 
occasião de tratar ~obre os acontecimentos de 
Minas Geraes; que este negocio eslava ainda 
occulto á camara, e que no diariô do governo 
vinha uma noticia, de·que os partidos já allí se 
batem, e que pot·lanlo vai requerer, qt1e se peça 
ao governo a correspondencia, que tem havido 
neste negocio, e as providencias,~que se tem 
dado : e conclue dizendo : Sr. presidente, nada 
de segredo : se nós estamos na Turquia, decla-
remo·nos. -. 
, E' lidq tambcrn o seg1flnt.11 iiquerimenlo : 

,e Requeiro se peça ao governo Ioda a corres
pon<lencia, que tem havido com as autoridades 
da provincia de Minas Geraes sobre o aclual 
estado da cidade de Ouro Preto ; e assim mais 
que cormnunique a esta camara as providencias, 

.,que tem dado parn a lranquillidade, e paz 
Jaquelle povo.-Gastro Alvares. " 

O Sr. Carneiro da Cunha diz, ·ttue este neg1?_
cio anda em papeis vublicos, e que tod<m bem 
sabem, que o governo tinha mandado um pre
sidente, amigo da ordem, que não duvidava 
votar pelo requerimento, mas q11e julga, que 
n!io é preciso. . .• 

O Sr. Costa. Ferreiriltdiz, que como o fogo do 
~rte nl\o era differenle do fogo do Sul;-assenta 
que será bom, qu~ lambem se estenda ás mais 
províncias o que se pede no requerimento, ~lô 
qual vola. _ _ • • -. -~-

O Sr. Castro Alvares diz, que em· pedir in
formações nao tinha offendido ao governo : que .. 
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sé o Sr. deputada, Carneiro da Cunha s~ia de 
tudo, elle n!lo sahe d1f'ha,,._: que lhe parec~ 
que se ·quer estragar o B'razil, e conclue dir.endo; 
-rSr. presidente, os verdadeiros restauradores 
sã~aqm!lles, que concorrem para nos pôr no 
estacto em que nos achamos l Eu nlto desejava 

~ fallar neste objeclo : mas nl'io posso deixar de o 
fazer, venáo a minha -patria no ~r perigo, 
e desgraçado daquelle, que nilo se sul!lffl'ette, 
pÔrque os malsiill!; decretao, e a Qlllmnnia está 
na ordem do dia. 

O Sr. Ca.rneil"O d.a. Cunha e-rt'I um longo dis
'Curso, sustenta a su.l opini11o na defoza elos 

• actos do governo, e diz que ninguem mais do 
que elle é tão amigo da liberdade. 

Segue-se a discussão sobre a urgencia. 

O Sr. Costa Ferreira oppõe-se á urgência, e 
mostra, que a causa dos males do Brazil ti~ha 
nascido d-equel!á carnara ; e fidla ác]lrca dos 
lninislros, diz, como "ftinda se não lem punido 

.,llns desset peccadoraços, é .Jl,.lle as cousas têm 
chegadb ao que chegarão. 

O Sr. Custodio .. José Dias diz, que o negocio 
da província de Min~s está entregue á p.rovincia 
de Minas, provincia capaz Lle da~ remedia aos 
males, de qtJe se trata (apo·iudos) : que emfim, 
o negoc*> eslá enlregu_ç_ em boas.n1ãos; que os 
-sediciosos de Minas, csfüo entregues '4i força dos 
bons : diz mais, que vão para lá escrever, como 
se ,iliCreve aqui ; e afinal vota contra a urgenciá, 

• Posta a urgencia á votâção, nilo é appro-
vada. ., ... - ORDEM DO DIA 

Procede-se á norneaçllo da commi8sllo es-
~ecial para redigir o projecto de lei sobre o 

meio circuhnle ; coll:idos e :ip1uaclos os votos 
sM eleitos os Srs Ledo com 27 votos, Luiz 
Cavalcanti com 26, ~Alves Branco~om 22. 

Continúa a- disoussao da resposta á falia 
do lhrono, cim as emendas apoiadas nas ante
riores sessões. 

O Sr. Montezuma, pede a palavra para sus
tentar a sua opi11í,.o contra a respostaaá falia do 
thronô; e tratando dos Srs. da opposiçao, diz, 
que elles defendem o Sr. D. Pedro n, e a con
stittJiç!1o jurada, unico santelmo, que os lm de 
guiar (apoiado, apoiado): continúa defendendo 
a conducta do ·ge_i1eral Labatut, e responde ás 

..,arglliçúes, qne se lhes tem feito: mostra que 
tinha duvidado que em 1831 e 1832, houvesse 
um pnrtido res ta-orador; mas que se vê obrigado 
a C'!rnfessar, que em 183.3, ha~1'fm partido res
taur:idor; e qn e n!lo se pócle negar a verdade 
destes fãctos ; que ha homens, que querem uns 
uma cousa, e 0lllros outra; que cnmpre exami-
1'1-'ar a verdade: diz que havia sido convidado 
para entrar cm nma sociedade politica, e que 
tinha respondido, que só entraria com a con
diçilo de nilo pertencer-a pnrtid<jJl"estaurador; 
e qne nno silo restauradores os que querr,m a 
suste~ç~ do throno d1> Sr. D. Pe~ II: nota, 
q11e a Q.\ligem deste partido restaurador, et·a a 
má_~minislraçllo, que tem havido da parte do 
governo : con1'inúa cij.zendo : que o Brazi l é livre, 
porque é amerltano, e será livre. (Apoiado, 
apoiado). .., 

O illuslre orador faz varias observações 
sobre a conducta dos ministros da g11erra e dos 
~gocios estrangeiros, e tratando de Minas Ge
raes, crimina a conducla do governo a tal res
peito, e com especialidade a do minisll'f do 
ímperio, taxando-o de criminoso: qu e deseja, 
que ,e dirija uma rnens:1gem á regencia, para, 
que faça immediatamente cessar as désgraças 
daque!la província: conclúe•dizendo, que vota. 
contra a rcsposla á fa.Ua tio throno ; e que é de 
opinino, que vtfllt'e á com1iíissno, para de novo :\ 
redigir, com os topicos, que se tenbno apontado; 
e diz mais que Pinto Madeiia nao é tal e qual 
se havia apn•se11tado naquella camara . 

o-st Souza. Va.sconcellos falia contt·; a con
ductu do gent!ra"T Labatut e Pinto Madeira. 

Clu,g,,da n hora, fica a discnssno adiada. 

O S11. Sz;;cnhAmo Betis.imo dá conta do 
oflicio do ministro da guerrn, enwiue pede dia; 
r'hora para apresentar di v1;;rsas propo$las : 
marca-se o dia 13 ás 11 li oras . 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia : 

O Sr. Evaristo em um longo discurso, res
ponde aos ataq1tes, que segundo elle diz, se 
lem feito ao governo, e á dignidade d~açilo : 
declara que é dever seu defende~~e1!S direitos, e 
os daquelles, que. o havião collocado naqnelle 
lugar, depois de ter feit~-muil::is .observações, f!> Continuaç11o da discus~llO ·da resposta á fa!la 

• opinar a favor de urirn das emendas á respostai-á do throno, e a dos proJectos dados nos cliiis 
fallã do throno, diz, que a restauração já não é - antecedentes. 
um enigma ; pois que se diz abertamente, que • Levanta-se a se.3são depois das 2 horas. 
no.o ha salvaçD.o, sena.o no anjo; e que o dia 7 de .,. 
Abril é um dia de luto : e fallando dos r·estau-
radores,-diz, 'l'Jue não ret!eia o seu trinmpho, 
porque esl.á no Brazi). (Apoiados). (Ha algum 
rumor nas galerias, a o Sr. pr/!lfi,dente impõe si-

'rencio ), e concluindo o illustre orad~ falla 
ácerctP do que fez~ general Labatut, nu~eará, 

-e nota o que o Sr, deputado> Montezl1tfia, hijvia.. 
dito na outra sessão a este respeito. 

.. - • 

.... -
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8e&&ão em 1.3...de ~aio "' Vem ma1'ou!Jiil proposm do senado, tomada 

,. sobre ouJra de Gi1yaz, erigindo em Villa o ar-
PRESIDENCIA DO SR. Lll\lP0 DE ABREU raial do Bom Fim. - . .... 

SmrnARIO.- .Ex~dienL.e,-Discussão do 1·eque-
., rimen.to sobre· negocios da prov'incia de Müias. 

- Di8CU'f'!I08 dos Sra. OdoriSJ) .Mendes, Castro 
.Alva.res e JJ.lontezuma. - Apresentação de 
dijferentee pr9pos!a8 pelo minisfro da guerra. 
- Ordem•do dia. - Resvosta á falla do 
throno. ~ Díscm·sos. dos Srs. •Carneiro da 
Cunha e Reboucas.-Adiamento da disciis-, . 

., 

.. são pela hora. _ ~ 

As' 10 horas,.feita a chamada, comparecem 
74 Srs. deputados. 

Falt!lo com causa participada os Sl's. Xavier 
de Brilo, Mirart'ila Ribeiro, Carneiro Le!IO, Pnes 
de Barros e Piuto Peixoto ; e SelJI. ella os Srs. 
Moura, Sebasli:lo do R~ego, Corréa de Alhlll' 
querque, Tavare~, Marcellino de Brito, Fel'
nandes da gilveira, Lino C,.iiutinho, Chicharro 
da Gama, Baplisla Caetano, Gomes da Fonseca, 
Ferreira de Mello, Pinto Coelho, Junqueira, 
Vasconcellos, Páula Simões, Paula Souza, F~jó 
e Clemenle Pereira. _ 

Aberta a sessão e lida a acla da antecedente, 
é approvada.:. .. 

. EXPEDIENTE 

O SR. 2º SECRETARIO dá con~ -do se-
guinte: •• 

1°. Of~io do mi;istro da fazenda remeltendo 
esclarecimentos sobre o orçamenlo do anno fu. 
turo.-Vae á commiss!lo de orçamento. 

2º. Officio do mesmo ministro rcmetlen1lo 
varias papeis que dizem respeito a duvidas re
fet·idas no se1,nclatori.,.-Vae á mesma. co111-
m~~ ~ 

~ 

3°. Officio.do 111l'11islro .. da marinha remcl
lendo varies documentos a respeito do cidudno 
José Jacomo Dol'ia .-V~e á commissno de ma
rinha. 

4". OCficio do ministro de iin~rio remct
lendo algumas actas dos collcgios eleitoraes de 
Minas Geraes, relativHs ao novo deputado~ue~ 

_deve SLI,J.1prir o lugar•o ministro da fazenda nesta 
camara.-A' CQ.mmissao da poderes. · - . ·-5º. Officio do seerelario do senado remet-
tendo á esta camara duas resoluções, uma de· 
terminando que haja na Parahyba um official 
de engenlie~os pu1'a levantar as plantas das es
trndas e de outros trabalhos, conforme a prn~ 
posta do conselho geral, a segunda erigindo 
em igrej~aroc!Jial a càpeHa de Saut'Anna, fi
lia.! da parochia de Meia Ponte, conforme 
lambem a pl'oposta do com,elho gerar de 
Gnyaz, ' 

Di.nsa-se a impressão e ficllO os projectos 
para enlrarem na ordem dos trabalhos. 

6°. Officio do· lulor de S. M. o Imperador· e 
de suas ,wgustas irmll~, remettendo as contas 
e outros documentos da tutoria.-Vai á com
missào de con(ii,S. 

O SR. HENRJQUEs Dll REZENDE lembra que o 
anno ~ssa<lll se-tinha nome~o uma com
missão especíal para trw,r desse me~o objecto ... 

Q SR. PRESIDENTE responde-lhe,que a lei nao 
manda que se nomêe uma cõ'mrnisslle-especial 
para tratar desle objeclo. • 

Lêm'.lc dws requerimentos, uin de Felippe 
Sanliago de Sanl'Anna e de Anlonio Ber0 

11ardes, outro de Manoel de Lobão e de João 
da Posta, presos sentencia~os que pedem sol
tura.-A' comrnis·sao de peliçoes. 

De Custodio da- ~la Leile pedindo uma 
pçnsão.-A' commiss!lo de petições. 

Di;. Marcos Antonio Rodrigues Martins, 
procurador dos pronunciados pela sediçao de 7 
de Agosto no Pará, pedindo anmistia,--"' A' 
commiss!l.o de conslituiçl\o. - -

De Antonio Francisco Leal pedindo que 
se lhe abone o ordenado de medico do ex
tinêto hospital militar, com documentos com 
que o insl!rue.-A' commissllo ee pensões e or-
denados. ~ .,. 

E' lambem approvado o parecer da com
missno de estatística, indefel'indo a ree_rcsen• 
taçl\o da camura de Mallo Grosso, em que pedia 
ser elevada n província. 

<( Foi visto, ua comrnfssão de estatística, o of
ficio do p1-f!!!idente da província de Malto 
Gt·oll'§o, e a l'Cpl'esentaçllo da <!amara municipal 
da me~mn cictude, cobt·indo oulra dos habi
tantes della, conteldo oitenta assignaluras, em 
qnc pedem que a dila provincia seja dividida, 
desmembrando-se do governo de C11y3bá e 
conslíluindo uma nova· provincia em Mallo 
Grosso, e isto, 1º, pela oppressffo que soffrem do 
govemo residir em Cuyabá. 2u, pelo desprezo 
com que se olhilo as req!:1.L~ções em favo. de 
Mitllto Grosso. 3º, da injustiça por que pa~sa8" 
os etnpn•ga~~ n'aquella cidade0 nt1 falta de pl
gameuto ue°"eus or<.lenatlos. 4°, por ter o go· 
verno d~ Cuyabá remetlido bÓ1uenle ~para 
aquella cidade ~nr"dinheiro desde os annos de 
1825 á 1831 a qu~lia te 8:05:&$232. 5º, que 
decretando a naçao em o anuo de 18.~i para 
soccorro da provin~ a quant.ia de quarenla 
conlos de réis, com os quaes deviao entrar para 
os cofres os capitalistas, que quizessem sacar 
letras para recebei· do lhesouro publico, com o 
premio de 30 por cento, â junta da foztlmia faci
litou que os negociant1:s enlrassem pura os cofreii .,. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:31 - Página 2 de 18

SESSÃO EM 13 DE :MAIO DE 1833 • · 129 
da fazenda em tres especies, a sab:r : um terço 
em documentos comprados aos miseraveis sol
dados :i cento por seis, um terço em fazendas 
alcaides, e outro terço em dinheiro. 6°, sendo .. 
tal o desprezo, com que se olha para Matto 
Grosso, que desses quarenta contos apenas para 
alli se remetterão em fazendas por alto preço a 
som ma de 6:7 40$163. 7º, que á oito annos se 
achava paralysado o negocio, que a fazenda pu
blica mandava conduzir do Pará. 8°, que os 
predios da nação alH existentes se acbão em 
grande estado de ruina, principalmente a aliaria 
da naç!l.o, que cessou o seu trabalho desde 1827, 
causando isto n!lo só gra.ve prej]ti.o ao estado, 
corno ao povo pela commodidaae, que lhe re
sultava, da qual se vê privado de maneira tal, 
que a um cidadão que lhe falte telhas para 
cobrir sua casa, vê-se na precisão de ooixal-a 
cahir, ou aliás de comprar aos soldados, que 
tir!lo a desconto as que cobrião os edificios pu
blicos, que se têm arruinado. 9º, que o districto 
de Matto Grosso tem toda a possibilidade de 
~l·,bsistir independente de Cuyabá, como de 
!feto tem su9.i,Ístido, tanto assim, que havendo 
se separado por dous annos no tempo do go-

• verso provisorio, pôde andar com as suas des
pezas em dia, e ainda ler os soccorros, ij_Ue . 
forão para Cuyabá, constando elles em trinta 
alqueires de sal. 

« Sobre esta representaçãO informa o pre
sidente da provincia, que a carnara de Matto 
Grosso expõe que a posse, que tomou em 
Cuyabá o ex-presidente José Saturnino, foi por 
commo;io deste, e sem mais algum motivo espe
cificado, quê dis'!;ess·e respeito ao bem do estado. 

« Quando da liika da portaria de 9 de Feve
reiro de 1824 se vião motivos ponderosos, para 
ser removida a capital da província para Cuyabá, 
por ser a cidade de Mallo Grosso a mais insa
lubre nos limites da provincia, além da neces
sidade de se fazer a convocaçll.o do conselho da 
provincia, visto que a maior parte dos conse
lheiros n!lo podem ser da cidade àe Jl{atto 
G,tpsso, onde a populaçt\o não excede a cinco 
mil almas; que a razão da população era um 
obstaculo invencível, e até irrisorio, e um mo
tivo de resoluçllo para tantas capellas curadas 
de maior pQPulaça,o no- lrnperio, formar-se nma 
p~vincia de cinco mil almas, sem que seja 
bem discorrido o esµ,.rar-se que deste modo 
prospere agorr'Matto Grosso, quando em um 
seculo, que esteve nas circumstancias, que · 
agora requer, atrazou-se do modo que é con
stanftl, e Cuyabá debaiis.,g da capital daquelle 
ponto, tomoti o vulto, em que esU. • 

<< A commissao de estatística depois de bem 
examinar as razões allegadas pela camara ·mn
nicipal da cidade de Mallo Grosso, e pelo pre
sidente do governo da sobre dita província, 
além do conhecimento pessoal, que da mesma 
provincia tem, julga dever ser -iwdcferida a 
mencionada r_!lpresentaçno, nllo só por1ue '1ls 

TOMO 1 

motivos allegados não silo bastantes para qne 
se crêe uma provincia, como porque,. a maior 
parte rias cau~s allegadas para se separar de 
~1y?-bií, nao passa, sen!l.o cft!"sua lfdministraçil.o 
da fazenda publica naquelia província. 

« Os motivos, que a commíssi:io teve em vista 
para julgar dever ser indeferida a mencionada 
representação, forão que contendo toda a pro
víncia de Matto Grosso perto de quarenta mil 
almas, só o termo do município da cidade de 
Cuyabá conta para mais de vínlii mil, "alem das 
villas do Diamantirru, S. Pedro d'El-rei e outras 
povo~ções com perto de lõ mil almas, quando o 
municipio de toda a cidade de Matlo Grosso, 
e mais arraiaes, e povoações, que se querem 
constituir em provincia, não excede a sua po
pulaçlio de 5 mil. 

cc A cidade de Cuyabá contém 1800 fogos, a • 
de Matto Grosso 419, o municipio de Cuyabá 
e villas, e povoações acima de'blaradas, contém 
perto de 4 mil fogos, quando os de Matlo Gro~so 
nllo chegi:io a mil. 

cc Julgando porém a com missão bem fundadas 
algumas das queixas dos habt!anlrs da cidade 
de Malto Grosso, quanto á má administraçrio 
da fazencJ.: naquella provincia, nascida em parle 
dos máas empregados, outras por falta de meios 
áa junta de fazflodJl, pm- n!l.o ter o thesouro 
remettido regularmentê as consignações neces
sarias, para fazer face ás suas despezas, cujas 
quantias têm sido decretadas na lei do orça
mento, pois que sendo a receita da provinGi.i 
orçada em 25 contos, a sua despeza excede a 
140 c-:intos, em consequencia de mais de mil 
praças de primeira linha ; que alli existem, ou 
devem existir, pela creaç!l.o do corpo dos li
geiros, e ser uma provir~a fronteira, que é a _ 
antemuralha deste lmperio, e nàc..pocter passar-
se sem trop_a de primeira linha, e ter de gnnr
necer-se mais de 600 leguus de fronteirn, 4 

distante da capital 100 e 200 leguas, cujo 
serviço dial."ro não póde ser feito pelos guardas 
nacionaes, p~r isso julga n commissno que se 
t.leve recommendar uo gov~rno o seg11inlc 
1°. Que õ governo faça effoctivii remessa mensal
mente das quantias consignadas nu lei do orça
n:ft!!ll~, para ~ qespezas.iL,a provirt'!!iii dc .,jfatto 
Grosso. 2°. Que o governo dei. as necessarias .,. 
providencias para que se ponT1a em· execuç!l.o 
ná'f)uella provincia a inspectoria da fazenda, 
nomeando empregados, que mereç!lo a con
fiança publica. 3º. Que o govemo recommende ao 
presidente da provincia deixe de mandar ff
zendas para ..i,..cidade de Matto Grosso, para se 
dar em pagãmento aos empregados pu~~:os, 

-deix1rndo de fazer-se taes especulações, que de 
d'l-dinarío tem sido á tempos contrahida naquella 
provincia, com prejui_zo da fazenda, e dos cre
dores do estado. 4°. Que o governo recommende 
mais ao mesmo presidente que das quantia_~ 
que entrarem para os cofres da fazenda, quer 
sejll.o dai rendune11tos d;l provincia.p,,-quer das 

~ - .... . --- 17 
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remettidas do thesou.lll, envie mensalmente para· 
Matto Grosso a quantia necessaria para alli 
fazer face ás suas indispensaveis despezas. 5º. 
Que o governo dê as necessarias providencias 
para que se evitem os saques das letras daquella 
provincia pela fórma, por que até o presente 
se tem feito, mostrando a experiencia o abuso 
praticado, com grave detrimento dos empre
gados publicos, e do Gltado. 6°. finalmente, que 

• o governo apeça as precisas ordens ao pre
sidente da provincia, ,para que de uma vez 
cessem as continuadas negociações que a fazenda 
publica daquella provincia faz, principalmente 
na 'l:o'!iducção de sal de S. Paulo ; o qual 
chega a Guyabá pelo triplicado preço ou mais, 
por que a faeenda com pra ria no paiz ; e bem 
assim as compras de generos, que se mandão 
para as fronteiras para alli ser dado a desconto 
á tropa, por ser além de im moral este proce
dimento, alé desairoso ao_r,iverno o negociar 
com os seus empregados P-llflicos. 

« Paço da camara dos d~putados, lo..le Maio 
de 1833.-Gabriel Getulio Monteiro de Men
donça.-Lu-~Augusto l;[ay.-A. J. da Veiga.» 

Entra 9epois em discussllo o requerimento -ao Sr. C'astro Alvares sobre os negocios de 
Minas Geraes, adiado na sessão de 11 do cor-
rente. · 

O Sr. Oa.orico Mendes diz, que não se op
,, põe ao requerimentó do illustre deputado; 

mas que em out,:p tempo tinha h\vido ,._ma 
sedição no Pará ; que se tinha deposto um pre-

, sid~n,te, e nomeado outro? e que todos di_.ão, 
ciue isto era muito mal feito: que no Maranhllo 
tinha acontect!!o o mesmo, ê que lodos levarllo 
a mal este procedimento ; e que, portanto, não 
sabe qual era o motivo, porque só agora a res
peito de Minas Geraes, havia de haver estas 
differenças. Depois de algumas ob~ervações, 
diz que a provincia toda tem mostrado, 9ue 
desapprova altamenl& a~lla sediçao ; que "nao 
era o presidente que acamara queria sustentar, 
era 'ft lei (apoiados); porque o presidente linha 
sido alli l)Oslo legalmente : que a razllo de al-

~uns Srs. deputados terem declamadQ.-tanto 
CQlltra aquelle .,residelllote, é porque elle nllo 
lltes merecia credito: e conclue;- diz_.ndo, 1õf118 
como na falia do throno ha u,n to pico a 

- este respeito, se,f bbm que se ti-ate deste 
objecto, e que por isso vota pelo requerimento, 
mas nllo pela sua necessí!ade. __ 

Fallarllo mais nesta questão ~s Srs. Castro 
Alvares, Odorico Mendes e Montezuma, e fica 
adiada, porque o Sr. presidente partlcipa á 
camara, que se acha: na salla immediata o 
Sr. ministro da guerra, e nomeia uma depu-. 

de cinco membros para o receber. 
.... ac.iona recebido o ministro com as forrnali-
-.. • dad d' estylo apresenta "lfa ,parte do go-

~ verno 111: postas abaixo transcriptas. 

' Bib/io*--- ~-cn - ...,a n -s· '- ~---
~~AM / 

• Augustos e dignissimos senhores repraen
tantes da naçllo. 

« Qualquer que seja a pr;fissão, a que se 
destine a mocidade, convém logo depois da 
infancia dirigir-lhe a educação apropriada ao 
emprego a que se propõe. Este principio incon
testavel e de geral applicação, se torna tanto 
mais necessario, qt1anto mais o emprego que 
se tem em vista se afasta dos usos e habitas da- , 
vida social commum : assim ª- vida mOl'lasticã, 
a militar, e particularmente a militar de ma
rinha, abe.J:li'llldo mais do que qualquer outra 
do modo ordinario de viver, exigem uma edu
caçao apropriada aos habitas inseperaveis de 
taes profissões, que sendo por assim dizer 
exoticas na sociedade commum, só se P""lem 
adquirir, emquanto a structura physica e moral 
do homem apresenta, com sufficiente robustez, 
toda a sua passivei ductilidade, isto é, nos pri-
meiros annos da juve.ntude. . 

« O decreto de 9 de Março.de 1832, orde
nando a fusllo das academias da marinha e mi
litar, com os esta~ulos arrnexos, ainda pendentes 
da approvaçãO do. corpo legislaijv~ prestando 
pouca atlenção ao principie exposto; p:lt"ece "'4:er • 
preferido a economia a todas as mais conside":• 
rações ; quando pela boa razRo e natureza das 
cousas a economia deve ser secundaria. Com 
effeito importa em toda a adminstração primeiro 
que tudo assenjllr se c&nvém ou não um esta
belecimento qualquer: quando convenha, de
ve-se em primeiro lugar criai-o, ou conservai-o 
da maneira que melhor preencha os seus fins; 
e em segundo lugar, com a maior eco- •• 
nomia passivei. Concedamos que o segundo 
quesito se consiga pcln fusão das iluas 
academias em urna, pois que evita ã despezn 
do expediente, material e parte do pessoal 
da outt·a : mas será igualmente p.eenchido o 
primeiro ? Isto é hnbilitar-se-ha a mocidade 
na academia mff'itar,conforme o planl7 da rusno, 
para servir bem no exercÍkl e marinha ? 
Eis o que me parece que não, pelas mzões 
que vou expender. ,·-• • • • -

« Os militares do exercito contrahem nos 
corpos em que.servem os habitas proprios da 
sua profissllo ; alli se !!dbstumão a ê5bedecer e 
mandar; íamiliaris(\o•se com-as praticas minu
ciosas, mas indispensaveis para a boa disciplina 
e serviço, a que é sujeita a classe militar; re
cebem, finalmente, uma educaçllo llfl!Opria<ila ao 
seu emprege. Passando a estudar nã academia 
militar, vão adquirimio O!t conhecimentos theo
ricos que lhes faltaríffi, e de que fazem com " 
prazer e surpreza im mediata applicaçao ás func
ções da sua mesma profissão. Finalmente, se 
durante os estudos, os habitas e disciplina 
adqllfl'idos nos corpos, não se têm enervado 
pelo desuso, é Tlllpossivei que os aluwnos • mi, 
litares da academia não pre~m-e. consc1encta1 -
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.. ~m que ficão do S!Ml pre.itimo: reunindo á pra

tica a theoria,-Que lhes faltava , e da qual reco
nhecem todo o valor. E' d'este.,modo que ajun· 
tanrlo á educaçào analoga os conhecimentos 
theoricos, se widem e deh na academia militar 
habilitar para pel'feitos officiaes do exel'cilo 
aquelles moços, cuja constituição p'hysica e pro
pensões naturaes nllo estejào em perfeita con-

.. tJ:Js1diçllo com a profi;;s!íO das arrrra!t. Não acon-• 
tece O mesmo ácerca dos aJ,omnos, que S6 

destinllo ao serviço da marinha militar ; r1orque 
estes nno tendo elemento algum da educaç.l\o e 
disciplina an~loga ávida a que se propoem , só 
podem adquirir na academia conhecimentos 
theoricos, que sem aquelle _preliminar, bem 
longe de os habilitar 12ara perléit.os officiae~. de 
marinhares. indispõe para jamais se sujcituJm 
ás praticas minuciosas, exactidão, e pontualidade 
que constituem o çaràcter particular de um 
perfeito militar· , e tendo deixado passar a idade 
propria pa..a contrahir aquelles habitos, relutão 
contra as ordens que recebem, tudo frreten
dendo analysar e achar viciô'lro, para que o ha
bito de discutir e argumentar nas aulas, os tem 
grandemente predisposto j effeito da falta de 
docilidade, que já não tem em razll.O de ter pas
sado a idade propria, mascarando com so
phismas a sua ineptida.o e repugnancia á subor
dinação militar. Podem portanto s-er mui fortes 
em theorias, mas nunca, get'alrnen1e faUando, 
setl'telhantes alumnos serll.o bons soldados, e 
ai11da menos bons ofliciaes de marinha. Enten
dendo, pois, que a fusão das duas academias, 
militar e de marinha, por mais vantagens eco
nomicas que apresente, é em sua 11atureza vi
ciosa·,: e n!lo póde preencher os fins que se 
pl'Opoem, tenho organisado um <projecto de re:· 
for11rn para a acàdemia militar, em .gÜe cingin
do-me aos prin1.,-+pios qué expuz, procuro reunir 
nos alumnos militares a educaça.o e disciplina 
proprias da sua profissao, e os conhecimentos 
thcol'icos que lhes convem. Para. este fim, pa
rccell-mc índispen911vel dai· á academia uma 
fórwu militar, subordin:rit10 todo o pessoal da 
mesma ao comman.QD de um o~cial general,--~ 

mara, que em sua sabedoria o julgará, tonforme 
o merecimento que lhe achar, na certeza sempre 
de que disciplina e saber, constituem a base do 
perfeito merito militar ; qut,- a disciplina só, 

· póde fazer um bom soldado, mas que o saber 
só,,;em d iscipl il11l., repugna com a profissão das 
armas ; e que não ba nada mais perigoso em 
uma s~\edade civ+i de instituições liberaes, do 
que um mi_litâi:· inslruiij sem !'l1bQ1;dinação, e 
relilxado en1 disciplina. - • 

'• exemplo ~e todas as academias. miritar~ das 
na~es mais iU...1stradas, como França, Ingla
terra , Bstados Unidos da An~rica, etc. 

"Conhecendo por experiencia prop11ta a neces
sidade em que se achl\o .frequentemente em 

_,ampãnha os ofnciaes de qualquer das.armas do 
exercito, infanleria, · cavallaria, artilheria, de 
servir em todas ellas, organisei um curso mi-

"t litar de Ires annos de estudos para os officiaes 
d'aquellas tres a rmas ; e um de seis a rrnos para 
os officiaes engenheiros de todas as classes. As 
doutrinas que. QPiIÍpoem cãda um d'aquelles 
cursos scientificos, e sua distribuição pelos aanos 

-rt!spectivos, fo1·mlio uma parte essencial do pro
jecto, para o plano de um,:- academia militar, 
que de ordem do governo de S. M. lmperl6ll o 
Senhor D. Pedro II, apresento a esta augusta ca• 

Plano de uma academ!it' militar para 
instrucção do exercito no Brazil,,. 

• 
TITULO I 

Da academia militar do imperio do Brazil .. 
« Art. lº. A academia militar será composta 

dos indivíduos seguintes : 

« 1". De um official general commandante da 
a,çademia, nomeado pelo governo. 

« 2º. De um official superior ajudante do com
mandante da academia e ás suas ordens. 

<< 3°. Do numero de lentes, substitut~, pro- » 
fessores e seus ajudantes pec~ss_ari<!_~ar~reen
cherem as cadeiras que ao diante se desrgnar'l:t'õ. 

« 4º. De um secretario. 
« 5º. De um bibliothecario archivista. 
«1'0

• De uén porteiro. ·• 
« 7°. De um primeil'ó guarda, e de tantos se

gundos qnanlos forem necessarios'."· 
« Art. 2º. A academia militar será dotada 

em um conto e duzentos mil~éis annuaes, 
pagos aos mezes pela folha das aespe!!!.s 01·di
narias, para corfflrvaçno e augmento da sua bi- ·• 
bliol~ca e gabinetes philosophicos. 

TITULO II 
• 

Do oommandante da academia. e do se~ 
ajiidante 

cc Art. 3°. O comman.dante da academia será 
sempre um official ,teneral, tirado dos corpos 
scientificus e desligado de outro qualquer exer
cicio ou comm,i.\n~o. Será da nomeaça.o do 
governo e a elle 'responsavel peT'a seretaria de 

. d' - .. 01ttado dos negoc10s a.guerra. .9 .... 
.. ~ Suas attribuiç2!.s 

« A.t. 4". Exercerá uma inspecçlio geral sobre 
todos os in~viduos de que se compõe a aca
demia, segundo os presenl(l,jo estatutos. 

,e Ar1:Õ º. Regula',-á o serviço da aêãêlemia em 
tudo que diz respeito á boa ordem e disciplina. 

~ Art. 6º. Determinará, entendendo-se pre
viamente e.cm a secretaria de estado dos negocios 
da guerra, as épocas para matriculas, abertura, 
e encerramento das aulas, exames, e &anipos de 

jnsh·ucçno ; ou sejno aos 'h~smos dias desi
gnados .».'--.!!> esll\lutos, ou sejao taes épocils 
alteradas por qu111csque1· 111olivos ímpr.,..,istos. .. _ 
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.. cc Art. 7°. Verificará a!l'circumstancias dos "!fle
ptos e deci~rrpor despacho se devem ou não 
ser admillídos á matricula. 

· «Art. 8º. Corrigirá os discípulos inquietos, 
ou turbulentos, pelos meios mais pro)l&ios, in-

. cluindo a prisão por mais ou menos dias, não 
excedendo a oito. Pal'a este fim os presos de 
ordem do ,.::ommandante serào recebidos em 
todas as prisões"rnilita~e,i, ... 

« Art. 9º. Despedirá da academia,., prece
dendo representação motivada ao governo, os 
discípulos que por sua má conducta se fizerem 
merecedores desta medida. 

cc Art, 10. Dará ao corpo dos discípulos, 
~ s~jao paisanos ou militares, uma fórma militar, 

obrigando-os a formaturas e revistas de mado 
que a maio~ exactidào e respeito"'l"eine ern todos 
os actos academicos. _ 

« Art. 11. Terá todo o cuidado em qw: os 
lentes seja.o exaclos no cumprimento de seus 
deveres; que nrio faltem ás hor::!S precisas, e 
que ernpréguem todo.o tempo lectivo ria expli
cação das lições. Aos Qmmissos advertirá e nos 
cásos de reincidencia tomará ~ medidas para 

,. que...fica autori'sado. ... 
• ... , Art. 12. Serâ o chefe natural de todos os 

discipulos e obrigado nesta qualidade a propõr 
tudo quanto lhe compelir em premio, ou em 
castigo, até que por um ou outro meio ficwem 
desligados da academia,.. ':' 

" Art. 13, Emfim sendo responsavel, como 
é, pela boa ordem deste estabelecimento, é 
tambem obrigado em todos os casos a empregar 
Oi-.llleios sufficientes para o conseguir. 

_ . ., • - Suas vantâ"grens 

,e Art. 14. O commaDdante d.a acatlemia só 
deverá ser removido para ser empr@gado 1!m 

• outro serviço mais importante, ou requerendo 
dispensa, pedindo reforma ou emfim sendo con
venc,ipo de folkl grave. 

<< Art. 15. Terá os vencimentos covespon
. dentes á sua graduação, como se.estivesse" ~n 
-..:.ampanh"!!. commandando brigada ou di.itísao, 

11 ~rt. 16. Será considerado em serviço ef-
fecti vo no exercito. - --

(( Art. 17. Terá quartel-dado pelo govern~ 
logo que algum empregado superior do exer
cito na côrte, ou os officiaes dos corpos arregi-
mentados o tiverea. • 

Do aR/j-ante do comm:ndante 

., cc Arr 1s. O ajudante do commandante da 
academia será um official superior da sua es
colha, tirado aos corpos scientificos, que l~ 
será 'concedido pelo governo para fat:'er as suas 
vezes, e cumprip..as suas ordens em tudo que 
fôr concernente ao serviço acadernico. 

cc J!t 111. Este official será o orglto lega\.:'ae 
todM as ordens do commandante da academia, 
exceplo para a coni;regaçao dos lentes reunida, 

... 
que só se entenderá com o comffl8ndante dire
ctamente e por via de officios e participações es
criptas e respectivamente assignadas. 

« Ãrt. 20. Nao terá posto effectivo menor 
que o de major ; lerá os vencimentos de cam
panha como commandante de corpo, será jul
gado em serviço effectivo no exercito,-e terá 
quartel dado pelo governo nos casos em que o 
commaqdante da ~l!ldemia o tiver. 

cc Art. 21. Vindo a faltar imprevistamente~ 
commandante da academift o ajudante do com
mandante dará pat·te ao governo e fará suas 
vezes até à nomeação de novo commandante. 

TITULO IJI1 

Da c1r(4Clregação dos lentes 
• 

,e Art. 22, Os lentes de todos os anne!:l 
lectivos, os das aulas secundarias, o professor 
de desenho, e na fall,i. de cada um o seu,;.ybsti
tuto ou ajudante reunidos em conselho, for
..lij_aráõ a con~regação a\is lentes da qual será 
presidente o lente mais antigo que se achar pre
sente, salvos os casos em que a lei dispuzer 
d'outro modo, como tendo algum, ou mais 
lentes carta de -conselho, que nesse caso presi
dirá o que tiver car~ mais antiga. 

,. ' • " Àtt?'ibuições d~congregação 

cc Art. 23'."' Escolherá em parte ou em 'todo 
os compendias por que devem estudar os discí
pulos para que fiquem sufficientemente ins
truidos nas materias destinadas a cada um dos 
annos, excluindo absolutamente o methodo das 
apostilas; pois que se,.,rlguns do'Mentes es
crtiver com acer~o e vantagem sobre as materias 
do seu-anno, a mesma congregàção poderá 
propõr que se impl'ima tal obr.i, o que sem du
vida set·á muito mais util. • 

" Art. ~4. Formará as tabellas dos pontos, 
que se devem tirar para os &xam1!s em cada 
um dos annos lectivos, e poderá alteral-os·para 
o futuro se assim entender. '"" .. 
•'e Art. 25. Habilitará ou não para fazerem 
exame;- aQS di"si.,'Tpl'1o~ que acabarem de fre
quentar qualquer dos annos, tendo âttenção á 
sua capacidade, frequencia e comporti~:nento 
dentrQoclas aulas. 1ste acto é ele competencia 
ex.clusiva ria co;rgrega,i;ão, e o commiwdante da 
academia quando julgar que taes· decisões são
injustas nno as poderá ri!'vogar.,mas unicamente 
informar ao governo pela secretaria competente 
que fará justiça. •·· _ • 

« Art. 26. Distribuirá os premios, decidindo 
a escolha por escrutínio sobre a proposta do 
lente do anno, e discussão entre si dos lentes 
examinadores. A votaçãO sêrá feita por . todos 
os lentes ou seus substitutos, que formarem a 
col\~egação e as decisões tomadas á pluralid~de 
de votos. Em êasos de CtMa!e o presidente 
terá o voíõ de Minerv~. - • _ 
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u • Art. 27,. Finalmente proporá todos os 

melhoramentos que julgar necessarios para a 
mais perfeit:! instrü't!çllo dos alumnos. 

« Art. 28. Além destes casos em que a con
gregaçM terá de reunir-se, ex-officio, para o 
serviço academico, se re11nirá lambem todas as 
vezes que o commandante da academia lh'o or
denar para qu alquer objecto do serviço acade
mico, que aliás nil.o tem precisa.o de lh'o com
municar antes ~ reunida. Taes reuniões ex
traordÍ!larias se faril.o por officios do comman
dante dirigidos a Cj,da um dos lentes. 

« Nestes casos o commandante da academia 
~ f!Pderá tomar ou nl\o a presidencia, as~im como 

retirar-se ou conservar-se presente durante a 
discussM dos objectos por elle prop?stos. 

« Ali': 29. Para que os. lentes estejllo em per
feita liberdade, e possil.o deliberar, segundo suas 
consciencius e sem coacçll.o, todas as sessões da 
congregaçil.o ser!l.o feitas a portas fechadas. 

e< Art. 30. A congregação nllo tem que en
tender-se sen!lo com o commandante da aca
demia, porém quàWdo julgar indispensavel re
correr directamente ao gover~o poderá fazer, 
mas semp1·e podntermedio do commandante da 
,aca?emia, remettendo -lhe abertos os requeri
-i.ientos, ou representações quaesquer, e o com
mandante enviará tudo officialmenle ao governo 
sem observação ou comento seu. 

TITULO IV 

IJos lintes, dos lentt38 substitutos e dos pro
Jessores é seus,iju1a~es 

« Art. 31. Haver!lo seis llliliàl,es proprietarios 
pm as seis ca~iras dos annos leclivos, mais 
dous lentes proprietarios, um para a cadeira de 
geometria descriptiva qtie será obrigado a subs
tituir as cadeiras de mathematica, sendo neces
sario ; e outro para a cadeira das sciencias phy
sicas. 

<e Art. 32. Haverão sele substitutos , um para 
cada uma ~as cadeiras dos ar:inos lectivos, po
dendo cada um delles ser empregado na substi
tuiçao de qualquer deJ!as ; e o setimo determi
nadamente para a substituição da cadeira das 
111eiencias physicas. - . _ -

<e At't:"'"33. Ha'!erão mais um professor de 
desenho e dous ajudlijjl.tes ob~ados todos á di
r~çrto-quotidiana dos diversos ramos da aula 

• de desenho. -
« Art.--34. Todos os lentes ser!lo obrigados a 

cumprir exactanuinte e pon!aalmente todas as 
ordens do commandante da academia, em tudo 
que disser respeito ao serviço della ; excc~ção 
unicamente feita dos actos de votação, em que 
deve decidir-se segundo suas consciencias. 

« Art. 35. · E' do dever dos lentes n!lo só a 
instrucçao dos discipulos dentro das aulas, como 
acompanh!!!:J>s nos campos de instrucçllo, se
gundo as oraen. do comrnandanle da9re'lldemia. 

. ·-

,e Art. 36. Os lentes que forem militares 
serão obrig~aos a se apresentarern nas suas ca- .. 
deiras vestidos com os seus uniformes, e todos 
á hora precisa. Aquelles que assim o ni\o fi. 
zerem, ficaráõ sugeitos ás advertencias do com
mandante da academia,~ue lh'as fará por 
escripto ; e quando as foltasdesta natureza, ou • 
completas, e sem causa justificada, chegarem a· 
quinze ou mais, dentro do mesmo anno, o 
commaudanle da academia mandará reger a 
cadeira pelo substituto respectivo, ficando o 
lente proprietario inhibido por todo aquelle anno 
de exercer as suas funcções ; nem tal anno lhe 
será contado em tempo, quando prete'hder 
jubilai:;.se. Todos estes actos se farÍo por ordens 
escriptas, e todas serao registadas nos livros 
competentes, e notadas no assentamento do 
lente: 

« Art. J7. Todos os aclos de desobediencia 
commettidos dentro da academia, ou sobre ob
jectos do serviço, e disciplina da mêsma, ainda 
que sejo.o commettidos fóra delta, seril.O tratados 
como actos de insubordinaçao militar, e jul- • 
gados pelas lt!is militares. 

e, Art. 38. Do mesmo modo lodos os atler1· 
tados commeltidos em offensa, seja do lente, 
seja dos•cliscipulos, dentro do edificio da aca
demia, e sJJas immediações, sejao elles com
mettidos 1:,or qQPm forem~ uma · vez que sej!lo 
indivíduos da mesma acaaernia, S~O l'~Utados 
crimes militares, e julgados rniJitar~nTe". 

e< Art. 39. J.'odo o lenle, ou discipulo, ainda 
que paizano sej~ , será considerado como militar 
em l~do que (ór relativo á academia. 

ÜRDENAnOS E ldAIS VANTAGENS QIJE FICÃO PERTEN• 
Cli:NDO AOS LENTES, Era. 

« Art"." 40. C:1da um dos lentes pr_çi_prietarios, 
e o professor de desenho, terão de ordenado um 
conto e duzentos mil réis,.pagos aos mezes,., a 
pela mesma repartição e rnodu por que se pa
garem os soldos aos officiaes do exercito. 

e< Art. 41. O:;- orcl,enados dos lentes lhes 
s;"n.o continuados em suas molestias, por in
teiro, emqu:rnto e!las ct'urarem ; mas quando 
algum lente fôr privado em castigo de sUjs faltas 
da rege~ da sua respectiva cadeira, por 
algum templ), perderá• tambem pelo rnesrn_? 
tempo a metade do seu orclenad~ . ... 
• cc Art,..42. Os lentes que forem ,iilitares 
vencerllo os soldos das suas patentes, além ct<Ts 
seuS" ordenad~ ; mas nao terao accesso nos 
curpos a que pertencerem emquanto servirem 
como lentes. 

« Art. 43. O ac~o dos lentes. é a sua pas
sagem de substitutos para~lentes, e é o direito 
que ·-'êrn· de jubilarem no tempo marcado por 
lci. • 

cc Art. 44. Todo o militar que pela academia 
vencer ordenado e tempõ para jubilação, ou , 
·aposenta~ão, deixará de ter accesso nos corpos 
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d~exercito a que pertencer, por todo o tempo 

• que a~n estiver empt·egado. ~ 
11 Art 45. No cas~ que algum lente seja em

pregado e111 commissões do se~viço, pelas quaes 
tenha oultos vencimentos, ou gratifica~es, e 
sendo por taes commi~sões privado de reger 
regularmente a sua ca'deira, tambem será p17-
vado de exercer outra alguma funcçao de lente, 
e,só vencerá pela academia metade do ordenado, 
-q.ue lhe competir, e tempo para jubilaç!lo . Se 
fôr substituto não vencerá nem tempo, nem 
or,denado pela academia, sendo considerado 

• en!1!o como effeclivo nos corpos, em que servir. 
« A• 146. Em'q~to qualquer lente de~w,n

penlrnr perfeita~ente as obri(,içoes do seu 
emprego, Mo-- lhe será feito desconto algü m ~ 
seu ordenado, ainda 1Jtie o governo o tenha em
pregado em muitas ou~a~commissoes, e que 
po1· t1lguma ou por todas tenha outros venci
mentos. 

« Art. 47. Os lentes militares;- que desem
penhll'rem outros serviços, quando por elles não 
deixarem o serviço regular da academia, con-

""'ttiráõ em tempo para seu accesso, como mili
tares, todo MJueHe, em que assim forem 
empregados. Aos substitutos só poderá com
petir esta vantngem, verif}cando-se estas c~
dições no ~em.E_o, :_m que estiverem regendo 
alguma cadeira. · • , 

« Art. 48'. T~o <Ment8-que tiver vinte annos 
de tegencia de qualquer-cadeira ( sem contar 
como tempo as suspensões d'exercicio por cor
recçã"' nem o tempo perdido em quanto substi
t1rto segundo a letra do art. 45) será jubilado 

•com o orden.~ por inteiro. · 
« Art. 49, ~ enhum ~ubsliluto poderá jubilar 

ainda que possa dar-se o caso $ contar vinte 
annos de seniço academico: porque a jubilaçllo 
é somente conced'\da aos lentes proprietarios. No 
caso porém que a!gnm substituto venha a inhnbi
litar-se por moleslia, de .. continuar a ,servir, 
poderá requerer, 011 ser aposentado com o seu · 
ordena,lo por inteiro, se tiver vinte annos com': 
plelos de secviços, ou com uma dímínuíção pro
porcional 1\0 I\Ulllero de annos, sej/10 011 !lll.O 
completos, que tiver de menos. 

, » « Art. 50. Os lenles pl'Oprielariis conll!.o a 
sua antiguidooe·· como taes, desde que forem 
despachados em substitutos. Exceptua-se - o 
tempo ~rdido em conformidade dos Arls. 
36 e 45. 

• • « Art. ftr: TQdo o lel11e jubilii\ílo que aceita1---
por mais dez annos a regencia de sua ç;ideíra, 
se ist-&-Jhe fôr offerecido pelo governo, terá~ r
denado e meio de vencin~nto; e poderá jubilar 
segunda vez no fim" de trinta annos completos 
d4 regencia de cadeira, com o m1!!lmo ordenado 
e meio. - . ... 

« Art. l2. Os lentes jubilados pela primeira 
vez nao ti m direito a requererem a continuaç:to 
da l'egedcia das sua;i cadeiras e sómente serl!.o 
convidados a isto aquelles que o governo escolhe~· 

pelo seu mereciment9, ·assíduidade, e intelli• 
gencia den1onstrada nos primeic.os vinte a.pnos. 

<e Art. 53. Os substitutos terão de ordenado 
metade do ordenado que tiverem os lentes 
( antes da primeil'a jubilaçllo) e quando por 
impedimento dos lentes proprie!a ri(lli regerem 
as cadeiras por mais de quinze dias consecutivos, 
perceberáõ o ordenado inteiro, por todo o tempo 
que assim as regerem. 

e< Art. 54. Os substitutos que se acharem 
nos casos em que os lentes e por correcçllo ) 
perdem tempo e meio ordenado, lambem per
deráõ tempo e metada do seu ordenado. 

e< Art. 55. O professor de desenho terá o 
me~mo ordenado que os hmtes, como fica dito, 
os seus ajudantes por~rn, em aHençlíO a que 
devem estar presentes todos os dias nas aulas de 
desenho, venceráõ dous lerçcs do mesmo orde· 
nado. 

<e Art. 56. Quanto fica dfflt-a respeito dos 
lentes, e seus substitutos, deve entender-se para 
com o professor de desenho e seus ajudantes. 

TIVOLO V ... 
Do tempo de actividade da, academia. 

<< A.i:t. 57. Os annos academicos seyll.o con
tados desde o primeiro dia do mez de Março 
até a retirada dos campos de instrucça.o. 

« Art. 58. Dividem-se os annps academicos 
em lres épocas diversas, a saber. 

§ 1°. Do lempo lectivo e dos ex.imes. 
§ 2º. Das ferias. 
§ 3°. Dos campos de instrucçM, ou exercícios 

praticos. 
<< Art. 59. O tempo lectivo principiará impre• 

,terivelmente no primeiro dia util do mez de 
Ma?-ço ~ acab;irá no ultimo ~ia util dõ mez de 
Outlili]ro. Os exam~s sera.o no mez de Novembl'O. 

« Arl. 60. As ferias serllo desde o sabbado 
de ramos a!é depois dos prazeres, e todo Cl 
tempo desde o ullimo de Novernhro até <1 pri· 
meíro de Ma1·ço, que nl1o fôr emprngado 110s 
campos de instrucçao. 

1< Art. 61. O tempo dos exercícios praticas ... 
ser:\ no inlervallo dos 1111nos lectivos á escolha 
do êommandante d 'academia, regnlando-se.Jje 
modo que se nllo empr~uem menos de trinta 
dias consecutivos nos trabalhos de campo. ... 

" Art. 62. Du1·ante o tempo lectivo--fi-equen
tantõ os discípulos todos os dia uteis da semana, 
á excepção da quinta feira ; p~111 se houvr 
u~, ou mais dia~ fe riados na semaua, frequen~ 
tarâõ a quinta feira. • 

1< Art. 63. Em cada um dia sei-á a actividade 
da academia dividida em sous lem1~; no pri
n~iro serão as aulas principaes ; e no segundo 
as aulas secundarias, e a de desenho. • 

« Art. 64 . .J):Rol todos os dias do anno sem 
excepça.o, enlraráõ os discipn!os para-- àF aula~ 
do primeiro tempo ás º'º .l'l'l)ras e meia da 
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manhã, e sa;ir!io ~- dez ; e enfrifáO para ·as
aulas do segundo tempo ás dez horas e meia, 
e sabiráõ ao meio dia. 
.. << A'tt. 65. O commavdante da academia-fará 
que os discípulos se achem algnm tempo antes 
das horas das aulas nas salas da academia, e 
os empregará como entender neste intervallo ; 
bem como no que vai en tre o primeiro e se
gundo tempo. Todos os movimentos se fara.o ao 
toque de uma sineta que o •porteiro mandará 

iocar, segundo as orde!!• que tiver. 

.-TITULO VI 
... 

Dos estudos 

« Art. 66. Os estudos da academie militar 
formará0 dous cursos diversos, a aaber : 

... 1º -« Um curso militar para os officiaes dás tr-es 
armas principaes do exercito. '"' 

2º 
<( Um curso completo para os officiaes enge

nheiros de todas as classes. 
« Art. 67. O curso milita~onsta rá dai pri

meiros ires annos dos estudos da aéademia. 
« Art. 68. O curso completo de engcnb~ros 

será com mum nos primeiros tres anno$,, e terá 
mais quarto, quinto e sexto annos. 

haverá uma aula, ondl!,..'Se ensinará a tatica 
de todas as artnas, ffltrategia, caslrametaçao;·-

• rorlifica~o de campanha e artw,hería.. • 
,e Art. 7?;. No segundo tempo haverá a aula 

de <resenho de todas as convenções militares ; e 
a representar as. evoluções de todas as Ires 
armas.!. e as maehinas de ar_âlheria. 

QUAail,;O ANNO • ,.... 
« Art. 76. No ..,primeit·o tempo ~ste anno 

haverá uma aula em que se ensinará trigono
metria espherica, optica,. astronÕrtiia com appli
caç!\,g á construcçao das cartas geographicas, e 
geodesia. 

« Art. 77. Neste anno não haverá segundo 
tempo. Os discípulos do q.uarto anno irll.o ma
triculM-se no observatorio, onde se lhes ensi
nará, ao principio, a pratica de todos Õs ínstru
mei.tos mathemat~os, e das.observações astro
nomicas; e depois os calculos de -longitude e 
latitude geographicas, .t, dos aziinuths; e o ,iiº 
e constrncçíl'o das taboas astronomicas. Se um 
ob,ervatorio não estiver estabelecido a tempo, o_ 
commandante da academia proporá o remedia 
que mais prornpto e e!Jic~ lhe p;irecer. ,. QUINTO ANNO 

• 

• « AT-t. 69. Além dos esll1do? destinados para 
as diversas armas, haverão exercícios de campo, 
a que serno obrigados tod_?,s os discipulos. -

,e Art. 78 . .No primeiro tempo deste -9nno 
haverá uma aula em que se ensinará : archi
tectura militar, e• as cinco ordens de n&hilectura 
civil ; fOl'tificaçào ~erman.ente de minas ; e 
ataque e defesa das praças. 

.... - PRIMEIRO ANNO 
.... 

,e Art. 70. No primeiro tempQ deste anno 
haverá uma aula, em que se ensinará successi
vamente arífümetica, geometria, algebr_a até a . 
cornposiçno das e(JW!ções e trir;onomelT'ia pla~. 

« Ar!. 71. No segundo tempo haverá uma 
aula de desenho, onde se ensinará primeira
mente a paisagem, e depois o desenho geo
metrico. 

., .. .. 
SEG~DO ANNO 

« Art. 72. No- primei,;o lernpo deste j¼ntn> 
haverá uma aula aonde se ~sinar~ o resto 
da algebrn, applicaçao da algebra á geometria ; 
calculo di(forencial e integral ; elementos de 

• e:1taticà e dynamica. 

.. .... 

« Art. 73. No segundo tempo haverão duas 
illlKlS : em uma se ensinará g~mell.i.a des?ri
pliva ,....._na outra príncípiós geraes de phys1ca, 
c8-i.mí~a e mjjeralota. Dous dias em Çjda 
semana serão para a geomç4ria descriptiva, e os 
outros para as sci~cias physicas. ... 

TERCEIRO ANNO 

A ! •74 N · · t o deste ailno u 1· • • o pr1me1ro emp 

« Art. 79. No segundo tempo haverá a aula 
de desenho onde se ensinará o desenho da 
architectura militar e civil. 

SEXTO ANNO 

• -« AI'!-. 80. No primeiro tempo dest~anno 
haverá uma aula em que se ensinar!°; hydro· 
statica, hydrodinâmica, e um curso de con·-• 
strucçno pratica. 

« Art. 81. No segundo tempo desl~ anno 
haverá a aula de desenho, o~e se ensrnará a 
configurar .• todos !!; trabalhos de construcção 
c1"il e hydraulica. 

• e< Art. 82. Sendo o observatorio de sua natu-
reza pertencente ás" á~las da marinha,. ou, á 
ac.:ãdemia dos guardas marinhas, os d1sc1pulo~ 
do quarto anno serao o];.riga.i.os, como fi~a Jíto, 
a il'em alli matricular-se uo observator10, e a 
serem presentes ás horas das obs~vações, e á "' . explicação dos calculos e taboas astron?micas, 
segund"õ- o regímen daquelle e~la?elec1mento: 
Co11cluido o anno deverao q.,--. d1sc1pulos apre
sentar aoJ,>mmandante da acictemia as""!\ias 

• cartasJe "1xame do observatort. para se 1~ 
fazerem as qotas competentes, -- - --
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TITULO VII 

DOS -EXAMES 

Aulas do primeiro tempo 

" Art. 83. Serão admittidos ... m:,jcamente a 
exame os discípulos que a . congregação dos 
lenles der p,pr habilitados sobre a proposta do 
lente do anoo reio'l'ecl.ivo,_$, á vista das notas que 
houverem de frequencia de cada discipul0 e da 
sua conducta moral na academia e dentro das 
aulas. • 

« Art. 84. Concluída a- habilitação, a con
gregação participará ao commandante da aca
demia por um officio e relação os nomes dos 
discipulos habilitaQJ)s_para exame. O comman
dantt? da aeademia detalhará o numero dQ!"que 
devem fazer exanie em ca~t"l'!ia, e mandará 
publicar por edital affixado na porta da academia 
os nomes dos examinandos ; o dia e a hora em 
que devem tirar ponto, e o em que devem fazer 
exame ; 

« Art. 85. Os exames serão presididos pelo 
lente do anno respeç_tivo, e na sua falta pelo seu 
siibsliluto, e'Tla de amBos por alfllelle hmte, que 
o com mandante designar. Os examin"àdores 
serao dois lentes ou substitutos segundo o .deta
lhe do com mandante da academia. 

,e Art. . 86, _C:ada exame durará uma hora, e 
cada arguente ou examinador perguntará meia 
hora. 

« Arl. 87. Vinte e quatro horas antes da hora 
do exame, se apresentará na•secretaria o le~ 
respectivo, ou quem suas ~ezes fizeJ, e distribuirá 
por sorte o ponto aos discipulos examinandos, 
que devem estar presentes, e em turmas de dois. 
Estes pontos serll.o : · - .. ..._No primeiro anno.- At'ithmetica vaga: um 

•p_onto em geometria; um em trigonometria; e 
um im al~bra. ._ 

·No segnn~ ãnno.- Um ponto em algebra, 
e nas applicações ; um em calculo, e um em 
mecha nica. 

No terceiro anno·.- Um ponto em tatic:a, 
estralegía, ou caslramelaçao; um em forlifi
caçao de campanha, e um cm artiUw.ria. 

No quarto anno .- Um ponto em trigono
metria espherica ; um em optica, e um em as
tronomia. - . 

No quinto anno.-Um ponto em architectura 
-militai:., ou fortifiQaçllo _ permanent~ um em 
minas, e um em ataque e defesa ihis praças. 

No sexto anno .-Um ponto em hydrodyna-
mica, ~um em construcçao prati~. • • • 

Ar!. 88. As approvaçl'.les serão feitas por e!t~ 
cruíinio : se da urna sahirem tres A A, o dis
cípulo ficaM approl'ado plenamente; se sa
hirem dois A A e um R, ficará approvado pela 

..... • -tudos sem tornar a frequentar-o mesmo anno, 
e obtef alguma .;.ppt·ovaçll.o, 

Art. 89. Todo o discipulo que fôr duas vezes · 
reprovado nas materias de um mesmo anno, 
será despedido da academia, e ficará inhibido 
de em tempo algum se matricular em qualquer 
das suas aul,s. 

•.jrt. 90. Se .um discípulo, approvado pela 
maior parte, quizer frequentar ..nova~nf~ o 
mesmo anno, e obtiver a~ovação plena, pelo 
segundo e~ame, passará coi:ao se nunca fosse 
approvado de outro mo~o n'aquelle anno. 

Aulas do segundo temp9 

Arl. 91. Os exames de desenho não terã'o 
tempo determinado ; serão presididos ~lo pro
fesso1· de desenho, "U por algum dos seus aju
dantes ; s~do examinadÔres dou• lentes ou 
subst.itutos, comd' fôr detalhado pelo comrnan
dante da academia. 

e, Art. 92. Estes exa.ines ficao sujeitos á re
prov.içll.O parcial, ou absoluta, como os das aulas 
primarias, e serão feitos do modo seguinte: 

No primeiro anno . - .Cada um dos discí
pulos será obriiado a -apresentar no acto do 
exame duas plantas a limpo em formato .grande: 
uma de paisagens, e a- ... outra de dfls_nhos geo
met'l'ic9s ; e á, respofider a todas as perguntas, 
que sóbre os mesmos desenhos lhe foren:ijeitas. 
'todas estas condições ficai·áõ subentendidas 
para os annos seguintes. 

No segundo anno.- Os pontos dos exames· 
ser!lo dous : um.em geometria desc1·iptiv~ e ·· 
outro n;n; sciencias physicas. Os len:es respe
ctivos presidiráõ, quando se tnitar das m aterias 
que expli08fl!O; e os arguentes perguntará1' cada 
um erl'í um ponto, e por temp.i de meia hora. 

No terceiro anno.- Cada um dos discipulos 
apresentará em exame duas plarTtas : uma de 
convenções ru.Uitares, appolicadas á ~nfiguração 
de nm terreno vnsindo ; e a outra das evolu
ç6es das Ires armas, em harmonia com um ter
reno qualquer. 

No quarto nnno.- O segundo tempo deste 
anno ficará preenchido com o exame do obscr
valorío, n que sao obrigados os ~iscipulos, 

Nb quinti rlnrio.- Cadu um dos discipulos 
apresentará em exame duas planta?; uma de 
uma praça fortificada, regular, ou irregularmente, 
e a outra de um ataque de pra~a, segundo 
qualquer systema. 

No sexto anno.- Cada um dos discípulos 
apresentará em cxame ·duas plantas : uma de 
qualquer das cinco ordens classicas da arcl.i.. 
tectura civif, em..,Elanta e alçado gt!bmetrico, e 
a O'Ulra de .q,i.iaesquer trabalhos hydraulicos 
postos em pratica. _ 

., maiouarte, e se sahirem dous ou tres R R~ 
ficarn~pr~ad~ ·e· nao,ioderá conlinúar -os es• . - -- " .. 

Art. 93. Os disci[!ulos que forem r~ovados 
em desenho, ou n"ã.s aulas de geometria descri· 
ptiva, e das sciencias physicas, nllo deixQJ;áõ 
p~ isto de írequentar os annos leciTvos1 ou 
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aulas . primarl"as, segundo suas habilitações; 
mas terao estas notas em seus assentos, e fi. 
caráõ sujeitos sá consequencias dellas. 

TITULO VIII -
Dos exercicios praticas ou campos de instrucção 

" Art. 94. O commandanle da academia pro-
~rá ao gove.mo Õlugar, que lhe parecer mais 

pwprio, para ne1le ~mparem os discipulos, e 
se empregarem nos exercícios praticos relativos 
aos s1;us annos, e em ludo o mais que o 
commandanle julgar a proposilo. Terá toda a 
altenção em o escolher tnl, que possa jogar a 
artilheria sem perigo dos moradores mais pro
ximos. Este campo será lambem escolhido e• 
lugar realengo, onde não faça incommodo ·ou 

~ prejuízo a pessoa alguma. 
cc Art. 95. Havendo .corpos do exercito dis

poniveis, õ comrnandante da academia os po
derá pedir ao governo, para exercitar o;; disci
pulos no comrna.nao sobre .parada, e para 
entrarem ent' toda a mais inslrucção de um 

. campo regular, no que apt'oveitaráu--igualmente 
os._corpos. 

" Art. 96. O commandante da academia ou 
seu ajudante, será sempre o commandante.do 
campo, e_ o responsavel pela exactidão rigorosa 
de todo o serviço. 

cc ,Art. 97. Pelo arsenal de guerra serão for
necidos --todos os meios, em ar~,s, barracas e 
toda "'!l sorte de in,trumentos e machinas de 
g'Tterra a:_ecisas no campo ; precedendo requi
sição reg'i'llar por interm edio d! secretaria de 
estado dos 11.e~cios da guerra. 

" Art. 98, O commandante do campo poderá 
fazer marchar em qualquer sentido, e bivacar 
fóra do campo primil'lvo. 

" Art. 99. Todo o corpo academico, bem 
como os corpos que entrarem na instrucção, 
serllo considerados em campanha quanto aos 
vencimentos de rações e forragens. 

« Art. 100. Os len!J,s que não forem mili
tares ser!l.o ,.considerados con• capiUtes, e os 
di~ipulos como officiaes no primeiro posto. Os 
discipiilos que .forem pra')Us de pret, tei'!ft> as 
n11M!ní:t's ptierogativas: e todos os discípulos, 
que nao fõ'rem officiaes, receberáõ um mez de 
soldo de alferes. 

" Art. 101. No fim do acampamento, lodos 
os lentes, e mais individuas encarregados da 

.. ,.nstrucçao e disciplina. dos alunrnos, enviaráõ 
"GO commandanle do -can1po, e este ao com
mandante da ac~demia, relações nominaes de 
todas os discípulos a seu car-go, com a infor
màçao á margem, de todas as quà'!id:Jdes,.boas 
e más que _possll.o ter-lhes descoberto, tanto no 
sentido insfi-uctivo, comQ. no sentido ~oral. 
O com mandante da academia mandará formar 
por esta;; uma só relaçao, pela .. ordem seguida 
dos .. annos, e fará passar aos assentos de cada 
discipulo, no livro meslre delles, todas as notas 

TOMO 1 ... ... 

que lhes competirem ; que depois conferirá, e 
rubricará. A!l..relações originaes com a re!açao 
geral ficaráõ"llrchi vadas. 

TITULO IX 

Dos premias 

,, Arl. 102. Haver11.o premios em todes .. os 
annos para distinguir os discipulos, cuja app1i
caça.o e conducta se fizer mais recommendavel. 

" Art. 103. Estes premios ser/lo distrihuidos 
unicamente· por m*cimento absoluto, e não 
por um merecimento comparativo entre os dis
cipulos pouco recomtijendaveis. A congregaçad"' 
rt.::.,ulando-se por este principio não habilitará 
discípulo algum para premio em não havendo 
quem o mereça. ~ 

(< Art. 104. Para que um discípulo seja digno 
de premio é preciso que seja de boa conducta 
dentro e fóra das aulas ; que lGUha sido appro
vado plenamente em todas as materias do -
anno respectivo, comprehendidas as aulas do .. 
segundo tempo, e que tenha assistido aos exer
cícios pralicos do mesmo a1mo . 

« Art. 105. Só os discípulos nestas circum
slancias podem ser propostos para premio pelos 
lentes respectivos ; e é aos melhores d'enlre 
elles que a congregação poderá habilitar, se os 
achar dignos disso. 

,e Ârt. 106. Os premias serão todos iguaes, e 
da quantia. de cento e vinte mil réis cada um, 
pagos aos mezes, sobre a apresenlaçlio do pro
vimento passado em regra, e pelo mesmo modo 
que se pagarem os soldos aos officiaes do exer
cito. O mez de Março será o primeiro mez para 
o vencimento do premio. 

« Art. 107. Se~o em geral dec11escente Q. 
numero dos dis1!fpulos em todo!; os annos, a 
contar do primeiro, lambem será decrescente 
o numero dos premias destinados para cada 
um dos annos academicos. 

(<Assim: ... 
" No primeiro anno haverão seis premias. .. 
cc No segundo anno cinco. 
e, No terceiro anno quatro. 
« No quarto anno tres.. 
« No quinto anno dois. 
« No sexto anno um. 
e, Art. 108. Estes premias sãO uma remune

raçil.o hol1'l'osa dos bons estudos, e boa con
ducta do anno vencido, e serão recooidos pelos 

· discipu!os sem dependenc1ii da ?reqyencia do 
anno seguinte. Deste modo aos discipulos~ue _ 
acabarem o curso ,\os seus estudos com o ter~ .. 
ceiro anno lambem 1e poderáõ conferir os pre
mios, segund,j o Sf .. merecimento; bem como 
se poderá conferir urii premio a um dos dis
cipulos do sexto anno. 

« Art. 109. Além destes premias, que só 
dizem respeito ag,s estudos e conducta em cada 
um dos annos isG!adamente, haverá todos os 
anntls um premio extt-aordinario para. distingu.iç 

18 
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o melho"fl' dos discipulos, que completarem o 
curso l\,e engeg.l1eiros, se por ventura houver 
algum digno de tal distincçll.o. 

,, Arl. 110. Consistirá o premio e:tlraordi
nnric!" em uma medalha de ouro de peso de 
uma onça, tendo de uma parle as al'mas da 
academia, com a legetida em roda-Academia 
Militar do Imperío do Brazil- e da_outra
A. l'. (o nome do discípulo) em (o anno.)
Estc premio será acompanhado de um diploma, 
om que se declarem as qualidades mais recom
mendaveis do discípulo. 

« Art. 111. Só podet·áõ "'Ser candidatos ao 
premio extraordinario os discípulos que tiverem 
completado os seis annos dos estudos da aca
demia, sendo approvados plennmente em t~as 
as ~lerias de todos os o.n,pos, dos primeiros e 
;igundos tampos, e que ..,Uverem, além disto~ 
assistido~·a l<Mros os exercícios praticas; aj11n
lando a tudo uma conducta civ .. 1 e militar sem 
nota. ,. 

u Art. 112. Ao lente mais antigo compete, 
exam[nattdo pelo livro .meslre os assentos de 
todosf' os discipulos do sexto anno, proporá 

.congregaçao os qu-rhardignos de premio extra-
ordinario. :-.. 

cc Ar!. lVt•Quando forem ma,js de um os 
candidatos aStiÍffi habililados, a congregação de
c.itfüá p'ttl- escrutínio sobre qual delles deverá 
rccahir o premio. • 

11 Art. 114. Acabados todos os exames, a 
congregação procederá a habilitações para os 
premios ; mas a decisão fin&l ficará dependendo 
de comparecimento dos candidatos no campo 
destinado aos ·exercícios pralicos; sendo excluí
dos c!!l premio os que alli nll.o forem ; e dentre os 
quo for~m,.. o'S que mostrarem in'habilidade, 
ou tiver.im máo .portarr,,en~ ; o que dc-

""'verá constar dos assentos ~s mesmos discí,. 
pulos antes da abertura ~novo anno. Havendo 
porém mais discípulos dignos -8e premio, a 
cqpgregll.ção os habilitará érn lugar do11o,exclui-
dos. • 

11 Art. 115. Logo que a congregação tiver · 
'dislribuido os premias, o participará por offiei-o 
seu acompanhado da relação dos discípulos 
u quem elles forem conferidos, ao com mandante 
da ucademi~ue lhes mandará passar os provi
m~ntos pelo secretario. 

« Art. 116. Estes provimentos nunca serão 
impressos; serao assignados pela congregação 
com o-cumpra-s~-do cornmandanl'ê da aca
demia. Depois de promptm;,mas antes d~serem 
registrados nos livro~ couu:ieteR.les, ~rll.o guar
dados pelo secretario, àre á época-.-:le serem 
entregues aos discípulos. 

"· Art. 117. No dia da abertura solemne da 
academia, irá "b secl'elario entregar publica
mente os pl'ovimento~ separados por annos,. 
nas mãos do commanllante da academia, o
qual depois de lida a Õraçao de abel'lura, e no 
mesmo aclo solemn.s,. os ap~!sentará aos lentes 

respectivos, qne os irão receber da sua" mão ~e 
de)õis chl\illando cacfa um os seus discípulos 
successivamerire, e pelos seus nomes, darão a 
cada discipul~remia1lo, o seu provimento, com 
todos os signues em uzo de consideração e 
estima. 

« Arl. 118. O discipnlo, a quem locar o.premio 
extraordinario, recel,erá das maos do con1rnan· 
dante da academia o diploma e a me'nalha que 
o meJmo cornmanclante Ih.:: lançat·á ; o pescoço · 
pendente de uma fita com as côres nacionaes. 

,, Art. 119. Durante a distribuiçllo dos 
p~mios se conse1·vará de pé todo o corpo acade
mico. 

« Art. 120. Os discípulos que tiverem con
cluído os seus es tudos com o terceiro ou sexto 
annos, e a quem locar algum dos premios, serno 
avisados pelo secretario e por escriplo da p:u;le 
do commandante da aeademia para se acharem 
presentes á aberlnra das nulas, e nl\O cornp~
rei:endo sem cansa justificada pcrderáõ o direito 
ao premio, e mes mo qne o nllo percllo nllo lhe 
set'á dado em p11bl ic~ 

TITULO X 

DOS DISC!PULOS 

Seus deveres 

« ·Art. 121. Os discípulos da academia mi
litar pode.ri ser rnilitares ou paisanos, nacionaes 
ou esll·angeiros, corntanto que tenhàO de quinze 
annos comp_lelos pai-a. mais . 

« Art, 122. O, ·estrangeiros serão tratados 
na academia como os nacionaes; excepçllo feita 
unicamente dos casos, em que os discipulos na
cionaes asscnlno praça nos corpos do exercito, 
seja !W"ª iuslrucço.o ou por despacho que se lhes 
nll.o concede. 

cr AiJ,. 123. Parn serem admittidos, deveráõ 
dirigir-se ao commandanle da academia., por via 
de petição, a que devem ajuntar, os militares a 
sua fé de officio e a licença do governo ~
dida pelas autoridades competentes ; os pã isanos 
as suas certidões de idade, e os estrangeiros um 
documento legal em que provem a idade que 
~m. ~ 

« Art. 124. O commandante da academia 
mandará, por despacho, ao lente que lhe pa
recer! que examine cada um dos adeptos de ler 
e esélll!ver cot·rectamente e das quatro l!Species 
elementares da tloiiii,Lhmelica. Com a app1·uV;J.Çl!.O 
cl6ste exa me, certificada na mesma petição pelo 
lente examinador se apresenta rá o adepto nova
mente ao commandan.te da academia que orae
nará por despacho ao secretario lhe•abra o a~
sentarncnto de matricula. 

cr Art. 125. Todos os cliscipulos depois de ma
triculados, excepç!!.o feita dos officiaes, formaráõ 
um corpo ou companhia que lolllará a fórma 
que lhe quizer dar o cornmandante da aca
demia<, e ~ará$> ~eitos a todas as formlluras e • 
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revistas que elles lhes ordenar. Sendo estas dis
posições puramente instructivas, nao serão della 
exceptuadJ,s os eslrangeil'OS. 

« Art, 126, Os officiaes matriculados poderáõ 
ser empregados pelo .çommandante da aca
demia no commando deste corpo, ou de suas 
divisões sem offensa das suas antiguidades. 

" Art. 127. Os discípulos militares deveráõ 
apresentar-se na academia com os seus uni
formes e os paisanos decentemente vestidos. 

« Art. 128. Todos os discipulos serno obri
g>1dos a .entrar para as aulas ao toque da en-

- trãda, ainda que os !!!11,iS respectivos •le,1tes lá 
não eslejao e não sahiráõ dellas sem serem 
apontados, e lhes ser isto ordenado vocalmeQJe. 
O commandante da academia lhes dará destino 
até entrarem pnra as aulas do segundo tempo. 

cc Art. 129. Haverá um toque distincto para 
as fõi-maturns ou l'evislas, outro para a entrada 
das aulas e fim das lições ou principio e fim de 
tempos, e outro para que os discípulos possao 
sahir das aulas. 
... " Art. 130. Dez minuiõs depeis de princi
piado cada tempo se tomará o ponto. Os disc~ 
pulos \l._Ul: se n!lo acharem presentes serão apon
tados <;,om l'!ma fa~. No fim de cada tempo e 
antes ele sahirem os disc;ipulos das aulas, se 
tomará novo ponto ; e todos ,iquelles que es
tando presentes ao primeiro ponto, o não esli· 
verem ao segunclo, 1rerão apontados com meia 
falta ; e duas d<::slas conslituiráõ uma falta sem 
causa. 

« Art. "13],. Todos os diseipulos, que faltarem 
~s Formaturas e revistas deter,11.iÔadas pelo 

commandante da ac3')ê'liiia serão apontados 
por quem o commandante determinar ; por 
cada duas vezes qt1e forem assim apontados, 
se lhes impora uma falta sem causa no anno 
lectivo. Estas faltas só poderáõ ser lançadas nos 
assentos do discípulo pelo secretario da aca
demia á vistll,.de ordeus por escripto, do COlll· 
mand!mle della. • • " ~ 

"Art. 132. O discípulo que faltar a compa
recer a todas as funcções academicas em um 
dia, será sómente apontado com urna falta no 
auno lectivo, e outra nas aulas do ·segundo 
tempo. ... 

« lh·t. 133. Trinta faltas sem causa justificada 
farão perder o anno ao discipulo que as tiver 
commettido ; ben:i, como sessenta falta~ ainda 
que justificadas seja.o . E~as faltas serao con
tadas em separado nas aulas de cada tempo ; 
de modo que as fallas commcttidas nas aulas 
do primeiro tenillo nno sommem com as com
metlidas nus auras do segundo. 

cc Arl. 134. Na som ma das faltas com causa, 
e sem ella, deve enter,der-se que Ulll,a falta sem 
ca~a.,e~ vale a duas com ella, ou justiticada.; 
e vice~versa que duas faltas justificadas consti
tuem uma falta inteira, e sem causa. 

-ouvindo com allençao a explicação dos seus 
lentes, a cj'uem devem tratar com todo o respeito 
devido 'l seus sup~riores. 

« Art. 136. As faltas em contr'ltvenç!\o ao 
al'ligo antecedente serllo sujeitas aos castigos de 

.currecçllo ~-d~dos pelo commandanl.e dj . 
academia, segundo suas attrib uições. ... 

... 
VANTAGENS CONCEDIDAS ~S DISCIPULOS 

<e Art. 137. A todos os militares· praças de 
pret, que se malricularem na academia _- militar_ 
será concedid• soldo (mas não o posto) de 
primeiros sapgentos das suas mesmas armas ; 
e-•.à'Ste soldo lhes-.serà conti11'!tado ~mquanto 
nao tiverem accesso, ou não forem despedidos 
d,a academia antes de concluirem os seus es
tudos. 

« Ar!. 138. Aos militares âas provincias que 
vierem estudqr á córte será concedida a mesma 
vantagem, e além disto ser11.o addidos a um dos 
corpos do exerc:ito que o command.ante da 
acadeiiiia. escolher, para terem quartel, serem 
soccorritlos regularmeute, e-viverelh sujeito~ "li 
um commando. - • ..,_ 

«..!).rl. J..p9."0s mil+!'ares que perderem o di
reito a conlinuiu- a ffequencia da academia, 
sejllo otnciaes, ou sejão praças de pret, ser11.0 
mandados l"ecolher aos se\?S'corpos ; e .[JS "das 
províncias retira~ ellas immediatamente. O 
cornmandante da academia fica no dever de 
solicitar estas ordens. ' 

e< Art. 140. O diicipulo militar que fór praça• 
de ~rel, e que nesta qualida~ se tiver 11,lillri
culaclo nã academia milital', que d4rante a'"ne
quencia nl!.o tiver sido promovido a algum posto; 
que tiver conclt.m:lo os lres primeiros annos dos 
estudos áa mesma academia ; que tiver assistido 
a todos os exercicios praticos, e que nao tiver 
nota alguma em seus assentos, lante respecti- .• _ 
vamente- aos esTudos, como á sua conducta 
militar e civil, será promovido á effcc,ljvidade 
do' prin1'eiro P.Oslb, em qualqalr das tres armas 
du exercito, para que tiver aptidão~ segundo a 
escolha e proposta de. com mandante da aca
demia, e sem dependência de haverem vagas 
em t~s armas. 

cc Art. 141. Todo o official suballer~o que se 
matriculai.'- nesta quniidade e que durante o 
curso dos tres primeiros annos não tiver sido 
promovido; e que tiver ~oncluido os ditos lres 
an~ com as condições do artigo antecedente, 

·"será promovido, mediai\'l.e proposta do com-
mandante da academia, á etl'eclividade do pos~ 
immediato áquelle, em que fôr etl'ectivo. 

<e Art. 135. Todos os discípulos se devem 
conservar nas aulas com dignidade e decencia,, 

cc A~ 142. As rf'otas de f;;'\ta com causa ou 
sem ella, em quanto não importarem a perda 
do anno nao excluem os· discipulos das van
tagens concedidas nos dois artigos antecedentes. 
Todas as outras; como approvações pela maior 
parte; repetições de anlfoif; faltas de approvações 
plenas nas aulas do segundo tempo ; e defeitgs . . - ._ - ... 
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em conducta militar ou civil não só poderáõ 
excluir os discípulos temP.oràriamente • dos 

--:,accessos concedidos nos ditos dois artigos ; mas 
até os poderàõ excluir absolutan;.ente segundo 
a grnvidade dellas. 

rc Art. 143. Em ampliação ao artigo anteee
dente : Todo o discípulo que tiver qualquer das 
notas alli apontadas nll.o poderá ser proposto 
pelo commandante da academia para accesso, 
sem mediar pelo menos mais um anno ; em
pregado segundo a decisãO do commandante da 
academia ; ou dentro da mesma, repetindo 
algum dos ramos da instrucção ; ou fóra della 
no servh;o de algum corpo .cta escolha do com: 
mandante. Se fôi:. .tirt a má conducta iffl- dit 
cipulo, que nem deva:· continuar a servir como 
militar, ó commandante da academia assim o 
proporá pelo secretario de estado dos negocios 
da guerra para se lhe dar baixa, sendo official, 

até qll'é haja.o "tagas ; e que possllo"'entrar s&ni 
prejuízo da antiguidade do5 officiaes já exis-

. tentes no corpo, no dia 11,,a su1 promoçll.o em 
recompensa de estudos. Sendo já,,subalternos 
do corpo de engenheiros não terão accesso pelos 
estudos, no que não fazem mais que pagar 
um divida. Nl\o serll.o comtud9...privados do 
accesso que pos~ tocar·lhei..i:,e-ro corpo de en
genheiros, segundo as suas antiguidades, mesmo 

-pela accusaçn.o do commandante da academia, 
sorno corpo de delicto;"'responderá a um con
,celho de guerra. 

« Art. 144. Os postos de offi~ial superior nao 
serão dados, como recompensa de simples ~
tudÓs aos alumnos da academia. 

<e Art. 145. Todos os discípulos paisanos, que 
nesta qualidade se tiver~ .uiatricu~do,· não 
ter!lO direito ás disposiç~es do art. 1210, ainda 
que tenhão assentado praça durante a frequencia 
dos tres primeiros annos, sem que ajuntem a 
todas"-as qualidades exigidas para os mtlítares 
praças de pret, mais um anno de praça e serviço 
effectivo em qualquer dos corpos, que lhes or
denar o commandante da academia ; passando 
alli pela recruta, e deppis pe!Õ exercício con
tinuado nos devere~e official inferior, e se~~o 
particular das companhias. Isto cumprido, e 
obtendo boas informações dos chefes re
spectivos, poderão ser propostos pelo comman
dante da academia. 

"Art. 146. Com igualdade de justiça será 
obrigado ao mesmo serviço, pelo mes.qio tempo, 
o discipulo militar que ~gundo a sua fê ·ite 

--officio, tiver menos de um anno de praça no 
dia da sua primeira matricula. 

« Arl. 147. Os discípulos militares praças de 
pret, que se destinarem ao corpo de enge
nhêiros, e estiverem nas.., circumstancias rigo
rosas do art. 140, serão propostos como aggre
gados para qualquer arma do exercito, e assim 
concluiráõ os seus estudos nao podend3 entrar-11, 
no csrpo de engenheiros, senão na qualidade 
de segundos tenentes. 

« Art. 148. Os officiaes subalternos que se 
~destinarem ao corpo de engenheiros,e que es
tiverem nas cirilUmstancias do art. 141 serão 
promovidos nõs. UJesmos corpos, em que se 
acharem como aggregat!i,s, ~o fim do curso 
completo, entraráõ no corpo'll~engenheiros na 
qualidade de extranumerarios, e assim servirá õ 

autes de conclllírem os estlldos. • 
" Art. 149. Os discipulos paisanos que, 

acabado o curso militar, pretenderem gczar das 
vantagens concedid.as pelo ar!. 145, e ao mesmo 
temp9 '<Pntinuarem a frequencia•m destino ao 
corpo de engenheiros, serão compellídos a cum
p1·irem todas as mafo.-ondições do rnei.Ulo artigo, ., 
antes de se '?hatricularem no quarto anno, ou a 
continuarem a frequencia em paisanos obser
vando-se sempre e 'inuito rigorosamente o prin· 
cipio de se não dar um posto em premio de 
estudo, sem que o promovido tenha ao menos 
um anno, não de simples praça, nlas sim de 
serviço rigoroso, como ~e determina nos ar· 
Í$0S 145 e 1$6. • 

« Art. 150. 'ts discípulos paisanos iwe nesia 
qualidade concluiremos estudos (j,e engeQbeíros, 
não serão promovidos a..segundos tenentei, sem 
pass-areQl por um anno inteiro cm exercício, 
como fica disposto no art. 145. .• 

" Art. 151.. A nenhum discípulo será con
ferido mais um posto (além do concedido pelo 
primeiro curso militar) por ter concluído o 
curso completo de engenheiros; mas.sendo de 
justiça. nãO só recompensar uma applicaçila • 
assinua de mais 3 anrl"lls, c!l'mo habilitar of
ficiaes de um merecimento distincto á maior 
despeza a que sao obrigados na ...compra de 
livros e instrumentos, para se aperfeiçoarem em 
saber, será concedida a todo o subalterno do 
corpo de engenheiros, que de hoje em diante 
completar os estudos da academia mil.'itar, uma 
aidição CLlll$tante de meio soldo do posto de 
segíilldo tenente. ., ._ • ·"" 

« Art. 152. Esn addição será· sempre igual 
á metade do soldo, que tiverem, os segutidos 
tenentes, na época em que o official tiver de 
passar o seu recibo, sel'-Jhe-ha paga como 
soldo da patente que· tiver; e não lhe será 
tirada em quanto o individuo '!e conservar em 
official, e -~o ch,egar aõ posto e effectividade-.de 
major, em cujo caso deixará de ter este ven
cimento additivo. Est~ddição não soffrei;,á 
diminuição alguma, ltrrida que a tenha de soffrer 
o soldo ; t140 será tida como soldo em reforma, • 
ou Monte-Pio; nem como pensão para Qíivar o 
official de quaesquer outra~antagens, que lhe 
toqueIUt_ 

" Art. .153. ~rão e~cluidos desta vantagem 
os discipulos que estiverem comprehendidos na 
cominaç:J.o do art, 142. ,. 
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TITULO XI 

DO SECRETAf\IO .,. 
~ 1Juas,,,,,attríbiiíçõ es 

« Art. 154. Haverá um secretario da aca
demia que fará todos os trabaJ!los da escriptu
ração della: tanto a col'respoade•a do com

•mandante dá academia com o governo e coii1 o
congregação, corno todos os outros relativos ao 
serviço da academia.· .._ 

1< Ar!!' 155. Terá livros mestres: um com o 
assentamento de todos os individuas de que se 
compuzer a academia. Neste livro nilo poderá 

escrever sem estar presente o commandante da 
academia, e o lente mais antigo, on o seu- im
mediato, por impedimento delle ; escrevendo 
unicamente o que entre si convierem os ditos 
com mandantes e lentes, que por iss.i. rubricaráõ 
o assento c!epois de escriplo e assignado pelo 
secretario. Quando o assento disser respeito ao 
mesmo secretario, será chamado o bibliothecal'io 
em seu lugar. Este livro m•m;tre estará fechado 
em um ecl°{e de tres diaves, ~ que lerá: umã 
o comma~ante da ucadernia, outra o lente 

""'rnais antigo, e outra o secretario. 
« Art. 156. T erá outro livro mestre para os 

discipulos sómente, reset"vando a cada nome 
uma folha inteira. Neste livro só se esct·everá o 
que- lhe íôr ordenado pelo commandunte da 
academia, e por escrípto; e tudo depois de con
fellil*> será rubricado pelo cot°nmandante rla 
acad~ ou pelo lente respectív.Q_, segnnd_o a 

•natureza do assento. Além destes livros, tera os 
mais que forem indispensaveis para a mais clara 
e simples escripturação; sendo.todos numerados 
e rubricados nas folhas,.e encerrados pelo cQ~1-
mandante da academia. 

« Art. 157. Fará a folha mensal das des
pezas da acltrlemia, ~ a folha dos empregad~s 
menores, as qnaes vistas, appt'ovadas e rubn
'êãdas pelo commandante della, serão por este 
remettidas, ex-officio, á secretaria de estado dos 

~ rtejrocios da guerra, para se mandarem paga.r na 
pagad&a das t!'op~. . . _,, 

« Art. 158. ~da a despeza ttecessnna _para 
as aulas, G.ru.papel, tinta, estojos, e utens1.-cle 
qualquer ordem, pertence ás despezas da folha 
mensal. • -. 

« Art. 159. Terá a seu cuidado o balanço 
da receita e despeza da dotação da academia. 
ós fundos existentes entraráõ e1T! um cofre de 
tres -chaves, das quaes, terá uma o_ com!l1an
dante da academia, outra o lente mais antigo, e 

....,g.utra o secretario. 
« Art. 160. Ao secretario fica pertencendo 

receber o importe da dotação e das folhas 
mensaes e correr com as despezas e pagameffios 
a quern tocarem ; seguindt a este respeito tod~s 
as ordens que- o cornman~nte da ac:idemia 
julgar necyssa~ da"'-"Ihe,...tanlo para a despeza, 
como para a legalidade e-elareza della. 

cc Art. 161. Terá debaixo du seu mando o 
porteiro e guardas, e lhes dará as ordens que 
forem precisas para o serviço regular da aca
demia. 

Suas vantagens 

« Art. 162. O secretar~ da academia terá 
de ordenado oitocenlos mil réis pagos como aos 
lentes. 

« Art. 163. Além da seu ordenado perceberá 
os emolumentos seguintes : 
Pela matricula de cada alumno ..... . 
Por cada certidão de frequencia . . ... . 
Pelas certidões de approvaço.o, cada 

Pef~t;;o-vi~;e·n·t~~ -i~ ·p·r~;~i~ ·.:: ·. ·. ·. ·. ·. 
Por uma carta ele curso militar ... .. . 
P ela carta de curso completo de en-

$480 
$240 

$640 
1$600 
3$200 

genheiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4$800_ . 
Por quaesquer certirloes além das apon-

tadas cada lauda . . . . . . . . . . . . . . . . $480 
« N.' B. O provimento do premio extraor· 

dinario será gratuito . 
« Art. 164. Terá direito ii. ser aposentado no 

fim de vinte e cinco annos de serviço academico 
se então estiver realmente ir,npossibilitado de 
continuar. 

" Art. 165. Quando por impedimento phy
sico:llte inhabilitar antes deste tempo poderá ser 
aposentado com o seu ordenado deduzido de 
uma quantia proporcional ao numero de annos 
(completos ou incompletos) que lhe Wtarem 
para vinte e cinco. 

TITUI..O XII 

"""' DO BIBLHl'hIEGARJO ARClUV!STA 

SMs attribuições 

« ·Art. 166. O bibliothecario archivista terá 
a seu cuidado a bibliotheca, o archivo da aca
demia e todos os instrumentos, machinas, mo
delos e mais objectos de que se fizer uzo nas 
lições e exercícios praticas. . 

« Art. 167. Receberá tudo po1· um rnven· 
tario por elle assignado em_ rela~:ã~ avulsa, que 
será lançada pelo secretario em ltvro especial, 
declarando-se em frente de cada objecto º. seu • 
valor. Deste inventario se 1~ dará copia, e 
ficará responsavel por tudo. -i-

K Al't. 168. Será obrigado a estar presente 
na academia durante o tempo das lições,_ para 
subministrar aos lentes quaesquer dos obJectos 
a seu ·cargo que lhe requisite!n-;"' e para os. 
mesmos fins irá aos campos de rnstrucçâo. . 

« Art. 169. Supprirá as vezes do secretario 
nos impedimentos deste. 

-. Suas vantagens 

« Art. 170. Tel'á de ordenadg seiscentos_ mil 
réis pagos do 1neslflo modo que ao secretano, e 

.. 
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os mesmos direitos que elle a !t>r aposentado 
pelo mesmo modo e dadas as mesmas circum
slancias. 

''. Art. 171. Terá 11cce~so ao lu~r de secre
t ano, segundo a sua aplid!l.O. .,. ., 

TITULO XIII 

.,. ~O PORTEIRO E GUARDAS 

« Art. 172. )lj.verá um porteiro com o orde
nado 1li1hmtl de quatro centos mil reis. 

« Arl. 173. Será obrigado a tomar o ponto 
aos ~cipulos a abrir, e ftrchar as porias da aca
demia, ~ das aulas e mais ca-sas do expediente 
academ,co, e a estar p,.esente na academia em 
todas as occasiões'êm que for necessar1'õ abri-

._em..e as portas e emquanto se não fecharem. 
<e Art. 174. Será responsavel pelo asseio in

terno e externo do edificio; fornecidos os meios 
pelo secretario, e coadjuvado~pelos guardas, a 
quem poderá encarregar do que fôr necessario 
a este fim. 

cc Art. 1_75. Ter~ a seu cargo e responsabil~ 
da_de, por !nventarw ( como fica dito para o bi
b!J_othe~·10) lodos os mO'l'es e utensís que 
est11"81"em dentro das aulas, €'"{llllras casas do 
eciifício, exce~o ~ do que se achar dentro 
d~ ~ecretaria, e dent1·0 das salas enlregues ao 
b1bhothecario. 

.• ... Dos g=rdas. 

que deverá constar por informação do cornman
dante da academia. 

e< A rt. 184. Os ordenados do porteiro e 
guardas serao pagos por uma relaç!lo feita e 
assignada pelo secretario, e rubricada pelo com
mandante da academia,. e havidos pela mesma 
repartiçao por que se pagar ao exerci to. 

cr Art. 185. Se _lendo boa conducta, quakijuer 
d.e.i;tes empreg[\dos vier a impossibilitar-sepor 
.!'fusas ph"ysicas, e muito mais se isto acontecer 
por causa do mesmo serviço, o commandanle 
da academia Wormará ao governo para o apo
sentar, segundo os princípios da aposentação 
do secretario. 

1, Art. 186. E' de equidade preferir para 
estes ernp1·egos os rnililates mutilado!!., ou inha
bilitado.s f.<renrnturamente na guerra--: uma vez 
que possão preencher bem os seus d e veres ; e 
então conservaráõ as vantagens com que li verem 
sidJl retirados do serviço, além dos seus onle
nados. 

TITULO XIV 

D~POSIÇÕES GERAES 

Sobre a p,-omoção dos lentes 

« Art. 187. As vagas de lentes prc>prietarios 
serão preenchidas pelos substitutos habilitados, 
e segundo as suas anti~idades. . 

<< Art. 188. Os lugares de substitutos serão 
dados a concurso, preferindo em circumstancias 
identicas os discípulos da mesma academia. cc Art. 176. Haver• mais um primeiro 

guarQê., tantos segunclõs, !(ilantos o comman-
dante da academia ji.lgar i;êlispensaveis. ,r Ar!. 189. Os candidatos aos lugares de 

.:,' Arl. 177. O primeiro guarda terá de· orde- substitutos devem declarar: primeiro, se querem 
naílo duzentcs e . ..uiarcnta mil réis, e cada um dos ~oirar em concurso para a substituiçM das ca-
segundos guardas lerllO dtizenlos mil réis. • d eiras de· mathematica unicamente; e neste 

cc Arl. 178. Os guardas fai·ao todo O serviço caso compreh~er-se-ha a cadeira de geome-
braçal de11tro da academia, e ficllo obrigados a lria descriptiva , ou se querem entrar em con-
tud~ quanto se lhes orden>lr para-conservar O curso p~ra a snbslil11ição lambem das cadeiras 
asseio dentro e fóra della. militares; e segundo soas declarações assim 

« Art. lí"9. O primci-fo guarda fará as vezes serão admitlidos a concurso. 
de porleil'O quando este tiver impedimento. <e Art. 190. As aulas das sciencias physicas, 

"¾rt. 180. ~l.'odos. os l!Uªt·das serao obrig:idos e do desenho, tem. cada uma concurso sepa-
a c'bmparecerem nã academia todas .,.is vezes rado. 
que_ lhe~~r ordenado, além ~0s dias de s'l!"rviço «.Arl. 191.4\ habilitação dos candidatos a 
or~rnarw, e não poderáõ relirnr-se sêm per- substitutos será julgada pela congregaçllo dos 
missão do secretario. .... _ lentes. ..,. 

"At·t. 181. Os guardas servíráõ de correios « Art. 192. Compele á congregaçllo dar os 
em todos os--expe1"ier.tes acadernicos. • programmas, qne farão o objecto do conctrrso, 

cc Art. 182. Tanto o porteiro, como os de modo qne o candidato venha a desenvol-
J.llardas, estarao ás ordens immediatas do secre- ver-~ sobre as materias de todas as cadeiras, a 
tari?, que d'etallrnrá todos os mezes um á dis- cuja substitniçll.o aspirar. 
posição do bíbliolhecario, µara conduzir ás " Art. 193. Nenhum substituto terá direito 
áulas os objectos que a e~les forem requisitados á vaga de cadeira para que não tenha entrado 
e ya.·a tudo o mais que"ticcorrer naquelll! expe~ em concurso, não obstante a sua anligui-
d1ente. d ade. 

1< A;\. 183. O porteiro_ e guardas serão da pro- " Art. 194: r-11 com mandante da academia 
P?Sla do commandanl~ da academia; e lerão pro- presidirá sempre aos act~e concurso, em 
vm_ient? pela secretaria de estado, que o.p4derá luiar dislinct0 dos leutes, e enviará o seu pa-
deoped1r quando faltarem nos seus dever~ o recer com a consulta da congregaçrio. 

~ - - . 
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,, Art. 195. · Todos estes actos ila congr~

gação serão remellidos officialmenle ao com 
mandante da academia, q11e os enviar~ ao 
governo, por meio da -secrela1·ia de estado 
dos negocios ela guerra, sem cujih, orctem _,_. 
preHsa nada lerá effeiw. 

À. rtigos nvulsos 
• 

« O .commandat1le ela !Íta<lemia fica auto· 
rizado a ajustar-se com um ou mais mestres 
d'armas para enoinerrern os discipulas a joga,:. 
rem o florete e o sabre, nas tardes, qne forem 
vespera de feriados, ou qüando melhor lhe 
parecer. Este ajuste fica1·á Jepcndentlo sempre 
da approvação do governo ; e os mestres 
d'annas não terão direito a mais cousa alguma 
que ao seu pagamento. 

« O oommandante da ,.11cademia ,-~oporá a 
- 1<ÕÍ1lemplaçno qne se deve ler com os disci

putos actuae~, que f0rcm obrigados a rep~ir 
alguns annos pela diversa distribuição dos es
tudos. 

Paço, em 13 de Maio de 1833.-A.nte!'o Josb 
Ferrei:,·a de Brito. " 

" Augustos e dignissimos senhores repre
sentantes da naçào. 

« Sendo evidente que o-servi~ da nação .. 
é 1,/;lais ou menos bem desempenh,ldo, na 
razào das vantagens de que grizüo os empre
gados; e..§_endo lambem indubi iavel que muitos 
emprega~s chís --de i,pa1'liçjíes militares abu
sl!o quanto é possivel; já servindo mal; oi1 
nào comparecendo nos seus lugares; já des
presando os seus superiores, e suas adverlen
cias: a regencia, em nom e do Imperador o 
Senhor D. Pedro II, me determin a vos apre
sente a seguinte proposiçao: 

cc Art. 1 º. Sãô propriamente emp-régaàos 
civi!fW'dus • repartições militar~ lodos os indi
víduos que estiverem, ou ;enhão a estar mu
nidos de diplomas imperiaes. O governo por 
urna tabella regulará quaes sejão estes em
pregados ; · e aos que nilo tiverem, ou n!!.o 
venhao a ler taes diplomas, se dará um título 
assignado pelo chefe da repartição. 

« Art. 2º.,. A todÕ õ emp~arlo ~i~I de 
repârlíção mililar, que por qualquer motivo 

· não comparecer na sua repartiçao, se fará o des
conto de uma terça parte no respectivo orde· 
na,lo. Os mais individuos, que servirem nas 
repartições, só venceráõ nos dias uleis o com
petente ordena.do. 

cc Art. 3". 03 ditos empregados civis, que 
por sua immoralidade, ínsubi,rdinaçào, ou outro 
motivo grave, se tomarem intole'i-aveis, ou 
incorrigíveis; poderáõ ser demittidos pelo go
verno, emquanto não exceder a doze annos 
o seu tempo de serviço. Os..que servirem vinte 

-e cinco annos effeclivamenle (islo é, nll.o se 
lhes levando em conta os dias em q'he fal
tarào.) e que eslejàO impossibilitados de con
tinuar a servir, poderáõ ser ;lposentados com 
os seus orde~os p.11,i.. inteír~ Os mais em
pregados nao têm direi lo a estas vanlagtms, e 
podem ser despedirias sem que tcnhao que 
l"eclanmr. 

" Arl. 4''. o; militares, que ~ercerem em
pregos nas reparti,;u es civis do exercito não são 
comprehendidos na disposição dos arls. 2° e 3º : 
a estes u~ .j'iralquer 1~1otivo poderá ~o~rno 
demiltir dos emprego$. • 

« Paço, em 13 de Maip de 1833.~Antero 
José Ferreira de Bi·ito. " 

u Aug11stos e digníssimos senhoiesrepresen
tanles da naçO.o : 

,e A regenci.1"',m nome do Imperador o Senhor -
D. Pedro II, reconhecendo a_nec~idade nr
g~e de um acto legislativo, que conceda perdão 
aos ínnumeraveís índivídnos,qu') tendo descrtarlo 
das fileirrrs do exel'cito, vivem vagabundos e 
errantes, com grave detrimento da nação, 
a quem laes membros são nocivos, quando aliás 

·podem vir a ser mui uleis ern outras profüsões, 
a que com seguran.ça se dediquem ; me autoriza 
a fazer ~ seguinte proposição : -~ 

"Artigo unico. As praças.de 1.._ linha do .. 
exercito, qL1e tivet·em ~sertado alé o ultimo tre 
Dezembro de f8.32 (con1~xclusao dos que tive
rem sul.o reerutados no.mesmo anno) e as de 
2" linha em qualqrrer tempo até a sua conti
nuação, ficilo perdoad,1s do cri~e de deserção, 
apresentando-se ás autoridades respectivalf"'das 
províncias, em que se-ncharern, pura lhes expe
direm os competentes des pachos e ~cusas do 
serviço, do <JL131 comtudo não ficaráõ di~pen · 
sados os que se acharent nas circu4,11slancias de 
entrarºd~ovo -'rn l" linha, quando lhes couber.'-' 

,1 Paço, em 13 de Maio de 1833.-Ântero 
José Fei-reira de BritQ.. » 

« Augustos e digníssimos senhores represen
tanl~ da ºªiªº : 

« Mostrando a experit)ncía que os venci
mentos marcadõs nu tabella <le 28 de Marvo de .. 
1825, par11 os 2,.("ficiaes -d!> exercito empregados 
em com missões alli• denominadas de 2• cl asse 
que à1iás são pela maior parte tanto ou'"11lais 
laboriosas e importantes que·as de 1• classe, 
nào~uardao proporção em comparaç1\o do ser
viço e accrescimo de responsabilidade, a que i§,ll 
chamao os orticiaes quando empregados em taes 
comrnissões..i e convTndo a bem do serviço pu-

lico,,que os vencimentos de 11mll!s"'e outras d.us 
referidas commíssões sejào justamente equili
bradas, e nãêr'haja nellas tanta disparidade: 
recebi ordem da regencla em nome do Impe-
1,il'lor o Senhor D. Pedro-II, para aprêsentar a 
seguinte proposiÇll!.:._ .. • 
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"Art. 1º. Ficão abolidos os vencimentos mar• 
cados na tabella de 28 de Março de 1825, para 
os offiéiaes do exercito empregados em com-• 
missões conhecidas e designadas debaixo do 
titulo de segunda classe. 

,, Art. 2º. Os officiaes do exercito chamados 

« Art. 3º. Os directores dos arsenaes de 
guerra das provincias d~ Pará, Pernambuco, 
Bahia, Rio Grande do Sul e Matto Grosso, ven
ceráõ_...cadã um .,alem do soldo a gratificaçae 
mensal de .•• :.................. 50$000 
Os ajudantes dos directores, idem':. 30$000 
Os almoxarifes o ordenado' annual 

de . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . - 800$000 
•• para taes commissõcs de 2• classe, e nelbs em

pregados, terão os mesmos ven~imentos que 
os empregados na 1" classe, segundo seus postos; 
com excepção porém da iniportancia de caval
gadura e forragem, que ficil.o competindo"""!:iÓ· 
mente aos de 1" classe. 

--Os escrivães, dito. . . . . . . . • . . . . . . . 600$000 
Os escripturarios, dito. . . . . . . • . . . 600$000 

« Paço, em 13 de Maio de 1833.-Antero 
José Fel"teira de Brito. n 

« Augustos e dignissimos senhores represen· 
tantes da nação : 

«Tendo já merecido a -wssa atrençào os emP"I"" 
gados do arsenal de l!\lêrr~ da côrle, a quem pela 
resolução de 23 de Outubro de 1832 forào mar
cados os respectivos ordenados, e n:lo estando 
estes ainda designados para os da fabrica da 
polvora, arsenaes de guerra e depositas de ar
tigos bellicos das differentes . ...provincias do im
perio, mandados organisar por decreto e regula
mento de 21 de Fevereiro de 1832, em confor
midade da autorisaçll.o dada ao governo pelo 
art. 19 da carta de lei de 15 de Novembro de 
1831 pará-reformar taes estabelecimentos; julga 
o governo de toda a 'justiça chamar lambem a 
vossa attençãO Q favor destes en'tfJre~doi p~a 
que lhes sejno marcados seus \"encimentos;-e 
por isso a regencia em nome do Imperador o 
Senhor D. Pedrc, II, me ordena que vos apresente 
a seguinte p,!.Oposição : · 

« Art. 1 u. A fabrica de pol vora da Estrella 
constará dos empregados seguintes, que terM 
os vencimentos abaixo indicados: 
Um director e om a gra-i,Ífica<:,?.o 

mensal (além do soldo) de ..... . 
Um vice-director, idem ..•.•...... 
Um escriv1!.o de contabilidade com o 

50$000 
30$000 

ordenado annual de. . • . . • . . . . . . 800$000 
Um almo:-:.arífo, dilo ....... , . , • . . 800$000 
Um escrivão do ahnoxarifudo, dito. 600;\000 
Um pagador, dito. . . . . . . . . . . . . . . . 800$000., 
Um escl'Ívão da pagadoria, ..!ito .... •600$UOO 

-.Um fiel dià. rnesrna, dito.......... 400$000 
Dois escri'pturarios, cada um, dito. • 400$000 
Um agente de compras, dito....... 400$000 
Quatro fieis, cada um, dito. • . . . . . . 300$000 

" Além de$~S haverá 111ais: 

« Um facultativo, um capellão, um adminis
trador, um apontador e um enfermeiro. 

ct Art. 2º. O laboratotio dos fogos artificiaes, 
unido á fabrica C'tmforrne o regulamento de 21 
de Fevereirn de 1832, fica á carga do arsenal 
de guerra, e o encanegado delle terá mensal· 
mente de gratificuçào 20$000. 

Os am:muenses, dito ......... ~;_,. 400$000 
Os fieis, ditÕ ..... :' . ........ ~. . . . 300&000 
Os apontadores, dito............. 300$000 
Os porteiros, dito.. . . . • . . . . . . . • . . 300$000 .. 
Os ajudantes do porteiro, dito. . . • . 250$000 
O pedagogo dos menores, dito.. • • . 360$000 

" Art. 4°. Os depositos de al'ligos bellicos 
das provipcias onde se não criarã~rsenaes 
de guerra, serM confiados a um ollicial do _exer
cito, ainda mesmo refet>mado, que vencerá 
além do soldo a ... gratíficaç:to mensal de 30$ e 
terá por fiel um inferipr com· 11 gratificaçil.o 
mensal de 10$000. _ 

" Paço, em 13 de Maio de 1833.-.Antero 
José Fei·rei?-a de Brito. " 

« Augustos e dignissimos senhores represen-
tii.ntes da nação. .. -

<( -Seiido mui ponde!'osas as razões (J.Ue alguQ.lir 
presidentes das provincias do imperio l~m feito __ 
chegar á presença do governa. para se sup- • 
pl"irem tot,ilmente nellas as pagadorias -das 
trõpas, cujos encargos podem sem detrimento 
do serviço publico passat· para as thesourarias · 
geraes das provincias, com a economia dos o~ 
denados, que se <levião arbitrar ao p~gador e 
escripturarios, mandado& nomear pelo decreto 
e regulamento de 10 de Abril de 1832, expe- • 
dido pelo gov~t'no, em conseque11ivia do,art, ,19 
da i.irta de lei de 15 de Nojembro de 1831 ; a 
r!!Sencia em nome do Imperador o Senhor D. 
Pedro II, me ordena vos apresente a seguinte 
proposição : • 

« Art. 1". Ficão supprimidos em todas as 
provincias do Imµcrio, com excepçilo do Jlio de • 
Janeiro, as pag,1dorias das tropas; sem que 
possa~ ~r lu~r o disposto no dcc.i;eto i..reguJa,- • 
mento de 10 de Abril de 183i expedido para•a 
creaçil.o das pagador.ias. 

<t Art. 2º. O pagamento das despezas militares 
e mais encargos até agora tia incumbencia das 
vedorias e pagadorias das tropas, ficl\O perten
cendo ás Thesourarias das provincías. 
. « Paço, em 13 de .Maio .de 1833'.- Ántero 
J()iié Ferreira de Brito.>> -« Augusi'õs e dignissimos senho.i:es represen-
tantes da naçi\o. 

« Ordenando a carta -de lei de -25 de Agosto 
de 1832, que fixa as forças de terra do ito~io 
para o anno finauceiro de 1833 a 1834, no§ 1º 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:31 - Página 18 de 18

- SESSÃO EM 13 DE MAIO "'DE 1833 145 

do art. 1°, que se extinga a legi!lo de 1• linha 
da província de Mt!.tlo Grosso ; e no íut. 4° que 
se eleve o corpo de ligeiros da mesma província 

· a oito com~anhias, a saber : cinco de cac;adores, 
e urna de marlnheii:s.s artilheiros; conforme a 
organisaçílo dada ;. este corpo por dect·elo de 
22 ele Novembro de 183!! : e duas de arlilheria 
com ~ organisaçao da extincta legião : J'Jllo póde 
a regencia, em nome do !tripera~ o Senhor 

.a.D. Pedro II, deixar de chamar a vossa..aJ:tenção 
sobre a indispen,savel necessidade de Ter auto
risil!a a dar o cornmando <le semelhante corpo 
a um official superior; e organisar o seu estado 
maior e me.oor ; pois que sendo um corpo tão 
forte, é commandado pot· um Capitão; por 
lanl.o a rqgencia, em nonie do Imperador o 
Senh~D. Pedro II, me dei'1.rmina apresente a 
seguinte proposição. 

"Artigo unico. · O corpo de ligeiros da pro· 
vincia de Matto Grosso será organisado pela 
maneira seguinte: 

Estado maioi· 

Coronel ou tenente coronel commandante. 1 
Majol'. • . . . . . - 1 
Ajudante. . . . -· ,. ·- 1 
Quartel mestre. . .,;. 1 
Se.m·et•. . . 1 
Caµellil.o . . . . 1 
Cirnrgião rnór. "l' .. 1 
Cirnrgiões ajudantes. 2 
Sargento ajud.ante. •• 1 
-iargento quartel mestre. 1 
Corneta mó• . . . . . 1 

- -. -12 
li!'rna contpanhia de ctlçcd.ores 

Capi~. 
· Tenente ..... 

Alferes. 
Primeiro sargento. 
Segundog sargentos. 
}i'orriel. . . . . . . 
Cabos de eS'tf(lacl rn. 
Anspeçadas. . . . 
Corneta ....... . 
Soldados. 

.• 

.-. 

. ... · .... -

1 
1 
1 
1 
2 
1 
H 
6 
1 

120 
140 

Uma companhia de ai·Ulíi':iros 11,a'l'inhefros 

Cap;t:lo. 
Primeiro tenente . 
Segundo tenente. 
Pdtneiro sal'gento . . • 
Segundos sargentos. ~ . 
Fardei. . . . . • 
Ci!bos de esquàm-a. 
Corneta ..... 

·soldados •.•.• 

TOMO I 

1 
1 
1 
1 
2 
l 
8 
1 

58 

74 

Unia companhia de m·tilheiros de posif)áo, 
em tudo igual á de marinheiros 

HECAPlTUL~ÃO 

Estado maior. . . . . . . . 
6 Companhias de cnçadores a 140 

praças cada comp,mhia .... . . 
1 Companhia de artilheiros 1-hari-

nheiros. . . . . . . . . . 
f Companhia de artilheiros de po-
~ção .... . ..... . 

8 Companhias -som ma- praças. 

-

12 

s,10 

74 

74 

1.000 

« Paço, em 13 de l'll;io de 1833.-Antero 
José l?erre'Íra de Bi"ito. " 

,, Augustos e dignissimo,; senhores represen
tantes da nação. 

" A estreiteza .-1 , meios de subsistencia, a qne 
se acbào reduzidos os officiaes de primeira linha 
do ex.$!rrito, por isso que seus soldos 111!.o sao 
sullicientcs para fozer face á~ despezas indis
peusaveis á sua manntençüo, atlenla a carestia 
dos viveres, aggravando-se cacla vel\ m,ois pela 
remota espernnça d<:J a~cessos, que por muito 
tempo no.o pude1·1t0 ter lugar no exercito: o 
augmenlo tle9>rd enado, e vencimentos, qut'a 
assembléa legislativa tem conceditlo a muitos 
cios em pregados das repartições da publica acl mi
n istraÇilO, para melhorar a sua sot·te e condição, 
qu&ndo desvelados se empregl\o no serviço, e 
nilo podem haver de outra parte a decente sub
sistencia: impõe um dever ao governo de.,. 
chamar a vossa altenção parn melhornr a sorte 
daquell~ mui dignos servidores da nação, os 
,ITiciaes do exewito em geral. Por isso a re
gencia, cm nome do Imperador o Senhot· D. 
Pedro II, me autoriza a trazer á vossa presença 
a seguinte proposir l\O: 

" At-t. l°. Todo~ os ofticiaes mi!i!11!'es em
pregados uos- corp,,s do exercito, comnrnndos de 
annaslilÍlual'lcis generues, forlalezas e estabelc
cimenlõs militares; bem como os comman· 
dantes das classes, lel'àO allm de s~ns soldos e 
mais verl'rimentos mQrcados plll' lei , mais me
tade do soldo respectivo, corno gratif1caçilo ad
dicional, emquanlo estiverem cmp1'egados~~ 
que deverá desde ji ter lugar provisoriamente, 
até que urna ordenança especial marque os 
soldos e mais vencimentos do exercito, 

(< Art. 2". Os officiaes de primeira linlia 
desempregados ni\o serão chamados a serviço 
algum ; poderáõ residir na província, que mais 
lhes convier; e obteráõ licenças com todos os 
venciment#. 

e< Art. 3º, Os oftlci~, qne estando empre
Hl 
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gados na1órma do art. 1º quizerem lice11Cas, as 
~eráõ obter sem -soldo e vl'!llcirnento de 
tempo. ~ 

« Paço, em 13 de Maio de 1833.- A!itero 
José Ferreit,a de B,.ito. » • 

« Augustos e dignissimos senhores represen-
tantes da nação. .$ 

<<"Sendo demasi:cro o nu~ro dos emprêgados 
da secretaria de es.l,ado dos'"riegocios da guerra, 
e mal ~guiados os seus ordenados ; o governo 
do Senhor D. P~dro II, me determina t11presente 
a esta augusta cantara a seguinte proposiçào : 

cc Art. 1 º. A secretaria de estad't> dos ne
gocios da guerra conslarâ de uni:' oflicial maior 

,. com_o ordenado <l.liinual de.. . . . . 2:400$000 
'I.res officiaes-dito cada um. . . . . . 1:600$000 
Seis praticantes dito dito. • • . . . . . 600$000 
Um porteiro dito.............. 1:000$UDO 
Um ajudante do porteiro dito.. . . 600$000 
Tres correios dito dito, sendo obri-

gados a se fardarem e a ler 
caval\o ..••.... .. . , . . . . • . . . 600$000 

Gralificaçilo a um dos officiaes ....-. 
como archivista .,..,:-~.. . . . . • . . 200$00tr 
« Art. 2° .·-"'o orficial maiol"· se1f-substituído 

• por ufff dos ofliciaes; estes por nm dos prati
cantes ti porlr.iro pelo ·'ajudante e este pelos 
cor~ios t todas estas substituições serào. feitas 
pelo governo. O. porteiro e ajudante poderáõ 
passar, aquelle"a official e ~te a pratica» 

.. 

,e Art. 3º. O gov~o escolherá para s~.,. 
virem na secretaria os individnos ~islentes 
que julgar aproposito, e :.ipoeentará os outros 
conform~as suas <:il"t)umstancias a.~ á pondo em 
ç_xecur,l\o este plano gradualmente, de maneira 
que as despezas não excedno as actuaes. • 

,e Art.. 4°. O governo dará o regimento por 
onde se deva fazer o serviço da secretaria. 

Paço da camnra dos deputados, 13 de -Maio 
de 1833.-.,Antero José Ferreira de Brito. » 

-Silo todas estas propostas remeoltidas i C'Ont-. d • ffiJSSl\o G guerra. . . 
O mihislro retira-se com a!;!'Wmesmas forma

lidades com que f6ra recebido. 

ORDEM DO DIA .. 
Continúa a diseussl\o da resposta á falia do 

throno..-

4 O Sr. Carneiro dâCunha. t'âlla mui lar
gamente sobre este objecto, defend endo a con
d11'1!1a do governo, e môstrando, que a contr 

-·revoluçilo, que se pretendia fazer, era contra a 
gloriosa revoluÇll.o de 7 de A,hril ; e torna a 
dizer, que os brazill'!iros se devem ennobrecer 
tanto ct'ltl esta revoluça.o, quanto <JS inglezes se 
ensoberbecem com sua revolução de 1680 ; 
começando a tocar na questl\o de Minas Geraes, 
ha rumor nas galerias. -

O SR. HENRIQUES DE REZENDE pede ao Sr. vice
presidente, que contenha o povo das galerias 
nos limites dos seus deveres, pois que tem 
força para isso. 

O SR. V1cE-PRE:SIDENTE impõe silencio ás 
gãlerias,'Sreco m menda toda attençl\o. 

O Sr. Il.ell!'uça.s, d~pois do preambulo do 
seu discn rso, diz, qne a resposta á falla do 
throno, peccava em pontc,!!l"tle política, de reli
gil\o, de dialectica, e até de grammatica: de
monstra, que o ornamento do throno do Brazil, 
só póde residir n a pessoa do monarcha ; que se 
deve dizer, que a augusta princeza, a Senhora 
D:"'f'aula, é um ramo d.\l dynastia da augusta 
familia imperial: continúa o mesrno'illustre ora
dor a notar os defeitos, qne encontra na resposta, 
e depois de muitas outras observações , falla sobre 
a aclrniriistraçil.o, .. ãssi111 como da conducta .do 
general Lahatut, lendo val'Ías correspondencias, 
e officios a tal respeito: e é afinal de opinino, 
que a respQita á falia do throno volte á com
missão para a redigir ele novo~ tambeg1. .falia 
na questão de-Minas, e diz, além de outras 
cousas, que o governo deveria ter evitado o 
derr:.imamento de sangue, e todas essas des
graças , que affligern a prov.incia . 

A cfücuss:io fica adiada pela hora. • 
Vem á mesa e é lido um officio do ministro 

da· justiça, pedindo dia e hora para apresentar 
seu relatorio ; marca-se-lhe o dia 14 ao meio 
dia. 

Ô SR. V1cE-PRF. SIDENTE toma assento e dá 
para ordem do di~ a mesl!)a da sessão ante
cedente. 

Levanta-se a sessão depois das~ horas da 
tarde. 

§es"'~"io eun 1.4 de Nllaio 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SumtARIO. - Expediente. - R equ~mentos de 
infor,tiaç~s. - DiscurilJ do Sr. Montczuma. 
- Diw.ttssão do requerime11to ilobr•negocios 
da.,irovincia de !11inas Geraes.- Di~cursos 
dos Srs. E vffl-i ,to e 11-[nntezmna.-.Adiamento 
pela hora.- Orcrem do dia.- R espo.sta á 
falla do th,·oiw. - Discw·sos dos Srs. Castro 
e Silva e Martim FranciSf!J(). - À presentação 
do relato1·io do Ministerio da j ustiça pelo 

,. re.speclivo Ministro. ~ Adiamento pela hora 
da discitssão da resposta áfalla do throno. 

.Aos 10 minutos depois das 10 horas, não 
tendo chegado o Sr. presidente, occupa,. pre· 
sidencia o Sr. vice-presidente. 

Feita a chamada comparecem 74 S,s. depu-
tados. • - • 

Faltll@-Cornaeausâpaiilcipuda os Srs. Pereira 
de Brito, Luiz Cavalcanti, Miranda Ribeiro1 
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Carneil'o Lena, Baptista de Oliveira, ~e Pinto 
Peixoto, e sem ella os St·s. Moura, Sebast-ião do
Rego, Cor rêa Albuqnerq,ue, Silva 11ivarcs, Mar
cellino de Brito, Fernandes da Silveira, Lino 
Coutinho, Pinto Chichorro, Baptista Caetano, 
Gomes da Fonsera, Fert'!!'ira de Mello, . .finto 
Coelho, Junqueira, Vasconcellos, Paula Simões, 
Paula e Souza, Feijó e Clemen~e Perejra. 

O SR. PRESIDENTE declara abertti"'a sess,.o. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta dos seguintes 
officios : 

Do ministro da fazenda remettendo, em. ad
ditamento ao offi,cio de '30 de Abl'i1-proximo 
passado, esch\'reci1~1entos sobre os dízimos e sua 
arreêadaçao na provincia do Rio de Janeiro. 
-A' commissao de Ot'Çamento. 

Do ministro da guerra, cobrindo o decreto 
original de 10 do corre11te, pelo qual a regencia, 
em nome do lmperttdor, concedeu ao bri~a
deiro Pedro Labatnt, uma pcnsao de 600$ 

• annuaes, em remuneraç1lo dos serviços que 
preslára no anno de 1822, na pt'l!lvincia d~ 
Bahia e ultimamente na do Ceará, visto de
periaer esta mercê àa ãpprovaçao da assembléa 
geral legislativà.-A' commissil.O de pensões e 
ordenados.. - : :' 

Do ministro ela marinha, transmiltindo os 
decretos de 14 de Março e 24 de Abril ul
timo, pelos quaes a regencia, em nome. do 

·E' remettida á eommiss,io de "'-•iiftstrucçâo 
publica,• a constrncção, syntaxe, e traducç9.o 
em portngu,;z e francez, das Fabulas de Phedro, 
offerecida por Mr. Pi'eot. , .. 

A' commissil.o espe<:ial encarregada de exa-~ 
minar a denuncia dad a pelo desembargador Luiz 
José Fernandes de Oliveira,..{i(mlra o aclual mi
nistro da justiça, são en'1ftt~s os requerimentos 
dos· desen~at'gadores Pedro Madeira de Abreu 
Brando.o e Caetano Ferraz Pinto, deuunc:iando 
o mesmo ministro. 

A' secretaria, o de Felix de Abreu e 
l\iello. 

Lê-se e approva-se um ~.irecer que a 
commisst\o ele redacção expoz, que pura podei·
se1· enviado á sancção imperial o-projecto de 
lei, que i.tenta dÕ recrutamento por 10 annos 
os povoadores da estrad~ projectada entre o 
termo da cidade• do Desterro, e da villa de 
Lages na p1~vincia de Santa Catharina, vindo 
da camara dos Srs. senadores se fazia neces
sario, que no art. 2° na oraç:to- com que 
se aleguem- se supprimisse a proposiç:to
cum ; - e no 3° a pa~vra - arraial - di;. 
z~do-se para·~ povoação,- o qual será dis
tribuído cm pequenas porções 'f)ara a ê°!!ifica
çao de ca~as, e seus respectivo~ loiradourc!'r. 

Vai a itnprimir o seguinte projecto d'é lei 
apresentad_p pela commissao de guerra fixando 
as forças de terra ordinarias. 

PROJECTO DE LEI 

Impen1'tl't>r, honve por bem conceder a apo· " A assembléa geral legislativa decreta : • 
sentadoria,, que pedira o 2º. tenente graduado, ,e Art. 1º. As forças de terra ordinarias para 
e palrão-mor d~ barra. da c1?ade do P ará, e O anno ~1e h[\ de c,ir"rer'"'lil.o l "-de Julho de 
uma -pens.no al111:enlar1~ ás c1~1co 01i'h~s, filhns ,J.834 a 30 de Junho de.1835, constaráõ: 
d~ fallec1do Jose Pedr~d,~ S1lva, e~cnvílo qu_e. " § l". Dos ofliciaes e mais praças de oito 
foi da mesa grande da mler.clencia da mnn- 1. t· li ões de caça!lot'es qu[\lro corpos de ca-
nha d~sta côrte, M~ria~na Cael~na tln Si lrn, ~::1tr\a, cinc; ·de arÚ~ier,ia ele posiçrto, um 
Catha.rma Caeta_na e.a Silva, Gah1:1ela Cnela!ia de urlilheria a cavallo, e do co1'po de ligeiros 
Lia · Silva, Eu~ontn Caetan~ da Stlva, _e Elvira du µi·ovincia de Matto Grosso : cuja..força totàl, 
Caetana da Sil~a; outros1m os rerp1e.rimenlos, quando seja conveniente, poderá ser elevada 
documentos e mforniu~ioes, q1~e mol1varno se- á do esl-!ldo completo, segundo a-erganisaçl\o, 
melhantes mercês.-A comm1ss:!,.o de J.>Cnsoes quê pefos Íeis em vigoi;. lhes foi dadá; fi. 
e ordenudos. • cando p~ t·a este fim a11!orisado o poder execu-

Do m'inistro da justiça, de 12 do cor· tivo a recrutar sómente o numero de homens 
rent~remetlendo os re~uerimeutos e officios necessarios para preenc.her os corpos existen-
constanles da relação junta, assignada pelo tes, e observando-se desde já na parte que 
official maior da secretaria, por care,:erem de fôr possível as disposições legislativas, ,decre-
medidas legislativas os objectos de ~ue tral!lo. tadas a respeito, de 25 de Agosl'1 de 1832. 
-A' secretaria, afim de serem remettidos ás di- " § 2º. Dos genéraes-.'.: dos officiaes do es-
versas commissões, segundo seus differentes i.ado-major do exercito, segundo a-«ganisaçno 
objectos • decretada - dos officiaes engenheiros - dos 

Do mesmo_ ministro, de 7 do corrente, officiaes avulsos - das companhias de artífices 
acompanhando varias _resqluçoes e rept·esen- do trem de artilheri!I'- e das repartições exis-
tações dos conselhos geraes das provindas .-tentes. -
conshntes • da relaçll.o junta, assignad_a pelo "Arl. 2•. o poder executivo fica autol'izado 
official-maior da sect'etaria.-A' imprirmr-se as 
resotuções e .. as representa,çõ1s : á commissao § l° - A promover' para o!r postos de pri- · 
dos conselhos gei-aes. ~ J ~ ~ ~ meiros e segundos tenentes dos corpos de 
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engetllleiros e de artilheria, qnando forem neces
sarios;•ou quando os candidatos tiverem com-
pletado os estudos prescriptos pela lei. ,. 

,e § 2°. A promover para os postai que poi: 
qualquer maneira vagarem nos corpos das 
outras armas do exercito, quando nas classes 
dados avulsos ·se nào encontrarem officiaes com 
sufficiente idoneidade, e de graduaçll.o igual á 

-das vaga8 que houve!' para preencher, conti
·nuando a ficar suspensas todas as mais pro-
moções do exercito. 

11 Art. 3º. Ficll.o ·desde já desligadas dô minis
lerio da guerra, pas;;;aodo pai'ã":1 ::!_dmínistraçtl.o 
provincial- as divisões do Rio Doce, na pro
vincia de Minas Geraes ; -as duas companhias 
de Ligeiros da província do Maranh!lü; -os 
pedestres da província do Espírito Santo; -e 
todos os rrrais corpos da mesma nat..ireza que 
se haja de crear em outras provincias. 

r< Arl. 4º. FicilO derogadas, etc. 

« Paço da camara dos deputados, em 13 de 
Maio de 1833.- Vieira Soido,- Jr.r·ancíscl) do 
Rego.- Baptista de Olivefra. >> 

O Sr. Montezuma. pede .. a palavra para~azer 
varias requerimentos, afim de pedir informações 
ao governo sobre cousas muito importantes ; 
pois que o seu desew~ é que entre para o !be
souro muitas rendas e q~ue o governo tenha muito 
dinheiro; que é pena que o governo necessite 
de tim membro da opposiç110, para lhe lembrar 
os seus deveres: e que n11o ha outro remedia, 
sen11o ser naquelle momento ministerhw, setido 
membro da opposiç110, e que espera qne os se
nhol'es, que na.o são da opposiç110 lhe faça.o 

,algum elogio, (apoiado); e diz mais que pretende 
saber se acaso se tem mandado tomar contas 
aos thesoureiros tdas loterias, para que os pre· 
mios, que n11o têm sido pagos, entrem para os 
cofres dos ausentes, que lhe consta, que no 
banco ha 40 contos de réis de premio!' nliO pa-·· 
gos,e que a-respeit,QJe 011tros thesoureiros parti
culares existem outras contas iguaes, cuja 
som ma monta a perto de 120 contos de réis : 
passa fazer outro requerimento para que se 
pergunte ao governo sobt-e as bases em que se 
calculão as presas feitas em Buenos-Ayres: 
outro para que se peça ao governo o montante da 
divida, pelo que respeita ao cofre dos defuntos, e 
ausentes; outro para que se pe_ga informações ao 
governo ácerca da invasa.o do territorio brazi-

• leiro, de que fallll.o os ministros dos negocios 
estrangeiros e da guerra, nos seus relatorios: 
outro finalmente para se saber de toda a corres
pondencia, que houve com p presidente dp-'Per-
nambueo. - • j 

O Sn. VicE·Pm:sIDENTE lembra, que ha um 
requerimento adiado, que trata da questll.o de 
Minas, e que está em primeiro lugar • 

• 

Entra em discussa.o o requerimento adiado 
do Sr, Castro Alvares. , .. 

O S~Eva.risto falia energicamente ácerca 
da conducta do governo, louvando-a e de~p
~ovando a conducta «os restaurado:"!ll,·que 
com a ~pa de constituci;;'naes, pretendem a 
destruição do Brazil ; e fallando contra o que 
se ha clito, que em Minas ha um partido repu
blicano, diz, que está certo, de que se em Minas 
apparece algum louco, que queira alli " esta
belecer uma republica, nãO achará meia duzia 
de holl}ens, que:tQ. qn eirao acompanhar;~ 
qu-e"'Os õrazileiros não querem essa fórma de 
governo; que só querem uma llJ,Q(Jarchia con- . 
stitucional: e rebatendo 1s idéas de um Sr, de
putado, a respeito de Bernardo J!ereira dê Vas
concellos, diz que não se <1,eve alli ultrajar um 
companheiro seu. (Hc, grande mmor nas ya
lerias). 

Continúa o illustre orador, pedindo ao Sr. 
presidente, qúe se mantenha o respeito,. que é 
~vido a IJofn .!:,cp:i;csentanle da-~çao. 

O SR. 1º SecRETAHlO passa logo a lêr o art:go 
do regimento, que trata dos espectadores cl.i!s • 
galerias, e é, que aquelles que se nM cõmpor

"tareli com -i·espeilo serã@ mandadós sahir das 
galerias. 

O SR. V1cE-PRESIDENTE recommenda toda a 
attenção; ê impõe silencio·; e que espera não 
ter necessidacle de pôr em execuçll.o o referido 
al'ligo do reginiento. 

- O SR. EVAmsto c~inúa o seu dis'1!firso ~ 
com baslanle9"alor, e conclue votand<r ·contra o 
requeL'imenló, e declarando que a província de 
Minas, é a que está em menos perigo. 

O Sr. Monte.zuma pede a palavra para res
ponder ao illustre deputado, manifostando, 

· que é verdade, que em Minas não ha par- • 
tido r~publicllno; mas-.~e ha-> facciosos, gue_ 
pretendJm repu~licanisar a provincia, e que 
em quanto a Bernardo Pereira de "\fascon
cellos elle tem notado, e fallado na sua con
ducta, como empregado publico, como _yfoe-pre
siuente de Minas e como causador das desordens 
daquella prnvincia, e na.o como legislador : 

..depois de muitas observações, conclue dizen,lo.,_ 
que o Sr. deputado, que tinha acabado ele fallar 
se lembre ~ dia 30 de Julho, e que res-
ponda. _ ... 

Pela hora fica esta questão ainda adiada. 

- ORDEM DO DIA 

Continúa a di~cuss11o do voto de griças, 
qsim as..,wneodas apoiadas nas sessões anlece
dent&.~ .. 

O Sr. Costa. Ferreira. como membro da ·com· 
mis.sao defende a l'esposta á falla do lhrono. 
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Fallão nesta questão os Sirs~ Q.li.stro e Silva e 
Martim Francisco. -~ -... 

E' interrompida a discussão pela. leit1mwlo 
seguinte officio do ministro da justiça data--ho 
deJ)Oj~ ' 

"Sobl'ev~do-me inco~modo, que me priva 
de"Tl- pessoalm<Jnte apresentará camara dos Sr.". 
deputados o relatorio da repartiçao da j11stiça a 

-moeu cargo; e nilo o.,.podendo fazer ainda alé 
amanhã, 15 do corrente, dia a!9 o q11al o art. 
42 da lei de lli,de hezembro de 1.a.30, posto 
em vigor pela de 15 de Novembro de 1831, 
llàólnda apresentar impresso o referido re!atorío · 
envio a V. Ex. o exemplar junto, por mim assi: 
gnado, para que se digne apresentai- o á mesma 
camara, e expondo o referi.rio, obter-me a dis
pensa do comparecimento pessoal.- A's com
missões de justiça civil ~ criminal. 

E' lido portanto o referido relatorio : 
« Augustos e dignissim.Q.ii..ienhores répresen-

t~t~ da naçJo. -
" Cumpttihdo-!bm o disposto pa lei, venho 

a_rresentar-vos o relatorio da repartição da jus
tiça a meu cargo, 

,• - Seyuran<J"a pitblica .... 
« O espirito sedie.ali, as discordias, e per

tul'l11i1Ções civis nl\o têm ~a ces,r.tdo de dila
cerar differentes pr.,incias do ímperio. 
,. " O Pará desde Agosto de 1831 ntlo gosa de 
tranqujjlidade~os cidadãos, então expulsos da 
capital 'da província por effeito da sedição~ q~e 
depuzera o presidente, di'l'igindo-se para o inte
rior do paiz, dispuzerão os espirito~para a sub
JevaçM, excitando os odios mal apagados dos 
nascidos ..JlO Brazil contra os nascidos em Por
tugal. Voltados á capital, depois que ahi se 
apresentou o novo presidente e commandante 
das•rmas, assênhore:não"'.se das justiç~ de paz, 
conseguirão pronunciar um•ccssivo nu1'hero 
de cídad'Mls, entre os quaes muitos ha"lfo con-

• sideraçno social, que, ou jazem enf-'J)ris.ões, gu 
se ach11o homisiados, e fugitivos. 

,e A este flagello ..ic \J ma persegu iç110 feita em 
nome das leis estiradas por executores de par
tido tem acc1·escido outros nno menos deplorn
vl!!s. Bandd!l de assassinos armados, vagando 
sobre o Amazonas, têm atacado muitas canõa,, 
de commercio, e ·levado a auclacia ao ponto de 
accom.metter as povoaç~, incutindo o terror 
em toda a parte, roubando, e matando cruel-

• mente 1!." muitos nascidos em Portugal. Taes 
atlentados têm sido mesmo commettidos na ca
pital. Ultimamente a sediçao da comarca do 
Rio Ntgro, que se declarou província, erigindo 
presidente e comrnandante das arniim venf'pôr 
cumulo a tantos males. Em verdade esse go· 
verno ephemero desappareceu ; mas justificados 
motivos hlP para crêr que algu~ dos compro-

meltidos nessa revolta, homens perdidos da 
fortuna, e reputação, tratem de insurgir al
gumas tribus de indios, ou passem a eng,ossar 
as bandas de assassinos, qlle infeslM o Ama
.onas, ~ qlle apesar dos esfo,ços do presidente, 
não se aé11110 ainda completamente apprehen-
didos. _ 

« A comarca do Crnto, rio Ceari. acha-se pa
cificada: os dois principaes chefes dos dissi
dentes dessa comarca achil.o-se presos em Per
nambuco; entretanto o estado mora~o·paiz n11o 
promelte quietação duradoura. O gen~ral encar
regado êla pacificação dessa comarca accusa de 
graves e horrorosos altentados aos chefes da 
força, que combateu os-dissidentes antes da sua 
clwigada áquella província; por outra parle o ge
neral é argnido de arrogar-!te o direito de am
n;sliar a muitos chefes dos dissidentes puni veis, 
em conformidade das disposições do codigo cri
minal, e de !;Xagerar os actos ele severidade 
contra elles praticados, não enxergando que·· 
erão de pequena entidade, em comparaç11o dos 
roubos, incendios, devastações de propriedades, 
e horrorosos assassinatos por elles commettidos 
contr'a os defo.nsores da ordem estabelecida. 

<e O governo ainda !Mo obteve os esclareci
mentos e informações ulteriores, que a seme
lhante respeito julgou dever exigir, nem ainda 
lhe consta ter chegado áquella comarca o magis
tradb para ella nomeado, entretanto o conheci
mento da existencia de odios inveterados, e da 
f~Ita ele ci,:!ilisação naque!la província, que por 
vezes tem sido theatro da gt1erra civil, lhe faz 
conceber a posmilidade de tere_Q1 sido ahi pra
ticadas todas as atrocidades ordinarias em se· 
melhantes guerras, de terem sido commettidos 
attentados de parle á parte; em consequencia 
tem dirigido ordens para que o crime seja pu
nido, quaesquer qne sejs.o seus autores, qualquer 
que seja a bandeira sob que tenha sido com
mettido. • " N.as 1,t·ovincias de Pernambuco e Alagôas 
ainda n110 está !,Armintida a guerra civil : os 
dissidentes de Panellas e Jacuipe ach!lo-se em 
~rdade dispersos pelas malas ; mas promptos 
a reapparecerem, logo que essas povoações 
scjrto desoccupadas pela força ora ahi estacio
nuda. -

,e Na provincia da Bahia por vezes tem corrido 
o boato da existencia de differentes conspirações, 
e proxima apparição de movimentos revolu
cionarias; felizmente porém taes receios se tem 
dissipado, e a tran~illidade só foi perturbada 
na capital em Março'i:ieste anno por alguns in
div1dL1os sem nome, que, atacam"'°º quartel de 
cavallf\l'ia de permanentes, roubar1\.o alguns 
cavallos, sem manifestarem pretençào politica: 
taiii'liem a comarca da Jacobina tem continuado 
a soffrer desordens, originadas de rivalidades 
individuaes, e de familia, e talvez de aspirações 
1l cargos publicos. 
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<< O Rio Grande do Sul tem-se conservado anno proxi;o palfdo.Jl,'lo tem soffrido nenhum 

en}..,algnma agitação -em ra~ da·~xistencia alli movimento político, "7fue alterasse a ordem; 
.•de- grande riumero de refugia'l'!t)s ~ estado ~mas, senhores, é necessario declarar-vos fran· 

Oriental, os quaes, alem dti"terem incn tido re- camente, que o estado da capital;-1!"0 da rnór 
ceias ao gover"6 desse estado pelas intenções parte das provin_cias do imperio nào .é Iison• 
hostis, que lhes _imputava~ .• parece que tratavãct geiro, e nem apresenta um aspecto tal, que o 
de formar partido no pa1z ::>. favor das pre- governo,._confie poder nelfas conset·va1·, e manter 
tenções de Lavalleja, pelo que o governo tefti inalteravel a..uaz, o repouso, a tranquillidade, e 
dado terminantes ordens, para que tâeshos· a segurança, com os meios, que- actualmente 
pede!"s.e conJ,!!nhao, ou ~jao despedidos da tem a seu alcance. Por uma parte as divisões 
provmcla. -- de partidos, e os odios politicos se tem tornarlo 

" Nas fronieiras do baixo Paraguay, pro- mais salientes; por outra,..j moeda falsa é um 
vincia de Malto Grosso, teve lugar uma sedição, fe.wento de desordens, que já por vezes tem 
ou antes ruotim militar, que não produzio males appal'ecido nas provincias do norte. Além disso 
prolongados, por se ter dissolvido o resto da a insuffi.ciencia dos meios de repressão legal 
legião daquella provincia, que se havia amoti- contra os crimes, qu.i,.atacão a propriedade, e a 
nado ; entretanto na cidade de Matto Grosso, vida dos cidad~os, parece evidente á vista da 
anlíga capital da província, preteT1ç0es têm ap- m11i~ frequencia, com-"que taes crimes são 
Jlilrecido de se declararem ,ijfll1'habitan_~s in- comt1ftlllidos em quasi todas as províncias. 
depe-ndentes do Cuyd'bá; parece pcu;ém~e O primeiro. mal poder -se-ha diminuir com a 
nenhum movimrnto contrario á ordem se deve conclusM das eleições, e decretação d~mais 
recear, vis.to que l<lfto ultimamente-recorrido aos efficazes meios de represSllo legal contra os 
µ,odere!r nacionaes• para obterem a pretendida enormes abusos da liberdade de exprimir os 
separação. 'Y' ~ -pensarnenlos; mas provavelmente não se ex-

« A 22 de Março do c,i,rrente anno.Jieve Jogar tinguirá inteiramente senil.o depois que a legis-
uma sedição militar na cidade do Ouro Prelo, tilUura futura tiver fixado o estado politico do 
capital da provtÍ1cia de Minm;,,.Geraes, com o imP""io, ado,tando ou regeitândo as reformas 
fim de depôr o presidente, expellir da capital aA conslitucionaes, l!uja pendencia o tornil.O va-
dois conselheiros, demitlir alguns empregados, cillante. Os out.ws podem ser inteiramente cu-
e admillit· outros.· O presicÍente rh provi~a, rados por vós. 
c1ue <14e aol1ava na cidade de Marianr,a, por um 
.officio dirigido ao conselheiro supplente, a 
quem os sediciQios elevarllo á presidencia, se 
declarou coacto, e isso fez com que a camara 
,la referida cidade reconhecesse o govemo do 
Üuro Prelo ; porém felizmente o exetíiplo nl!o 
foi imitado. Todas ~ mais •municipalidades da 
provincia, óe que ha noticia, pr~leslarão '!!no 
adheri>á SeJPelhanh:-'Sediç1lo, e nem reconhecer 
presidente, que M.o fosse o legitimo, .Qlol outro 
a ?juem a regencia ho11veSl!e de conferir o em
prego ; e isso fez com que. o presidente, to
rnando novp accôrdo, partisse para a villa de 
S. Joao d'El-Rei, e ahi fixasse a séde do"o· 
verno provincin]_,_As medidas que o ministerio 
tomou q,1anc!o teve noticia, belo. que pouco,.cir-

.. cu-mstanciada, desta sedição, forllo publico.das, e 
terào sem duvida chegado ao vosso conheci· 
rncnlo. JJltimamente foi o governo informado 
de que nas . immediaçoes do OurO' Prelo se 

. ., achavno numerosos batalhões de guarJlas nr.
cionae!i que, ch~s de enth~siasmo pela causa 
da legalidade, marcharllo dos diversos pontos 
da província, afim de fazerem reconhecer pelos 
sedicio~os o legitimo presidente ; estes pedirao 
alguma demora em quanto espera vão resposta 
de 111.n protesto, que dirigirãO á n!gencia, e 
como essa resposta tem sido dada, é de ,.çrer 
que em b,teve esta1:á• ~stabelecido no Ouro 
Pr-clo o governo l~l!mo. · 

<< A capital, e as outras provincias do im 
perio, depois do encerramento da sessao do 

FORÇA PUBLICA 

Cl'uardas perrnanentes 

· ·-cc O corpo da guarda municipal permanente 
desta cidade ainda ~ão está completo : 

;contidos os ad~dos, que ainda exist~, 
apenas •tinha até*- 22 do mea-passado ] 65 
praças de cavallarilf"c 356 de infanteria, ao lodi,r 
521. Isto dev~~nvencer que o soldo de cada 
praça de soldado, bem que pll,íecesse grande ao 
tempo da fixaçno, nil.O é atncfa sufficiente, para 
se poder contar com engajamentos voluntal'ios, 
que possão _elevar este corpo ao '!leu estado 
completo, como imperiosamente exige a se
gurança pftblica, urna vez que se coulinue a 
nllo admitlir todos os individuas, que se apre
senl~ querendo engajar-se, mas sómente 
aquelles, que, por seus costumes, se julgi'l.O pro· 
prios e dignos de serem acceitos . 

cc Os serviços, que a guarda municipal per
manente tem feito á c~ital__são de notoriedade;
maiores teria ainda ella feito, se· p'or ventura 
pudesse ler sido awliwa sêí'rnejue aos fios, por 
que foi creada; mas -assim uno tem acontecido, 
porque a falta de tropa de linha, e o desleixo 
das guardas nacionaes, tem necessitado lambem 
o seu em,pregô na guarnição da cidade, o.que, 
além de a sobrecarreg~com um serviço dem.r
siadameute pesado e i.uperior ao seu numero, 
fai com que a policia seja mal servida, pofu ul-,. 
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timamenle apenas tem po~ido ser nella crnpre· - estão .. pela maiôr part~esarmados-;"pela falta 
gada a força de cavallaria. S~ por ventura a de armamento disponivel no arsenal, e pelo es-
assembléa gernl nll.o decretar meios, pelos quaes tado de rui na, em que se acha quasi todo o 
a guarnição das estações publicas se faça inde- pertencente á~ milicias, que além disso na.o é 
pendente de prestações de contingentes deste sufficiente. 
corpo, enlno neeessario será que seja elevado a cc Os guardas nacionaes, sendo obrigados pela 
1,000 praças; ,ie porém taes meios forem de- lei aos concertos, repugnão recebei-o no C""90 
crelados, bastai:_á que, ou com offerc,cjmento de em ctue se acilt, e isso difficulta e torna 1m-
maior soldo, ou por via__.i:le~ecrutamenlo, se pronc'ua a sua instmcçào, para a qual todavia..-. 
possa conservai: sempre em -&eu estado com- se tem dado as providê.rcias ordtnadas pela lei. 
plcto. • « Ainda nno obtive· das pro,·incias as infor-

« Apes.,r das providencias dadas pela re- mações, que exigi, sobre o estado da organi-
soluçilo de 13 de Outubro do anno passado, a sação destas gunrdas em ~da uma dellas, sobre 
organisação deste corpo ainda tem defeitos, e a sua força nnmerica, armamento e instrucçào ; 
um dell'l'!s é o diminuto numert1 de officiaes poré,n ns respostas dadas por alguns presiden tes 
para companhias tão numerosas. As penas de :is circuk\rc,, que a este respeito lhes forão di-
disciplína ~arnl'mm nào estão em relaço.o c<!tn a rígidas, dil.o u co::ihccer q11e nessas pt'f)VÍncius 
aller;;çn.o tocante ao modo do alistamento feito as g,1ardns J2aci,qJrnes n:10 s~_.chào orgunísadas 
por essa resolu_2.\lo, e hll.o por isso mi~te:r serem em todos os munici pios, e né1las n!l.o existe a.·· 
alteradas. Sem embargo e!lle corpo.se conserva mamento sufficiente. 
subordinado e leal. « Augustos e dignissímos senhores" repre-

« A villa de S. Salvl\,<ior de Camposlem -,,or se&[antes_da nação-! Vós sabeis que os batalhões 
vezes' requerido a creaça.0 de uma companhia das guardas nacionae5 desta cidade desde a sua 
de guarda municipal permanente no seu mu· organisaçilo têm estado enc,1,n-egados da guar-
nicipio, e a irnportancia desta povouç:lo pat·ece niçll.o dilo maior parte das estaeoes publicas ; vós 
apoiar sua preten~, e tornai-a digna da con- sabeis' que este serviço, que ao principio era 
sideraçll.o da assembléa geral. feito com 1.elo e patriotismo deixou de o ser, 

cc Por falta de informa~ões não tenho podido desde qne o receio da anarchia desapparecl!u : 
saber se os corpos e companhias desta guarda, , esse conhecimento t:t! com que na sess!l'l'Jo pas"' 
qne por virt1Jde da lei de 10 de Ouluhro de sada emendando a lei de 18 de Agosloo de 1831, 
1831, se crearão cm quasi todas a~provincias vós ampli'!:'seis o nliEtamento, fazendo compre-
do imperio, se achão ')U não completos ; julgo hcnder nelle um maior numero de cidadaos, e 
peirém <1ue os mais numerosos não o estão, refonnasseis as penas de disciplín..; mas o 
porque assim tem sido parlicipado por alguns amor da verdade me obdga a declarar-vos que 
P:P.s!dentes, e porqne é natural qne nr1s pro- vossas intenções se rnallograrao, e que o resut- _ 
vmcms aconteça o mesmo, que nesta côrte, uma lado dessas emeudas não correspondeu ao es-
vez que se não queira admíttir a ella indivíduos pírif.11, com q_t¼! ellas forão dictadas. Por~ma.. 
sem costumes, e pouco proprios para o servi~, parte 1 comprehenstlo dos empregados pu-

• a que é destinada. .. blicos na lista do serviço ordinario se tornou 
" As ·'tluas r~anhias das Alagôas forãO inteiramente iltusoria, em razao da faculdade 

elcvad,1s a 150 praças cada uma, e seu soldo de dispensai-os de lodo o serviço con~dido aos 
nugmentado, pela necessidade que houve de differentes mioisterios ; facuJd,id~, que tem sido 
empregal-ns contra os dissidentes de Jacuipe. amplamenle exercida, por assim o exigirem as 

1< A companhia creâda na provincia do Rio • n_ecessidades do se~viço publico, e em razno .da 
Grande do Norte foi dissolvida, por cauila da dispensa, q1!e o cod1go do proces~ con~cde aos 
opposição foi ta pela thesouracia respectiva ao numerosos l'flSpectores de quar~ei~no_; poe oull'a_ 
pagamento de seus soldos. parle a reforma das penas de rhsc1p!1na cm ~z 

N · · d M l'!l a e · de melhorar o que estava est::ibelec1do, no meu 
« I u provi?cw '.º r ª:ª _1' 0 cr ou-se mais entender empeiorou, pois facult;wido-se aos 

uma companhia destas guardas. chefes a i.nposiçao da pen:i de prisilo pr>r tres 
GUARDAS NAClONA.:s dias aos guat·das, que commettP.m faltas de 

<< As guardas nacioooes desta pro~incia 
achao-se organisadas em quasi tÕdos os mdni
cipios ; o alistamento deste anno foi CJtn parle 
embaraçado pelas eleições, e muitos outros tra
balhos dos jl1izes de paz; talvez por essa causn 
não tenho ainda recebido os mappas da força 
ora ex.istente. ~ .. 

• 11 « Os batalhões de ínfanteria e esquadrões de 
_cavallaria desta cidade estão fardados, e ar

mados ; os do termo, e os dos outros municípios 

serviço, revogon-se o al't. 113, (ille permittia a 
mesma imposiçM por oito_ dias, quan.m os 

.lltuir• estivessr.:m em Sllt'viço de destaca-
murrt~ . 

cc E' verdade que aos conselhos de disciplina 
se pernlittio a irnposiçilo da pena de prisao a~ 
15 dias; mas semelhante medida s&-tem tor• 
nado inteiramente improfi~. 

·u Os conselhos de disciplina são inlermina
veis: os guardas naciona?.s em quanto res
pondem a elles, lucra.o na.o entrarem na disld· -
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buição do serviço, e podem quasi sempre contar 
com a impunidade. 

« Augustos e d.ignissimos senhores repre
sentantes da naç!Wl I As penas de d,i,i;ciplina 
applicadas aos guardas nacionaes de França não 
são efficazes neste imperio: a Ili existe um nu
meroso exercito, uma força policial sufficiente: _ 
aqui póde-se dizer que não existe éxercito e 
que a força policial é quasi nulla; portanto o 
serviço que alli . ordinariamente se exige ela 
guarda nacional, nao tem comparaçno com o 

_ forçado e contínuo, que actuahnente se está 
exigindo dellR nesta capital. 

,r Além disso muitos guardas nacionaes do 
imperio, acostumados ao regímen austéro das 
milícias, zombao inteiramente das penas, que, 

, em virtude da lei, lhes são impostai; alguns 
occu!U1«Wse em casa para nào serem presos, e -
os juízes de paz, depois da execuçao do codigo 
do processo criminal, recusllo passar mandai;4ls 
para se lhes entrar em casa. 

,r Encho-me de prazer declarando que muikls 
chefes, officiaes e sim pies guardas nacionaes 
ainda se prestão ao serviço com :r.elo,-prom
ptidao e boa vontade; o seu patriotismo e escla-

....recido amor da ordem lhes faz conhecer a ne
cessidade com que são a elle chamados ; a 
maior parte porém dos guardas, forçoso é 
dizei-o, cotn constrangimento se preslão ao ser
viço ora exigido, e por isso é este mal feito. 

,r Se pois a assembléa geral não julgar con
veniente o estabelecimento de uma força asso!

. dadada sufficiente para o fornecimento do ser
<Jliviço ordinario da guarnição, entao necessario 

será que a lei seja de novo revista, e acccom· 
iri'odada ás circumstancias peculiares do paiz, 
no que toca ao modo do alistamento e quali
ficaçno, que convirá ser incumbidr.i..--:r um só 
executor, acautelando-se, e evitando-se as mu
danças dolosas de municipio ou freguezia, e 
finalmente no que toca ás penas de disciplina, 
que convirá tornar mais severas. --' 

ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA CRUIINAL 

..,A administração da justiçfl criminal vai re~ 
ceber uma fór~ inteil'amenle nova com a exe
cuçilo do codigo do processo criminal. Pal'a fa. 
cilitar e harmonisar a execuçll.o deste co<liio, o 
governo deu as instrucções constantes tio de
creto de 13 de Dezembro do anno passado, q•e 
vos lerá sido presenle. Pelo decreto tle 23 de 
Janeiro do corrente anno deu lambem um re
gimento ás relações, regulando a nova fót·ma de 
julgar conforme as disposições do codigo. 

,e Esle regimento fixou para cada uma das 
relações o numero de 14 desembargador<!!;, nu
mero em ~erd~ctt' cx.cessivo, mas necessario 
para o julgamQIWJ dos processos de responsa
bilidade dos juizes de direito e com mandantes 
mi1itares, segundo a fórma de taes processos Tio 
tribunal tupremo de justiça, que o codigo 

mandou adaptar. Apesar de se ter estabelecido 
semelhante nu mero, preenchidas as relações, 
ainda restavão muitos desembat·gadores. O go
verno resolveu por isso aposentar nove, cujos 
decretos serão remetlidos á assembléa geral, 
por deP.enderem de sua ..,àpprovação_, J)utros 
d,.semb:rgadores ficar'!e' como addiàos ás re
lações, cabendo á desta côrte maior nume~~ 
por serem muitos de seus desembargadores 
membros do corpo legislativo. 

rc Se a assembléa geral quizer alterai, a fórma. 
dos processos de responsabilidade dos juizes de 
direite-; sem se augmentar o numero doe 
desembargadores, podem-se crear relações em 
mais tres . pro-..incias, reduzindo-se a nove ou 
dez o numero de d0illmbarga,dores 1e cada re-
lação. -

r Em execução do referido codigo nesta pro
vincia o governo fez a .nova divisao de termos 
e comarcas-t:oru.l.anle ~dois decretos d~ 15 de 
Janeiro do corrente ani'io, e têm dado todas as 
mais providencias, que delle dependem ; apesar 
disso os jurados ainda não trabalhao, por nilo 
estar ainda concluido o -seu alistamento, que 
aliás muito se tem recommenrtado aos juízes de 
paz. 

« Das provim.ias jÓ por ora consta estar wita 
a nova divisào de termos e comarcas na de 
S. Palflo, Santa Calhal'ina & 'f:spirito Santo. 

« Augustos e dignissimos senhores repre
sentantes da nação! Julgo do meu dever de
clarar francamente que o novo codigo tem de
feitos graves, que necessilão de correeçao: a 
pratica provavelmente descobrirá muitos, que 
por orn <.1inda não são vistos; entrelanloJá se 
enxe1ia que, aijm,.da. fulfa de orc.te,O, methõtlo 
e clareza necessaria em uma lei, que tem de ser 
executada por homens na.o versados em juris
pl'Udencia, ha no codigo do processo repetições, 
omissões graves, e até artigos inteiramente an
tinomicos. Em verdr.dc, senhores, as melhores 
theorias da jurisprudencia criminal de Ingla
terra, e dos Estados-Unidos, et·no conhecidas 
pelos autores do codigo, mas i.llo posso deixar 
de dizer, que a applica,;:ão ao nosso pai:!!' foi in
feliz. Usou-se de fórmas Uto absolutas, que pa
rec<i que se suppoz que nós eramos nm povo 
novo, que não ti11hamos leis, q._ue não tinhamos· 
juizes, nem processos pendentes. 

« Eu seria demasiadamente longo se preten
desse apori)ar todas as faltas, difficuldades, e 
inconveniendas, q~ teJJJ.o nelle encontrado ; li
mito-me portanto a ... tii:ller, que a sua revisãe é 
absolutamente nccessuria, e com a maior ur
gencia, para se prevenir uma completa an archia 
judiciaria no fôro criminal. Senhores, os co· 
digos dos povos nll.O têm sido feitos ele um.
jacto; os melhores que possuem as nações c:i• 
vilisadas são compilações de leis já existentes, 
e justificadas pela experiencia; entre nós, porém, 
tanto'" no codigo crimi~l como no do processo, 
nllO se compilarãO leis existentes neste imperio ;-. ., .. .. ' 
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e no do processo nãos.e ~ia mes~ compilar, 
porque nno ~suimos o juizo por jurados, que 
devíamos adoptar par~ cu,nprimento da cons,ti
tuiç!lo, e garantia das l'!tierdades publicas. Esta 
consideração, e o conhec,imentci da man~ra, 
pQmUe têm sido votados estes co~os, me 
amfua e confol'ta a dizer francamente meu sen
timen~ a respeito;~ a ~perar que a assembléa 
geral se occupará em rever ambos, para os 
adaptar melhor ás circumslancias do paiz. 

« Sem duvida, senhu1·es, os nossos concida· 
dnos exigem hoje muito da assembléa geral: 
o maior numero, fatigado do vazio das theorias 
políticas, pede remedio ao meio circulante, es• 
pera e reclama melhorame!llos materiaes, que 
dêm prosperidade ao J>.ai'l!t que a ella tem di
reito j mas VÓS "TlãO p'li'tleis curat 'f,f.Q.Witosa· 
m~te dQ,i,li'!eio circulante, e do blm ésfar ma
terial da soo;edade, sem que primeiro segureis 
a-sua existen@ia. Eu nao fallo nos interesses do 
poder, fiào vo~ peço leis excepcionaes, nem as 
creio necessarias ;_ .. peço-vos, e1:l, pt"ol da nussa 
palria, leis fortes, energicas e providentes, a.d.a.· 
ptadas ás suas circumstmicias, e capazes de reff.. 
tuir-lhes a paz, a ordem,i tranquillidad~ e de 
segurar a propriedade, e a vida dos cic!ãd!l.os 
pacíficos, quê lêm pro1hessas de gar~as, mas 

~ que.ele facto est1l.o quasi aballrlonados ao furor 
dos assassinos, e á avidez dos ladt'ões. 

.. 

,e Sim, &:nhores, vós tendes destruido o poder 
absoluto: delle já não restao vestígios ; resta-vos 
agora,. para consummardes a vossa obra, re
construir o poder conslitucional,-armando·o.de 
leis e in~tilui~es, que lhe dê1n força capaz de 
defender a liberdade, a integridade .lia imR,erio 

, e a...,monarellía conslituc~nal, se ella se pnzer 
em pet'ig~ ,. 

_ e< Reparai nas fa<;.ções, que seãgit!lo em todo 
o imperio ; vêde a impunidade com que se me
noscaba, se desobedece, e se depõe a autoridade, 
se cunha moeda falsa, se imporlM,~ fur~ll.o es
cravos, se rouba, se assassina. O governo com 
~ melliõres intenções nãO tem sufficientes 
meios legaes para faz1r conter essas facções, 
para fazer punir esses criminosos : seus 
_!,JléTnbros são tachados de frouxos pelos inex
pe!'los, que não vêm que l\.frouxidao vem d 
leis, e não dos lmmens ; o arbilrario é lembrado, 
e por ventura invoctdo pelos ii'l'.ii avisados, que 
o julgro""' rneio de força, quando no meu en
tender elle serviria só1nente para melhor de· 
monstrar a fraqueza, e debilidade das leis, e 
apressar a dissolução. 

« Estes males, senhore~ pedem promplos 
remedias; e vós desmentiríeis a confiança, que 
wereceste!l' d,:.. nação, se os nrto applicasseis 
breve e lronven1enlemente. 

Policia 

· e< A policia objecto de tanta import,ancia em 
tempos de perlurbaç~s, póde-se dizer que Ili'> 

TOMO 1 ... 

153 
existe l10je · no imperio. A intendencia geral da 
policia desta côrte, que em muitas~ca~iaes foi 
objec(o de declamações taes, que ao ouvir-se os 
dt'!clamadores dever·se-hia suppol-a montada á 
semefüança da policia de França, de facto 
nunca á-lla se approximou. No tempo da 
minha vida publica sempre a &<>nheci limitada 
á administração de obras publicas, e á appre
hens!lo de ladrões e malfeitores, de objectos 
roubados, ou furtados,.e de escravos fugidos. 

--Estas m~srnas atlribuições erao mal exercidas 
po1· dificiencia de meios, porque cada anno uma 
desgraçada fatalidade fazia com que mais se 
lhe aguarenlassem os poucos, que linha, ne-
ando-se-lhe.. semprA. loda a especie â"e coope

r~il.o .• 
« Assim mesmo a policia, sempre que teve 

intendente habil, e diligente, n:io pequenos 
serviços fez a esta capital; •hoje porém está in
tei~amente privada de os poder fazer de algum
valia. 
• cc O codigo do processo extinguio o inten· 

dente geral da policia, ordenando, como or
denou, gue nas cidades~populosas pudessem 

· a ver ate Ires juizes de direito, e que um delles 
fosse o chete d~ policia. O codigo porém não 
definia o que fosse chefe de pol~ia, que allrí
buições tinha, e como as havia de exercer. 

e< O governo deu-lhes um regulam1;il"to ; mas 
vós bem sabeis até onde podia chegar esse re
gulamento : por elle o chefe da policia está 
quasi limitailo a transmittir noticias aos juizes 
de- paz, e a recebei-as delles para as commu· 
nicar ao governo. E' faci\ port~nto ajuizar que 
chefe da policia é um nome v!lo, que nao serve 
sen11o para,. comprometter o magistra).i,, que o 
frRr. O pu b11to, facil de.. illudir-se com os 
nomes, qu<!rerá exigir delle os mes~ ser
viços, qül' receg.ia do intendente get'al da po
licia ; mas elle de facta,nenhuns poderá prestar, 
e para disso nos cc'Jnvencermos basta ponderar 
que nilo tem judsdicçil.o para passar um s6 
mandado de busca, um só n~ndado de prísao. 

,e Augustos e digníssimos senhores repre
seiltantes da naçao, em uma capital como esta 
em que ha uma tão grande accumulação de 
ladroes, e faciuorosos, e em que aport!lo tantos 
estrangeiros vadios, h.ibeie na arte de furtar, é 
indispensavel llma policia melhor monl~dW' Os 
juízes de paz nao podem exercei-a saltsfacto• 
riamente; alem disso não se póde pôr 4 dispo
siçil.o de tant7Ís füizes a ltrça publica, e nem 
póde ha1>er .-,unTãad~que seria necessaria. A 
muitos falta a intelligencia, zelo, e actividade, 
que para isso era necessaria; outros occupados 
com seu~ negocios pal'liculares temem procurar 
vestígios de dclit:los, que lhes roubarill.o o 

• tempo, que ~~rcm dar a esses nego,s!ios. O que 
ainda á pou<lll lern occorrido a respcilo dl\s fn· 
bricas de moeda falsa prova sllfficienlemente 
esta verdacw : · uq. juiz de paz apprehende uma 
fabrica de cunhat cobre; mas dispõe tão mal a 

- 2• .. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:31 - Página 9 de 12

SESSÃO EM lMlt' MAIO D'E 1833 
diligencia, que deixa escapar os.cunhador~ 
Um outro que se havia mostrado zeloso e di
ligente contra os deiinquentes de moeda faka 
é escolhido pelo chefe da policia para effectuar 
a apprehensno de unia grande fabl'ica, c11ja, 
existencia era ha mM sabida, e de que enla.o 
se souber,1 a localidade. A aiJpreher..sao ~ 
verdade eJfectuada, mos-n-ando-se o juiz 1110 
a~tivo, que foi pessoalmente fazei-a ; nao são 
dadas po1·ém as providencias repentinas,_que 
serij.o necessarias para se conhecer seus muitos 
socios, e verificar-se sua pris!l.o ; ao contra rio 
esse juiz de paz zeloso e djligente, se me apre· 
senta no dia seguinte, pedindo que o eximisse 
de proseguir em semelhante negocio, em qu~ 
talve.: estivesse1n envolvidas pessoas p.Qdero.-; 
mostr!P-se receioso de comprqwettimento, e diz 
qt1e amigos seus o· 3lCOnsel4_to ser menos 
zeloso, e que !ll)!ros..o chamão d~ meirinho do· 
juiz de direito, e emptestão-já a sernelhante ne-

~gocio uma côr politica l _. 
(( Vêde senhores, como pódP. ser res!)onsavel 

pela policia da capitill, e dO" imperio, um go
verno a quem só se d1t0 agentes taes ! • 

<< NM tenho dito tudo. Suppondo que os 
juizt:s de paz tivessem todo o ze+o, aclivida.le, e 

.. intelligencia, 'lleJ.4 por,_isso ppdino policiar a ci
dade, porque a isso se oppõe o codígo do pro
cesso. Um cteliclo muito frequente nella é o 
for!o de escravos. Esta prÕpriedade nlto se 
guarda, anda pelas ruas, e ahi está sujeita não 
só á violenc'!ã, como as outras especies de pro
priedade, mas lambem á seducçao. A expe
riencia tem mostrado ·--que este delicto.difficil
mente se prova pelos meio~ regulares,•e 

.. ordinarios : a appréhensão do:. escravos e ladrões 
· é que quasi S'l!mpre fornece a prova; mas .essa 

apprehensllo difficilmente se póde verificar, 
porque esta especie de ladrões é ordinariamente, 
e por neceJsidade, ambulante, e porque seme
lhante delicio tem sómente quatro annos de 
prisll.o com tr::ibalho, e iS!o nllo basta para se 
poder ,Qrenct_er sen1 culpa formada. A -Misca 
tambem difficilmenle terá lugar, porque raras 
,·ezes neste deliclo !!t! dão as miudas cil'cum
slancias exigidas-para se poderem passar taes 
mandados. - .. 

« Assim, senhores, póde-se dizer C\,I.Ie o co
digo do processo, no ~ toca á policia, nllo 
proteje a vida dos cidadãos honrados, na.o lhes 
garanrn' meios de haverem sua propriedade rou
bada: protege os roubadores, difficu!ta, e torna 
incerta a apprehensao do qtie elles uma v~z 
conseguirão apropriar-se violenta ou astuciosa-
mente. • 

<< Aqui J;abe nfflar, pllimeiroj"que as penas 
"'istabe!ecidas no codigo penal contra ·vadios e 

mendigos n!l.ú têm quasi applicaç!lo, porque, 
n~o hav.endo casas de correcçao, e conhecendo 
muitos juizes de paz que a prisão simples nas 
novas cadêas é uma escola capaz de converter os qu-e;. ~rllO só vadios, .ou mendigos em facino· 

,O 
rosos ou ladrões, repugnão fazer processos de 
semelhante natureza, e q11e d~o taes resultados : 
segundo, que ~o codigo do processo nM definia 
o que fosse iurisdicção ~licial, antes confundia 
inteíra_mente o que a setnelhJlllle respeito estava 
estabelecido no codigo criminal, e nas leis 
de 6 de Junho e de 26 de Outubro de 1831 ; 

• achando-se ahi artigos escriplos antes destas 
leis, e alheios e conti-arios ás suas disposições ; 
e outros, que par.wem suppôl-as, e a ellasse 
referirem. 

Oadêas 

(< Em grande ,pAlite · dos münicipios.lo im
peri~ nãO existem 48Udêas ; nllO digo cadêas 
linl[las,..-egnras, e bem arejadas, como pro
mette e garante a constítuiçao, digo que nllo 
existe em grande parte dos muni~pios do im.:' 
perio nenhuma especie de casa destinada para 
pris~o dos d1olinq11!\nles, qne estiverem em \i
«arnento, ou forem condemnados á prisao 
simples. • 

u Os alvarás ~ creaçOcs de vilhs, de qtle 
tenho nol9cia, todos ordenarM' a construcção e 
levantamento de cadêas e casas de caro.ira á 
custa""'tlos moradores do termo das villas man
dadas crear: entretanto, ou por n-egtigencia e 
descuido dos ouvidores de comarcas encarre
gados da creaçl'lo dessas villas, ou pela pobreza 
dos habitantes, o facto é que mesmo muitas 

Jessas povoações antigamente erigidas em vi lias 
n!lo possuem,'nem jámais possuiráõ cadêas. Se 
isso aconteceu ás antigas villas, duplicada razao 
houve parit acontecer ás muitas novas man
dadas c.;ear por •elos ã"a ~seinbléa geral, 

,iorque nelles na.o se têm iri,posto uma seme· 
Jhante obrigaçllo aos moradores, e ás camaras, 
que a tem, faltlto as rendas para isso necessa· 
ria~. .• ~ -

« Os lugares, e a fórma por que se adminis
trava a justiça criminal antes da publicação da.. 
n~vo codigo de processo, torn:i va esta falta 
menos sensivcl e fflltnnosa; mas logo que o 
codigo fõt· posto em execuç!l.o nessas villas, se 
conhecerá que-wsa falta difficulta, e talvez im
possibilite a administraç!l.o da justiça criminal, 
conforme o novo syslema. 

« Os réos dos crimes mais graves, antes da 
publicaçao do codigo do processo criminal, logo 
que se lhes fot·mava culpa, -e nitiitas ve~s 
antes, erao remettidos, QU ájpcactétls c:htl,; ca
beças de comarca, ou ás das capitaes daspro
vincias, em que havião juntas de jnstiça ou 

"1P.lações para ahi serem julgados ; não devendo 
porém hnje ter lui<lr Üma semelhante remessa, 
antes. tent.lo os séas, ainda-Q,,S.arguidos de as
sassínio ou roubo, de serem julgados pelo jury 
do seu domicilio, ou do lugar em que commel· 
terão o crime, é evidente qu.e-1nil embaraços se 
encontraráõ..iia guarda de semell!'antes delin
.Q:J.lentes, que provavelmente pela maior pi!.~e, 
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se escaparáõ impunes. Só nesta capital, e em 
outras, onde existem cadêas, e algumas dellas 
fortes, os arrombamentos, e fuga de presos se 
têm tornado til.o frequentes, ou porque a arte 
tem _ aperfeiçoa(U) os instl'Umen'tos de arromba
mento, ou por~ue em geral os carcereiros, e 
guardas sào negligentes; o que se deve esperar 
que aconteça nessas povoações, em que nno ha 
cadêas, ou se as ha silo mal construidas, e 
menos fortes qne as das capitaes P A prudenêiã 
talvez ~conselhava que ao novo systema de 
administração da justiça tivessem precedido as 
providencias necessarias, para que effectiva
mente se construissem cactêas em todos os 
termos. 

" Tratando particularmente desta capital, 
devo informar que tambe1n nella não existe 
uma cadêa- com os ret1nisitos garantidCls pela 
constituição: No começo da minha adminis
tra~o os presos da justiça estavil.Õ: parte no Al
jube e parte na ilha das Cobras, e outras forta-
lezas. _ 

" As prisões da ilha de Santa Barbara, e as 
da ilha das Cobras estavão em obra. Estas forrto 
conclui,las ; outras se fizerão na prisil.o do Al
jube, para onde passou a enfermaria,,dos pt'esos. 

" As prisões da ilha das Cobras forno en
tregues á., repartiçil.o da marinha, á que r,erten
cil:lo. Presentemente os presos da jnstiça 
achão·se nas prisões de Santa Barbara, e na 
cadêa do Aljube, e os escravos na prisilo do 
Castello, estando as prisões da ilha das Cobras 
occupadas com os condemnados a trabalhos pu· 
blicos sob a inspecçno da repartiçno da ma· 
rinha. 

cc São multiplicados os arrombamentos, que 
têm havido nas duas primeiras prisões, e a 
despeza que se faz com o seu concertq é ex· 
cessiva. Aqtti cumpre-me lembrar, que, depois 
da execuçno da lei do 1" de O~ro de 1828, 
muitas camaras têm posto dÜvidas ao paga
mento d!i ordenados aos carcereiros; será por
tanto conveniente que a assembléa geral 
tome um semelhante objecto em comideraçll.O. 

Caaas de co1;rec9ão 

« Nno existem ainda no ímperio cas,a.s des
tinadas..Qrra prisão com trabalho; verdade é 
que na lei do orçamento do corrente anno 
financeiro forão decretadas quantias para esse 
fim ; nao estou porém informado da "applicaçs.o, 
que nas provincias se tem dado a es§as quan-
tias, "' 

cc Nesta, em razão das difficuldades, que 
tenho encontrado na acquisiçao de terreno 
proprio e accommodado para o objecto, e dos 
muitos embaraços, que tem havido nesta l'epar-

.. tiçll.Q, que aliás durante a minha :.:.irninistt"açno, 
tem qu:1s/ll"sempre tido obras nas prisões ora 
existent-,,. na.o tenho_podido dar applicaçil.O á 
quantia, que para ella foi decretada na mesma ... 

lei, apesar de- ter..titlo este objeclo sempre em 
vista. ·'" ~ .. 

cc A fa !ta de taes casas é extremamente dam
nosa. O codigo criminal nao faz quasi nenhum 
uso das penas de murte, galé~, degredo e des
terro; a maior parte dos clelictos lêrn a pena de 
prisão com trabalho, e entretanto nílo ex:iste no 
irnperio uma só casa para esse fim! ! E póde-se 
dizer·sem perigo -.el'fo, que apêsar da boa. 

_ vontade da assembléa e dos executores, muitos 
annos têm de clecorret·, antes que possao lcn1ver 
semelhãntes casas em todos os lugares em que 
sil.o necessarias, para que o codigo tenha nessa ~ 
parte execuçno, 

w1: Neste ponto, augustos e dignissimos se
nhores representantes da naçãe, houve lambem 
a falta de ,precede1·em ;is instituições a estabe
cimentos materiaes, que demandão· tempo, · 
grandes som mas de dinhflii.·o,"persistencia"' 

"'Conslancia nns administrações encarregacl/'\s rle 
sua execução, e que entretanto erlio absoluta
mente-nec_issaríos para se pôrem em vigor 
essas Í'1stituiçõ"ês /~!ahi proveio a l'lecessidade 
de se commutarem as penas de prisão com 
trabalho nos termos do art. 49 do mesmo co· 
digo, em prisllo simple.i com augmento da s,exta 
parte do tempo; e dessa commutação resulta 
qne as cadêas estilo cheias de condemnados, 
que con[ÍnJ_lUdamente se esforção eor ar
rombai-as, e 1'1!10 poucas vezes o cooseguem. 
*": Convirá, sen,hores, p('t'sf!!tir em semelhante 
systema? Se as nossas !adêas não são suffi
cientes para commodamente conterem os pro
nunciados, como poderáõ conter os condem· 
nados de mais um ou dois annos? E caso 
possao contei-os, nao perderá a moral, e aso• 
ciedade na accurnulaçãQ de tantos homens 
ociosos, que util '!! p11.-oveitosa1o11ente r,od,iao S"el· 
'tlmpregados r 

" Senhores, comquanto eu esteja persuadido 
que as casas de correcção, ou de prisão com 
trabalho sendo devidamente construidas, da11do
se-lhe regimento proprio, e lendo um inspcctor, 
ou administrador habil, podem apl'esenlar neste 
imperio os mesmos bons resultados, que seme
lhantes C:asas têm apresentado nos Estado
Unidos da America; tm!avia cqmte de que 
muitos annos sno necessarios para que taes 
construcções se effectuem, e entendendo que 
falta-nos para ellas meios pecuniarios_ suffi-,.. 
cientes, e que convirá estabelecer ens.a10s em 
uma· ou outra localidade, antes de as genera
li_\ia~ sou de opinião que se altere o codigo.E_a 
parre, ,em ,iue estabelece semelhantes penas, 
substituindo-as ... c-rfpvenientemente por outras. 
Entendo que c~nvirá fazer-se maior uso da 
pena de degredo ; não digo o degredo tal qual 
tem sido entre nós usado, isto é, por simples 
fixação de logar para residencia dos réos. En
tendo que para se applicar utilmente ~ p1ma 
se devem formar colonias agricolas em diffe
rentes localidades, e que para ellas se devem 
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mandar os degrMlados, fornecendo-se- lhes ins• 
tmmentos" e compellindo-os a trabalhos agri· 
colas, debaixo de uma rigorosa administração, 
Taes colonias têm apresentarlo na Belgica e na 
Hollanda excellentes resultados. Ahi além das 
colonias agr;icolas forçadas para onde ~ão en
viados os condemnados, outras se instituira.o, 
onde silo recebidos voluntariamente os indivi
dnos,..,gue sem esse asylo se entregari1lo á men
dicidade, e á vadiaç110 nas grandes cidades, e 
todos estes estabt'lecimenlos têm·compensado as 
despezas feitas com a acquisição dos terrenos, o 

-que é nada em comparaçàO da vantagem, que 
tem tirado a socied!tde e a moral com o melho
ràinento e emenda de tantos individuas, que se 
têm tornado uteís ao paíz, apresentando até al
gumas dessas colonias como escolas normaes de 

• agricultura, 
« Neste irnperio, onde Lacquisição dos ter

renos nada custaria á naç!l{i, e onde ha inteira 
falta de esia~c}cc;;,ü;;ãttri, l"Justriaes, parece-me 
que mniotes vantagens ainda se podem tirar 
de sen:ielhantes colünias. 

Presos . 
,, Apesar de ter o governo enviado circulares 

á. todas as provinê~s, exigindo mappas trimes
traes dos presos existentes em suas cadêas, e de 
ter rernettido modelos para se organisarem seme
lhantes mappas, nao posso darºuma conta exacta 
dos presos, que se achão nas suas diffcrentes 
cadêas, pela falta de cumprimento dessas ordens 
em algumas provincias, e pela confusa.o em que 
vêm os mappas •• outras : accrescendo que de 
quasi ~das só têrn vindo mappas dos presos 
existentes nas cadê~ das capitaes ; limitar-me
hei portanto a fazer algumas observações ge-

,. lii.es,N ! . . . t • ... -« o arei pr1me1ramen e, que existe nas pro-
víncias um grande numero de presos por sen
tenciar, --echando-se alguns nas cadêas á mais 
de anno. Isto prova que a nossa antiga fórma 
de processar não era boa, que a administraçao 
da justiça na.o era prompta ; e aqui cabe-me 
tambem notar que o novo codigo do processo 
n!lO offerece melhoramento a semelhante res-
peito. • 1/9' 

te Os recursos, que nelle s-.dão especial• 
. mente quando a ... pena imposta é de mais de 

. cinco ~annos de degredo, ou de tres de prisão, 
- oii:galés, sao infinitos; e na sua letra podem-se 

dar casos, em que jámais se esgotem. Além 
disso um só promotor, e um só conselho de ju
rados nas grandes cidades, com o numero de 
sessões periodiças, e com a duração dellas es
tabelecida no 11~digo, nllo é sufficiente para dar 
prompta expedição aos processos de presos, 
que ora estao nessas-'tlida4es por~entencíar ; 
principalmente devendo-se desde jãcontar com 
morosidade propria do nosso tiroc:!Mío em seme
lhant•. forU1ula d11J julgar, E serido assim, 

quando chegará a vez de serem sentenciadgs-os 
muitos ráos, que actualmente se achao seguros, 
ou afiançados, e os que diariamente são pro
nunciados? 

cc Minha segunda observaç1lo é que a maior 
parte dos delinquentes, que se achão presos nas 
provincias, que enviarao mappas s1lo, réos de 
morte e de roubo; advertindo todavia que 
avultão lambem nas Jlrovine!as da Bahia~-
ranhão e Pará o!r'"(lresos por crimes políticos, 
Se a regencia tivesse a ·attribuiçno de conceder 
amnistias nos lermos da constituição, teria cer
tamente, durante a actual administraçao, usado 
amplamente della em favor dos réos pronun
ciados por taes crimes nas . .provincias do Pará e 
Maranhão, como suas peculiares circumstancias 
exigem; e com pequenas excepções teria es
tendido essa graça ás oul,ras provincias: não lhe 
cabendo porém essa attribuiçao pela mesquinha 
lei, quê marcou os lirrrites das que lhe devião 
compelir, cúmpre' á assembléa geral tomar 
sobre o objeq,to as medidas, ~eJJ.ilgar conve-
nietiies. ... ... ~ 

,e Nesta capital, conforme a relação que me 
foi enviada pelo juiz de direito chefe da policia 
em data~e 16 de Abril, haviao os seguintes 
presos: 

,r Na cadêa do Aljube 340, a saber: 
« 109 simplesmente pronunciados, 
" 92 com o libello já offerecido. "' 
« 34 presos em custodi~rüprehendendo-se 

neste numero alguns marinheiros presos á. 
requisição dos consules. 

,r 34 sentenciados á prisão simples. 
,r 22 a outras penas, 
« 3 á morte. 
,e 3 haviao cumprido suas sentenças, e de

vião ser soltos mediante algumas form alichdes. 
« 43 nao se pôde avetiguar o êstaão de seus 

pro~s. 
cr Nas prisões de Santa Barbara existião 68 

presos, a saber : 
,r 3 pronunciados, 
r, 4 cont'o libello offerecido. 
,e 34 condemnados á prisAo simples. 
" 14 a outras penas. 
,r 13 nao se pôde averiguar o estado dos seus 

processos, e .penas, á que estão condernnados. 
" Nas prisões da ilha das Cobras existiao en • 

tregues ú repartição da marinha 243 presos 
condemn1dos a trabalhos publicos. 

,e Na prisão do Castello existia.o 198 presos, 
a sabei-: ., .., ~ 

(( 3 condemnad~ a gales: ' ~ _ 
cc 3 pronunciados. "'• ~ 
« 192 escravos presos por fuga, correcçao ou 

requisiçao dos senhores. 
1c O máo estado, em que o chefe da polícia 

achou-'!!. escripruraça.o dos livros das cadêas, e 
a passagem dos processos da correcç!lo do crime 
da côrte e càsa para outros cartorios <lerão ju5!a 
causa a iue elle nl!.~_Pudesse informar com a 
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urgencia que lhe foi exigida, o estado dos pro
·c~os de alg11,/'ffi oo"! presos do Aljube e Sanw. 
Barbara, que deixo mencionados. 

tenciosa n!lo ~stá redigido com to~a clareza, 
.se talvez iior isso venha a dar lugffl' a muitas 

questões de complitencia. • 
« Aqui cabe-me reclamar a attenç!lo da .

sem bléa geral sobre a sorte ctÕs presos desta 
capit:1I. A cadêa rlo Aljuhe é mal situada,.e..,.ior 
isso pouco arejada ; contém prisões pouco es
paçosas; sem embargo disso os presos preferem 
estar ahi amontoa~, a passarem-se parans 
prisões de Santa Ba1·bara, ~e sno sem d~ida 

..,mais ~modas; e alll!'!iM as difficü'ldades de 
ahi verem seus parentes, amigos e procnra
dores .• O amontoamento dos presos, a falta de 
lMI1peza, e m11dança de vestuario, a má con· 
strucçno dos canos de esgoto, faz com que ahi 
hajao exhalações insuportaveis, que, corrom
pendo o ar, dão causa a mnitas enfer,nidades. 

" Um outr~ objecto digno de attern,ão da as
sembléa geral é o sustento dos presos. As .u,uã"'lt
fü~ decretadas na lei do ~çarne-;j°to parn sus
tento dos presos pobres desta ,Provincia não silo 
sufficientes .µara se l11es dar Õ necessario, pri'fl· 
cipalmente dr:indo-se pa-rtilha· dellas aos muni· 
cipios de fóra que justamente o exigem. 

« A casa da misel'icordia, qu~ .. costumava 
s11-bministrar aos presos de:,1:a capital nma frugal 
comida diaria, ou pela diminuição de..,iiuas 
rendas, ou por má administração, tem coarctado 
as quantidades ~ qualidad~ desse alimento, e 
os encarreg~s ~esse fornecíment"t ainda 
fazem outras subtracções, de qne se queix9.o"l)s 
presos, é que o carcereiro_confirma. 

Jdministraçãa da justiça rJivil 

,e A admínistràçM dajusl~a civil foi, pela diS'"" 
posiç!lo provisoria; que a respeito della se an
l'!'exou o codig? do procesio criminal, de~mba
raçada de mmtasãelon~s, lrapaças e cliicanas, 
que as lefs, e o uso do fôro linhno introduzi~ 
em prejnizo da brevidade, e talve~do conheci
mento da verdade: entretanto a concisao com 
que se"'fizerllo taritas, e tão graves reformas em 
vinte ·e tantos artigos, n1l0 podia deixar de dar 
causa a que muitas-duvidas e embaraços se 
SUólcila~m. ' .... 

u As partes, os procuradores, e mesmo"" 
alguns advoga~ estão como desorientados; 
clamores se-ouvem de toda a parle, porém 
mu,itos nãO têm fur,damentQ razoavel; s~o da
quelles, que acompanha.o, e por muito telillpo 
desacreditao as refeNnas, que ferem, ou ~es
locão interesses privados: outros porém têm 

jÜsto fünEl.ameoto, julgo portanto necessario 
constancia e discernimento para l,)0nservar o 
que de util se estabeleceu, e esclarecer o que 
em verdàde é duvidoso, ou obscuro. " 

cc A administraçno,. de orphãos nil.O soffreu 
alteração co'Frsidera~l pek> novo codigo ; ili',. 

. mente se tirou parte da jurisdicção contenciosa 
aos seus juizes, e deu-se nova fórma á sua no
meação: o artigo que coarctou a jurisdicção cõn-

~A administração do patrimonio dos orph!lus 
não foi melhorada, e ainda se não acautelou a 
falta, que te~e a lei do 1° de Outubro de 1828, 
respeito á nomeação de thesoureiro. 

« A extiae;çilo dos oi.vidores de comr.rca, que 
e1·0.0~1·ovedores de orphao:;.a. lornando os juizes 
111ais absolutos na disposiçao administrativa cios 
bens dos orphãos, nao sei se lhes será util, ou ' 
vantajosa ; a experiencia é quem nos poderá 
esclarecer. 

« Aqui cumpr'l.-me notar que o codigT> do 
processo na generalidade de suas disposii;ões 
parecia extinguir a conservatoria britanica, o 
que todavia se nllo pôde verificat..gor se· oppô1· 
aos tratados em vigor. O cot1servador ul !im[l· 
mente nomeado;"' magistrado intell~nte, e 

,.n,1êrn~o ,do corpo"" legi,lati vo '· nil.o d~ixará de 
vos propor · a sol,1ção ,de muitas duvidas, que 
occorrem a respeito do modo de verificar o 
exercicio de sua jurisdicção, tanto civil como 
criminal. . 

« Tambem polo novo codigo extinguindo-se 
as ouvidoiilt5, se extinguio a conservaloria dos 
indios, que y~encia lºs ouvidores das co, 
marcas.e deixou-se de provsr sobre a adm1nis
trnça.o dos terrenos, que se achao aforados. Nao 
SSi-,tquanto occorre a este respeito nas outras 
províncias ; sei porém que nesta o con~ervador • 
dos índios nãO só era juiz de suas causas civeis, .. 
e crimes, mas lamcem de facto era adminis
trador dos seus ben.,, -

u {!ma _ _ynrte das s<:smarias, que os inrlio_s 
possu1M em Mangarnliba, S. José d'EI -Rei, 
S. Lourenço e Aldê,i de S. Pedro de C ,bo Frio, 
desde 0.1u'rto"' tempo se acha usurparia; uma 
Ollll'íl, parte achw afon'!Wa,~ll an:en~lada adi
Vel'SOS colonos, que coml),[at·M a rndtos oouso
fruclo, e pagno mudi,..o fôro annual á conser· 
vatoria. Poucos índios exi slem.J1oje em S. Jose, 
em ~- Lourenço, e em Mangaraliba_.Na Aldêa 
de S. Pedt·o e Valença existe maior numero, 
pela distancia em que se achao do arsenal da 
marinha, que muito concorreu para quasi~x
tincçao dos das. outras aldéas. Os índios exis
tentes estao de posse ainda de parte de suas 
sesmarias ;.il porém notavel a facilidade eom 
que elles ns alienílo. 

u O fôro das terras, que se aeh1l0 occupada s 
po1· colonos, que reconhecem o dominio di
recto dos índios, era recebido nesta cidade por 
um thesourêiro, que paMI. es!!'e fim exiitia: a 
cobrança era µromovida wtl.o CEH'!ser..,ador e es· 
crivno da conservaloria. Este dinheÍ?t> era des
pendido com esmolas a indios alejado.,, cégos e 
velhos; com festas, azeite, e cêra para as ma
trizes de S. I,.ouilênço, S. Bernabé, e S. Pedro-; 
,mm orden:tdo aos saclu;iiÍla.es, e ao escrivã.o da • 
conservatol'ia ; e muitas !ezes com projectadafi·-
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• -· 
• medições das sesmarias, das quaes nunca os 

indÍ'os tirarão proveito. • .• -
<< A' tista do exposto é êvidente a ;ecessi

dade de a1gumas medidas, e providencias da 
assembléa gnal a este respeito. 

« Minha opinião é que os indíos sejllo eman
cipados, e tcnhao a livre ndministração das 
terras, de qne eslão de posse; e que das afo
radas, ~ bem as~w do dinheirn exislenle er!P 
co~ se faça doaçlio ao hospital dos Lazaros 
desta côrte, para as administrar, e..receber seus 
fóros, e applical-os á susle~laçào, e curativo dos 
Lazaros depois de deduzido o n~ecessario para 
salisfaoão das despezas, qu~ anteriormente se 
achavàO a cargo da conservatoria. 

Negoeios ecclesiasticos 

,, Neste ramo de administração,- s.;. tenho 
de apresenhw·v~ o estado d~apella impe'rial, 
em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 25 da lei de 15 de Novembro de 1R31. 

... rc Existem actualmente na capellai'mperial 
lOiF emp1-egados; a·sa~r: 8 monsenhores, 20 
conegos, · 14 capell1\es cantores, 3 mestres c1 e 
ceremonias, 4 confessores, 5 thesoureiros, 2 do 
thesou,ro, alfaias, e guarda cêrn, e 3 da sacristia, 
10 sacristas, 4 varredores, 2 masseiros, 2 si
neiros, 1 escrivll.o, 1 mestre de armador, 2 or
ganistas, 2 mestees d& capella, 25 musicas~ 1 

'°"'encrespado~ e 1 andador da irmandade di'JISan-
tissimo ~ramento da capella. 

" Ha além disso 2 capellãf!s aposentados, e 
6 musicas jubila~os. 

« Passando-se para o minislerioada fazenda 
os ordenados dos aposentados e jubilados, a 
despeza desta reparliçao com os empregados, 
guisamento, cêra, annaçno, .hostias, lavagem, 

• etc-:", "deve rn'1tllar ; 48:300$900 ;' enll'l,lante
convém que a assembléa geral il-ecrete os 
mesmos 50:000$ dados no corrente anno finan
ceiro, visto que a musica actual tem falta de 
vozes,. e que podem occorrer alg1mias despezas 
exlraordin~rias com o concerto da cape\la, na 
qual o inspeclor informa recear ruina ; accres
cendo a isso a necessidade de .ilguns pt1ra-
mentos e.roupas novas. -- ' 

Seci·dari'.a de estado .. -
« A secretaria de estado tem,-i-lém do official

maioJ, ~to officiaes ; este numero porém n:i.o é 
sufficiente para o laborioso expediente, que tem 
accrescido a esta repartição. A suá organisação 
interna conviria ser alteraãa, dividiMdo·a em 

..cl'lr!t~es, segundo os diversos ramos da adminis-
1l'?çao lioje a seu cargo, para o que seria indis
pensavel que o governo fosse aulorisado a 
·at1mittir mais dois officiaes, e a confel'ir alguma 
gratificaçM aos q11e, nomeados...chefos dãs re
feridas classes, mais"li\e distinguissem neste 
novo serviço, para servir de estimulo aos outros, 
com o que muito facilitaria o seu expediente. 

« A experiencia tem mostrado que os dofs 
correi-Os, á que a ~i t.lct orçamente. do futuro 
anno financeico reduziu os 21rntro, que exis
tião, !lã~ são suffi'!!rentes para o ~erviço desta 
reparl.içao ; este numero n9.o parecerá exces. 
si vo, log() que -s~tlenda a que dois ~tao dia
riamente empregados, um na secrelal'ia, e 
outro ás ordens do ministro; e cfue, sendo 
susceptiveis de adoecerem, o expêdiente soffrerá 
necessarial1}e,J;lle, ~o que isso aconteça. . 
- " O arbitrio de chamar-se em tal caso sol
dados do corpo de permanentes, além de ser 
contrario á disciplina e boa ordem, que convém 
conservar neste corpo, a experiencia tem mos
trado lambem, que é mais oneroso á fazenda 
publica, e prejudicial ao expediente da secre
taria de estado. Parece-me portanto de absoluta 
necessidade a cons~ação dos mesmos Cj{l.lk°o 
correios, cQLllo at<..o presente. .. 

« J!;i.lacio do Rio de Ja.rreir~m de Maio 
de 18~.- Honorio Hei·meto Carneiro Leão. » 

Danao a hora, fica adiada a discussno do 
vttlo de graças; e o Sr. presidente dá para 
ordem do d\il,15 a mesma ça sessão- antece-
dente. ..:• 

· LC'Vanta -se a sessão depois das 2 •ras da 
tarde. • -~ ,. 

SessãÕ em l.S (]& Mato 

PRESIDENC!A DO SR. LIMPO DE ABREU 

Suiii'.1ARJO.-:-- Expedien le . - Denuncia contra 
o mini$tro da justiça.- .Adiamento.-Ordem 
do dia.- Diswssão d:i, re8posta á_.falla do 
t/wQfio.-l)iscurl;os dos Sra. Pereira Ribcfro. 
-Henriques de Rezend~ EvcwiBt<l.i_ May, 
T11kdo e Mai>tfl,,i Franciaco.-Ãdíamento 
tla discua31'in i)ela ho1'a, ._ ,. -A's 10 haras foz-se a chamada e compa-

recem 74 St·s. dcputudos. 
Faltno com cnusn motivada os Srs. Pereira 

de Brito, Carneiro Leno, Pi11to Pel'xoto e Dual'le 
Stlva ; e sem cllas os Srs. Sebastio.o do 
Rego, Corrêa .,~ .1.lbuque,que, Silva Tavares, 
Marcellino de Brito, Fernandes da Silve.jJ;a, 
Lir.io Coutinho,l'into Coelho, Junqueira, Vas, 
concellos, Pinto Chichorro, Baptista....!illetano, 
Goines~da Fonseca,.Ferreira de Mello,""S'imões, 
Paula SoU7.~, F eijó, ~mente Pereira, Rebello, 

ollanda Cavalcar1ti e Baptista Pereira. 
Aberta a sess:i.o, é lida e approvada a neta da 

antecedente. 
O SR. SECRETARIO MELLO MA1'TOS dá conta do 

seguinte .. 
EXPEDIENTE 

,. -Ófi.lio do ministro da j;stiça, acompanhamkl 
o decreto, pelo quál foi aposentado o <!'esem
bargador visconde de .Goyana, com ó venci
mento do ordenado, que tinha como chanceller 
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da extincla casa da supplicaçll.o. - A'• com- · 

Ir' missa.o de pensno e ordenados. 
Officio-do ministro do lmperio devolvendo a 

consulta do tribunal da junta do commercio e 
a memori'ifl'do brigadeiro Ft'ancisco Cordeiro da 
Silva Torres, sobre trabalhos relativos á obra do 
canal do Guandú qne se lhe tinha confiado.
A' secretaria. 

Officio do mesmo ministro ·res!)'rndendo que 
estand.o approvadas as posturas d!t camara mu
nicipal desta cidade, de nma das quaes se 
queixll.o os dous professores de primeiras letras 

_Francisco José das Chagas Soares e Lourenço 
Lopes Pecegueiro, conviria que enlrnssem em 
deliberaç~o as mesmas posturas afim de se de
cidir esta questil.o.-Fica acamara inteirada. 

Sao recebidas com especial agrado as feli
citações das~amaras municipaes das villas de 
Minas Novas e S. Roma.o. 

Remettem-se : 
A' commissil.o de guel'ra o projecto de um 

monte pio civil, offerecido pelo marechal An
tonio Mano"êl da Sil~ira Satnpaio. 

A' commissllo de petições os requerimentos 
de Marcellino Pinto Ribeiro, Francisco An
tonio do Rego, lgnacio José Lourenço e outros. 

Fica ad.iado pur se pedir a palavra o seguinte· 
parecer: 

« A mesa via e examinou o requerimento do 
desem~argador Luiz José Fernandes de Oli
veiral. em ~ declara ter pejo nos Srs. Aure
liano de Souza de Oliveir.a Coutinho e José 
Corrêa Pacheco e Silva, membros du com missão 
especial nomeada para conhecer da denuncia 
por elle e outros dada contra o aclual ministro 
da justiça, por os haver aposentado, e consi
derando a mesa altentamente sobre tal reque
rimento, não póde deixar de o taxar de irnpro· 
cedente, u,~ vez que o nãO reconhece fundado 

41lm algum principio, móm1ente de direito pu· 
blico constÍik.lcional, que possa aITectar com 
suspeições á qualquer membro de uma camara 
legislt.tiva, onde baseando-se a eleição _J]a no
meaç!lo da mesma camara, á pluralidade de 
votos, e o caso do numero daquelles em que o 
mreilo geralmente reconhece que não póde 
entrar a suspeição. 

" A mesa entende que o supplicante, firmado 
nos principias de direito da Ord. Liv. 3° Tit. 
21 e outros, que aliás sl\O applic'lveis no modo 
da el{ecuçào das leis, marcha e applicaçao da 
justiça, quiz "'1zel-a ao caso em questão, sem 
se lembrar, que . mesm-entre aquelles princi, 

.• pios, algun-o ha que pela superioridade do direito 
• natural e commum geral, nao tem lugar aver

bação alguma de suspeita, como seja o caso 
das execuções, negocios fiscae,; e outros; e é 
por esta mesma razíl.o de generalidade de di
reito commum e princípios de direito publico 
constitucional, que tal recusação, assim como 
qualquer outra, não póde ser admittida no seio 
da~ çamara do! deputados, salvo sendo otre-

reeida por qualquer membro della, sob 'toque • 
de sua .conscicncia / que e111.,. todo o caso deve 
ser o supremo regulador dos princípios de c.'1tda 
urn no exercício e des-cmpenho dos seus de
veres; e muito menos deve~ ser_admillida, 
quando tende á espoliar do seu volo á dous 
membros da catnarn electiva que, segundo o 
regimento interno da mesma, artigo 201, nao 
podem escusar-se de votar, salvo nos casos ahi 
exceptuados, quanto '. mais serem excusados. 

v E', portanto, a mesa de parecer que tal re
q11erimento nuo seja attcndido.-.A.P.Liinpo de 
Abreu.-0. S. clJ) Mel/~,11attos.-B . .JiJ. &ares 
de Suuza.-JPI. • Odorico Jfendes. - V. Fe1-refra 
de CCLstro. ~ • 

Vota-se que se leião,primeiro do que o re
querimento adiado do Sr. Castro Alvares, os 
seg11intes requcrimcnlos : 

São apprnvados. -
cc Requeiro que se peça no governo todns as 

peças officiaes que lêm sido. rernettidas á re
partição da gt1erra, pelo presidente da província 
Q.O Ceará, respectivamente á revolta do cetlir0_ 
d~quella provincia:-e ao procedimento do ge· 
neral L<.1batut emquanto esteve no commando 
da expedição á mes1na !!l"l'OV!.!l,Cin. 

u Paço do. camarn dos-'deputaitos, ~ de }.faia 
de 1833.-To;-res Vascuncellos. » 

(< Requeiro, se peça ao ministro e secretario 
d~tado dos negocios da fazenda, a r.,ppia da 
ordem expedida, a prol do pagamento das ordi
narias das camaras da província da Parahyba 
do Norte, em virtude da resolução de 8 de 
Junho' de 1831. • 

« P,{ço da camarlt dt>s'deputados, 14 de Md'ffi 
de 1833.-Lobo de Sottza. >> .. 

« Requeiro, que se peça ao governo o mon
tante da divida publica, pelo que respeita no 
cofre dos ausentes e det'trnlos. 

(e Rio de Janeiro, 15 de Maio de 1833,
JJ,fontezmna. » 

« Requeiro, que se peça ao (iOTcrno info~ 
mações sobre a i1tvasllo dô" nõsso terrilo1·io, de 

::tiue falla o relatol'io dos ministros e secretados 
de estndo dos negocios estrangeiros e Ja guena. 
-Jl;fontezwna. » 

<e Requeiro, que se pergnnlc ao governo, se 
tem"' mandudo tomar contas aos thesoureit·os 
das differentes loterias, concêdidas no impel'io; 
afim de fazer entrnr no cofre dos ausentes 
aquelles pre111ios, que não tiverem sido p.i'~os. 

« Ríq. de Janeifll, 15 de Maio de 1833.
Montezuma. >> 

(C Requeiro, que se pergunte ao governo 
so~re que bases se calcularil.o os valore!! das 
presas feitas pelo bloqueio braziJeiro em 
Bue.ios-Ayres, se ,.~Ias facturas, ou por que 
modo. ~ • ~ 

« Paço da camara, 15 c1' M~i~e 1833.
llfontezu ,na. 1> 

« Requeiro, que se peça ao governo toda a 
correspondencia official1 havida entre o minis• .. . --
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terio da jusliçã, do iíaierio e da guerra,'com o 
presidente da provincia ítf Pernambuco, sobl'e 
as providencias dadas pelo governo a respeito 
de se terminarem as desordens dos amotinados 
em Panellas do Miranda, termo <laq~la pro-

-víncia. 
« Paço da i;amara do,; deputados, 15 de Maio 

de 1833.-Montezuma. » 
« Requeir~ qu·e se pergunte ao governo, se 

ainda se acha preso á bordo da tláo Pedro I, 
para onde foi passado á 18 de Março do cor
rente anno, o piloto escrivão do brigue P1·ovi
de1J.Çia, João da Silveira Villfts-Bôas; e se acaso 
continúa a conservar-se preso, que o governo 
declare lambem, á ordem de quem o está e 
debaixo de que pr.gcesso, pronuncia ou sen
ter,ça.-0 deputado Getulio.» 
..--Bl'ltrando é'm disC4iliõsào o requecimento 

adi~ do Sr. Castro Alvares, é julgado discu
tido, e approvado. 

Vencidà a urgencia pedida, entra em dis
cussll.O um parecer da mesa sobre urr}orequel'i
men1o do desembargador Luiz José Fernandes 

- de Oliveira, em que rejeita os Srs. Aureliano e 
Corrêa Pacheco, membros da commissno espe-

ll eia], para conhecei' da denuncia dada p<,lo sup
~ante oontra o actual mintstro da justiça que 
além de muitas razões que ex:pende, julga im
procedente o requerimento do su,riplicante e é 
de parecer que nno seja admittido. 

Fallno contra ·o parecer o Sr. ~bouças 
ll a favor os Srs. Luiz Cavalcanli, Montezuma 
e M"ll~ ficando adiad~ a discussil.o pela hora. 

ORDEM DO DIA 

Contínua a discu,s::to do voto de graças, com 
'as emendas apoiadas anleriormen te. :'t ;~ • •sa. l\'1AY4 pede, e se Ih~ concedé; rctir~r a 

sua emencl'!r' apoiada na sessão de lQ~fo cor
rnnle, ·e-tfferece a segninle emenda suhs1itutiva, 
que é apoiada. - .... 

« Senhor :-A cnmara elos deputados nos 
envia perante o throno á dar graçns á V. M. 
Imperial na fórma do seu l'L'l5\menlo, pela falia 
<la-abertura da presente sessll.O. 

« Gamara dos deputados, 15 de Maio de 1833. 
..., -O deputado May. » 

F~llao os Srs. Pereira Ribt:iro, Henríq11es de 
Rezende e Evaristo mui lan:mrn.enle sobre esta 
materia, respondendo a lod~s os al'gl1i'Wenlos, 
com- que se combatel'f em outra sessno a sua 
opiniào. .,. ,. " 

Segu~m -~ s~ To+edo e May, que no meio 
de mui longas c,bsef~çiies, que fazem, nol!lo, 
que o governo nno tenha já respondido ao 
manifesto do Rei D. Miguel, e O$ ministros 

..,do...,lempo do ex-Imperndor nrlo ~aibào defen-
• der a r.tlil}ha da constituiç~o '110 Brnzil, e 

queírM cqjistituiçao em Pol'lugãi, e que em 
1831 se tinha tratado deste,, objecto, e.s:on• 

clue, pedindo licertça para retirar a sua emenda 
e mandar outra. 

O Sr. _:Martim Francisco pede a palavra 
para explicar o que havia dito na sesàso an- • 
terior, e torna a sustentar a sua opiniao con
tra a r~sposta á falla do throno, moslrnndo, que 
em Minas, e outras partes continúa o estado 
revolucionario; e diz que desde 1831 havia 
restauradoree, e que n1l.o podia deixar de ha
vei-os, port)ne nao é possivel que homens 
nno t_ivessem a~eiçào áquelle de quem tinhll.o 
recebido benefic10s ; e continúa a responder 
ás observações, que se tihhno feito. _ 

Jplgada rliscutida a maleria, é rejeítââo_ o 
2• período, e approvada a emenda do Sr. Ri
beirn de Andrada. 

O ultimo periodo e approvado, e rejeitada a 
emenc\a do Sr. Carneiro da Cunha ficando 
prejudicada a do Si·. 'iUay. ' -

O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do dia 17 
de Maio a mesma do dia antecedente, menos o 
voto de graças. 

" 

Levanta-se a sessão ás dulil§ horas e meia. 

!8e©são ean J.7' de Maio 

PRES!DENClA DO SR. Ll!IJPO DE ABREU 

Sm~MARio.-Expediente.-Ordem do dia. -
Creação do montepio.- Or<t111iados para as 
caderas de pl'imeras letras creiadas no jJ,Ja
rQil<.hão. - Ordenados pai-a as cadeii-as de 
primeirns letras ci·eadci~ no Ceará.- Natu
ralísa_ção do pad1·0 Antonio JoaqKim do 
Nascimento Bellez(i.- Emendas do senacTt ' 
sobre o troco e substituição daa notas elo 
extincto banco. -Ad-iamento da disc11ssúo. 
A's 10 horas, feita a chamada, nchno-se pre-

sentes 78 Srs. deputados. 
Faltr,o co111 causa participada os Srs. Carneiro 

Lcrto, Tones de Vasconccllos, Xavil.i1· de Brito 
Ribeiro de An<lmda, Pinto Peixoto, Mi1·a1.i.h~ 
Ribeiro, Dum'lu liiilva; e sei;i.. clla os Srs. Cam· 
pello, Sebastião úo R~, Corrl-a de. Albu
que1·4ue, Lino C1rntinho, Chicharro tia Gama 
Baptísta Caetano, Ferreira de Mdlo, Gomes d; 
~onseca, Pi11to Coelho, Vas~cellos, Paula 
Simões, Paula Souza e Clenienle Pereira . 

O SR PRESlDEN'l'B declara aberta a sessno e 
lida a acll\ da antecedente, é approvada. ' 

O SR. 1° S.:cRETABJO dá conta d~seguinle - EXPEDIEN1'E 

lº. Um officio do minislr.j) da fazendà re
meltetido os officios do presidente do 1Rio 
Grande do Sul, de 18 de Agosto e 11 de Ül!l·' 
tubro, sobre os dízimos e sua arrecadaçao.- A'' 
corn missrio do orçamento. 

2", Outro do mesmo ministro, remcttendo 
duas represenbções do conselho geral de Matto 
Grosso ; uma para que Jjão~ lr.iu:isferido~ 4 
• • 
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administração da fazenda, os rendime1ttos da 
passagem· do Rio Grande; outra i-ta que seja 
extincta alli a casa da fundiçM de ouro."""" A' 
comt1lissão dos ·conselhos geraes. 

3º. Um officio do ministro dos negocios es-
-lranq,eiros, remeltendo as copias da.'l'Klr~pon· 

dencia, que teve lugar crítre a legaçao imperial 
em Loudres, e o ministerio brilanico, âcer~a 
das novas medidas por este propostas, para re
primir-se mais efficazmente o contrabando ele 
escravos.-A' commissão de diplomacia. 

4º. Um officio do ministro da justiça re-
-ine+-tendo doí~ outros ; um do conselho 1mmi

nistralivo de Goyuz, pedindo os soccoiTos ne
cessarios para :i. const.ucção -~ uma cathedrat; 
outro do presidente da mesma província, offe
recendo a tabella dos venciri.enlos, que no pro
ximo aimo financeiro ..le 1833 a 1834 com
petem aos guardas municipaes permanentes, 
etc.- A' commissão de orçamento. 

5º. Um requerimento de Gustavo Bayer, 
consul geral honorario da nação l~·azilcira, e:m 
Sueê'ia, JJ011o,,via do seu"".J.)rocmador .. Lourenço 
"\Veslin.- A' commíss:i.o"{le diplomacia. 

6º. O requerimento de José Gonç,dv.es. de 
.""' Almeida Rino.- A' commissão de peli~ões. 
-· O-Sr. Cfosta'Ferreira. pede a palo.vra, e d~ 

que no começo da scssllo extraordinaria linha 
feito um r~qucrimcnlo, pnrn que se creasse 

1:11na cornmissào especial pani lra!nr da re· 
forma das relnr,:ões ; e que no espaço em que 
se tratava da questão do 111cio circulante, a 
commissão mcdil::iria sobre cslc objc~to, e que 
cntno serino rcrn1cdi11dos os 'nnsso'1'11nalc:1>; tfü1s, 
qn~ ~nl'elir.mcnte ti11lia lica~o ndindo o seu 
rnq11crimc11lo, alo q11c o rniníslrn da justiça 
ll\Jl'('Scnlusse o seu l'elalorio. 

O illnstrc orador lõ a purl.,.tlo rclatorio, que 
lrnla dos dl!scu1h:u-gndures, e continúa, di
zendo, que crn uqucllo o remcllio, que o 

• " mií1islro dt1v1~ 110s no:;:;os medes; qne linha 
dcspt1i:l'tnilo dcse1'1bnl'gado1·es, e :1Jl4!:;c,n~io ou
tros, e que (inulm1mlc liwn1oou q11e ll1e p,u·c~ 
cêrn ; e qr1c nno uln;l:iulfi o c,,\:,lielccirne11lo 
do jul'y, o rnini~ü·o era cfo opiuiao, que n~ 
relações devem ficar com 1'0 ou mais tleselll
bargadores ; mas que elle deputado julga, 
que não é desta fórma, que se remediai:~o 
os nossos males; q,~ as sentent;t1s do su
pll@mo tribunal de justiça li1e afiançavao, qne 
as relàções> cstno rechcndas de desen.J;iargado
res pessimos; o illustrc de1mtadG foz a enu· 
meraçao das sentenças proféridas no tribunal 
~uprem,i, e conclue dc!rnonstrando a necessi
dade de se crcar urna commissão para..1_rn· 
forma das relações do Brazil, e declara, que 
mandará á mesa u~ requerimento sobre este 
objecto. ·• 

O requerimento e couc<;b\do nestes termos : 

« Requeiro qne se crêe uma commissão espe· 
TOMO I .... 

• 

cial para tratar, qt;;nto antes, ãas reformas 
das relações. -. 

E' apoiado, entrando em discussão, . e "'post~ 
á votos é ifl,provado. 

Lê-se e é approvado o seguinte parecer : 
e< O poder executi~, mediante o lllinistro e 

sêcretario de est!fdo aos nc;goci~s da guerra, 
submelle á ~leli~raçno <J,.sta angnsla ~ camara 
uma.propos1çao, tendente a conceder a todos os 
ofliciaes militares empregadus nos corpos do 
exercito, coii1ttrandos d'al'lnas, qt.ro.rleis gene
raes, fortalezas, e estabelecimentos militares; 
bem como os comrn:mdantes aas classes dos 
of'ficiaes avulsos, além dosvencimenlos mar
cados t)Elt' lei-l-tnais metade do soldo respcc tive, 
como gratificaçfto addicional, emquanlo esti
verem empregados, o qtie deverá ter desde já 
lugar provisoriamente ; concedendo aos ol'ficiaes 
desempregados a pcrrnissüo <le rcsidir'i1a pro
víncia, em que mais lhe convier, licenças com 
todos os vencimentos por inteiro, sem serem 
chamados a serviço: negando todavia os venci
mentos áquellc.~fficiaes que, gozando-cl.i. grali
ficaçãg.addicional, pedirem licença. Soldirws na~ 

Allflie:ientes para occo.i'tr :r~espezas indispen· 
weis de sr1!Jsistcncia, e de outros misteres da 
vi,.la; rernola esperança de accesso, que por largo 
tempo não poderá ter lugar no exercito; (melho
rnrnen~de sorte, que 141lros em.pregados lêrn 
merecil:lo) são os ...$1rnd11mento allegados para 
aquella proposição se apresente- e a com
mis,uo de fuerra, julgando atten~,-!"is, lant,o 
os motivos, como maleria da..proposta do podct· 

i!xec11livo,,é de parecer que seja adoptada e con
vertida em pwjecto Je,i.., para o que tem a 
hom·a de oITercéer, assim redigida, á conside-
ração desta augusta carnara. • 

« A asscmbléa geral legislativa, decreta: 
« Art. lº. 'l'odos os olliciaes militares Cllljõl'C· 

gados nos corpos do exercito, c11m mundos de 
-.mnns, quarteis ge11eraes, forlak-zas, e cstabele
cime11tos militares; bem como os comman-

.. dantes das_ul,~sses , tel'iffi nlén .. <.!,e '!leUS soldos, e 
mais vencimentos marcarias pol' l.ll.i., mais._ 
n1etade do soltlo .. rcspcctiJó, como g'1'1f'!i rtençao 
addiC:on;il, em . quan to estiverem empregados:• 
o qu() deverá desde já let' lugar provisot·ia111éi1't'u, 
alé que urna ordenani,:a especial marque os 
soldos e mais vcncimtnlos to exercito. 

-

e, Art. 2º. Os ofliciaes de 1" linha desempre
gados !Ml.o ser/lo chamados á serviço algum ; 
poderáõ residir na p~·ovincia, que mai~ lhe con
vier, e Q.bleráõ licenças com todos'"os venéi
mentos. 

e< Art. 3º. ils officiae,s, que ~ando empre· 
gact~, na fór{tla do art. lº, quizerem licenças, 
as poderâõ obter ,em soldo, e vencimento de 
tempo. _ 

e, Paço da camara dos deputados, em 15 de. 
Maio de 1833.- Viefra &outo.-F. do Rego.-
Baptista de Oliveira. .. • 

O Sr. Zrnesto França. diz, que attende - 21 
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··~-
muito ao estado em que se achão os offi. 
ciaes militares quando estilo desempregados ; 
por isso tin½l.a proposto um meio para que 
elles p~ssão apparecer cõ'rn decencia ; e 
pede ao Sr. presidente, que dê para a or
dem do dia o seu projecto, que trata desse 
objecto, por julgar que su~ materia é muito"4 
urgente. 

O Sr. Rego Ba.nos pede, que se trate da 
prnposta do governo, que augmenta o soldo 
dos officiaes em effecti vo serviço. 

O SR. CosTA FERREIRA manda i mesa o se-
fil.linte recfuerimento : _ ... , w 

- <t Requeiro, que se creê uma commissão es· 
pecial para tratar com urgencia da reforma tlia~ 
1-elações dõ Brazil.- Ovsta Ferreira. " 

E' approvado. 

O Sn. ANDRADE LmA, requer, que se peçã 
ao g~erno a acta do conselho presidencial da 
provincia de Pernambuco, em que se mat·ct\o 
os ordenados 'dos officiaes da secretaria da pro-

criminal, em-autores e cumplices, aquelles sem 
duvida "synonimos dos cabeças, mencionados 
nos art. 111 e li.3, visto que em nenhum outro 
artigo do codigo se acha definido o. que sejllo 
cabeças ele crimes , quando no sentido commum 
e juridico,.e,u1'fre se tornao taes palavr~ COSi.io 
synonimas, e é por· tanto a com missão de pa
recer, que o artigo posto em duvida por-io(Juelle~ 
desP.mba1·gadores nil.o ne'cessila de alguma 
interpretação, ou intelligencia, po,r ser claro, 
feita a sua combinação com os mais 1trtigos do 
codigo, e como pelas leis em vigor têm aquelles
réos o direito .-ia verem dos desembargadores, 
que infundadamente retnrdari\O o seu julgu
m~to, as perdas & prejuizos -p"êlo v'ê':rnme da 
pt'isl!.O, e delonga do mesmo ju·lgamenlo, ju1ga a 
commissão não ter lugar disposição alguma le-
gislativa, e que assim se faça constar ao governo. 

,, Paço da camara dos deputados, 17 de Maio 
de 1833.-Francisco de Souza Pai-aizo.-B. 
J. de B. Paím.-F. de P. A. Albuquerqae, 
com referencia ao voto em separado. >1 

vincia: ... 
E' .,approvado. 

.. E' r~ei\ado esle parecer, e app~ado o .. 
voto em separado do Sr. Pa1Jla Albuquerc~~, 
nos te1·mos seguintes~ Entra em discussão o parecer da mesa 

sobre o requerimento do desembargador Luiz 
José Fer~ndf!s d,e OJweira, dando de suspeitos 
dois membros desta casa. ~ - ~ 

E' approvaào. 
Entra em discusst\o o parecer da commissrw 

de justiça criminal, co1\cebido nestes termos : 
« A commissno de justiça criminal examinou o 

officio com dutu ele 6 de Junho do anno passado, 
em que o chnn~ller du relação do Ma~mnhno 
expele a duvidu, em que entrn~o alguns desem
bargadores tlaquelln relaçno 110hre a intelligencia 
do 1\\'\, 111 do codigocriminal, nojulgamento do 
réo Clnrindo Ccstu• Fm-1·eira Cntão, a quem os 
mesmos dcscmburgndores classificno anlor do 
crime de sediçt\o, cmbarnçando-sc porem os 
ditos desembargadores na applicaçn.o, 011 im
posiçno da pena CQ.rrespondenle pe!Q, codigo .é, 
tal..réo, por..jsso que o citado~rligo sô'impüe 
pena aos cabeças nuquella classe de cfüne, 
quando o réo, a quem os ditos desembargadores 
classificão autor, e não cabeça, nil.o póde ser 
exemplo de pena, por ter commettido uma acçlio 
voluntaria contraria ás leis penaes e tomando 
por essa razae os mencionados desembargadores 
assento no respectivo processo, pot· elle soli
cilão authentica inlerpreta.ção do citado artigo 
para .conclusao daquelle julgamen~, e accres
centa o chanceller achar-se nas mesmas cir
cumstancias do referido Calão, outros muitos 
réos presos. _ 

,e A commissão não póde deixar de notar 
quan,to é infundada a duvida, em que entrnrao 
os' 'me~cionados desembargadores, e que detr' 
lugar á sol»t:Jcstat'9fll no julgamento final de 
réos, que se achlfo "Metidos em pl'isno, uma vez 
que se altenda á unica classificação de crimi· 
nosos feita pelos artigos 4º, 5º, e 6" do codigo 

,e Prescindjnd'o de ern'1.tir aqui o me1,1 voto á 
respeitõ" dessa qu~tão, •como . se fôra juiz, eu 
estou, que a duvida, ou antes a intelligenci~ 
que derilo dois ministros da.Relação do.JV1a· 
ranl1ão, sobre a significação da palavra-cabeças 
-empregada no art. 111 do cod. ~en., não 
é tllo futil, ou tão mal fundada, que nao mereça 
uma interpretaçao, seja., ella qual fô r ; quando 
menos P.ara se fixar terminanftmente umll
regra, q~ prlvina "toda a diversidade .de opi
niões, o que póde talvez continuar a prevalecer 
em grave damno dos accusados, embora com 
responsabilidade dos ministros. Melhor é cm 
tod<19o caso prevenir a desordem do que punil-a. 

« Eu .digo, qL1e não é tao fundada a chrvida, 
por que: q~tlllo o codigo entrando miudamente 
no estabelecimento de regras, ou prologomene;; 
da scieneia , -define termos, e decr!ra mesmo 
expressamente, co1110 synonímas palavra~ que 
peles princípios da nossa jtw-ispmdencia cri
minal antiga, já o eril.o; é pelo menos descul
patel hesitar• na verdadeira intelligencia de 
uma palavra (cabeças), que nem foi definma, 
nem foi sinonimisada; e tanto mais quando ella 
póde ter ·,.una accepçãO restríc;:l,,a referindo-se 
só1nente aos principaes agentes ªº crime; aos 
quaes seria"fi")ssivel além disto, que o legislador 
quizçsse---unicainente punir, para ·nno compre-

..,,_ hender em uma accusaç~o uma graode mass~ 
de homens. Portanto, eL1 sou de par!l.fer, que 
se interprete o~tigo, de qu'T:l se trata, em um 
sentido terminante, sej,\ qno.l für o cspir\lo da 
camaJ:il, sr::m embargo dn responsabilidade dos 
ministros nos lermos da lei, e perante tis auto
ridades competentes. Como 11re111bro da com
misS'!l.o de justiça criminal, o <leputtido. -Paula 
Albuquerque.» -
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'" EMa em 1" discussão o projecto de lei, sobre 
o Monte-Pio, e passa á '2t. 

O projecto ~ resolução da comm isso.o de 
instrucçào pub1ffia, approvando os ordenados 
das cadeiras de p~ueiras '!'Cl1:~s criadns no 
Maranl1110, e em diversos lugares da mesma 
província, debaixo do n . 133,..-i adoptado ; 
reprovando-se a emenda do Sr. Henriques de 
Rezencle, que pedio a suppressão das palavras 
co1'N. os ordenados, que forem arbitrados-e o 
mais aij. o fim do art. 2º da mesma resolução. 

Discute-se, e adopta-se a i;_esolução da com
missão de instrucção publica, i!pprovanclo os 
ordenados das escolas de primeiras letras 
criadas 110 Ceará, impressa debaixo do mesmo 

. n. 133. -
Estas duas resoluções são enviadas á com

m issíl.o de redacçs.o. 
Discute-se .11.ma resoluçãO, não impressa, 

vinda do ,senado, declarando cicla.clil.o o padre 
.. Antonio Joaquim"ftü Nascimento Belleza; e o 
-Sr . Castro e Silva manJa á mesa, e é apoiado 

o seguinte requerimento: · 
« Requeiro, que todos este;; papeis do parlre 

Antonio Joaquim do Nascimento Belleza, s~ão 
remel\idos á commissilo de constituição, cõn
j unctarnente com esses outros, que offereço, e 
que antes della dar o seu parecer, exija do 
sup1~licaute a apresenta~ilo do exeqnr,tur do seu 
Breve de.Seculatisaçilo,-Castro e Silva.,, 

E' approvado. 
O SR. MoNTEZUMA.tambem ão mesmo respeito 

apresenta uni documento, qoo sn-<H"emellidos á 
commissao de constituição. 

Ji:ntrao em discussão as emendas vindas do 
senado, sobre a resolução desta casa, ácerca do 
troco e substituiçao das notas do extinclo banco. 

A assembléa geral legislativa resolve : 
« Art. 1°. Quatro mezes dep~ da publica-

• çno ~ )'\'esenle lei de~ará0 de i!írcular; como 
moeda""'€ de ser trocadas 011 substitLIÍdas as 
Ml!s do velho padrão do extinc.'!Ô Banco do 
Brazil. .. 

" Art. 2º. G ~verno mandará ahrir para a 
substituiç!lo das actuaes notas do novo padrllo 
outra estampa, que cq11,tenha em lugar da5 
pala.vras - o thesoureíro da junta do banco 

' do Brazil -- as seguintes - No !besouro na
cional-; e em lugar das- pagará á vista -
as seguintes- se pagará-: havendo attençll.o, 
a que o papel seja da melhor qualidade. 

« Art. 3º. Ficno revogadts as di5Wsições em 
• contrario. ,. . 

1< Paçp cl.l). camara dos deput.wos, em 19 de 
Outubro de 1832. -•.Antonfo Pa·1ilíno Limpo 
ú.tJ" Al""111, presi®nle. - Bm·nai·do Belisarío 
Som·es de Souza, 1 º sccrntario, - Antonio 
l'iuto C!tichorro da Ga11w, 2" secretario. » 

E~[ENDA DO SENADO 

No art. lº diga-se: 
« O governo fica autorisado para determinar • 

o praso fini!í> o qual deixaráõ de circular 
etc. o mais '>como está até o fim do artigo. " 

Ha grande debate sobre esta emenda, 
em que fallão os Srs. Custodio Dias, Hen
riques de Rezende, Castro e Silva, Lobo de 
Somrn e o Sr. Monteznma. 

O Sn. MoNTEZm.tA propõe o adiamento; o qual• 
sendo apoiado não passa. 

Conffl.iuanilo ri discussfio, silo as emendas 
postas á votação, ficando a questão adiadll, por 
pedir a palavra o Sr. Percligl\o. 

O SR. PRESIDEN1"E dá para ordem do dia, a 2~ 
discussão da lei da fixaçil.o das for,:t\S ele terra 
para o anno fin:rnceiro de 1834 á 1831'; a P 
discussão do projecto de 1830, impresso sob o 
n. 25 ; 3" discussão do projeclo do senado, sobre 
privilegios dos engenhos; resoluçil.o do senado 
de 1830, impressa. sob o 11. 200; resoluç!\o do 
senado de 1831, impressa .sob n. 23, -

Levanta-se a ses'!.ao ás 2 horas da tarde. 

§essão eoi is de l\:laid' 

PRESIDENCIA D~ SR. LIMPg_DE ABREU 

SuMMARIO. - Expediente. - Representação de~ 
diversos habitantes de 01wo Preto. - Redac
ção do voto de graçcis. - R.edacção de z1ro
jecto sobi-e o meio cii-~ante. - Ordem do 
dia.- Fixação das forças de tei·ra . - Dis· 
cursos dos Srs. Costa Feri·e-ira, Rego Ba1·1·0H, 

111ontezrnna, Baptista de OZ.ive-ira e Vieira 
~~ ~ 

A's dez horns feita a chamada, achno-se 
presentes 75 Srs. deputados. 

Faltao com r,arlicipaçno os Srs. Torres Vas
concellos, Pereh·a de Brito, Manoel Ignacio, 
Jardim, Ribeirn de Andmde, Mirarnla Ribeiro, 
Junqueira, Carneiro Leno, Pinto Peixoto e Va
lasques; e sem ella os Srs, Corrêa de.Albu
querque, Aln-1eicla 'l'orr~, Lino Coutinho, Pinto 
Chicharro, Baptista ~tano, Gomes da l~onseca, 
Ferreira de Mello, Pinto Coelho, Vasconcellos, 
Paula Simões, Paula Souza, Clemente Pereira e 
Joll.O Fernandes. ..,. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão,'" e 
lida a acta da antecedente, é approvada. 

EXPEDIENTE 

, O SR. 1 º SECRETARIO dando conta do expe
dicn te, lê os seguintes offícios: 

Do ministro do imperio;"remettendo por copia 
o decreto de 27 de Fevereyo deste anno, ~m 

os docu1.nen.los que o acompanhão,.. pelo qual J 
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regencia, em nome d~ fui!?$rador, houve por 
bem fazer mercê ao· brigadeiro effectivo do corpo 
de engenheiros Antonio José Rodrig11es, em 
remuneração de seus serviços àa t,:mçSmnual 

.., de frezentos n.il réis, correspondente áqjjrlle 
posto, _ieríficando-s~ esta mercê na pessoa de 

,. sua fil1'fo D. Maria do Carmo Rodrigues.-A' 
com missa.o de pensões e ordenados. 

Do ministro dtl fazenda, transmittin<1o o or
ça1!1ent? da despeza, que ror conta do minis
ter10 da !.!l?,ern:I\ tem de fazer-se na provincia 
da Bahia, em o proximo futnroâ"nno financeiro; 
outrosim um pequeno quadro comparativo da 
despeza n'elle orçada, e daquella, que havia 
sido contemplada no impresso, que elle teve a 
honra de apresen!at., :í. esta c~mara.-A' coffl.
rniss!\o do orçamento. 

Do mesmo ministro, participando, que a re
genda em nome do Imperador o S,anhor D. 

..Pedro II, tendo concedido ao qesembargador 
··• Honorio Hermeto-··~rneiro Leão, a dtffltissao 

que P.etli~o cargo e~ ministro e secretario de 
estano dos negocios da justi,ça, houve por bem 

• encarregal-o interinamente do expediente d\, 
mesma repartição.-Fica a camara i';;teirada. 

São remettidJJs á diversas commissões varias 
r~res'enluções do co;selho geral da província 
da Bahia: • 

1•. Expondo o~~otivos, ,.ior que o consell;io 
geral deixa.11a de fazer algumas .Pbservações no 
orçamento da receita e despeza do anno 
finan~ de 1884 á 1835.-A' commiss::\o do 
orçamento. 

2·. Pedindo a reforma das duas alfandegas 
da provincia, e indicando o modo, e bases da 
mesma.-A' 3ª comrnisst!.l'i de fazenda. 
-3•. Pedinder que se reduza a alfandega ao 
seu verdadeiro destino, como casa de exame, e 
desp~ho c\.o~ S'meros, quer seccos, quer mo
lhados; e que se extinga a.,taxa de 1/8 por 
Jjf.nto d~armazem!f!m.-A' me!ma 3• corn-
miss!to de fazenda. -

4•. Que se decrete, que"'&.! direi~s de expor
tação, que si:IO pagos pelos negocian~ resi
dcn4!es n!! ~idade da Bahia, faço.o ~ãrre das 
rendas publicas da mesma provincia; e que 
sómente se restituão ás provincias productora,;:.,. 
aquelles que lhes ;ertença.o, como sejilo di
zimo elc.-A' mesma commiss1lo. 

Õº. Que se decrete, que os direitos arreca
dados,, até agõtâ debaixo do titulo-subsidio-

• donativo, ele., continuem a sel-o pela mesa de 
diversas rendas, sob a denominaçllo de direitos 
em beneficio da lavoura etc. , etc.-A' 1Hesma 
com missão. _ 

6~. Que se defira a petição dos cidadãos p'l'e
judicados naquella provin-tia ~111t1as--Crop~ lusi· 
tanas na luta da índependenc!a.-A' commissão 
dos conselhos geraes. 

• · 7". Que se decreteJl, aboliç!lo do art. 109 da .. 

lei de 4 de Outubro de 1831, pelo grande de
trimento, que soffrem os empregados publicas. 
-A' commissll.o dos conselhos geraes. 

8ª. VinalmGnte lembrando algun:r meios, que 
p~reccm mais conducentes para e;itar a total 
ruin'1!' da casa pit1 dos orphãos daquella cidade. 
-A'J;l;lesrna commisstto. 

E' remetlido ás commissões de con,tituiç1lo 
e justiça criminal, o requerimento de João da 
Silveira Víllas-Bôas. 

A' com missão de pensões.e 0t·den a dos, o- de 
F.rancisco José de Paula. • 

A' commissào de petições, os dos negociantes, 
e proprietarios das villas de S. Francisco de 
Paula e S. José do Norte, da província de 
S. Pedro do Rio €:lrande do Sul, e de J o[o 
B.,pli::;ta Pereira. 

Po1· deliberação da camara sob requerimento 
do Sr. ·castro Alvares, lê-se a seguinte repre
sentaçM assignada por qu::itro cidadãosda im
perial cid.ade do Ouro-Pt'elo, em nome do povo, 
e tropa, expondo os motivos dos acontecin1entos 
da noi.ie de 22 de Março ultimo, e pedindo ciue 
esta camara, Patljl quem appe!!ava.o, visto q.wi 
a regencia n~o tem atlernlido á sua supplica, 
fizesse sem perda de tempo retirar cfaquella 
provincia o marechal José Maria Pinto Pe~oto, 
e sua gente; bera como o desembargador Ma
noel Ignacio de Mello e Souza, e os deputados 
Bernardo Pereira de Va$concellos e José Bcnlo 
Li!ite Ferreira de ~lello. ..._ 

• " A1ig'uslos e dii;ni~mos Srs. representantes 
da naçl!o. 

·« Quando um povo verdadeiramente consti· 
tucional, pacifico, como o têm sido sempre os 
briosos rnineil'Os, lança mão ele violentos re
cursos, signal evidente é, que esgotado$ todos 
os me~ii: de brandura, de persuasuo, e represen
taçao, ·só lhe resta por meio 'tl.a força debellar 
seus opiu.essores ; acto este marcado mesmo na 
constitu1çD.o do Bra~il, que permitte a resis
tencia contra a tyranll,ia ; tal é augustos e 
digníssimos Srs. representantes ··da n~, 
a veridica posição dos mineiros ; e mui 
particularmente a dos ouro-prttano;; e madan
nenses, po1· desgraça mais perto dos despotas 
togados M. 1. de M. e Souza, e B. P. de • 
Vasconcellos: !antas e tao repelidas forao as 
arbitrariedade$ de um e outro, que de facto os 
mineiros, verdadeiramente amigos da consti
tuição, • Senhor D. Pedro II, virlio os seus 
sagrnclos direitos postel'gados, as suas garantias 
suspeo_sas, e o rna~o despotico dos dois ty
rannos, rodeados de seus perversos satellites, 
levar este pacifico povo á ~xlrema desesperação -;' 
ainda assim por muitas e repetidas vezes os 
omo-pretanos levarão seus queixumes ao co
nhecimento do publico por meio da imprensa, 
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b'lseados em documêntos, afün ~ ver se elles 
arripiavão da carreira anti-~onstituc~nal e 
d . ; ' es1~tica, em qtte corri1l.o a t·edea solt:i despre-
zando sempre as justas queixas, que as oppri
midas victimas lhes dirigião apontando-lhes a 
lei, "t! que mais irrit~a a ferocidade de seus 
c,praçúes ! 

<e Foi as,;;im augustos e dignissimos Srs. repre
sentantes da n~ão, que os ouro-.pretanos vendo 
já esgotados todos os ~ecmsos, se virão fo1çados 
a lançar mão do tmico meio, que lhes restava, 
e a constituiç!lo lhes pcrmiltía contra seus tão 
encarniçados oppressores. 

« Eis que apparece a gloriosa noite de 22 de 
Março proximo passado em que os ouro-pre
tnnos informados, qll,e os sangujoorios B. P. de 
V., em esta cídmTe, e o desernba1·gador M. I. de 
M. S., na de Marianna tendo de antemllo man.... 
da~ reunir forças de outras comarcar' se dis
p•mhi:l.o á dar o ultimo garrote ás liherdadQli 
publicas, sacrificando ao seu rancor vici,.ima já 

_P.or elles designadas, lançarao mào das armas 
. sem que em todo este conflicto a tropa ~ povo se 

deslizasse um só apice da vereda d:1 lei, repeli rllo 
para l~nge de si os tres ma is iníluentes ty
rannos que "OS oppri&iião ~ P. de V~ M. 
lgnacio · e José Bento, co1locando na vice,re
sidencia a Manoel Soares do Couto, conselheiro 
á _gue_m a lei chamava áq11ellc lugar, e q,ie 
m~ecr:I'· a• conQ1nça pJ.iblica: este vice-presi
dente conjunctamente com acamara municipal 
enviarno logo a narraç11o dos factos occorridos 
na noite de 22, e o protesto da tropa e povo ao 
podet· executivo pédindo-lhe que houvesse de 
nomear um presidente que merecesse a con
fiaaça publica, que sanar viesse os pesados 
males qu'lt lhe haviao feito os Jri·annos q11e. 

,.acabavno de ser derruli,ados pelo seu valor : 
mas augustos e digf!issimos Srs. represon• 
lantes da naçao, taes participações e documentos 
envia dos á regencia tendo sido tomados, e preso 
o soldado que os conduzia pelo commandante 
da Pal"ahybuna, este os remetteu para a villa 
de S. João d'El-Rei, onde o verd11go B. P. de 
Vasconcellos t.inQa id'o installai;. o seu illegal 
goverao, -e isto q·uando imia em~nhado sua 
palavra de ir tomar assento (como lhe com
petia) na R. nacional ! ! Repetidas parti
cipações continu:to a ser enviadas por este 
governo ao p'oder executivo para expediente do 
correio, mas tendo este sido escandalosameute 
interceptado, igual sorte tiveril.o as primeiras, 
até que conseguindo os nossos oppres~es, 
cortar toda a commuoicaç1l.o desta capital com 
esta côrte, preciso foi que os•dois negociantes 
patriotas correndo eminentes perigos, e conti
nuamente perseguidos conseguissem afim de
positar em mão do F;_p.m. ministro do impe'rio 
a fiel narmção e mais documentos concernentes 

,40 acontecido na noite de 22 de Março. 
• • ~« Baldados forão, augustos e dignissimos·Srs. 

rep1·esel1tanlelt-41l naçao, todas estas diligencias, 
... ~ -

-
pois que a regencia n!lo &e dignando responder 
ao vice-it·esiden-t~ Manoer Soares do Couto, 
nem á camara da capital, enviou sõmente ao 
marec"lial J. M. P. Peixoto, para que reunindo 
à"si hom~ns illud idos viesse com as armas em 
punho, degolar brioso~ n"J.4}eiros, e fazer ;o
meçar a guerrn civil ; quando bastante seria 
para calmar a justa irritação dos espiritos a 
norr!'ea,it\'õ de um-novo presidente.le ~011fiança 
publica. . 

« E' ainda pal'a se notar, augt~s e ~nis, 
sirnos Srs. represen~ntes 1.b naçi'ío, que fosse 
enviado aquelle mesmo mar~c4al Pinto, que 
em o anno de 1822 nesta mesma província se 
mostr-ou tão hostil á sagrada causa de nossa 
glor·iosa~ndepenclencia, tendo assim perdroo 
aqui toda a opiniao, a qu\l!jánl.i4.is poderá ser
lhe favoraver. 

" E' pois em face de til.o calamitoso estado 
qu!'!" os abaixo assignados em nome da tropa e 
povo que legalmente represenli'ío levrto á pre
sença da augusta assembléa nacional para quem 
appellão do., males que solirem, e contra sens 
promotores, afim de que vós augnstos e dignis
simos representantes da naçao ··evita11do a 
guêt't'a civil já começad,i _pclos fedffl'enl0s acon
tecidos a um henetnel'ito· o!1ícial, e a um ~ld~ 
que diligenchw,i'tÍzer pa~sar mantimenios para 
esta C<\f)ital que ~acha cm assel'tio, vos des
veleis sem pe;i;da (fi tempo em fazer retirat· ao 
dito marechal Pinto, e sua gente, bem como ao 
desem hargador M. I. de M. e S. B. e, ele V. 
e J. B. Leite ieneirn de !\folio, agentes pri
rnarios de nossos rnt1les, para ql.lili em presença 
da augusta representação t·espondil.o pelos atten
tados q11e têm co1umeltido conlrn a constituiçãd' 
e direitos in11iviJuacs, e f!zet· nomear._..um 
prc17rlcnl."e de confiança pllblica, que haja de 

· trazet· a paz, e a tranqnillidade que tanto anhclão 
os ouro-pretan~ : pelo contrario, augustos e 
digníssimos Srs. t·epl'esentantes da naçno, 
os ouro-pretanos, rnarianenses, e caetheenses 
têm j1Jrado morrer com as armas na -mao, antes 
de conse,util'Crn n~s malvados planos de seus 
perversos inimigos. • • .,, .. .. ~ -

« Estã pois .em vossas milüs a sentença de 
"'\rida ou de morte desta brnva e cw..stilucioil'rt! 
porçao de mineiros, e a rnisteridaJe vos fará a 
merecida justiça. 

« Atte~dei, pois, ás nossas supplicas, _já q1,1jl 
a regencia de nó, não cura com aquella prom
ptid:u;, necessaria, e á desesperaçao, a que se 
acha reduzida esta lt'opa e fid'vo, que s4 em vós 
deposil:!,. todas as suas esperanças. 

«->Imperial cidade de Ouro·Preto, 4 de Maio 
de 1833.-Manoel Alves de Toledo Ribas. -
Col'Onel commandan1e interino.-João de 1>eiis 
,llagalhães.Ji:01nes.-Juit'de paz dt parochia de 
Antonio D.ias.-A.ntonio Cesai·io ele Magalhães, 
.:-Capitão commandante interino dos M. P. -
Francisco TAcobaldo Sanches Brandão.-Con~-
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mandante superior da G, N, de Marianna.
Reconhecidas as firmas por João Nunes..de tal 
Lisboa.)) .. 

Lê-se e approva-se a redacçil.o do voto de 
graças. · , 

«Senhor: ~ 
cc A camara dos deput::utos nos im~oz o devei·, 

sempre grato á corações verdadeiramenlo-brazi
lciros, de sermos por esta vez ante o trhonci
de V. l\L Imperial os interpretes dos senti
mentos de amor, e de respeito, que ella con_
sagi:;i á augusta pessoa de V. M. Imperial; 
assim como dos puros, e ardentes votos, que 
incessantemente fórma pela prosperidade de 
nossa patria comrnurn, hoje felizmente confiad1Ji: 
aos cuidados, e desve,hda .solicilud,~ de ~M. 
Imperial. .. 

« A camara dos deputados, senhor, deplora a 
morte prematura da joven princeza a Senhora 
D. Paula Marianna, terna flôr do solo hrazi
leiro e um dos ornamentos da dynastia impe
i.ial; mas sempre submit!@a aos occullos de
signios da providencia, se por um lado sente 
pt'-'>fund,miente tão grande perda,, por outro 
consola-se ao menos com a crença de..que o 
objecto de sua elern;1 saudade descança em paz 
no seio "lia divind,tde. S'l!nhor, assim como com 
a paz florescem os imperios, assim tambem 
com a guerra qg.rrern á sua ruin-:r; a despeilo-Jas 
melhores leis, e até da mesma• liberdade, que 
então se torna um nome vil.o, e um fantasma 
sem realidade ; é por isso que a camara dos de
putados aci.mesmo passo, que se congral11la ... 
com V. M. Imperial pela conservaçao da boa 
intelligencia e harmonia entre o imperio, e os 
outros membros da grande familia do '-e nero 
humano, que povo1\o a terra, se enche de 
magoa, ouvindo, que o genJ!t da discordia con
tinúa á exercer sua influencia nos confins de 
Pernambuco e Alagôas e que além disto, ou
sando apparecer ha pouco na capital ele Minas, 
p11gna por derramar o seu veneno sobre os pa
cificas habitantes dessas heroicas províncias, 
sem que até hoje tenha cedido aos esforços _go 
governo e genernsos sacrificios do:,. pa,trietas 
amigos da ordem. • 

u Eu~1lade, senhor, nllo era de esperar 
que, em um paiz que a nalureza enriqueceu 
com tantos elementos de felicidade, e onde a 
mais ampla liberdade tem aberto e aplanado 
ás virtudes <Yaos talentos lodos os ca.minhos 
das honras, e assegurado ao trabalho honesto 
as mais generosas recompensas, houvessem 
homens q!le chegassem ao ponto de empunhat· 
coi:tra seus irmlM;)s e sua palria, armas de 
sangue que, ou nenhum uzo deveráõ ler entre 
nós, ou a ser elle inevitavel pela imperfeição da 
humana natureza e fatal necessidade do mal 
sobre a lerra,"só podia ser tolerado contra os 
obstinados inir[sigos da felioidltde commum, 
unico fim das human'as associaçóes; •as :i,i.. 
que uma infausta realidade a convence do c1't1.-

.• .. ..:-.~ 

traria, a camf!ra dos deputados, lastimando a 
sorte desses filhos in felizes da .patria, folga ao 
menos de persuadir-se qu,e talvez uma cegueira 
mornenlanea os arreda de seus del'eres, e que 
não será difficil chamai-os outra vez á concordia 
e ao gremio da familia brazi!Pira . 

cc Assim, pois, penetrada ~e . tiro lisongeira 
opiniilo,-a camar~ dos depU'ladÔS, senhor, no 
ultimo quartel da legislatura, senlinilo mais do 
que nunca a honrosa ambiçao de ser util {r" 

seus compatriotas e de concorrer efficazrnenle 
para firmar a felicidade de sua palria, protesta 
á V. M. Imperial o assíduo emprego de todos 
os seus esforços para a consolidaç~a paz in
terior dp ~mperio, que com o melhoramento.do 
mei() circulante, cujos trabalhos já se- aclúlo 
adiantados , c~sliluerrr aclualmente as duas 
mais urgentes necessidades d<4 povo brazileiro. 

" Neste glorioso ewipcnho, para proceder 
com toda reflexã-t> e madureza, assim como 
tambern com o mais pleno conhecimento dos 
factos e suas causas, ella meditará profunda-. 
mente os relalorios dos ministros de V. M. Im
perial, com cujo auxilio, se~ra da poderosa 

..coopetação de V. Mt}mperial, do" senso e he
roismo "'do bom povo do füazil, eiJa !l.ãO dnvi'm! 
esperar o mais feliz resultado de suas · fadiga~ 
e que reunidos outra vez todf>s os· hrazi~iros• 
em uma sé vou,l'.tde, venhllo bem depressa á 
formar um feixe indissoluvel, um po,·o de ir
mãos, objecto de inveja, respeito e veneração de 
todos os povos da. terra. 

" Paço da camara dos deputados, 17 de Maio 
de 1833.- M. Al-vai·es Branco .- A. P. da,. 
Costa Ferreira.-A . de Souza e Oliveira Cou-
tinho.>, ·.... "' 

J;ambem lê-se a redacçãey do projecto de lei 
90bre o meio circulaule, e entrando em di@
cussão fica adiada. 

ORDEM DO.DIA 

Entra em discussllo o 1 ° artigo d.r lei da 
fixuçao de forças de terra ordina1·ias com seus... 
respOOftvos l)t~rnphos. .. - • 

Annunciando-se a chegada' do ministro da 
guerra, é introduzido com aH formalida,les uo 
estilo e toma assento. 

Encerrada a discussão ~ postas a ·volaçllO 
sllo approvados tan to o artigo como os para-
graphos. ·• _ 

Entra em discussào~art. ;,.º e seüs paragra
ph~s. 

O Sr. Cl'tllta. Ferreira. diz, que aqüelle 2º 
artigo é o pomo da discordia : que fiã um exer
cito de officiaes, que sol~m a 3,000, e que nào 
é passivei, que entre elles não appar~o 
ot'iiciaes capazes para serem escolhidos, eJfor 
isso vota con lra o artigo. 

O Sr. Rego BarrÕs diz, qu~ pelo que tem 
acabado de ouvir ao illuslre deputado a camura 
podja perder n esperança de -.:er reformado o 
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exercito·; que em o numero dos officiaes avulsos 
hãmuitos bonso; mas· que tambem ~a muitos 
máos; que julga, que ~ camara deve esto.r 
convencida da necessi(fade de.j,"l;et· um exercito, 
ruas que tambem deve estar convencida da ne
cessidade ele haver bons officiaes,_parn ci.w; se.ia 
possível organizar esse exercito ; que 1-i•,000 

• offí~es avulsos, e qne segundo a proposta ,,o 
ministt·o41 a carnara ll'~de_ tornar uma medida 

, sobre a sorte desses olfic1aes: que na escolha 
dos of-fieiaes bons, se deve dar esta autorid ~lcle 
ao governo ; e qY.e neste caso não ha outro re· 
medio; · por consequencia é de opinião qne se 
deixe passar o a~tigo, e que quando se tl'ata1· da 
proposta errtão se verá a mei.lida '"1'}ue se deverá 
tomar. 

O Sr. Montezuma cfü que ainda bem, que \ 
os Srs. ministeüaes silo os primeiros que têm . 
voti,do contra o segung_g artigo, que elle depn-
tado vota contra esta lei, poeqne nunca vota 
sol.ire a qualidade de ol'ficiaes, em qLie não 
tenha confhnça; di'l. mais , que os Srs. 1~iste
riaes da camara se lêm opposto ao s,.egnntlo ar-

_Jgo, e que lhes acha fulll'lan1ento; que aquL~S 
que quer~m a desordem,-e entorpecer a marcha 
da ad1ai'ni~ilo, são os (( LIC votão pelo artigo , 
mas que elle hade votar co11tra elle, e dizer 
'fjue o artigo é máo. O illustre orador côntinúa 
a fazer varias observações sobre a do:.1trina do 
artigo, e.iliz que ottvio d-izer, qLie o Sr. ministro 
da ~rra é c,àrmnurú, que emitlio assim a sua 
opiniao, porque ,illlrndada naquillo que mais 

, co1-re, e depois de,.,~m1onsll"!:tr os inconve
nientes que ~ ar.tigo encontrará Tla pratica, 
conclue dizendo, que não se oppõe à reforma 
do exerci"í'"i" mas qller n ma reforma, para a 
qual se estabeleção medidas effícazes, '"e que 
não é possível organizar o exe1·cito, sem haver 
pal'a o mesmo urna ordenauça, pois que a elo 
conde de Lipp, já pelo uso se-acha derrogada ; 
e Pº!:.. consequenc_0 vota contra o artigo. 

O Sr. Baptista de Oliveira como rne:nhro 
da co111m~silo ~ereni;!_e a Lloulrina do artigo. 

• O Sr. Costa "Ferreira re~ponde•o ~1·. Mon
lezt!Jlla, sobd~elle ter falfl!rdo ácerc'à...dos minis
trns, e do Sr. ministro da guerra ser earamuní, 
e oppõc-se ao que elle a este rêspeito ,.issera, 
po1· nada vir para o caso, e conclue votani;IQ 
contrn ~ segt:rndo artigo, pol' achar que elles 
vao promover a discordia entre os ofnciaes. 

O Sfi. l\fay folia largamente sobre esta ma
leda e offerece as seguintes emendas que são 
apoiadas : 

" Ao§ lº do art.2º, quando se diz - ne
-cessários Oli - diga-se - necesssarios e. - O 
d~utado, May. " 

« Ao § 2º do art. 2°, depois das palavras-· 
qne por - diga-se - morte ou reform!l.-Salva 

trina do artigo e manda á mesa a seguinte 
emencla suppressiva que é apoia5a : 

« Supprirna-se o § 2º do artigo 2º. - E. F. 
França." 

O SR. REGO BARROS torna a sustenJ..::ir a dou
trina do artigo, e o Sr. Sebastião· l'° Rego 
B"i;ros opi!lê1 cont1·a elle, e vota pela sua sup
prf"·sãcr . 

O Si. Vieira. Souto dá escbrecimenlo 
sobre as duviclas de alguns Srs. deputados, e 
fallanclo a respeito do recmtamento do exercito, 
que ha_já um projecto de lei sobre este objecto, 
e que só lrn. alguma duvida sql}re a sua re-• 
dr,cçno, conclue dizendo, qLi'e•se pócle pôr 
quantas lei::i quizerern de recrutamen to, porqu.e 
não se açhará· recrutas. 

O Srt Rimoups opina contra o artigo, e 
envia á mesa uma emenda, q11e é igualmente 
apoiada: ... 

« Ao § 2".- A idoneidade verificada por con
curso publico.- R ebouças. » 

" Se pa:Sa.· a emenda do Sr. Rebouças, "ac
cres~ente-lhe - entrando em linha de con ta 
a conducta moral dos concurrentes. - R~
zende. » 

.. ,e Accr~cente-se ás palavras da minha 
emenda ao § 2º - , ern virtude da execução 
do art. 149 da constituição . - Mciy. » 

Continuão a foliar nesta qllestão o Sr. Car- ... 
.. neiro <la Cunha, Cosln. Ferreira e Henriques 

de Rezenrle, que sustenta a sua emenda parn 
que o oHicial além do exame prcscripto, passe 
por otlolro exame sobre a sua conducla m oral. 

Da~do a.-4or·1, fi ,;a acliach a discussilO e pe· 
dindo-se a prorogac;ão nãÕ pas,a, depois do 
que retira-se o rninislro com as mesmas for-
111alidadus com qur, eutrára. 

O SR. PRESIDENTE 110111êa p1·1·a a depnlaçno qlle 
hatle apresent,1r á S . M. o {1nperaclor o voto 
de grHça,, aos Srs. Oliveira Coutinho, Oliveira 
Bello e Bap.is!.a de Oliveira, e declara parn 
w·dem do ét'ía 20, a mesma da · se~silo an tece
dente. .,. 

Leva1\l,1-se a sCJssilo depois das 2 horas. 

-
"redacçao.-0 deputado, .J1ay. » - ·-

O SR. ERNESTO FRAN~A • falla-'co1:1-tft"a dou:: .. 
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Sessão em 20 de Mãio .. 
'!!> PRESIDENCIA DO _jR, LJ!l[PO DE ABREU 

Su~rnAR10. - Expediente.- Redacção do p;o. 
Jecto de-Lii .<#bre o meio circulante. - A dia
mento. - Ordem• do dia. - ·Fixação das 
forças d~err!t. - Disctirsos dos 8rs. jjfm/, 

• Rego Barros, Ou8todío Dias, Antero de 
Brito. {..,ninislro da guerra}-e lJJontezmna.
Votação. .. 
A's 10 l1oras feita"'II' chamada, comparecem 

73 Srs. deputados. 
Fàil!io 7am cansa participada os Srs. Torres 

e. Vasconcellos, Pereira de Brito, Carvalho, 
Carneiro Leão e Pinto Peixoto ; é sem ella os 
Srs. Moura, Campr,llo, G~tnlio, ~ aula Albu
querque, Lniz Cavalcanti, Hollnnda, Corrêa de 
Albnquerque, Alves Branco, Lino Coutinho, 
Jardim, Chichorro, Baplista Caetano, Gomes da 
Fonseca, Ferreira de Mello, Pinto,Gselho, Vas-· 
concellos, ~õE,s, Pllula Souza, Cle-wiente Pe
reifà e Baptista P~reira.w 

"' Abetfa a sess!1o é lida a acta da antecedente 
• .e approvada . .. 

EXl-'EDIENTE -..,. 
O SR. lº SECRETARIO dá co• dos_ seguintes 

officios : ..-. e~ 

1º. Do ministro da ma11inha, prestando as~ 
informa.(llies exigirias por esta augusta carnar.ià., 
ácerca do pilolo João'"'t'la Silveira Villas-Bô::is, 
que viera preso <.la provincia das: Alagôas no 
brigue Providencia, â cuja guarnição pertencia 
por se achar alli pronunciado em urna devassa, 
etc. - A's commissões á que está affecto ore-
querimento do s~plicante. _ 

• 2º. Do ministro do imper'fo participando 
que a regencia em n\!.me do Imiz,erador rece-

• berá a dep1W!lçl10 desta augusta camara qne tem 
· de apresentar-lhe a respOjta á folia• thron'cr, 

no dia 21 rlo cm~nte pelo meio dia no paço da--
cida<l&.- Fica a camara inteirada. .-,~ 

3º. Do mesmo ministro envianrlo as actas que 
de novo se tem re~bido .• de alguns co!legios 
eleitoraes da provincia de Minas, relativas á 
eleiçao do novo deputado, que deve supprir o 
lugar do~tnal mi~istro da repartição da fa
zenda. - A' commissllo de poderes. " 

4°. Do ,nesmo ministro, enviando uma re
presentação d.o conselho geral d:.-provinci~ de 
P~nambuco, em data de 4 de Fevereiro ultimo, 
em que mostra-a necessidade de se permillir 
que os navios estrangeiros possão transportar . 
livremente de qualquer porto do imperiõ para 
os daquella província, por espaço de dous annos 
os artigos de manlimcnlos da. propria produ~ão . 
quando não ~ julgue mais economico gcnera
liwr a sua admissllo, pagando os gcnerns por 

. clle:; conduzidos W/0 ad valorem, no p_2rlo da .. .. 

importação á favor da fazenda. -A' 3• com. 
missão de fazenda . 

5°. Da camara mnnicipal da villa de Va
l~ça, e11viando a felicitaçao que a mesma rnu
ri'1!ipalidade foz a esta uugusta camarn pela pre. 
sente ~uniao <~olemne abet'tura da assemhléa 
geral, e um_a rerire'sentaçll.o, pedindo a appro. 
var;ão da resoluç~vinda do senado, conce
dendo á mesmâ camara municipal a proprie
d,1rle de 1 /4 de legua de testada com meia de 
fundos, que por ordem régia de 25 de Agosto 
de 1801 foi destinada para a vi!Ja, etc.-Jl.e
cebida a . felicit~ção com especial agrado, '!! a 
representação á commissão das camaras rnu
nicipaes. 

E' remettido á commissicio de marinha o re· 
querimetiTo de Francisco José de Souza Castro, 
lº tenente da · armada nacional, empregado no 
excrdcio de ajudante da inspecção do arsenal 
d~ marinha ela província da Bahia. 

Vem á mesa, e é-lido o seguinte requeri
men~: 

,e Requeiro a irnprcssáo do projecto sobre o 
meio circulante, orn em discussão a sua re
dacção . - Ça8lro e Silva. » 

• Entra em discussrto o soJ+redito r~queri· 
mento, e finda ella, é posto á votação, e re
provado . 

Continua a discussão da redacção do pro· 
jecto de lei~ sobre o meio circulante. 

O SR. MoNTEZUMA faz a combinação do art. 18 
da presente lei corn o al'l. 11 do antigo prn
jecto red igido p&las cornmis~ões, ácerca do 
n11mero dos votos que_~ acc:onístas devem ter 

..reg11 lad-o pelo nii'mero das suas acções, e con
clue opinando que é melhr)r adaptar-se o 
ar!. 11 do antigo pl'Ojecto em lug1ir do art. 18 
do JIOVO, e manda á mesa a seguinte emenda: 

cc Em lugar do at'l. 18 da presente redacção, 
adopte-se o art. 11 da redacçil.o proposta pelas 
commissões reun id:1:,,-.Jllontezwnu. » 

Fica aclir\da a discu•o. 
O Sr. Evaristo lembra qne a camar., ti11)1a 

resolvido que qllando stJ'Plmlasse do meio cn·· 
Ct1-lante durassem as sessões até ás 3 horas, e 
por ~slih pede que se trate deste assmplo na 
hora depois das 2. 

-~RDEM DO DIA 

A1111uncia<ia as 11 horas a chegada do Sr. mi· 
nistro ela guerra, é elle recebido com as forma· 
!idades do estylo e toma assento. 

Continua a discussão do art. 2º, com os seus 
paragraphos, do projecto 1tr lei da fixação d.s 
forças deJ_erra ordinarias para o ann~ue ha 
de correr do 1 ° de J ulh.Q de 1834 a 30 àe Junho 
de ·1835, co!ft as emendas apoiadas na sessãO 
nt-etede-rtte. 

E' mandada á mesa, lida e apoiada a seguiute 
emenda dos membros da commissao de guerra: 

\( O poder executivo fica autorizado a promover 
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tão s6mente para os postos de primeiros e se
r,undos-tenentes de engenheiros, e de_artilheria, 
quando forem necessari~, e os candi,latos ti
verem · completado os eslndos prescriptos pela 
lei; devendo preencher as outras vagas de todas 

_.lia de non;1eur officiaes, em qnt não {cnl1"a toda .... 
a conilDnça; que elle rninistio e mnilo iniwigo 
de arbítrios. mas que al1;11rn ,wliitl'io deve 
haver ; que· O gover~)O eleve Jcr lima f'orça 
moral qLte ohrignr, a mn i11tlivid110 a dM'en- " 
der-se no seu posto ,1lé morrer ; e que e~la 
t"orç,1 moral nflo se cons<'gq.1:,s,~11[lo 1wr meio 

as armas do exerci to com"" officiaes lirad~ da 
classe dos . avulsos, .Qscoll1cndo os de maior 
aptidão, e de graduaç!lo igual á-das_ya-gas que 
houvet· para preencher. S. R.-Franeisc<,,, elo 
Bego.-_Baptista de Oliveira.- Viefra Souto. » 

O Sr. :May pede a palavra para sustentar 
.a sua emenua ao 2º paragrapho, e mostra 
~ue ella satisfaz ao que se deseja, e que as 
outrns emendas deixãO as cousas com referencia 
ao anno passado ; e que nota urna cousaw,.que 
é, que sobl'e a suJt emetitla nada se tt!!'!ha dilo. 

O Sr. EegÕ ·:aa-rros diz, que a com missão 
linha tido cm vista o receio de alguns Srs. de
putados a respeito da iiutoridade qu e se dá ao 
governo por aquelh lei ; e qlle a commissão 
iisseutou cm apresent,n· nm artigo substitu
tivo aos parngraphos- do arl. 2º, ctijo artigo 
é concebido nestes lermos : 

« O governo fica au toris:ido pam promover trio 
s6mente p,\ra os postos ele prirneÍ'!<os e stl" 
gundos-lenentes de engenheiro~, e artilherin, 
quândo julgar necêssario, os candidatos que 
tellhão concluido os esliidos prescriplo::; pela 
lei ; e q,,.: as vagas do êx121·..,j.(o r.ejãtlilPreeu, 
êhidas pelos offieiaes avultos, que rnos\1·are111 
maiot· aplidão e com a graduação igual ás das 
vagas que houve,· de preencher. n , 

O i.W.islre deputado sustenta a doutrina do 
artigo. 

O St. Custoc1io :Dias falia sobre esta mate
ria, e f, favor da dou lriua do artigo.,,.. 

O Sr. Antero da. Büto ( ministto d~ 
gueis1·a), diz que o Sr. deputado Custodio Di11s, 
havia perguntado se o ministro da gnerra era 
caramur·ú e que o Sr. deputado Montei.uma 
linha dilo o mesmo; que elle ministro tinha 
sido con vicfado para tratar do objecto ern ques
tao, e nao de ca1·ainrn·-ú.s ; e que não era obri
gado neste pat·licular a responder ..-10s S,,si de
µul«clos .; primeirarn.ente por~e-air1da não 
linha defluído o que era carnm-iwú, e que aind a 
nàtl!tlinha visto um só caramttTÍi que dis
sesse que o era ; que, quem neste caso o ha 
de avaliar, hade ser a sua conducla, e que 
sobre este objeclo nada mais tem a dizer. 
Continua· dize11do, quando estevt!' na fü,hia, , 
tinha observado, qne p~r-1 nl\o serem incom
modadas certas pessoa3, se lhes tinha posto 
por cit!la das portas o letreiro-Beira.ta-desi
gnando-se l!!isim os baratistas ; diz mais 
o mesmo ministro, tratando do objecto em 
q11esti10, que o numero dos officiaes exis·
lentes tantos empregados, como avulsos, não 
«.heg1io a 3,000, nem tal~z mesmo a 2,000 ; 
entre algttfnas (ll)Servaçõe;; jJllC faz, declara 
que o governo é responsavel1 ~ --iLlÍt 111:ío 

TOl!IQ 

de b,1slanle aulo1·ídade ...J'f\i, 11e tlê ao r,oi'erno ; 
e que os o"!1ir.i::ies la11lo 11111p1·1•g;11.los como 
a v1,ilsos nfw chegr10 a '2,000 ; e co11d11P.;ii
zendo, qne não es1w1·a 1;1 1" no llrnzil se 
siga, nem haja prcjui;-;o nlg;11lll da torporaçao 
rnililar a que pertence. 

O fk Montszuma exi~u q11~ Sr. 111i1Jislro 
eh ,;uerra dê u1na e!\pl1c:t<;f\o · ,,o que lwvia 
dito a respeito do Bcmtl.<t 1i qmi decl,.1re quai é· • 
o seu crcd~ politi~ ; se ó r,m·a·mw·ú ou mo-
deraclc,. _ 

O Sr. Ari.tero de :Brito (wini8lro rfa 9tte1Ta) 
responde, qu~ não havi,l dilo, qlle o Ba· 
1·ata ern chefe rle ladroes, 111, 1n qur. os cara
nmrús er.'lo ladroes, porq11P. os nno conhecia 
por taes, e conclne lli'l,endo que uil.o é obri
gado a fazer a dcclarnçi'!!J "~ é modei·a.clo ou_,. 
ca.:çi.1n1i,·ú. ª,. 

E julgada a malel'i.1 :,1 ilfa:ienil--ine1ile ~scu
lida posto à votaçi10 o artigo, 6 ;f11pr,ivac-m'; e 
o § lº, tambem é appr~ada • e n:j~tnda • a 
emenda do Sr. :tvfay. 

E' approvado o§ 2'', e t·ep1·ovudas as emendas 
tio . Se. Erneslo e Hclio11ças, prcj11dicnda..a elo 
Sr. Rei:.inde ; rcpl'Ovad,1 u11rn, e prejudicada 
a outr,1, ambas do Si', May. 

Posta :i volaç:10 a l)!ltc11,fa offcrncida ~os 
membros da eo111111Lsno, lic,n e1111',tlad,1, e con
sequentcnte,ile adi;,da 11,t lú~1a tl<l"reginlenlo; 
mas pedida a urgc11ci.T pelo S1· . Frnnci,co co 
Rego, sendo apoiada, t\ ,:11!1·a11do ,,111 di3~s110, 
finda esta, é vencida 11 11q;,:ncia ; entl'ando 
novamet1lc cm disi:us,,~o. 11 11111leri,1 da emenda, 
e julgada sufficienl1Jn1e11le diticulida, posta á vo-
tação, é apprnvmla. _ • 

Enlra em diõcusst\o o arl. :1°, j11lg;ada a sua 
maleria -..c~culidii, 1·ulit·a-s,! ,, ~- mini~ro 
éõ'rn as mesm.,s · for111al,4l tdCti co111 lJUé fôea 
recebido, posto á vota1;1to o a,tiµ:o, 6 reprov,ulo ; 
e approvat.!o para que o prnjeeto passe á 3" 
diSCllSSi\O. ., 

Pede-se a pt·orng,u;r10 da s<is,rio, pm· haver 
dado a horn, e s~udo vencid:1, C011ti11m1.a dis
cussão da redacção do projedo ,Je lei ácerca do 
meio circulanle. -

Fe1zem algunias <Juservações ~s Srs. Re-
bouças e .Montezullla. •• 

O Sn. REBOUÇAS manda á mesa n s.eguinle_ 
emenda : ,.. 

« No art. 34.- 12 "/0 - em lug,w ~6 º/0 • 

- Reboitças. " 
Apoiada. 
O Sa. MONTF.ZUMA man,iã á nrn$a a seguinte 

emenda; 

22 
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« No art. 38 se augmente depois das palavras 
- substituir põ"i: notas suas-as scg11intes-ou 
r_ealizar ao portador, etc.- Jl[ontezwna. 11 

Apoiada. 
Julgada a materia sul1icientemente díscutid,1, 

posta á votação a redacção é approvaua, como 
lambem o é a emenda de, Sr. Rebouças, e 
reprovada as do Sr. Montezuma. 

O Sn. "f'ai;;sIDENl'E dá para ordem do dia 21, 
2· discussão do prnjccto ile lei de fix;;r,;10 das 
forças navaes, e a dos mais projeclos dados pan1 
a da sessil.o antecedente. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e "1/4.-_ 

Sessão e~ 

PRESIDENCIA DO Stl. L!MPO DE ABREU 

11 SuMMARIO.- Expediente.-"")S'essão seclletc;; solll'e 
a invasão da fronteirn do Rio Grand6 do S1tl. 
- l:iessão publica, cont·iinia o expedien/e, -
Ordem do dia. - Fi:ix-"}ão das /ol'Ç((S ncivae.s. 
- Discursos dos Sra. Henriques ele Rezende. 
Rodriguea Torreis (rninislrn da mar-ínha) 
e Hollanda Cavalcanti. .,,. A diainento da 
discusssão pela hora. 

-sentações do mesmo conselho geral, deprecando 
em u1na o adiamento de quantias ao orçamento• 
~ despeza da prnvíncia µ,tra o anno finan
ceirn de 1834 a '"í.835 ; e reiterando em oulra 
a supi-lica feita na propo;;la de arrecadação do 
dizi1nq do -g'ci.do vaccnm, cav:.llar e uiiunças.
A' imprimir-se a itsolução, e as representações 
ás commissões respectivas. 

Do mesmo miüistro, remellendo uma repre
se11l;;ção do conselho gernl d;; provincia do 
Piauhy, contra a infr,, c.çãO do decrelo de 3 
de Novembro de 1827, feita pelos paroclJO$ 

-<laquella · pr~nc*, comu11.tn'lca11do ao mesmo 
tempo que o governo uesta data tem expedido 
ordem ao prcsidenle da sobredila 1.w.ovincia ~ra 
fazer pôr em execução o 1J1encionado decreto, e 
proceder co11tra os infractot·e5 pata serem -0evi
damenle respcmsubilisados na conl'oru,idade das 
leis. - A' comrnis;;no de cun~tituiçrto. 

Do ministro do impecio, 1·cspoudendo que lhe 
não i passivei rctneller copia llu ufticio t.lu con
selho geqi_i lia pro víncia cio Pará, em dc1ta de 
23 de J,\lleiro de 18:!2,--qui?-llle fôrn rei.isitada 
em offü:ió de 18 du correule, pol'que na secre
tai·ia de estauo não existe papel algum com 
-irqu~~ ~ala,,.;- A' c:ummis:;à~ especial que fez • 
11.' requis1ção."' - -

Do mesmo ministro, participando que 1111 se· 
crelaria de estaJo não exi~tem os precisss dados 
parn pre;;lare111-sé as iufvrmações, que em ol'ficio 
d~ 10 dü con·ente se soli<:ilarão, não só srll.n·e o 

A's 10 horas leita a chamada, achno-se µre- esl.;do tia cua,"1'<:a do Rio Negl'O, na prnvincia 
sentes 64 Srs. deputados. do Pará,, •• nas t,11 ulJe tu svl.>t·e a .. i!'t1a sul'ficiencia, 
. Fallll.o com parlicipação os S1·s . Peceira de.,,. . ~ra ser elevau,\ á jàj.vVÍl1\.ia ; 111a:; Ltue 1,esli;l 
Brito, Manoel Ignacio, Jardim, Lemos, Aure- dala se ol1ícia ao pc~ideJJ te da dila províucia, 
liano, Junqueira, Carneiro Leão, Pinto Peixoto exigindo <lelle aqudlas iufonnações, podendo 
e Ouorico ; e sem ella os Srs. Moura, Cam- descle já artirniar que, cumqu,uito a a1encio-
pello, Paula 'Albuquerque, Sebaslião do Rego, nada comarca do Riu Negro disle muito da ca'!" 
Corr;êa Albuquerque, Ignac:io Joaquim da Costa, pilai üa t11esurn provinda, não patec~ Ler a po-
Barreto, Alvares Branco, l\fontezuma, Lino, pulação couvenienle para formar· província se-
Pinto Chicharro, Baptisla Caetano, Gomes da parc1da, pod~1uo ta lvez conc.liar-se ôs dous 
Fonseca, Ferreira de Mello, Miranda RibeirCI, ob5l~uki:;, •(;reluctu-se '"í'ie!la uii1" snh-presi -
Pinto Coelho, Vasconcello~ Pereira Ribeiro, deneia, c:omo é i11tlic,.Jo no relalorio Jesla re·"' 
Paula Simões, Paula e S"tmza, l?eijó, Clemente purtiç,,o. - A' $e<:rel«ria, para St:l' preseute á 
Pereira, Ledo, Baptista Pereira e Lacerda. qúem fez a requi~içll.o. 

Aberta a ses~ào lê-se e approva-se a acta Do secrelariv Jo senado, re1neltendo um; 
da sessao antecedente. .,. .propo;Í<;ão do mesmo senado sobre resoh1ção 

EXPEDLENTE do co1ise!Jw geral da provi1tcia das Alagô.1s, 
. ·o SR. 1 ° SEcRETARto, dá conta dos seguintes em que crêa duas villas de,miembradas ~ a d.o· 

officios: Peuedo.- .A' impri1nir-se. 

Do ministro interino da justiça, mt.lísfazendo 
a ffl'fi.ma requisição que em ofücio de l'í de~te 
mez se fizera, prornettendo satísfozer os.mais 
esclareciinentos que se exigert1, logo q11e os 
obtenha.- A' secretaria afim de ser µresenle à 
quem fez a requisiçao. ~ • ·' 

Do mesmo ministro, enviando a res9luçõ.o do 
conselho gernl ·do Piauhy, propontlo a con 
slrucçàO de tres barcas nos principaes portos do 
rio Parnahyba da dita província ; e duas repri:!· .. 

Do mesmo secretario, enviando a prnposíção 
Jo mesmo senado sobrn resoiução do con
selhu geral da provincia· de G"yaz, erig1t.ld0, 
o Curato de Nus~ã Srnborn da Penha do 
arraial de Jaguará em frcguczia de nalureza 
coJhiliva com a 111esma il1vucaçllo.--A' im-

·i-/\.·imir._.e. _ ... 
E' remelti~o á comrnissao de g1.1erra o 

plano de melhol'ainento dus ofiiciae~ militares, 
offerecido pol' Manoel Freire de Andrade. 

-
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A' commíss!lO de jusliça civil o requeri1+1eato 

do mat'quez do Recife ; à de pensões €: q,rdenados 
os de Manoel de Araujn Porto Alegre, de -:fosé 
'fhoma!" R.o,lrigues, de"'D. Leonor Joaquina 
Lobão, e dos oífüiaes e empregados da secre-• 

• taria da poli~ ;,aá de pensões o de Joaquim 
Raphael da Silva. -. 

E' remet~o á êtmmis~ilO de poderes, 
cóm urgencia, o officio do Sr. deputado Jun
queira, et'll ~ue pede licença p,n-a ir á sua casa, 
na província de Mínas-Gcrnes, pela urgen 
tissirna necessidade qt1e o 001·iga a ir ' com 
violencia dar incfüpens;tV'eis providencias á su.t-

- familia.:.. _ 
O Sn. LoBo manda á mesa a seguinte decl.1-

ração de voto : 

« Declaro qne tenho votado sempr-* contra a 
creação de um banco nacional. - Lobo âe 
Souza . " 

Lê-se o officio do rninislrn dos negocios es
trangeiros, s.ilisfnze11do a requisiçãoreiugida por 
esta camar·,u,í~offido de 17 do correnJ..:. .... --.; . 

_ O SR. l\foLLO M,'P'Í'-ros ·-~uer sessão secr~la, 
-~ clecidindo-se que a houvesse, det:!arn o Sr-. 
Eresidente que a camarn vai deliberar em sessiio 
secreta. ... 

wsteaws 

li.e,s;sào seere•a.,_ 

Invasão do territorio ~o imperio por 
""forças d'tl Estado Oriental do Uruguay (' ) ..... 

PRESIDENCIA DO SR. LD1PO Dli: ABHEU 

A's 11 horns, depois de examinadas as gale
rias e tornadas as medidas orec;i~as, uchãÜ-se 
presente;:; 64 Srs._depu lados·, o,...Sr. presit.ienle 
declara aberla c1 sessão sccrela. 

O SR. Si;;cr-tETAmo lv!ELLO MAl'l'OS passa a ler 
• paus orficios~m do ministro .l\ gue'rrn, e oulro 

do dos n<:goeios eslra11geÍj;os, acom-.hando 
este a i.;orrespondt:ffl:ia ofticial relativa á inva, n.o 

· do territurio do imperio pelas forças uo E~l-atloo 
Oriental do Urugu.:.y, e u1c,is docuuienlos sobre 
o wesmo objeclo. (**i Ven~ado-se _que fossem 
todos os papeis ás cowmissões <'.!e uiplom;;i.;ia e 
de guerra, o Sr. preB1dente lev,\11la a sessao se
ct·elu, sem!~ antes a[iprovct,la a aela. 

.... . 
(•) En. sessão ele 2 · de J u lho ele l SGG,_JQi apprnva<lo 

um requerimento. do Sr. Al ves de .'\.ntlt]t>, autol'isundo 
á uiesu da cum..Lra de então, a publicar . ilS acta? cl..1.s 
sessões s~creta.s atci:ld::;J, e tenrlo ellas sido pulJllcadas 
no u.nue:-..'f, E da synopse dos traba1hos da cau1a r:1. ela· 
quelle annv, enteuàewo.s dever 1usarir, nos unntLe.:; de!:ite 
anuo, as das ses;:,(Jes de 21 de .Maio e l e l'J de J.unho, 
com todo~ os <locume11to.s, l!Ue dellas fazem parte ; asoirn. como nos ch.! 1unis annos que. se ~eg·uireto. 

(ºº) Est•s documentos ,1cl1üo-,e appensos ao p.ire<l(lr 
transcripto na ~~ta àu sessão sec,·eta de l de Jm1ho. 

(NOTh- DO 00:\!PILADOR.) 

- Ao meio dia continuando a sessão publica, 
o Sr. presidente convida aos membros da <le
pulaçüo a irem apresentar a S. M. u Impe
radot· o voto de graças, nomeando em lugar do 
Sr .. !l!iveira Coutinho o Sr. Mendes dos Santos. 

São ajjp!rovado~s __ ~eguíntes pareceres : 
« Foi visto pela cominissão de poderes o officio 

do Sr. deputedo "ÚtliH"iel Frnncisco ;J un
queira, em data ele hoje, no qual allegando ne
gocio Ul'gente di:, sua familia, pede á esta au
gusta camara licença parn it· á ;;ua casa na 
província de Minas·Geraes. Ao que a commissàe' 
julga se deve auQuir, concedendo a licençt 
pedida. 

,, Paço da carnara dos deputados, aos 21 do 
Maio de 1838.-João C,1ndiclo de Deus e Sil1Ja. 
-.d . P. da-(.01;l<1 Fel'rei1'a. " 

« A comrnissão de rerlacção, observ;nclo que 
na discussão do projeclo de lei, enviado do 
senmfo em data de 9 tle Julho de 1830, sepa-

... raud0 dn. fazenda nacibual do CL1balã.o de 
Sanlus, n'a provineia de S. Paulo, o len-eno de 
meia legua e,n quadra para a pastage1u publica, 
e fu nd<1r·se um,1 povoaçao, causou duvida a um 
St'. deputado a bP.guinte expressao do al't. 4º
Tüclo o outro terreno- julga a COljll1Í$SàO con
veuiente fazer-se esta emenda de l'edacçào-em 
lugar de -Todo o outro terreno-dig;a·se
Tudo o luneno, que sobrar.-Portanlo é de pa
recer q11e, s,i Jô t· appruvada por esta augusta 
ca111am ,1 elita eme!llk1, se eonsulte o senado 

• para se sabei· se conóente : a{in1 de re11ig:r-se 
· nt:s la couformid<1Je,. 

«.Paço da Clttuarn dos deputados, em 20 de 
Maio de 18:;;3,- :J _ CÕri·iia Pacheco.- A. de 
Sov,za e O/i-veira Cout-iidw. ,, 

O Sn. MENOEs oos SANTos, i-edindo a 
palavra como relator da deputaç1io, d iz que 
sendo esta inlt'oduúd(! no Paço com as forma
lidaL!es do estylo, e recitando elle o vo to de 
grnça5 ern presença da regencia, o presidente '1ê mes111a, e1n nome dc:4tnpel'11dor, respondêra 
que louvava muito os sentimentos da camara 
dos Srs. deputados. ' ,,,,. 

:A: re.;;posl" é recebida cotn muito especial 
agrado., • 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão o 1º artigo do prnje<:lo de 
lei da fixai;ão de fot'i;as navaes . 

Annunciando-se a ehegad,1 do minislt'O da 
mariuha, é elli: inlr<Jt!uzitlo na fórma do cos
tume e toma assento. 

Julgada a ma leri: discul'la\ do artigo l º, é 
posto á votaçilo e ap[H'Ovado. -

1- Ei;úea em diiussão o artigo 2º . 
O SR. &NRIQUES DE R~:zENDE falla r.l'esta ma· 

Teria. -
O Sr. Il,od.rigues Torres (ministro da 
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marinhar f~z uma explicaç~o sobre o 2º 1 
artigo, e diz, que pelo artigo fica auto
risado o go'1'erno a conservar•o corpo de ar· ... 
tilheria de marinha, com 600 praças effectivas ; 
que as praças que se ach::to preso.s não p~em 
prestar,ier~o algum.: que aquelle•corpo de 
marintia esli hoje com menos de 300 praça• 
effeclivas; que ~sle cor12.2. lerá de s"ét ?ug~ien
tado, quando circu msla11c1as extraor-drnanas o 
exigirem, com aqnella força, regut~, pela que 
está mari:acla e vencida no l° artigo : e é ele 
opinião, que o governo deve ser autorisado para 
conservar aCH,Jjllle corpo effectivamenle com 
600 praças. , . __ ~ . 

Sobre uma em~a do Sr. ArnuJo Lima ha 
~uma dis.cussào. 

O Sr. Hollanda Ct::valcanti exige que o Sr. 

. .., 
praças, fic.ndo o..,governo desde já aulorisado a 
dar exe·cução a este artigo, e outrosim a elevai-o 
no pé de mil praças.nas c.iitumslancias extra
ordinaria,s indicadas no 1° ,l'ffigo.- Baptista de 
O/i-veira. ,, *" - .-

Dada ,{' hora, fica adiada a ma teria e retira~ 
o minii;trn com as mesmas formalich1des com 
que entt·ára. 

O ~R. PnESrDENTE dá pnra ordem elo <lia 22 
a mesma da ses;M antecedente. 

L:vanla-se a sessãcr-ás 2 horas da tarde.._ 

§es@ão em ~2 de Maio -, 
PRESHlENCIA DO SR , LIMPO JJE ABREU 

1flinistro explique, se os · soldados da marinha SuMMil!ARJO.- Expediente.- Ordem do dia.-
que se achão presos, estno processados pelo Fixação das forças navaeii~- Discursos dos 
fôro militar, ou civil. Si·s. Gw,tra, Lima, Car,11eiro dq.J)unha, Hen-

0 SR. Mrn1sT110.-Pelo fôro milib~r. • . 1-iques dt!'~zende, Holl(J,nda Cavalcanti e Ro-
0 SR. HoLLA.NDA_ CAvA.LCA.N":I contmna1"1° diz "' àrígues To1'1·es (ministro da rnarinha).'

que o po'rler ~xecul1vo tem tid~ a culp~ nestt;.• -~diamento da discussão pela hora. 
-:.1emora : ~ergunta tan~rn ao Sr. mrn1slro_ se .. 

está autonsado•para recr~ar, e se o tem_fe1to, A's 10 horns, feita a chamada, comparecem 
e a fórma por gue o !em fciio, e qual a lei por 79 Srs . deputados. 
onde se regula a fazer.esse recrutamento. 

O Sr. Rodrigues Tor1'es (mittistro da m..
r-inha) diz qt1e, como o illnstre deputado exige 
urna resposta, declarn,-que havia r~rn\a,lo 
conforme as instrucções de n ..• de que não 
se lembra naquelle momento a data as 4uaes 
têm sido m:mdad»s pôr e1it execuçã~ por um 
decreto ; q,ij,8 se. dá t1 irncumbencia dn--ssa 
execução, <1qui na côrlc ao intendente geral 
da policia, e fóra aos jui~s de paz ; e qne em 
outro tempo era isto encarregado aos capilr1es
móres e cornneis de milícias. 

O Sr:" Holla11da Cavalcanti, pergunta mais; 
se tem com effeito o Sr. minl'stro achado muitos 
recrutas. - • 

O SR. M1N1~TRO J:_espondt~que poucos: 
o SR. HoLLANDA ÜAVAL"cANTI continua a falia~ 

largamenl'ti sobre esta materia, e chegada a 
hora, fica a discussão ndiacla. 

Vêm á mesa e .são apoiadas as segnint!:S 
emendas: 

« Fica o governo autorisado a recrutar para 
preencher este 1111mero . .::::.tlrai(jo Lima. » 

,~rt. 2°. Em lugar da 2" parte do artigo
diga-se - o que w.á lugar desde já.~ Rego 
Barros. ,, _. 

<< Supprima-se a 2' parle.- Aravjo Lima._: 
« lrt. 2º. A foi·ça do corpo de a!-tilheria de 

marinha, em effectividaêre"dc serviço, 11/lo exce
derá a 600 praças desde já.-Salva a redacçao. 
--Fieira Sollilo. ,, 

Emenda substitutiva ao artigo 2º : 
« A força do corpo de artilharia da marintrn. 

em effeclividadc de serviço, não excr.derá a 600 - .. ... 

Fallücr'.corn ·causa p::nliciparh os Srs. Pereira 
de Br-il'?J....Jnnqueira, Cnrneiro Leão, PinlÓ Pei
:rnto, Oil!Wtico e Baplista Pereira ; e sen, ella os 
Srs. CotTê.,-~ Albuquerr,Lue, Lino Couli1,ho, 
Pint~ Chir,borro, Baptista C,,etano, Gomes da 
Fonseca, F ii rreit· a de Mello, Pinto Cóelho, Vas-· 
cdl":ce!los, Simões, Pau la Son;i:i., Cle111en[e P<>r 
rein1, Torres Vasconcellos e buiz C,walcanli. 

Aberta ã sessã,,, é lida a ada da arilecedente 
e -approvada. 

EXPEDIENTE 

O Sn. SF..Q:ETAFIIO MÉ:LLo MATTOs dá conta 
cl~s seguintes re';l!!erimen~s :._ ,. 

De"-'Alexamlre":rosé Perei-AI da Fonseca.- A' 
commissao de justiça 0i.ul. 

De .José Paulino Gonçalves, Jo~ ldalino 
Cordeiro e José Ribeiro d(l Silvt- A' com
l'tiissnc/de guerra. 

~ 

O Sr. Guerra pede a palavra e diz que in
..itava pela ncces,idade de se pôr em antlamento 
nas provincias o ê'octigo do processo criminal 
ele pl'imeir::i instancia, e que a respeito dos 
j11izes de di~o, se dêm ns prnvidencias ne
cec.sn ri,1s ; dcclnrn as condições prescriptas para 
se poder ser juiz de direito, e requer, qµe para 
bem das provincias . lwja rlcsde já alguma 
indil!gencia a este respeito n:Mei -,,ara bem•clo 
codigo, e por eonsequencia o illnsti-@ cJ.eputado 
offerece urna resolução "panr-éi_ue o ~verno 
fique autorisado para empregar, n;i falta de 
magistrados com as qualid:1des prescriptas na 

.,J,:;i pnrn juizrs de direi.lo, os b~charei~, que poslo 
~ 
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n!lo tenh!li:r concluído o anno de pratica, derem 
provas de.maior actividade e pede urgencia part 
se lêr um projecto de resoluç!\o que maa.la á 
mesa e sendo apoiada, é rejeitada. 

Manda-se imprimir para entrar em 8• dis
cusslio o projeclo de lei que fixa as forças de 
terra para o anno financeiro de 1834 a 1835. 

E' lido e apprru.ado o seguinte requeri
men~: 

« Requeiro que se peça no governo, pelo mi
nisterio da fazendíl, a conta da divida acti.ii.a 
militar da província de Matto Gro§l>O., --anterior 
ao anno de 1826, tanto liquidada como ,erto li
quidada, que forll.o remettidas ao thesouro em~ 
1827 e bem assim á posterior a 1826.- Oe
tiilio. » 

O Sr. Castro .a.lvares pergunta se eetá s~bre 
a mesa o parecer da commissil.o de conslituiç!lo 
sobre o negocio dos Ouw-Pretanos, e pede que 
se trate desse objecto com urgencia. 

O SR. ALVES BRANCO decÍal'a que o parecer 
está prompto. - ~ -

O Sr. E:enriques d.e Rezende falla sobre o 
estado dos indÍviduos, que se..achilo presos ha 
muito tempo por opin~es políticas, e que fará um 
requerimento pedindo ao governo que declare 
a razi'!.o porque n!lo se tem dado andamento a 
esses processos, e manda,l;lá. mesa o seguinte 
requerimento: -

-: rc Requeiro, que se peça informações ao 
governo sobre o estado, em que se ach1l.o os 
processos dos presos da sediç1l.o da Ilha .
Cobras do dia 3 e 17 de Abril de 1832 ; dos 
acontecimentos da Bahia anteriores ao ultimo, 
c1ue teve lugar na fortaleza do Mar, assim 
como da sediçlio de Setembro de 1831, e de 
Abril de 1832 em Pernambuco. Outrosim, que 
o governo informe qual o decreto, que reco
nheceu, como tenente-coronel do exercito do 
Brazil, a Francisco Antonio Soares, e lhe man
dou dar soldo.-Henrigu~de Rez.ende." 

E' approvado. -
Lêm-se os_seguintes pareceres: 

l°. • A commiss1l.o especial. encarregada de 
examinar os requerimentos de queixa, e de
nuncia dada contra o ex-ministro da justiça, 
Honorio Hermeto Carneiro Leão pelos desem
bargadores Luiz José de Oliveira, e outros, por 
haver aquelle ex-ministro referendai:lo o decreto 
d~ de Abril do corrente anno, que os aposen
tou com a metade do seu ordenado, depois de 
examinar as razões de queixa, allegadas pelos 

•supplicantes, é de parecer, que nllo procede a 
denuncia ; por quanto não podêndo CQnside:· 
rar-se perpetuas os juizes letrados, e desembal'
gadores, que existi!lo antes da lei, que creou os 
jurados, e organisou o poder judiciaria, de que 
trata d tit. 6° da constituição, a qual nos 
arls. 151 e 153 fazia essa PjPetuidade depen-

dente da lei organica do dito poder; e sendo 
permittido a~ governo pela ord. liv. 1º tit. 5º 
§ 16 aposentar desembargadores, julga a com- _ 
missão..,. que aquelle ex-lninistl'O obrou dentrif' ·
da esphera da-4lei, que aliás até o presente assim 
foi sempre entendida, tendo já depois da consti
tuiç1tu, e ainda depois de 7 de Abril, sido apo
senbdos alguns desembargadores, sem que 
j.ímais julgassem isso uma infracção della, e sem 
que lambem a assembléa geral responsabilisasse 
os ministros, e nem ao wenos os censurasse, 
sendo qu~nt'!ts já approlou taes actos expressa, 
e tacitamente nas leis do orçamento. Que a 
perpetuidade dos juizes de di~ito, e cios das 
relações, de que trata o til. 6º da con!:itiluição.,. 
do Imperio, só se podia, e devia en.t,endci- depois 
de organisados os codigos, e creados os jurados; 
é evidente á vista das expressões da mesma 
constituiçllo. « O poder judiciaria (diz ella no 
a~l. 151) é independente, e sei'á composto de 
juizes, e jurados, gne terllo lugar as~m no civel;
c:omo i'i'o crime nos-ca~, e pelo moào, qete 08 

codi_gos determinarern. Os fuízes de direito con
ti_nua no art. 153) serão perpetuas, o que toda.;. 
via se n11.o entende, que nrio possàO ser mudados 
dê uns p~a outr(IS lugarés pdo tempo e ma
nefra qiie a lei determina1',» A constituição pois 
fe7. dependente de uma lei organica :a cornpo
siçtto do poder~judicial, de que trata no referido 
til. 6°, e prometteo que os juizes de direito, que 
por essa lei devilio entrnr nessa composição, 
se1·ião perpetiios. .. .. 

cc Ni!tn de outra fórma teri11./t obrado corn tanta 
• sabedoria os seus. ~dactôres ; por quanlo - a 

perpetuidade aos jtlÍzes desde logo, sem que os 
povos tivessem ao mesmo tempo, e á par a 
garantia dos jurados, do juizo publico, dar~
ponsabiliuade dos juizes, etc,, seria segura
mente uma desigualdade, e um mal aos mesmos 
povos. Por outro 1.ado a constituição,nao reco
nhece uma- 3" e 4· i~anci~ "'lual a casa da 
suj1'pli'1!açil.'o, a qual existente ao tempo da sua
prornnlgaçlio continuou todavia até a nova 
organisaç11.0 do juizo por jurados, sendo regida 
pela citada ordenaçllo, que lhe servia de regi
mento, em cujo § 16 estava marcado ao governo 
a faculdade de aposentar desembargadores, 

· quan'llo assim entendesse conveniente ao ser
viço publico. Não sendo pois taes juizes per! 
petuos (senão depoisâa org~isaçao dos jurados) 
existindo aquella faculdade na lei, por que se 
regill.o até enllio; e não sendo ella prohibida 
expressamente em parte alguma da legisltção 
que vigorava, usarrtlo della o ex-ministro ac
ct1sado, e submetlendo o seu acto á approvaç11.o 
do corpo legislativo, ni'!.o commetteu inkacç11.o 
cie leis no sentil' da commissão, e fez além disso 
o que !lfiz8>C!lQlguns de seus antecessores com 
sciencia, consentimento, e approvaç!lo da as
sembléa geral, e dos aposentados, que jámais os 
accusar11.o, nem se queixarão, procurando 
apenas alguns por nova mercê t~iar a entrlr 
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em exerc1c10. A' vista do exposto conclue a 
-commissno que não ha lugar a formar culpa ao 

ex-ministro pelo facto denunciado. 

~PllÇO da camara dos ,Jeputados, 18 de Maio 
de 1833.-A-ureliano de Souza e Oliveira Cou
tinho.-José Corr~a Pacheco e Silv_a.-.I oão 

· Candido de Deos e Silva .,Jencido.»-A' ·im
primir. 
- 2°. cc Foi vista na commissão dos conselhos 
geraes a representação da provincia de Matto 
Grosso, em que pede se declare por acto legis
lativo, que a cidade de Cuyabá seja capital 
daquella provincia. , 

« A commissno é de parecer, que por ora n!lo 
tem lugar, devendo esperar-se, que a com
missão de estatística offereça um plano gern,1 
para ·melh-or organisaç!lo das provinrias do 
imperio. 

« Paço da carnara elos deputados, 17 de> Maio 
de 1833.- Valasques.-Henriques de Rezencle. 
-M. R. Jardim.» .. 

Approvado. 1' 
3º. « A' com missão de justiça civil foi pre

sente o officio do ministro da fazenda, de ~27 
do mez de Abril deste anno, que acompanhou 
o precatorio, por ondtJ consta dever a fazenda 
nacional á Lourenço Antonio do Rego, a quantia 
de 25:101$384, de principal, além dos juros 
vencidos, e vcnc,mdo até o effeclivo pagamento, 
ira.portam:ia liquidada .d.os prejuizos, perdas, e 
damnos, que lhe resultarlio do injusto apresa
mento de um seu navio feito pela esquadra de 
Lord Cochrane, no 'tempo da guerra com Por
tugal: e posto que ouvesse desta divida um 
titulo legal, e já inconlestavel, qual a sentença 
passada em julgado, e posta em execuçno em 
juizo, de--'lu4il emanou e mencionado precatorio ; 
diz o sl!'!'íredito ministro naqnel!e seu officio, 
que duvidou comtudo mandar fazer a inscripçno, 
parn effccTül\r-se o pagamento na fórma da lei 
de 15 de Novembro de 1~7, por attender á 
disposição do art. 31 da lei de 24 de Outubro 
de 1832, entendendo, que ella é do numero 
daqucll,is, que devem executar-se desde a pu
lnicação da dila lei, pois que tendo reconhecido 
a assembléa geral a necessidade da sua autori
sação para serem inscriptas, e pagas as dividas, 
que respeita.o á perdas de particulares por mo
tivo de guerra interna, ou externa, para prover 
sem• duvid~ prol dos interesses da fazenda 
nacional, nenhuma ra- apparece, para que 
taes interesses sejao considerados só do 1 º de 

,.Julho em "iiiante ; além da injustiça, que haveria 
em se sujeitarem á se1t1elhante onus os que se 

• apresentarem credores depois daquel!e dia, 
aliviados delle os que até o fim de Junho se 
habilitarem, deixando assim de ser a lei igual 
para lodos. 

cc CoRtra isto se queixa Lourenço Antonio do 
Rego, 'êm seu requerimento, que foi tambem 
pre~nte á :nesina commissão, exprobrando a 

... - :li' 

conducta do ministt~ da fazenda, potnão haver 
dado prompto• cumprimento ao precatorio, e 
esforçando-se para mostrar, -tfl]é o art. 31 da 
lei de 24 de Outubro de 1832 na.~ trata das 
execuções de sentença, e consequentemente não 
póde servir de apoio ao ministro, para funda
mentar o n!lo cumprimento daquelle precalorio, 
que o ministro, querendo desde já pôr em pra
tica a disposição do rererido artigo, anticipou 
com illegalidade a execução da men_ç_ionada lei,t ~ 
que aliás s.6 deve"'ter vigor do ~e "Julho deste 
anno e'!Tl"'diante ; e finalmente, que a sua divida 
nno é da 1111tureza das comprehendidas na lei 
de 15 de Novembro de 1827, para haver de ser 
insCl'ipta, e paga com apoiices pelo valor nu
merico destas ; visto que a sentença, que con
demnou a fazeg.da publica a pagar-lhe, é de 31 
de Janeiro de 1833, e a precitada lei se refere 
ás dividas, contrahidas pelo governo até o fim 
de 182ô : e conclue de ludo ii,'lo o sup_plicanl~ 
pedindo se ordene o seu prompto pagamento. 

« A eomnriossão presume poder mostrar com 
os mesmos argmnentos do supplicante , que 
não são justos, como l~e ~are~rao, as ra
zões:' que fun :lamenl'!io a sua -quei:xã' ; por 
quanto, sendo ex presso no art. 31 da lei de 
24 de Outubro de 1832, que não seja inscripta, 

1!.em paga divida alguma, que respeite á perdas 
ãe particulares por motivo de guerra interna, 
ou externa, sem autorisaçao da assembléa geral ; 
e sendo da natureza destas a divida, cujo paga
mento o supplicante exige ~ claro, que ~mi
nistro- não deverA!ll>mandar fazer a inscri[)liM, ou 
pagamento, sem procurar primeiro da assem
biéa geral a autorisação decretada, e cousequen
temente obrou o mesmo ministro com l egali
dade, n1\0 cumprindo antes o precalorio, de que 
se trata, nem parece, qL\C p6de favorecer a opi
nião do supplicante o argumento deduzido por 
clle do silencio daquclle arli~ .\cerlfa das exlr
cnções de sentenças, por- que era necessario, 
que estas fossem alli expressamente exce
ptuadas, para se ppderem, como quer o suppli· 
cante, considerai· n!lo comprehendidas na gene
ralidade , em que o mesmo artigo está con-
cet).Ulo. • • . 

cc E posto qlle a lei em questM só deva ter 
vigor do 16 de Julho deste anno em dianl~, e o 
artigo citado não prescreva, como se observa, 
em outros a sua execuç1!.o desde já ; comtudo 
sendo Tal a paridade entre os que se apresen· 
tarem credores logo depois, e os que se habi
litarem como taes pouco antes daquelTê dia, 
que> fôra injusto sobrecarregar a uns com o 
onus, que não pesa,sobre os outros, aliás em 
ident'i"cas ci.lcumstància:J, tev'-o miw,stro raz!lo 
ao menos para duvidar, se se tnl,VJàíia, ou n!lo 
desde já executar o disposto no mencionado 
artigo, e na duvida praticou, como devêra, con
sultando á quem póde decidir, e consequente· 
n},llnte obi;.ou tambtJm com legalidade á este res
p~to. 
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<e Nem basta, que a ~entei.,ç:t pelo suppli

cante obtida contra a fazenda nacional seja 
de 31 de Janeirn de 1833, parn que este conclua, 
que a,st.ia..i!T'vida niío .é das compr'ell,i,l1di11'ls na 
lei de 15 de Novembro de 1827; porquanto o ti
tulo, por onde o governo se obrigou """agar-lh'f. 
é uma portaria de 23 d'e"'Fevereiro de 1824, e 
esta lei reconheceu, como divida..1:!J,1.blica, todas 
os contrahidas pelo governo, assim no imperio, 
como fóra elelle, até o fim do anno ele 1826, 
como o sup~ante allega. 

« Portanto a cornRftissão,__El!,lle~ondo que o 
... 1.ninislt·o da fa=ida• obrou legalmeute, nrto 

cumprindo o precatorio de que se !rala, sem a 
prévia ~utorisnção da assembléa geral, e que 

... não são procedentes as razões de queixa contra o 
mesmo ministro, por isso feita pel o snpplicunle, 
reconhece que ln! 3ulorisaç/l.o deve ler lugar, 
por ser inquestionave\ o clit-eílo que este tem ao 
pagamento exigido á vista do titulo teg&l gne 
apresei1ta.; e é de parecer, que PªJ;tl ~e e ffeilo 
se adopte a seguinte resoltú;tlo: .- ... 

cAr 
r1 A a~semliLéa gcralj&gislativa resolve: 
e< krtigo ·unico. O goYerno fica autorisado a 

pagar na fórma ã a lei de 15 de Novembro de 
1827 á Lourenço Antonio qe· Rego, a quantia 
constante da sentença, que este obteve coitfra a 
fazenda nacional nã disputa ácercu dos pre
juiws, perdas e damnos, que lhe 1~ullarüo do 
apresamento de um navio seu, feito pela es
quadt'a d,e lord Cochrâi1e, no tempo da guerra 
com PC1!1tu;sah- •. 

·cc Paço da camara dos deputados, 21 de Maio 
de 1833.-José Ccsa,;,io ele JJ1iranda Ribefro.
A nf.onio Maria ele iYloitra.-José Coi-rêa Pa
cltf!J'Co. JJ 

Approvado, e a imp.i;imit· a resoluç1!.o. -
.... 
ORD~I DO DIA .. 

~ - - .. 
G.intinua a disciissno do art. 2° do !).,l;Pjecto 

de lei, que fixa as forças n::vaes para o anno 
financeiro de 1834 a 1835, com as emcnJns 
ar,oiadas 11u sessao antecedcnlll. 

A's onze hoJ'as e um quarto é introduzid~ o 
Sr. ministro da rtr.i.rinha com as formalid::nles 
do..eslylo ê toma assento. · ,. .. 

O Sr. Li!'W'- foliando sobre a doutrina do ar
tigo, 111:mda á mesa e é apoiado"" seguinte ar
tigo addílivo: 

« Quando occorrerem as circumstan1das ex
traordínarias de_Que fo11ao"' os arts. ""'1° e 2", 
uru decreto marcará o excesso das forças, o 
qual set·á referendado por dous ministros além 
do d;"repartição propria.-.Amiio Lima. » 

Entrando em eliscussao, julgada a materia 
discutida é posta á votação sendo ,regeitada a 
primeira parle, ficando prejudicada a segunda. 

Passa -~ a disc'íltil" o art, 3º ; ha @'ande 
õebate em que 'Talião ... os Srs . Araujo Lima, 

Custodio Dia$, ~aristo, Hollanda Cavalcanli e 
Montezurna. 

O Sr. Carneiro da,~ Cuni::i falia sobre esta 
maleria e pede que se trnte lfkan\o at..tes de 
uma lei de recrutamento. -

O SR. HoLLANDA GAVALCAN'rr offerece a !!I!' 
guin~ emenda que e apoiada: 

1, Desde já o recrntamento para soldados de 
ma•inha será feito pela mesma fórma . por que 
o fôr o do exercito:-,- o de marinheiros será 
sempre por engajamentos voluntarios, e'Só no 
caso de gllerra declarada ou de incidentes im
previstos que frustrem a prompla sabida de ex, 
pediçôes navaes , poderá o governo .i.ecrutat· vio
lentamentt, entre os cidadil.os brnzíleiros em• 
pregados no serviço das ernburcações mercantes 
on pescadores ele proüssilo, e nunc,1 ontros 
quaesquer cidadãos; e ,~te mesmo c.1so 
ter-se-h,_,lj,e, mpre atteflçüo a~ embarnços do -
commcrcio ,~e aos com modos - aos pescadores, 

restando-se sempre a estes adiantado o premio 
desta natureza que estiver designado para os 
engajados, e restituindo-os ao seu antigo domi
cilio ou profissão, logo que cessem os rnotivos 
qne .rjerilo )ugar a apprehensa.o violenta.-Hol
landa Cavalcanti. " 

ílllir, Henriques de :Re.zende oppõe-se ao 
artigo e.,,"'1voga a c;ausa dos pescadoi:c;s. 

• O Sr. Holla.nda Oe/talcanti. sustenta a dou
trina de sna emenda, diz que o recrutamento 
do exercito d e lerrn tinha sido até hoje dislinclo 
do da marinha, e que na.ci havia. nenlrn~n in- -
conveniente para que o recmtamenlo para sol
dados da marinha fosse feito da mesma fórma 
que se faz pelos soldados de terra, que o meio 
de .ru.1e se linha servido o Sr. ministro para o 
recmtamento ern muito delierente daqnc;lle que 
eslavf\ ordenado para o recrutamento de terra, 
e.;.qne' quando l'ez esse recrutamento tinha~ 

dtado 11190 pouca1;en,4e capaz para o serviço 
e q11e nem em possí,,;.el achar um ;ó recruta.; 
diz mais, que a le...a respeito dos marinheiros, • 
nilü podia ser a mesma que se estabelece para 

.,o exercito de terra, e que {Hic~ daque\le ob
jccro cumpria haver uma resoluçao muito diffe
rcntc; e l'cspondendo ás objecções de um Sr. 
deputado, sob1·e o ir-se buscUt· marinlíciros na 
cl.isse dos -,:iescadores, diz qne ntto queria ag
grnyar aquclla classe e que estes pescadores 
forã~mpre isentos do recruh1111ento de letra; 
mas que sa.o isentos deste recrutamento porque 
pertencem ao do mar, pois que eslava conven
cido de qlle os pescadores erão pessoas capazes 
para preencher os fins desejados, e que cm 
quunto ntlo houver uimi l~ especial.para o re-' 
crulamento de mf!:rinh&.se~opw a sua emenda 
e que ella longe de lrázer un'!'a injustiça, só 
fazia justiça, porque queria que todos os cida
dãos fossem igualmente olhados pela lei. 

Conlii.tia Ô illustre oradm· a fazer muitas 
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SESSÃO EM 23 DE ·MAIO DE 1833 ... 

EXPEDIENTE outras observações e conclue votando pel; sua .,. 
emenda. 

0 Sr. "Roarigt1es Tor*. ~inistro ,il,a ma- o~. ;~CRETAR(O MELLO.,. MATTOS dâ conta e 
rinha), depGiis de expôr o•conteúdo da emenda passa ª er O i egmntc: . .... · 
do Sr. Hollanda Cavalcanti, diz qne na.o teria l~Officio do ministro interino da justiça, 
duvida de votar por ella, se o corpo legislativo enviando a copia do decreto de 22 de Janeiro 
decretasse os meios necessarios para fazer o ds~ anno, pelo q1.1al o" governo em cc>nformi-
engajamento de cada marinheiro que houver dade do art. 23 do titulo unico ~ disposição 
de engajar, e que então não havel'ia necessidade pl'Ovisoria, âce~ da• administráçl!o ~ justiça 
de recorrer ao recrutamento ; • os exemplos civil, arbitrou interinamente os vencimentos 
qui 9'E! tinhM apresentado da facilidade desses _dos,.lesembargadores e mais juizes de direito 
engajamentos na Inglaterra e n-es Estados- · desta provinci,1.-A' comrnissílO de pensões e 
Unidos díl,, Americri., nao podião ler o mesmo ordenados. 
lugar entre nós, que na ~esma Inglaterra ha 2º. Do mesmo ministro, eJ'LVÍando algumas 
occasiões extraordioarias em ser preciso armar resoluções e propostas dos conselhos geraes das 
um navio e st1.· difficil achar marinheiros, e que provincias mencionadas na relaça.o inclusa, as-
se lança mão do recrutamento; que sabe que signada µelo official maior da mesma repar~ 
um marinheiro não se faz em poucos annos, tiçao.-As resoluções á imprimir e as 1.epre-
e que muitas vezes não havia remedio senilo sentações á com missão dos <mffil'ÍLvs_geraes. 
lançar mão de homens ~ não pertencill.o ás 3~ ministi;o da guerra, -~'aviando a cor-
en~arcações doe commercio,· nem á classe de· "'respondenciai"que 1'tJla dita repartiçll.O tem ha-

-pescadores; e q'te mesmo entre. os vad~ que vido sobre o estado actual do Ouro-Preto na 
infesta.o as ruas, se encontrava - um gt·ll~dc provinci:r de Minas Gel';;es, e que além da cor-
numero de homens que~se !'êm dado á vMa respondencia envia,fo , nenhnma ou trn provi-
do lllll.f; e que a passar aquella emenda devia d<_lncia se tem dado pot· aquella "repartiçao, por 
ser redigidã de outro modo. ~ havereir.:- dado pot· outras, mais das que 

Continua o Sr. ministro a foliar sobr~ o 3º consUlo dos avisos marea• 1m relação com os 
artigo em questl:16 e faz varias observações. ns. 4 a.6, exigindo o mesmO"~inistrti'a resti-

0 Sr. Hollanda Cavalcanti responde ás oh- tuiçao dos officios or~inaes q_ue remelte, Togo 
servações do Sr. ministro. qu~ .. se não foçao mais precisos.-A' secr~-

Dada a hora, fica adiada a discussão, reti- taria, para sei· pt-e,ente a quem fez a requ1-. 
rando-se.."ti Sr. ministro da""'rnar1bha ;om as SlÇão. 

Jormalidades com que ernrou. O Sr, Henri4ues d.e Razend.e pede que na.o 
O Sn. PRESIDENTE dá para ordem do d!a 23 se et~vie ao goverr:o a seg~nda part€.- do re-

a mesma de hoje, e mais as emendar do se- quenmento, que tmha feito ?ª sessãO de 
nado ao projecto sobre as"!Tbtas do velho padrão. hontem para_.,e s~ber por cµI~ lei o governo 1·c-. conhece a Francisco Antomo Soares, como Levanta-se a sess!l.o depois das QU_!S horas d'a tenente-coronel. 
tarde. ~ .... 

Vem.Jiomesa o seguint1!"requeriiinto: - -. ·• .. ·- Sessão ean ~:J" de 1\laio 

PRESIDENCIA DO SR, LU!PO DE ABREU . 

« Requeiro,_'le recoirimcnde ao governo, "'JUe 
fai,;a complelm· as collecções dos Dic~t~s das 
Cllmaras L egislativa~, mandando imprimir 
aquelles numeros, que aind,, ntl.O estrio im
pressos, e consUl.11' da tclaçllo junta, que offe-

SmrnARJO,- Expediente.- Ordem do dia.- reço. . 
Fixação das forças na·vaes. -Disciws(ffl do~ « Paço da. camara des deputados, 6 de M:,io 
Sl's. Montezuma., Rebo~as e ~foy.-Adia- de 18:r'.3.-M. lv. Castro e Silva. ,,. 
mcnto da d·iscussão·vela hõ1·a. _ Entra em discussão, finda esta, e posto â vo-
A's 10 horas feita a chamada, comparecem lação, é' regeitado. -

81 Srs. deputados. .. O SR. CÂsTRO E Su.YA manda á mesa, e é lido 
Faltllo com causa pll'tticipada os Srs. Torres o s11guinte rm,uerimento : 

..de Vasconcellos, Pereira de Brito, Jumttteira, « Requeiro, se peça ao governo a rele.ção das 
Carneiro Leão, Pinto Peixoto e Odorico ; e sem causas, que forao revistas, e que o tribunal su~ 
ella os Srs. Hollanda; Corrêa._Qe Albuquerque, premo de justiça é obrigado a envjar ag g9-
Lino Coutinho, Chichorro, Baptista Caetano, vemo . annualmente, em conformidade .do 
Gomes da Fonseca, Ferreira de Mello, Pinto art. 19 da lei de 18 de Setembro de 1828, com 
Coelho, Vasconcel!os, Baptista de Oliveira, Si- as suas observações sobre os defeitos encon-
mões, Paula Souza, Clemente Pereira e Lédo. trados na legisl!';:il.o.-M . .N. Castro -e, Silva. " 

Aberta a sessll.O é lida e_,í\pprovã'da a a$ da • Eo.tra em discussão, finda est~~ posto á v'-', 
antecedente. ,. · taçao, é approvado, · 
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_ E' lido o parecer da 3ª commiss!lo de fa. 
2e11da ácerca dos empregados da contadoria da 
junta da administração diamantina da provincia 
de i\tnas Geraes, cuja theor é o seguinte: 

« Os empregados da conhidoria da junta de 
administraçl\O uiamanlina da provincia de 
Minas Geraes, que . ultimamente foi extincta 
pela resolução .de 25 de Ou"t'f.ibro do anno p~s
sndo, representilo: que sllÕ naturaes da villa 
Diamantina do Tejuco, onde vivem estabeleci
dos com suas familias, mais, ou menos nume
rosas ; e que têm servido com honra, e zelo os 
diversos empregos paquella adminislraçllo; e 
pedem ser preferidos na nova creaçll.o de em
pregados, que se vai fazer, na conformidade do 
art. 17 da mencionada resolução, para que nao 
soffrão- o descornmc,do de ficarem aiididos á 
outras repartições do serviço publico, com os 
vencimentos, que percebeu1 ; ou aposeJ1tados 
com metade dos respectivos ordenados, nao 
lhes convindo o primeii:o destino, que lhes dá 
a lei. ~ 

1< A commissão de fazenda entende: que, 
sendo a escolha de taes empregados da attri
buição do poder executivo, nada ha que de.ferir 
aos supplicantes por esta augusta camara. Salva 
a redacça.o.- L obo de Souza.- L1.iz 0-:wal· 
canti.- Manoel Amai·al. » 

•Pedindo-se a palavra, fica adiado o sebredilo 
l!arecer. mas pedindo o Sr. Mende~ dos Santos 
a urge"i1cia, sendo esta apoiada e vencida, entra 
em discussão, o dito senhor manda á mesa a 
seguinte emetida :, 

« Que se remetia ao governo para deferir aos 
supplicantes, como pm·ecer justo. 

« Paço da camara dos deputados, 23 de 
Maio de 1833.- Mendes elos Sem.tos.» 

De~s de ser apoiada, continuando a dis
c11ssao, e depois de algum debate em que l.omno 
parle Oílo Srs. Custodio Dias, Castro Alvares, 
Mont,ezuma e Evaristo, fica esta adiada pela 
hora, e passa-se á 

ORDEM DO DIA 
Continua a discuss/\o do a1·l. 3° do projeclo 

de lei da fixaçno das forças navacs, com o ar· 
tigo offol'ecido pelo Sr. Hollan<la e apoiado na 
sessao antecedente. 

O Sn. CARNEIRO DA CuNHA fallanclo sobre a 
materia manda á mesa e sl\o apoiados os se
guintes :r,tigos substitutivos : 

« Art. lº. O recmwwnento para a maruja da 
armada nacional, será feito provisol'iamente 
pelos juízes policiaes nas cidades marilimas, e 
onde os não houverem pelos juizes de paz, pre· 
ferindo para este serviço os índios solteiros e 
.vadios de todas as classes. 

« Art. 2.° Os voluntarias serviráõ 4 annos 
e os. recrutados G, podendo depois continuar a 
ser&ir por engajamento. 

« Art. 3.º O ministro da marinlia fica auto
'\'isado para el1gaja.i: pai:a a,mesmo serviço mari-

TOMO l -

nheirns e pescadores~pedindo um cr~ito sup
plementar. Sal1oa a redacça:o. - Carneiro da 
Cunha. )> 

Finda a discussão, e posto ;°art. 21 tio pro- V 

jecto á votação, é approvado, e reprovados os 
artigos substitutivos do Sr. Carneiro da Cunha 
e a emenda do Sr. Hollanda, e passa para a 
3º discussao o referido projecto da fixaçao. 

Entra em discussno as emendas vindas do 
senado sobre o troco e substituiçllo ,. das notas , 
do exti.!l..cJ<rbanco~ - ' 

O Sn. Mo'l'ITEZUMA manda á mesa o seguinte 
requerimento : , 

« Requeiro que se adie a discussão desta lei 
para se pedirem informações ao governo sobre 
o montante da divida do mesmo goveruo ao 
extincto banco:"'e se esta excede á emissão das 
notas do mesmo banco, e bem assim sobre o 
montante provavel das notas perdidas segundo 
ãs suas di!Terentes classes .-llfontezwns-. n _ 

O Sa. AR~UJQ LmA oppõe-se ao adiametiT'o. • 
O Sn. PERDIGÃO vota por elle. 
O Sn. Lona DE SouzA Iam bem se oppõe ao 

adi!lmento, assim co~o O'Sr,.. CafÍ.ro e ~ilva. 
O Sr. 'Montezuma. torna a sustentar com 

fortes argumentos a sua opinião. 
O Sr. :Rebouças falla co11tra o adiamento, e 

considera que a resoluçno do senado é neces
saria, porque é um meio de se verificar e 
liquidar a divida nacional: e que é mister, que 
quanto antes a nação saiba -~ que deve, 

O Sl', May ra!'Ja n°eslc objccto, e V'!lt": pelo 
adiamento. 

Julgada a rnate1·ia sufficientemente discutida, 
é posto o requerimento do Sr. Monte½trn1a á 
votaçilo e nao se apprnvn. 

Em seguida entra cm discnssllo a primeira 
emenda: . _ 

« Art, 1 º. Jledija-se .issun-o •govcrn<11'ica 
autorisado para determinai· o prarn, lindo o 
qual, deix.aráõ de circular-o mais até o fim do 
artigo. » 

Finda a discussilo, posla {1 votaç:to é appro
vacla, 
- P;1ssu-se á discutir a 2"~mcnda. 

« A1·t. 2º. Depois da palavra-ntllmçno-ac
crescenle-se-em totnal' todas as medidis sobre 
a qualidade do papel, perfeiçno da chapa, seu• 
depesito e outras quaesquel' cautelas inctispen
saveis pat'a evitar abu:;os. - Supprima-se o 
resto do artigo. » 

,. Fica adiado pol' haver dado a hora . .., 
O SR. PRES!DENtE dá para ordem do dia 24 : 

... p discussão -rla,proposta do governo pelo mi• 
nistro dã' guerra no i'mpr!lllllo d•ixo do n. 38 
deste anno, augmentando CYO ,ii1eio soldo aos 
officiaes militares. 

Continuação da discussao das emendas do 
s~nad,i) ao projecto de lei sobre notas do velllo 
padre.o. 

23 
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1• discussW do projectg de 1830, sob_ n._ 25 
creando escolas de artes e de pnmeiras 
letras. ...-

Resoluç!!.O não impressa de 1832 sobre o 
modo de proceder-se á recrutamento. 

3• discu,são do projecto do senado sobre pri
vilegies de fabric;is de assucar. 
·t\esoluções do senado de 1830 sob n. 200, 

sobre a nomeaç!l.o de~ dous capelll!.es para a 
ilha de Fernando ; e de 1831 sob n. 23, deter· 
minando quaes as despezas municipaes . . 

Levanta-se a !essão ás duas horas da tarde. 
. . 

St,ssão em ~4 de Maio 

PRESJ'ffh!CIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Su1,mARIO. - Expediente. - Ordem do dia. -
• il ugmento do meio soldo dos officiaes iniUtares. 

- Dis1JUrsos do~ Srs. Hen!"iques de Rezende, 
Paiila Àraujo, May, Costa FerreiiW, Vieira 
S011to, Castro Alvares, Montezuma, Re_qo 
Barros e Evaristo.- Adiamento da dúcmsão 
pela !tora. · 

N.s 10 hor:i.s, feita a chamada achao-se pre
sentes 78 Srs. deputados. 

Fallão com' caus~ participada os Srs. Torres 
de Vase'tmcellos, Pereiaa de ·Brito, Junqueira, 
Carneiro Leao, Pinto Peixoto ; e sem ella os 
Srs . Luir. Cavalcanti, Corrêa de Albuquerque, 

• Alves Branco, Lino Coutinho, Pinto Chi~horro, 
Baptis!a Caetano, Gomes da Fonseca, Ferreira 
de Mello, Oliveira Coutinho, Pinto Coelho, 
Vascoucellos, Paula Simões, Paula Souza, Cle
mente Pereira e Ledo. .. ,. 

O :!R. PRESIDENT.: declara aberta a sessão, e 
lid'r'a ·acta da antecedente, 'é a~rovada. 

... O SRt lº SECRETARIO dá conta do seguinte 

- EXPEDIENTE 

1°. Uma felicitaçll.o da camara municipal da 
villa de Sorocaba pala installnçno dn assembléa 
geral.- E' recebida com especial agrado. 

2°. Um requerimento de Jono .Joaquim da 
Silva Guimarnes, queixando-se do governo, que 
não o nomeou inspector da fazenda de Minas 
Geraes, etc.-A' comrnissao de pti!çaes. 

·3º. O de Marcellino Pinto Ribeiro, pedindo, 
que á outro requerimento seu se ajuntem rn':ns 
docll'rne&los, que ,,offerece.-.it commissão de 

;>en~s -e-erd~ados. 
·E' lido, e mandado imprimir o projecto de 

decreto, sobre as forças navaes. 
O SR. HENRIQUES DE REZENDE envia á mesa 

um requerimento, para que se não remetia ao 
gW,rno a segunda parte <li.que hontem fizera 
ácei$a de Francisco Antonio Soares. - E' 
approvado, · • .. 

_r 

• 
Lê-se, e approva-se o parecer da commi;'são 

de inslrucçã.o publica, sobre os cursos jttridicos, 
nestes termos. 

« A commiss!lo de ins!rncçao publica exa
minou o officio do ministro e secretario de es
tado dos negocios do imperio, qne acompanha o 
c!Mcreto, pelo éf'ilal provisot"iamente for&o no
ltleados substitutos para o cursojm:idico de S. 
Paulo tres bachareis formados do mesmo curso 
de merito litterario, e moralidade reconhecida, 
pela falta de lentes occasionada_por.Jl. ão bâverem 
candidatos, e pelo capitulo flº aos eru;alutos, que 
requer 9, 011 pelo ·menos 7 lentes, para dis
cutirem as theses dos doutorandos, quê só 
podem ser oppositores ás cadeiras, pedindo no 
mesmo officio, e re\atorio, que quanto antes se 
providencie -esta necessidade, sob pe~ de se 
fechar o curso juridico: a com missão alten
dendo, que ttavendo sómente 8 lentes no. 
meados, nunca se poderáõ reunir 9, e difficil
mente se acnaráõ J, para discussl!.o das theses 
requeridas pelos mesmos estatutos, ·riarà o gráo 

•de doutor, considernndo iguálmente s:er ex-
cessiva a unanimidade na,approvac!\o dos lente:4. 
para sei· consiáerado oppositor o doutorltndo, 
é de parecer, que se torne a seguinte resoluçM. 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
« Art. lº. Os exam~ para o gráo de doutor, 

nos cursos jurídicos de Olinda e S. Paulo, inte-
1·inamente se farno com o numero de len tes, que 
na occasi!lo dos exames se acharem presentes, 
até que pela nomeaçao de novos lehtes;,,se possa 
reunir o numero prescripto pelo cap. 9" dos 
estatutos. 

« Art. 2°. Fic!l revogada a unanime appro
·vaçno req•Jerida pelo mesmo capitulo, para ser 
o doutorando considerado oppositor ás cadeiras, 
bastando para isso a approvaçao de doí~ terços 
dos lentes assistentes. 

• o#> 

« Paçq_da camam dos deputados, 22 de Maio 
de 1833.-Man~gnacio de Ccwvalho--An
tonio Jo8é do Amai-al.-Jo8é Ribeii-1' Soares 
da Rocha. » 

rr A resolnçllo olTerecida vai a imprimir-se. 
Outro parecer da mifama commissilO, á res-. 

peito do reque1·imento do estudante P antaleno 
José da Silva, é adiado por se pedir a palavra, 
e é do theor seguinte : 

A commissão de inst11ncçao publica vio 
o requerimento de Pantaleri.o José da Silva, 
estudante do curso jurídico de S. P <1 ulo, 
pedindo dispensa do~ estatutos, para se poder 
matricular no 3° anno, por n!lo ter fechado por 
descuido a matricula d4l 2°. A- commisslo nao 
acreditando em semelhante descuido êrrr um ~ 
estudante já do 2º anno, e antes constando-lhe 
por pessoas fidedignas, que tendo o supplicnnte 
dinheiro, de proposito na.o qui~ fechar a ma
tricula, é de parecer que seja indeferido o sup· 
plicante. • • 
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te Paço da camara dos deputados,~ de Maio 

... de .1833.-José Ribeiro Soares da Rocha.
Antonio José do Àmaral.-Manoel lgno.cio de 
Carvalho .• » -.:ir . - . E' tambem approvado o parecer da com-
missno dos conselhos geraes, nestes te1·mos : 

« A' com missão dos conselhos geraes foi pre
sente a representaçno do conselho geral da pro
vincia de S. Pedro do Rio Grande do Sul 
ácerca do que lhe representarno os officiaes d~ 

.i. 2° corpo,de cavallaria da 1" linhà cffl'guarnição 
daquella provincia, expondo os limitados soldõs 
que actualmerrl.l, percebem em proporça.o ao 
peso do serviço, que lhes sobrecarrega especial
mente quando destacados se achao nas fron
teiras, onde em \.al distancia mingoM-lhe os 
mais indispensaveis recursos, sendo que para 
os poder haver, não lhe chegllO aquelles dimi
nutos soldos, entretanto que aos empregados 
das repartições civis se têm e~vado seus orde
i,ad2s,.~ aos guard«s municipaes permanentes 
se_arb1\rou um soluc1'bem avantaja<l~. A ccw
m1ssão penetrada dos mesmos seqtimentoii. 
daquelle conselho, e conven~a oo justiça da. 
rfpresentaçllo, entende que, visto que nes+a au
gusta camara -existe um projecto de lei e uma 
proposta do govei-no, pelo qual se pretende me
lhorar a sorte dos bl'iosos militares que campo-em 
o exercito nacional, se deve discutir quanto 
taues tal projecto. 

« Paço da camara dos deputado~ 23 de Maiõ 
de 1833. -""vallasques. - Hef!l,,ique,; de Re-
zéftde. ,, • • 

E' adiado por pedir-se a palavra o segumte 
parecer: 

• ,e A commissãO. de gnerr;-examinou o reque
rn_n~nto de Francisco José Wildt, que fôra de-. 
m1ttnlo dofset·viço do Bmzil, em virtmle da lei 
de ¾ de ~~emhrb de 1830, ~. pe~ ser con-. 
templado na disposição da resoluçao àe ~ de 
Agosto de 1831, que rnandõ'b pagai· um anno 
de soldo a cada um dos officiaes estrangeiros 
que sem condições cspeci~lmente estipuladas 
for~o man~ados vir para o serviço 'deste im
pel'IO, e pois que dos documentos annexos se 
vê que o s~ipplicante foi engajad(?_na priff;a de 
sargento aJudante, era que ootrou effecti vo em 
Novembro de 1826, passando á alf,;res aggre
gado á 6" companhia do 2º balalh!to de grana
deiros, em que servia, por <lecrefo de 5 de No· 
vembt·o de 1827, enle~e a commissãO nào ter 

.JJ su pplicante direito á mencionada gratificaçllo 
por não estar incluido na litteral di5l"lsiçll.o 
d_aquella resoluçllo, s_ue só contemplon os offi
ciaes que como taes forllo etigajados na Eu• 
ropa1 porlar!lo a comroiss!lO é de parecer que 
seJ:i mdefenda a pretençào d~ supplicante. 

. .,, 
E'~pprovado e a iJnprimir-se a resolução a 

tal respeito apresentada o parecer da guer.ra 
nestes termos : 

,e A co1~is!ll.o de guerra, tomando em 
consi~~raçao o qu,i.. no seu reTatorio expoz 

, o ~m1sti""'"e secrefario de estado dos ne
gamos da guerra , e referindo-se á requisiç!lo 
do pr6iiJle~te da província -Ele Goyaz, sobre 
c~ear-se alh duas companhias de ligeiros orga
msadas como as da pl'OVÍI1':Ía do Ma?anhtío 
lam~em_ para serem e'ffl'pregadas nos sertões"'tl~ 
provmc1JI.COm o fim ·de impôr respeito aos 
índios se! vagens, requisiça.o que o poder exe
cu_tivo julga attendivel, e pondet·ando a com
nnssao sobre as vantagens que a provincia de 
Go_Yaz póde tira r do_s serviços de~e corpo, no 
ob)ecto a que é deslmado, nno encontrando in
convenientes n a existencia delle, a commissão 
de guerra é de parecer que se crêe o corpo de 
ligeiros na (JT'ovincia de Goyaz, Gfl,ijl. a organi_.. 
saia.? m~êitnada, $ por esta razar..offer~ce á 
co_ns1deraçllo da ~ar.;wi seguinte projecto de 
lei: 

1r A assembléa gera11egis1ativa decreta: . 
« Art. lº. Fica creada na província de Goyaz 

duas~ompanhias d.e ligeiros, .com a.mesma or
ga™taç:to, -VeOJ..imentos, e destino das compa
nhias de ligeiros do Maranhllià creadas, e orga
nisadas IJ':la lei de 25 de Ãgos~e decreio de 
22 de Setembro de 1832,. • 

« Art. 2°. O presidente da provincia lhes 
dará regimento apmpriado ao rrnrviço, á que 
sllo destinadas as comp11nhias df. ligeiros de 
Goyaz, que ficao pertencendo á administraç:to · 
provincial. 

,e Art. 3º. Ficão derogadas as leis em con
trario . 

,e Paço da câmara dos deputados, em 14 de 
Maió de 1833.- Baptista de Olivefra .- F. do 
Rego.-_J[iefra Soirto. » ..: .., 

Outro parecer da maima comU-.o, ácerca • 
das_medidas iffltlidas pelo ministro da marinffll 
contra a destruiçM das madeiras de conslnft:ção, 
é appl'ovado, e é do theor seguinte : 

« O ministro e, secrl!tario de estado dos ne
gocios da marinha, reclamando em seu rela
torio, ... J>rovidencia desta augusta camara effi
cazes medidas, ~ue ponhão termo á destruiçao 
de nossas madeiras de conslrucçM naval ; nao 
tendo sido possivel aos iuizes de paz, a quem 
compete a. inspecção das mattf!r publicas, con-

-seguirem o fim, que· se teve em vista, uma vez 
qm!' n:10 ha- pena especial marcada contra os 
os que corU!o sem licença, madeiras r~servadas 
por lei : e urgindo, que se tomem medidas eiu 
objecto de tanta monta, antes que a devastaç!lO 
seja mais prejudicial á naça.o; a commis!9.o # 
marinha, é de parecer, que á íllustre commissl!.o 
de minas e bosques, seja remettida aquella « Paço da camara dos deputados, em 13 de 

Maio de 1833.-Vieira Souto.--Franciscô do 
Rego.-Bapfi.ja de Olive'Tra. » • • 

parte do relalot'to do ministro da mar,iPha, para 
tomai-a em consideraçllo, e aprl!IISentar á deli..,.., 
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baraçll.o desta augusta camara, e com urgencia, 
as providencias, que julgar mais apropriadas. 

« Paço da camara dos deputados, em 15 de . 
Maio de 183'3.- fieira Sout:o.- F. dfl R ego. 
- Baptista de Oliveira. » 

Approva-se o parecer da commissil.o eccle
siastica nestes termos: 

« A commissil.O ecclesiastíca vio e examinou 
o requerimento do padre Domingos Alvares 
Viei ra, do bispadj de Pei:nar\iuco, em que se 

... queixa de inj,'tsl1ça, que entende lhe fôra feita 
pelo go,erno transaclo; por quanto havend-0 
feito opposiçao em concurso á igrej1' de Santo 
Ântonio de Queixeramobim na provincia,do 
Ceará, do mesmo bispado, e tendo siilo nella 
provido. em consequencia do seu exame, e 
muitos serviços, tomando posse á 4 de Abril de 
1830, e servindo este cargo com geral satisfaçao 
dos &eus parochianos, como mostra por docu
mentos; á,J.O de l\iarço de 1831 se lhe, apre
sentou outro paracho·i:le ifume José J~uim 
Barboza ; que havendo aliás feito concurso' si
mnltaneamente com o supplicante ás igrejas 
então.em.,.PPP,\ilição, obtivera, e. fôra prnvido na 
dl) S. José éT'os Bi-lcrros, e este rrresrno é que 
lança fóra o supplicante da sua posse, sem que 
ao menos se mandasse remover o supplii.cante 
para alguma da-s outras igrejas ; depois de 
muitas razões conclue, pedindo resoluç110, para 
ser admillido á collação da sobredita igreja, 
d'onde fôra injustamente excluido, allegand.o 
demais te'tjá fallecido aquelle párocho, que lhe 
succedera. • • · • 

cr A commissao é de parecer, que se peção 
ao governo as propostas das igrejas do concurso 
de 1829, remettidas pelo Cabido de Pernam
buco, á vista das qua-es se poderá deforir ao 
supplicante. 

« Paço da ,~mara-dos deputa~os, 23 de Maio 
de la.33..-F.1:1. auerWt.-Antonio Mai·ia de 
Moura.- Manoel Ignacio de Carvalho.» 

Approva-se igualmente ( indo á imprimir o 
projecto respectivo ) o parecer da commissão,. 
de guerra, como se segue : 

,r A tabella de 28 de Março de 1825, regu
lando todos os vencimentos do exercito, creou 
commissões, denominadas de 1• e de 2• cíasse; 
fix.ou-lhes gratificaçõês dispac*tadas, que nao 
guardãO entre si, proporção alguma, se se com· 
parllo ao serviço, e ao augmento de respon
sabilídade, a tjue ficarão expostos os officl'i,.es 
nellas empregados, -os quaes muitas vezes re
cebem menor, e mais diminuta gratificacão do 

"lfUe c,s que lhes estão subordinados, ~ sem 
~tanta re~onsabilidade. 

,r O pf>1:l~~ecutivo, desejándo fazer desap
parecer esta aesproporçllO entre os vencimen
tos, as responsabilidades, e deveres dos offi · 
ciaes incumbidos de commissoes de 2ª classe, 
para que ficassem justamente ej;liilibrados "; 

submeiteu á considera~o desta august:i. ca-
u)ara uma proposição apresentada pelo minis
tro e secretario de estado dos negocios da 
~l'!ll!'P~ afim de .. abolir os vene,metirtos, que na 
citada ~tabella estão marcados para a~ com
missões de 2• cl~se, igualai'fflo-os aos da 1ª 
classe, menos a importancia das cavalgaduras, 
e forragens . .. -

r, A commiss::to de guerra julgando ser de 
justiça~ medida proposta pelri poder execu
tivo, éae parecer, que a proposição seja ado
ptada, e convertida em-pr~cto de lei, que 
tem. a horÍra dê oiforecer corn a seguinte re
d;wção: 

,e A assembléa geral legislativa, decreta: 
« Art. 1 º. FicM abolidos os vencimentos 

marcados na tabella de 28 de Março de 182,5, 
para os officiaes do exercito empregados em 
commissões conhecidas, e desi~adas debaixo 
d'o titulo da 2• classe. ... ~ 4 

« Art. 2". O~fficiaes do exercito.,.1:haf .... 
dos para- taes com~issões de 2' classe, e nellas 
emptegadÕs, lerão os mesmoS"' vencimentos, 
que os empFegacfos na l " classe, segundo seus 
pos tos ; com excepçno ,.porém da impo:rtancia 
de cavalgadura e forrfl'gem, que fii&o compe
tindo sómente aos da 1• classe. 

cc Paço da camara dos depn't!'!dos, 15 de Maio 
de 1833,- Viefra Souto.- Francisco do Reg~ 
- Baptista de miveira . ., 

•.;.:.a. 
~ppr0'9a-se mais outro da mesma commis

são nestes termos : 
,e A' commi~ão de guerra foi presente o 

requerimento dos offici~es do 2º corpo de ca
vallada de 1" linha do exercito estacionado 
na provincia do Rio Grande do Sül, no qual 
pedem: (}olle se Jhês concéda augmento de soldo, 
em consequencia de sei· dimJputo o ql!Pe ora 
pereebenr, á vistâ do encarêcimcnlo de lodos
os generos dé primeirn necessid.de, e cffs 
despezas, a que sllo Qln·i~ados pelo serviço 
na fronteira da provincia. Existindo nesta ca
mara uma proposta apresentada pelo ministro 
da guerra, que providenchl á respeito, 1\ com-: 
missa.o é de.. pat·ecer, que com a deliberação, 
que l?"assemhléa geral legi~liva houvr.,r de to
mar sobre a proposta do poder• executivo, fica 
deferida a supplica dos rccor.rentes. 

rc·Paço da camara dos deputados, em 15 de 
Maio de 183J3.- Vieira Souto.~ F. do Re[!ú.-
Baptista de Oliveii-a. " • . .,: 

Fica adiacfõ, por se pedir a palavra, outro 
da mesma commissão, pela fórma seguinte: 
·- rc A com missão de guerra, tendo examim1.do o 
requerimento de Augusto de Frécha, Sebas
·tião Carlos Abelé e Carlos S!Sdler, demitti
dos do serviço do Brazil, em virtude da lei 
de 2.1 de No~~o de 1830, em q'fte pedem 
ser contemr!fados na d.isposição da resoluçll.o 
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de 9 de Agosto de 1831, que mandou pagar 

• um a~o de soldo á cada um dos officiaes es
trangewos, que sem condições especialmente 
estipuladr• farão ,.inandados vit· para o set·· 
viço do Brazil ; e á 'Vista da resposta do mi
nistro da guerra de ~ de Abril do corrente, 
na qual declara, que allenta a lilteral dispo
siç!lO da citada resolução, parece nil.o terem 
direito :í. tal gratificação os officiaes estrnn
geiros, que vierão para o serviço em sargento, \ 

- caso em que estilo os supplicantes : a .co'.11·:' 
missão de guerra ~ de parecer, que seJa in

deferida a pretenção dos supplicantes. 
" Paço da camara dos depHtados, 13 de Maio 

de 1833.--Vieira Souto.- Francisco do 
Rego.- Baptista de Olivefra. " 

Approva-se este outro da mesma commissão : 
e< &-conselho geral da provincia do Maranhão, 

QOnvencido de quanta utiHdacle é para a massa 
geral d65" cidadãos brnzileiros, a constante e 
amiudada communicaçao entrn os diversos 
pontos deste imperio, pela facilidade que presta 
á v41lgarisaç110 de noticias políticas e comrner
ciaes da~ províncias, e jit·ornpto ~nhr:,cimento 
das deliberações elo governo; ü'éplora que, 
tendo a instituiç1lo dos paquetes marítimos sid'O 
estabelecida com quatro embarcações parn o de
partamento do norte, se ache hoje reduzida a 
tres, com mânifesto damno dos povos, por se 
terem já decorrido por vezes mais de dois 
mezes em· absoluta, ignorancia de aconteci
menlos ponderosos-e pois que por via de cor
refos de terra é abtotutah'Tente impossível esta
belecer, por ora, com vantagem, esta corres
pondencia. - Requer o conselho geral da 
província do Maranhão que se decrete a perma
nencia dos quatro paquetes no depal'tamento 
do norte. 

« A commissao de marinha e guerra, re-
• conliecendo que e mut,_p, rapida e constante 

c"ôtresponden{jija ent1·e os habitantes de di-
·~versos pontos de um paíz ~objecto de primeira 

ne~ssidade para os povos civilisados, sendo 
obvias as vantagens que desta communicaç.ao 
rcsu\1'1, é de parecer que se attenda ao reque
rimento do conselho geral da província do Ma
ranhao, approvlW!do desde já, qne na lei do or
çamento se consignem quantias para a manu
tenção do numero de paquetes que o dito 
conselho reclama. 

« Paço da camara dos deputados, em 14 de 
Maio de 1833.- Vieira So.J!Ào.-Francisco do 
Rego.- Baptista de Oliveir!l ,> 

Fica adíado por se pedir a palavra ow theor 
.. eguinte : ~ • 

«.A' CQJ;Un11ss110 dos conselhos gerí!eS foi pre-
•nte uiaa representação do da província de 

Santa Catharina, do anno cot·rente, incluindo 
outra de 1830, em que pede a imposiçll.o de 
uma taxa de 320 réis a bette{icio dos en
fermos do Hospital da Caridade, sobre marí-

""'1,, 

nheiro que se matricular nos portos daquella 
provincia, para as embarcações nacionaes que 
navegao para outros do imperio, e da mesma 
pt'ovincia, e na representação de,:;te ann<1, pede 
v. mesma taxa para os expostos. 

<rA commissão considerando o pequeno salaF-io 
dos mal'inheiros, e a necessidade que tem o 
Brnzil de promovet· o commercio e navegação de 
cabotagem, primeira origem de nossa marinha, 
tanto mercaute como militar, e que em atlenção 
a isto a assembléa geral tern abolido todos os 
impostos de qualquer denominação solire os ge· 
net'os de umas para outras províncias, que po
deri1lo talvez melhor soffrer uma itnposição do 
que o pessoal da navegação. f!' de parecer que 
tal representação seja indeferida, 

« Paço da camarn dos deputados, em 15 de 
Maio de 1833.- Henriques de Rezende.- Val
lasqties. n 

Da mesma cornmissão dos con51/.lhos get·aes 
é approvado este parecer : 

« A' co~nmi;;1lo dos conselhos geraes foi pre
sente urna represer1taçao do d..1 província do.., 
Maranhão, ped.indo que .9 presidente da pro
víncia seja autorisado a CQ!lCeder reformas na 
fórma da lei nos militares. 

«A comrnjssão entende que tal concésl;ã~eri.i 
nociva á disciplina do exercito, e boa àdminis
tração, e regiinen dos corpos, e por isso pensn. 
que tal representação deve ser indeferida. 

,e Paço ela can~·a dos deputados, em 15 de 
Maio de 1833.- Henriques de Rezende.- Val· 
lasques, ,> 

E' approvado (ficando a resoluça.o respectif!l 
para ordem dos trabalhos, sem ~-· itnprimir) 
outro parecer da mesma commissfio, como se 
segue : 

« O conselho g_eral da província de S. Pedro 
do Rio Grande do Sul representa, que sendo 
summamente detrimentoso que os juizes de 
paz, e outras autoridades das freguezins e ca
pellus venha.o desde sessenta e oito lew:,ai á 
pres.tar o jui·amento ás villas, nêcessario se faz 
que tacs eu~egados prestem o juramen.to nas 
mli,is dos porochos ou capetlil.es respectivos. 

« A com missão dos conselhos geraes é de pa· 
recer que admitlindo-se que os juízes de direito 
possilo por seus iri·ocuradores prest~r o Í!.lra
mento, assim lambem deve-se praticar á res
peito dos juízes de paz, e para isso offerece a 
seguinte resolução : 

" A assembléa get·:?t legislativa resolve: 
« Artigo unico. Os juizes de paz, e mais em· 

pregados do mesmo juizo, que r.lorarem para 
mais de tres lego\s de seus municípios, poderá? 
prestar o jurament9 por seus proçu'll.adores legt· 
Limamcnle autorisados. "' • -' ,_ 

" l?icno revogadas todas as leis, e dispos1çõ!!!I. 
em COllll'Ul'ÍO. 
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« .Paço da camara dos deputados, em 22 
de Maio de 1833.- Henriiues de.._.Rezende.-
Viillasques. " -

t Fica adiado .por se pedir a palawâ, este 
ollltro parecer da mesma commiss:l.o. 

cc A' commiss!lo dos conselhos geraes, foi 
presente a .,.representação, qne á esta _au~usta 
camar:i. dirigiu o conselho geral da provmcta de 
S. Pedro&lo Rio Grm1rle do Snl, expondo, que 
abnmgendo a fronteira d@Gsa província a ex
lens~o de mais de duzentas legnas desde a barra 
do 1\rroio Clrny ao maralé o Ijuy em Missões, 
confinando esta linha com o Estado Oriental do 
Rio da Prata, com as duas províncias de E,vtre
Rios, e ParagnaJ-, e offerecendo esta grande 
raia ou fronteira, poucas defesas naluraes, que 
contribu:i.o para segurança daquella província, 
porque os rios Clrny, Jaguarllc:r,"' Arapehi, e 
Umguay ~ão _v<l,Q,ilveis ~m q~asi todo Jl., anno, e 
os tres primeiros ~ füc1l passagem em todos os 

_,?OiitQi,. e o ultimo, qne só fórma a fronteira 
desde a barl'o. do Arapeei até acima do Ijuy, na 
extenS/lo de oitenta legoas pouco "1ais ou menos, 
oflerece tambem em grande numero passos 
certos, e determinados, sendo alguns vadiaveis * ei'n tempo secco ;"e sendo uma grande parte da 
fronteira, •ª estrada aberta para as e ''trsões 
hostis, e mvasõcs da2uellns prov,i1:cias,._ ao 
rnesmoctempci~ando-se o.s estanc1e1ros col
Iocados na linha, ou proximos á clla faltos da 
de.i:uJ:i protecção, e expostos á conlinuos roubos, 
e insultos perpetrados por indiviQUOS das pro
vincias limilrnfes; e bavendo .. grande extravio 
dos direitos nacionaes ; accrescenrlo mais, que 
o Estado Oriental do U.i:nguny acha-se dividido 
em partidos , o Parnguay em guerr,1 aberta com 
os correnliBOs, podendo uns, e oult·os arrasta t'· 
nos a desavenças imprevistas: a força de 376 
pi;aças, inclu!ij,ve os officiaes, á que se achtio 
reduzido,:; os tres eorpos .Je cavallaria da dita 
provii,cia é insn-ente, pot· ~uanlo a exte™i,/lo 

.. da fronteira entre a barra "!'.lo Chuy, e a Lagôa 
Mil'im precisa de 25· ·-'l'tomens_ de cavallaria 
para sm1 gm1rniçllo ; a linha do Jaguat·ão de 100; 
& do Arnpehi de 70; a fronteira efl!re as ver· 
tentes do Jnguarl\o e ArapP.hi ( que compre'. 
hende um espaço de mais de 60 legoas) .-!e 

•175, e a linha do Urnguay de 175, ao todo 550 
praças, força, qu_i! sP.ndo indispensavel para a 
guarnição dio.ria da fronteira em tempo de paz, 
preciso é, qtros Ires referidos corpos de caval
Iaria seja.o elevados ao seu estado completo 
desde já. 

" A co1nmiss1lo _depois de bem reflectir 
nos motivos, que impellirào.Q conselho á dirigir 
semelhante representaçll.o, e C!llilparan!o-os 
com o que foi dito pe]O'~ m~tros da g'iierra, e 
negocios estrangeirns nos· seus relatorios, en
tende, que na lei da fixaçM das forças de terra 

• se devi! autorisar ~overrio, para qu·e desde já 
eleve ao cstad" completo os lres corpos de 

....... .,, 

cavallaria da 1 • linha do exercito estacionados 
na provincia- do Rio Grande do Sul. 

" P.iço da camarn dos deput,ados, em 32 
de Maio de 1833.- Vallasques.- H enriques 
de Rezend'e. 1, - ORDEM DO DIA 

Entra em discuasão o seguínle projedo de lei, 
sobre a proposta do ministro _da guel'ra.:. 

« O poder executivo mfdiante o mm1stro e 
secretario de estado dos negocios da guerra sub· 
metleu á deliberaçno desta augusta carnara uma 
proposiç!lo tendente a conceder a todos os 
olliciaes militares empregados nos corpos do 
exercilo commaodos das armas, quarteis ge
neraes, fortalezas e eslabelecimenlos militares, 
bem como aos command.intes das classes dos 
officiaes avulsos atém dos vencimentos mar
cadÓs por.lei, rr:ais metade do soldo.respectivo 
cornogmlificação addicional _cmquanto e~~ivere1~ 
empregados, e que devera ter desde~a Juga1 
provisoriamente ; concedendo aos officiaes des
em+)l'egados a permissllo de residir na província 
em que mais,iie convier, licenças com todos.os 
vencimentos aquelles officiaes, que gosando da 
grntificaçlio addicional, pedirem licença. 

« Soldos nil.o sufficientes para occorrer ás 
despezas indispensaveis de subsislcncia, e de 
outros mísléres da vida ; remota esperança de 
accesso que por _largo tempo nllo poderá ter 

•lugar no ex.eicito; melhoramento de sorte, qué'
oul¼s empregados têm merecido; sno ?s fun
damentos allegados para aquella propos1çll0 se 
nµresentar: e a commissil.o de guerra, julgando 
atter1diveis, !an!o os motivos, como a maleria 
da proposl,1 do podet· e-x.eculivo, é de parecer 
que seja adaptada, convertida eBl projecto _de 
lei: para o que tem a honra de olfo1·ecer, assim 
redigida, á conside1·ação desta augusta camara. 

,rJrl, âssembléa geral legislativa dect·eta : 
« Arl. 1 º . Todos os ofliciaes militares empre

gado9'" nos corpos do exercito commandos de 
armas, (JUarleis geJJeraes, fortalezas e estabele
cimentos militares: hem como.~os com man
dantes das classes terão além de seus sol,:¼e~ e 
mais vencimentos marcados por lei, ma is me
tade do soldo respectivo, como gratificação 
laldrlicional, emquanto estiverem empregados : 
o que deve!'á desde já ter lugar provisoriamente -
até que uma ordenança especial 111,irque os 
soldos e mais vencimentos do exercito. 

« Art. 2º. Os officiaes de primeira linha des
empre1'dos nao serâo chamados a serviço 
algum ; poderão ri.illir na província, que mais 
Jhe9'convier; e obteráõ licenças com todos os 
vencimentos. • -. 

cc Art. 3º. Os officiaes, que estando. empre
gados na f'órma do art. l°, quizcrem ]icenças as 
poderáõ obter sem soldo e vencimento de 
tempo . 
.• ccPaço da ca111ara dos deputados, em 15 de 
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-Maio de 1833.-Vieira Souto.-F. do Rego.
Baptista de Oliveira. » ' • 

., O Sr. Henriques de Il.ezende diz, que este 
projecto só nR<f é inutil, como prejudicial; 
lembi;a que se marque esse augmenlo de soldo 
só de corefleis para baixo, porque os officiae, .. 
generaes têm ni'llilas vantagens, e m'nitos têm 
sido já empregados com grandes ordenado;;.: e 
que sobre o augmento de soldo i,ara os ofliciaes 
avulsos, nada diz o projeclo, e conclue votando 
contra elle. 

O Sr. Paula Araujq diz, que não duvida, 
que o pro~to,.tenha Ími)erfeições, mas que 
lembra, que os offieiaes do exercito têm soldos 
muito diminutos até certo gráo,,: que mto se 

• podem apresentar com aquella decencia, que 
lhe é propria, sem que se dê augmento de.soldo, 
e por isso é de parecer, que se appwve o pro
jecto na 1' discussno : e que na segunda se 
tratará então de o melhorar, fazendo-se-lhe as 
emendas, qne se julgarem conveniente. 

O Sr. May em um longo discmso, falia sobre 
o projectô e vota comi-a ~- --; 

Pelas 11 horas e meia entra na camara o Sr. 
ministro e secretario de estado dos negocios d~ 

-gue.cra,J;om,.,ãtS formalidades. do estylo, e toma 
,. assento. - ·• · 

O Sr. Paula. Araujo respondendo aoi; argu
mentos do Sr. May, torna a. susteffiar a sua 
opinião a favor do projecto. 

O Sr. Costa Ferreira pede, que o Sr. ministi-o 
diga em quanto, pouco mais oti_menos, soipma 
o accre!cimo do soldo. • 

O Sr. Vieira Swto, como membro da com
miss:i.o, diz, que esse augmento andará em 156 
contos e 178 mil e tantos réis, pouco mais ou 
menos. • 

O Sr. Cesta Ferreira. diz, que está por que se 
melhore a sorte dos militares ; porque urn 
alíeres não..pide passai. com ,o §.Oldo que tem, 
m~ q.we é de opiniãÓ, que este angmento seja 
restringido até certos officiaes ; que vota pel:Í 
utilidade da proposta, mas nil.o como ella está ; 
e que na segunda discussão então s0 emendará 
e melhorará. 

O Sr. Castro Alvares no meio das suas re
flexõ'l!5, pergunta se os officiaes avulsos, nrio 
têm o mesmo ventre, que os officiaenmpre
gados? e diz que êste prokcto . é uma lei tle 
excepção, e por isso vota contra ella. 

O Sr. Vieira Souto faz a cxposiçno dqs mo
tivos que leve Ji commiss!\o para apresentar 
aquelle projcclo, e diz que elle em objccto tal, 

, só se tem limitado á proposta do minist1·0 : e 
que espera, que os Sl'S, deputados apresentem 

Jas SlllllS obiiirvaçõe$, para se saber melhor a 
vereda q'üoe ,e deve se1;uir, reservando-se tudo 
isso pnl'a a seg•mda discussl\O, · 

• O Sr. Montezuma pergunta se a commissão 
tinha tido em vista a alteração que se vai fazer, 
quar1'Uo se estnJ;?elec~o meio circulant~ e que 
deseja saber se a comrnissão calculou o mon
tante âo angrncnto da despeza, não só da força 
e:i,,.l'!Kente, com.o ela força, que.e tel'JI de decretar; 
e que sem esta explicação na.o poderá jontinuar 
a fallar na materia. -

O Sr. Vieira Souto satisfaz ao illustre depu
tado; e quanto ú segun&-parle da sua exi-=
gencia, declara, que a com.missl\o nilo teve 
attenção a isso, porque o projecto sohre o meto 
circ\lllll!lnte tinha ido para o senado, e ainda 
nr,.o está resolvido -

. ~ Sr. Êego Barros sustenta a doutrina do 
, prnJecto. 

O Sr. l!o11tez"l.1.ma vota contra o projecto, por 
depender esta medida do meio circulante; e 
pede o adiamento desta questil.o. 

Sendo ãpoiado o adiamento enlt·a em dis
cussão, havendo um extensr,i.: debate, em que 
fa:lão os Srs. Paula~Arau~ Renriqu~ de Re
zende; C,,stro Alvares, Evaristo, P"'1go Bffitros, 
Rebôu2as e ffl"~tezuma. 

.kilgada a ma.wria do adiamento discutida, é 
posto á votação, e nilo se approva. 

Continua a discuss:rô do projeci9.. .. 

O Sr. MoMezuma. falia contra o projeclo, pe 
não lhe parecer que por ou~deva passar. 

O Sr. Rego :Barros responde aos argnme1ftos 
do illustre àêi>ulado, -tflle tinha acabado de 

-,l'allar. - "-
O Sr. Evaristo falia sobre esta materia mui 

largamente, g, vota para que passe o projecto á 
segunda discussi'.\o, afim, de ser nella conigido ; 
e conclue dizendo, que é util, que a naçt\o veja 
e conheça, qual é a linguagem -tios homens~ 
amigo_! do bem';' e da sua patria. 

Finda a hora fica a discu~ão adiad!I': -.. -
-1> Orninistt·o retira-se com as formali<lad~ do 
costL1me. • -

O Sn. PRESIDENTE- dá par~ ordem cio dia a 
mesma da sessão antecedente, e mais a reso
lução vinda do senatio e na.o impressa., crea-ndo 
villa o arraial do Bnm Fim, e a resoluçM do 
conselho ~ral de Goyaz no impresso n. 6 deste 
anno, a primeira. - • 

l.M,vanta-se a sessão depois das duas horas 
4l tarde. • 

• ... - -·-
• 
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Sessão eID~t; de .JUaio 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

__ .... 

SmrnARJO .- ExpedienTe .- Denuncia ... contra 
o ex-minwtro da fazenda.- Discursos dos 
Srs. Henriques de Rezende e JJ1ontezuma.
Ordem do dia.- Augmento do,.soldo dos offi· 
ciaes do exercito.-Discursos dos Srs. Evaristo 
e Carneiro da Cunha,- Votação.-Emenda 
do senado ao pro,iecto sobre as notas do velho 
padrão.-Adiamento da discussão pela ho1·a. 

A's 10 horas feita a cham:.ida comparecem 
72 Srs. deputados. .. _ 

Faltll.o com ~usa participada os Srs. Torres 
Vasconcellos, Pereira ge Brito, Calmon, Beli
zario, Junqueira e Pinto Peixoto; e sem ella os 
Srs. Moura, Pontes. Hollanda, Bello, Corrêa 
de Albuquerque, Manoel Amaral, Paim, Lino 
Coutinho, Chicharro, Baplisla Caetano, Gomes 
da Fonseca, Ferreira de Mello, Pinto Coelho, 
Vasconcellos, Simões, Paula Souza, Clemente 

-ca:·lhe as sobras de outr_gs objectos.-A' com 
m1ssno de ol'çament_o. 

4º. Do ministro da fazend~ enviando varias 
representações do conselho geral da pruvinci:t' 
da Bahia; 1• á favor dos prejudicados pelos 
estragos feitos pela lroJ.\1 IW!itana na guerra da 
indepenll.incia; 2" para que seja revogado o 
artigo 109 da lei de 4 de Outubro de 1831; 3" 
para que quanto antes sejão pagas á casa 'f'ia dos 
orphãos as quareuta acções do banco que lhes • 
pertencem e se achão paralisadas á dous annos, · 
e quando este pagamento nãO possa ter lugar, 
se coadjnvem ás despezas . ...d!:>s orpbtios com 
iijlfatrocentos mil réis mensaes, deduzidos do 
rendimento da província; 4" PªI.ª que seja alrl'r
lido o g,itavo pOT" cento da armazenagem das 
fazendas, reduzindo a_ alfandega á casa de 
exame e despachos de generos, quer seccos 
quer molliauos; 5" para que seja revogada . a 
abolição decretada na lei de 24 de Outubro de 
1832 dos direitos de subsidio, donativo, im
posto e multa que pagM quando são expor
tados o assucar e taba.c,v ; e o officio de 23 de 

Pereira, Ledo e Palacio. -.. 
Aberla a sessa,o é lida e approvada a acta ãã 

antecedent~. 
EXP]WJENTE , - .... a 

~ Janeiro ultimo, em que o dito conselho getal 
declara os n1'otivos por que d.eixou ~azer oh· 
servaçõe5l a respeito dos orçamentos cJa.receita 
e despeza da provinci~ara•o proximo• futuro 
auno financeiro, etc.-A's commissúcs respe-

O SR. SECRETARIO MELLO MATTOS passa a ler 
os seguintes officios : 

~º. Do ministro e secretario de esl-!ldo dos 
negocios do imperio, dando as informações exi
gidas sobre a repres1mtação e requerimento que 
acompanharão da carnara -municipal e habi
tantes da extincla Villa Nova cfe S. José d'EI 
Rei, desta provinci?, eté.-A' secretaria ,+i:l!ã 
ser presente á quem fez a requisição. 

2°. Do mesmo ministro, envirndo tres reso
luções do conselho geral da provincía do Ma
ranbGo, em datas de 4, 25 e 28 de Fevereiro 
do anno corrente, sendo a 1" sobre a suspensão 
do imposto que pagão as canôas CJ.IJO navegl!.o 
para o i11lerior da _provinci:i..; .2' i,sta b~lecendó 
barcas nos rios ltapicmú e Parnabyba ; 3" 

-~obre o estabelecimento de uma balança para 
nella se pezarem os algodões, percebendo-se 
por cada arroba a taxa de 20 réis, etc.-A' im
primir. ... 

3°. Do mesmo ministro, -dando conta do 
quanto fôra despendido como funeral e exequias 
da augusta princeza a Senhora D. Pllula, ... na 
importancia de dezoito contos cento e quarenta 
e cinco Tnil novecentos e trinta e nove réis, ex
cessiva para poder ser levada á con\a das des
pezas evenluaes, cuja consignaçno de trtnta 
col!ltos de réis, apenas chega para outras varias 
applicaçúes, fazcndo-..e por isso necessario que 
a ditd som ma. seja ~lJ1ipJementarmente acredi
tada nas despezns do corrent~aaqo~nanceiro 
QU autorisar-se o governo para po~er appli-

ctivas: ,.•• 
5º. Do mesmo ministro, enviando um officio 

do presidenfe do Pará, acompanhadõdo reque
rimento dos officiaes da secretaria do governo 
daquella província, pedinào, lhes sejão en· 
lregues os emolumentos que pertenciãõ aos se·. 
cre!Ji"ios, e desde 18~se achão em deposito 
nos cofres da resiwctiva junta da fazenda ; e 
igualmente as nuas terças partes da~uelles de· 
duzidos dos passes e passaportes das embar
cações nacionaes e estrangeiras, que fora.o adju
dicados á mesma junta pgr decreto de Junho 
de 1832, ele.- A' commissno de pensões e or-
denados. -

~- Do mesmo ministro, remeltendG ~lgumas 
resohiçõcs do conselho o#gerãT da pt'Ovincia da 
Bahia á repseito do-soccorro annual de Ufil.. 
conto de réis deduzido das rendas publicas; 
que propõe á favor dos hosiiilaes da cal'idacle 
das villas de Santo A.tnaro, Cachoeira e Na
zarelh ; e ácerca da n1elhor arrecadaçi\o dos di
zimos naquella provincia.--::; A' imprimir . 

7º. Do mesffto nrinistrn, enviando o orça· 
mento da receita geral, e pr~vincial da Bahia e 
A"tagôas, e da despeza ~.ovincial, e do minis
terio da fazenda nest~ ultima provincia para o 
anno financeiro ,de 1834 a 1835.- A' êom-
missão de orçamento. _ ·• 

8º. Do mesmo ministro, envinndo um officio 
do presidente-- da pro_y.,incia do Maranhno de 9 
de Março ultimo, acompanhado das reflexões 
do respectivo conselho geral sobre o orçamento 
da despeza, que pela repartiçao da marinha, se 

• 
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poderá fazer n.&.dita provi_ncia no proximo fu
turo anno fininceiro. 

9º. Do ·mesmo ~inistro enviando o requeri-
-mento . de André Pinto da Silveira, que pede 
ser isento de pagat· á-mesa là diversas rendas 
pelos magotes de taba~o de 24~t·as á 2 ar· 
robas, que-,. enlt'l\o na cidaue da Bahia, para. 

• serem. exportados, os 100 rs., á que pela reso
lução de 23 de Outubro de 1817, sao sujeito· 
os rôl!}~ de 15 e mais arrobas, etc.- A' 3' 
commiss:i.o de fazenda. 

10~ Do minislt'o da guerra, enviando a cor-
-t'espondencia official, ... que tem havido entre o 

presidente da provincia de Pernambuco,..( e 
tambem o cornmandante das armas) e a re
partição dos negocios da guerra, sobre provi
dencias dadas pelo governo a respej,to das de
sordens dos"ilmotinados em P,rnellas de Miranda 
naquella província, requisitando ao mesmo 
tempo a restituição dos officios origínaes, etc. 
- A' secretaria para ser pr~nte á quem fez a 
requisiçlio, 

11. Offiêiõ' do Sr. deputado~urefüino de 
~uza e Oliveira Coutinho, participando ter 
SÍC!o nomeado pel,.a regencia, em nome do Im
perador o Sr. D. Pedro II, r~inistro e secretario 
de estado dos negocios do imperio por decreto 
de 23 do corrente, e ter acceitado á bem do ser
viço publico' o refel'ido cargo, ele.- Fica a ca
mara ~lei rada. 

E' 'fflandado á commissll.O de justiça cívil, o 
reg,uerime~ de ~anoel Ribeiro aa Silva 
Lisboa, cidadl\o brazilêiro, e doutor nas facul

- dades de leis e canones. 
São mandados á commissno de petições os 

requerimentos dos fieis do almoxarifado do ar
senal da côrte, de Joaquim Sonres dos Santos, 
morador da Gua't'atyba, termo desta côrte, dos 
guardas dos armazens do arsenal de guerra 
desta·â)rte, e do desembargador Caetano Ferraz 
Pinto. 

a SR".°' PAULA ALBUQUERQUE offerece um pro- . 
;wcto de reg-nto p~a 11oS relações do imperio, 
requerendo, que O dit• projeclo vá a un1a com
missll.o para o l'B'llólr e dar o seu parecer.- E' 
remeltido á commissãO de,Ostiça civil. 

-O Sr. Henriques d.e Itezentte pede a palavra, 
e falla sobre o extravio, que levarão 400 contos 
de réis em notas falsas, que vierão da 14ança ; 
diz que das informações que se tinhão remettido, 
não se póde,. saber aonde isto pára ; qne tem 
apenas apparecido uma portaria do ministro da 
fazendr,que era naquelle tempo, hoje o 
marquez de Maricá, em que remette este ne
gocio ao corregedor do crime da côrte, Correia 
Picanço, mas q_ue nada se sabe disto, o que é 
um facto escandaloso..,. declara que, em outro 
tempo já tinha havido quem-se aproV'dltasse de 
um maço de nota!' co1"iiemnâdas J!:o fogo, que 
havendo-se procurado saber deste negocio em 
os cartorios de todos os escrivães, nenhum dava 

TOMO 1 • ... 

noticia delle ; e que até o desembargador, que 
era o juiz naquelle tempo, respondêra, que não 
tem havido processo algum a tal respeito : 

O illustre orador continua dizendo, que o 
ministrn ele então é respon'!;avel por nii.o fazer 
responsaveis os ministros a quem fôra incum
bida esta diligencia ; nota os factos que vêm 
relatados no relatorio do ministro da justiça ; 
e estranha o procedimento de um juiz de paz, 
que fôra encarregado da apprehensão dos fa. 
bricadores de moeda falsa : e conclue decla
rando que, elle, como deputado faz da sua parle 
o que póde, e qlle p09- consequencia" accusa o 
ministro de então, hi!je marquez de Maricá, e 
que manda para a mesa a sua accusação, n/lm 
de se seguir o que manda a tal respeito o regi
mento da camara. 

V em á mesa e é lida a seguinte accusação do 
Sr. deputado, contra o ex-ministro da fazenda. 

DENUNClA 

« Augustos e dignissimos sermores represen
tantes da naçao. 

" O abaixo assignado deputado pela provincia 
de Pernambuco, ante esta augusta camara, de
nuncia, e formalnH,nte accusa pelo crime de 
ommissl>, erro de of-ficio e prevari.êação ao • 
Exm. Marianno José Pereira da Fonseca, como 
ministro e secretario de estado dos negocios ew, 
fazenda, que assignou a portaria de t8 de Agoslo 
de 1824, remettendo ao juiz do crime da côrle 
e casa, uma caixinha, contendo papeis relativos 
ao crime alroz de fabricação de notas do ~n·co 
falsas, projectaclo por João Marole, assim como 
s devassas, a que procedeu a policia da França, 

e outros documentos relativos. O fund.1mento 
desta denuncia consiste, em que, sendo um ne
gocio de lanta transcedcncia, o dito ministro 
nenhuma precaução tomou para a segurança 
destas notas, para que ellas nunca entrassem 
em circulação, como em toda probabilidade tem 
snccedido, assim como para que o crime no.o 
ficasse em esp0ssas treva:;, como tem igualmente 

~uccedido. 
« Pelo contrario a portaria do ministro não 

exprime posilivantente notas falsas, nem o valor, 
a que ellas montavão ; pe1as infot.líj,ll!tÇõcs do 
governo se collige, que nenhum assento, 
nenhum termo, nem um recibo existe no the
souro, por onde se conheça, que com effeito 
taes notas, e papeis fossem remettidos e i.:ece
bidos pelo juiz, á quem se remettião, que entilo 
era o conselheiro Antonio Corrêa Picanço, o 
qual em seu officio de 18 de Agosto de 1832 
~Iara que de nada sabe, senil.o que niío hou~ 
procediment~or ter fugido Marole, e que os 
papeis farão remettidos, não sabe para onde, de 
maneira, senhores, que nem o juiz, nem escrivão 
algum do juizo, nem os distribuidores sab~m de 
tal negocio • ~ 

ic O que parece evidente é, que apenas 
24 
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aquellas notas forllo tiradas a um, 1r11tros lhes 
lançarao as vistas cobiçosas, vi_ndo assii:g a ve
rifi10r-se o sic vos nQII vo~is melijicati.~ • opes, o 
que nrio é caso unico na historia das nota~ do 
banco do Brazíl. Tudo isto denuncia pelo 
menos o'ltesleílo, falta d~ zelo, erro de officio, 
ommissilo e prev_.,ricações, qü"e têm ~empre 

• presididô""á direcção dos negocios pubhcos do 
desgraçado impel'io do Brazil, que por seme
lhan~s-)ausas tem chegado ao abismo, que 
tanto honiorisa a todos. Resultando pois que a 
marcha que seguio este •importante .. negocio 
impõe ao Exm. Mariãnno José Pereira da F't>n
~ça, _.esponsabilidade de seus proprios erros, 
e ommissões, e de nilo ter feito em tempo respon
sabilisar aquelle juiz; requeiro que esta de
nuncia seja remettida á uma comrnissão para 
dar com urgencia o seu parecer:.... · 

« Paço da camara dos deputados, em 24 de 
Maio de 1833.-0 deputado, Hem·iques de Re
zende. » • · _ 

O Sr.,.limntezuma. lembra qÚ·~·i responsabi
·ndade não estará .iió"~inistro mas tambem 
no ouvidor do crime daquelle tempo- e é de 
opiniãO, que se recommende ao governo para 
que faça responsavel o ouvidor na fórma da lei. 

,..Ueservada para..$er remettida -á uma com
ntissão especÍO!ll, que se ha de nomear para 
tomar conhecimento da dtancia. 

O M~o SR, REZENDE mand::t"'l!P!nesa etn addi
tamenle á sua denuncf!, a seguinte indicaça.cr : 

outra maneira o povo das galerias, e não estar 
com escarros e sussuros perturbando a ordem, 
e que a sua conducta não é propria de cidadãos 
livres ; que a elles espectadores naquelle lugar, 
.?! lhes pertencem silencio, _e respeito, qué-, 
dev• ter d~nte da representação nacional. 
(Apoiados.) •· 

O Sn . PnESIDEllíill declara que se fosse ne
cessario elle proporia á camara as medidas, que 
se deve tomar para conter na ordem o povo 
das galerias, e recommendando ao mesmo a 
attenção devida, diz, que espera que ella será 
prestada ; e declara mais, que apesar de:~todos 
os rumores, o 'temor na.o influe na camara dos 
Srs .. deputados, e que se forem precisas me
didas elle as proporá á camara. (Apoiados). -O Sr. Carneiro d~ Cunha, continua a fallar 
na materia, e a favor do projecto. 

_ Neste mesmo sentido fallão os Srs. Lobo de 
Souza, Vieira Souto e Araujo Lima ; porém o Sr. 
MMliim Francisco falia contra o projecto, e do 
mesmo modo o Sr. Rebouças. O Sr. Evaristo 
é interrompido no meio do seu discurso pelo 
rumor do~ espectadores das galer ias. 

O Sn. PRESIDENTE torna a recommendar a 
attençao, e declara, que mamiará sahir das ga
lerias aquelles indivíduos, que nno estiverem 
na ordem, e que elogiará os que se compor· 
tarem bem; (apoiado) e que por semelhantes 
motivos .. nunca le,•antará a sessão. (Apoiados.) 

<< '.Requeiro, que ~recommende ao governo, 
que faça efh:ctiva a responsabilidade do juiz do • 
crime da côrte e casa, á quem foi remettida do 
thesouro uma caixinha com papeis, relativos á 
notas falsas trazidas de França por Joao..Marole, 
porque o juiz declara não saber para onde taes 
papeis passarll.ff' de sua ma1r,-Rezende. ,, 

O Sr. Evaristo contínua a fallar e a sustentar 
a su.f opinião a•favor do projecto. 

Finda a dis~ssão..-~ retirando-se o ministro 
com as mesmas form alidades, é posTa á votação 
a proposta para passará 2• discussão, e é appro
vada. 

Em seguida continua a discussilo da 2ª 
emenda, vinda do senado, ao pl'Ojecto sobre as 
notas do velho padrão, que diz assim : 

Remetlida á commiss!!.o de justiça criminal. ... .. .... 
ORDE~ DO DIA e> .. 

.... 
: A's onze horas participando-se que O"li!r. mi

nistro da guerra achava-se na sala immediata, 
é recebido com ~s folõl.nalidades do estylo e 
toma assento. 

Ç.ontínua a discussão da proposta do go
vernÔ, ácerca cfo augmento do soldo dos offi: 
ciaes militares, ~ 

Ne;~a discussl!.o fall!!.o os~ Perdigll.o contra 
o proiecto ; Costa Ferreira a favor ; Castro 
i1vares coQ,\ra; Carneiro da Cunha a favor. 

Na occasião em que este Sr. deputado estava 
emíttindo a sua opinill.O, houve rumor nas ~ 
lerias, e certos escarros, de alguns espectadores 
que interrompera.o o discurso do illustre eracl.,; 

O sr:Evaristo pede a palavra·, pela ordem 
e declara, quli,é necessarió que se· comporte de 

« Depois da palivra - attenção - accres
cente-se an tomar todas as medidas sobre a 
qualidade do papel, pa,,feiçllo da chapa, seu de
posito e outras quaesquer cautelas indispen
~v~ para evitar abusos, 

Proseguindo a discussão, o Sr. Montezuma 
falla sobre a materia, e sendo dada a hora fica 
adiada. -

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia 29 : 
Nomeação da commissão especial para exa

minar a denuncia offerecida contra o ex"mi
nistro e secretario de estado dos negocios da 
fazenda, Marbnno JoP Pereira da Fonseca, 
hoje .. marquez de Maricá; continrra,Qo da dis
cussão ias emendas-do senado ao projecto so- · 

.,..bre ,llOlas do velho padrão e a mesma do dia 
ant~dente. 

Levanta-se a sessão depois das 2 horas da 
tarde. 
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-Sessão elll ~9 de Maio 

• 
PRESIDENC!A DO SR, LIMPO_ Í>E ABREU 

_ .. 

SuMMARIO.-Expediente.- Ordem do dia.
Eleição da commisstlo especial para examinar 
a denwwia contra o ex-ministro ddjazenda 
o rnarquez de Maricá. - Emendei do senado 
ao projectn sobre a substitiiiÇtío de nntas do 
velho pad1'ão. - Creação de escola! de pri
meiras lettras. - Lei sobre o recrutamento . 

• Do• secretario do sena4o, acc;m;wanha;ch, a 
resolução desta camara, que applica para o col
legio dos orphãos de S.. Joaquim da cidade da 
Bahia a quantia ,deixada cm testamento por 
João Francisco da Costâ';"para construcçãoi,,._ e 
ornamentos de uma capella ; á qual o senano 
não tem podido dar o sen consentimento.
Fica acamara inteira~ ..... 

• Rem~te-se á commi;são de pensões e or
denados, o requerimento de João Cárlos Leal : 

A's 10 horas feita a chamada comparecem 
72 Srs. deputados. 

Fall!l.O com causa participada os Srs. Castro e 
Silva, Pereira de Brito, Junqueira, Pinlo Pei
xoto, Be_)Jo, -Moura-;"Belisario e LC';l3a ~ sem ella 
os Srs. Corrêa. de Albuquerque, Calmon, Ma
noel Amaral, Pairo, Lino, Chicharro, Baptista 
Caetano, Gomes da Fonseca, Ferreira de Mello, 
Pinto Coelho, Vasconcellos, Simões, Paula 
Souza, Clemente Pereira, Montezuma, Ledo e 
Sá Palacio, 

Aberta a sessão é lida e appl'ovada a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE - ..... 
O SR.· SECRETARIO MELLO MArros passa a lêr 

os dos conselhos geraes, o dos habitantes da 
freguezia de Arassariguama da província d~,. 
S. Paulo, e á commissão especial para conhecer 
de denuncias dadas contra o ex-ministro da 
justiça o Sr. Carneiro wo, o do desembar-
gador Miguel Joaquim de Cerqueil'f.l e Silva; • 

Fiido o exf}edierite, o mesmô sefaetario lê os 
seguintes pareceres: 

lº. « Foi pxesente á com missão de constituição 
uma r~resentação assignada por Manoel Alves 
de Toledo Ribas, João de Deos Magalhães 
Gomes, Antonio Ozorio de Magalhães, e Fran
cisco Theobaldo Sanches, na qual iuculcando-se 
representantes legaeê.,dO povo, e tropa do Ouro
Prelo, rllierem, que sem se apartarem um.apice ._ 
da lei, la1":ar9o mão das armas n.Jlr)oite de 22 
de Março do corrente anno, e re11~lirão para 
longe de si o presi(Ulllte Manoel Ignai;.io, o vice-os ~guintes oflicios ~ _ ... .,. 

Do ministro da mârinha, pond~rando - que a 
quantia orçada para as despezas com os pharóes 
não chega para o custeio dos mesmos, e pe-

4ftindo providencias á respeilo.-A' "commissao 
de orçamento. 

• presidente Bernardo Pereira de- Vasconcellos, e 
o êonselheiro José Bento Leite Ferreira,.-de 
Mello; elevando a vice-presidente Manoel S<Tares 
do Couto: 

Do ministro da fazenda, acompanhando o 
officio do ministro dos negecios estrangeiros, 
dando os esclamcimtmtos pedidos áce""' da • 
base sobre que se mandou a liquidação das 
presas no bloqueio do Rio da Prata.-A' se
cretaria para ser presente á quem fez a requi
sição. 

Do mesmo ministro, respondendo que não 
consta no thesonro publico nacional ter-:;,e exi
gido contas dos thesoureiros das--differente~.Jo
terias, e mostr11ntlo qllt! 1' debito liquido do 

• mesmo thesom·o por dinheiro de auzentes re
colhidos aos seus cofres.-Teve o mesmo des-
tino. ' 

Do mesmo ministro, dando os esclareci
mentos pedidos ácerca do exame da adminis
traç!lo da fazenda do Cea~ e da posse e paga
mento do ordenado do administrador da mesa 
de diversas re?das da mesma provincia,-Tem,. 
o mesmo destmo. 

Dõ ministro da guerra, acompanhando duas 
resoluções do conselho geral da província do 
Piauhy, uma sobre a creaçllo alli de um corpo 

"de tropa da 1• liriha, e oulra sobre a continuação 
dos trabalhos pr~sos para se finalisar a carta 
topographlca, estMi~ica etc., da dila província. 
-A' imprimir-se as resotltçõ&S. -... ~ 

« Os representantes pretendem justificai· esta .. 
seu procedimento allegando, que as autoridades, 
contra quern se conspirarão, tinhllo fl'l'alicado re., 
~tidas arbitrarieda~s, ise preparav1lo final· 
mente a dar co~m tropa o ultimo garrote á 
liberdade, sem que jamais attendessem ás 
queixas, que pela imprensa elle'§' muitas vezes 
fizerão apparecer em publico ; pedindo por isso 
a esta augusta ~mara, que sanccione este seu 
procedimento e faça retirnr as referidas auto
ridades daquella provin~iare o marechal Pinto 

..Beixoto,-· para alli mandado pa1.:a illudir os "' 
mineiros, visto que a· re~ncia qllo âttendeu ás 
supplicas, que nieste sentido já lhe forão dil'i· . 
gidas. : 

cc A commiss1lo observa, que além de ser 
eminentemente criminoso o procedimento dos 
representantes, o seu requerimento na.o póde 
ter deferimento nesta €;jlsa, pois isso impcrtaria 
tanto, com9'o inH10melter-se acamara em acrof 
do poder executivo, contra o qual nenhum só 
facto se allega, que tenha ao menos a apparenci:. 
de crime; mas paraque se nM despresem in-
teiramente queixas contra autoridades subal
ternas, que ainda quando n1l.O fundadas agora 
em facto algum positivo, cõth tudo podem ter 
motivos I].aes, e altendiveis, é de parecer, que se 

· officie ao governo-para que pelos meios com
petentes, faça examinar miudamente este ne • 
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gocio, e remelter a esta casa o resultado das 
averiguações. 

« Paç.9 da camara dos deputados, em 24 de 
Maio de 1.833.-M . .Alves Branco.-:-João Gan
dido de Deos e Silvlt. ,, .-

" Com quanto, eu entenda que as represen
tações anti-constitucionaes dos que requerem 
com as armas, ou melhor dissera, dos que 
ameaça.o · á camara, devem ser indeferidas, 
todavia, como a paz do Brazil depende de :;er 
observada religio~mente a constituiçãO n!io só 
pet.l1s governados, mas lambem pelos gover
nantes, que nunca devem ficar impunes quando 
ferirem o codigo fündamental do imperio : e 
sendo accusados o presidente, e vice-presii\en te 
de Minas de graves culpas, as ei,uaes posto <JUe 
vagas, e nl:\o estribadas em documentos, devem 
ser examinadas com madureza ; sou de parecer, 
que se peça ao governo a representaç!l.o, ou re
presentações de queixa, que tenhão sido feitas 
pelos ouro-pr.etanos, e mariannenses contra o 
presidente Manoel Ignacio, vice-presidente Vas
concellos, e c~selheiro José Bento Leite Fer
reira de Mello; e bem assim a narração, e docu
mentos do acontecido na noite de 22 de Março 
proximo, que como--dizem os requerentes na 
sua representaçll.O, forliO apresentados ao mi
nistro do impeiro por dois negociantes, pois~ó 
á vista desses documento~ poderei emittir,. o 
meu parecer sobre tao grave rnateria.-A. P. 
da Gosta Ferreira. ,, 

Adiado por haver vot~.separado. 
2º. « A commissao de constituição, tendo exa

minado o requerimento de Carlos Seidler, na
tural de Brunovica, ex-alferes do batalhao n. 
27 da 1 • linha, pedindo ser natnralisado ~dadã-0 
brazileiro.- E' de parecer, que o supplicante 
deve requerer á vista <la lei da naturalisação, á 
autoridade competente. 

« Paço qa camara dos deputados em 8 de Maio 
de 1833,""7' .4. P. da Gosta Fm·reira.- M. 
Alves Branco.- J. Candido de D eus e Silua. " 

Approvado. • 
3°. « A <:l)mmissll.o de constituiç11o examinou 

o requerimento d~arlos Ottmer natural de 
Brunovica ex-tenente do 2º batalhão de gra
nadeiros da 1• linha, em que pede ser natura
lisado cidadão braiileiro.- E como pela lei 
novíssima está marcado áquem deve recorrer 
o supplicante, é a mesma commissão de pa
recer, que assim se lhe defira. 

« Paço da camara dos deputados em 8 de Maio 
de 1833.- A. P. da Costâ Ferreira.- M. 

• Alves Branco.-João Candido de Deos e Silva.n 
Approvado. 
4º. cc A comm.issão de constituiç!io, te~do 

examinado o requerimento> de [rancisco. d1, 
Silva Ma<:hado, e José Simplicio Rodrigues, em 
que pedem ser empregados em guardas da AI-

.. 
fandega, visto quê tendo sid'o sargentos da 1ª 
linha;-um teve baixa por .molestia, e outro ·sa 
acha reformado- com meio soldo, ent11etanto 
que tem á seu cargo numerosa familia. E' de 
parecer, quià,n1lo compete á esta augusta camara 
o deferimento dos supplicantes. 
• "P~ço da camara dos deputados, em 8 de M.tio~ 
de 1833,_..A, P. dá Costa ~erreira.- M. 
Alves Branco.- J. Oandido de Deos e Silva. 

Approvado. 
5°. A commissão de pensões e ordenados, 

julga nas circumstancias de ser approvada a 
aposentadoria concedida pôr decreto de 12 de 
Outub~ dlll-1825, ao ee!lembargador da relaç1lo 
da Bahia Placido Martins Pereira, com a me
tad.e do seu ordenado, e para ~se finíãpresentçt 
a seguinte resolução. 

« A assembléa geral legislativ'!, resolve. 
cc Artigo nnico. Fica approvada a aposenta

doria concedida por decreto de 12 de Outubro 
de 1825 ao desembargador da relação da 

• Bahia Placido Martins Pereira, com a meUlde 
do seu orden~do. .. • 

cc Paço da camã'ra àõs deputados~ 23 de Maio 
de 1833.- J. F. Toledo.- J. bL Carneiro da 
Cunha.,, · 

- App-irJvado,..e á imprimir a resolução. 
6°. ,, A commissll.o de pensões e ordenados é 

de parecer, que se approve a jubilação concedida 
pelo gov1}1:no a José Theodoro, da Roza Gama, 
na cacleirn de grammatica latina da cidade de 
Cabo Frio, com o ordenado annual de 240$ 
rs, em attenção a ter presta.ijo mais de 30 annos 
de '!erviço, e achar -se den!ente, e para isso of:m-. 
rece a seguint_ ~solução. ~ 

cc A assembléa geral legislativa resolve : 
cc Artigo unic:o, Fica approvada a jul;i.ilação 

concedida por decreto de 24 de Janeiro do cor
rente anno, a José Theodoro da Roza Gama na 
cadeira de grammatica latina da cidade de 
Cabo RiiQ., com o.wdenado.Jànnual de 240$000,. 

"' '1, Paço da camara dos deputados, ~ de 
Maio de 1833.-J. F. de Toledo.-J. llf. Car
neiro da Cu.nha.-H. José de Barros Paiin. » 

Approvada e a imprimir a resolução. 
. 7º. " A commissão de pensões e ordenados, 

tendo em vista o § 11 do art. 102 da consti- • 
tuiç!lo, entende que não tem lugaryor e!'ta ca
mara o deferimento dos requerimentos de An
selmo Landi, mandaú;r dos carpinteiros d~. 
machado nesta côrte e de D. Joaquina Rita 
Porciana, viuva do porteiro aposent..do da se
cretaria de elolado dos negocios da guerra José 
Joaquim de Calasans, pedindo esta a con
tinuação do ordenado do seu IIJ.l!.!'Ído a titulo 
de pensão, e aquelle a do seu salario, visto 
a~ai;;s~impossibilitado de continuar . no ser
viço .... ~ 
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" Paço da- camara d~ dep'ütados, 23 d~ 
Maio de 1833. -J. F. de Toledo.-J .. M. Ca1·
neiro da Cunha.-H. J. de B_arriJB Pa'!Jn. · » 

Approvado. 

8º. « A commisstl.o ecclesiastica vio e ex.a
minou o requ~imento do padre João Baptista 
Avondan~ vigario encomm:end~do na freguezia 
de S. LQ..uenço d#Tijue,upápo, no bispado de 

• Pernambuco, em que expõe ter feito canonica
ment1;_ opposição em concu~o a esta igreja em 
1827, C!!Tnforme o alvará de 6 de Setembro de 
1826, e ter sido na mes~ provido e.m abono 
do seu exame e re~ntes serviços pela.Jlro
visilo do reverendo bispo, entilO governador do 
bispadtr," como se vê da sua provisão junta, e 
ter tomado posse continuando até o presente 
neste cargo com geral satisfação de seus paro
chianos ; allega o exemplo do ...padre Antonio 
da Cunha Vasconcellos, que em identicas cir
cumstancias acaba de ser collado na igreja de 
S. Pedro e S. Paulo de Mamanguape, em vir
tude desse f,jlesmo concurso, tiradas as duvid~ 
de jurisdiefQo que se suscitárão·enlre o cabido e 

·& bisp~e conclue nnalmente pedTndo sêr col
lado na dita ig'l'eja, Tijucupápo. t com
missilo achando justa a supplica e razões do 
supplicante, por ter de sna parte feito quanto 
lhe instrue o direito e dispõe o concilio de 
T_sei1to sobre o,, concurso dãs igrêjas, é de pa
recei· que se rtirnettão est~papeis ao go,,erno 
para fazer expedir as ordffl!! necessarias, afim 
de verH~a1·-se a collaçll.o do s~icante."" .. . 

« ~aço da camara dos deputados, em 22 de 
Maio de 18-ª3.-Mttttoel lgnacio de Oa?'valho. 
-Francisco de Brito Guerra.-Antonio 1J1ai-ia 
de JJ,Joiira. » • 

Adiado por se pedir n palavrn. 
9º. " A' commissllO dos conselhos g~·aes foi 

presente a re11tesentaçao ~ conselho geral da 
provincia de Goyaz, em que expõe que tendo 
sido posto em pt·a~a pe.lo_.J)l;esidcnte em con
selho cr "clecreto de 11 de Novembro de l.iJ31, 
que fez exte~iva á toêtas as pro~cias do im!"' 
pirio a disposição do decreto de 25 de Julho, cr"e
aÕdo diversascadeiras no Ceará, e sendõ' ... postas 
á concurso na capital daquella provincia as ca
deiras de philosophia-racional e moral, geo
metria, rhetorica e francez, á quasi um anno, 
apen~s verificou-se o provimento da de rhetorica 
tornando-se infri!ctiferos aos goyanos tllo uteis 
estabelecimentos por falta de oppÕsitores, e re
conh~endo o conselho o·atraso de instrucção 
em que ae acha aquella prW!ncia, representa 
1>:ua que se,autorise ao governo afim de no
diear os primeiros professores para as cadeiras 
creadas pelo clecrelo de 11 ile Novembro de 
1831. A · commissao convencida de que J 
diffusao das luzes coutribue muito para o aug
mento da civilisação, e da moral, e quê n.
havendo"Ilaquella provincia pessoas habilitàdas 

para o magisterio das cadeiras creadas, como 
indica o conselho, é de parecer que se adapte 
a seguinte resolução : 

A assembléa geral legislativa resolve: 
:a<c Artigo unico. Fica autorisado o governo. 
para nomear os primeiros professores das aulas , 
de i!ftilosoplrnl .racional e moral, geometria e 
da ling11a franceza creadas na cidade de Goyaz 
pelo decreto de l~e Novembro de 1831. 

« Paço da camara dos deputados, em 24 de 
Maio de 1833.-Vcillasqties.-H. de Rezencle.,, 

Approvado e a im[lrimir a resolução. 
10. ,e A cqinmissão dos conselhos ~raes, 

tendo examinado a representação do conselho 
geral da província de Minas G"raes, ácerca da 
representação que ao mesmo conselho dirigiu 
por seí'.is agentes a companhia de mineração 
brazileira de Gongo-Soco, pedindo a r<:dacção 
do imposto que actualmente paga.-E' de pa
.i:ecer que a mesma representaçil.o seja enviada 
á commissil.O de orç:unento. 

-;:-paço da camara dos deputados, em 24 de 
Maio de 1833.-Vallasques.-H. de Rezende.» 

Approvado. 
11. « A' comm+.õsão dos conselhos geraes, 

forllo presentes duas represe~ações do da pro• 
vincia de Malto Grosso, pedindo em uma, para 
que sejão transferidos á administl'ação da fa. 
zenda. daquella provincia os rendimentos da 
passaget'h do Rio Grande, por quanto tendo-se 
aberto a actual estrada que segue da dita pro
víncia para a de Goyaz no anno de 1737, á 
custa da camara, e povo da cidade de Cuyabá, 
estabelecendo depoi91"para evitar contrabandos, 
e fugas de escravos, um registo na Insua, de 
onde foi transferido para o Rio Grande, extre
midade daquella provincia, com a de Goyaz, e 
onde existe um commando mantido pela fa. 
zenda da mesma província de Malta Grosso, não 
é justo que os rendimentos da mesma passagem 
pertenço.o á adminisJiaçM da fazenda da pro· 
vincia de Goyar.: e rrn segunda pede o conselho 
para que• se extinga naquella província a casa 
da fundição do ouro. ,.. 

« A commissão tem a notai· que quanto á 
octfflçno da casa da fundição do ouro já se acha 
providenciado pela lei de 24 de Outubro de 
1832; e cwe quanto aos rendimentos da pas• 
sagem do Rio Grande, que pretende o conselho, 
sejil.o transferidos á. administração da fazenda da 
dita provincia de Matto Grosso, é de _Parecer, 
seja enviada a representaçllo á comm1ssao de 
orçamento. 

« Paço da camara f9 deputados, em 24 de 
Maiooe 1833.-Vallasques.-Heiiwites de Re-
zende.» .,, 

- Approtado. 
- F21 tambem approvado, depois de apoiado o 
seguinte requerimento : 
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, . cc ~Proponho que se nomêem duas com mis
sões ; uwa interna, e outra externa, para quanto 
antes revert:m o codigo di,.processo crimi!lfll, e 
disposições provisorias annexas, a respeito da 
admiIJ4traçl\o da justiça civil. ~ ........ .., 

•tc Paço da camarn dos deputados, em 29 de 
Maio de 1833.-Manoel Al-ues ~nco.» ,.t, 

ORDEM DO fJft\. .. 
Pro.-se á eleição da coromissãO ~e

cial, que tem ~ examinar a . denuncia dada 
contra o e~minislro aa·razenda Marianno José 
Pere.ira ~a Fonseca, hoje Marquez de Marir.á ; 
e ~colhidas as cednlas sahirão eleitos os Srs. 
Araujo Lima com 39 votos, Paula Albuquerque 
com 35, e Lopes Gama com 33. 

Continua a discussão da emenda do senado ao 
arl. 2° da resolução desta camara sobre a sub
st~ição das notas do velho padrag. 

Dez minutos depois -&o meffll dia retira-~~ 
Sr. prc~rlente, ,a, occupa a cadeira o Sf 1 º se
cretario l'vlello MaU..s. 
-Fallío so11.re o a~sumplo os Srs. Perdigno, 

May, Lobo de Souza, Duarte e Silva Martim 
Fráncisco Araujo Lima,•t!astrn Al~s e Re
bouças. 

Julgada discutida a materia,+ approvada a 
emenda, e adoptada, sendo remettida com ac 
resol ll c,ll.o á corn m,i;,sllO de red.icçãü. 

~n .Qntno lugar a 1 • discuss!ío -do prôj'ecto 
..iie lei riu 1830, sob n. 25 para haver em cada 
districto de cem.fúgos uma escola de primeiras 
letra~, e ontra de ai·te, cfos mais demandadas 

.,J.10 lugar, e julgmla finda passa para a 2" dis
cussllo. 

. Entra g,epois em• discussão a resoluçllo n!lo 
impressa sobre o modo de proceder-se 31' re-
crulame~o. • • ,. 
., O Sn. Pimo1d'Ão pede pela importa~a da m:". 
leria a im press!lo ela resolu~!io. 

O SR. HERMETO oppõe-se á impressao ; assim 
como o Sr. Evaristo por se ler o anno (l41ssado
dispensado a impressão. 
. Ha_ nm p~queno debate sobre este ob
~clo, votando alguns Srs. dé\1\ltados pe'la im
pressão e outros contra. 

D~culida a materia, resolvê a camara que 
não se imprima a resoluçllo. • 

Volta-se á discussão dú 1rt. 1° e ~ndo dado 
a hora, fica ~ada a discussão. 

O SR. lº SECRETARIO designa para ordem do 
di& 30 de Maio : 

Nomeação da commissno êspecial para rever 
o· codigo do prncesso criminal, l disposições 
relativas á admi,nis,traçao da justiça ci~I ; - - • 

3• dismis.são da lei da fixação das forças de 
[erra;• ~ 

Resoluç!ío não i!I)pressa sobre o modo de 
proceder-se ao l!éCruta~nto ; 

3" discussão do projt!eto do senado sobre pri-
vilegJos de fabricas de assu/Wr ; -

Resolução úo senado não impressa, creando 
villa o arraial do Bom-Fim ; .,. 

Resolução do conselho geral de Goyaz sob 
ri. 6 deste anno, a 1· elev,mdo a freguezia a 
capella cu~ada ao Senhor do Bomfim ; 

Resolução do senado de 1830 sob n. 200, 
sobre a nomeação de dous capellães u.ara a ilha 
de Fernando, e de 1831 sob n. 23 determinando 
quaes as despezas municipaes. 

Levanta-se a sessão ás duas horas e um 
quar¼_: 

§es!!',ão em 30 de Ma ío 

PRES!DENC[J\. DO SR. LIMPO DE ABREU ......... .... 
SmIMA!t'!l'l.-·Expediente. - Ordem do <lia. -

Eleição da co:mnissão especial para rever o 
cudigo do processo criminal.-Lei sob1·e o re
crutamento. - Priv-ilegios ás fabricas de 
assucai· . 

Depois das 10 horas feita a chamada, 
ahão-se presentes 80 Srs. deputados. 

F~o com,causa participada as Srs. Castro 
e Silva, Pereira de. Brito, Oliveira, Bello, Jun
,1ueira, Pinto Peixoto ; e sem ella os Srs. Corrêa 
de Albuquerque, Lino Coutinho, Chichõrro da 
Gama, Buptistu Caetano, Gomes da Fon~a, 
Ferreira de Mello, V-nsconcellos, Paula Simões, 
Paula Souza, Clemente Pereira, Ledo, Soares 
de Souza. -

O SR. PaESIDEtin: declara aberta a sessilo, e 
1ícia a acta da antecedente, é approvada. 
.. QSR. 1º SECRETARIO dá conta do seguinte 

.... !i, - E~PED!ENTE • -1°. Um olfic.io do ministro da justiça interi~, 
participando que o marechal José Mal'Ía Pinto, 
no dia 23 do corrente ~ntt'tlra na capital de 
Minas Geraes, etc.-Fica a camara inteirada. 

2º. Dois officios do secretario do senado, 
participando um, que o mesmo sen;;ío consentia 
nas altell<!Çóes propostas pela camara, no pro
jecto de lei, pela qual se estabelecem duas po· 
v~es na eslradn entre o termo da cidade do 
Desterro, e da villa de Lages, e outro enviando 
uma resolução, que faz extensiva ás exigencia• 
e communicações com qualquer individuo, cor· 
poraçàO e -autoridade da província, a dout4na 
do al'l. 44 da cai'l"a de lei de 27ede Agosto de 
1828, _sobre aJna~ra .à-e obterem os conselhos 
geraes de província as info1'mações, e docu
mentos, que lhes fôrem precisos áceL·ca de 
providencias lemln·adas pelas camaras muni--
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cipaes. - Esta resolução vai a imprimir e 
aqpelle primeiro officío remellido á commissl\O 
de redacç!lo. .. 

3°:--.pm officío do presidente do Rio Grande 
do Norte, enviando as actns do conselho admi
nistrativo de 22 e 26 de Abril deste anno, tra
tando, uma do arbitramento de cento e vinte 
mil réis para cada um dos juizes de direito da
quella .província, e a outra, da alteração , que 
teve lugar na divisão do novo município elos 
Touros.- A' 5!0mmissão de pensões e orde-

"1ados. 
4º. Outro officio do mesmo presidente, re

mettendo a acta, pela qual se fez ver, que o re
ferido conselho dividia a provincia em novas 
comarcas e lermos.- A' ct~fl'lmissão de esta· 
tistica. 

5°. Uma felicitação da camara municipal da 
villad a Campanha.- E' recebida com especial 
agrado. _ 

6º. Uma representaçll.o da mesniã camara, 
pedindo a C4eação de uma cadeira de philoS!O· 
phia moral, e da língua franceza.- A' com
mis$ãO de instrucçao publica. 

7'', Os requeri~entos de D. C'amilla Arna
lia Rebello da Gama, e do pàrpcho José Rodri
gues Pontes.- A' comm~sao de pensões-;- ... . .. ... 

Lê-se o projeclo da commiss[lo de justiça 
. criminal, sobre a interpretaç!i.o pedida pela re
.Jaçno do Maranhão. -'".J 

Resolução tomada em conseguencia da votação 
desta · augusta cainara sobre o parecei• dCJ 
coinmíssão de justiça criminal, ácerca da in· 
terpellação pedida z1cla i-elaçuo --do JJ/cwa· 
nhão, do a.i·t. 111 do codigo crünúwl. 

A assembléa geral legislativa resolve : 

« Artigo unico. Sao emprcgt1das no tncRmo 
sentido as palavras autores e cubcçus, que se 
encontro.o no art. 111, e outros do codigo cl'i
minnl. .. -

«< Pa~o da cama,i;,a dos deputados, em 25 de 
Maio de 1833.-""ll'rand.:1co de Souza l'al'aiso.
H. J. de B. Paim. ,, 

Vai a imprimir com ul'gencia, bem como ou
tra resolução em separ.ado de um dos membros 
da mesma commíssão o Sr. Almeida e Albu
querque. 

A assembléa geral, resolve : 
cc Art. 1". Em todos i,s crimes, que, se· 

gundo as disposições do codigo, síl.O constíluidos 
pelo concurso de muitas pessoas, serão punidos 
cr,mo cabeças os pri11cipaes dentre os autores, 
com as pen·as, que correspondentemen~ lhes 
sao declaradas. "' • I 

11 Art. 2°. Naquelles, porém1 em que se de· 

.. 
clarão penas ~s caheças,.sem que todavia se
de.(.l'!trem contra os autores simplesmente, serão 
estes punidos com aquellas de outros crimes, 
em que tenhão incorrido. • ... 

«e ,Art. ... 3º. Os autores por consequencia no 
crime de sedição, serM punidos, como crimino
sos qe ajnntarnenlo il licito todas as vezes, q~ 
n!f1T forem julgados- cabeças4 incorrendQ:,.eStes 
na pena• de sedição além das do dilo crime na 
fórma dos artigos correspondente:; ao mesmo 
crime. 

« Paço da camaro. dos deputados, em 24 de 
Maio de 1833.-Como membro da commissão 
de justiça criminal, F. de Paula A. Albuquer_. 
qu~,..,. ' • 

Vai tambem a imprimir o paW!er da com
n;íssão especial encarregadã de examinar a de
nuncia da camara municipal da cidade doo.Pará 
contra o ex-ministro José Lino Cõutinho, nestes 
termos: • 

« A commiss!i.o especial, encarregada de exa
minar a denuncia dada em 9 de Fevereiro de 
1833, pela camara municipal da cidade de Be
]9111 do G..no Pará, em virtude..do art. Ti da lei 
do seu regimeht0:~contra o ex-"lflinistrn e secre
tario de estado dos negocios do imperío José
Lino Coutinho, vê que por aquella camiu_a é de.· • 

...nua.aiauo o mencion.ado ex-ministro de ter in
corr'ído nos §§ l º, 3" e 5º, do cap. 6° da Con
stituíçno do Impet'io, pelo facto de haver lou
vado, pelo seu oflicio de 14 de Abril de 1832, 
ao con~elbo geral daqnella provinda, que com
posto enlao de alguns cabeças, e comparsas da 
sediçno, que na mesma província tivera lugar 

_J)m 7 de Agosto de 18~1, comparára '))elA seu .. 
ol'ficio de ?J de Janerro <.le 1832 os actos pra
ticados neste dia no Pará, com os praticados 
nesta côrte no dia 7 de Al>ril do mesmo anno, 
exigindo n confmnaç110 <las horriveís prns· 
c1·ipções, que enlll.o alli fo1·ll.O decrdtlldas, re
BUltando do louvor dado ao conselho pelo 
ex-ministro, gaz aos ín!icis, á consliluição, aos 
iniwigos tl!I patria, e f._nalmen\.e a·os brazileiros, 
e ~1,1011'.ugucw§ ~anarchisn1s, e recolonisad~es,
que nao cessno de fomentarem a discordia pelo 
interior da provinciu, receando por isso '\ ca
mara municipal ver renovadas as scenas do dia 
7 de Agosto de 1831. 

,< A. commissão para que pudesse confrontar 
o contexto do art;cío de 14 de Abril de 1832, 
do ex-ministro denunciado, o--qual 1)01' _copia 
acompanhõ'u a rlel),).lnCia inencionada, com o 
officio do conselho geral do Pará com dal!!-de 
23 de Janeiro do mesmo anno, a que se refere 
aquelle, pedio copia deste oflici,e pela secre· 
taria do nnperio ; mas como tal oftício nao 
existe no archívo da mesma secretaria, como 
consta do officío de 18 de .Maio do corrente 
anno vê-se a commissào privada d'e fazer 
ll\~ª confrontação, aliá1; necessaria para se 
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conhecer o sentido, em que se expressava o 
ex-ministro denunciado, restando apenas á 
commissno encarar o coríi1:txto do officio de 14 
de Abril de 1832, sem a necessaria comparação 
com o oflicio de 23 de Janeiro do mesmo anno, 

• a que elle respondia. Coll1e-se deste of'ficio que 
o conselho geral da provincia do Pará felicitára 
ao governo pela resoluçãl' de 7 de Abril de 
1831 nesta côrle, e no mesmo tempo significara 
o seu jubilo pela resolução tomada_pelo povo e 
tropa daquella capilf, afim de salvai-a dos hor· 
rores da guerra civil, que lhe preparavão seus 
inimigos; respondendo o ex-ministro denun
ciado que a regencia, em nome do Imperador, 
agradecia ao conselho as expressões, com que o 
congratulava, e louvava-lhe ·o quanto se inte
ressava pelo socego da província: e supposto 
estas ultimas palavras pareção relativas ao ju
bilo significado pelo conselho da resoluç1lo lo· 
1nada pelo povo e tropa da capit.:il da pl'ovincia 
do Pará, todavia nem essa resolução se vê es
pecificada 110 officio para se j11lgar do seu 
acerto, nem se póde affirnar ser relativa á se-

- diç!lo, que no Pará teve lugar em 7 de Agosto 
de 183~ e nllo sendo licito dedul!tr·se por 
illações_ e argumentos a criminalidade, que deve 
só apparecef com evidencia, julga a commiss!lo 
que á vista do expendido n!l.o pwcede a de
nuncia dada. 

" Paço da carnara dos deputad-os, 30 de 
Maio 1833.-F. do Rego.-Francisco de~ouza 
Paraíso.- José Cesm·io de Mii-anda Ribeiro. >> 

·- E' approvacl,p o parecer da commiss!lo de 
pensões e ordenados, como se segue: 

,, A co1\1missllo de pensões e ordenados a 
quem foi presente o requerimento de D. Rita 
de Cncia e Silvn e suas irmlls, cm que pedem 
urna pensno correspondente á metade do or
denado que percebia seu fallccido pni, Luiz d11 

,-jilva VI\IIC, escripturnrio dtl conlndol'Ín da 
junta dn fnze11d11 da pmvinciu ile Minus Gc· 

.. f[lljl6: ó de parecer, qu~ sendo dus ull.l"ibuiçOcs 
do governo na l'J\rma ela constit11i1:110, concctler• 
mercês pccuniarius, dependentes da apw;ovaçno 
da assembléa legislativa, deve a rffl'l'plicanle 
recorrer á quem toca. 

« Paço da camara dos deputados, 14 de 
Junho de 1833.- Evaristo Ferreira da Veiga. 
- Joaquim Floriano de Toledo. - Manoel 
Gomes da Fonseca. ,> 

· Vai a imprimir bem como a resolução res
peê'a, o seguinte parecer da commissllo de 
justiça civil: -
... « A commissão de justiça civil examinou o 
requerimento de Jacome Maria Lumaehi e 
Mello, em que representa á esta camara, que, 
tendo seu fallecido pai Caetario Francisco L\J. 
machi de Mello obtido, á favor do supplicanle, 
alvará de sobrevivencia da propriedada do officio 

• de escrivllo da mesa grande da alfandega de Per-

nambuco, que o dito seü • pai exercia, acontecera 
ao tempo de requerer sua roae-o encarte do 
supplicante, P-Or se achar este em França nos 
estudos de bellas letras, e aind~ em menoridade, 
quando l.eve lugar a morle de seu pai, concorrer 

· tambem com um decreto, para ser provido na 
servenlia do mesmo Õfficio Manoel do Nasci
mento Castro e Silva, o que dera occasião a 
uma consulta pelo conselho da fazenda, a qual 
se resolvera favoravelmente ao supplicante; e 
que; passando-se-lhe posteriormente, precedidas 
as ileligencias do eslylo, conhecimento em 
fórma para o pagamento dos novos jlireitos, se 
suscilára J1.ova questão entr~ o propriotsuppli

-4:a.nre e Bernardino José~cta Cunha. ácerca de 
ser a"1uelle o primeiro escrivll.o, depÓis de cuj~ 
decisão pagára entao os novos e velhos direitos, 
para se lhe passal' carta do officio na fórma que 
lhe competisse; mas que indo o negocio ao 
pl'Ocmador-fiscal, offerecêra este a duvida de 
haver já-decorrido o praso de quatro mezes, 
dentro do qual devêra ter o supplicante tirado 
o cornpetenle alvará, motivo porque já não era 
passivei passar-se-lhe -,.em dispensa deJapso de 
tempQ.; ,concluindo o supplicanle, que em 
altenção a ser proveniente a mora já dessas 
questões intermedias, e já das diligencias in
dispensaveis:rartt'a ~ua )!abililac,:Ilo, se b~a, ou 
de declarar, que elle ainda se acha dentro cto 
prazo legal, ou de lhe conceder dispensa do 
lapso de tempo, visto competir-lhe o beneficio 
da restituiç!lo, por ler apenas.26 annos de idade. 

" A commissno tendo combinado os docu
mentos juntos ú representação do supplicante.,. e 
aclrnndo eslar o 1:n~mo nas circumslanciai de 
set· nltcMlliido; é de parecer, que s,,.adopte a se-
guinle rcsoluçno: • 

« A asscmbléa geral resolve : 
" Arl. 1º. O governo fica autorisado á mandar 

pass11r cnrln de se1·ventia vilalicia do officio de 
cscrivllo tia mc~a grnnde da alfandega de Per
numhuco á Jncome Geral'1o Marra Lumach,i de 
tlfollo, c~uc delle•teHJ mel'c0, sem -rinbargo do 
lapso de tempo decorrido até o presente. 

« Art. 2". Fic!lo revogadas para este elfeito 
sómente'lodas as leis e disposições em con
trario; 

" Paço da carnara dos deputados, cm 15 de 
Outubro de 1832':'-0avaleanti de Lacerda.
Reboiu;as.-Muniz Barreto. >> 

E' adiado, por -se pedir a pal-;vra, 01!te pa
recer: 

« Tendo a commissão de constituição dado 
o seu parecer sobre o negocio c:Le Marcos José 
Evangelista, aos vinte ·e sete de sétembro do 
anno pass~o, e hav~ndo um de seus membros 
exjgido ém. v3,to separado que juntasse o pre
tendente um ilocu~nto, ~ que tendo satisfeito, 
refere-se a com missão" ~ pare(:er dado sobre 
esta pretenção, 
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"1< Paço da camara dos deputados, em 6 de 

Julho de 1832.-João Candido de Deo8 e Silva. 
-Mwnoel AlveB Jfranc~-F. Paula Ar_p,ufo. ,, 

· Vã<J á commissão dos conselhos geraes duas 
repi;tsentações do conselho geral da provincía 

:'l!irP·arahyba do, Norte, um'!; p~indo a dero
gação da disposiçl!.O legislativa contidaji.fine no 
art. 15 da lei de 15 de crll'tubro de 1837, a 
outra, queixandÕ-se da junta da fazenda, por 
nil.O satisfazer á requisiçõl'lS-ào mesmo conselho. 

ORDEM DO DIA ... .,,,,,,. 
Proccde-se'"'á eleiç~ da~ommissão especial 

para re~r o codigo do processo cl'iminal, 
e'disposições relativas á administraçào da justiça 
i!lvil : sahem eleitos o Sr. Feijó com 33 votos, 
Corrêa Pacheco com 33 e Maria de Moura com 
27. 

Discute-se a resolução sobre o recrutamento, 
e é retírada á requerimento do seu autor o Sr. 

..Sebastiao do Rego. · -
E' recebido o minittro d~guerra ~0rn .,iJor

malidades dõ"'f:o~tume, e discute-se o projecto 
de leit sobre a• fixação das !:orças de terra ; 

-,,enão apP.rovadd em terceira discussão, e ado
piado com a emenda addiliva da competente 
commissao, concebida.nestes tern~: 

-

« § 3". As~ivisões do Rio Doce na provinci 
de Minas Geraes; as duas..t!Eampanhias de li
geiros da provincia do Maranhão ; os pedestaes 
da arovincia d~Espirito S~nto.- Vieira Souto. 
4 F. ~u Rego. ,, ._ 

Concluída esta discussào retira-se o minislt·o 
com as fo1·milidades do estylo. 

Pas!!a-se depois a discutir-se as emendas sobre 
os privilegios dos eugenhos, etc ; e havendo um 
longo debate, o St·. Custodio Dilts manda á 
mesa ~seguinte-emenda: 

,, Depois da,palavra-raiz:-se díga~ómetl,ke 
pll.ra ~m pri;uei}a e segunda praça, etc. ,, • 

Nno é apoiada. _ -
O SR. RIBEIRO DE ANDRADA manda esta 

nllo delKilembrarem, mediante as indicadas exe
cuçees, ~ machinas, os escravos maiores de 
14 annos, e as escravas maiores de 12, os bois, 
e todos os mQveis fil!ectiva e immedialamente 
empregados na labàftçao das mesmas fabl'icas 
e 1avouras. ~ 

• « Art. 3º. A disposiçs.o do artigo antecedente 
não veda que de ora em diante, por ei:>!tvenções 
especiaes, se contracte a alienação forçada e ne
cessaria, em execução judicial de quaesquer dos 
indicadg,~ objectos, "uma vez que os debitos res
pectivos prg,sedno expressamente de compras 
dos mesmos objecto~, ou dinheiros.para este fim 
emprestados. 

« Art. 4º. Ficno revogadas todas as dispo-
sições em contrario. ., 

·lt'Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Maio de 1832.- Antonio Pereha Rebouças. >1 

fall110 sobre o ~mpto os Srs. Soares da 
Rocha, Costa Ferreira, Evaristo, Rebouça~, Luiz 
Cs,;r.:lllcanti, Lotío de Sama e Custodio Martins . 

P~ dar a hora fica a materia adiada. 
Recebe-'Se um officio do ministro da marinha 

pedindo dia para apresentar uma proposta do 
governo. - Marca-se-lhe o dia 31, pelas onze 
hor11,5. 

O SR. PRESJDENTE dá para ordem do dia: lu, 
discussao sobre a lei da fixaçl\o das forças de 
m.,,; ; 2º, discussão sobre os pt'ivilegios dos en
genhos ; 3º, a resolução vinda do senado, e na.o 
impressa, sobre Estacio ;\ia_t·ia da Costa ; 4º, rc
soluçno de 1832, impressa sob o ÍÍ. 10,5; 5°, 
projecto de lei de 1'831, extinguin~ o trit>unal 
do supremo conselho militar e de jusliç,t ; 6º, 
r~soluçao nllo imrrcssa de 1832, sobre varias 
empi·egados do exlincto commissariado. 

Levunta-sc a sessno ás 2 horns da llu·ue. 

... 

- . 1'111'SIDlllSCIA DO SR, l,IMl'O Dll AIHUW • , .. 
emenda: SuimARIO.- Exµed iellle.- Di..'Jcui·sos doB SrB. 

• .Montczuma, Costa Jt'er"leira e .dl·ves Brarwo, u Ao lº art. suppi-ima-se- e de 11god110- - Proposta do ministro da r,w.rinha so_bre a 
2º art. seja"!!upprimido.-Ribefro de Andmda.,, promocão na armada.-OrCNml do dia.-

E' apoia.da. "-4 Fixação das fo1'ças navaes.- D·ii;cursos_ dos 
O SR. REBOUÇAS manda á mesa, como e1nenda, S~. Montezuma e min·istro da marinha. 

a 3· discussao, o projecto de 1832, sob o n . 36 .. 
--E' · d ...,.. A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 

apoia º· 4 74 Srs. deputados. 
" A assembléa geralJegislativa:resolve : Faltão com causa participada os Srs, Ca~o 
« Art.1.'. As fabricas de assucar, e lavoura e Silva, Pereira de fü·ito," Oliveira Bello, José 

de cannas, mineração e outras quaes seme- Custodio Belis~o, {unqueira e Pinto Peixoto ; 
-lhantes, fic!l.o de ora em diante ~ujeilas ás leis e sem ella os Srs. Moura, Lui?Cavalcanli, Hol-

geraes das execuções judiçiaes. !anda, Corr'êa dP'All:iü'queÜJue, Paula Arnujo, 
« Art. 2°. Sao consideradasa como partes in- Lino Coutinho, Chichorro,. Baptista Caet~no, 

legrantts das ditas fabricas e lavoui·us para se Gomes d,\ Fonseca, Ferreira de Mello, Pmto 
' . 

- 'fO•IO,J .. 2ií ,,, 
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Coelho, Vasconcellos,'Simões, Paula Souza, Cle
mente Pereira e .. Ledo. _ .. 

E' lida e approvada a acta da sessão anttce, 
dente. 

.. 
O SR. 1 º SECRETARIO lê os seguintes officios : 
1•. Do ministro do imperio, "';inviando · 

a copia do decreto de vinte do corrnntl!! 
com os decumentos que o acompanhão, pelo 
qual a regencia em nome do Impet'ador fizera 
mercê ao capilll.o de m~ guerra da armada 

~ ,.nacional Antonio Joaquim do Col1to, da .~1ç 
annual de d_yientos e vinte nril réis em remu
nera~o de seus serV"iços, afim de que possa 
obter a approvaç:to tia assembléa geral.- A' 
commissilo âe pensões e ordenados. 

2°. D; ministro da justiça interino, envi
ando as cópias dos officios, que por occasião 
dos acontecimentos que tiverao lugar na noite 
de 22 de Março pas~llo na capital da província 
de Minas -Geraes, se têm recebido dns aittori-

• dades daq~lla província, bem con1~as ordens,. 
até o presente expedidas para o perblito resta
belecimento da o.c,ljem, • e lrnnqnili.dade da 
µiesma provincia, satisfazendo -assim a reqllÍ· 
siçào' feita por esta augusta camara, pelo off~o 
de 17 do corrente mez.- A' secretaria para 
ser presente á quem fez a requisl'çllo. 

3". Do mesmo ministro, enviando os officios 
que se tem recebido do presidente da..rrovincia 
de Pernambuco, relativamente ás desordens 
doa •amotinados em lilanellas de Miranda, e as 
copias das respost11s dadas a alguns dos referiiios 
officios.-A' secretaria para ser presante á quem 
fez a requisiç!l.o. 

4º. Do miniskoo da guerra, enviando os 
officios dirigidos áquella repartição pelo presi
dente da provincia do Ceará..(e outrÕs), sobre 
a revolta do centro daquella província, e o pro• 
ceàimento ·ao Generul>Lab!lt.ut, em·quanto se 
conservou alli no .j;Ommando da expediç1!o1 e 
como os officios, e os documentos que lhe dizt!m 
respeito sej!lo os originaes, requisita o ministro 
a restituição delles, logo que •se nãO façao mais 
necessarios.- A' secretaria para ser presente á 
quem fez a requisiçl10. 

5º. Officio da camara -municipal da cidade 
de Cabo Frió";" pedindo qne sejao approvadas as 
s;J.Jas posturas, que por coµias fo1·110 envia das 
pela camara· transacta, --nu que se dê alguma 
outra providencia para occorrer ás precisõis da
quelle municip1o, &c.- A' commiss!l.o das c,a-
maras municipaes. -

Foi á com missão · ecclesiastica o reqneri
mento do Pifflre Fideli@ Ferreira Paradella. 

Vao á conunissno de petições os requeri
mentos de Manoel Allonso Vellado, e Felíx de 
Abreu Mollo. 

São mandados entrega1 á- Manoel Rodrigues 
de Araujo, os docum•entos,-"ltue juntara á um 
requerimeflto que fizera a esta augusta ca-
mara. 3 
~ seguida, é lida e approvada a redafjj!l.o 

da resoluçi\o que autorisa o governo para 
determirilr o prazo, findo o qual, deixaráõ 
de circular, como moeda, e de serem tro• 
cadas, ou substituídas as notas do velho 
padrão do extincto b,mco do Brazil. - Vid. 
Liv. do .Registr,1;> dos P. e_.,resoluções para a 
sancção. J>-

0 Sr. Montezuma depois de lhe ser conce
dida a palavra, manda á mesa, e requer que o 
officio de vinte e quatro de Maio corrente, do 
ministro da fazenda, relativamente ás contas
que devera.o ter preslacffi os thesoureiros das dir
ferentes loterias, e ao debito do thesouro por 
dinheiros de ausentes recolhidos. aos seus cofres 
seja mandado á uma das com missões -dl:l fa-
zeftda para interpor o.sf~ parecer. • --

. -•E' mand.ado á 2• comririssão de faienda. 
, ...... 

O Sr.~ontezuma. pede, que ~e dê para ordem 
do dia, o parecer, que julga já existw sobre 
a deputaçao do Rio de Janeiro ; e pede igual
mente, que se dê _para prdem do dia a lei, ou 
decreto, que estabelece o numero de deputados 
para êsta provi~; falia sobre uma requi-

..iição, que se tinna f~ ao gov!lrno, a respeito ue se ter ou -iªº arrecadado no t)1esoliro os 
dinheiros dos cofres das loterias: diz mais, 
que tinha • ..P.edido essas informações, e que sé 
lhe.tinha mandado da secretaria um offl.cio do 
ministro da fazenda. ( Lé o officio 'Pelo qual 
constava que eBses thesoiweiros das diversas lo
terias ainda não tinhão dado. contas,) 

Continua o illustre deputado dizendo: que o 
ministto se acha ilféurso nesta .falta ; que está 
persuadido, que os fundos das loterias pertencem 
\Ç> thesour~ naci5Jnat;-porque é naquelle lugar, 

• que está o cofre dos auseuw : que 1!cslâ parle o 
minis~ foi on1:nisso nos seus devQ&es, e que 
n!l.o é elle só, que tem sido; <liz q.u,e é necessario, 
que a camara tome em considet·açll.o este nego
cio; que cumpre acabar com os delapidadorE111,"e 
punil-os; 'tJue ão ministro actual da fazenda 
na.o pertence o titulo de delapidador, porém 
sim o de ommisso : declara que os deputados 
são alli pÔstos para vigiar ~a guarda da êonsti
tuiç!lo e das leis ; e of'ferece o officio, para que 

• a camara o haja de· ~etter á com missão da 
fa:z~nda para ella dar o seu parecer sobre este 
objec.f.o. 

· E' lido o seguinte parecer da commissno de · 
constituiç!!.o. ·• _ _ 

,, Foi visto na commissao de c.9nst.ilwçll&" o
requerimento de Marcos Antonio R'.odrignes
M:.Mins, feito em nome dos habitantes do Pará, 
q 11e se nchno presos um consequencia dos mo· " . .. 
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'Vimentos, que tiverM lugar naquella cidade no 
dia 7 de Agosto do anno passado, pedindo 
a esta augusta camara uq;ia amnistia a favor 
dos implicados naque\le crime político, e pon
derando a com missão, que mais de duzen tos 
chefes de familía proprietarios lavradores, ne-

• gocianles, e militares de boa conclucta e probi
dade, alguns dos quaes têm feito distinctos 
serviços · na provincia, se achllo implicados em 
processos, e presos ha muitos mezes, que com 
elles se ha praticado toda a sorte de. oppresss.o, 
já demorando-lhes o::j'nlgamento sob difft!rentes 
pretextos, como o de falta de militares para os 
conselhos de guerra aos que s1l.o do fóro mi
l itnr, e ~á sendo juiz de seus processos, uma 
parte interessada que tem de exercer vingança 
contra os aúusados de tal delicto ; e reflectindo 
por outro lado, que é do geral interesse do 
imperio a consolidaçtto da paz, e harmonia 

~daquella província, estado a que se nllO póde 
chegar por via de tantos prOQessos, que só 
servem a perpetuar odios entre membros da 
m esma familia, que em casos ta.es a punição 
rigorosa dos delictos roais aggrava o mal, do 
que o remedêa. 

cc Oblrvando tambem a commi~s:i.;, que o 
ministro da justiça em seu relatorio deste anno 
pon~er?u a necessidade de empreg2r o meio-.-:la 
am111st1a para os casos que se fizessem dignos 
della, persuade-se a commissil.o que se deve 
deferir a petiçllo com o seguinte projecto de 
lei. ..._ 

..... cc A assembléa geral legislativa do imperio 
decreta: - "' 

« FicM. nmnistiados os réos de crimes po· 
liticos praticados no dia 7 de Agosto de 1831 
no Pará. Os já sentenciados, e os pronunciados, 
sert\o soltos, e os processos suspensos. 

• .!J Ficno t·evogadas todas as leis em contrul'io. 

« Paço da camara· dos deputados, em 21 de 
.Vaio de 1833.-João Oand-ido de Deir.s e Silva. 
lllanoel Alves Branco. 11 

O Sr. Costa.Ferreira. diz, que nao~a votado 
pelo parecer, coi:no membro da commiss!lo, por
que nao se conforma com o que os suppli
cantes disserão no seu requerimento, os quaes 
tinhão compat·ado a revoluça.o do Pará eom a 
revoluçllo de 7 de Abril ; diz que isso na.o é 
assim, e que é necessario tei- moita cautela com 
isto ; que os revolucionarios do Pará forll.O a 
~Jsa da revoluç11.o de Minas Geraes ; que ~ 
oppõe aos f~damentos em que se estriba o 
requerimento; que é contra isso, que vota 

.,.porque não é airoso a esta carnara deixar passar 
semelhantes idéas; e por isso vota para q"'ue não 
se imprima este parecer. 

O Sr. Montezuma. falia largamente sobre 
este objecto, e declara, que se oppõc ao parecer, 

• 
porque nunca votará p~r amnistia 'pafmal, e sim
por amnisti~geral. 

O Sr. Alves :Sranoo declara que na com
missao tinha- duvidado assignar aqnelle pa
recer, na.o porque seja contrtlrio ás amnistias, 
mas que assenta, q ue os indultos se devem 
dar com muita prudenGi.a, que quando se havia. 
tratado daquelle objecto, tinha, tençao de pro pôr ... 
uma amnistia geral; mas á vista do facto, que 
teve lugar na Bahia, lhe tinha cahido a alma 
aos pés ; e por isso lhe será mui custoso a 
propôr mais amnistias : diz que no Pará, o es
tado daquelles indivíduos, se acha na maior 
calamidade, e que os negocios daquella pro
vin~a n!i~podem deciQil/·se"tl.e outra nfai\eira, 

-sénll.g por meio de uma amnistia. 

Fica a disçussllo adiada. 
.., 

A's onze horas, annunciando-se estar na 
sala ímmediata o Sr. ministro da marinha, a • 
quem foi marcado o dia de hoje para apresentar 
a propÕsta por parte do poder executivo, que 
indicára no seu officio apresentado na sessao 
antecedente, depois de nome:ida a deputaçM 
respectiva, é recebid?J com as formalisJ.ades do 
esty!Q, e tomando assento passa a ler a seguinte 
proposta. 

« Aui,;ust~ e digníssimos senhores represen-
tantes da Illl'Çl!o-:-' - ~ - • 

cc A regencia, cm nome do Imperador o Sr. 
D. Pedro II, (:Onsiderando quanto con vém esta
belecer-se um methodo àe promoções, que 
offerecendo o conveniente incentivo aos officiaes 
da armada nacional, ob~te ao . mesmo tempo aos 
abusos do favor, me or<lenou viesse perw:ite 
esta au.liusta camar'& fazer-lhe a seguinte --pro-
posta : -: • • ,_ 

« Art. r. D'ora em diante só poderáõ 
ser promovitlos a segundos-tenentes aquelles 
guardas-marinha que, como taes , tiverem Ires 
annos de praça dos quaes dois ao menos haja.o 
servido a bordo dos navios de guerra e que 
tenhno completado 17 _ annos ··de idade. Jxce
plull.O;:,Se os iadi~dmis d?isígnado'rnos arts-:'5º 
e 6'. 

cc Art. 2º. Ninguem poderá sei· promovido á 
prirneirí'i-tenente sem que tenha dois annos de 
praça no po$to immediatamente inferior, e. ser
vido ao menos um anno a bordo de navio de 
guerra. 

« Art. 3º, Só poderáõ ser promovidos a ca
pit1l.es-tenentes aquelles prímeires-tenentes que 
neste posto tiverem dois annos de serviço de
signado nos artigos antecedentes. 

cc Art. 4°. Nào se considerará serviço a bordo 
de navios de guerra o que fôr1'eito nas embar
cações do Estado que servem de correios, nem 
ta.o po~ nos transportes e navios desarmados. 

"' cc Art. fio. Ficie ext~ta a classe dos volun
tarias da armada, ê'õnti:.iuando todavia os indi-
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viduos, que ora servem nesta qualidade, a ser 
considerados como taes, emquanto não forem 
~movidos _no posto de_segu!ldos-tenentes, que 
em co11form1da~ das leis existentes lhes puder 
compe'rir. --

" Art. 6°. Pode~ tamb_e1:n ser proi:nov~dos 
a segundos-tenentss os ofhcrnes marrnhe1ros 
que além dos conhecimentos praticas de s_ua 
profissão, forem . ap~rovados nas mat~rias 
theoricas que a lei exige dos guardas-marinha 
para poderem sei· promovidos áquell!, po~o. 

« Art. 7º. Ao- governo fica livre promover 
bualqtier official de cada uma das classes de
signadas nos artigos antecedentes no posto im
mediato, ll'ma vez que, além das condições mar
cadas nos mesmos artigos, lenha obtido dos 
mesmos commandanles com quem houver ser
vido boas infornrnções de conducla, subordi
nã'ção, zelo pelo serviçQ. nar.ional, e reconhecida 
capncw.ade para desernpenhar as funcções do 
posto a que haja de ser promovido. Para esse 
fim O$. commandanles dos navios armados serão 
obrigados a enviar todos os seis mezes contados 
do dia em que o navi.o passar mostra de arma
mento, á s~cretaria de estado 3<Js negocios da 
marinha uma informaç!l.o circumstanciada das 
qualidad~s de cada um dos officiaes, guardas
marinha e officiaes-marinheiros que servirem 
sob seu com.mando. 

« Art. 8º. Ninguem será promovido a ca
pilllo de !ragata qq,e nllO tenha, como capitão 
tenente, ser,ido um anno ao menos, e comman
dirtlo dous annos navi~le guerra. 

« Arl. 9°. Ninguem será promovido a capita.o 
de mar e guerra, se nno tiver servido dous 
annos no posto immcdiatamente • inferior, e 
commandado trez annos navios de guei·ra. 

« Art. 10. Ninguem será promovido no posto 
de chefe de divisllo, que não tenha servido trez 
annos no ·posto immed~.,menle inferior e com

• ..mandado qul:\1.ro annos navios de g11erra. 
_ « Art. 11. Ninguem s~á promovídci'a chefe 

de esquadra, que não Tenha servido quatro 
annos no posto de chefe de divisso, e comman
dado. sem annos navios desarmados, dos quaes 
dons deve ter tido o commando d'uma divisão 
de trez vasos pgJo menos. 

« Art. 12. O tempo de serviço exigido nos 
artigos antecedentes para passar de um posto a 
outro poderá a arbítrio do governo, ser redu
sido á metade em tempo de guerra, e em favor 
d'aquelles officiaes que n'ella se houverem dis-
tinguido. . · "'9 

" Art. ~3. Do posto de capitao ten~ pal'a 
cima nenhum official ~e esteja nas c1rcum

... sta&eias desi@nadas nos. artigos antecedentes 
pod~á Sl!l- promovido sena.o seguindo a ordem 

etjnvariavel-de sua antiguidade. 
« Art. 14. As disposições dos artigos ante

cedentes não se devem entender a respeito das 
reformas daquelles officiaes que conforme as 

leis existentes, possão ou venhão & ler adqui
rido direitos a ellas. 

· ·, cc Art. 15. _Emquanto os lentes da academia 
de marinha, que são officiaes da. armáda, for~~ 
conservados na escola dos officiaes em acbv1-
dade considerar-se-lia o serviço nella feito . 
com~ prestado a bordo de embarcaçães de 
guerra, devendo-se ,Jorém reputar cada dous 
annos de magisterio como equivalente a um 
anno de _çommando de embarcaç!l.o de guerra. 

" Art. 16. Dividir-se-hão d'ora em diante os 
navios da armada nacional em quatro diffe
renles classes, cujos commandos (estandd elles 
armados) reputar-se-hão tanto t!i.lis honr?SOfi.... 
quanto mais elevada f~-a"êlasse . dos referidos 
navios. Náos até fragatas dt'!'60 bocas de fogo 
formarão a primeira classe ou a classe mais 
elevada. Vasos de menos de 60 bocas de fogo · 
e de mais de 20 formaráõ a segunda classe. 
Vaso~ de 20 até 10 bocas formaráõ a terceira 
classe, Todos os mais navios- formaráõ uma 
quarta.classe. , 

« Art. 17. O commando de nenhum dos 
navios armado!l das trez primeiras classes ptr
derá ser à,ado senão a ofticiaes superiores, 
excepluando o caso queyor 9ualquer acci~~~te 
seja forçoso confiai-o mlermamen_te a oliicial 
menos gr,aduado. Os outros navios podel"á.õ·'1!er ~ 
commandados por primeiros tenentes da ar
mada nacional. 

« Art. 18. O~commandantes dos navios ar
mados de terceira classe venceráõ, além de seus 
soldos, as vantagens de com mando que ora têm 
os officiaes de seu respectivo posto, e além disto 
um terço mais destas v3nlagens : os da segurrtla 
classe, os soldos e vantagens qu~ra têm, e mais 
dous terços destas vantagens : os da primeira 
classe finalmente venceráõ, além dos seus res
pectiv~s soldos, o dobro dos outros vencimentos 
que ora lhes com pelem. 

« Palacio do Rio de Janeiro em 24 de Maio 
de 1833.-Jo<Jquiin José Rodrigiws Torres. " 

Finda a leitura, e,. retiranda-se o miftistro · 
com as mesmas formalidades, é a referida pro
posta mancmlã á com missão de marinha. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 3• ~.jscussa.o o projecto de lei 
de fixaçã.o das forças navaes : recebido o-Sr. 
ministro da marinha, e tomando assento con
tinua a discussão. 

O SR. MACIEL manll,a á mesa e é apoiado o 
seguinte artigo addilivo. 

cc O governo fie a autorisado desde já a crear 
successivamente ~quatro companhias de aspi~ 
rantes marinheiros, de cento e vinte qinco praças 
cada uma, com o \lencimento de qu,lro mil 
réis mensaes, ração e fardamento proprio 14lle..,. 
marinheiro, o mais simples possivel ; estas .. 
companhias serllo organisadas da maneira mais 
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apropriada ao seç.viço de mar ; a força effectiva 
destas companhias fará par.te das forças activas 
mencionadas no art. 1º.-Maelel. » - • 

A commissão de marinha manda á mesa e é 
apoiada a seguinte e..Jl~i* : . 

« No .. arligo 5" tia lei de 29 de Agosto de 
1832, a que se refere o art. 4º do projeclo em 
discussão, - supprrimão,se todas a~palavras 
desde-o governo alé leis-e conserve-se o res
tante do artigo.-Vieira Souto. - Bciptista d 
Oliveira.-Rego." 

i a1 O Sa, REZENDE manda 1ci;!·rnesa o seguinte ar
tigo additivo : 

(( o govei:,;io é autorisado 'Tr pôr o barcõ d-; 
vapor em estado de serviço, empregai-o no 
que julga~ mais CO'l'lveniente, principalmente 
como paquete para os portos do norte. - Re
zende. » 

E' apoiado. 
O SR. MAY offerece a seguinte emenda : 
« O artigo 4º r~ija-se assim :-Ficllo em seu 

inteiro "}jgor unicamente os art. 4º, 5'";- 6º -~ 
7° da lei de 29 de AgostCL de 183íw-May. » 

E' apoiada. -
O Sr. Montezüma. ·rana .umi ºlargamente 

contra o projecto, e estranha que "SI'. ministro 
que está presente, não tivesse m<1ndado•0 para 
o senaào o seu relatorio, que .elle é o unico 
ministro que o não tinha feito, e lambem nota 
que tendo todos os outros U1inistros em seus 
relatorios, declarado que illo preen@er aquelle 
dever em nome da lei, ou pela lei, o S1·. 1ni

~nistro dissesse : _m oi·déni d<t regencia, ele .... 
exige, porlantõ, que elle clô uma explicação. 

O Sr. Rodrigues Terras (mi"riistro da ma
rinha) diz, ~e o accusao de 11m facto de que 
está ignorante; que se havia determinado, que 
fossem enviados os relatorios á car14ara dos Srs. 
deputados, e ao senado'; e-que se acaso nno se 

.. tinlia enviado, o que ignora, foí n:u1ito mal !'eito, 
e"'que passará a dar'todasas pro.viâencia,i, que o 
caso exige, e r~spondendo ao que havia dilo o 
Sr. deputado, delle ministro nno ter fa\liitlo em 

.,.. 
nome da lei, e sim da rege;icia declara que em 
verdade tinha dito: De 1Jrdernja regeneia, mas 
que a re~ncia podia dizer; que elle fosse 
cumprir com a lei, e que no fim do seu rela
lot·io se diz : que vinha dar as injornw. em 

""f!irtiifl,e da lei. ~ • 
Continaa o Sr. ministro a responderá outras 

objecções, que se tinhno ponderado; e diz, 
quanto á prisM do capitã.o Machado, que no 
mesmo dia que o.,mandou prender, o mandára 
metter em conselho de guerra ; e que se elle 
não tinha....i;.esptndido, nãO era culpa do go-. 
vemo, pois que pertence ao auãiTor marcar o 
dia em que deve responder, e nllo ao governo : 
conclue fazendo algumas observações sobre a 
maleria em questão. 

O Sr. :Montezuma. l'oesp onde ao Sr. ministrõ 
e explica o que tinha dito, accrescentando, que 
estranha muito que se tivessem mandado com
prar aos estrangeiros madeiras para coru.trucção 
de embarcações. 

... •"'7>- ~.... ,. ..... 
O SR. RoDRIGUES To~RES (ministro da ma

ri:nlu:i).-r~de que as madeiras que se tinhão 
mandado comprar erão de pinho por nilo haver 
no mercado. 

Finda a discussão e retirando-se o Sr . mi· 
nistro, procede-se á vot1tção. 

~- approvad~o artigo do Sr. Maciel até as 
palavras - ao ~iço de mar - e rejeitado o 
resto. • -

E' tambem approvada a emenda da com
míssno (U,jjeitado o artigo arlditi110 do Sr. Re
zende e a emenda do Sr. May ; é adaptado o 
projecto com a emenda e artigo addi,livo appro
vatlo, e mandaLla á commissao de redacçno. 

O SR. PRESIDENTE dá pal'a-erdem do dia l" 
de !,unho : 

Principiará po"; sessio secrela, depois della e 
em ses~o pub!ic~ a mesma do dia an!ece· 
dente. ..;. 

. -..llevanh,=!e n sessno•po1s das dtnis hot·as da 
tn1·dc. ... 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 14:31 - Página 6 de 6



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 15:39 - Página 1 de 18

.. 

ME Z DE JE~HO 
~ - -

~ .. 
:1.saa 

• 

-



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 15:39 - Página 2 de 18



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 15:39 - Página 3 de 18

1833 
.. 

~cAtjARA_ DOS 1BS.: DEP{}TADOS 

Sessão sec1•eta em l de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

"'Invasão 11.~.JJ·om.círa do .Rii Grande do ·Sul 
1)01' tropas do govern·o elo Estaclo 

Oriental do Urugiiay. -

.. '/.'s 10 li.oras, fei4a a chamada, achno-:;e pr~-
scntes 77 Srs. deputadôs. 

Aberta a sessno, o Sr. 1 º secretario Mello 
M~ltos passa a ler o seguipte parecer elas com· 
missões de diplomacia e guerra do theor se
guinte: 

• .« As com missões de.diplomacia e gm1rra.exa-
mmar!lo o orficio ct'o ministro e secreta'T-lo de 
estado d~ ~gocios estrangeiros ácet"ca de vio
làçllo do _nosso territorio por alguma tropa do 
Estado Oriental do Uruguay. 

« ~ simples leitura claquelles d~umentos, 
que Já forllo presente, á camara, moslra, por 
uma parte, que em verdade o territorio do im
p~i9. fôr,:t v~oJado, 'lo ~r outm parte, que a tran
-r1mlhdade e segurança dos nossos concid~dã<m 
da fronteira do sul ach1\o-se ameaçada!!!". 

,, Como, porém, a reparação da aITronta feita 
á dignidade nacional, e a repressão de quaesquer 
tentativas, em damno dos habitantes da mesnia 
fronteira, estejllo na alçada do poder executivo ; 
n!lO dependendo por_ ora da assembléa ~ral 
outra alguma medida, que-não ~eja a de 
augmentà't as forsas, as commissões s;~o de pa-
1·ecer: 

« 1º. Que se responda ao ministro queã ca
mara fica inteirada e espera qu~ o governo dê 
todas as"l'rovidencias que o caso exigir, dentro da 
esphera de suas attribuiçoes. 

· « 2º. (Está riscado). 
« Paço da camara dos deputados, ert1 25 de 

" ..... M,:\ode 1833.-0almon.-E.França.-.Araujo 
f:itiva.-F. do Re90.-Ba1itista de O[iveira. " 

'l'OMO l 

e< l)h:1. e Exm. Sr .-No relatorio que apre
s~nte! as augt!st~s cumaras legislativas , men
c1one1 que a dignidade do imperio havia sido 
comprClrnettidn po1:..1J~ns officiaes e tropas pé}: 
tencentes ~o"F.stt~do OnentalJct¼iii!guay, e que 
o g~rno 11npcrial cspernva a devida satisfação 
do prc.;dente clac1110ll11 republica. 

~" 'l\m~l~·mc aqucllc tlesagradavel successo 
sido participa~ pelo presidente da provi11cia de 
~- Pedro, nú· ameio Jlor ~pia ( letra A ), refe
rmchi:mc ~~r~ os clocu1:nentos que •quella 
occas1UO dmg1a a~mimstro do imperio,....i;ie 
m'os conflou, e constao da copi•B, tenho a 
honra" de remeUel-os a V. Ex. para que, le
vando-os ao conhecimento ~ camara dos 
S_rs. deputados, conheça ella quaes as providen
cia~ que tomou o dito presidente : ellas.mere
cel'/io a approvação do governo imperial 
( copia e). 

" Mas como, em um-4ilbjecto de tan_t» trans
cendem:ia, collvém informar á augusta camara, 
da correspondencia que tem lJ.avido entre o 0 0-

verno •imperial e -d"do Estado Orie&tal, me ~r
de11ou a regencia em nome do Irn,erador, qu• 
fizesse presen!e á n1esmlr'camara. 

« Quando ·rebentou a revolta do general La
vallej,1 em Montevidéo, o governo do Estado 
OI'iental pediu auxilio ao .-governo J;,razileiro 
~opia D ), invocando o art. 10 da convençao 
preliminut· de ~'IZ ; auxilio que se tornou des
necessario, pois que o niinistro dos negocios 
estrangt;ros do refel'ido Estado Oriental sign1-
ficou que a ordem se achava restabelecida 
( copia E), sendo J.J,erseguido o generaT"taval
leja com os se1ls partidarios até á nossa fron-

~ira, onde, •sendo dêSiarmados pelo coronel 
Bento Gonçalves da Silva, encontrarão asylo na 
p~ovincia de. S: Pedro, como o pedill.o a hurna- • 
mdade e o d1re1lo das gentes.· 

cr Este p1·océdim~ntc do coronel foi lomado 
• 26 
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pelo mencíônado mini;tro, na sua nota diri· 
gida ao nosso encarregado de negocios em 
Montevidéo (.copia F ). Não se passo11, porém, 
muito tempo que o presi~nte do estado 
Oriental significasse.as suas suspeitas de que o 
coronel Bento Gonçalves.protegia os emigrados, 
os quaes, dizia, estavão fazendo armamentos, e 
erlto animados por um padre Caldas que se 
achava em Porto Alegre, entretinha correspon
dencias com o general Li\valleja, que estava em 
Buenos Ayres. Communicou mais o dito pre· 
sidente, que, á testa de varios corpos de tropa, 
ia marchar sobre a nossa fronteira, para eyitar 
as .i.!1ct1 rsô'l!S dos dilos eiii1Ígr11tlos e ele ud1 faci
-m,roso índio Lourenço ( copia G ). 

« L) governo imperial respondeu a esla com· 
municação declarando que se havia repelido as 
ordens mais terminantes para que os emigrados 
não abusassem da hospitalidade que se lhes 
havia d.íl,.do. 

,, Entretanto conseguiu-se interceptar uma 
carta, escripta pi:,lo padre Caldas e o coronel 
Eugenia Garson, ao ÍÍ.enéral Lavalleja ( copia 
H ), assevel'ando que poderia- cG.1tar•.com . a 
coop-ção de Bento Gonçalves e de outros, da 
província de S. Pedro. Tambem se consegnio 
interceptar 1.1.l!la correspondencia do cot'onel do 
Estado Orienkll Põssõ'to, ~la qu:rl se conliêceu · 

· que o presidente Frucluoso havia mandado um 
emissal'io seu a Pol'lo Alegre, com instrucções 
para, por via dos periodicos.e dos.meios mais 
perversos, taes como a seducçao de escravos, 
semear a discordia na província ( coph1 I ). 

" Quando a CQnducta passada deste presi,. 
dente Frucluoso nS.c,l fizesse conceber contra 
clle as "llrnis 'Vehemenles suspeitm, basta vão 
aquellas instrucções, para que '"élle no.o mere
cesse credito algum aQ governo imperial. 

« Mas o que acaba de tirar toda duvida, 
sobre as suas vistas per/idas, relativamente á 
provincia de S. Pedro, é uma caria que foi in· 
tel'ceptada ( copia J ), que me c4egou ás mãos 
depois de já ter lido o metr 1,!latorio ..n- augu~a. 

._ camara-<ios Srs. d~utadôs. 
« Nesse documento reluz toda má fé do dito 

presidente,1 de maneira que o governo imperial 
julga serll.O baldadas todas as rtJclamações di· 
plomatieas, visto que, no caso que elle ao prin
cipio as attenda, pouco depois as pl'ocurará 
illudir. Parece, port'unto, ao governo imperial, 
que só uma força respeitavel nas fronteiras da 
provincia de S. Pedro, que hoje·está desg,µal'· 
necida por falta de tropa de linha, e por se não 

-terem organisado as guardas nacionaes, que por 
si só nao sao suffitientes, é que poderá conter 
as perversas tentativas do presidente Fructuoso, 
cuja ambiçl\o é bem conhecida. 

« Tendo ~ito esta exposição por ordem da 
regencia, 'em _yome do Imperador, vou rogur a 
V. Ex. queira faze~ ~1!Iênte á camara dos 
Srs. deputados, afim de que a mesma camara, 
tomando-a na devida consideração, haja de ha· 

bilitar o govt!rno com os meios necessarios1 
para con'!íervar iijeso o respeito do territorio e 
da dignidade nacional. ., • 

" Deus guarde a V; Ex.- Paço, 20 de Maio 
de 1833.- Be11J4 da Silva Lisbôa.- Sr. Cas~ 
iiano Speriii'ito 'tie Mello e 'Mattos. " ---
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHÃÔ'1r' AVISO 

SECRETO QUE NESTA DATA EXPEDE Á CAMARA DOS 

SRS. DEPUTADOS .. EXM. ll!INIS'l'RO DOS NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS. ,.. ·- -
a) -t7fficio do presidente de S. Pedro ao 

Sr. minislro qos negocios estrangeiros. 
b).Dito, dito ao Exm. ministro do imperio, 

GOm documentos. 
e) Despacho ao presidente de S. Pedro, de 

29 de Abril. 
d) Nota do ministro dos negocios estran

geiros ao de.Sua Magestade o ImperadorLde-10 
de-Julho de 1832. ·- "'"' 
~ Dito, dito, ditg,, de 1(3..àoe Agosto de 1832. 
f) Dito, dito, á legaçM ir~erial alli estabeJ 

lecida, de q...de Outubro de 18~2. 
g) Dilo, dito, ao de &ia Mageslatle o Impe· 

radar, de 30 ele Dezembro de 1832 ..... 
h) Carta escripta pelo padre dãldas e pelo..,, 

coronel Garson ao general J::avalleja. 
i) In.strucções secretas dadas pelo· é~one l 

Possolo. 
;') Carta de Fr,t,1cluoso Riv~ra ao m~mo co-

ronel Possolo.,. · 
" Secretaria de estado, em 20 de Maio de 

de 1833. - O official-m~or interino, José 
.llfarques Lisbôa. " 

N. A 
... 

'i N. 2.- Illm. e Exm. Sr.- No meu ollicio 
de 16 deste mez, imiiquei <fe·passagem ter re
cebido o de V. Ex. dataáo a 6 do mez findo ; -
na.o me foi possível entào, por embar'àçado com 
os mesmos objectos a que se refere o citado 
officio de V. Ex., dar uma resposta deta
lhada, e mesmo avaliar bem a justiça da queixa 
do minislro de estado da:...relações estrangeiras 
da republica do Un1gLtay. ..,. 

« '·'I'revenido em favor do coronel Bento Gon
çalves da Silva, peMil~ reiterados elogios gue os 
funccionarios pi..blicos daque!le estado fhe fa. 
zião, nao podendo obrnr a respeito dos emi
grado~ de outro modo que tenho feito, era im-;.: 
pellido pelas circumsta;;i.i:jas a tel-ts em con
tacto com o dito coronel. 

<e...A V. Ex. n/10 é occulto tudo quanto tem 
· occorrido, e·•o documento que enviei com o 
meu officio de 25 de Setembro do anno findo, 
bem como· outros mais documentos que êStão 
em presença de V. Ex., sl\o_ou~ras tantas provas - • · _. 
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das difficuldades que me cerco.o, e da triste po· 
siçnõ em glJe me acho collocado. 

« Em nenhuma das crises, porém, me vi tllO 
embaraçado cQmo a~. 

« As reclamaçõe~itas directamenle ao go
veMio de Sua Magesta• o Imp~ad_qr, as que 
mê fizer·llo o presidente da republica e o mi
nistro de estado dos negocioa estra~iros, as 
communicações do nosso encarregado de nego-

- cios em Montevidéo, a proxima clandestina en
trada no territorio do imperio por uma partida 

~ ao mando do coronel Possolo, que capturou 19 
emigrndos, e-nnalmenle Lavallej~ passando o 
Uruguay com perto de 1,200 homens, a 20 
deste mez, sl\o acontecimentos que requerem 
muitos meios para bem podel-os neutralisar, 
mas o estado das ~ousas do--trnperio e mais que 
tuâo a opiniUo de muita gente na provincia, nM 
me offerecem senão perspectivas igualmente 
difficeis. 

« No entretanto ctei as providencias que o 
CD-SQ-f)ede; já dirígindo-llie ao presidente da re· 
puhlitie., por me constar que se approximava á 
fronteira, já preparando-me para qualquer acon
tecimento de maior importancia. 

e< Afianço, porén1, a V. Ex. que as medidas 
que adoµtar serão sempre reguladas de fórma 

• que .nunca comprometlão o governo de Sua 
Mageslade o Imperador, e que hei de empregar 

aP mais desvP.\ado cuidado para frustrar qualquer 
te_~tiva q1ie accelere o roo.pimento das re
lações de amizade que por ora ainda subsistem. 

c1 Nesta mesma data officio ao Sr. ministro 
do imperio, e submetto á stia considei''açM todos 
os documentos relativ:::s aos ultimo~ snc~os, 
~ rogo que os queira transmittit· a V. Ex., pois 
me nllo ó possível, com o pesado expediente üa 
secretaria, tirar copias para todas as repartições 
do rn inisterio. 

« Previno finalmente a V. Ex. que, entrn os 
documentos que V. Ex. me enviou com o officio 
de 6 de Fevereirn, nlio encontrei o que dirigi.u 
ao Si:, ministr~ da.guerra. ,. 

e< fj enviado.llo· Sua Mageltade Brilannica 
ainda con\j~ua a residir aqui, e provavelme!ftte 
se demora : creio que esta demora . tem fins 
particulares. • ... 

" Deus guarde a V. Ex.-Porlo Alegre, 30 de 
Maio de 1833.- lllrn. e Exm. Sr. Bento da 
Silva Lisbôa.- lJJanoel A11 tonio..,. Galvão. . 

« &tá conforme.- O oftlcial-maior interino, 
JoBé Marqiiea Lisbôa . " 

N . B. 

« N. 11.- Illm. e Exm. Sr.- No mlfr 
officio de 23 deste mez, 1evei á presença de 
V, Ex. os docum&ntoa relativo~ ás reelam~ões 
do presidente da re.iu,1hl~a úo Uruguay e do 
governo do t'nc_s~ estado,..as minhas respostas 
e o offici0 cem as inslrucções ao marechal com· 
mau<lanle das a1·mas. 

<e Nessa occasião não me foi possivel remet
ter igualmente as copias dos documentos ns. 1 
e 2, que agora transmitto, enviados pelo nosso 
encarregado de ne~ocios em Montevidéo, com o 
officio reservado "junto tambem por copia com 
o :o. 3. 

<< A simples leitura destes documentos basta 
para V. Er., ajnizar precisamente se tenho sido 
exagerado em afeiar a posiçn.o em que me acho 
col!ocado, e si com todos os dados que tenho 
tido, desde que apparecerão os primeiros mo
vimentos do. Estado Orien1al do Uruguay, eu 
podia obrar"tliversamente do que tenho feito. E 
quando me prepara va para os remetter a V. Ex. 
no · dia 26 do corrente, por ser dia da partida 
do correio, eis qne na vespera á noit.e me .th~~ 
uma parada do coronel Bento Gonçalves da. 
Silvà, com os dois officios das copias inclusas 
ns. 4 e 5, dirigidos ao marechal com mandante 
das armas, com ausencia a mim. Abri-os, o 
como a sua importancia era da maior trans
cendencia, convoquei o-:.conselho, que, depois 
de inteirado da materia, deliberou o que consta 
da acla em n. 6. • 

ccEm virtude da delibentç!lo tomada, officiei ao 
,1;1residente da republica do Ur~guay e ao .mare-_ 
chal Barreto, e nas copias junta~ em ns. 7 e 8 
verá V. Ex~ quanto julguei acertado dizer em 
l!to critica conjunctura. E, torna nero sobre a 
participaç:i.o do coronel Bento Gonçalves, nll.o 
sei o que devo ajuizar della. Cala este oflic(al, 
no seu officio, que o famoso facínora conhecido 
vulgarmente pela dcnominaçl!o"tie indio Lou
renço, fosse o que serviu de vaqueano á partida 
ao mando do coronel Possolo, que sorprendeu 
e capturou os asylados, e esta circumstancia é 
mui notavel para n:lo fallar dellas a V. Ex. 

:< Em 22 de Novembro passado ordenei a 
reclusn.o deste individuo, ou a sua remoçllo para 
as Torres, e esta ordem foi illudida com o fun· 
damento de nllo estar já no lerritorio do impe· 
rio ; era sabido, porém, que este saltendor, o 
maior. partidista de Lavalleja, era empregado na 
conducçào da correspondencia confidencial dos 
emi"rados, o padre Caldas, e nao sei se'fle mais ~ 
algu0m ; e que por estas con~j.)ierações n1io só 
n!lo era arrastado, mas peffl"' contrario favo
recido. 

cc No entretanto o presidente da republica 
conhecia a imporlanc:ia de o chamar a um par
tido, pela duplicada vantagem deganhar um 
homem destemido e os indios seus adherenled, 
e pelo outro, ainda mais apreciado, de poder 
interceptar a correspondencia dos emigrados 
e profundar mysterius a lodos os res~itos de 
summ-.importancia. Surtiu effeito o seu plano, 
e o indio Lourenço já servia o presidente da 
republica, e os emigrados ainda o..contavão no 
numero dos seus mais calorosos amigos . 

<e De que docunieutos não póde o' preside11te 
estai· de posse ? Receio muito que esta cir-
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-. 
cumstancia désse motivo :tb attOfllado de inva
dir-se o terri.iorio do imperio. 

« Ao mesmo passo que sou obrigado a .-ar 
com ºsP!esidente da republica, como· certi~ o 
nl'l'!ri otncio em ir. 7, o.col'onel Bento Gonçal
ves aprovaila um motivo talvez originado nas 
p'iltcedentes occurrencias, e prevalecendo-se da 
influencia que exerce e ao mesmo tempo da 

~ 4endencia de alguns "habitantes, convoca os po
vos, excita os animos, pinta A provincia inva
dida já e· obra c~mo si o signal de guerra 
devera ser dâcto immediatamente. -

- K Antes de entrar nessa prova, chamo a allen· 
çll.o de V. Ex. para o officio deste oflicial, junto 
por copia com o n. 4, e rogo a V. Ex. atlenda 
ás suas expressões, quando falia dos juizes de 
paz e guardas nacionaes:" Neste documento li
mita-se ao que Jeve <( a officiar aos juizes de 
paz, para tomare!Il as medidas que o caso p~ ))' 
mas, inquieto sempre e dominado pelo desejo 
de.J.·worecer Lavalleja, rcu:li.e gente e indica aoi. 
;-iizes de pa.z as paragens el!Pque se devem reu· 
nir, e two '*11 o fim de aterrorisar o presi
dente da republica, de o obrígãr a dividir as 
for{as do seu mando e a sua attenção. 

"Nos officios juntos em ns. 9, 10 e 11 lerá 
V. Ex. a ~tal prova tio qu& digo . 

« Eáando no tempo das sessões ordinarias 
do conselho, apres.ei os tres officios do juiz 
~ paz de Cangussú, eJ,Q,mou·s~ a delíberaçll.o 
constante da actStn. 12, e em virtude>della offi-

• ciei aos juízes de paz da fronteira, e novamente 
ao marechsol. commandante das armas, o que 
junfo offereço em n. 13. 

<( A' vista do exposto, jLtlgue V. Ex. o que 
devo receíar, e digne-se transmittir-me as or
dens da Regencia. 

(( Rogo a V. Ex. tenha a bondade de dar co
nhecimento desta cl1fnmunicação ao Sr. piinis
tro de estrangeiros, pois que a estreiteza de 
~mpo n!l.!1' permitte envie áquella repartição, 
·nem ao da gue4ra: iguaes .ias. · ·• .. 

« Dtrus guarde a V. Ex.- Porto Al,@gre, 30 de 
Março de 1833.- lllm. e Exm.. Sr. Nicolau 
Pereira de Campos Vergueiro.- Manoel An-
tonio Ga~ão . • • -

- « Está conformer.- O official-maior interino, 
José kforques Lisbôa, » 

- <( N. t.- Illm. e Exm... Sr.- No dia 6 do 

.. 

corrente participei a V. Ex. de tudo quanto 
• occorria no Estado. Oriental, e da necessi
dade de guarnecer esl'â fronteira de um modo 
resP,Sitavel, atlentas as injustas pretenções do 
presidente daquelle estado, que debaixo da 
mais bôa fé pretendia invadir o nosso territo
rio. Este plano que ao primeiro golp& de vista 
(para quem não conhece aquelle presidente ),.,pa
recia temerario, hontem pelas 8"'ho~ da ma
nha. foi posto em execuçao por uci1a força de 
60 homens ao roam.lo do ajuélante maior do re
gímen~ n. 3 e milícias do Serro LBrgo, aggre-.-

gados ao referido regimento do commando do 
coronel José Augusto Possolo, invadindo esta 
fronteira, se internou até o Arroyo Grand~ onde 
tornou prisioneiros a vurios officiaes e sotdados 
emigrM0§1 que alli se acha vão divididos e desar
mados, na conformidade das ordens do Exm. 
Sr. pl'esi•te desta província, regressando li
vrerr ,~nte com os mencionados prisioneiros para 
o territorio Oriental, em cujo transito consta 
commetteram outros atlentaclos, que por nil.o 
estar circumstanciadamente informado da na
tureza destes, os reservo para na p;imei ra occa
siào pôr em conhecimento de V. Ex. Este atten
tado debaixo de qualquer fórma que se encare 
é de um verdadeiro rnmpimento, pois além de 
l!'er premeditado, ha sido commettido por tropa 
disciplinada, dfrigida n!lo só a tomar prisionei
ros nos refugiados debaixo do pavilhão brazi
leiro, como tambem atacar dil'ectamente a este. 

« Neste es.t,l.do de cousas, julguei de meu ri
goroso dever, officiar immediatamenle a tod~ 
os juizes de paz da fronteira, para que tomas
sem as medidas que o caso pede, entretanto
que eu com a pequena força do corpo do meu 
commando, e os volunlarios cidadãos que se 
têm l'eunido, marcho •occupar um ponto médio 
na mesma fronteira, onde farei juncção para 
repellir qualquer outro attentado, e cumprir 
religiosamente as ordens de V. Ex. 

..,, Eu juígo de summa necessidade que V. Ex. 
mande para este ponto uma barca-canhoneira, 
o mais breve que seja possivel, e nella todo o 
armamento necessario, na.o só para os guardas 
nacionaes, CQlJIO para aquelles brazíleiros que 
todos os dias se me apresentam voluntaria
mente. 

(( O attentado de que- dou conta a V. Ex. já 
havia sido annunciado pelo commandante Atha
nasío Lapido a alguns brazileiros a quem elle 
julgava affectos á causa do presidente Rivera, e 
por isso me parece se deve ter toda a cautela 
com aquellt~indíviduo, si ainda ahi está, pois 
esl'!lu convencido que a sua commissll.o nll.o é 
outra mais de" que observar o estado em que 
nos encontramos. 

« O capitão Patricio José Corrêa da Caa1ara, 
portador desta, informará circumstanciadamente 
a V. Ex. de ludo quanto julgar necessario saber, 
parã'dar suas ordens. 

<( Deus guarde a V. Ex.- Quartel no Ser
rito, em 19 de Março de 1833.- lllrn. e Exm. 
Sr. Sebastião Barreto Pereira Pinto.- Bento 
Gonçalve3 da 6ilva, coronel Commandante da 
fronteira. y 

<( Está conforme.- GerMWw Francisco de 
Oliveira.- E.~tá conforme.-- O official-maior 
interino, José lrlal'ques Lisbóa. " 

<( N. 5.- lllm. e Exm. Sr. - Depois de • 
haver concluido o adjunto officio, se me apre
senta urn dos prisioneiros e declara que a 
força era de mais de 60 homens, que vinha uma 
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--- -companhia do regimeplo n. 3 do Possolo, e 

mais tres olficiaes do mesmo 1·egimento, além 
do ajudante Gallo e que levarllo 19 prisioneiros, 
entre estes sete officiaes. 

<e Acaba de chegar taml:rem um bombeiro 
que mandei para o. outro lado do Jaguarão e me 
diz que hoje, pelas l(Wwras do dia, via passar 
aquella força com os prisioneiros pelas • pontas 
do Arroyo Maio em direitura ao Serro Largo, 
ignorando onde está Posaolo com a força, e que 
muito prompto saberia. 

u Deus guarde o V. Ex. -Quartel no Ser
rito, 19 de Março de 1833.-Illm. e Ex.m. Sr. 
Sebastia.o.B_arreto Pereira Pjpto.-Ben~ Gon

__ !,!ooes da Silva, coron~ommandante da fron
teir.a. » ,,. 

(< P. S. !fambem se me diz que vem Fru
cluoso em pessoa sobre essa fronteira, mas eu 
não creio, visto que elle tem que altender a La
vallej1;_ que:deve estar passando o Uruguay. 

« Esti conforme.-Germmio Francisco de 
Oliv(-;fra.-Está conforme. O official maior inte
rino, Jo,é .Marques Lisbôa. n 

« N. 6.~Copia d~ artigo da '"l!cta··cta sess1l.o 
do conselho administrativo de 26 de Março de 
1833, relativo a acontecimentos da fronteira. 

cc Apres~tamo-se d!ltls offi.cios do aoronel 
Bento Gonçalves da Silva, com mandante do 4º 
regimento de cavallaria de 1u linha da fronteira 
de Jaguarão, datados de 19 do corrente e diri· 
gidos ao marechal comm~andante das armas,' 
coro ausencia do Exm. Sr. presidente que o 
abriu ; dando parte que uma força de 60 
homens do Estado~riental, ao mando da. !tju
dante.,Jp.aior, do regimento n. a.e milícias do 
Serro Largo, aggregadas ao rt!ferido regimento 
do cornmando do coronel José Augusto Possolo, 
tinha imadido nosso terl'itorio, internando-se 
este no Arroio Grande, onde torno11 prisioneiros 
varias· officíaes e soldados, emigrados daque!le 
estado, que alli se achavam divididos e desar· 
mados; regresssando ..a1Ioutámente com.elles 
para J> territorig.Ofiental. 4 ~ 

e< Igualmente communicava o coronel Silva 
ter reunido toda a gente possível, e que mar
chava a occupar um ponto médio na mesma 
fl'onteira: requisitando, outrosim, uma barca 
canhoneira para o Jaguarão, e nella o arma
mento necessari1T para armar a nossa gente 
reunida. E como o capitão Patrício José 
Corrêa da Gamara tivesse sido .. o portadJn· deste 
officio, foi chamado para informar vocalmente 
ao conselho sobre alguns acontecimentos a res
peito, o que satisfeito exigiu o Sr. presidente 
lhe deixasse por escripto sua- informação. Re· 
tirado o dito capitão e posto o objecto em dis
cussao, IDQVeu-se porfiado debate e em conse-

.queucià 1-.es9lveu o conselho : 
« lº. Que se .,~&-"'explicações ao presi

dente do Estado Orienta'!, relativas á captura de 

... 
emigrados no terrilorio brazileiro, e sobre õs 
mais factos J1i'alicados nessa mesma occasiao. 

(< 2º . .. Que o marec}1al comrn.:wdanle das 
armas siga para a fronteira de J ag)»_arão, e alli 
se estacione até segunda ordem, salvo o caso 
extraordinario em qt1e sua presença seja pre
cisa em 011t.o .4!ialquer ponto. ,. ~ 

cc 3º. Q'11c o Exm. marechal informe á pre
sidencia sobre aquellas medidas de def~ que 
convém tomar ; e que expeça suas ordens 
immediatarnente, afim de que se ªi:.t!lll toda a 
força disponivel da província, ql1et· de 1", quer 
de 2• linha. 

" 4º. Q11e se-.,.cele1·e o concerto das barcas, 
e que se envie quanto antes a bar~ Poi·to 
AleNe para o Jaguafflo, á disposição do com· 
mandante das a!'mas. 

.~.5º. Qü'e pela presidencia se dêrn as demais 
providencias relativas ao armamento que pre
ciso fôr, assim como se proceda á compra da 
polvora necessaria ; para o que fica, desde 
já, autorisado o Exm. Sr. presidente qualifi
cando-se ~sta despeza como extrao~di\")iria ; 

..,tudo em ordem a manter a paz_ .. no Paltll crazer 
~speitar o territot·io da P.J.1,>Vincia. 

cc Está confor~1~.- Ger;Mano .Frnncisco de 
Oli-veira--Estít conforme.~ O of1icial-maior 
interino, José Mai·ques"Lisbôa. " 

,e N. 7. -lllm. e Exm. Sr.-:eti·r oíficio qu~. 
recebi J10ntem á noite .ijo conunandante da 
fronteira de Jaguarllo, fui informado ~ uma 
companhia do regimento 3" d_() comma_ndo ~o 
coronel Possolo invadira o tem to rio do 1mperto 
e penetrando até o Arroyo Grande nô'!l prendera 
12 soldadoll"'e sete officibes asylados nesta ~ril:_ 
vincia,- depoi'> dos acontecimentos de Julho; 
que além destes indivíduos o delegado do ju!t. 
de paz do Serrito foi igualmente preso, e depois 
de maliratado o deixarno, levando-lhe porém o 
cavallo, e que fJeior sol'le tiverão dous brazÍ.6 
!eiras mais, um.dos quaes fiôra baleado. 

« Não podia eu~pi·esmnir, E:lí.m. S1·., que as 
·vivas instaqchis ..iue se -fazião da ~ffle de 
alguns a~entes do governo oriental para acce· 
lerar a dispers;to de um resto qp ~rof>a, qffll 
ainda permanecia asylada nesta frctnleirn, fossem 
com o sinistro d~ignio de a capturar, e que 
para a execução de uma empreza tao nefasta 
em si mesmo, sómente se aguardasse o mo
mento em qu~ o seu estado in.enne a lodos os 
1•e,;peilos, e mais ainda impossibi'fid_ade de 
serem soccorridos pot· ariuelles que trnhao o 
direito de o fazer, tirasse todo o rec@io de ser 
mallogmda a "tentativa, o cunho da traição. e co
valldia, que caracterisou este feito, davam-me 
direito para exercer a mais cornplieta repres~ia, 
mas ponderando quéitem o governo da re~u

..Wica do Uruguay, nem mesmo V. Ex.. pod1ão 
ter a mem,r parte em um acto Ulo hostil. qu_a1;to 
singular ; e fiel ao mesmo tempo aos prrnc1p10s 
que tenho sempre adoplado, de não <l.,ar aos 
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factos outra c6r que a que elles ~erecem, deter- conhecimento, e para o !llandar ao-seu destino, 
rnin1io-me a aproveitar da o~~rtuna proximi- o incluso officio em sello volante ao Exm. pre-
dade de V. Ex. á fronteira , pai"l\ reclamar a de- sidente da republic;,. do Uruguay. '"' 
vida satisfaçll.o, e exigir de V. 'Ex~ a !'es(ituiçl'IO ,. « Desejando o conselho que V. Ex. estacione 
dos individuas capturados .no terrilorio do im- na fronteira de Jag~arllo até a conclusão deste 
perio. ../ • negocio, nem podia dar uma pr""7a.,,."'fl.lais evi-. 

« Confiado nas solemnes (ftomessas que .ienle de qúari.to intf!oda a presen_ça de V. Ex. 
V. Ex. se dignou fazer em seu offi.cio de 31 alli, nem um testemunho mais vivo da espe-

~ de Janeiro ultimo, de regula\ a sua conducla rança que o·'alimenta, de o poder V. Ex. ·ter-
pela justiça e pelos principios'lqne dirigissem a minar por f~rma que nem seja preciso adoptar 
do corõnel Bento Gonçalves da1Silva, e as pro- medidas mais rigorosas, nem sanar por outro 
videncias do seu irnmediato governo, entretenho meio a inJJ..\l·ia que se irrogou ao imperio, com 
a mais viva esperança de ver promptamente o attentacjo~ cornmellido pelas forças ~nando 
realimda a minha reclamaçi.'lo,..tão justamente ..do corone~l'ossolo. 
fundada, quanto é »1J.1triresta. ·a dispe1·s1to dÕs K Esp(jii igualmente que V. Ex. me env.iará, 
emigrados, attestada pelo·pr~rio facto da sua quanto aiA!es , a "Hlformaçá'ô que faz o oLjecto 
apprehensão e do estado inlU'm.e em que se do ar!!" 3º da acta do conselho, assim como ex-
achav!l.O. • ' pedirá as ordens precisas ... para a reunirio desses 

cc A decisão de· V. Ex. ·muito inlluirá ·para restos "da tropa de~· linha. Em pregue, por-
tranquilisar os animos ' dos..-abitanles desta tanto, V. Ex. todo o seu credito para afastar 
prõvtncia, sobremaneira iri-itãdos pelo procedi- · qualquer movimento hostil, e. faça por fó1·rna 
mento que encarl'IO como precursor de outros que se obtenha equivalente satisfação ao in-
maitl'res, e, desgraçadamente, talvez dê um rom- sulto que se fez, afim de que ee nao veja o 
pimento. '"- goYer_no dt; Sua Mage'il!i,de o Imperador na dura 

cc Entr~tanto que o Exm. S:. marechal com- necessldade de o consiúerar como origi®rio de--' 
mandante das armas-se énc';.rrega de transrnittir um rompimento aberto. De quanto oet:orrer • 
a V. Ex, este offioio, e de visitar a fronteira de queira.V. Ex. info rmar-me em tempo':' 
Jaguarao, espero.com anciedade a-sol!:11)11.0"dest, 'i.. Deus g1~arde a V. Ex., ·Porto Alegre, 26Í:ie 
negociô para o comm_unicar ao 1;eu governo. Março de 1833 .-llfonoel À11tonío Galvão.-

« Deus Guarde a V. Ex. muitos annos.-- Sr. Sebastião Barreto Pereira Pinto. 
Porto Alegré, em 26 de l\farço de 1833 .-./Jfa- .,. « Está conforme.-Gerinana Francisca de 
noel .Anton~ GaZ.vão.-Illm. e Ex. Sr. D. 0/iveira.-Está conforme.- O oflicial-maior 
Fn1cluoso Rivera, presidente da republica do interino, José Marques Lfabóa.>> 
E~tado Oriental do Uruguay .-Está conforme. cc N. 9.-lllm,.e Exm. Sr.-Parti~() a .. V. Ex. 
Gerrna11e Francisco de OHveira. -Está"'"con- que no dia 25" do corrente rec~bi dous officios 
:'vi·rÍ1e. O official·maior inter~, José Marques do i~Onel Bento Gonçalves ela Silva, datados 
LisbOa. " de 18 e 22 do mesmo, dos quaes offereço a· 

« N. 8.-Illrn. e Exm. S1-.-Hontem á noite, V. Ex. as copia!.!, para que V. Sx. haja por bem 
pelas 8 horas, se me apresentou o capiUlo Pa- esclarecer-me sobre o que dev~ praticar a tal 
tricio José Corrêa da Cilmara com o of'ficio da respeito. · 
copia inclnsa, sob n. 1, endereçado a V. Ex. « No intervallo tia voll,, deste proprio, -d:eter-
pelo coronel Bento Gonçalves da Silva, mas 1nind ao comij_1an1fonte da companhia de guar· 
c?mo viesse, ern ªl!;cncia, a mim, abri_.o l.!,llnie~ ' das naeltrnues d~te distl'icto lwuvessê de-avisar 
dmtamente. • e promptificar os cidadt1.os do se'P\liço ordinario, 

« Nao...pie sorprcmfr u a noticia de tet· uma pira marcharnm, sendo que V. Ex. assim o 
partida do coronel Possolo irtvadido O lerri- determine; sirva-se V. Ex. esclarecct·- me mais, 
[orio do imperio, n€'m lllO pouco me admiraria si deverei fazer marchar p:ira a fronteira os 
a repetição destes semelhantes actos, depois dos cidadnos que puderem pegar em armas, nao 
precedentes ocoorridos ; assusta-me poriffi so- obstante terem ficado do :i.listamsnlo dos gual"' 
bremaneira a consideraç:'lo dos resultados que das nacionaes, pur sererJl pob_(es, e d'estes lia 
se podem seguir, si por uma conductn mui cir- mui\l.)s que silo moços, quer casados, quer sol-
cumspecta se não tiver O mais desv<.!lado cui- teiros, e si os guardas nacionaes que lêtl'l nego· · 
dado, para não pe41rar a posição melindrosa cio deverão tambem marchar e fict'tt"em suas 

casas fochadas. · em que nos achamos, ::.~gravando-se por qual-
quer sorte que seja. 

« Para prevenir acontecimentos funestos á 
segurança da provincia, o conselho administra~ 
tivo que ho,ie me1?mo convoquei, iara o inteirar 
de todas estas cil'cumstãncias, resdlvcu ~ qu 
r.unsta da acta junta; pot· copia n. 2, cm obs't-r
vancia da qual transmilto a V. Ex. para seu 

,,_Deus guarde a V. Ex . ...::..Freguezia do Can
gussú, 26 de Março de 1833.-lllrn. e Exi1i'". 
Sr. presidente desta provincia.-Francísco José 
Pinto Braga , juiz de paz-supplent~Está con
form e.-Germano H·anciaco de Ol-iveira. -Está 
conforme. -O official-maiol' interino, José 
Marques Lisbúa..)) 
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« N. 10.-:-illm. Sr.-Nesl.e instante, que são 

2 horas da tarde, sou inforrttado, ainda que 
sem detalhe pm-ticular, que uma grande força 
do Estado Oriental do Uruguay acMJa de ,:,adir 
o territorio brazileiro, até ao logar denommad~ 

-@err1io e Arroio-.Grandtl., apprehendendo algurl!í 
emigmd<ji ahi est,\cionados. Este procedimento 

-i!hama a attençao de lodos os bons brazileiros, 
com especialidade daquel!es a quem a naçllo 

-tem confiado o seu-mando. 
« Espero, portanto, que V.m. fará réunir a 

um pcnfo centrtl de seu munim,pio todos os 
individues que eslejão nas circumstancias de 

-tomarem armas, emquanto nilo tomo as provi
dencias qne pede um tal acontecimento, para, 
de accôrdo com Vm., obrarmos como exige a 
palria ultrajada, pois que a salvaçao della .é a 
lei suprema do Estado.- . 

« Deus guarde a Vm,-Quartel no Serrito, 
18 de Março de 1833.-Illm. Sr. juiz de tniz da 
freguezia do Cangussú.-Bento Go:nçal·ues da 
&l.va, commandanle dã..,.rnnleira.-Está cot'i':-

-Corme o orig~!.-F1·an<:irco José Pinto Brngci, 
juiz de'.paz supplente da fre~uezia do Can
gussú. Está conforme.- Gei·mano Francisco de 
Oliveira.-Está conforme.- O official-maior in
terino, José ~fn.rques L·isbôa.» 

" N,. 1'2.-Cópia ·aa act~ da sessão do conse-
lho à'ctminislrativo.a· 29 de Março do corrente 

~ nno, relativa ao offi"cio do juiz de paz supplenle 
·de -- • a freguezta º« angussu. • 

• 11 Apresentou-se o officio do juiz de paz do. 
Cangussú,....francisco José Pinto Braga, acom
panhando copia dos que lhe dirigiu o ct>ronel 
Bento Gonça lves da Silva, em 18 e 22 do cor· 
rente, o primeiro communicando-lhe a entrada 
de uma força do Estado Orientarnesta provincia, 
e requisitando a unillo de todos os individues em 
circurnstancias de t\1tnarem armas em um ponto 
central do seu município ; e o segundo deter
minando-H1e faça m~rchar toda a força que 

~ive1· reunido,j)ura o logajjo Can-itiot., junto á 
esta1u;ia do fi1'fado brigadeiro Pinto,.. pedindo o 
dito juiz ao governo esc!arecirneD,Los sobre o que 
deve prnticar ; e discutida a maleria, resolveu o 
conselho que se 1·espondesse ao juiz tle paz .iue
a vise os ~ardas na.cionaes do seu dislricto, para 
estarem promptos á primeira voz, mas que não 
adiante um passo sem ordens posiliv·as do go
verno, lalvo o caso de ~quisiç:l.O de alguma 
autoridade civil de outro mnnicipío, para sua 
coadjuvação, na fórm(l do dispos to 110 tit. 4º, 
c;.p. 1º da lei de l~"tle Agosto de 1831 ; e, 
por~mnto no officio do coronel Bento Gonçalves, 
de TI) do corrente, dirigido ao marechal com
mandante das armas, commu.ilicamlo a entrada 
da. força do Estado Oriental na provin.tia, e, em 
regt·esso, levando prisioneiros varios emig1·:wos, 
se declara que avisem a todos os j_u~s de paz oo fronteira, para cjue tomem as medidas 
que o caso pede; e pelo officio envia do ao sobre· ... 

dito juiz de paz do Cangussú em data de 22 
deste, se evidencía que adiantou mais algumas 
ordens, deRignando até o ponto em que elle se 
devia reunir; e possa acontecer que aos, demais 
juízes de paz tenha transmittido igual ontem; 
resol'veu-, outrosim, que, no mesmo sentido da 
resriosta áquellc juiz de paz, se officie a toúos os 
outros tW fronteira, afim de evitar, por ·taes 
marchas e reuniões, qualquer apparenciu de 
prevençll.o, antes de se terem recebido do ma
rechal comrnandante das armas as informações 
·precisas sobre o assumpto, e ant'!!s de se veri
ficar _que a SUU natureza reclama da llOSSa 
parle a adopção de semelhantes meJidas; e que 
neste mesmo sentido se officie ao marechal 
participando-lhe o acontecido, recommendando 
novamente á sua reconhecida prudencia toda a 
circumSpecção .- Está conforme . _;_Germano 
Fi·a,ne,isoo de Ol-iveira.-·Está conforme.-O 
official-rnaior interino, , José 1'1arques Lisb6a. » 

« N. 13".-Illm. e E,._m, Sr.-Honti.:m 
apresentei ao conselho adminisl1·ativo um of
ficio do juiz de paz do· Cangussú datado de 2.B 
do corrente, env[ando-me os que lhe dirigira o 
coronel Bento Gonçalves em datas de 18 e 22; 
no da ultima data e~ia o coronel que o juiz de 
paz marchasse pam o Candiota a tomar posiçào. 
O conselho deliberou o que consta da acta junta 
por copia. 

~ " Cumpre-me fallar a V. Ex. sem reserva 
alguma, e ponderar a V. Ex:. quanto me é e~
tra nho que o coronel Bento Gonçalves se julgue 
auloriZ'!ldo para estender a sua jurisdicção a 
semelhanle-W}nlo. 

" Nem a lei lhe dá faculdade para dispôr dos 
guarda~ nacionaes, nem lãa pouco para indicar 
á força armada da pro'vincia, para que ponto 
deva marchar. 

" Sei que o coronel Bento Gonçalves se pre
tende prevalecer do acto da violação do nosso 
terl'itol'io p•s forças (segundo se presume) do 
ca.onel Possolo, pm·a offerecer um aspecto de 
al'mamento Jà,iL provincia; mas lambem sei, e 
V. Ex . igualinente sabe, as cnusas que deter
minátào a ostentar este apparnto; mas é preciso 
uno pet'det· de vis la que o facto !Jrnlicado con lra 
a úignidade Lia uaçilo, póde sei· reparado equi
val~temente, de um ll)Odo satisfactorio, e que 
antes da decisilo do poder legislativo, não é 
licito commelter o mai;; pequeno acto, que se 
apparente com a declaraçao de uma glleri·a . 
Para a justa reacçao a aggressões abertas, estão 
transmittidas por V. Ex . as orJeris desde Se
tembro e Nove·ii'bro de 183l. 

1< Isto posto, póde V. Ex.ffler sentir ao coro
n»l Bento GO'llçalves, que sempre hei de desap
provar qt1alquer movimento que comprometla 
á província e ao imperio, e que n1io menos zeloso• 
que elle, pela segurança de uma, e dignidade 
de oulra, ainda não demilti de mim a faculdàde 
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de regular a mlrcha da provincia, principal
mente no que tem relação com os estados vi-
zinhos~ ., =l 

« Finalmente importa obrar semp!'e de_ac
côrdo com as ordcn~superiot•, e sustentar a 
todo cus~os principios, tantas vezes declarados 
pelo governo, de4 manler illesas as relações de 
arnisade que subsmtem entre os dous m;tados. 

" Espe~o, portanto, que V. Ex. d~ todas as 
.. providencias para que a fronteirft-de Jaguarão e 

suas i:mmedi~ões não offereçao o espectaculo 
de uma nação arm"":da no meio da paz, devendo 
V. Ex. evitar por todos os modos que em seme
lhantes factos tomem a mais pequena parte os 
asylados. -

,r P"ra conseguir isto, importa desde já dis
persai-os, parte para S. Francisco de Paula, 
parle para o Rio Grande e pat·te para o Rio 
Pardo. 

« Tem-se até .ip<n'b. demorado a exe·éu~o 
desta ordém, que urge nasJ)'l'~tes circut!l
stan~s mais que nunca cuTnprir-ã á risca. --(( De.is guarde a V. Ex., Porlo Alegre, 30 de 
l\farço de 1833.-Manoel Anton-io Galvão .
Sr. Sebaslill.o Barreto Pereira Pinto.-Está con
forme.- Ger-riumo FrarltiscÕ de Oliveim~
Está-conforroe.-0 official-maior inl1f10, José 
Marques Lisblia.» • "-" 

N. C .. -r, Illm. e Exm. SL·.-.;:Accusl'fft>rccepção do of
ficio que V. Ex. me escreveu, sob n. 2, em 30 de 
Mat.eo proximo passado, e é para mim um bem 
grato dever ter de certificar ainda uma vez a 
V. Ex. a plena a pprovaçllo que a r_egencia em 
nome do Imperador de] a todas as acel'tadas 
rnedi!Mls qu~ V. Ex. tomou na gra\11! conjun
ctura, sobre que versa o seu citado ofíicío, e 

.., 
<e Ultimarei declarando a V. Éx. que, coln o 

despa,cho d~6 de Fevereiro, não foi copia do 
aviso que .:;a:i expedira ao Sr. ministro da 
guerra, porquei,gsa comJ.lmnicaçllo foi identica 
á que dirigi ao Sr. ministro d.o imperio e acom
panhou o meu citado despa~~-

" Deus Guarde a V. Ex.-Palacio do Rio de 
Janeiro, em 29 de Abril de 1833.- Bento da 
Silva Lisboa.- S1·. Manoel Antonio Galvll.o.
EstL conforme. - O official·Ínaior interino, 
José Marqiies lisbóa.. n .. 

N.D 

" Ministerio de relaciones exleriores.-Monte
vidéo, Julio 10 de i832 . ....,.Las consecuencias de 
un movimento militat· de las tropas que guar
neciam esta ciudad executado el dia 3 del cur
riente Jul,e; !e malha tenido por objeto des
conoc.er la auloridad de los iJOderes consli
tuidos, ban c~ocado al vize-presidente de la 
republica en el deber de anunciar a los go
biernos de los estados contratantes en el tra
tado preliminar de paz, que las altribuciones y 
accion dei gohierno legal ha,n claudicado de 
hecho, no hallando-se en jJosicion de h~er uso 
de los m edios conslitucionales, que !e estan es
pecialmente comedidos para soforar m ales, 
guerra, comocion interior. 
' ,, En tal situaciõn el vize-presidente de la re

publiêa n!!o puede díspensarse de transmittil-o 
immediatamente al conocimento dcl gobiernõ 
de Sua. Magest.ide Imperial por e! organo de 
S. Ex. e! Snr. ministro y seetoetario de estado 
y <le los negocios estrangeiros a quien se d irige 

.saludandole con la expression de su mas alta 
consideracion y aprecio.- Lwiz E cl. P erez.
José Je, Reys.- A S. Ex. el Snr. ministro y 
secretario de estado y de los negocios estran
geiros dei gobierno dei imperio del Brazil.
Está conforme.-0 official-mjor intei'ino, José 
~rgf!es L isbôa. J~ · -

de -que largamei.te trata t'tulro __ diri~do ao 
SP. ministro do imperio, e que~ Ex. me CQ!fl· 

municou com todos o9"1Clocumentos que o""ín
struiao. Dentre estes, met·ei:eu-me particuhir 
atlenção o ben1 concebido e apropriatlo ofiicio ·-~ 
que V. Ex. dirigiu ao presidente do Estado 
Ol'ientul, exigindo a devidt satisfaçao pelo at
iêntado que perpetrára a tropa do coronel Pos
solo, e tao e,,mpleta acliei a rcclamaçao de 
V. Ex., que por copia mandei remetler o,.dito 
officio á legaçll!> imperial em Montevidéo para 
que, em sua conformidade, haja de fazer ahi 
iguaes representa~es até ser desa~taJa a 
honra do ,ierritorio t~o indignamente ultrajada 

N. E -
,r Ministerio de relaciones exteriores.- El 

que st1scr"3e lienc orden de S. Ex. el · Snr. 
vize-presidentc de la republica para dil'igirse ai 
Exm. Snr. miniswo y secretario de estado 
y de los negocios estrangeros dei imperio del 
Brazil anunciandole que la autol'idad constitu
cional de este pais derrocada por un ::icto 
de rebelion el dia 3 dei mez de Julio an terior, 
ha sido felizmente restaurada el 5 dei que 
rege, á virtud de una reaccio-spontanea de 
las tropas de linea, que guarnecian esta,..a· 

--pela aggressão do coronel Possolo. 
,, Este grave assumpto vai ser submeltido a.o 

conselho d~ estado, e as ulteriores providencias, 
que se adoptarem para conservar illesa a di
gnidade nacional, serll.o opportunameate com· 
municadas a V. J!:x., e á referida legação a 
.qu~m espero que V. Ex. lerá communicado o 

,.que ~ouver occorrido e~tre V. Ex. e o pr!'.:ii · 
dente do Estado Oriental. • 

pital, ... 
« S. Êx. el vile-presidenle, rodeado desde 

aqM mõine,filo de cuidados de la mayor gra
vidad para afianzar el restabelecimento de las 
leyes y la seguridad publica comprometida por 
la resistencla de algunos gefes de la faccion des
organisadorn, no ha podido separnr un instante 
....... 
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su atencion del peligro imminente que arrteno· 
zaba el orden en seis dias conrtnuos de la mas 
violenta crise, para partecipar aquel plausible 
acontecimento al gobierno de Sua Magestade 
Imperial, que tanto interes ha tomado por la 
independencia y liberdad ce,nslituciona1 de este 
pais ; pero hoy, que el orden legal ha vu!ille· a 
fa regularidad de su ejercicio, y que la segula
ridad publica de esta capital ha recobrado sus 
garantias, e1 ministro y secretario que suscribe 
se apressura allenar este deber co~o uno de 
los primeros y mas gratos, persuadido como se 
halla S. 'Ex. de la satisfaccion que deberá pro
ducir en el animo de ese gobierno, e! felis des
enlace de un suceso que parecia amenaza~la 
disolucion de este 11aeiênte estado, ó sepultado 
al. menos por un tiempo incalculable en el 
abismo de la guerra civil. · 

cc El infrascrito, ministro y secretario de es
tado y de relaciones exteriores de la republica, 
al dar cumplimento a las or_denes de S. Ex. el 
vize-presidente de ella, tiene el honor de 
of~cer ai Exm. Snr. ministro y secretario de 
.estado y de los negocios estrangeros del imp~rio 
del Brazil la segul'idad de su mayor cdhs1de
ration 'f respeto. 

"Montevidéo, Agosto 16 de 1832.-Santiago 
Vasques. ~ _ • ._.. 

" AS. Ex. el Snr. ministro 4 y secretario~ de 
estado y de los negocios estrangeros del go
bierno de la regencia em nombre de Sua Ma
gestade eWmperador. » 

Segue-se a resposta : 
« O abaixo assignado, do conselho de Sua 

M11gestade o Imperador do Br~!il, miffist~o e 
secretario de estado dos ~oc1os estrangeiros, 
tem a pa1·ticula1· satisfaçllo de congratular-se 
com S. Ex. o Sr. ministro de igual repartiço.o 
do Estado Oriental do Urugnay, pela grata par
ticipação com que o honrou, em 16 de Agosto 
passado, de achar-se restabelecida a ordem no 
mesmo estado, e suas legitimas autoridades em 
Pleno exercicio de suas func(\0es. • • - .. ... -<r O abaixo assignado apressou-se a levar a 
nota .J,f"S. Ex. ao conhecimento da regencia do 
imperio, e póde cerlificar_-lhe que foi lida com 
prazer proporcionado ao vivo desgosto com que 
tivera noticia dos Juctuosos successos annun
ciados em 1'6 de Julho, e cuja reprci,ducçll.o o 
governo imperial ardentemente deseja que ja
mais se possa realizar, como tanto convém para 
consolidaçao e consequente prosperidade ~~s 
differentes estaru:is que formão a _grnnde fam1lm 
americana. 

« E' nesta grata esperança que o abaixo as
signado se aproveita da presente occasião para 
offereeer a; Exm. Sr. ministro dos negocios es
trangeiros do, estado orienwil'" do Uruguay os 
protestos da sua mais' alta coósideraç~. -

« Pulacio do governo, em 18 de Sctenili'l·o-'tle 
TOMO l . 

~ .. =-
1832::.- Bento ªda Sílva Li8bôa.- Está con
forme.- O official-maior interino,•José Mar
ques Lisbôa . " 

N.F 
<e Ministerio de relaciones esterior~- M?n· 

tevidéo, Octobre 5 de 1832.- ·Jl!I · 'lnfrascr1to,· 
ministro y secretar1o de relaciones esteriores, 
ha recebido oràenes de dirigirse al Snr. encar
regado de negocios dei imperio del Brazil, para 
s,gnificarle que el gobierno de esta republica, 
está altamente satisfecho de la honorable con
ducta del Snr. comandante de la frontera dei 
Rio GrandE>,.del Sul, en la ocasion de tlft>er asi
lado ai pJbillon brazi lero los rebeldes que in
tenlaron derrocar las atdllridades constirncio
nales de este pai! y sumirlo en todos los hor-
rores de una guerra civil. -

" Das comunicaciones of'ficiales, que el go
bierno acaba de recibir dei Exm. Snr. presi
dente general en gefe dei ejercito nacionale, 
son el mejor testemonio de las instrncciones y 
convencimiento que !iene aquel Snr. coman
dante ácerca de los .deLeres que-ie. inpone e! 
derechnnternaciona• ; y S. Ex. ha celebrado, 
que esta ocurrencia le ofresca un motivo mat"' 
de estimacion, para eslrechar las rel~ciónes de ~ # 

amislad y mútua confianza que conserva este • 
estado con· el del imperio dei Brazil, y que por 
parte de esta republica se perpetuarán como lo 
demanda la justicia y la mas bnena correspo& 
dencia, 

(< El Snr. encarregado de negocios dei imperio 
dei Brazil dig1,ará transmitirá su gobierno estes • 
sentimentoa de la republica OrienJ.il, e iCCeptar 
la ,i.1as atentá consideration c,sm que !e saluda 
e,l que subscribe.- Santiago Vasques.- Snr. 
encarregado de negocios interino y ..:onsul g~ 
neral del irnpcrio del Brazil.-Está conforme.
Manoel de Almeida Vascon1ellos ,-Está con
forme.-O ol'ficial-maior interino, Joaé Ma1·qites 
Lisbôa.. " 

.... ... .. 
(( Minislerio de relaciones esl1Jriores de la re

publica del Uruguay.- Montevidéo, Deciembrn 
30 de 1832.- El infrascri.to ministro y secre
tario de estado tiene e! honor de dirigirse á 
S. Ex. el Sm. ministro de negocios estrangeros 
dei imperio dei Brazil para maniffstarle, ·de 
orden de su gobíerno, l• condilcta frregular del 
St'lr. coronel comandante de la frontera del Rio 
Grande dei Sul, que pudiendo inferir rinmensos 
males a esta republica, necesita se1· calificada 
en tiempo y prevenidas 11\s funestas consecuen
cias que ya impiesa producir. 

« Estas consecuencias serán tanto mas 11\:rlo
rosas cuanto que la conduta del citado coman
dante está en oposiciõi:t absolutQe com los com· 
promisos del imperio dei Brasil consignados en 
el art. 13 de la conveucion pr<il_imi1rnr de 1828, 

27 
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con los principi.os ostentados por su gahinete en 
la comunicacion ·t+e 23 ele Octobre ultimo y con 
los rnisrnos que 'há a;;eg111·arlo profesar aqnel 
gefe en sus repetidas explicacíones. 

« Despues que el motin militar de 3 de Jnlio 
causó un interregno momenlaneo en la marcha 
legal de las autoridades constituídas de esta Re
publica y qne el movimiento de s11 nacion para 
sostenerlas hizo desesperada la si\uacion de los 
c3udíllos y SIIC!lases de la l!narquía pers~guidos 
por dos mil -toldados bajo las ordenes de S. Ex. 
el Snr. presidente del estado, la rebelion y sns 
consecnencias se vieron reducidas al recinto 
de! campo de aquelles fugitivos, que con ...il
Jnses e arras\ratlos constaba de 600 persõâa~; 
entre e! indulto que les proporcionó la huma· 
nidad dei gobierno y el asilo estrangero, el!os 
prefirieron pasar los limites dei Jaguaron á la 
vista del ejel'gito constitucional, que pudo mo· 
nadarles en aque misu:rb acto. 

" Pero e! Snr. presidente general eu gefe 
coníaba con la lealdad d-e las autorid3.des bra
sileras para llenar los deberes del del'echo inter· 
nacional, y descaba a hcrnar victimas el ta 

~nayor p:irte dei engano y la perfidia : s6 limirn 
por una prevencion aparente, bien penetrado 
de que solo una violencia positiva pt·~aria u los 
que passaban en clase de soldados de que vol· 
viesen à sus hogares á la sombra de un go· 
bierno paternal. 

,e Estas esperanzas se fortificai.m por la dis
posíeion de aquelles grupos, por b dei Snr. co
ronel Gonzales manifestada ai general en per· 
sona, y por la halaquina experiencia de pocos 
dias que bastó para reducir aquella reunion a 
menos de una cuarte parte. 

" Pero despues de estos sucesos y de las pro
mesas repetidas dei referido Snr. coronel que 
constan de los documentos adjuntos, el gobierno 
ha visto con sorpresa y de$gosto que los frag
mentos dela anarquia se impenalan en meras 
combinaciones contra el orden y antoridades 
legales de esle Estado, y en hacer de! terrítorio 
ve~ino el taller de su organisacíon, convertiendo• 
en efeito de dia en dia há ll~o yá a un ponto 
donde no alcanza el disimufo ni la prudencia 
puede evitar las medidas de precaucion y de
fensa que occasionaga la presencia de! inimigo. 

« La exacititud de lc>s concepte:;;.. expresados 
se deducirá de la simples observacion de los 
trechos seguintes: 

« Los grupos de los rebeldes refugiados se 
· han conservado reunidos sobre la misma fron· 
tera sin embargo de las reclamacionês de las 
auto'ffl!ades orienlales. 

cc Uno de los rebeldes intentó asasinar de 
un piEtoletazo á un otlicial condtictor de com· 
municaciones de! general en gefe P..ara e! com
mandante de la frontera y no consta que-baya 
sido castigado. 

« Ef caudillo Manoel Lavalleja march6 por 
el terl'itorio del Bl'asil, fol'mando un destaca-

1,niento rnililar de 30 soldados armados y 11 offi
ciales que fueron auxi]iatlos de cab;1lgadiias y 
de llfaS hasta pasar a la prqvincia de Entrerios 
desde donde contin"tta sus manobr8s hosliles. 

,e Otro ~udillo Araújo 1·epctió igual sorpresa 
con 60 soldades. • 

<t Las declaraciones informes de los qÚe han 
pasado a este terrilorio bajo el indulto, ates
tiguan que no pueden havedo sin grave riesgo 
de la vida por las assunhanzas de los officiales 
y pot· la conivencia de las autoridades brusi
leras. 

- « El facínorozo ionociõo lijjo la denomi• 
n-acion de ind"""Lorenzo pasó en 5 de Oclobre 
a este territorio con una partida de 14 hombrP.i
armados con el objeclo de rnbar y_aresi"nar pre
valiau de la estenciOL1 de la campana y de}a 
seguridad de regresar impunemente, ap~ar de 
las declamaciones que se acompannn. 

<1 Regresó en efeto perseguido por la fuc1·za 
publica y no solo fué recebido y abl'igado sin6 
que emprendió seí,unda jornada á princípios de 
Noviembre CQll 12 ho~ibrcs armados, l'ep-'tlindo 
el(.alamenle los mismos L'Timines, persecuc~n y 
retirada, y annunciando·se ya la lercera cor
reria que sín duda em prendera en b1·eve. 

,._A flJle qel wismo nos llegó al Cerrito un 
hiate que deseuí'Barcó 1Jublicame1Íte at--mamento, 
municiones y dinero parn los rebeldes, cuja de
cision se aumentó con el auxilio de 30 hombres . 
que condijo al miS'!:no buque, y con cl empeno 
dei presbítero Cal<las, agente conveido de. La
vallejo : despues de isso ... se emprendió reclu
samente, y se d íjó sentir la resolucii.n de orga
nisar u,rn rtierza que obraria en· conbinacion 
con otra que se prepai;.i•en Entrerios; se en
tiende de publico y notorio en el Cerrito que 
un numero considerable de brasileros sies lagar, 
inpropriedad, y outros avenlureros se preparan • 
para reunir.se áquelles malvados y cooperar en 
suem preza. 

,e Estes hechos constan de los doc11me11los 
que se acompitran los uaeti y otrõs per publica 
nolorieãaã; y es apoyado in nellos que el in
frascdpto se ha crido autorisado para reclamar 
contra la infracion dei derecho internacional, 
ya que no de la convencion preliminar, que pro
mete á esta Republica y a sus autoridades le
gales un aux:ilio tan efficaz como aquelles actos 
son hosti1'ês. 

,e Los principias de aquel derecho publíco y ~ 
los compromisos de Jâ conve~io(I .sou dema
siado conocidos de S. Ex. el Snr. Ministro para 
qne el ínfrascripto se detenga en ohservaciones 
sobre e!los, ní crea . oportuno recordar ~s 
ejemplos nú distante~de una de las primerus 
naiiones de Europa, apartando de sus frontera 
á,aquellos á quienes habrá otorgado un -asilo 
en ~ase_ J,le d~1·aciados, y no un apoyo como 
partidar1~ . .,_ ~ · 

« No tan poco le es permitido al infrascripto 
Judar que el referido Snr. coronel ha obrado 
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, contra las ordenes de su corte y que ellM 
seran impartido en adelanle á quien los .eje~ute 
fiel e Ieatmen.e , mas por disgracia no es este 
el solo objecto que debe proponerse en esla 
recla1~1aciun : es ,preciso que ella sil·va para 
acrc•Mar el estad()IWaCt~l tl e est~ ne~cio y 
hacer se 1, tir ai gobierno del~rasil la siluacion 
del de esta Reptffl'lica, justfficando la m.ircha 
<le vario! cuerpos de tropas sobre la frontera, 
para evihu· de l!li.i, rnanera decisiva rns incm
ciones no solo del }Jidio Lorenzo, siuó de los 

videncias ao governo imperial, que devem tran· 
.-quillizar o do Estado Oriental, fallaria ao seu 

dever si não -expuzesse a S. Ex. o Sr. miní,tro 
o ~vo deli!jflsto que experimentou, com as sus
peitas qu?"o seu governo tem sobre o proce
dimento do c'Wonel B~'llto_Gonçalves, o qual ha 
bem pouco tempo delle inereceu o, maiores 
elogios, como se vê da no{(9> que dirigiu S. Ex. 
ao encarregado de negocios do Brazil em Mon
téviuêo em data de 5 de Outubro passLtdo. 

« Portanto seria agora muito nolavel, que 
ell<1 se deslizasse da sua conducta sisuda, que 
lhetern sido Ião recomrneridada pelo governo 

demas caudillos que se prep"r~ " 
« Despues de esta manifeslacion, el gobierno 

de la Repu~ca ~rienlal espera que las me
ê!'idas de defensa ú que se vea forzado no alte
l'al'án la amistad y relaciones que deba con
serbar con el dei Brasil, y el infrnscript~ li
songea de lrnnsmitir i:sles sentimenlos per 
medio de S. Ex. Snr. minislro, á quem reilera 
los de respeto y considerucion que lhe debe.
Santiag? Vasques.- Exm, Snr. Ministro Secre
tario de Esludo in i.l.,Departamicnto de·R~a-
ciones Este.i:i.ores•l imperio Ltel Brasil. • . ~-.-, 

S~e a resposta: • ·· 

ic O-rit>aixo assignado, do Conselho de Sua 
Magest/de o Imperador, Ministro e Secretario 
de Estado do:l,_ Negocios Eslt~angeiros, tevo, a 
honra de rec~er a nota qwe S. Ex. o Sr. D, S«n
tiago..Vasques, Ministro · e Secretariew9 Estado 
de igual repartição. na Republica Orien~ do 
Uruguay, lhe di1·ígiu em d,,ta <l• 30 de De
zembrQ.do anno;iüs:;ado, na qual, annunciândo 
os armamentos que assevera,.~arem fazendo 
varios subditos daquella republica, qne se re
fllgiarnm no terrilorio brazileiro, cornmuuica 
que "'D seu governo ia fazei· marchar varios 
corpos de tropas, nno só parn evitar as in
cursões daquelles individuas, mas sobretudo a 
do indio Lourenço que, á-testa de 14---J.tomcns, 

• tem coiümetlido as maiores violencias: accn.'S· 
cenlando lambem ~ Ex. as creeixas qu~ ti11lia 
o seit .. governo conlrn o coronel ~ ento GQQ· 
çalves. O ab,iixo assign.11,Jo lev?u, como '!Tíe 
cump1·ia, á p~sença da Regencill em nome do 
Imperador a nota que rc~pondc e recebeu 
ordem para parlicipar a S . Ex., que o governo 
imperial, fiel aos principias tft1e tem protestado 
sc.gliir, de uma polilica franca e leal, n ,.1s suas 
relações com ~~ nações eslrangciras, a quem 
tem moslrado os sinceros de\ejos que o ani~o 
de ver consolidarlas as snas instituições poli
ticas para que o Brazil muito contril:ILÜ.!L tem 
mandado repetir as Ofilens mais termínautes ao 
presidente da provincia de S. Ped1·0, afim de 
~ nào cons1nta que ts subditos <lo Estado 
Onental que, tendo abandonüdo 1-.1s armas, pro
cllruo asyto no teri:itorio imperial, e forll.o aco
lhidos como requeria a humanidade, não 
abusem desse direito, e perturbem a ordem pu-
blica. • 

« o abaixo assignado, annunciando estas pro-
..... ~ .., t. ... -

imperial. "' 
« Tambem o abaixo assignado não p6de 

occultar á S. Ex. o Sl·. ministro o reparo que 
lhe causou a aitnnnciuda marcha de varias 
corpos de lropas uo Estado Oriental, pois que 
nem os 14 homens, que acompanham o indio 
Lourenço.., nem mesmo o numero dos refugia
dos, segundo se declara nos-documentos que 
viuhifo ::urn(M!Os á dita nota, parecião neces
sitar de um tal movimento de trnpas. Mas uma 
vez que o governo 01·ien tal julgou acertado dar 
·aquelle passo, convém desde j,i á dignidade do 
governo• imperial declarar que se as di lt.s
tropas fult,1re10 ao respeito que devem !'o terri
torio l.irazileiro, o governo imperial n!lo tolerará 
a menor desaltenção ou offensa da inviolabili· 
dade do mesmo territol'io, 
, « O abaixo assig,iado, estando bem certo que 

tal r-es11lL.1tlo nM acontecerá, á vista da segu
rança ol'fkial, _que se contém na ultima parte 
da nota de S. Ex. o Sr.-0. Santiago -V,,sques, 
lhe renova as exp!'ess/Je;; do se.i.obsequio e al111 
consideração. · 

,i Palacio do Rio de Janeirn, 29 de Janeiro 
ele 1833.-Bento da Silva Lisbóa.-Estã con· 
forme.-0 oflicial-maior interinc, J csé JJJarq1tes 
Lisbôa." 

ci Villa de Jaguaron, Enern 4 de 1833.-Snr. 
geQjlral D. Juan Antonio L•àllej,1, amigo y 
coinpattrc de mi Mayor aprccio.-Ten~o pre· 
sentn'la de V. Ex. n. 2 <le 20 dtla>!'foviernbro dei 

'titio ullimo, no hnbiendo recibido husla hoy la 
primem que V. Ex. me indica haber escl'ito de 
Buenos A1f:e";, Luego que recebi su cada hizo 
presente tanto a nneslro amigo _el coronel Bento 
Gonsales, quu ha que~hdo suficienlemenle ins
lruido de todo, como al coronel G,u·sm1 y demas 
amigos, lo qual foe bastante satisfatorio. 

cc Los q,1e en esa ocasion V. Ex. me dirigió 
pa1·a entregar a sns litulos, fueron inmediata
mente puestas en manos de sus cw,nos, menos 
lo de D. Estevan Danado, qne eJa lo julgo en 
Buenos Ayres y· otros que por seducion de effl 
lo co~pac.aron, lo <iue me parêt!e haber perdido 
poco la pa!J;ia ;.gl pucdo decir lo que quiere y el 
tíe~Jffl" lo mos.~rará el contrnrio. Alconta pe1· 
sus communicacio11es prejadiciales a nuestra 
caulõa con Juan Ramires, fue mandado safü de 
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aqui : oonviene la mayor cautela con ese bribon. 
Por conduto del't:oronel Garson qu~dará V. Ex. 
instruido de todo quanto hay espeto de la divi
sicn que está a su cargo, de las medidas que 
V. EY.. d&ile~"'l'Omar ; yu creo que V. E:. det§e 
poner sobre las armas en la costa del Uruguay 
lo menos 1.500 ho111bres, porque nos oh'l'l!I aqui 
hazemos todo quanto podemds. 

cc El coronel Bento Gonsales ma~ hace 
seis dias para Puerto Alegre, el oficio [l.Orque 
este nuestro amigo fue llamado por lo Barreto, la 
carta que yo t• de ali escrita por Victorino, 
Paulino e José Marianno, en que dicen ~aber el 
presidente recibido ..en e! dia dos·ãe Deciembre 
ultimo ordenes de la córte para tratar bien a 
V. Ex. y 1wsmo lo que V. Ex. me indica con 
respeto al consul Antonio Candido : me hace 
crer que el llamamiento de nuestro amigo es en 
nueslro beneficio, y que nada nos faltará. Es 
preciso que venga cuanto antes Florencio Oli
vera, con su piema quebrada, y el brigadero 
Aguine P1H'ª concluir con los indios ~IIT'b de 

--~humbo Posolo; V. Ex. deberá eil esta occasion 
ser informado par el cOT!!lnel Garson, con res
peto ai gallego Avila, segundo dei capitan Lo
renzo; a e'!ri.e gãllego es necessario aplicarle la 
pena del decreto de V': Ex. del ano 25, para evi
tarmos mayores disguestos. _... _. 
• <e E\ coronel Gonsales está completamente 
decidido; Bento Manoel no hablemos enfJA, todo 
está conforme con nuestros deseos, y solo se 
aguarda que V. Ex. indique el dia y h~ra, para 
ponerse en ejecucion cuanto V. Ex. ordene, no 
dudo asêgufflrle "'que el triunfo seguro en e! 
estado -en que se encuentra la provincia, bien 
brefe será nuestro. Dese6"a V. Ex. salud, fuerza, 
y union, y mande como siempre á este que es 
de V. ix. amigo compadre y H. del C.-José 
Antonio de Caldas.-P. S.-Tudo está decJa-:
rado a nuestro f,i\VOr auncjue el gobierno no 

• quererá. >> 

N.·H 

"Guardia del Cert·ito.-Enero 2;Je 1833.
Snr. general D. Juan Antonio Lavalleja.-My 
querido general e amigo.-Alfin I!egaran com
municaciones de V. S. despues de su arribo a 
Buenos Ayres : las qui!'he recebido son las de 
2Q.de Nosiembro que contesto, sin ha1'er reci
bido la que me dice V. S. que me escribia ante-
riormente. • • 

_ " Conosca que el Snr. Rosas y los demas 
sujet{>s que componen y hayan de componer en 
la sucesion esa administracion, no•solo maiü
festarán a V. S. buenõ?'tleseos, sino que le fran, 
quearán todo y quantos auxilios necesite V. ·S. · 
pãra triunfát", asi lo exige el interes cl"e su polí
tica y el de la conservation dei sistema federal 
que Rivér!l se propone derrocar, empleimdo 
medios insanos. En consecuencia conprendo 
que no lo entrelendose, y. que a la fecha estará - . . 

todo areglado'(}ifinil,iva y favorablemente, pero 
creo que ya esta carta no lo encontrará en 
aquella capital. _ _. 

" Si esto es asi, V. S. n~ebe deja_r parar . 
tiempQ., ni tan poco omitir media ni-,timproraiso 

"ara conseguir la libertad de nuestro pais. ·-
,, Ya estoy impuesto por el Universal de 30 .. 

de Noviembre que V. S. ha emplegado sus tra
bajos de,, preparation y qui el mayor Gomes y 
Herrera sohiran de • Buenos Ayres con 140 

-hombras. A esta noticia le he dado e! caracter 
cm"'.lerdad por el canal-p'or donde es publicada. 

,, Demasiado hemos aventurndo, mi general, 
ahora que segun veo esas províncias se deci
diran, es preciso asegurar el exilo de la empreza 
reunindo muchos e buenos elementos."" 

e< Nunca de1le V. S. ernprender con una 
fuerza menor de 1.000 hombres : es por esa 
parte contando con seguridad para sus planos 
que la columna que daqui pãse no bajará de 
400 plazas b11~as y biel1' armada..; para con
seguirle hemos-trabajado, y se continúa ha
cie.yo toda especie de sacrificios, yo me veo en 
la precision de rogarle-qlle su atencion le redusca 
V. S. a la parte dei Uruguay y a todo el resto 
de nuestra republica, confiando en que po1• 
aqui todu. se ha de conducir de una manera 

-regular y a la satisfacion de V. S. 
cc V. •me pede que le escriba y le dê 

conocimient~el estapo nuestro. Tim- cierto 
estoy "111 la necesitad d~ que asi sea, que con 
fecha del 10 de Deciembre salió de este puerlo 
ei&apitan Lorenzo conduciendo su correspon'!' 
dencia oficial y la particular. En ella le doy a 
V. S. noticia de todo : me refiero pues á ella, 
asegurandole solamente de nuevo que nuestros 
asuntos aqui cada vez-van mejorando ypresentan 
un caracter mui favorable. 

,e La fuerza de tropas todos los dias la au
mento, en menos de dus semanas se han pas
~do de POiolo como 16 soldados criollos y 
mucho~ con armas; a-todos he gratificado, 
porcf'le es un '9tema q~ nos traerá varltajos. 

,, Prnnto tengo 200 hómbres de tropa en el 
campamento sin cont~r con las reuniones que 
tengo afuera de um modo oculto. .,. · 

.- cc E½ capitan Barreto de Olilílar venia con 
50 hombres a relevar a Agustin Munoz, y el 
dia que llegó al Vaso de la Cru:i: en el Tacuãrin 
sa le sublevó It fuerza, y se le desbandó que
dando en solo con 8 a 10 hombres : ha regre
sado otra""Jez hacer nueva reunion. Este suceso, 
otro de ofr!"'caracter, las noticias que me dan 
los que vienen de nuestro ·pais, y lo que nos. 
comunican algunos amigos que tienen seguros 
alientos para escribii:nos, aseguran la disposicion 
que se deja sentir en toda ,i!l Re~ublicâ a.Javor 
de miestra causa. ... 

« Ya clige a V. S. darrtes ~nde liali.a man
dado al comandante D. Vc'ntura Gonsnlcs nun no 
tengo recibido sus communicacionus. Si uatu 
gefe trabaja como. yo espero, mucho se potll14 ., 
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aéer por Rocha por el ha de ser provisto de 
armamiento y buenos oficiales por mi parte, 
a. que se ]e_ asl'egará otros elemie11tos y otros 
hombres que le incorporará e! amigo, trabaja 
incesantr. por vernos triunfa r. 

« Estes dias !lega ran aqui el capitan Batalla: 
y el de igual clase Neto. El obejecto de su ve
nida ya lo conocerá V. S . 

« Vae hoy 4 dias que salió de aqui nuestro 
amigo para la capital de Puerto Alegre, llamado 
con urgencia por el Snr. marisca! Barreto, las 
comunicâciones oficiales y particulares que !e 
dirigieron me las manifesló. 

,, La ida de el nos trae1·á a nos otros muchos 
y efetivos bienes; el va preparado para todos 
los casos sobre que sele quiéra constttlar: y en 
uno, va seguro el no variar que es por lodos los 
medios llevar su empreza adelanle, y me he 
permitido regresar muy pronto asegurandome 
que su demora solo sera mientras rompa todas 
la pequenas dificuldAdes en que se embaraziw 
oi mariscai y el presid1mle porque está en sus in
tereses y en sus mirai obrar con mas actividad 
y con maseriergia, supueslo que las conviene, 
tan !nego como !legue aqui será V. S. impuesto 
de todo . 

" El mismo amigo me recomendó informase 
a V. S. de este acontecimento, y que de su parte 
le asegurase que descause por csfâ parte, y qne 
trabaje, per esa, que el non omitirá sacrificio 
que no haça, no oferta que no cumpla hasla que 
triunfemos. 

« La venida de D. Florenêiõ Olivera á esta 
division sern importante por los servicios que 
rendrá en el departamiento de Cerre, Largo, 
donde tien su credito establecido y buenas 

. relaciones. 
11 Por ultimo, mi general, la correspondencia 

de V. S. ha reanimado . á nuestros gefes, 
officiales y tropas, y todos dan pruebas de 
constancia y patriotismo. 

« Estes dias é sofrido un disgust<J muy 
grande : unos cuantos soldados de Lorenzo con 
otros de la division passaron ocultos ai ot~ 
lado como desertores, y han currretido to.la 
classe de atentados y escandalos, robando 
muchas casas hasta ai LaV<f1Tar, y forr.ando una 
famili11 intera, teniendo la desverguenza <le' 
volver aqui con e! butin. 

« En el ato que lo supe mi resolvi a cortar 
un mal de consecuencia, man~'f prenderias, y 
tiengo siete prezas a bordo de UB.ll escuna de 
guerra brasilera, y entregados a la autotidad 
civil ; porque con esta classe de crimines no se 
puede transigir, y porque ademas -t-al conduta 
nffl!191'desacreditaria, y nos prepararia los habi
tantes contra nos olros, cuando por todos . los 
medias los debemos disponer a, favor nuestro. 

« Varios vecinos de los robados han venido a 
reclamar á esta autoridad .contra los .J>erpre=' 
tadores despues que supieron que habian 
vuelto á este territorio. 

u Pozolo _ ,eclamó, y ~ le cont:Stó satisfa
eiendolo, por el, sino por el Pais, cuya adhesion 
necesii\\mos, y se le volvierem 40 caballos de• 
Io,.s que trojeran robados. 

u Algunas olra1 prendas se han podido 
recoger. Esle maldito pazo nos ha hecho mucho 
mal aun aqui mismo, y lo que credio nos ha 
dejado bien, es la precizion con que los reos 
h:rn sido prezas, y con e! interes que se a verigua 
la existencia de las allajas para devo! vl'las á 
sus legilirnos duenos. 

" DescL1ide V. S., mi general, que yo Je he 
de escribir á V. S. tanto por mar como por 
tierra de un!,..:1l~era muy C'6)nilinuada. 

« En esto momento acabo de rncibir ..11na 
parte que, el tenente Avila, que se "'11laba con 
8 ó 10 hombres de Lorenzo, ha tomado sus 
armas, y sin hacer ningun caso de las ord'enes 
de la auloridad dei pais, ni mias, s~ ha ido 
Jaguaron riba ; pero no es este e] peor, sino 
que la conduta de este gallego es tan anarquica 
y escandalosa (yá rendará V. S. quien es este 
sujeto, es aquel espanol que se le presentó en 
S. José) cflle ha pa!sad.o laJisla que ré1jito en 
copia oficialmente al capitan Patrício, del 4° 
regimento, que ha queuado interinamente de 
Qomandanle de la frontera. Dos recursos voy á 
t,pca~ ~chái!lo fu~ra de este ~rritorio, ó 
ponerlo preso hasta que no sea posible ponerlo 
a disposicion de V. S. para que sea cas
tigado muy se~eramente, y que no se-le con
sidere corno oficial. Este es otro mal , general, 
que con tiempo y con energia es preciso cortar. 
Se estubieramos en nuestro pais , el gallego lo 
habia d61)agar caro. ~ • · 

« Si e! lal José ~rfl. Avila se l~ !lega á V-: 
S. a incorporar por el Uruguay, espero que en 
atencion al crimen que ha cometido sea cas· 
ligado con severiuad, en inteligencia que sin~ 
la inobediencia y la insubordinacion cundirá ; 

• .. 

la tropa no tiene la culpa, y Avila sabe bien 
que classe de delicto ha cometido, p,µes no 
desconoce ~e desobedi,endo ~e--a mi es lo 
misnio que no reconoccr la autoridad de V. S .• 
de donde emana la mia. 

« Escusaré hacer mas reflexions sobre este 
asunto quando esloy muy'penetrado de que 
V. S. sabe valorar lo que importa la conser
vacion..:]e una stricta diciplina. Soy ai corazon 
amigo cincero. - Eugenio Ga1·zon. » _ 

<< Addicion .-Reoomiendo a V. S. que me 
remita esa car ta á Angelita á 1,fontividéo. 

11 Remito essas dos cartas dé Camand-iyá y 
Tacuabi ; per ellas se simponderá dei estado 
de la~ relaciones -de estas dos individuas; 
fueron· remitido de Porte Alegre para que nos 

.,.,jrnpuriera.mos. 

• \ Es~ con.fet-me.-O ollicial-maior i nterino, 
J osé Marqttes ·Lisb{}a. » 
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INSTUUCJONES PRIVADAS 

'f1 Ac_t. 1°. Mandar tràducir y imprimir los 
documientos y copias que se adjnnlan bajo 
corpett99del Senor Alencaslro, 2º. Ponerse de 
acuerdo com dicho Alencastro pal'a realisar 
c~te trabajo <le imprenta, y pagar la imprecion, 
c1rculanuo per todas parles ejernplai·es. 3º. En 
caso de no estar em Puerto ~legre el Snr. 
Al~nc~st~o, abrir su carta y 1hr per si solo 
cumpltm1enlo a lo que ali - apparese, para 
sublevar los negros, como se acordó con 

,. Alencastro. 4º. Prncurar por todo·s los medias 
y formar la opinion pública en Puerto Alegre 
en sorten dei tratado preliminar de paz, y sobre 
oiros punlob que se le hace confiado verbal
mente. 5º. En subida y regresso hacer lo mismo 
por la caR1pana, 6°. Subscribir al coronel co
mandaute de esta frontera, y ai cura vicario 
de este departamiento ai periódico titulado O 
Continenlino y escribir en él artigos tenden·tes 
a arrnrquisar el pais. 7º'. Tratar de ponerse en 
b_t~ei:as r~laciones con los editores di este pe
nod1r:o para cl prefente asunto de su cornision. 
8º. Rccoger la con testacion dei presidente, 
sondar Slls sentimientos, etc., ele. 9.0 Procurar 
abrir se relaciones con los consejel'OS sobre el 

- mismo objeto, y dividirlos encuanto sea posible. 
10. En todo lo de1J1as obrai· discricionalmen te. 

" ~s de adbertir que la$ prezas para traducir 
y darse á la prenza son las copias dei officio 
p~ra.. el Si, presidente-e! manifesto de go · 
lnerno que aparcse en el registro oficial-e! 
µar te de la dlirrota de los anarquistas en Pay
sandú_,, y un remilido suelto que se acompana. 

« Vtl1a de Melto, Novietnbre, lº de 1832.
José Augusto Posolo.-A:licion-Conclnida su 
comision debolberá estas in~tl'llciones paru jus
tificar e! ~1,].tnplimien~o de el\as.-Posofo. » 

... " Cerr? f.argo, _N_oviembre de 1832. Mi que
rido amigo. Rec1b1 sua Segunda carta, y con 
ella el pesa-rde su salida para Puerto Alegrn ; 
como hade ser ! .8l Tiramelo (1) de todos 
modos _ba p_rocurado haccr sentit· su furó"r ; pú 
Vd., 1111 amigo, no (fojti de poner en uoticia dei 
211btico lo que corre~pond;1 para conlener eu 
,i'éielante el genio de! abõolutismo. En estes dias 
le mandaré dos obrilas mias y despues que 
tengan los <lemas de Montevidéo tend ré el 
gusl? ~e \lenar su incargo. No se porque me 
escnb16 una carta desutenta el Forte g,:ilo. (2) gue éoles esw I No sirvcn sinó para despolas. 
l eng? empeno en que Vd. facilite sus lines y 

~ r~l~c1une~ ai Llador de c":ta, el Snr. D. Mau
.• J'lc10.:· y ql'l'1: ei!c.uanto estubiere de su parle !e 

prnteJa su courn1011 particular, pero inlcresante 

[1) El • Tira.melo • os referindoae o.l coronel Bento Gonzales que conoce bien à este Villa Fraile. 

Gon~ll~ss. un dependente dei herruano del coronel Bento 

á la pas y tranquilidad de esta fronlera, y con
fusion de ]o~ anarquistas y SllS prÔletores, que 
V d. conoce .•• (3) ... 

(< EI Snr. Mauricio costeará varias "lmpre
ciones que impot·l.oà hacer en.esa capital. Vd., 
amigo, procure hacel' buena tl'a8ucion de la 
copia dei oficio de este Snr. comandante el 
Exm. Snr. presidente, esta imprecion la haron 
por separado para repartir la entre los hombres 
sensatos y mandar aqui algunos ejemplares. 
Tambien es preciso traducir e! manifesto de 
este gobierno y n.andarlo imprimir bien por 
separado, y por µa rtes en el Continentino . A 
los l. 1. de e.ite papel queremos~ y• el co
ronel Posõlõ s~scribirmos, y cncargamos a V. 
de este negocio mui particularmente de t!irigir 
al Snr. D. Maurício en los trabajos de imprenta, 
traducir-mejorar los conseptos con la version 

t .. 

se asi fuere necessal'io. Lo adjunto copia dei 
parte oficial sobre4fl ultima derrota de los anar, 
qui,tas en Paysandú-estes pasaron dei En
trerios en numero de 200 hombres ang:iriadeis 
con enganos, y los rnandaba ,cl ana1·cu1ista 
Paredes. Este sugeto o penso ingeriria en 1-es ~,. 
diarios d-e esa=laº corrccion de todas las in
preciones Vd. nos hara el gusto de correl' con 
ellos,9 !às cartas had-e- ay.12,mar ell,r. coronel 
f'.030\01 y ambos as no~ pagar lo q~e imp:irte, 
s1empre se lo agrn<lecer~mos. Per separado !e 
encargo yo que, como cosa suya, ó de alguno 
b,i;.1silero, me inserte estes cuatro rengkiries en 
en el Continenti'.no pues convenien, y Vd. lo 
conocerá. 

" Por aqni se hace correr que Lavalleja 
trae 400 allemanes para insurrêt:ionar ... veremos 
lo que face si es:aeíerto, y si es falço el 'i111'l'!-á 
lo que pierde. No deje Vd., amigo, de sos\ener 
nneslra Ciil!Sa y de ilustrar la opinion publica 
haes tambian de conocer la juslicia de los 
buenos brasileàros. Escriba me pot· el portadot· 
y crea que en to~ liempo y lugar soy y seré 11n 
berdadero y firm e amigo. - José Joaquim 
Palacios. » • • ... 

« V. i)_ El artarquista ... Caidas parese que 
nedó por S. Ft·ancisco de Paula ; repito mi 

recomrnen<lacion pQr el adjunto remetido á lo 
que Vd. quiera llamarlo. 

cc Aditamiento. A rni me parese que puede en
car~r se. la im presio~ con altuna idéa qu~ liame 
la alten~on del publico, v. g. « Nos ha sidó sa
tisfatorio ~er en nuestras manos copias etc., 
ele, y cremos importante poner al pnbliCÔ ai 
coniente de los sucessos revolucionarios de la 
Cisplatina que per esto modo resalta la di
gnidad de nueslro gllbicrno, y de los magis-
trados de (:sta provinc:ia, etc. ele. -

« Te adjunto cst11 copiu par11 qí1e hajas p11-
blicar cn alguno pcri-lltlico, su original existe en 
nucslro po"t~r, pÜes »vien~ dauo aviso á 
Pucrto Alegre de este cmbut·~ Çsu entrn<la 

(3) El p1·oteotor cs el mismo coronel Biente. 
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fuê .sorpt-endido, y entrego todo el parlei, el 
general de arJ,nas se lo ha mandado ai coronel 
Bento Gonzales. Los adjuntos i1gprP,SOS tamhien 
tienen mui al caso para chafar ai gallego Dias 
pucs inserlê..!,Jna correspondem:ia de un Rcrio
dico de-,.uerto Alegre- en que dos officios que 
Pa];;cios sorpredio aqui o á qniene'!,.lo pag;i,i 
100 pezos mensuales por ,ser sus agentes, han 
imprcso. Hay otro~ documentos pero son 
muchos y muy largos, que mas a~nte man
de.ré. El gallego G .. zetcro se tiene ·todos los 
diarios de Puerto Alegre, pues entre e! y. su 
companero •co Ag,rnes se los trngan. 

« Está confot·n1e.-O offici,ti'!-maiffl- interino, 
ffodé .ll1arques Lisbóa. " 

N. J 

« Traslado.-Montevidéo, 4 de Março de 
1833.-(Mui reservado). 

« Constantemente con,agro em minha car
reirn publica a nao negar sacrificio..í minha 
patria, -por 1:ustoso que mtJ.sej~visto qu~ 
hoje, para a salYar..J preci3o promover u+iia 
guerra, que ~ja lucrativ~ para ella, do mesmo 
modo ,!llle pi,r;Í os militã1:es orientaes, que pnra 
os argentinos unit~rios, que hoje form!l.o causa 
commum comnosco e a queç. me nito será 
possível ter lranquillos si não ·lhes satis~o a 
ambiçilo, qne têm o~ ultimos pelas empresas 
militares, porém muito mais por ~uirir for
tuna, que no.o lhes posso proporcional' no estado 
em que se :ifha o nosso- thesouro. _ 

« E' o,.aue se acha deliberado em uma junta, 
que fiz com 1odas • as pessoas de saber e in
flue11cia: qne se execute um rompimento com 
a província do Rio flrandc, donde poderemos 
tirar nu me rosas fazendas, si V m., que está 
sob1'! esta fronteira, executar minhas ordens 
sem trepidar, crnq1.1anto me jH'eparo para Tevar 
adiante 11ma'eu.lpreza, qtie de nenhum modo 
nos pótle ser funesta, e antes ao co1i.rario nob" 
facilitará •reci:rrsos, que nao possuilllos, e nos 
porá tjill uma altitude militar, do que ca1·cclioll10s, 
para nos fazer respeitar. O general D. João 
Lavallc e lodos os chefes argentinos, que o 
acompanhão, são os que se manifeslão mais 
ardentes pela execução deste plano. E' ncs~ 
conceito, e depois d.e uma judiciosa e madura 
reflexão, qtie previno a Vm. q~ entretanto, 

• V m. receba minhas ordens, digo, uHimas dis
posições, prei-are e organise uma fOlumna que 
nào baix&-tle 400 homens, composta de um re
giurnnto e da milicia do Sen:o Largo, que V m. 
reunirá com brevidade para J;l,Or meio_ie um 
golpe atrevido intel;v.ar-se no territorio da pro
viucia limilrophe, que certamente nM encon-

• trará foi:,ças brazileil'as, que llie resist/lo a~zar 
de que· o coronel Bento Gonçalves queria fazer 
algum esforço, pois, segundo as informações de 
Vm. e dos meus agentes, nao lem trltpas vete
ranus, nem será facil _que nos momentos d~,.in· 

• 

vasào rcunio "õs guardas nacionaes. Fica, pois, 
Vm. inh:lrmado, ... pelo qne deixa estab~lecido 
anteriormente, que a primeira invasão terá só 
por objedo arrebatm- do~ffazend .. dos brazi
leiros todo o r;ado vaccum, c.1v1µ,lar e e5$rnvos, 
que possa• passando-os a este l;1â"o do Jaguarão ; 
pnra o conseguir fará dispersar toda a i.livisllo, 
,,fün de abraçar a maior extensao po~siffl, 
deixando uma divisll.o, que seja sufficienle para 
cobrir essa manobra e resistir á vaisonagcm 
bra~iieira, que intenta defender seus interesses. 

" No momentu-e'lll que emprehen<.Ja sua 
marcha, convidará Vrn. o,, vizinho~ pará'"quc o 
acomµauhcm e não se deve dnvi<.Jar <.Je que irão 
úe boa vontade. 

"Prompta terá Vm. no Cordoves~itua11a uma 
forte divisliõ em seu apoio, mandada pelo ge
neral Lavalle e Ip;nac io Oribe::, emquanto eu 
preparo touHs as forças disp~niveis. Si as a11to
ridades brazileiras reclamilo, me sobrào meios
para l'azer---Glltender que foi ~na invasM de 
ladrões; e s..nào se satisf'c:terem e nos fazem a 

_ ~:.J1-ra ficará a meu cllidado tlcfonc.lermos com 
vanta~em, e os pôr em paz. Com o coronel J. 
R., meu compadre, de quem muito espero, se 
entenderá Vm. Será muito conveniente qne 
Vm. dirija um golpe aos emigrados, parn ver 
em que attituue se mauifestào os brazil<'!iros, 
seja if. feliz ou não, e com este motivo or
ganizat· l!~IOr a /orça a que de\'e cl-iegar a di
v~o com qne Vm. d~ve fazer a invasão, par
ticipando-me do l'esullado de tudo detalhada
mente e em grande rescrva.-Fruétuoso Rúléra. 
-Ao Sr. coronel D. Joào Augusto Possolo . « 

" Tirado em pulilica-fórma por Manoel An
tonio de Souza Braga, escrivil.o publico e do 
juizo de p,,z da fre"guezia do Espírito Scmto do 
Jaguarao, aos 10 de Abril de 1833.-Está con
forrn~-0 ollicia\-maior interino, José Mai·que.~ 
I,isbôa. n 

" . G SR. ÜDORICO ~oEs oITerece a segurnte• 
a,menda: • .. 

'.... ... Accrescente-se.4. _condusào do parecer o se-
gniute: 

.• cc E que, no caso de precisai. de medidas de
pendentes da assembléa legislativa, as pro
ponha a est:i camara.-Oclorico .Jlend~. » 

O SR, CARNEIRO LEÃO offerece esta outra 
emenda: .... 

« E·q_ue a camara convide os :especli_vos _mi
nistros a"'proporem todus as medidas leg1slal1vas 
quejulgarem conven ieu.tes.-Carneiro Leão.» 

Finda a discu,silo, posta á votação o parecer, 
é ;rpprovado, ficando rejeitadas as emendas. _ 

' Lida a pr~sentf.,acta,é approvada. • . ... -
Levanta-se a sês::m~ ~ois das -2. horas. 

.,. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 15:39 - Página 18 de 18

-~ 

-

.... "l1'1it> 

216 - SfSSÂO EM 1 DE Jl1Nifo DE 1833 
1 icita, como V. Ex. verá pêlo melf officio secreto, 
que na data de hoje passo ás maos de V. Ex. 

« Deus guarde a V. Ex.-Paço, em~ 20 d<9{aio 
de 183&,-Bento da Silva Li.~bôa.-Sr. Ca. 
sià'l'io Esperidião de ~eHo Matlos. » 

~opia.-'t lllm. e Ex. Sr. Participo a V. Ex., 
para o fazer presente á regencia, em nome do 

" Illm. e Exm. Sr. Em "esposta ao officio 
datado de hontem, em que a camara dos Srs... 
deputados solicita da repartiç!l.o a me_u cargo os 
necessarios esclarecimentos sobre a invasão do 
territorio do Imperio, .etn -,que falia o relalorio 
por mim ãpr.esentado ultimamente á mesma 
camara recebi ordem da regencia, em nowe do 
Imperador o Senhor D. Ped~o II, para infor_mar, 
que ao governo consta offic1almente o scgmnte : 

« No dia 18 de Março do corrente anno uma 
parlida de 60 homens de tr~ regular da re
P1t1blica Oriental, ao mando ão ajudante m ::iior, 
D. J uliM Galo, pertencente ao _!lepartau,enle-
de Serro ~argo, -iinvadiu o territorio deste Im
perio, penetrando pelo Passo Sarandy até o 
Arroio Grande e deixando no Sarandy de pro
lecçlí.o o cap.illl.O Guilherme Bançolo à lesta de 
igual força. O sobredilo ajudante, D. J uliào, 
pôde prender em Arroio Grande sele officiaes e 
outras differentes praças, todos emigrados do 
partido do general Laviuleja, que, desarmados, 
se achavao eJO nosso territorio; estes forão CO!i· 
'âuzidos a Ser1'f> Largo, e a lrqpa que ,JJJ!, escol
tava foi em sua marcha comm~ttendo~guns 
insultos e roubos, espwcando um delega.do do 
juiz .de paz e ferindo com tiro de- bala a um 
paizano,·ambos brazilciros. : 

~ Imperador, que esta augusta camarn, conforman· 
do-se com o parecer das commi!:sões de diplo
maéia e guerra, a q\lem foi ren1ettido o officio de 

« O presidente da provincia do Rio_Grande, 
sendo informado de um tal allentado, fez 
marchar immediatamente para a fronteira. o 
commandanle das armas. e procede~ áj com
petentes reclamações per.an~ o presidente da 
repubJ.iÊa Oriental, das q~es n+nda nll.o consta 
o ·resultado. 

<( Além do que fica referido, sabe-!;e agora, 
por cartas fidedignas, que os emigrados presos 
puderão evadir-se ~seus conductores, e to
mando a fronteira do Rio Grande reunirão os 
mais emigrados dispel'sos, e repassando• o Ja
guarão, marc,liárào a Seno Largo e puz~rão em 

,. sitio ·~ commandanle, corcmel ..Possol,o, Õ qual, 
depois de algmna resis4encia, se entregou prisio
neiro com toda a guarnição. Os ditos emigrado!t" 
estabelecerão-se no Serro Largo, e na corres
pondencia que por esta occasiilO a!li se achou, 
se descobrirão os mais negros planos que tem 
Fructuoso Rivera para invadir a pl'()vincia do 
Rio Grande, para onde já se dirigia a marchus 
fo rçadas; o que'*mais ... detalhadameute será com
m\ij,licado á esta augusta camai:.a pelo ministro 
e secretario de estado dos negocios estrangeiros. 

<( Deus guarde a V. Ex.~--Palacio, em 18 de 
.Maio de 1833.- Àntero José F erreira de B1·ito.• 
-Sr. Cassiano Esperidi!lo de Mel!a"Mattos. " 

e, I!lm, e Ex.ui. Sr. Antes de reeeber o aviso 
que V. Ex. me dirigiu êi11 data de 17 do cor
rente, iá a regencia, em nom.e do Imperador, me 
havia ordenado que remetlesse á camara dos 
Srs. deptitados os esclarecimentos sobre a in- · 
vasao do tenítorio do lmp~o, que7l -J!:., so-.. -

V. Ex. de 20 -d'l!"'Maio pro:ximo pas~o, relativo 
à invasao do territorio do imperio pelo Estado 
liriental do Uruguay, e documentos que o 
acompanhárào, determina que se responda ao 
governo que fica inteirada, e espera que elle dê • 
todas as providencias qu~o caso ex.igir denlro da esphera das suas attribuições. 

« Deus güarde a V. Ex.-Paço da camai;.i..dos 
deputados, 4 de Junho de 1833.- Cassiano 
Esp~·idião de Mello Jiubfos. -Sr. ~ento fflr' 
~va Lisbôa. » ~ 

« Está !!ÕnlÕltie.-Paço da camara, 4 de 
Junho de 1833.-]fottos. i, 

... •sessão p~bliea 

PRESIDENCIA DO.. LIMPO DE ABREU .. - . 
Depois de leva'lltada a sessão secreta. 

... O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão pu-. . 
blica com 7N,ts. deputados; e porque já tive$se 
dado âhora, levanta-se a sessao, depois de ter 
dado para 

ORDEM DO DIA: 

lº. Diffl:!ussno da i3fOposta do governo sobre 
o arsenal da marinha. 

·i. Contirmação_ da~ discussão do projecto 
sobre privilegio~das fabric.de asstlt'ar .. 

3º. Segunda discussno do projecttr que ex
tingue o tribunal do conse1ho sup~mo militar. 
e de justiça. - ... 

4°. Discu~ão do projecto sobre o recrula
mento, e as resoluções dadas no dia ante
cedente. ··~ ~ 

Na ultima hora, eleição da mesa. 

~·--.. 
-~ 

~ ·---·- ... .l .• .. -• - • ... ., 
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SESSÃO EM 3 DE JUNHO DE 1833 --
Sessão elll a de .Junho 

PRESIDENCIA DO SR, Ll!JJPO DE ABREU 

SUMMARIO.- Expediente.~ Ordem do dia.
Organisação do arsenal de -marinha.- Vo· 
tação.-Pro.fecto sobre engenhos.-Adiamento 
da discus!'ão pela hora .-Eleição da mesa.
Nomeação da com missão de redacção. 

A's dez horas, fti,ta a chamada-, achão-se 
presentes 80 Srs. ieputados, faltando com 
causa participada os Srs. Junqueii-a, Toledo, 
Pinto Peixoto e Duarte Silva; e sem ella os 
Srs. Manoel Ignacio rle Carvalho, Corrêa de 
Albuquerque, J. Joaquim da Costa, Lino Cou
tinho, Chicharro da Gama, Baptista Caetano, 
Gomes da Fonseca, Ferreira de :Mello, Pinto 
Coelho, Perdiga.o, Vasconcellos, Paula Simões, 
Çlemente Pereira e Lédo. 

o SR. PRESIDENTE declara aberta a sess!10, e 
lida a acta da antecedente, é appro1ada. 

O Sn. 1° SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

lº. Um ollicio do ministro da justiça interino, 
remellendo a copia do officio do presidente d~ 
Bahia de 30 de Abril, e a de todós os docu
mentos, que o acompanhllo, relativamente a in
st1rreiça.o de 26 do mesmo, feita pelos presos 
da justiça.- A' commissllo de justiça .._cri
minal. 
--2°. Outro do mesmo ministro, sobre o estado, 
em que se achão os processos dos presos pela 
sediçllo da ilha das Cobras, e acontecimentos 
da Bahia e Pernambuco, satisfazendo assim á 
requisição da camara.- Fica a camara in
teirada. 

3º. Outro do mesmo ministro, remettcndo a. 
JllllPOSta, que o cabido de Pernambuco enviou 
em 1829.- A' secretaria, para ser presente 

• á q1,1em fez a requisição. 
4°. Um officio do ministro da fazenda, remet

tendo sanccionada a resoluçno, que •risa o 
governo á fix:ar um prazo para circulaça.o, e 
troco das notas do velho padrllo .-Vai o auto
grapho para o archivo. 

5º. Outro do mesmo miuislro, remettendl1"a 
informnçM da contadoria geral do thesouro 
publico, da qual consta, que a divida militar de 
Matto-Grosso monta á somma de 528:860$308 
etc.-,;,A' commissão de orçamento'. 

6º. Um officie.do ministro do imperio, sobre 
cJ" .requerimento do professor de grammatica, 
José Pinto de Siqueira."- A' comrnissll.o • de 
pensões e ordenados. 

7°. Outro do mesmo ministro, remeUendÔ 
copia do artigo da acla do conselho administra
tivo de Perrwmbnco, em que se marcão os-or
denados dos otliciaes da secretaria daquella 

'fOMO l 

província.- A' secreta;ia, para 
á quem fez a requisiçao. 

ser presente 
-t 

8". Um offutio do secretario do senado, parli· 
cipando. que o senado approvã'ndo a aposenta
doria de Francisco de Souza Pai:aizo, a jubi
laçllO do padre Manoel-ignacio de Carvalho, as 
tenças das filhas de Leonardo Antonio Gonçalves 
Bastos, e as pensões á D. Maria Quiteria Bricio, 
e D. Maria da Gloria de Oliveira Bello, pas
sava á dirigir as competentes resoluções á sanc
çno imperial.- Fica a camara inteirada. 

Vaiá commisslío de guerra o requerimento 
de Jotto Lujz Ferreira Dormond, sobre si,l'llos, 
q.u~ -the compelem. -

Vaio- á de orçamento o dos negociantes in---_ 
glezes, residentes na Bahia, pedindo serem ex
ceptuados da disposição do art. 8" tit . 4° da lei 
do orçamento, em o qual se estabelece o im
posto a favor do Hospital da Misericordia da
quella citlade. 

O requerimento do Conego Antonio Pedro 
Monteiro Dormond, sobre a cadeira de Mon
senhor, que o supplieanle diz -perten,er-lhe, 
vai remetlido á com missa.o e acclesiâslicÕ. 
• Vai 1. de petições um do cabido da Calhedral 
de Pernambuco, sobre congrnas dos mortos ele. 

Approva-sé: a redttcça.~ da re1oOluça.o, 'que 
approva os ordenados das cadeiras de primeiras 
letras, creadas no Ceará, tanto na capital, como 
em outros lugares. ,. 

E' approvado o seguinte parecer: 
« Foi visto pelas commissões de constituiça.o 

e justiça criminal, o .r.equerimento de Joao glt 
Silveira Villas;.Boas, que se acha a,;eso ~esta 
corte, tendo vindo preso da proviitcia das Ala
goas, no brigue de guerra--Providencia- por 
se dizer pronunciado naquella provincia em 
uma devassa, tle que não ha documento algum 
em mãa do goverri,g; que sendo ouvido nesle 
caso, respondeu ter já mandado regressar ao 
supplicante para o comp~tente juizo, o que ~e 

• nno verificára a p~idJ) do" mesmo su~Jicante,~ 
que continua a estar preso. Ao que, altendendo 
as commisões, obse!'Vl!o, que semelhante prisao 
é injusta, -~ nno pócte continuar á ordem do 
governo, por quanto se o supplicante está pro
nuncif.ldo, u!l.o pód~ estar preso sem que fosse 
em virtude de um p.i;ecalorio, o que se não fez. 
E é por i5':ro,_q_ue as commissões sD.o de parecer, 
que se defirã ao supplicanle, de.çlarando-se, 
que, ou requeira ao governo sua soltura, ou 

.use do recurso do habeas-corpus, dado no co· 
digo do processo criminal. 

« Paço da camarà dos depnladQS, em 29 d~ 
Maio de 1833.- J. C. de Deos e $ilva.-M. 
A . Branco,- Francisco de Souza Para"'i-so. -
F . .J?. A: .A!l>uquerque. ,, 

E' approvado este•o~o'jia.recer: · 
« A' commissilo de iúslrucça.o publica foi pre

sente o requerimento de Matheus Gomes d'An-
28 

.. 
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dr~da,. em que pede se1; jubilado na cadeira dt . « Art. 1º. O director do curso jurídico dâ 
prim~1ras letras da v1lla de Paraly, por elle .• cidade de Olinda, ou de S. Paulo fica autorizado etJl,mda desde 1~03_. A commi~s!lo; nM ob- f)ara admittir a Manoel Ribeiro da ·Silva Lisboa, 
slante .@inhecer,a JUst1ça do supplicantd, nã'tl lhe a fazer acto das materias do 4º e 5º annos 
póde deferir, por pertencer ào governo conceder que se ensinlío em virtude da - lei de 11 d~ 
!aes jubilações, e á _~emhléa approval-as: por Agosto de 1827, e a passar-lhe carta de ba;. 
isso é de parecer, que o supplicanle deve re- charel formado, quando- para este fim elle 
querer ao governo o deferimento da sua pre- tenha obtido a approvaçM exigida pelos es-
tençll.o. tatu tos. . 

u Paço da c11mara dos deputados, 30 de M,.iiO 
de 1833.- José Ribeiro Soares da Rocha,.
Antonio José . do .. Amaral. » 

E' approvado, e manda-se imprimii· a res
pectiva resolução, depois de se ter pedido, e 
rept·ovadoã sua não impressão, o parecer, que 
se segue: 

«Foi presenteá commisslio de justiça civil um 
relplerimento de Manoel Ribeiro da Silva 
Lisbôa, cidadllo brazileiro, no qual ex.põe, que 
tendo 'l!'rle ido para a universidade de Coimbra, 
antes da creação dos cursos jurídicos neste im
perio, e tendo concluído o estudo das mate
rias do terceiro anno de leis, aconteceu que 
aquella universidade fosse fechada, em virtude 
de commoções políticas, que h1i,.1veraõ, e que 
então, não podendo elle já gosar do indulto da 
lei de 26 de Agosto de 1830, por estar fór;. do 
prn1,o marcado no art. 5º da mesma, e não 
querendo r'!lgressar á sua patria sem ter con-

• cluido o estudo, á. que se propuzera, fôra para 
a univetsidatle de Piza, aonde conseguio o 
gráo de doutor nãs faculdades de leis, e- ca
nones, como mostra pe~ carta, que apr~senla, 
e que voltando ao Braz1l, e pretendendo entrar 
·na carreira da magislratnra, ou do magisterio, 
não o tem podido conseguir. por ser o sea di
ploma de uma universidade estrangeira, pe
dindo em conclosão, que esta augusta camara, 
ou o haja por sufficientemente habilitado para 
poder occupar os lugax:e~ da magistratura e de 

- .magisterio, Oj! entllo o•mande admittir a fazer 
- os actos do 4º e õº annoi.1lm qualquer das aca-

demias jurídicas do irnperio, alim de poder 
cOnseguir um titulo de habilítaçao para os 
cargQ.,, que pretende'. 

uA commissl!.O attendendo á que o supplicante 
não concluio J)ª universidade de Coimbra o 
estudo da nossa jurisprudencia patria,_ que alli 
se ensina, e que depois de sanccionado os esta
tutos, que rtgem os cursos jurídicos, ninguem 
póde ser admi\tido ao magisterio n'elles sem 
tomar o gráo de doutor nas materias, que a 
lei manfüi ensinar, nao pó-1f julgal-o habilitado, 
nem par~ a magistratura por não ter..Q,estudo 
completo da jurisprudencia patria, nem para o 

... magislerio, pllf lhe faitãrem as condições et.i-
• . ~i~d» pelos ~statutos ; porém parecendo-lhe 

dignas àe>cons1deração as razões, que apresenta 
o supplicante, é de parecer que a respeito d'elle 
se tome a seguinte resoluç:i.o : 

« /\ assembléa geral Itgislaliva resolve : 

« Art. 2". Ficão revogadas para este effc ito 
sómente, todas as disposições em contrario. 

" Paço da camara dos deputados, em 31 de 
Maio de 1833. -Antonio Maria de Moura.- ,. 
José Cesario de Miram.da tUbefro.-J. Corr~a
Pacheco. » 

E' approvado o seguinte parecer : 
cc Foi presente á commissão dos conselhos 

geraes uma represeotaçlio da provincia do Pará, 
datadn do anno de 1831, pedind? a esta camara, 
que se declarasse, se os presidentes das pro
vincias- são, ou não obrigados a dar aos con
~elhos geraes t~dos os esclarecimentos, que ~e 
Julgassem precisos ao desempenho das allri
buições, que-a conslituiçao 'l!oncede para tratar 
de quaesquer queixas, ou objectos tendentes ao 
bem estar das provincias; deu motiV"O a eata ,;e- .,. 
presentação o haver o pt·esideutt daquella • 
província em conselho, negado ao conselho 
geral a copia da acta ou actas das sessões, ou 
sessão, em que. contra a lei de 15 de Outubro 
de 1827, e d_ecreto de 14 de Junho de 1830, 
creou uma cadeira de primeiras letras com o 
ordenado de 400$, fund,tndo-se o presidente em 
conselho para semelhante negativa, em q"ue, 
tendo o presidente declarado· na abertura da 
sesstl.o do conselho geral, que tinha creado 
aque1la cadeira com o referido ordenado, ne
nhuma necessidade tinha o conselho do docu
mento pedido para formar a accusação inten· 
tada, principalmente tendo aquella creaçllO ~ 
subir á presença da assembléa geral para a sua 
approvaça.o. A commissao reconhece, que coiu. ~ 
effeito nenhuma urgente nect!ssidade hãviã do 
documento..,J!!Cigido, uma vez, que o presidente 
na abertura da sessão do conselho geral tinha 
officialmente declarado a ct·eaça.o da cadeira, 
mas nno rendo nenhuma conveniencia publica, 
nem particular waquella denegação, que sa 
servia de gerar desintelligeucias nocwas êntre 
as primeiras autoridades de uma provtrrcia, e 
sendo aliás justo e util aos interesses publicos, 
que aos co1111elhos ie1·aes se não neguem ne
n_humas informações, de que elles possao pre• 
cisar para o desempenho das suas attribuições : 
é a commissã.O de parecer que assim se declare 
ao governo para• o fazer advertir ao presidente 
daquella ·província... , !,. 

~ • .t 
« Paço da camara dos deputados, cm 3t ~..,.. 

Maio de 1833.-M. S. M. Vala;sques.-M. R-: ~ 
Jardim. - J7. H. de Reze:nde. >> 
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Adia-se por se pedil"'a palavra, este parecer: 

« A'_ commi~sll.~ de jusliÇi civil foi presente o 
requerimento ilo marquez do Recife, onde41sle 
allega que era legitima a posse, em que se achava 
da administração do hos@al t.le Nossa Senhor~ 
do Paraiso, e S. J~o-ae Deos, o qual fô ra 
fundado•por seus antepassados na cidade do 
Recife com as condições, e clausulas, que 
vêm encorporadas no alvará de 19 de Agosto 
de 1689, qne confir~ou aquella ftlndaçM, s-e 
gundo as quaes o supphcante e seus successores 
são os padro&iros, e administradores natos da-

• g.uelle estabelecimento ; ~ueixando-se do es
bulho, qne soffrera por effeito da resoluçao.il~ 1 
de Outubro d.e.,1831, em quanto dispoz, que os 
estabefecimentos de caridade, existentes nas 

· cidades do Recife e Olinda, fossem reunidos 
debaixo de urna só administraç!l.o, composta do 
numero de membros, que constl\o do art. 5° da
quella resoluçao, eleitos pelo presidente em 
conselho , conclue o supplicante pedindo, que a 
mencionada resoluçl\o seja revogada na parte, 
que respeita ao so b'f'edito hospital de N ~ S. d 

" • Paraizo, e-.i. João de Deos.~ · • 
« .A co_mmissno :3-cha_ at_tendivel ir _prctençao 

do supphcante, CUJOS d1retjos (por ser o negocio 
parti cu lar) n!lo for!!.Õ tal vez entl\Q.. bem ·presentes 
á assembléa geral, quando tomou aquella c¼li
beração, que sendo contraria á intençao-· dos 
instituidores e dotadores daquell& estabeleci
mento, vem a ser injusta relativamente ao 
supplicante, e é por isso de parecer que se 
lhe defira por meio da seguinte resol.içl!.o. ... 

5-A assembléa geral,.egisl4tiva resolve : 
« Arl. unico. Fica revogada a resoluçno de 

13 de Outubro de 1831 na parle lõÓmente, que 
é relativa ao hospital de N. S. do Paraizo, e de 
S. Joã0 de Deos, ~uja administraçao continuará, 
como erU:anlcs da referida resoluçl\O. 

cc Paço da camara dos deputados, 2'9 de Maio 
de 1833 .-:-José Cezario de .Miranda Ribeiro.
A~ti,,iio Marià de Moura . r , · 

Approva-se a rlldacçno da lei da fixaçt\O 
das forças de terra ordinarias. • 

Vaiá commissl\o de instrucç!lo publica uma 
representação da camara de Sorocaba na pro
vincia de S. Paulo. ·-Vai á commiss:i.o de ~onstituiçl\O e pode~ 
um officio éio ministro do imperío, reiüetlendo 
algumas actas dos collegLQ.\1 eleitoraes da pro
vincia de Minas Gerais, sobre a eleiç:i.o do'" 
deputado, que devE: supprir o l11gar do actual 
ministro da fl!Zenda. . ~ 

O SR. SoARES DE SouzA maINi& á mesa o se-
guinte requerimento : 

cc Requeiro que "d! commissao de poderes, 
examinando as actas dos collegios eleitoraes da 
província de Minas, sobre a r eeleição do Sr. 
Araujo Vianna,_ dê o seu parecer, se elle deve, 

ou nao a exemplo de oul,ros ser admittido, não 
obstante faltar-lhe o àiplolll,í) e a acta geral. 

« Paço da camara dos deputados 3 de Junho 
de 1833.-Belizario. i , .:!': 

¾i á commissll.o _de poderes. ~ 

O Si;. Paula e·souza pede a palavra, e 
lembra, que se trate das propostas dos con
selhos geraes, e que será bom que uma com
missão se encartoegue de escolher entre todas 

)lS propostas, as que forem mais uteis, ouvindo 
para este fim" a cada um dos Srs. deputados 
sobre o eifflrtlo das suas provini!llrs, e que, para 
este objecto entrar em discussão, se fixe ao 
menos um dia em cada semana, ou se marque 
uma hora mais em cada sess!!.O ; que isto é 
de necessidade para arranjo das província., -e
principalmente para "'ã sua, e que lhe parece, 
que ellas se incommodl!.o ao ver que nl\o ha 
soluç!lo ás suas propostas, e que O_Joverno 
podia ler remediado estes males, se tivesse ap
provado provisoriai;negle algum:rs das .,pro-
Jostas. ~ 

-· ..,. ORDEM DO DIA 

Entra em discussão a proposta do governo 
sobre a organizaçno do arsenal de marinha. 

A's :U. horas- o SI". ministro da marinha 
entra" na camara com as formalidades do 
estylo. • 

Não havendo ql*'R falle • sobre este ob-' 
jeclo, julga-S"8 finda a primeira discussllo e 
passa para a segunda. . 

O Sr !'""'nlinislro da marinha, retira-se com 
as· mesmas formalidades. 

Entra em discuss:i.o .o projecto sobre os en-
genhos . · 

Falia.o sobre esta materi·a os Srs. : Car
neiro da Cunha, May, Lobo de Souza, Araujo 
Lima, Costa Ferreira e Alves Branco. 

A disc2ssllo fica 1!,[liada pela hora. -... ELEIÇÃO tt,\ MESA - ., 

E-;- nomeado presidente _Q .. St. Li·mpo de 
Abreu com 36 votos, vice-presidente o Sr. 
Araujo Lima com 37, tendo entrado em s~guado 
escrutilliQ com o Sr. Feijó, que obteve 30 ; 
secretarios os Srs. Mello Mattos com 47, Fer
reira de Castro com 32, Soares de Souza com 
32, e <1dorico Mendes çpm 30 ; e entrando em 
sorte os dois, que tiver!lo igual numero, sahio 
segundo secretario. o Sr. Soares de Souza ; 
§cárão supplentes ÕS Srs. Marcellino de Brito, 
co~ 29 votos e Valasques com 20. 

O SR. PRESIDENTE nomêa para a commissl\o 
da redacç:i.o das leis o Sr. Ol!.rneiro Le!lo, e dá 
para ordem do dia- a mesma da ses~l\o-an~ce-
dente. __ ...., -

~ Levanta-se a sessão depois das·duas horasÕ.a 
tarde. -

.. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 15:39 - Página 1 de 2

.. 
220 -. SESSÃO El\1 4 DE JIJNHO DE' 1833 

Sessão em 4 de Junho • 

PRESIDE;CIA DO sn:l LIMPO DE ABREU .. 

Su1.n1Aaib .- Expediente.- Discursos dos Srs. 
Valasques, Henriques de Rezende,#Paula ~ 

-Souza e Montezuma. -.Ordem do di?'. ~ 
Pi·evilegio8 ás fabricas de assucai·. -Jura
mento do deputado Araujo Vianna. 

A's dez horas faz-se a chamada comparecem 
81 Srs. deputados. 

Faltllo com participação os Srs. P. Carvalho, 
Perdigão, Junqueira~ Toledo, Pinto Peixoto, 
DU'l!f!'te Silva ; e slm ella os Srs. Corrêa Albu
querque, Lino, Pinto Cbichorro, .Baptista Cae
tano, Gomes da Fonsecà; Ferreira de Mello, 
Pinto Coelho, Vasconcellos, Simões, Clemente 
Pereira e Ledo. .. -

Aberta a S()SS!lo, e lida a acta da antecedente 
é approvada. 

O SR. 1° S&cm:TARIO dá conta do seguinte 
... 

EXPEDIENTE - .... ..., . 
Do ministro do imperio, de 3 do corrente,

satisfazendo á -requisição, que em data de 17 do. 
mez passado se fizera, solicitando a correspon-

.. ··aeneia, que houve por aquella repartição com 
as autoridades da provincia de Minas Geraes, 
sobre o estado da cidade de Ouro-Preto, e a 
conveniente informaç!lo das providencias dadas 
para se restituir a paz á aquella província.- A' 
secretaria para ser presente á quem fez a re-
quisição. • 

.. Do mesmo ministro;-remellendo a repres'e'n
taçno da camá'l"a municipal da cidade tle Cabo 
Frio, em qu·e pede providencias para compellir a 
tomar posse os fiscaes, e seus snpplenles. - A' 
commissno das camaras municipaes. • 

Do mesmo ministro, transmitlindo oito re
soluçõel' do conselho geral da província da 
Parahyba.-A.' imprimj.·-se. ... -·.. ... . 

., - F)o mesmo ministro, remettendo o aditamento 
ás posturas da camara municipal da vffia de 
Campos, as quaes já forão enviadas á esta camara 
com o aviso de 2 de Julho do anno passado.
A' commissão das camaras municipaes. 

E' remettida á mesma commissão das ca-
•..Jllaras municipaes a representação da camarr 

llllHl.icipal da villa de Itabaianã; prevenindo 
uma represen1açao de alguns proprietarios, que 
pretendem r,edir a revogação do decreto de 1.g. 
de Outubro de 1831. 
· E' remettido á commiss!l.o de pelições o re
querimento [e D. Maria d,o Carmo ele Sá. 

Approva-se a redacção do dêcreto, estabele
cendo duas povoações nos sítios-;'" que par~m 

-smais -adaptados ua estrada projectada entreo 
. termo• da cidade do desterro, e da vi]la de 

Lages. 

Lê-se, e entra em discussão o seguinte reque, 
l'Ímento: "' ,# 

cc Que a coramiss!I.O dos conselhos geraes seja 
encarregada de escolher entre todas as pro
postas dos conselhos geraes, 11!10 decididas, 
aquellas, que mais~teis' forem, ouvindo..para 
isto os deputados da resp.ectiva província, e 
as offereça á discussfo ; applicando-se para essa 
discuss!l.o um dia da semana, e mais urna hora 
de prorogaç!l.o n'ei!ee dia.-Paula e Souza. » 

O Sr. Valasques, "'declara, como qiembro da 
commissao dos conselhos gerM8, que na com
missao n!\o existem essas propostas, porque 
!,odas ellas v~ M mprimir ; e é de parecer, 
que o Sr. presidente dê para ordem do dia 
aquellas, que julgar mais urgentes. 

O SR. HENRIQUES DE REzENDE, é de opinTho 
que se destine o sabbado para se tratar das 
propostas dos conselhos gerae.5. 

O Sr. Paula e Souza diz que sabe muito 
bem, que as proposta~:.i.o impress11s ; ma1r(Jtl'e 
quer, que }JJlja 1- juizo para juígar as qlffl 
forem mais necessarias ; "1fúe ifte é· possivel, 
que~ o Sr. presidente possa escolher aquellas 
que forêm mais necessarias, que as propostas a 
rei.peito das quaes ainda 11:.0 ha resolução 
andll.o por 2ÇL), porque $istem propostas 
desde o a ano · de 1829-1' que a commissão 
póde- mui bem facilitar este traba*' á ca
mara, pois que se t!o;u approvado muitaS ·pl· 
postas, que n!l.o servem de nada, e'flue lhe pa
rece, <{Ue andao por 50 as que julga 
uteis; e conclue dizendo, que-'lto caso de nao 
pass·at· o seu requerimenfo, propõe uma emenda, 
para que se nomêe uma commissllo especial, 
coml'bsla de um membro de cada uma das pro
vincias, para tratar desle objecto. 

Encerrada a discuss!lo,. e posto a vouis por 
parles, é approvada a 2", e rejeitadas a 1• e 

-s~. .. . .. 
O Sr. Montazum? pede a palavra para faze.1,;,,. 

um requerimento a re§lleito dei" banco, nli""' 
qual pede ao 8overno a act\l da ulliina sessão 
da assembléa do banco, e diz que nessa as• 
sembléa se tem estabelecido a cada um dos 
membros da commissll.o o OMenado de 300$ 
mensacs e mais 2 º/0 • etc, e exige que o go
verno dê informa~ões sobre este objecto. . 

.. ,e • 

Lê-se e é approvado o requerimento : • 
_ « Requeiro que se peça ao governo a acta 
da sess!l.o ullima da assembléa do bancar-na 
qual se delibTrou o que se deve dar aos membros 
da commíss:J.o Iwiuidador;p por parte do mesmo 
banieo; informando o governo á camara o que 
entender á tal respeilo.-Montezuma. » 

Tambem s!lu approvados os seguintes pare
ceres: 

« A commissao de. poderes examinou as 
24 actas dos collegios eleitoracs da província de . .,, 

• .,. 
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Minas Geraes, existentes nesta camara, relativas 
á eleição, a que se procedeu, para preencher a 
vaga, que existia na deputaçi!.o daque\la.pro
vincia, em consequencia de haver aceitado o 

.,_,gar de_.-ninistro e secretario de estado dos ne". 
gocios da fazenda o deputado Candido José de 
Araujo V_ia~a, e achou que sendo o numero 
total dos eleüJraes daquelles 24 collegios 713, 
obtivera nelles o mencionado ministro da fa. 
zenda 685 votos, os quaes de certo constituem 
grande maioria dos votos eleitorae~ daquella 
província ; por isso attendendo aos pr..icedentes, 
que têm•havido nesta casa, é a commiss1!.o de 
parecer, que seja admittido á tomar assento 
nesta casa, o deputado reeleito, apesar de n!l.o 

. ter.apresentado o respectivo diploma, e de n!l.o 
existir a acta geral daquella eleiçilO. 

,, Paço da camara dos deputados, em 4 _de 
Maio de 1838.-João Candido de Deos e Silva. 
- M. Alves &anco.-A. P. da Gosta Fer-

-.:eira." 
« Foi presenteá commiss!l.o especial dos con

selhos geraes uma representação do conselho 
da pr-ovincia do Pará pedindo providencias 
sobre a usurpação, que.diz elle ter sido feita 
pelos visinhos hollanctezes da parte das 
margens do Rio Branco pertencente áquella 
provincia, levantando uma fortaleza e estabele· 
cendo fazenda de gado ; na falta Je dados po
sitivõs, e sendo este assumpto da competencia 
do poder executivo, á quem cumpre entabolar 
negociações_.i respeito, e não sendo por ora pre· . 
ciso nenhum acto legislativo, entende a com-" 
missa.o, que se 'lmve remelter ao governo a dila 
represen taça.o. 

« Paço da camara dos deputados, 2 de Junho 
de 1833.- J,f. S. M. Vala.sques.- M: R. 
Jardim.- Venancio Henriqued de Rezende. >J 

Fica adiado, por se pedir a palavra, o se· 
guinte: ,_ 

« A.,i:amara municipal tle Villa Flôt• ng pro
víncia do Rio G.,gi,nde do Norte, representa á 
esta augusta camara, e ao governo, contra uma 
resoluçao do conselho geral daquella pro: 

• v'Tncia e já apprnvado nesta augusta camara nn 
sessãd passada, abolindo aquella villa, e a de 
Arez, e.. refundindo-a na que se erigio da po
voaçll.o de Goyaninha. 

,e A camara de villa Flôr, faltando de si, 
allega, que o conselho geral diz, que ella nem 
tem rendimentos, nem gente para as eleições 
dos corpos collectivos, e ella com dois doeu· 
mentos prova; ter l'40$ de renda, que julga 
sufficiente, e um corpo de 411&' guardas na
cionaes e que por tanto tem basffl.nte gente 

, P!I_Sl aj eleições, e quer que se lhe conserve a 
- cail)e~~ de villa ao seu municipio. 

« A commissa.o é de parecer, que á este res
peito se peção informações ao governo. 

11 Paço da camara dos deputados, em "30 de 
Maio de 1833.- M. S . .Llt. Valasques.- R. 
Jardim- V. H. de Rezende. >> 

ORDEM DO D1A 

Continua a 3• discussão do p1·ajecto de lei, 
sobre privilegios das fabricas de assucãr com 
as emendas apoiadas nas sessões antecedentes. 

Vem á mesa, e é apoiada a seguinte emenda: 
•« Caso n:i.o passe o art. lº do projecto em 

discussão com a emenda do Sr. Ernesto ou 
Lobo de Souza offereço a seguinte : 

« Os beneficios concedi.los ás fabric~ d.e 
assucar, mineraça.o- e lavoura de canna;7icã.o 
extensivos á lavoura de algodão e outros 
quaesquer semelhantes.- Costa Ferreira. ,, 

Annunciando-se estar no sala.o o Sr. depu· 
tado Araujo Vianna, é introduzido com as for
malidades do eslylo, pi:esta juramento e toma 
assento. 
• Encerrada a discussão depois de um longo 
debate, põe-se á votação as emendas; é appro· _ 
vado o projecto offerecido pelo Sr. Rebouças 
como-emenda subst!t'\:1tiva; rejeitadas as dos 
Srs. Ribeiro de Andrada, Soares da Rocha e 
Costa Ferreira, e prejudicad:?S a!;\...dos.,Srs.,. Er
nesto e Lobo de Souza ; e sendo adaptado o 
projecto com as emendas approvadas, é re
mettido á commiss!!o de redacç!io. 

O Sa. Pa.:smEN1'E designa para ordem db 
dia 5: 

2• discuss!lo do projecto de lei sobre o re· 
cru lamento. 

2• dila do proj~cto t!'xtinguindo o conselho .. 
sup1·emo militar e de justiça, 

Discussão da rcsoluç!lo deste anno, impressa 
debaixo do n. 52. 

Dita da resoluçno do anno passado impressa 
debaixo do n. 106. 

Dita da resoluço.o nlto impt·essa, sobre y~ius 
empt·egados do ·extincto Mmmissa1·lâdõ, 

L~ta-se a sessão ás 2 1/, da tarde. 

- .. 

.. -. . ' 
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" liessào em H de Junho 

- PRES~NC!A DO SR, LIMPO DE ABREU 

SuMMARro. - !Wpediente-. ::- Discursos dos 
Srs. Àraujo Lima, Henriques de Rezende. -
Ordem do dia.- Lei sobr.a.o recrutamento. 
- Di:Jcui·sos dos Srs. Carneiro da Cunha, 
Rebouças, Evaristo e Francisco do Rego.
Extineção do conselho supi·emo militar. 

A's-10 horas feita a chamada comparecem 
80 Srs. deputados. 

Falia.o com causa motivada os Srs. Perdigão, 
Junqueira, Toledo, Pinto Peixoto e Muniz 
Barreto ; e sem ella- os Srs. Corrêa de Albu
querque, Lino, Chichorro, Baplista Caetano, 
Gomes da Fonseca, Ferreira de Mello, Pinto 
Coelho, Va~oncellos, Simões, Clemente Pe· 
reira, Ledo, Luiz Cavalcanti e Hol-landa. 

-• Abert~ a ses~o é lida e approvada a acta .da 
,. anteêedente. 

EXPF,J)IENTE 

O SR. lº SECRETARIO dá conta de~ma 
• representação da camara municipal da villa 

da Praia Grande, em que pede se defira a 
outra que fez em 21 de Junho de 1831; e dos 

,,. requ!)rimentos de Fmncisco José de Andrade 
Pinto, dos foreiros das terras da fazenda na· 
cional de Santa Cruz ; do ajudante bibliothe· 
cario da bibliothec~ publica é mais empregados 
da mesma ; dos lentes proprietar.j;;i.e snbstitnto 
da aula do commercio de!Sla côrte ; de José An· 
tonio de Araujo Gomes; e do padre Manoel 
Pires de Miranda.- A representaçao é remet
tida á cornrnissllo das camaras municipaes e os 
requerimentos á commissão de petições. 

Approva-se a redacçao da lei, que fixa as 
forças navaes para o anno financeJ,o de 1834 a 

._1835.-, • 

.. 

O Sit' MACIEL pede urgencia, ~ue sendo 
apoi:ffla e vencida, lê-se e julga-se objecto de 
deliberaçac,, e Vii a imprimi!' com 1Jrgencia o 
seguinte projecro de lei : 

,, A assembléa geral l~islaliva decreta : 
,e Art. lº. Formar-se-hao na provincia do 

,Rio Grande do Sul 6 corpos de cavallaria, 
denominados - guardas fronteiras . do sul, -
compostos de 4 companhias de 85 praças 
e do estado-maior e menor competente ; estes 
corpos serão commandados por téhe11tcs-coro· 
neis. 

" Art. 2º. O! officiaes serãO nomeados pelo 
goverao, -empregando,~ na prim'eira organi• 
zaçllo~ CQW p,efe!'enc1a, •oS: officiaes das ex· 
tinclas riiilicias da'lrovincia; lambem poderáa 
servir nestes corpos os officiaes avulsos da arma 
de cavallaria, em quanto lhes não compelir 
cr,trar nos corpos de primeira linha . 

« Arl. 3º. Nenhum guarda da fronteira será 
obrigado,. a servir mais de _10 annos, co_ntados 
da idade~de 18 annos por diante; serão 1~ento; 
do recrutamento emquanto pertencerem aos 
corpos, e lambem depoi~, se houverem servido 
o tempo acima determmado. Os guardas em 
serviço fóra do districto venceráõ soldo, etape 
e fardamento, como os de primeira linha, e em 
tudo regulado por estes corpos. 

,e Art. 4°. Serao obrigados ao serviço das 
guartlas das fronteiras do sul todos os cidadaos 
da provincia do Rio Grande, que tiver~m a.renda 
necessaria para votar nas eleições pr1mar1as, ou 
que forem filhos de cidadãos,_ que_tivere& .ª 
renda necessaria para serem ele1wres e qne li· 
verem mais de 18 annos e menos -Je 30 de 
idade. 

« Art. 5°. O governo determinará a orga· 
nização destes corpos e seu fardamento, seus 
districtos e lu~res para reuniao dos CO!:JlOS e 
das companhias. 

,, Paço da cooiara - dos deputados, em 5 de 
Junho de 1833.- Salvador JoBé Maciel.» 

Approva-se o seguinte parecer : 
cc A commissao especial, encarregada de 

rever o codigo do processo criminal, para propitr 
as emendas, que achar conveniente, dev~nc4> 
para este fim ·trabalhar com uma commissão 
externa, na conformidade do que foi decidido 
por esta augusta cama1·a, propõe para a com· 
missao externa os Srs.•deserubargadores Eu· 
zcbio de QueirÔz Cout.inho, José Antonio da 
Silva Muia e Dr. Joaquim Gaspar de Almeida; 
afim de que se lhes faça por parte da camc1ra o 
nccessal'io convite. • 

cc Paço dà cnmam dos deputados, em 5 de 
Junho de 1833.-Antonfo IJ1al"ia de ./líoura.
D. À. Feii6.-- J. Cori·ea Pach~co. i, 

Devendo ficar adiado, por se pedir a palavra, 
o seguinte parecP.r, pede-se, apoia-se e vence-se 
a urgencia, entrando portanto em discussno : 

cc A commi~são de justiça crjminal, á quem 
foi presente o requerimento do illuslre ãepu· 
tado o Sr. Flenriq~e Rezende, para se re· 
comrnendar ao governo faça effectiva a respon· 
sabilidade do corregedor do crime da côrte e 
casa, á quem foi remettida uma caixi~ha com 
papeis relativos ás notas -f~lsas traz1~as . d.a 
França por Joao Marolle, visto ter o d1_to JUIZ 

declarado não saber por onde taes papeis pas· 
sarno da sua ma.o, que o mesmo requerimento 
seja approvado, ren1ettendo-se .J¼O govérno as 
informações e esclarecimentos, que se achao 
annei.os á denuncia dada pelo mesmo illustre 
deputado contra o minist~ e secretario de es· 
tado, que encarregou ao mesmo corregedor do 
crime o processo relativo á e,;se objecto. ' 

" ~ ,e Paço da camara dos deputados, em S de 
Junho de 1833. - F. de P. O. Albuq'Uerqtte.-

• F1·<,mcisco de Soit~a Paraiso.-H. J. R. Pairn. 11 
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O Sr. Ara.ujo Lima oppõe-se -á indicaçll.o 
dizl!ndo, que quando o gQ.ierno nll.o faz respon
savel a qualquer empregà'!:lo, deve efflão a ca-

_,.mara chamar á responsabilidade o governo, e 
nll.o que faça responsavel os seus subalternos 
mandar ao governo; que o co.;po.--.tegislatiy_o 
nunca póâe fazer esta declaração, e conclue de
clarando que o que se deve fazer é chamará res
ponsabilidade o ministro, que não fez respon
saveis os seus subalternos, e que vota por con
sequencill contra este requerimento. 

O Sr. Henriques de Rezend.e, explica a ma
teria da sua inu1caçllo, dizendo que ei-,já tinha 

- denunciatlo o ministro que servia naquelle 
tempo, que é )Joje o matquez de Marie&; que 
no anno de 18~ tinha vindo uma devassa da 
policia franceza, que declarava que se havião 
fabricado 400:000$ dê notas falsas, e que 
até havia mandaão ao governo a de nuncia 
do navio em que ellas vinhM, que n!l.o lhe 
constava que na alfandega houvesse algum as
sento sobre este objecto; que se tinha ido para o 
~uiz do crime, e perguntado qae fim tinha .le
voiw e~-e negocio, e4lle dissera que n!l.o sabia, 
que nll.o tinha havido processo, e que o réo !'!:(. 

gira. Continua o illustre deputado dizendo que· 
na.o se sabe para onde as ntmls falsas tmhllo 
ido, que sê admirava que a policia franceza se 
tivesse interessado mais nos negocios do Brazil, 
do que o governo brazileiro daquelle tempo ; q.ue 

.. elle, comQ deputado, só lhe compelia accusar o 
ministro d'estado e nll.o o corregedor, e conclue 
declarando que a sua opinillo é que se remetta. 
e:lte negocio jO governo para exigi!'" a respon-
sabilidade deste juiz. .,. .. 

l"epois de fallarem nesta-- ma teria os Srs. 
Carneiro da Cunha e Rebouças, fica a discussAo 
adiada. 

• 
ORDEM DO DIA 

Entra• em discussão o art. 2º do -projecto 
de lei n. õ'Z, ~ 1821, sobre recrutamento, com 
as emendas apoiadas na sessllo de 16 ãe Agosto 
do me,mo anno. ... 

Vêm á mesa e são apoiadas as seguintes 
emendas: 

cc Ao art. 2º: em lugar de 30 annos; diga-se 
-35 annos.- Paula A?"aujo. " 

" « Ao art. 2º: supprima-se a paltivra - na· 
tll1"5es.- Gosta Ferreira. » • 
~ 

« Ao art. 2º: todo o cidadão, que-estiver no 
goso de seus direitos, com fortuna-igual ao ren • 
dimento necessario para ser eleitor, cumpridos 
os 20 annos de idade, t'\ca sujeito ao recruta
mento, e servirá quatro annos, sem 'hcep9AQ de 
classe ou ordem. Exceptuao-s~ os comprehen
didos nos subsequentes artigos.;- Pereira R-i· 
beíro. " 

« Requeiro que este projecto torne á c·om• 
missão de guerra para receber as emendas, que 

,., 
se houverem de fazer, apresentando <rprojeclo 
no pr~zo de 1,5 dias.- Carneiro ,lo Ou.JJ,ha. " 

O Sx . .Rebouças discorrendo largamente sobre 
este Õbjecto, offercce uma emenda, para que .só 
se sugeitem ao recrutamento lodos os individuas 
que trilo tivere1n as sufficientes rendas para 
serem guardas naci_inaes. .,. 

E' lida eoepoiada a seguinte emenda : 
• « Que passe o adiamento mas, depois de ven-
cida a i._~intc base : .,. 

« São snjeilos ao recrutamento todos os que 
n!l.o sltO, ou nll.o pódem ser guardas nacionaes, 
por falta de renda legar. -

cc A illustre commissllo pora as excepçll.es, 
conciliancto o projecto de recrutamento com a 
lei das guardas nacionaes .-Rebouças. " 

O Sr. Eva.risto depois de ter fallarlo nesta 
malel'ia, oITerece uma emenda par~que o pro
jecto vá á commissllo de guerra, e que ella 
apresente uma resoluçllo sobre recrutamento 
modificando o decreto de 1822. Esta emenda 
é apoiada. 

E' lid~"'lft:loiada a seguinte eri1en1ia : 
1t"Que o projecto vá-iÍ., com missão de guerra 

para que apresente, quanto antes uma.reso
lução ácerca do recrutamento, modificando o 

· decl'eto de 1822.-Ferreira. da Veiga.» 

O Sr. Carneiro da Cunha . pede o adiaménto 
dest; materia, .e reflec:te que o projecto tinha 

· 40 artigos, e que a sua .cuss!l.o tomará 
muito te~o á camara, por is1t~ de pa;ecer 
que este projeclo volte á,eommissllo. • 

Lê-sÇ._e é apoiado o seguinte requerimento do 
illustre deputado : -

« Que o projedo volte á commissao de 
guerra para o refundir, tomando por base a 
conscripção.-Oa.rneiro Leão. » 

O Sr. Francisco do Il.ego diz que appt'bva a 
idéa da emenda do Sr. Evaristo, porém nno a 
sua redacçao, que a emenda(io Sr. Rebouças 
nllo póde passar, que é de opinillo que o pro
jecto volteé commissao, pQ.l"a eltn adaptai· um 
meio facil de fazer o l'Çfl'ulament<tlj!UC o sl!tl • 
systema, é que~ reforme a lei das gwu·das na... 
cionães, e que, a respeito do recrutamento..em 
questa.o se adopte as instrucções de 1822, com 
as alle;ações necessarias n'aquella parte tao 
sómente, que diz r1spcito ás autoridades que 
devem fazer este recrutamento. 

Dep(Hg de tere~fallado nesta questllo os Srs. 
Maciel o Rebouças o Sr. Carneiro L~o declara 
no meio tio seu discurso que D. Pedro havia 
engajado •tropas estrangeiras;~ a condiçll.o 
de o servirem na Europa, e acompanhar para 
ond~ elle quiai;se ; e lembra á camara, a neces
sidade do recrutamento; e a discussão de um 
projecto que havia na camara sobre as medidas 
que o governo deve adoptar no caso de vir D. 
Pedro ao Brazil, que elle deputado a ser o_go-
verno prohihia-lhe a entrada. (Apoiados.) "" 

Julgada •ctiscutida a materia, é approvad~ a 
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primeira parte da emenda do Sr. Carneiro da 
Cunha, rejeitada a segunda parte, assim como 
as -emendas dos Srs . . Carneiro Leao, Rebouças 
e Ferreira da Veiga·; enviando-se as outras com 
o projecto á commissao de guerra. 

Passa-se ã discutir o projecto de .. lei de 
1831, que extingue o tribunal do conselho su
premo militar, e entra em segunda discussao o 
art. 1.º. 

O SR. CARNEIRO LEÃO pede o adiamento para 
voltar o projeclo á commissao de guerra, e 
sendo apoiado, é approvado. 

'• O SR. SEc-"tTAtm MELLO MATTos dá conta 
de um officio do ministro dos negoci.is estraH-> 
geiros, pedindo se lhe designe dia, e lÍÓra para 
fazeru ma communicaçao á esta camara:.-M~r
ca-se o dia 7 ao meie dia. 

O S_a. PRESIDENTE dá para ordem do dia 7 
~ de Junho : resolução deste anno, impressa sob 

numero ,52. Resoluções deste anno, sob nu
meros 55 e 56, sobre identico objecto. Reso
Juções do armo pas3!1.do sob nu meros 1Q5 e 
108. Resoluçao nao impressa sobre varios lm
pregados do commissariado. Resoluçao não 
impressa, vinda do senado, sobre Estacio 
Ma~a da-Cl!ISta~ Abre,!], 

Levanta-se a sessão depois das 2 horas. 

Se@são em ')' de Junho 

PRESJ,)ENCIA DO SR. LIIIIPO DE AllflEU 
.,. 

StrMMARlo.-Expcdient~.-Discurso do Sr. Car
neiro da Ozinha.-Ordem do dia.-Exames 
geraes para o gráo de doutor nos cw·sos ju
ridicos de Olinda e S. Paulo.-Apresen
tação pelo niín·istro de estrangeirSJ,.s de uina 
mensagem sobre pr1,rtieipações rel!ébidas dos 
diplomatas esLrangei-ros 1cerca .dq_ proJ.ecto 
de r4at~rm;ão do duqiie de Bragança no 
Br«zil. -Interpretação do art. 111 do co
digo criminal. - A diainento da discitssão 

·• pela hora. 

A.'s dez horas feita a chamada ach!IO-se 
presentes _80 Srs. deputados, faltahào com 
causa participada os Srs. : ..Perdigao, Ara~ 
Vianna, Pinto Peixoto,. Mont~uma e Jun
queira ; e sem ella os Srs. CO!'rêa de Albu
que.r9ue, Lino Coutinho, Pinto ~hichorro, 
Baphsta Caetano, Gqmes da Fonseca, Ferreira 
de Mello, Pinto Coelho, Vasconcellos, Paula' 
Simões, Clemente Pereira, Lédo, Baptista Pe
reira e Duarte Si! va. 

~ Ô SR. PRESIDENTE declara aberta a sessão-;-"e 
lida aJactaiea ~nkeedente, é approvada. 

O Sa. l° S&~RETAIUO dá conta do seguinte 
expediente: • 

, lº. Um officio do ministro da justiça inte· 
r"lio, rQlnetlendo copia do alvará de 2 de 
Março~de 1751, que est!l'belece o recolhimento 
de N. S. da Annunciaç!l.o, e Remedios, . no 
MaranlJ.iio etc.-A' commiss!l.O de j11ptiça civil. .. ... 

2º :·um do ministro da fazenda, transmit
tindo as reflexões do cansei.lo gera!'!a Pa
rahyba sobre a rneeita, e alterações ácerca da 
despeza daque\la provincitl.:..-A' commissao .,, 
de orçamento. 

3º. Um officio do secretario do senado re-" 
metten~ resoluç!l.o do mesmo, tomada ~re 
outra do con~eltto geral_da ~rahyba, creando 
escolas de x"'lettras para meninas.-Vae im
primir-se a resoluçllo. 

4°. Uma felicitaçao da camara municipal de 
Itaborahy. -E' recebida com especial agrado. 

5°. Dois requerimentos, um de Lourenço 
Manoel Botelho de Moraes Sarme1'1lo, escrivão 
da corôa e fazenda nacional, o outro de Fran
ci~o de Paula Valadares, soldadtf'de artilheria 
de pasição,-Vão __ , á ccrlnmis~,de peliSi)e~ 

O SR. CARNETito DA CUNHA manda á mesa o 
seguinte requeriméffl:o : 

~ Req~eiro -que s·e recommende ao governo, 
que promova uma snbscr.i-pção nas capit-:res do 
Rio, Bahia e Pernambuco; afim de soet:orrer-se 
á classe indigente nas provincias, em que ha 41 
falta de viveres.-Oarneiro d~Ounha. » 

E' enviado á 3', commiss~o de fazenda. • 
O Sr. Carneiro a""a. Cunha .. diz, qne doi!;..íia

gello~tc,m 'havido na província de Pêrnambuco, 
-a guerra civil e a fome, e que só falta a peste, 
e discorrendo so4,re o estado desta provincia, 
ofl'erece uma resoluçD.o, que declara que na 
província de Pernambuco fiqtJe permittido aos 
estrangeiros o commercio de cabotagem. 

Vem á mesa e é lid11 a seguinte resoluç11,2 : 

« A .asscanbléa geJ:al legislativlf resolve : 
~< Art. 1°. Fica permittido o com!Wll'Cio cfe 

cabotagem aos estrangeii'tls, durante a neccs• 
sidade de viveres, que existe presentemente nas 
provincias de Pernambuco, Alagoas e Parn-
hyha. _. 

« Art. 2º. E:icão revogadas as leis em con-
trario. -~alva a redacção. ..,. . .. 
~ ,1 Paço da camara dos deputados.-Oarnefro 

da Oi.inha,!*" 

Vai 'a imprimir-se, tendo :iido_julgado 
objeclo de de\iberaçao, e pedida a urgencia, e 
dispensa da Í;l.upressD.o, nãi, é approvã'tla. 

Approva-se -;;"ste parecer : 

«~ commissão de justiça civil, tendo exa
minado o requerimento, que Alexandre Josê 
Pereira da Fonseca, apresentou á esta augusta 
camara, em que allega, que send~-lhe devedor 
o finado Anlo.!,lio. José Alves Rnwos de 
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5:882$021 pelos supprimentos, que lhe fizera 

'de diversos generos de secccs e molhados pai·a 
os seus armazens, intentára no juizo de orphil.os, 
pa1·a lf!!er a mencionada divida, a acção de 
libello con\liíl a viuva D. Jeronyma Maria 
Ramos, e ?filhos, ã qual não fazendo caso 
algum da expressa reeommendaçilo, feita pelo 
seu finado marido de, n~ocanle ás dividas da 
sua casa, se entender com seu filho mais velho 
por estar mais ao facto dellas, contestou a 
acçllo, apezar de deixar-se condemnar de pre
Cii.Lo o dito filho mais velho, em consequencia 
de conhecer a verdaàe da divida, e foi afinal a 
sentença proferida a favor do supplicante, 
porém appellando a supplicada para a relaçil.o, 
foi ahi aquella~entenç:t revogada, sustentada a 
revogação nos embargos, e nll.o obstante a in
terposição da revista, nada pôde o supplicante 
obtt!r ã favor da sua justiça, pedindo em con
clusll.o, que haja esta augusta camara de conce· 
der-lhe uma nova revista de grnça especialís
sima, afim-de por ella ser revista de novo a 
sua causa. A commiss!io é de parecer, que se
melhante supplica não merece deferimento, 
mórmente porque a s npplicante nil.O allega 
razllo alguma, que com justiça possa it'igir, que 
se faça alguma excepçll.O na legislaçM estabe
lecida á respeito. 

,1 Paço da camara dos deputados, em 4 de 
Junho ce 1833.,-J. Corrfo Pacheco.-An

·to-nio Maria de .Moura. -José Cezario de ,rli
randa Ribeiro. ,i 

Approva-sé' rnais este: 
cr A' commissao de justiçâ~ivil foi prosente o 

regimento para us relações do Brazil, offerecido 
•. ó. esta augusta canrnt·a pelo seu honrado membro 

o Sr. Pnnla Albuquerque, e porque o ncha 
digno de ser tomado em considcrar,no pela 
mcsmn comnrn, é de parecer, que elle se im
prima pnra entrnr nn ordem dos trabalhos. 

-« Pnço da Cl\OlUra dos (~utados, em 4 de 
Junl~ de 1833 . ..-.JoBé Cezal'io de ~Miranda 
.Ribefro.--Antonio .Maria fie JJioiirn.- J. 

.,. •coiTêa Pacheco. >1 

E,_ ap(.i:O'fado, ( e a proposta a imprimir ) o 
segumte parecer : 

« O poder exe~tivo, considerando quanto 
convém estabelecer-se um melhodo de pro
moções, que offerecendo o conveniente incen
tivo aos officiaes da armada naciona1, obste ao 
mesmo tempo aos abusos do favor, mandou 
fazer á esta augusta camara pelo ministro e se
cretario de estado dos negocios !'il marin11a uma 
proposição, na qual se fix~o as condiçõ•de 
temuo de serviço Jim'qualqu~r dos postos, e da 
quãiidaite do servl!ço, que d\ o dir!ito a ser ele
.wa~ d~ns--a outros postos !em dependencia 
de favor. -

« A commissno de marinha e g1iurra, julgando 
proveitosa a p1·oposiça.o do poder executivo é 

TOMO 

de parecer qne seja adaptada, e convertida em 
project'O de lei, offerecendo-o já redigido á con
sider~ll.o d'esta camara. 

,e A assembléa geral legislativa decreta.; 
« Art. 1°. D'ora em diante só poderáõ 

ser promovidos a segundos tenentes aquellcs 
guardas marinha, que, como !aes, tiverem 
3 :mnos de praça, dos quaes 2 ao menos 
hajao servido a bordo dos navios tle guerra e 
que le11hão completado 17 annos de idade. 

., " Exceptuao-se os indivíduos designados nos 
• artigos 5º. e úº. 

« Art. 2º. Ninguem poderá ser promovido a 
primeiro tenente, sem que ten1ia 2 armos de 
praça no posto immediatamen!e inferior, e 
servido ao menos 1 anno á bõrdo de navio 
de guerra. 

,, 3º. Só poderão ser prornovidos a ca
pitàes tenentes aquelles primeiros tenentes, que 
neste posl'Tr tiverem 2 annos de se.viço, de
signado nos artigos antecedentes. 

« Art. 4°. ~ão se considerará serviço a bordo 
de navio de guerra, o que ~ôr feito nas embar
cações do estado,..que servem de correios, nero 
t11.o pouco ll'ansportes e navios desru·mados. 

<< Art. 5". Fica exlincta a classe dos vohm
tarios da armada, continuando todavia õs in,. .. 
dividno~, que ora ser·vem nesta qualidâi:!e, a 
ser considerados como taes, emquanto n!io 
forem promovidos ao posto de segundo tenente, 
que, em conformid:Kle das leis existentes, lhes 
puder competir. 

« Art. 6º. Poderáõ lambem ser promovidos a 
segundos tenentes os officiaes marinheiros, que 
além dos conheeimentos praticas de sua pro
fissao, forem app~·ovad os nas matei-ias ll1eo
ricas, que a lei exige dos guardas marinhas 
para poderem ser promovidos áquelle posto. 

" Arl. 7º. Ao c;overno fica livre promover 
qualquer o11icial d~ cada uma das classes desi
gnadas nos artigos antecedentes ao posto imme
diato, uma vez que, além das condições mar
cadas nos mesmos artigos, tenha obtido dCli 
cornmandantes, com quem ho11ver servido, 
boas informaç~ de conducla, subordinação, 
zelo pelo serviço nacional, e recouhecida ca
pacidade para. desempenhar as funcções do 
posto, a que haja de ser promovido. Para esse 
fim os commandanttis dos navios armados. 
serl\o obrigados a enviar todos os 6 mezes, 
contados do dia em que o navio passar mostra 
de armamento, â secretaria de estado dos ne
gocios da marinha, uina foformaçao circum!
tanciuda das qualidades de cada um dos ofli• 
ciaes, guaulas marinha, e officiaes mari
nheiros, que servirem sob seu commando. 

" Art. 8º. Ninguem será promovido á ca
pitão de fragata, que, não tenha, colno ca• 
pitl\O tenente servido um a"tino no men'os, e 
commandudo 2 annos navios de g11mu. 

, 21f 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 15:40 - Página 3 de 7

22,r ,.,. SESSÃO EM 7 DE JUNHO DE 1833 

« Art. 9º. -'NinglJlllm será promovido a capiUl.o 
_de mar e guerra, se n!lo tiver servido dous 

annos no posto ímr;nedía~ente inferior, e 
commandado tres annos na1'iüs de guerra. 

«,Art. 10. Ninguem será promlf;ido ao-posto 
de chefe dê divisão, que não tenha servido três 
annos no posto immediatamente inferior, • 
comrnandado quatro annos navios de guerra, 

"Ai+. 11. Ninguem será promovido á chefe 
de esquadra, que ní'l.o tenha servido quatro 
anno! no posto de chefe de divisiio, e corn

-itiandado seis annos ri'ltvios armados, dos q_uaes 
dous devem ter tirlo o commando de uma di
vis!lo de tres vasos pelo menos. 

" Art. 12. O tempo de serviço, exigido nos 
artigos antecedentes para passar de i:tm a outro 
posto, poderá ·á arbítrio do governo ser re
duzido á metade em tempo de guerra, e em 
favor daquelles officiaes, que nella se hou-
verem distinguido. ~ 

« Art. 13._J)o posto de capilll.ktenente para 
cima, nenhum official, que esteja nas circum
s~cias designadas nos artigos antecedentes, 
poderá ser prornovrdo, senll.o seguindo a ordem 
invariavel de sua antiguidade. 

" Art. 14. As disposições dos artigos antece
dentes nM ~e devem entender a respeito das 
reformas daquelles officiaes, que, conforme as 
l~is.~xiwtes, possll.o, ou venhll.o a ter adquirido 
direllos a el.Jiê. ~ 

« J_rl. Iõ. -Emqu;nto. os lentes da acade
mia de marinha, que s!lo officiaes da armada, 

jprem conservados na escala dos Órficiaes e!h 
actividade, considerar-se-ha o serviço nella feito 
como prestado a bordo da embarcaçno de 
guerra; devendo porém reputar cada 2 annos 
de magislerio, como-equivalente a 1 anno de 
c;ommando de embarcações de guerra. 

cc Art...-16. Dividir-se-hM de ora em diante 
os navios da armada nacional, em quatro rliffe
rentes classes, cujos commandos (estando elles 
armadf>s) r_ep~.t~r-se-h~ ~nlo mais honro_sos, 
qua'4'lto mais clvada fô r a classe dos n!Ter1dos 
navios, náos até fragã'ras de 60 bocas de 
fogo, formaráõ a príri'ieira classe mais elevada. 
Vasos de menos de 60 bocas de. fogo, e de 

.., mais de 20 formaráa a seguncta classe. Va
sos de 20 até 10 bocas de fogo, formará() a 
terceira classe. Todos os mais navios forn1aráõ 

_. uma quarta classe. 
« Art. 17. O êommando de nenhum dos na

vios armados das tres primeiras classes poderá 
ser dado~mto a officiaes superiores, exce
pffl'ado o caso, em que por qualquer accidell te 
seja forçoso confiai-o interinamente a official 
menos graduado. Qs outros navios poderáõ ser 
commandados por primeiros tenentes ~a ar-
mada nacional. ' • 

« Art. 18. Os comrnanl!l!rntesdos'.:iiavios ar· 
mados de terceira classe venceráõ, além de 
seus soldos, as vantagens de commando, que 

• ora têm os officia~s do seu respectivo posto, e .. 

além disto um terço de mais destas vantagens ; 
os da segunda classe, os soldos e vantagens, 
que ora têm, e mais cmis terços destas vanta
gens : os da primeira classe finalmente ven· 
ceráõ, além dos seus respectivos soldos, o dobro 
dos outros vencimentos, que ora lhes compe
tem. 

<( Paço da camara dos deputados, em 4 de 
Junho de 1833.- Vieira Souto.-F. do Rego. 
-Baptiºsta de Oliveira. » 

E' lambem appt"bvado (e a resolução á im
primir) o parecer qLte se segue : 

,e A' cornmissão de guerra foi presente o re
querimento de varios officiaes de 1" linha ela 
província de Pernambuco, que forilo confirma- • 
dos nos postos em consequencia da resoluç1lo 
de 13 de Setembro de 1831, e pedem ser in
demnisados dos vencimentos pertencentes aos 
postos, em que f'orão confirmados de todo o 
tempo, que deixárão de receli.el-os ; requeri
mento este, que em data de 12 de Setembro de 
1832 foi r~meltido á esta camara- pelo ministro 
e secretario de estado dos negocios dii guerra. 
Os supplicanles expondo, que tendo parle des· 
tes sola.s sido vencidos; na campanhã do Re
concavo da Bahia, e não pagos, nem antes de 
serem excluidos do ~xel'cilo por opiniões polili· 
cas, nem depois que em virtude daquella reso· 
lução for!lO reintegrados nos postos, cm que 
prestárão relevantes serviços á causa da inde· 
pendcncia nacional, julg!lo-se com bem fun,llado 
direito á indemnisaçll.o, que reclamll.o. A com· 
missão de guerra, altendendo ás ruzões expos-

-ras pelos supplicantes, e considerando a dispo
siçllo decretada na rcsoluçno de 13 de Setembro 
d~ 1831 como um acto de justiça, que nD.o po· 
dm ser negada a cidadãos nas circums!ancias 
d?s supplicanles, igualmente julga que a indem
rnsação dos soldos é consequencia necessaria da 
deliberaçilo, tomada nuquelle acto legislativo. E 

.,rtanto é a eommissilo de pal'Ccer, que se de
fira o requerimento dos supplicantes com a re
slilll,i1ç110 que tem a honra de offerecer á conside
r1.1çll.o desta augusta carnara. 

cc A assembléa geral legislaUva resoliir. 

« Artigo unico. Os officiaes militares, que em 
virtude da resoluçiiO de 13 de Setembro de 
1831, forll.o confirmados nos postos, de que ti
nhão sido privados, serão lambem pagos ctos 
vencimentos respectivos de todo o tempo, que 
deixárão de percebei-os, 

« Paço da camara dos deputados, em 1º de 
Jun~ de 1833 .- .Vfrira Souto. - Baptista 
de Oliveira.- !!ili- do Rego. » 

'Approva-se mais este parecer : 
« Henique _Wernir, que fôra demittido do 

posto de sa1l;eulo ajudante do extincto batalh!lo 
de caçadores n. 27 de primeira linha em vir
tude da lei de 24 de Novembro de 1830, requer 
á e_s!a augusl::1 camara ser pago dos soldos de 

-a 
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todo o ternpo, que lhe faltava para preencher o 
seu segundo engajamento. A commissa.o d~ 
guerra, nno achando no art. 10 da citada lei, 

"tlausula em que possa ser comprehendido o 
supplicanle, é de parecer, que o requerimento 
seja indeferido. 

" Paçoda carnara dos deputados,.. em 1 º de 
Junho de 1833- Vieira Souto.- Baptista de 
Oliveira. - F. do Rego. ,> 

Approva·se igualmente este outro : 
« Gustavo Lewenroth, que em virtude da lei 

de 24 Je Novembro de 1830, foi demiltido do 
exel'cito, sendo.., sargenlo cpmrlel-meslre elo ex
tincto hatm'T1ào de caçadores n. 27 de e;trnn• 
geiros, pede que se lhe mande pa_sat· o te.gipo, 
que lhe faltava para completar, de seu segundo 
en~ajamento, chamando em seu apoio 'o a~t. 10 
daquella lei. Pedirão-se informaçõcs~ao minis
tro e secretario de estado dos negocios da guerra, 
que em officio de 5 de Setembro de 1832, res
pondeu ter o supplicante sido nilo atlendido em 
sua pretenção, por não se achar compreh,:mdído 
nas disposições da. lei, q!1e nenhuma indernni
saç!l.o mandou fazer-aos officiaes infer!'tres. A 
comrnissão, á vista do exposto, é de parecer, 
que seja indeferido o requerimento do suppli-

:can-'e. ~ i' 
" -Paço da camara dos deputados, em o lº de 

Junho de 1833.- Vieira Souto.- Baptwta de 
Oli-vefra. - F. ~d9 Rego. >> 

Approva-se mais o seguinte : 
cr A com missão de pensões e ordenados, exa

minou ..,os oflicios do ministro e secretario de 
estado dos negocios ~ fazenda cte 31 de Agosto 
de 1829, e 28 de.Julho de 1830 com o decreto 
de 27 "de Agosto de 1829 pelo qual o governo 
concedeu a grntificaçllo de 300$ armuaes, além 
do ordenado de 600$, que já recebia Migue'! 
Archanjo Monteiro de Andrada, escrivllo da 
receita geral da mesa do despacho do asslilar 
da provincLa de Pernamhuco._ A commiss!l.o, 
corQ.qlla!Wl rlconheç.t p'elos docUlnentos o bom 
serviço do supplicante, á quem se deve o bom 
methodo e ordem da escripturaçtlo daquella 
reparliçi\o, a honradez, com que se conduz, e o 
quanto se faz digno da graça ; todavia julga 
ni\o poder set· já approvada, por obstar á isso a 
lei ~ orçamento de 15 de Outubro de 1830, 
que mandou crear nas provinci~ mesas de 
diversas rendas, na~ quaes se deverá~êFundii 
a mesa da exportaçl\o da Bahia, e as alfandegas 
do dizimo, e algodão da provincia de Pernam
buco, que é onde serve o supplicante, e a do 
dizimo e algodllo do MaranhãO, que fi~vão 
exlinctos, e autoriíados os presidentes ern con
selho a arbitrar inlerinamente os ordenados 

.,. dos novos empregados; portanto é de-fl{lrecer, 
• qne ~o tem.lugar a approvação da gratificação 

concedidà", aQ supplicante, por já eslar extincta 
a repal'lição em que servia. 

,<e Paço da camara dos deputados, em 1·ae 
Agosto de 1831.-M. N. Castro e Silva.-Ltiiz 
A ugwto Jray >> 

Fica adiado por ha~er voto separacf'o, este 
parecer da commissão de justiça civil : 

• ,.1'.s companhias de seguros Prl?vidente, ·P.ro· 
bidade e Permanente, fazendo a exp~ição de 
um processo contra ellas -;,itentado por José 
Joaquim de Soüza, para haver a quantia de 
24:000$ em que foi ,p.Ql' elle segurado ~ 
casco e apparelho do navio-;Europa ;-pedem 
se declare se a clausula-valha menos, ""eu 
valh-,.mais- usada nos contractos ctt!"'"'segu
ros, póde destruir os effei~ da Ord. L. 4ª, Tit. 
13 sobre- as lesões:ê se havendo faltado á vi
sita, na fúrma do alvará de 12 de Fevereiro de 
}795, cumpre ao segurador, ou segurado a prova 
do vicio anterior ; concluindo, que, para se 
ajuizar da justiça, ou injustiça da sentença, de 
que se queixão, á camara, exigindo os autos, 
nomêe uma commissão para os examinar, e 
sobre o parecer desta resolva definitivamente · 

.. E . - . cc rn outro req_~r1m•o apresentado pos-
teriormente ;dem, além do que :i,á' fi,'.'-l"tefe· 
rido, que se mande sustar a execução da sen· 
tença até decidi~-se, se porventura os embargos 
de falsa Jl'fOVa concedidos pela Ord. L. 3º, Tít. 

,.. 

87 são admissiveis ainda depois da lei de 18 de
Setembro de 1828, qriando o lit~o tem sido 
decidido deftoitivamente. A commiss!lo de ju• 
tiça civil, entendendo que !i. n!'IO póde sustar o =-" 
andamento do processo, e que n!lo s110 adll)is
siveis embarg~s ás se.utenças proferidas em 
~áo dt revista sem interpôr o_seu juiz1WK1bre a 
senlenç:i, de que tanto se que1xll.o os recorren-
tes, porque parn isso não está habilitada: é de • 
parecet·, quE!'" n1\o tem lugar o que estes reque
rem. 

cr Paço da camara dos depntadg_s, em 22 d~ 
Setembro de 18S2.-.Maniz Barreto.- Oaval
canti d~ Lacerda. n 

.. ,,E' approvado-- (indo á inf!irimir a reso!u~o 
respectiva) o purecer seguinte : ... 

« A' commiss11o de justiça civil fui presente a 
representaçno de Joãa do Rego Barros e Mello, 
em que expõe, que o supremo tribunal de jus
tiça lhe denegára tevista de uma sentença pro
ferida pel. relação de Pernambuco, na causa 
que' pendia entre o supp}~ante e a fazenda na
cional, com o fundamento de se nii.t ter obser
vado --10 termo de manifestaçao t.lo rt-curso o 
ark 8° da lei ele 18 de Setembro de 1828, e islt, 
pelo simples facto de faltar. a assignatura ~e-; 
uma das testemunnas, que fôra. alli mencio-
nada. _ • ~ .. 

<e O supplicante pondera na.o só que a falta, 
em que se firmou o tribunal para denegar-lhe 

·•a revista na.o póde classificar-se preteriçao de 
solemnidades insupprimíveís para ser então 
applicavel a disposiçilo do artt 38 do decreto de 
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20 de Dezembro de 1830, pôr nl.lo ser mais do 
que mero erro do escrivão, e achar-se por isso 
comprehendida nayexcepção do art. 10 do re
ferido decrêto ; mas até que n!lo ternio o tribunal 
conhecido do merecimento do feito, visto não 
estar processado na confornudade da lei, fôra 
extemporanea a denegaçil.o da revista, por 
dever.se limitar a decisão ã questão prejudicial, 
que era unicamente a de tomar-se, ou não, 
conhecimento do recnrso ; e conclue pedindo, 
que se declare por um acto legislativo, se laes 
irregularidades se comprehendem n'um, ou 
n'outro artigo dos citados, fixando-se assim a 
genuína i,!ltelligeflcia da lei. _ t 

(< lt c·om_missão, supposto que no seu entencler 
considere a lei clara no caso, de que se trata, 
julga todavia conveniente para remover as 
duvidas, e divergencias dos membros do poder 
judicial, e mesmo para evitar os prejuízos, que 
se possão segl-li r ás partes do contrario, que se 
fixe autenticam ente a sua intelligencia da ma
neira indicada pelo supplicante, adaptando-se 
para esse fim a seguinte res2lução. 

,; A asse1!,lbléa geral legi~lativa 1·esolve: 
cc Art. 1º. A falta de assignatura das teste

munhas nos ter.mos de manifestação de re
vista; assim como.a dltintima~o dos .• mesmos 
termos, e de continuação de vista dos autos, 
para se poder arrazoar, é simples e1·ro do es
crivão, que nil.o prejudica ás parte~, na fórma 
do artigo 10 do decreto de 20 de Dezembro 
de 1830. ' 

« Art. 2º. No caso de ommissao de alguma 
das solemnidades, que a lei exige para a iuter
posiçil.O e segwmenlo das revistas, nil.o f!Oderá 
o supremo tribunal concedel-as, ou de~cgal-as, 
sem que primeiramente decida, se deve, ou nilo 
tomar conhecimento do recurso. 

(e Art. 3°. Todas as vezes que o tribunal en
contrar erros do escrivão, no que diz respeito 
ás revistas, mandará proceder criminalmente 
contra elle como fôr de direito.~ ·• 

u•Art. 4º. A$ partes-a C)'l!lem se houver dene
gado revista por intelligencia contrária á dos 
artigos precedentes, poderáa inte1·pol-a nova
mente, uma vez' que o fação dentro do termo 
legal, que começará a correr, para esse fim, do 
dia da publicaçlio da presente resolnçil.o, nos lu-

•gares em que forem residentes. 
(< Art. 5º Ficão revogadas todas as disposi

ções em contrario. 

« Paço da camara dos deputados, 16 de Ou
tubrõ de 1832. - Cavalcanti de Lacel"da . -
Rebouças. » 

- E' approvado (e o decreto á imprimir:'sc) este 
.. parecer: 

• cc A commiss1lu ~le justiça civil viu o requeri
mento dá ordem ter~eira * NosStt Senhora do 
Carmo da cidade de S. Paurct, em que pede á 
esta augusta camara a faculdade de poder ad· 

quirir e e13tabelecer um fundo de 200:000$ 
para sus.tentaç1!o de um hospita12de caridad~, 
estabelec1do pela mesm'a ordem, em ben&fic10 
dos irm/los pobres e doentes. 

« A commissllo considerando a utilidade de 
semelhantes estabei'!ciflientos, ta:o proveitosos a~ 
uso pratico da religiao, como ao soccorro do~ 
pobres e necessitados, e que por eLJes nao se 
verifica, tanto corno se suppõe a arnortisaçao de 
bens; pois que continua a liberdade de ven'tli,,, 
e dispôr de uns para comprar e adquirir outros, 
o que faz desapparecer a causa originaria das 
leis da amortisação ; ~endo mais a com
missão, que igual concess:lo já se acha_ fei* 
pelo decreta.de 28 de SetenTbro de 1828, em 
ben"eficio do hospit.1! de caridade do Desterro, 
na província de Santa Catharina, offerece o se
guint~ projecto de decreto : 

<< A assembléa geral legisbtiva decreta : 

· « Art. 1 ". E' permittido ao hospital de cal'Í
dade da ordem terceira de Nossa Senhora do 
Carmo, da cidade ~ S. Paulo, adq~irir e Pº• .. 
suir beQj de raiz àté o valor de 2(10:000$ · 
em beneficio do mesmo "i{ospital, sem 
embargo das leis que prohibem a ·:tmortisação. 

<e Art. 2°. Ficll.crrevo·gadas_para este effeito 
sómente, as sobreditas leis, e todas as mais que 
se oppuzerem á presente lei. ;-

(< Paço da camara dos deputadas, em 3 de Ou
bro ,de 1831.- Cassiano Speridião de .MellO-W. 
Mattos.- José Ceza1"io de JJ,.firancla Ribeiro. " 

E' approvado o seguinte da mesma com-
!"fissil.o : .,. 

cc Manoel dos fian tos Lura, relatando, em um 
requerimento, a historia do s~u litigio com 
José Ignacio da Silva, e queixando-se ao mesmo 
tempo de um d~ juize~ que nelle tem dcspa
clrndo, conclue pedindo : 

(< 1º. P1·ovidcnci• leg~l~iva para c1ue depois 
de revistas e rclataclas quaesqner sentenças, os • 
juízes nilo tomem della~ conhccim'culo, sem 
que para esse elfoU.O haja concessllo de 1·cvislu. 

« 2". Que os aggra vos de petiçllo nllo solfrllo 
restl'icçl\o ou arbítrio de innovaçllo no fôro ju
dicial. 

(C A commissll.o de justiça civil á quem foi 
presente a indicada petiçll.o, o~rva que no seu 
conteúdo ~e nil.o dá cast7' algum que baste pai:. 
dever-se oc~OPrer ·e providenciar por 1.1cto legis
lativo, e portauto é de pai4teer que se indefir:i 
ao supplicante, declarando-se-lhe não ter lugar 
o que requer. 

C( Paço da camara dos deputados, em 4 d~S~
tembro de 1832.- Antonio hreira Rebouças, 
-Muniz Barreto. 11 

Da mesma eommissno fica adiado, por se 
pedir a palavra, este outro ; 

« Joaquim Antonio da Costa Cordeirn, cujo 
reqt1erimento foi presente á commissao de jus-
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liça civil, queixa-se de lhe haver feito o govrno 
manifesta 1Tljusliça, em lhe nlld ronceder a ser
ventia do officio de carcereiro das cadeias desta 
cidade, sendo certo.que O ,iUpplicante, entre os 
concurrentes, fôra o mai~otado pela camara 
menicipfl!, á quem o mesmo giWef'fio, 001 por
taria de 30 de Maio deste anno, ordenou-· que 
informasse sobre pessoa idonea, em queawe
cahisse a nomeaçao para a serventia do men
ciona-do officio, e reclamando contra tal injus
tiça, que julga muito offensiva ao -respeito que 

_ se "deve ao merecimento, porque fazendo da
quella portaria e niãis actos um mero apparato, 
illudio a bem fundada esperança do 'suppli
cante, visto que a ser_ventia do ollicio foi dada 
á quem se quiz dar e Mo áquelle cnja idonei
dade foi provada pela camara informante por 
maioria de 5 votos entre mais 2 preten
dentes, dos quaes um obteve 2 e outro só
mente 1 voto ; conclue .~dindo que esta ca
mara lhe defira. 

« A ~.\isss.o entehdendo ~e o supplicante 
porque o~ve, eutre outros, maior numero de 

"'~·atos" alguma razao tem para se crêr mais con
ceituado no juii'o da camat·a municipal infor
mante, todavia não reconhece a injustiça de 
que se queixa, porque o governo, ainda ouvindo 
a camara,-como quiz ouvir neste caso, nllO está 
por lei alguma ligado a nomear o mais votado 
ou •m dos que por ella fossem indicados; e 
não h~o, por consequencià -infracçao de 
lii na exclusãa do supplicante, é de parecer 

· que nao ha que deferir. 
• « Paço da camara dos deputados, em ~2 de 

Julho de 1831.-Joaé Cezario de Miranda Ri-. 
befro.-Cassiano Esperidião de Mello Mattos. » 

0RDEM DO DIA 

Eo+ra em discussão a resoluçll.o deste anno, 
impressa sob n. 52 .;;obre exames geraes para 
o grá(j. de doutor, nos cursos jurídicos de 
Orinda e :;, . Paulo,. ,... 

-. Dcpois~e algurQ._ debate appt·o~u-se o pri-
meiro artigo, ~- estando-se a discutir o se 
gundo foi elle interrompido pela chegada do 
ministro dos negocios estrangeiros, o qual foi 
recebido por uma deputaçaõ composta dos Srs. 
depulatlos Castro Alvares, Pereira Ribeiro, Fct·· 
nandes da Silveira, Costa Ferreira, Pereira de 
Brito e Pa11la Araujo. 

Eptao o ministro.apresentou da parte da re
genci~m nome do imperador, a mensagem 
que se segue : 

« Augustos e digníssimos senhores represen
tantes da naç~o : 

« A regencia, em nome de S. ~- o Jmpe· 
rador o Sr. D. Pedro II, _Jl;le Q!denou que vos 
fizesse a seguinte cotfflnunica~, que pela sua 
gravidade e trnnscendencia vos ha de merecei.' 
a mais seria allençao. 

« O governo imperial, augustos e dignissimos 
senhores representantes da naçs.o, procedendo 
com aquella lealdade 'lUe deve á naçs.o brazi
leira, julga de sua ri~orosa obrigaçao levar ao 
vosso conhecimento as participações que tem 
recebido dos sens ministros diplomaticos na 
Europa, das quaes se deduz que se projecta a res
lau raçào de S. M. o Sr. duque de Bragança no 
throuo deste imperio. 

,e Na vossa sessào passada, augustos e dignis
simos senhores representantes da naçào, o meu 
predecessor o senador Francisco Carneiro de 
Campos, vos apr~ntou os officios de alguns dos 
refei-idos agentes diplornaticos, e delles se de
prehendia quaes erão os planos que desde então 
se trnçavào para se caminhar á rcstauraçao ; 
mas nesse tempu nilo se lhes deu toda a consi-. -
deração, pois que ninguem devia presumir 
que, depois de ter o Sr. duque de Bragança ab
dicado vo\uulal'Íamente a corôa deste imperio, 
em seu augusto filho o Sr. D. Pedro II , e de
pois de terem todas as pot,encias da Europa e 
da Arnerica felicitado o joven monarcha bra· 
zileiro pela sua exallaçil.o ao.throno, enviando 
seus agentes diplomaticos junto da regencia, em 
nome do mesmo augusto senhor, ninguem devia 
preswnir, digo, que houvessem pessoas que tra
tassem de pôr em pratica uma empreza tanto 
mais louca e terneraria, quanto ella nil.o póde 
encontrar apoio algum da parte das referidas 
potencias da Europa e da America, que co· 
nhecem bem os seus interesses para protegerem 
til.o insensato projeclo. 

« Infolizmente porém os successos, que lêm 
tido lugar no Brazil com as sedições, que têm 
arrebentado em varias províncias, ousando 
mesmo insurgir nesta côrte um partido que, 
com toda a audacia e sem disfarce prega a res
tauração, por meio de pe-riodicos, que advogs.o 
despejadamente es,a doutrina, e se esforção 
com o maior afinco em desacreditar a regeucia 
cm nome do Imperador, e o ministel'io, attri
buindo-se-lhes, pa1·a melhor deslumbrar o povo 
brniilciro, o sinistro desígnio de querer mudai· 
a fórma monarchica conslilucionnl neste im· 
perio; tudo isto, combinado com as partipa,J:)es 
recebidas dos nossos n.:iinistros diplomaticos, 
íez acreditar que se trata effectivam~nte da res· 
tauraçno. . 

,1 E como não acreditai-o, quando se sabe, 
que uma das condições impostas aos indivi
duas, que se têm engajado para o exe1'cito do 
Sr. duque de Bragança, é de servirem por 3 
annos, podendo ser empregados fóra de Poi·· 
tiigal, se antes de finalisado o tempo houver 

~/sido o reino libertado ; e .que aos inglez6il se 
promelte et1111ial-os outra vez para a sua patria ; 
sendo muito de notar, que entre os recrutas 
vindos de frança não se encontrava UJil só po· 
laca, pela raZã~cl,p.r:r, de que elles com os seus 
officiaes exigiao nao ser empregados eR1 caso 
algum f6rn do reino de Portugal ! w 
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l « Como não acredital,o,• quallldo se sabe 
~ tampem que tendo havido alterações neste enga• 

jamento, comtudo era elle feito, em.nome.!Le 
uma sociedade que se dizia colonial e ccmf
mer!'ianti, a q"üal JYl'elengia receber homens 
activos e in~ligentes, como colonos pa1·a o 
Bra"f[l ou para ~na!quer outra parle, dando-se 
preferencia a ofiiciaes desempregados no exer
eiLII, brigada da marinha e milicias; exi
gindQrse qne fossem empregados onde as cir
cumstancias to1·nassefh necessario o seu servico 
sendo o praso ão engajamento 12, 18 e 24 
m~es ! 

" Como não acreditai-o, quando se conhece 
que as pessoas que sahirão deste imperio, e qne 
muito contribuirão para qua o Sr. duque de 
Bragança perdesse a popularidade e o amor que 
sinceramente lhe tributavão os hrazileiros, sao 
as mesmas que ainda continuão a dominar M 
animo daquelle príncipe, as quaes, vagando 
hoje -~la Europa com o ~e-~reso que junta
mffite inspir!i.o, e achando-se-'já uéstituidas de 
meios pccul'liarióP, têm unilcamente os olhos 
filos no Brazil, onde pretendem empolgar os 
altos empregos qne, para ludibrio nosso, 
outr' ora occupára.o? 

• .-· ,e Como _.uãó acreditai-o, fi~almente, se esses 
individuos, contando iwm largas recompensas 
elos JGUS serviços, blason!i.O que nesta côrle e 
em lodo o Brazil ex!ite um'"'ptirtido fÓrle a favor 
da reslauraç1!o, e que já no Rio de Janeiro 
ll'hião requeriwtntos cheios de assignaturas, 
segundo lhes communicavllo os seus correspon
dentes, petlindo a immediata volta do Sr. duque 
de Bragança, chegando até a loucamente decla
rnrem que o Brnzíl nl!.o se lranquillisaria senào 
quando as camaras legislativas solicitassem a 
vinda daquelle principe..para este imperio ! 

u O governo impel'ial intimamente conven
cido ~e que a pl'Ospe-ridatte e grandeza deste 
imperio só se consegniráõ 1-11nserva!'l"ei.o-i_e a 
fórma m.Q.Parcbica';·constitucilrríal, qu~ feliz
mente nos rege, com Sua Magestadli., o Senhor 
D. Pedro II, digno objecto de veneraç!i.o de todos 
os bons brasileiros, deve declarnr com toda ª• 
franqueza, qut!' si se ell'ectuasse a restauraç~o 
em algum ponto do Brazil seria esse <lia o 
~nal da guerra civil, cujo resullado seria a 
perda da mônarchia constitu~ional, além de 
outros males que ninguem póde prever. 

ic E' pois para afasta1" taes males , .augustos e 
dignis!timos senhores re°présenlai.les da naça.o, 
que o go~erno imperial contando com a coope-

" raça.o dt! todos os brazileiros, que se prcsao 
des!:_e nome, e que seguramente n:Lo consentiráõ 
que a sua nacionalidade, brio e patriotism~ 
sejao menoscabados ; vem procural' no ~eio dos..
escolhidos da nação, os meios extraÕrdi1!!t'i·ios 
que ser!i.o necessarios empregar para vingarmos 
os nossos direito!i auando elles sejão ofl'endidos. 
Os minislr~ e sec1·etarios das oul.l:as repartiçoes , 

vos far!i.o as competentes prop·ostas a este rei1· 
peito. 

« Na qualidade de ministro e secreta.rio de 
estado dos negocios estrangeiros cumpria-me 
azer-v8S, augustos e digníssimos senhores repre· 

sentantes da nação, esta franca exposição, para 
que em teapo algum se imputasse um cr imi
noso silencio, sobre negocios, que toca.o tno 
profundamente o bem da nossa cara patria. 

cc Palacio do Rio de Janeiro, em 7 de Junho 
de 1833.- Bento da Silva Lisbôa.-M 

Depois de haver o ministro, se r;tirado com 
as formalidades do eslylo ha debate sobre se esta 
communicaça.o deve ser mandada ás com missões 
Oidinarias da casa, ou á uma especial, e 
approva-se que seja remettida ás commissões 
reunidas de constituiçào e diplomacia. 

Continuando a discussll.o do art. 2° da reso-
1 uça.o, que linha sido interrompida, s!i.o apoiadas 
3 emendas ao ãrligo. ,.. 

Uma do St'. Maria do Amaral: -cc Suprima-se 
o arl. 2°, » 

Outra do Sr. Araujo Lima, nestes tet'mos :
« Nào havendo diffe,Lença de approvaçào, 
qualquer que seja o füTi, a que se proponha o 
doutorando. » 

A 3" do Sr. Costa Ferreira, pelo modo se· 
guinte :- cc A approva,;ao de mais de dois terços 
dos~lentes assistentes. ii · 

E' igualmente apoiada esta do Sr. Hen· 
riques de B,ezende. - cc Em quanto nllo forem 
preenchidas as cadeiras, na fórma da lei da 
creaça.o dos corsos jurídicos, o governo, por 
esta vez sómente, é aulorisado a pre,mcher 
com bachareis formados. )) 

Dá-se a materia por discutida, poz-se á vo· 
lação o artigo, e é approvado ; lambem o é a 
emenda do S1·. Araujo Lima. 

São regeitadas as do Sr. Maria do Amaral, e 
Henriques R~nde; a do Sr. Costa Fer· 
reira.., fica preJudicada com a approvaçllo do 
artigo. _ 

O Sn. Piu:smENTE põe á votaçllo a resoluçllo, 
íl qual é adoplada com a emenda respecti:va, 
sendo remetlida á commissllo de re<lacçno. 

Passa-se a discutir o projeclo de reso1uçoo da 
commissào de justiça c1-in1inal deste anno, sob 
n. 55, e o separado do Sr. Paula Albuquerque, 
sob n. 56, sobre a interpretaçll.o dada pela re
laçao do Maranhao ao art. 111 do codigo cri· 
minal. 

O Sll . Rimouç~~ discorre la rgamente sobre 
esta materia e maf<la a seguinte emenda. 

« Os cabeças, de que fallão o~rligos 110, 111, 
e 1 li do codig'O µeniy, sa.o rodos ~s que ti verem 
dirigido a rebellião, sedicça.o, ou in~rreição; 
eem como os que mediante algum dos indicados 
crimes, exercerem emprego, ou com mando de 
<1ualquer qualidade que seja.- R ebouças.» 

E' apoiada. 
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~ -
A' este tempo o Sr. vi~e-presidente Õ~cupa a • tição dos negocios da justi;'.-Fica a camara -

cadeira, por impedimento uo Sr. presidente. inteiratla. 
O Sa. CARNEIRO LEXo manda á inesa, e é Do secre~rio do senado, participando, que,o 

apoiado este reqtierimcnlo. senado adoplou, e vaf'dirigir á sancção imperial 
"Que fiquem adiados os dois .... proiectos, e se a resoluçàO da camara dos deputados,· appro-

• vando os ordenados marcados pelo presidente 
nomêe uma commi9São especial, a qual se en- da província dc.Marwnhilo, em conselho, a !!,· 21. 

carregue de refundir O -codigo criminal, sup- versos professores ae ensino primario.-Fica a 
prindo as suas lacunas, e fazendo as mais alte- camara inteirada. _ 
rações, que julgar convenier.tes.- Cailieí'ro Do mesmo secretarió do sewado, respon-
Leão.» <lendo ao oílicio de 21 de Maio ultimo, .9ue o 

Em consequencia entra em discussllO o adia- senado consente na alteração da redacçirtrdo 
mento, e depois de um breve debate, é rejeitado, art. 4º do projecto de lei, que separa da fa.:end'a 
mas a materia toda, depois de continuar a dis- nacional do Cubatão.~ Santos, o terreno de 
eussão_por rm!ito tempo, f"-l afliada pela hô'ra. meia lcgua, para serTií- de p~slagem publica, 

1) ·sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia: e fundar-se uma po\·oaçllo, dizemff/-se~m 
lugar ~ todo o outro lerrcno,-todo o ter-

1º. Leitura de projeclos, e indicações: 2" as reno, que sobrar,-A' commissM de rcdacçno. 
propostas do conselho geral de Guya7., uma 
vinda do senado n:lo impi-ess,,, erigindo c:n Do 711esmo secretario do senado, participando, 
.-ilia O arraial Jo Bom fim, e a primeira do q't1e por officio do ministro e secretario de cs-
n. 6 de,te~anno; as 1", 2', 3• P. 4° sob n. 22 fado dos negocios ào imperio, datado de 4 do 
deste annc, do conselho do Espirito Santo ; as corrente, foi presente ao senado haver a rn· 
1', 2• e 3, sob n. 34, deste anuo, do conselho gencia, em nome do Imperador, sanccionado .1s 
do Ceará; as l', 2', 3';-4', 5• e 6", sob~ n. 71 qu~tro _seguintes r~soluções J_a as_sembl~a !ílàl"~ 
deste aQ_no, do conselho geral das Alãgüas; i-, leg1ljáliva: 1" fazendo ext<':ns1va a p~v10c1a de 
2•, 3\ 4, e 5', sob n. 13 desle anno, do con- S. Paulo a resolução ilc 25 <l~utubro de 1832, 
sclho geral de Santa Catharina ; a sob n. 32 sobre terrenos diamantinos n:r provincia de 

• deste anno, dÕ cOtls~ho ~ Maranhllo ; as. P, Minas Geraes; 2" âi1torisil.ndo o•goveno :i des-
2•, 3• e 4•1 sob 'n. 24 deste 'anno, ·do conselho pender, como gratificaçao, com os deputados da 
d S P l 2• ~. b 20 d te anno J·unta do commercio a parte, com que íl]f-no au"o· e . au o; as 1;: 1 , so n. es , 
do conselho de s. Pedro do Sul. mentados os seus primitivos _ordenados: 3• e 

- 4• declarando, que Thomaz José Pinto de C~-
Levanta-se a sesiao depois das 2 horas da queira e Francisco Victol"ino Xavier de Brito, sn.o 

tarde. cidadaos brazileiros.-Fica a c~mara inteirada. 

Se~eiio em 8 de .J\lftho 

PRES!DENC!A DO SR. LWPO DE ,\DUEU 

SuMMARio.-Experliente.-Discul'so do Sr.Hen
riques de Rczende.-Ordem do dia.-Lei
turn de projcctos. 

• A"s dez horas Ííl,7,-~ a ·clfümad.i, "ttch:io-ie 
pre~cntes 81 Srs. deputados. 

Fallno com participaç:i.o os Srs. Perdig!lo, 
Montczuma, Junqueira, Pinto Peixoto e Duarte 
Silva; e sem ella os Srs. Luiz Cavalcanti, 
Corrêa de Albuquerque, Lino Coutinho, Pinto 
Chicorro, Baptista C:1etano, Gomes da Fonseca, 
Ferreira de .Mello, Pinto Coelho, Vasconcellos, 
Paula Simões, Clcmt!nte Pereira e-l..e<lo. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sess~, e 
lida a acta <la antecedente, é apJJtO\'ada. 

EXPEDIENTE 

O SR. lº ~ECRETARIO, dando conta uo expe
Jienl~, lê os seg,_uintes officios : 

Do ministro cfo imp11trio, c~nmunicando, que 
se acha interinamente encarregado d:1 repar
~ 

Do mesmo secretario <lo senado, remettendo 
as emendas feitas:" e approvadas pelo senado, á 
resoluçilo envia<ia d'esta camara, augmentando 
os ordenados dos proíessore~ e mais empre
gados da academia militar, e de marinha desta 
cürte.~A' hnprimirem-se as ementl.Js. 

E' recebida com especial :igqtlo a represen
laç!!.o da camara mu!rlcipaf da villa de Vas
sour~s, felicitando. à esta camar~ ieta pre,e?liW! 
reumllo. 

S:i.o remettidos á commissll.O <le petições os 
requerimentos de l\lanocl de Cárvalho Paes 
de Andrade e do padre Antonio Norberto da 
Fonseca; e á de ma~inha e guerra o de Jol\o 
Antonio Pereira da Cunhá, tenente-coronel ad
dido ao estado maiQJ· cio exercito, pedindo, que 
pela le'i do orçamento,.J.)U por uma resoluºç.'fo se 
lhe mande pagar os se1is soldos vencidos desde 
o lº de folho de 183J°até o dia 3 de Janeiro 
do corrente anno, tempo, em qul! esteve em; 
pregado..na carreira diplomatica. 

Lê-se e approva-se o se~nte parecef: 

" As commissões reunidas d~ conslituiç!lo e 
dipld1bacia pai:a in lerpôrem com segurança, e 
pleno conhecimento de C,\usa o seu parecer 
sobre a men~agem apresentada bontem nest: 
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casa pelo ministro dos negocios estrangeiros, 
necessita, que esta augusta camara lhe mande 
franquear os documenlos, a que se refere o mi
nistro, apresentados na sessão passada pelo se
nador o Sr. Francisco Carneirn de Campos; e 
que se peçll.o ao governo todos os maíe papeis, 
que possa.o dar esclarecimentos, e que o mesmo 
ministro teve em vista na sua mensagem. 

« Paço da cam11ra dos deputados, em 8 de 
Junho de 1833.-111. Alves Bi·anco.-P. de 
Araujo Liina,-01,1bnon.-A. P. da Gost11, 
Ferrefra.-J. O. de Deos e l:,ilva.-E. F. 
França." 

O Sr. Henriques de Rezende pede a palavra 
e diz que desde o anno passado tinha visto que 
se promovia a reslauraça.o, e que ainda nllo 
havia nenhuma lei, qne o prohibisse que tinha 
já um projecto seu relativo ás penas, que se 
devem impôr aos índividuos, que incorrerem 
no crime etc, e pede que se dê para ordem 
do dia de segunda feira o projecto n. 115 do 
anno passado. 

Entra em discussno o parecer adiado da com
missl'lo de justiça criminal, sobre o requeri
mento do Sr. Henriques de Rezende, para se 
recommendar ao governo faça effectiva ares
ponsabilidade do corregedor do crime da côrte 
e casa, a quem foi remellídn uma caixinha com 
papeis relativos á notas falsas, vindas de · 
França. 

estas notas em consequencia de uma denuncia, 
e que apparecendo na alfandega o ministro as 
mandára apprehender; que o ministro tendo re
mettitlo este negocio ao corpo judicial não é 
responsavel; e dando uma explicaçao do que é 
a responsabilidade dos ministros, conclue vo
illndo contra o adiamento. 

Propondo-se o adiamento até a commissllo 
especial encarregada de examinar n rlenuncia 
dada cont1·a o marquez de Maricá, apresentar o 
seu parecer, é apoiado, e depois de alguma 
disct\ssào por dar a hora fica adiado. 

ORDEM DO DIA 

Leituras dos seguintes projectos : 
11 A assembléa geral legislativa i:esolve: 
« Art. 1º. Por esta vez sómente fica o governo 

aulorisado a empregar para juízes de direito 
das com;ircas, na falta de magistrados bem con
ceituados, aquelles bachareis formados dos 
cul'sos de S. Paulo, e de Olinda, qne posto ne.o 
tenhão ainda completado o anno de pratica, 
tem todavia advogado, e mostrado aptidão, e 
probidade. 

<< Art. 2". Fica.o revogadas as disposições em 
contrario. 

« P:lço da camara dos <leputados, cm 18 de 
Maio de 1833.-Francisco de Brito Guerra.» 

Na.o é julgado objecto de deliberaçn.o. 

O Sr. Henriques de I?.ezende torna a repetir ,. 
as mesmas iúéas, que tinha expendido na 
sessn.o, em que se tratou deste objeclo. 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. 1°. A manifesta nullidade, ou notoría 

injustiça, que o art. 6º da lei de 18 de Setembro 
de 1828, 1·equer para a concessao das revistas 
nas causas civeis e Cl'imes sómente se julgaráõ 
verificada nos casos lilteraimente expressos nos 
paragraphos s~guintes : 

O Sr. Arnujo Lima diz, qne o facto ainda 
nll.o está nvcr,gunrlo ; declara, que é membro 
da commissno especial encarregada deste ob
jecto ; mas, que a commissl'lo ainda não póde 
acertar o seu juizo ; que nllo se sabe ao certo, 
se te,n sido notas, ou 11110 notas, o qne se havia 
remellido uo corregedor <lo crime ; qHe ainda 
ha duvidas, e que estas duvidas faz com 
que a comrnissno s11spe11da por ora o seu jnizo; 
que se o governo jii tem conhecimeuto deste 
facto, e ain1fa nno tem exigido a responsabi
lidade, que entllo crllo 1·esponsaveis todos os 
ministros, que t()m sel'Vido, desde que a camara 
p,ede informações sob1·e este objecto, e conclue 
votando contra o requerimento. · 

O Sr. IIollancla. Ca:va.lca.11.ti d[z, que o adia
mento desta materia é prejudicial aos princípios 
do illustre depujado que pede o adiamento ; 
que não póde deiicar de dizer alguma cousa 
ácerca do que se tem dito sobre este negocio ; 

.:i que se tem dito, que é muito em 'tlesabono 
pal'tt ~ Br:izil qne a policia franceza Hvesse 
tomado mais in\eresse nos negocios braiileiros, 
do que o proprío governo do Brazil ; que se 
tem igualmente crírnínado varíos ministros de 
estado ; e fazendo mais algumas reflexões diz, 
que fôra no anno de 18241 11.ue apparecêrao 

« § lº. Se a sentença foi proferida sem citaç1!.o 
da parte, ou partes interessadas : tutor, ou cu
rador, no começo de cada· instancin, ou se foi 
nulla a que foi feita, ou se foi proferida com 
falso procurador. 

« § 2°. Se a sentença é contra outra já proferida, 
que passou em julgado sobre o mesmo objeclo, e 
pelo mesmo fundamento, e entre as mesmas 
pessoas, ou seus successores-. 

<e § 3º. Se a sentença foi profel'ida por peita, 
ou preço, que o juiz, ou arbitro houve, posto 
que seja depois de a ter proferido, ou a senteriça . 
seja justa, ou injusta. " 

« § 4º. Se a sen~ença foi proferida por falsa 
prova de qualquer especie que a prova seja. 

<r § 5º . Se a sentença foi proferida por alguns, 
e nllo por todos os juízes, determinados pela lei 
para a proferirem. 

,e ~ ôº. Se o processo foi instruído, e prepa
rado, ou se a sentença foi proferida por juiz in
competente. 

cc § 7º. Se a sentença foi proferida contra di
reito patrío expresso, assim como u Juiz jul· 
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gasse direitamente, que o menor ele 14 annos 
podia f:licr test::unento, ou podia ser tcstcmunlw, 
ou outra cou~a scmell1antc, que seja contl'a di
reito palrio e:xpl'csso. 

« § 8·. Se a scntcnçaJoi proíerida contra o 
direito manife:;to da p:;rte, n!l.o tendo o juiz 
respeito ao que era sabido, e prOl':tdo clara e 
evidentemente . pelas inquirições, ou qualquer 
oulra especie de prova, constante dos autos. 

cc J\rl. 2º. Das sentenças, que se derem sobre 
suspeições, não haverá revista, e nem das in
terlocutorias, que nào puzerem fim á acção 
priucipal, salvo daquellas das quaes fôr ex
pl'cssamentc concedido cslc rccur,o pelo codigo 
do processo criminal. Igu:.ilmente nlio liavcr,i 
revist,1 das posturas municipaes, salvo se a con
testação versar sobre a applicaç:i.o deltas aos 
casos contro,·<:rlidos, ou sobre a aulhenticidade, 
par;i c!Tcilo de decidir-se, se cman:i.r:lo ou 11ão, 
da antoritbde competente. 

cc Art. 3º. A revista serú conce1lida, ou d,:
negada, á plnralidade de voto:;, per 6 juízes 
sómente, sendo lrcs qnc virfiü, e cxaminál':IO o 
processo, e tres escolhidos ú sorte frnmcdia
tamcntc antes da propo,;içào do feito cm mesa ; 
da mesma sorte será julgada a :rntiguidadc dos 
magi~trados : e hr.vcmlo empale em um, e 
outro caso, decidirá o presidente. 

« Os delictos, e erros de ol1icio, cujo conhe· 
cimento compete ao snprcmo tribun~I de jus
tiça, serão lambem j11lg,1dos por G jnize,: livres 
sómente ; ficando revogada a disposiçno dos 
artigos- 13 e 28, da mencionmla lei só no que é 
relativo ao numero dos juizes. 

« Art. 4º. As sentença, serão assignadus pelo 
presidente e juize,:, que :i proferirão ; e aquclla 
que conceder revista, conterá a expressa decla
ração da nullida\le, ou i11ju~tiça, que lhe sen-io 
de fundamenlo, assim como do paragrapho 
desta lei, em qnc fôr cornprchendido cssl! fun
damento. 

" Art. 5º. Concedida a rc\·ista por nulli-
., dades, que ficao expecifica\l.is nos §~ 1 º -1º e Gº, 

acima mencionados, o~ juizcs da relação, que 
fôr dcsign:llla para rever o processo, conhecendo 
pelo scn exame, que labo:·a co:n alguma de 
tac~ nnllidades, o julgarúü nullo desde o aclo, 
que deu origem a e:la cm dianí.e. 

« Nc~tc caso podcr-se-ha continuar o mesmo 
proccs,o remediando as parles a n11llidade, 01: 
na seo-nnda instanr.ia, ou na primeira, segundo 
o estado em que ficar o process°.: ou começar 
llOYO. 

" Art. G". Em lodos os mais casos o, ju;:.cs 
revisores julgm·áo de norn do 111crcc·imc11to do 
processo, como ~r de direito, e justiça. Se a 
revista só teve lugar :i. respeito de uma parte 
da senten~)a recorrida, esla parte só, é que deve 
ser julgada ; salvo se as mais partes forem de
pendentes della ; ficando declarada na forma 
deste artigo, e do antecedente, a disposiçno do 
ilrt. lü d,1 ::mpramencio1rnda- lei, 

XOMO 1 

« Art. 7º. Nas reh1çúes o juiz relator, aca
bando de fazer cm mesa o relatorio circumst:m· 
ciado do processo, lerâ immediatamente a lei, 
que entender ser applicavcl á cspccie, d~ que 
lr::.ta ; e depois se passará a discutir a dita es
pecic, e suas provas, a litlcral e verdadeira in
te!ligcncia da lei ; e n:is caus:1s crimes, lambem 
o grão de pena, cm que esteja incurso o delin
quente; e finda a discuss;io prócedcr-se-ha á 
votaç:w, escrevendo o mesmo relator a sentença, 
em que observará o que acimr. fica disposto 
no arL 4º. 

cr Art. 8º. Ficao revogad~.s todas as leis, e 
disposições legisla:irns cm contrario. 

<< Paço rl1, camara dos <lPputados, cm 11 de 
i\Iaio de 1833.-- Jo8é Conút Pachcca. » 

« A assembléa geral kgi:;lativ.- rcsoh·e : 

" .\rt. l". Fica appro\'ada :1 organi1.açflo da 
secretaria da prcsideucia da pro,·im·ia de Per
nambuco, feita pelo conscllic> 1,rcsiclcncial da 
referida província cm 22 de Setembro de l 832, 
e com os resµcctivos onlc11ados para todos, e 
cada um dos c1nprcgados nc!l,:, dc~de a rcrerida 
organizaçllo. 

,, Art. 2•. Rc\·ogao-se iodas as tlisposiçücs cm 
conlrario. 

"Paço da camara do, 1lcputa,lo3, 8 tle Junho 
de 1833.-Luiz Igllctcio de A11clracle Lima. " 

"A asscmblé-1 geral :t'gis!ativa resolve : 
cr Art. 1º. O poder cxo:culivo fica autoriza,lo 

para preencher o corpo dl! li,;ciros da pro1·incia 
de Mallo Gro·:so, a recrutar cm todas as pro
vincias do imperio. 

cc .\rt. 2." O, indivíduos recrutados pres!aráõ 
ju:·;1mcnto ás bandeiras na provincia, don,!e 
partirem para a d\! :'llatto Grosso, lendo desde 
logo todos os vencime11los decretados em lei. 

cr Art. 3º. F'icão revogadas Iodas as lei~, e 
disposições cm contrn.-io. 

" P,tço da cami\l'a dos deputados, cm 30 de 
11fain Jc 1833.-0 dcµulado Anionio J u;:;é ela 
Veiga. " 

Nno foi julgado ohjecto de dclibcrnç:lo . 
cc A asscmbléa geral kgi,;lativa resolve : 

cc A cada u lil professor ,las cadeiras de francez, 
e geometria da capilJl da província do Piauhy, 
fica competindo o orde!wdo de Gü0$ annu~es. 

,1 P.1ço da camarn dos deputados, cm 11 de 
Maio de 1833.-0 duputado S{t PaiCtcio . » 

O mesmo destino. 
cr A assemblé.l ,;cr.tl lcgi,lati va resolve: 
" A cad,1 um proks,;or das c.idcil'as de pbylo

sophia, rhetorica, :;eomctria e fr.mcez tia capital 
da prol'incia do P1:1uhy, Jic.i compctim!o (i or-
denaJo m111ual de GüúS. • 1 ~ ... 

" Pnço da camara dos deputados, em 11 de 
Maio de 1833. -O deputado Sc.í Palaci'.o. ,, 

Ü ll\CSlllO Ut:SlillO, 
30 
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" A assembléa geral legisl~tiva resolve : 

,, O ventre nll.o transmitte a escrlliíid:to, assim 
como nao transmilte a infamia, a quaesquer 
penas ( constituição art. 179 § XX.) Assim 
todos os nascidos no Brazil de qualquer ventr"é 
ser!I.O livres. 

« Paço da camara dos deputados, em 24 de 
Maio de 1833. - Antonio Ferrefra França. n 

O mesmo destino. 

« A assembléa geral legislativa decreta a se
guinte organisação do exercito : 

« 1º. A gymnastica propria para a guerra se 
cultivará no Brazíl, como arte necessaría (con
stituição art. 145), que fará parte da educaça.o 
publica. E o governo espalhará mestres della 
pelo imperio para ensinarem os meninos, e os 
moços desde as primeiras letras. 

" 2.º Desta lei em diante comporão o exercito 
no primeiro anuo os soldados seguintes : 

,, lº. Os moços capazes de armas entre 21 e 
22 annos, sorteados sendo muitos. 

« 2º. Sendo necessarios, os moços capazes de 
al"mas entre 22 e 23 annos, sorteados sendo 
muitos. 

" 3º. Sendo necessarios, os moços capazes de 
armas entre 23 e 24 annos, sorteados sendo 
muitos. 

« 4º. etc. 
" No segundo anno comporão o exercito os 

soldados seguintes : 

« 1º. Os moços capazes de armas entre 21 e 
22 annos, sorteados sendo muitos. 

« 2º. Sendo necessarios, os moços, ficados do 
n. 2" no anno antecedente, sorteados sendo 
muitos. 

« 3º. Sendo necessarios, os moços, ficados do 
n. 1 º no anno antecedente, sorteados sendo 
muitos. 

4º. ele. 
« No terceiro 3»no, como no anno antece

dente, e assim nos seguintes annos : 
« O que der homem por si-soldado usado 

ás armas, lhe será acceito. 
« 3º. O numero dos soldados do exercito em 

cada anno será o que a lei fixar, e se repartirá 
pelas provinr.1ias, segundo sua populaçllo. 

,r.!) soldado escolherá a arma. Ninguem será 
promo-.tdo á official sem ter sido soldado am 
anno. 

<< Os officiaes serão eleitos pelo exercito, os 
comroandantes serão nomeados pelo poder 
executivo. 

cc 4°. O exercito se alojará nas estancias, que 
o governo determinar nas provincias-longe das 
povoações, e fará as obras de guerrã-uteis em 
paz que o governo ordenar, e a guardará prompto 
ás no-vas ordens. 

« Nas estancias haverá ensino theorico e 
pratico da arte da guerra, e exercício das artes 
servidoras, inclllidas a musica dos instrumentos, 

o canto, a dança, paru instrucção dos que qui
zerem, e para occupaç!\o util e recreadora das 
folgas, evitados jogos e debochações. 

"5º. Os habitas do soldado do Brazil serão 
-frugalidade, sobriedade, continencia, asseio, · 
vigilancia e trabalho; sua missão é-obedecer, 
e nunca reclamar, se não reverente. 

<< O official deve ajuntar aos h::ibitos do soldado 
o da-corlezia, e o-saber miudar as ordens do 
com mandante para serem executadas. 

,; O commandante deve possuir em cima das 
virtudes dos inferiores-reconhecida prudencia 
de guerra. 

" 6°. Um codígo parlicnlar descreverá as 
obrigações militares, e as penas maximas. 

« 7º. A contribtlição pecuniaria para o exer
cito será-directa e repartida-por ora em 
proporção dos haveres estimados com auterio
ridade á arrecadação para recebimento das re
clamações e nova estimação. 

cc Paço da camara dos deputados, cm 7 de 
Junho de 1833.-Antonio Ferreira França. » 

O mes'*o destino. 
" Empresa de instrucçllo e trabalho do povo 

pobre: 

« A assembléa geral legislativa decreta: 

,e 1 º. Se alguem por utilidade particular, ou 
beneficencia emprehender instruir o povo pobre 
de qualquer dos sexos em letras e trabalho, ou 
emprehender dar trabalho aos desoccupados e 
pedir favor publico, se lhe dará dentro das fa. 
culdades publicas. 

,e 2º. As condições seguintes são desejaveis : 
,e 1. º A instrucção em letras abrangerá a 

instrucção primaria. 
« 2. º A instrucção em trabalho habilitará 

para producçâo de trabalho tanto e tão perfeito 
quanto possa assegurar da miseria, e depen
dencia, e prometter crescente moralidade e 
commodo. 

« 3. º Uma pequena parte do trabalho, ou 
dos lucros da empresa pertencerá aos apren
dizes e se lhes dará tendo acabado, a instrucção 
para começarem seu estabelecimento. 

" 4. º O estabelecimento terá uma pequena 
livraria de instrucção commum e cathecismos 
da arte na lingua materna e um museu dos 
objectos da arte. 

,e õ. º Haverá exercícios gymnasticos e jogo 
d'ar~as proprias para defesa do corpo. 

" 3. º As sewintes condições são necessarias 
absoluta ou relativamente : collocação saudavel 
do estabelecimento, comida sã, bebida, agua, 
asseio do corpo e vestido, cura nas doenças, 
somno e vigília cedo, cortezia, graças a Deos~ 
apprendizes livres, os operararios e aprendizes 
concorrem para á empresa com seus peculios ou 
economias, e proporcionalmente patlici!}arem 
dos luc,os. 

<< 4º. O empresario offerecerá seu plano aos 
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corpos deliberativos ou executivos, geraes ou 
parciaes, que procuraráõ unir o lucro do empre
sario com o maior lucro do povo. 

" Camara dos deputados, em 24 de Maio de 
1833.-.Antonio Ferreira França. )) 

E' julgado objecto de deliberação e manda-se 
imprimir. 

Suscitando o Sr. Ernesto a questão se devião 
ou n!l.O ler-se em seguimento dos projectos os 
nomes de seus autores, depois de alguma dis
cusslto decidio-se affirmativamente por delibe
raçfio da camara. 

Continua a leitura dos projectos. 
Do Sr. Ferreira França : 

" A assembléa geral legislativa resolve: 
« Os que gozllO empregos, ou quaesquer 

lucros havidos do povo a titulo de propriedade, 
apresentaráõ seus títulos á autoridade muni
cipal do lugar, a qual enviará os traslados ao 
presidente da província, restituídos os originaes 
aos proprietarios. 

" O presidente da província enviará os tras
Jadcis ao conselho provincial, o qual conside
rando a utilidade que de taes empregos ou 
lucros lira o povo, proporá a conservaçll.o e 
mais circumstancias dos que julgar uteis em 
verdade e a abolição dos inuteis, e a indemni
sação equidosa dos prejudicados.-.Antonio Fer
reira Fmnça. » 

Não foi julgado objecto de deliberação. 
Do mesmo senhor. 
" A assembléa geral legislativa decreta : 
11 1 . 0 Os que sabem artes mechanicas são 

convidados a ensinar pela paga de (o que 
o conselho da província arbitrar) por dis
cípulo, que apresentarem sabendo a arte bastan, 
temente para ganhar a vida, e provando-o. A 
apresentação será ao parocho, que tomará a 
prova, e achando boa, passará certidã.o ao 
mestre, para haver sua paga do cofre publico. 

" 2º. Os por pobresa prohibidos de aprender 
receberáõ um subsidio mensal do parocho, que 
será pago do cofre publico no tempo, em que 
fôr de sua congrua. 

« 3.0 Em cada parochia se destinará um 
lugar para o ensino, aonde irão ensinar os 
me!;tres que quizerem fazei-o ahi. 

« 4º. Os aprendizes que não souberem ler 
e escrever, irão tiprendel-o ás escolas de pri
meiras let!'as, uns de manhã outros de tarde, 
assim como os aprendizes de primeiras letras 
deveráõ ir á escola «i' arte uns de tarde outros 
de manhã. 
'" 5.º Em conferencia de empregos preferiráõ 

os 11ue souberem as letras e destes os que,s ou· 
berem lltnt a!'le bastantemente para ganhar a 
vida.-.Antonio Ferreira França. n 

Julga-se objecto de deliberação e manda-se 
imprimir. 

Do mesmo senhor. 
« Â assembléa geral legislativa resolve : 
« 1". Todas as autoridades de nomeaçlfo do 

governo ge~al, serão nomeadas sobre list~ de 
muitos, eleitos popularmente nas respectLvas 
provincias. Itero. 

u 2º. As autoridades de nomeaçao do go
verno provincial sera.o nomeadàs sobre lista de 
muitos, eleitos popularmente. -.Antonio Fei·
refra França. » 

O mesmo destino. 
Do Sr. Castro e Silva : 
(< A assembléa geral legislativa decreta : 

« Art. 1'·. A faculdade de constituir pro
curador por sua propria letra, e de celebrar 
contractos por escriptos é extensiva a todos os 
cidadãos bra~ileíros. 

cc Art. 2º . Esses titulos sera.o válidos em 
juizo, ou fóra delle, uma vez que as parles os 
manifestem pessoalmente, ou por escrípto ao 
escrívltO do juiz de paz, em cujo dislriclo se 
fizer a prncuraç!lo, ou contracto, dentro do 
prazo de 15 dias, contados da data do titulo. 

« Art. 3º . Se a procuração, ou contracto, não 
fôr manifestado dentro do prazo comminado, 
ficará nullo, e de nenhum vigor, nllo valerá em 
juízo, ou fót·a delle. ExcepluãO-se os contrnctos 
mercantis, que pelas leis existentes têm força 
de escriptura publica, os quaes continuaráõ a 
valer sem o manifesto. 

,e Art. 4º. Haverá um livro com titulo de
manífestos,-o qual será feito á custa do es
crivão do juiz de paz, e rubricado (gratis) pelo 
juiz de paz respectivo. 

« Art. 5°. Neste livro se lançaráõ em 
~esumo as forças da procuração, e dos con
tractos; .i sua data, os nomes dos constituintes 
e constituídos, dos contractantes, a cousa con• 
lractada, seu valor ; e sendo de terras, as suas 
confrontações, e mais signaes, que forem neces
sarios para bem se conhecer a cousa co~
tractada, o dia, mez e anno, em que se mani
festou. 

11 Art. 6°. Se o manifesto fôr feito pessoal
mente essa pessoa, ou pessoas, a~signaráõ o 
assent~mento no livro respectivo; se porém a 
fizerem por carta, o escrivão a transcreverá. no 
assentamento, e guardará o original para sua. 
resalva, caso seja arguido de ~lgu~a culpa, ou 
ommissão no assentamento da mscripçllo, o que 
só terá lugar dentro de 3 annos ; findos os 
quaes não poderá a parte_ ~ais reclamar, nem 
o escrivão apresentar o oqgmal. 

Art. 7º. Feito o manifesto o escrivão aver
bará o titulo apresentado, declarando as folhas 
do livro, em que fica registrado, e o dia, mez, 
e anno do manifesto, assignando essa nota com 
o seu nome inteiro. 

« Art. 8º. Os assentos, ou registros serao 
numerados, e lançados seguidamente sem dei-
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xar-se inlervallos em branco no livro, sob pena 
de perda do officio, e inhabilidade perpetua. 

« -Ar!. 9º. O escrivno levará por esse assento 
200 réis, sendo de contractos, e metade sendo 
de procurações seguindo emquanto ás pessoas 
ao que se acha determinado no regimento do 
lº de Outubro de 1754. · 

« Art. 10. Se as partes pedirem certidão, 
o escrivao independentemente de despacho lh'a 
passará, ou a qualquer outr11 pessoa, que nao seja 
parte, e receberá por isso o mesmo emolumento, 
marcado no artigo antecedente. 

« Art. 11. O livro dos manifestos, ou seu 
traslado se franqneará todos os domingos das 
9 da manhã até ás 2 horas da tarde, a quulquer 
cidadao, que o queira lêr, pagando 100 réis ao 
escrivão, que será presente, ou pessoa de sua con
fiança, para evitar, que se faça nelle alguma 
alleraçllo. 

« Ar!. 12. No fim de cada um rnez o es
crivM remetterá ex-officio ao collector das sizas 
e meias sizas do districto, uma relaçllo de todos 
os contractos, que f0ra.o manifestados naquello 
mez, e que segundo as leis existentes são su
jeitos ao pagamento desse imposto, sob pena de 
suspensão do seu officio por um mez, o duplo 
pela reincidencia, e demissi1o e perda do em
prego pela terceira falta. 

« Art. 13. Ficao revogadas todas as leis em 
contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 7 de 
Maio de 1833.-M. N. Castro e Silva." 

Do mesmo senhor: 
« Para consolidar a propriedade territorial, 

restabelecer a confiança nos contractos, e pre
venir os delictos dos bulrões, apresento, senho
res, o presente projecto, que relocado pela vossa 
sabedoria, elevará a riqueza nacional a muitos 
milhões. Por mais imaginario, que pareça á 
primeira vista um tão prodigioso, e rapido 
augmento de riquezas, elle n!l.o será por isso 
menos real e verdadeiro. Nossos concidadaos 
ainda nao experimentarão o que é segurança de 
propriedade : não sómente seus bens moveis 
estão á mercê de salteadores, que desgraçada
mente infestao as nossas estradas, mas seus 
bens de raiz prestão ta.o pouca segurança, que o 
lavrador, qnando precisa fundos, para rotear 
suas terras, costear suas fabricas, n!lo alcança 
sem pagar juros enormes, ainda que offereça 
em hypotheca predios de grande valor ; ao 
mesmo tempo que o portador de uma letra de 
cambio acha logo quem lhe desconte a 1/2 °/.. 
A razão desta differe-nça é obvia. As letras têm 
credito, e os predios nM. Os nossos predios nllo 
têm o credito que pódem e dÍivem ter por di· 
versas razões. Só fa!Jarei de uma. Consiste ella 
nas bulras, como que muitos homem .,jmmo
rigerados usurpao aos capitalistas o seu dinbeiro, 
illudindo·os com vãs hypolhecas de predios já 
hypothecados á outras dividas. 

« Semelhantes fraudes, que ordinariamente 

fic!lo impunes pelas delongas do fôro, e fran· 
queza dos julgadores, afasta.o os capitalistas de 
soltar dos cofres o seu dinheiro, como cumpria, 
para ir animar a industria, e augmentar o va
lor dos predios com a concorrencia de muitos 
compradores. E' preciso remover este obstaculo 
que se oppõe á livre circulaçãO, e emprego dos 
capitaes. E' preciso restabelecer a confiança nos 
contractos, diminuindo o risco dos compradóres, 
e emprestadores . Persuadir aos capi talistas,. 
que pódem com toda a segurança empregar o 
seu dinheiro em qualquer predio, sem perigo de 
que venha revindicar-lhe algum outro credor, 
á quem elle estivesse anteriormente hypolhe
cado. Isto só se obtern subministrando-lhes um 
meio seguro, e facil de conhecerem todas as 
hypolhecas, á que possa estar obrigado aquelle 
predio, sobrn o qual se propõe collocar o seu 
dinheiro. Ora este objecto é que eu entendo se 
preencherá completamente por meio do pro
jecto, que offereço á vossa deliberação, e é o 
seguinte : 

,e A assembléa geral legislativa decre ta : 

« Art. 1°. H averá em cada villa do Imperio 
um livro, que se denominará-registro das 
hypothecas-, o qual será rubricado pelo pre
sidente da camara municipal (gratis) e terá um 
index para cada nma das freguezias, quando 
comprehenda mais de uma. 

. ,e Art. 2º. Neste registro se inscreveráõ : 
1" todas as hypothecas especiaes, convencio
naes, testamentarias, de qualquer n atnreza, 
que sejão: 2° as hypothecas especiaes, legaes 
dos bens de raiz, ou moveis consideraveis como 
raiz, segundo as leis existentes : 3° as penhoras 
feitas em bens de raiz por execução de sen
tença : 4º as hypothecas geraes, legaes, e con
vencionaes . 

cc Art. 3º. Os registros serão numerados, e lan
çados seguidamente, sem que de permeio fique 
intervallo algum de papel em branco, sob pena 
de perda do oflicio, e inhabilidade perpetua ; e 
incluiráõ as seguintes declarações: 1", o nome, 
sitio, confrontações do predio, estrada, ou rua, 
e numero, se o tiver, e os mais signaes que 
forem salientes para se conhec,er qual elle seja, 
sem confundir-se com outro da mesma freguezia ; 
2•, o nome, cognome, profissno, tnl)rada, e mais 
signaes que tol'llem conhecidos o dono e credor 
a que fica sujeito, bem como a quantia da di
vida; 3" o livro, ou cartorio onde está o titulo 
da hypotheca, o dia, mez, e anno em que foi 
lavrado; 4", finalmente, a data do registro. 

cc Art. 4º. Estas declaraçaes levará o credor 
lançadas em dois bilhetes identicos por elle as
signados, que apresentará ao oflicial do registro, 
o qual fará logo o assento, e restituindo um dos 
bilhetes ao portador com a vel'ba, de que fica 
feita a inscripçilo, e que assignará de nome in
teiro, guardará o outro para· sua descarga, caso 
seja arguido de ter commetlido alguma culpa, 
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ou ommissão no assento da inscripção, o que 
só terá lugar dentro de tres annos, findos os 
quaes nll.o poderá a parte mais reclamar, nem 
o official apresentar o bilhete ol'iginal. 

« Art. 5º. Serll.o nullas as hypothecas conll'a
hidas depois da publicação desta lei, emquanto 
nno forem inscriptas no competente registre;, ; e 
o direito de preferencia, que ellas confet'em, 
será regulado pela data de sua inscripção. 

" Art. 6°. Na mesma nulliclade incorreráõ a':i 
hypothecas anteriores, que no espaço de um 
anno se não registrarem no dito livro, e neste 
caso os credores conservaráõ todo o seu direito 
á hypotheca e preferencia, regulada pel:is datas 
das escripturas. . Aquelles, porem, que as n!l<.i 
fizet·em registrar dentro do prazo concedido, 
perderâõ o direito l1yppthecario que possao ter, 
ficando as obrigações dos seus devedore$ redu
zidas ás ordinarias. 

« Art. 7". As pessoas que estiverem debaixo 
de administração e forem prejudicadas por falta 
destes registors, haverno o prejuizo, e mais o 
triplo de seu valor pelos bens de seus adminis
tradores, e fiadores executivamente. 

,, Art. 8º. Os escrivães deste registro levaráõ 
480 réis por cada um dos assentos que fizerem, 
e outro tanto por cada certidão que passarem 
das hypothecas com que estiver onerado cada 
predio, ou da isençno dellas, o que farão prom
ptamenle, sem dependencia de despacho de al
guma autoridade, sob pena de suspensão do 
officio, e responsabilidade pelos damnos occa
sionados com a demora, com alguma falta que 
tenhão commellido nos assentos, ou certidões. 

,e Art. 9º. O livro do registro das hypothecas, 
ou seu traslado authentico, sera franqt1eado 
em todos os domingos desde ás 9 horas da 
manhll. até ás 2 da tarde a qualquer ci
dadào, que o queira lêr, pagando 120 réis ao 
escrivãO, que deverá estar presente, ou pessoa 
de sua confiança, para evitar que nelle se faça 
alguma fraude. 

« Art. 10. Os secrelarios das camaras muni
cipaes serll.o os escrivães do registro das hypo• 
thecas, quando seja compativel, e na sua falta 
quà'lqucr outro esvrívno, qne a camara muni
cipal designar, e se regularáõ em tndo pelas 
leis, que regem os tabellines no que lhes forem 
applicaveis, e que nll.o forem de encontro á pre
sente lei. 

« Art. 11. Logo que qulllquer livro do re
gistro das hypothecas estiver de todo escriptu• 
rado, será recolhido ao archivo da camara mu
nicipal respectiva, donde o secretario da mesma 
extrahirá as certidões, que forem pedidas, e de 
que levara.o o mesmo emolumento arbitrado no 
art. 8º, sob as mesmas penas de responsabili
dade. 

,e Art. 12. Ficão revogadas todas as leis em 
contrario. 

e< Paço ela camara dos deputados, em 6 de 
Maio de 1833.-M. N. Castro e Silva. » 

O mesmo destino. 

Do Sr. Fernandes de Vasconcellos. 

cc A assembléa geral legislativa decreta : 
" Artigo nnico. Fieão em perpetuo silencio 

todos os crimes perpetrados na prnvincia do 
Grão Pará por causa de opiniões políticas desde 
7 de Agosto de 1831 até 31 de Dezembro 
de 1832. 

« Paço da camara dos dr putados, 25 de Maio 
de 1833.-Fernandes de Vasconeellos. li 

O mesmo destino. 

Do Sr. Pereira Ribeiro. 
« Ficando suspenso pela lei do orçamento 

de 1830 o pagamento devido aos colonos al!e
mães, que por contracto com o governo se es[a. 
belecerno no Rio Grande do Sul, e uão dando 
a este respeito providencia alguma a lei do or
çamento dos dous annos subsequenles : 

" A asscmbléa geral legislativa resolve: 
e< O governo màndará pagar o que se deve 

aos colonos al!emães de S. Pedro do Sul, e 
quando o não permittão as circnmstancias da 
fazenda publica, uma consignaçll.O annual até o 
complemento da divida. 

« Paço da camara dos deputados, 11 de Ou-
tubro.-Perei·ra Ribeiro. ,, 

O mesmo destino. 

Do Sr. Carneiro Le!l.o: 
« A assembléa geral legislativa decreta : 
,e Artigo unico. FicãO revogados os §§ lº, 3º, 

4º e 6º do art. 19 da lei dn 14 de Junho de 
1831, e a regencia fica autorisada a exercer na 
fórma da constituiçno, e das leis todas as attri
buições, que por elles se inhibia. 

« Paço da camara elos deputados, em 31 de 
Maio de 1833.-H. H. Carneiro Leéw. li 

O mesmo destino. 

Do Sr. Maciel : 
cc A assembléa geral legislativa resolve : 
« Artino unico. Na villa de Campos se crearáõ 

as cadei~s seguintes : de rhetorica, de philo
sophia, de francez ; e ouli-a de arithmetica, geo
metria e algcbi·a, com o ordenado de 600$ cada 
uma. 

,e Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Junho de 1833.-Stilvadoi· José lJfaciel.
Bapt-ista Pereira. >> 

O mesmo dc,tino. 

Do mesmo senhor : 
<( A assemblea geral legislativa resolve 
e, Artigo unico. O governo fica autorisado a 

despender mensalmente a quantia de 2:000$ 
com o desecamento, e esgoto dos lugares baixos, 
e alagadiços da villa de Campos e naquellas 
pl,ra.,;, que mais proprias forem para conservar 
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a salubridade, e impedir a inundaçao da 
mesma villa. 

« Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Junho de 1833.-Salvado,· José Maciel.
Baptista Pereira. i, 

Julgado objecto de deliberaç~o, e dispen
sada a impressão, pede-se urgencia para entrar 
em discussllo, e sendo apoiada, não passa. 

O Sr. Fernandes de Va.sconcellos como 
tenha occorrido duvidas nos limites das pro
vindas do Ceará e Píauhy, sendo a linha divi· 
soria, que divide estas duas pl'Ovincias a serra 
da Ibiapaba até sahir á costa, e n!!.o sendo 
conveniente, que dure po1· mais tempo questões 
eutre provincias irmas, que poss!!.o para o futuro 
causar males sem conta : offereço á conside
raç!!.o da camara a seguinte resolução : 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Servirá de linha divisaria entre a província 

do Piauhy e Ceará, a serra da lbiapaba até a 
costa do mar; e pela parte do norte com a 
provincia do Maranhao, o Rio Parnahyba pelo 
braço, que fórn1a a barra da Tutoia. 

« Paço da camara dos deputados, em 25 de 
Agosto de 1832. Salva a redacçao.-Fernandes 
de Vascoiwellos. i, 

Julgado objecto de deliberação, é remettido á 
comrnissao de estatistica, a pedido de seu autor. 

Do Sr. Sá Palacio: 
« A asscmblea geral legislativa resolve: 
« Artigo unico. A província do Piauhy dará 

d'ora em diante dous deputados á assembléa 
geral legislativa do lmperio do Brazíl. 

« Paço da camara dos deputados, em 25 de 
Agosto de 1832.-0 deputado M Palacio. » 

NM é julgado objecto de deliberaçao. 
Do Sr. Paula Araujo : 
« A assembléa geral legislativa resolve: 
,e Art. l°. Fica creada na cidade da Bahia 

uma academia de sciencias juridícas e sociaes, 
que será mantida com os meios, que volunta
riamente prestarem os habitantes daquella pro
víncia; nao soffrendo a fazenda publica outro 
onus mais, do que dar para este estabelecimento 

·um dos edificios nacionaes, que tenha a neces
saria capacidade. 

« Art. 2º. Os alumnos desta academia po
deráõ pretender os mesmos empregos, que os 
alumnos dos cursos jurídicos de S. Paulo e 
Olinda. 

" Art. 3•. A academia será organisada se
gundo o plano de estatutos dos mencionados 
cursos juridicos, e regida pelos mesmos esta
tutos, que o regerem, ex.cepto na parte relativa 
aos ordenados dos seus empregados, e á paga 
das matriculas, que ser:to regulados pelos fun
clàdores· da mesma academia; 

« Art. 4°. A primeira nomeação dos lentes e 
substitutos, será feita por concurso, cuja fórma 
será estabelecida pelos fundadores da academia, 
e sujeita á approvaçllo do presidente da pro
víncia em conselho . 

,e Art. 5º. Os lugares de lentes e substitutos, 
que para o fu turo vierem a vagar, ser&o pro
vidos como determinao os esta lutos dos cursos 
juridicos de S. Paulo e Olinda . -

,e Art. 6º. O director da academia será um 
dos professores escolhido pelo governo em uma 
lista tríplice, apresentada pela congregaçtl.O dos 
lentes de tres em tres annos. A nomeação de 
todos os mais empregados será feita pelo di
rector, com approvaçllo desta. 

cc Art. 7º. Ficão revogadas todas as leis e 
mais disposições em contrario . 

,e Paço da camara dos deputados, em 11 de 
Agosto de 1832.-F. Pa·ula Araujo. » 

O mesmo destino. 
Do Sr. Maciel : 
« A ussembléa geral legislativa resolve : 
rc Artigo unico. Os pagamentos nas estações 

publicas far-se-hao - nas províncias, em que ha 
papel do governo, metade nesta especie; e me· 
tade em moedas (nacionaes ou estrangeiras) de 
metaes preciosos, na razão de 2.$500 por oílava 
de ouro de 22 quilates. E nas outras províncias 
metade em cobre, e metade em moeda de 
metaes preciosos. Esta fórma de pagamentos 
principiará na .província do Rio de Janeiro, do 
lº do anno de 1833, e nas outras províncias 3 
mezes depois que alli se publique a lei. 

" Paço da camara dos depntados, em 17 de 
Outubro de 1832.-8. J. Maciel. i, 

O mesmo destino. 
Primeiras leituras das seguintes proposições: 
Do Sr. Françá : 
,e A qualidade de liberto na.o inhabilila o 

cidadao para o gozo de algum direito polilico. 
-A. Ferreira Fi·ança. i, 

« A diversidade de rcligiao nllo inhi\bilita o ci· 
dadão pat·a o gozo de algum direito politico.
Antoniu Fe:rreira Fi·ánça. n 

Leitui·a. de indi'.cações 

" Requeiro, que se contem no numero das 
vezes, que s!lo permillidas fallar sobre os 
objeclos em discussão, todas aqnellas, que forem 
cedidas ; -ou que nao tiverem effeito, por se na.o 
achar na casa o deputado.-Montezuma.» 

,e Proponho, que na lei do Orçamento se 
destinem 12:000$, para o ministro do im· 
perio mandar ensaiar nas 3 províncias da 
Parahyba, Rio Grande do Norte, e Ceará as 
fontes artesianas. 

cc Paço da camara dos deputados, em 8 de 
Junho de 1832.-O.deputado Moura.» 

A' commissao de orçamento. 
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" Diga-se ao governo, que ponha em pratica 

o regulamento das alfandegas de 25 de Abril, e 
23 de Agosto do corrente, e na seguinte sessllo 
informe dos inconvenientes, que achou na pra
tica, e das alterações feitas. 

" Paço da camara dos deputados, em 7 de 
Outubro de 1832.-Castro e Silva." 

A' commissão, á que está affecto o decreto 
respectivo do governo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Entra em discuss!io, e é approvada a pro
posta do conselho geral da provincia de Goyaz, 
vinda do senado n!1o impressa, erigindo em 
villa o arraial do Bom-fim. 

Tambem é approvada a do mesmo conselho 
geral, impressa sob o n . 6, elevando á freguezia 
de natureza collativa a capella curada do Sr. 
do Bom-fim, com a mesma invocaç!io. 

Entra separadamente em discussllo, e assim 
são rejeitadas as do conselho geral da pro
vincia do Espirita-Santo, impressas sob o n. 22. 

1". Estabelecendo a illuminaçllo das ruas 
da cidade da Victoria. 

2ª. Concedendo meia legua de terras em 
quadro sem despeza alguma nas margens da 
estrada, que communica esta provincia com a 
de Minas Geraes, á toda e qualquer pessoa, que 
queira estabelecer-se, e que tenha meios para a 
cultivar. 

3•. Creando na cidade da Victoria capital da 
província do Espirita-Santo o lugar de medico 
de partido com o ordenado de 800$, pago 
pela fazenda publica. 

4•. F&zendo extensiva á todas á,:; villas da 
província a execuçllo do decreto de 23 de Ou
tuhro de 1816. 

São approvadas as do conselho geral da 
provincia do Ceará, impressas sob o n. 34. 

1•. Autorisando o presidente em conselho a 
nomear 12 moços, que saibllo bem lêr, es
crever, e contar, com os princípios de geome
tria, para aprenderem e praticarem na nave
gaçllo de cabotagem, o conhecimento da cost;:i e 
sondar desde Pernambuco até o Pará, etc. 

2•. Cl·eando uma cadeil'a de primeiras letras 
na povoaçno do Trahiry com 300$, de ordenado. 

3". Creando na villa do Aracaty o lugar de 
pratico da barra do Rio Jaguaribe. 

Silo rejeitadas as do conselho geral da 
provincia das Alagoas, impressas sob n. 7. 

1•. Creando uma cadeira de primeiras letras 
na povoaçao de Cururipe. 

2•. Vedando nos lugares navegaveis das 
costas do litoral da provincia das Alagoas as ar
madilhas fixas para pescaria, denominadas
curraes-ou quaesquer outras. 

3•. Creando nas barras dos rios de S. Fran
cisco e S. Miguel, praticas, que conduzão para 
dentro e para fóra· as embarcações nacionaes e 
estrangeiras. 

E' approvada a 4", creando em villa a povoa
ção de Palmeiras dos lndios, com a denomina
çllo de-Villa Nova da Palmeira dos lndios ;
e rejeitadas a 5" e 6ª; aquella estabelecendo na 
cidade capital da província um collegio com as 
aulas de primeiras letras, e preparatorias já 
ci·eadas, etc. ; e esta fazendo desde já proprio 
nacional o hospício Carmelitano desta cidade. 

SRo approvadas as do conselho geral da 
provincia de Santa catharina, impressas sob 
n. 13. 

1ª. Creando na villa da Laguna da provincia 
de Santa Catharina uma escola para meninas. 

2•. Declarando fazer parte da legislaçao pe
culiar da província de Santa Catharina a reso
lução do conselho geral da província de S. Paulo, 
sanccionada pelo decreto de 10 de Julho de 
1832, sobre a abertura de estradas, e melhora
mento das eitistentes. 

3". Elevando ã 260$, os ordenados dos 
pl'Ofessores de primeiras letras das freguezias de 
S. José e de S. Miguel, da pt·ovincia de Santa 
Calharina, que se habilitarem para o m.1gisterio, 
na fórma do art. 6 da lei de 15 de Outubro de 
1827. 

E' rejeitada a 4", declarando que o hos
pital da camara da cidade do Desterro na pro
vincia de Santa Catharina se denominará d'ora 
em diante-Hospital de Misericot·dia. 

Lê-se um officio do ministro do imperio, 
encarregado interinamente dos negocios da jus
tiça, pedindo dia, e hora para apresentar al
gumas propostas ; designou-se-lhe o dia 10 ao 
meio dia. 

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia 10: 
Disc11ss110 da-·resolução deste anno, impressa 

sob o n. 55, com outra de n. 56, sobre o 
mesmo objecto. 

2•. Discussao do projecto de lei de monte-pio. 
Discuss!lo da resolução nno impressa sobre 

Francisco Rodrigues de Souza e Mello. 
Discussão da resoluçllo nllo impressa, sobre 

varios empl'egados do commis3ariC1do. 
Discussa.o da resolução do anno passado im

pressa sob n. 108. 
Discussão da resolnção impressa sob n. 105. 
Discuss:to da resoluçilo nllo impressa sobre 

E. Maria da Costa. 
Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. 
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Sessão em IO de Jnoho 

PRESJDENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

SumtARIO. - Expediente. - Crime de notas 
falsas. - Discursos dos Srs. Henrique~ de 
Rezende, .Araujo Lima, Costa Fer1·cira e 
Perdigão.-Ordem do dia-.foterpreiação do 
art. 111 do codigo criminal.-Creação elo 
monte-pio.- Pensão a Francisco Rodrigues 
da Silva JJfello. - Proposta1s apre~entadas 
pelo min·istro da justiça sobre a nmneação 
do coimnandante e mais o:fjiciacs da gi1arcla 
nacional ; 2• sobre o recrutamento para pre
encher o corpo municipal permanente; 3ª 
sobre o abuso da liberdadtJ da ·imprensa ; 4• 
sobre pena de morte aos escravos. - f>:i-aso 
para apresentação dos processos das rev!l!tas. 
-Reforma dos cirurgiões militai·es.-Admis
são de Estacio .Mar1:a da Costa e Abreii 
á official da secretaria da jiistiça. - Pai·ecer 
sobre o requerimento de Francisco José 
Wildt. 

Depois das dez horas feita a chamada, com
parecem 84 Srs. deputados. 

Faltll.O com causa motivada os Srs. J un
queira, Pinto Peixoto, Duarte Silva e Lédo ; e 
sem ella os Srs. Corr~a de Albuquerque, 
Lino Pinto Chichorro, Baplista Caetano, Gomes 
da Fonseca, Ferreira de Mello, Pinto Coelho, 
sconcellos, Simões e Clemente ~Pereira. 

Aberta a sessão é lida e approvada a acta da 
antecedente. 

EXPEDIENTE 

O SR. SECRETARIO M1,:LL0 MArros lê os se
guintes ol'ficios : 

Do ministro da guerra pedindo se lhe desig~e 
dia e hora para apresentar propostas sobre obJe
ctos da rcpartiçao a seu cargo.-Designa-se o 
di:i 11 ao meio dia. 

Do 111inistro tla far.cnda, acompanhando o 
ol'licio da junta do Banco do Brazil, de 15 de 
Maio de 1824, com a copia ela acta da sess11o 
sobt·c a denuncia das notas falsas do banco, 
dada contra o francez Joao Marolle.-A' com
missão encarregada da denuncia contra o ex
ministro da fazenda Marianno Jos{: Pereira da 
Fonseca, ora marquez de Maricá. 

· Do ministro do imperio, remeltendo a cor-
respondencia official havida entre o presi_denle 
da provincia de Pernambuco, e a repartiçãO a 
seu cargo, a respeito dos acontecimentos de 
Panellas de Miranda ; e pedindo a restituição 
da mesma correspondencia, logo que não seja 
precisa.-A' secretaria para ser presenteá quem 
fez a requisiçil.o. 

Do secretario do s.inado pnt·tieipando, que o 
:senado adoplou, e remetleu á sancção imperial 

duas resoluções, uma declarando isentos de 
pagar dizimos, e mais tributos por tempo de 
20 annos os cidadãos, e os indios Apiacás, 
que se estabelece1;em nas margens do rio A ri nos; 
e a outra approvando a gratifi_caçi'lo do len!e 
substituto, que servir de secretano da academia 
das bellas artes desta côrte.-Fica a camara in
teirada. 

Do mesmo secretario do senado, acompa
nhando duas proposi.ções do senado amnis
tiando, e pondo em perpetuo esquecimento as 
perturbações políticas, que tiver11o lugar nesta 
capital nos dias 3 e 17 de Abril do anno passado 
na provincia de Minas Geraes em 22 de Março 
deste anno, no Maranhão em 13 de Setembro 
e 20 de Novemb,:o de 1831, e no Pará em 7 de 
Agosto do mesmo anno.-A' imprimirem as 
proposições. 

Do mesmo, acompanhando as emendas appro
vadas pelo senado, á resoluçao desta camara, 
declarando não estar sujeita ao direito de 1 ¼ 
determinado no § 2° do artigo 51 da lei de 
15 de Novembro de 1831 a moeda estrangeira 
de ouro e de prata, etc.-A' imprirem as emen
das. 

Vão á commiss1\o de instrucção publica o 
requerimento de Caetano Manoel de Faria e 
Albuquerque; e á de justiça civil o de Antonio 
Jaslino de Brito e Lima. 

Approva-se o seguinte requerimento do Sr. 
Henriques de Rezende. 

cc Requeiro, que se peça ao governo pelos 
diíTerentes ministerios, quaes os empregados 
brazileiros ecclesiasticos, civis e militares, que 
se achão fóra do Brazil r.om licença, com decla
ração do tempo da licença e do ordenado, que 
estão vencendo.-Henr·iques de Rezende. n 

Entra em discussão o parecer adiado da 
com missão de justiça criminal sobre a indicaçao 
do Sr. Henriques de Rezende para que se re
commende ao governo faça effectiva a r espon
sabilidade do corregedor do crime, a quem 
havia sido imcumbida a diligencia sobre notas 
falsas . 

O Sr, E:euriques d.e Rezende apresenta mais 
papeis relativos a este objeclo. 

O Sr. Araujo Lima declara o que consta do 
officio do banco. 

O Sr. Costa Ferreira falla contrn o adia
mento des te negocio, diz, qne se sabe que 
existe o roubo, e que este negocio fôra remettido 
ao desembargador do crime ; que ex iste um 
officio do ministro, e que nada disto se nega ; 
que se sabe igualmente que º. ministro é res· 
ponsavel ; logo qual é o mohvo para que se 
adia este negocio ? Porque não se . recom
menda isto ao governo 1.. . Conhnua o 
illustre deputado dizendo : quando se toca 
em arrancar dinheiro a quem o roubou , vê-se 
seinpre um certo pendor de compaixno ; e 
concluc, portanto, votando contra o adiamento, 
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O Sr. Araujo Lima torna a sustentar a sua 

opiniao, votando contra o adiamento, para de
pois votar contra a doutrina do requerimento, 
pois que se deve esperar pelas informações do 
ministro dos negocios estrangeiros a tal res
peito. 

O Sr. Perdigão, falia nesta materia, diz, que 
ha papel, e notas estampadas, e dando uma 
perfeita explicação deste negocio, diz, que 
manda á mesa um requerimento, para que se 
peça ao governo a denuncia dada pela po
licia de França. 

Este objeclo ainda fica adiado pela hora. 

ORDEM DO DIA 

Continua a discussão da resolução n. 55 com 
a de n . 56, deste anno, com a emenda do Sr. 
Rebouças, apoiada na sessão de 7 do corrente; 
e julgada discutida a, maleria, é tudo regeitado. 

Passa á segunda discuss!lo do projecto de lei 
n. 113, do anno passado, sobre monte-pio. e 
pedindo-se o adiamento para voltará com missão 
de guerra, é apoiado e approvado. 

Entra em discussa.o a resoluçs.o approvando 
a pens!lo de 400$ annuaes, concedida a Fran
cisco Rodrigues da Silva Mello, estudante do 
curso juridico de Olinda ; e julgada finda a dis
cussão é approvada a resolução, e remeltida á 
commissa.o de redacção, 

Passa-se á discutir a resolução sobre alguns 
empregados do ex ti neto commissariado para que 
continuem a receber os seus ordenados. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHA manda á mesa a 
segu"inte emenda, que é apoiada. 

u Os empregados do extincto commissariado 
ficaráõ percebendo metade do ordenado, cm
quan to nno forem novamente empregados. Salva 
a redacçao,-:Carneiro da Cunha. n 

Ao meio dia, nomeada a deputaçll.o de seis 
membros, é introduzido o ministro do imperio, 
encarregado interinamente da repartição da jus
tiça, e tomando assento lê as seguintes pro
postas: 

« Augustos e digníssimos senhores represen• 
tantes da nação brazilcira. 

« A regencia em nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro II, desejando que o governo seja 
competentemente habilitado para manter a se
gurança interna, e externa do estado, salvat· a 
naçl'io da ignomínia e opprobio de uma reslau
raçi:iO, no caso, de que a demencia hl!mana 
chegue ao ponto della ser lentada, ,::egundo pa
rece projectar-se, como de ordem da mesma 
regencia vos foi communicado pelo ministro e 
secretario de estado dos negocios estrangeiros ; 
e finalmente, fil'me nos seus p1-incipios de conso
lidar o throno do Senhor D. Pedro II, e com elle 
a monarchia representativa, conservando a in· 
legridade do imperio, que podem ser fortemente 

TOMO l 

abaladas com uma guerra civil, que ameaçaria 
o total aniquilamento da naçil.o, se por ventura 
uma restaurnçào chegasse a effectuar-se no 
Brazil; me ordena vos apresente pela repar
liça.o dos negocios da justiça, interinamente á 
meu cargo, algumas propostas de leis, ten
dentes áquelle fim; bem certa de que em vossas 
luzes, acrisolado patriotismo, e previdencia não 
deixareis de coadjuvar o governo ímpet'ial na 
gloriosa tarefa, que lhe incumbe a conslituiçll.O, 
o seu dever, e a honra nacional, de affaslar da 
nação males incalculaveis, que arrastar ia com
sigo a execução de projectos temerarios si!ll, 
mas presumiveis. 

<e A primeira, que tenho a honra de vos apre· 
sentar, com o fim de dar mais acçao ao governo 
sobre a força nacional, ao menos em quanto 
durarem as bem fundadas suspeitas de laes pro
jectos, é a seguinte proposta. 

,e A assembléa geral legislativa decreta: 

« Art. 1º. Fica por agora competindo ao go
verno na côl'le, e ac,s presidentes nas provincias, 
a nomeação dos commandantes, majores, e aju
dantes dos batalhões das gual'das nacionaes, 
podendo ser nomeados os mesmos ora exis
tentes, ou d'enlre os officiaes acluaes, quer da 
guarda nacional, quer da primeira linha do 
exercito, ou reform~do, na fórma q11e já lhe 
compete pelo art. 132 Ja lei de 18 de Agosto de 
1831, na organisaçao dos corpos de,tacados. 

,e Art. 2°, O governo na. côrte, e os presi
dentes nas províncias, podc:ráõ suspender os 
officiaes da guarda nacional, quando assim 
exigir a tranqnillidadc publica, e a segurança in
terna e externa do eslado, nomeando quem os 
substitua interinamente. 

" Art. 3º. Todos os officiaes nomeados d'ora 
em diante para a guarda nacional, ficaráõ de
pendentes de confü-maçO.o do governo na côrle, 
e dos presidentes nas provincias, podendo não 
approvar os nomeados, e mandar proceder á 
nova clciçno, sempre que assim o julgarem con· 
veniante á m:mutençno da segurança interna e 
externa, e da tmnquillidade public11. 

1< Art. 4º. Todos os sargentos, furrieis, e 
cabos da gua1·da nncion:il, serao nomeados pelos 
commandantcs dos corpos, sob 1>ropostas dos 
commandantes de companhias avulsas ou 
secções de companhias, podendo os ditos com
mandantes dos corpos suspendei-os, e nomear 
outros pela mesma fórma, quando assim o jul
garem conveniente. 

" Art. 5". Os que forem suspensos, ou não 
confirmauos pelo governo e presidentes, não 
poderáõ ser novamente eleitos, senão nas elei• 
ções geraes. 

Art. 6°. Quando a guarda nacional entrar 
em serviço ordinario, os commandantes dos 
corpos poderáô impflr a pena de prisao até 8 
dias, e os conselhos de disciplina até 2 mezes1 

81 
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nos casos do art. 58 da lei de 18. de Agosto de 
1831. 

« Art. 7° O governo fica autorisado para 
mandar· alislal' na guarda nacional, como 
addidos ao~ respectivos batalhões, todos os ci
dadãos em estado de pegarem em armas. 

« 8º. No caso dE: invasílO externa todo o 
guarda nacional, que nilo peg;1r em armas para 
repellir o inimigo, e defender a cons\ituição e 
o throno do Senhor D. Pedro II, será punido 
com a pena do art. 107 do codígo criminal. 

<< Art. 9º. O ministro da justiça na côrle, e 
os presidentes nas provincias, sM os unicos 
competentes para concederem dispensa de ser
viço aos guardas nacionaes, de que trata o art. 
25 da resolução de 25 de Outubro do anno pas
sado. 

<( Ar!. 10. Esta lei só terá effeito por um 
anno, salvo se a assembláa geral prorogar este 
prazo. 

<( Art. 11. Fica.o revogadas quaesquer dis
posições em contrario. 

« Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Junho 
de 1833.-Aui·eliano de Souza e Oliveirn JJlou
Unho. » 

« Augustos e digníssimos senhores represen
tantes da nação. 

« Com o fim.de preencher o corpo de guardas 
munícipaes permanentes, mandado crear pela 
lei de 10 de Outubro de 1831, para manter a 
tranquilidade publica, e auxiliar a justiça, e 
para que este corpo, creado á principio de vo
luntarios, tenha uma disciplina analoga com a 
maneira de engajamento, porque hoje se pre
enchem as praças, e finalmente, para que elle 
possa assim tanto satisfazer melhor ao fim de 
sua creaçno, como alliviar mais do serviço or
dinario os guardas nacionaes, sobre quem elle 
peza ex:cessivamente, com grave detrimento de 
suas occupações diarias, e meios de subsis
tencia ; a regencia, em nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro II, me ordena vos apresenta 
a seguinte proposta : 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
<( Art. lº. O governo fica autorizado a re

crutar para preencher o corpo da guarda mu
nicipal permanente, ficando os recrutados obri
gados a servir por espaço de trez annos. 

<( Art. 2°. Além das praças deste corpo, o 
governo poderá conservar mais duas campa. 
nhias de addidos, cujo soldo não excederá a 
500 réis diarios. 

« Art. 3º. Cada companhia poderá ter, 
quando se julgar conveniente, mais um 3° com
mandante de graduação de alferes, com o soldo 
de 45$ mensaes, e uma cavalgadura, que só 
diminuirá ao 2• podendo o referido 3º com
mandante ser tirado dos inferiores de melhor 
conducta do corpo. 

« Art 4°. Aos voluntaries, que se enga-

jarem por dous annos, o governo fica autorizado 
a dar a quantia de 40$ para fard.inlE\nto, ao 
assentarem praça, a qual será novamente dada 
no anno seguinte para o mesmo fim áquelles, 
que tiverem servido sem nota. 

,e Ar!. 5º. 03 voluntaries 1\Ctuaes, que se en
gajarem por mais um anno, e que tiverem mos
trado boa conducta, gozaráõ do beneficio do 
artigo antecedente. 

« Art. 6º. O governo fica autorizado a re
fomiar as instrucções e regulamentos que até 
agora têm sido dados á este corpo, naquillo que 
a ex:perienciei tiver demonstrado a necessidade 
de reforma, para conservação da discipHna e 
melhor desempenho do serviço, apresentando-o 
depois á assem biéa geral para final approvação. 

" A1·t. 7° .. Ficr.o revogadas todas as dispo· 
sições em contr:ario. 

<( Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Junho 
de 1833.-Aureliano de Souza e Oliveira Con
ti.n.ho. » 

<( Augustos e dignissimos senhores represen
tantes da nação. 

" A imprensa livre é seguramente uma das 
mais bellas garantias dos povos representados, 
e um manancial perene de luzes e prosperidade 
para a nação, que tem a fortuna de a possuir ; 
mas para que uma e outra cousa sejtlo reaes, é 
mister que os abusos da imprensa seja.o repri
midos e que o modo pratico de tornar effectiva 
a responsabilidade dos que incorrem neste 
crime nM seja illudido. 

" Sem duvida ainda algum tempo decorrerá 
entre nós, primeiro que tenhamos urna perfeita 
lei de liberdade de imprensa ; porém no mo
mento a regencia em nome do Imperador o 
Senhor D. Pedro II, julga de necessidade que 
se adopte a seguinte proposta que me ordena 
offereça á vossa consideraçao : 

" A assembléa geral legislativa decreta : 
« Art. lº. Nenhum impressor poderá encar

regar-se da impresstto de qualquer diario ou. 
periodico, sem dar uma cauç:to de 400$ 
ou prestar fiador idoneo a esta quantia, 
a qual será perdida para a parte accusadora ou 
para a camara municipal do lugar, se a accu
saçil.o fôr offiéial, no caso que o responsavel se 
evada, ou nao seja conhecido, ou habil para 
responsabilisar-se conforme a legislaçao exis
tente o que tudo será julgado pelo jury de accu-
sação. 

" Art. 2°. Esta fiança será prestada perante 
o juiz d.e paz do districto em que estiver a offi
cina, e havendo cauçao será a quantia deposi· 
lada no deposito publico, e o conhecimento 
autuado no cartorio do escrivão do mesmo juiz, 
fazendo-se em ambos os casos intimaça.o ao pro· 
motor. 

« Art. 3.° Tanto que o impresso fôr pt'onun
ciado não poderá continuar a sua publicaçã.o 
sem que se preste nova cauçno ou fiança. 
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« Art, 4°. Nao tendo havido cauçno ou fiança 

nM se admíllirá responsabilidade senão do im
pressor, e não lendo o fiador com que satisfazer 
ficará o impressor sujeito ao pagamento e contr~ 
elle se dirigirá a execução. 

" Art. 5°. O que se responsabilisar por 
qualquer papel avulso, não poderá isentar-se 
da responsabilid~de com a apresentação de 
outro, que se diga autor, e a responsabilidade 
deverá conter o nome e cognome do res
ponsavel, rua de sua residencia, numero da 
casa, emprego ou industria de que vive, e de
verá ter a renda necessaria para ser eleitor. O 
impressor ficará responsavel na falta destes 
quesitos. · 

" Art. 6°. Nenhum d·iario, peric>cl-ico ou papel 
avulso será impresso sem que na frente venha 
declarado o nome do responsavel, sob pena de 
pagar o impressor uma multa de 100$ para o 
corre do respedivo município. 

« Ar!. 7º. Os que por meio ele escriplos im
pressos, lilhographados ou gravado8, provocarem 
direcla ou indirectamenlc, ou insinuarem eomo 
necessario, ou util a rcstauraç[to de D. Pedro 
Duque de Bragauça no il,ron o do I3rnzil, serão 
punidos cum as peuas du ,,rt. 87 do coàigo cri
minal. 

,, Art. 8º. Os que por meio dos mesmos 
escriptos provocarem directa ou indirectamcnle 
a que se lentem os crimes especificados nos 
arts. 89, 107, 110, 111 e ll(j do mesmo co
digo, serão punidos com as penas estabelecidas 
nestes artigos. 

« Art. 9º. Quando estes crimes forem com· 
mettidos por· meio de escriptos não impressos, 
affixados em lugares publicas, ou que correrem 
por mais de 15 pesso2s, ou por discursos em 
publicas reuniões, serão punidos com metade 
daquellas penas, 

,, Arl. 10. Os que por esct'Íptos impressos 
louvarem qualquer crime especificado nas leis, 
on elogiarem os seus autores, ou cumplices, em 
razão de o haverem cornmettido, serao punidos 
com a terça parte dt.1s penas, q11e estiverem Lie• 
cretadas para nquelle crime. No caso da pena 
ser de morte, SE: guardará ria devida proporção 
a regrn eslabcleeida no art. 34 do codigo cri
minal. 

« Fic!'lo revogadas quaesquer disposições em 
contrario da presente lei. 

" Palacio do Rio de Janeil'o, em 10 de Junho 
de 1833.- .Aureliano de Soum e Oliveira 
Coutinho." 

« Augustos e dignissimos senhores repre
sentantes da naçl!.o: 

« As ciréumstancias do imperio do Brazil, 
em 1·elação aos escravos africanos merecem do 
corpo legislativo a mais seria atlençno. Alguns 
attentados recentemente commeltidos, e de que 
o governo vos dará ínformaçrto, eonveneem 
desta verdade. 

t< Se a lrgislr.çt\o até agora existente era fraca, 

e inef'ficaz para cobibir lllo grancle mal a que 
~ra existe 1:1ais importante é, e menos' garan
tidora da vida de tantos proprielarios fazen
deiros, que vivendo mui distantes uns dos 
outros, não poderão conlar corn a exislencia 
se a punição àe taes altentados nao fôr rapida'. 
e exemplar, nos mesmos lugai:es, ern que elles 
tiverem sido commettidos. A' vossa penetração 
e sabedoria escusa quaesquer reflexões mais a 
tal respeito. E' por isso que a regencia, em 
!1ome do Imperador o Senhor D. Pedro II, dese
Jando afastar males tao graves, e garnntir a vida 
e propriedade dos cidada.os, me ordena, que 
vos apresente, com urgencfa a seguinte pro· 
posta: 

« A assembléa geral legislativa decreta: 
cr Art. 1º. Serão punidos com a pena de 

morte os escravos ou escravas, que matarem 
por qualquer maneira que seja, ferirem ou 
fizerem outra gi·ave offcns:t phvsica a seu senlior 
administrador, feitor ou a ·sL1as mulheres ~ 
filhos. Se o ferimento on olícnsa fôrem leves, 
a pena será ele açoL1les e galés perpetuas ou 
ternporarias, segundo as circurnslancias mais 
ou menos atlenuantes. 

« Art. 2º. Nos dclictos aclma mencionados 
e no de insmreiçno, sento os delinquentes es: 
cravo~ ou escravas, julg,\dos d1;:ntro do muni
cípio do lugar ot1de cornrnetterão o delicto por 
uma junta romposta de seis juizes de paz, pre
sidida µelo juiz de direito da comarca, servindo 
de escrivão aquelle que o fôr do mesmo juiz 
de dil'eito. 

cc Art. 3º. Os juízes de paz lerão jurisdicção 
cumulativa em todo o município, para proces
sarem laes deliclos, até a pronuucia, com as 
diligencias legues posteriores e pristlo dos de
linquentes, e remetteráõ o processo, concluído 
que seja ao juiz de paz da cabeça do mesmo 
municíµio, para serem todos entregues ao juiz 
de direito, fazendo de tudo irnmediatarnente 
pat'ticipação ao governo, na pl'Ovineia do Rio de 
Janeirn e aos pt'esid~ntes nas tnais províncias. 

rc Al't. 4º. Heeebendo o t\overno e os presi
d,mtes a p;,, rlicip,;\:uo nci1n:t 1nt:ncio11aua, de
terminaráü "º juiz 1k direito d,1 comarca 1·cs
pectiv,1, que vá i1nmediata111c11te ao t1ll1nicipio, 
onde se commelleu o dciic:lo, 11on1eando loµ;o, e 
ao mesmo tempo os seis juizes de pai dentre os 
mais visinhos do lugal', parn serem vogaes, os 
qu.1es concorreráõ promptamente ao aviso uo 
juiz _de direi lo, que poderá, no caso de impossi
bilidade provad« de alguin, chamar antro ou o 
supplente, dando disso logo parte ao governo. 

" Art. 5". O juiz de direito, reunida a junta, 
dnró. principio ao processo, mandando autoar 
todos os que tiver recebido sobre o mesmo <le
licto, em um só, e juntará e\le a numeaçl'\o dos 
vogaes. Não havendo mais diligencia alguma a 
fazer, se mandará em junta á parte accusadora, 
e na falta della ao promotor publico. ou aQ es-
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Cl'ivão, na falta do promotor, que apresente em 
24 horas o libello accusalorio, com mençlío dos 
autos e termos do processo das testemunhas e 
documentos, que fazem culpa; depois se man
dará ao réu ot.1 réus por seus curadores ou de
fensores, que lhes ser!ío nomeados, que apre
sentem dentro de tres dias a sua defeza em 
conteslaçao al'ticulada, que será recebida con
tendo materia, que provada releve ; e por nl
timo se assiguaráõ cinco dias para a producção 
das provas. Estes termos serão improrogaveis. 

cc Art. 6º. Satisíeítos estes· aclos judícíaes, ou 
lançadas as partes, se preferirá a sentença final, 
vencendo-se a decisão 1>or quatro votos, e de
cidint1o no caso de empate, o juiz de direito, e a 
senteHça sendo condemnatoria será executada 
no m,,smo 1ugar do delicio, sem recurso algum 
na fónna do art. 38 e seguintes do codigo ~ri
minal, presidindo á execuç11.o o mesmo juiz de 
direito, que deverá assistir ao acto uma força, 
de guardas nacionaes, e os escravos mais vi· 
sinhos em numero correspondente á força. 

<< Art. 7º. Fica.o revogadas todas as leis, de
cretos e mais disposições em contrario. 

<t Palacio do Rio de Janeiro, em 10 de Junho 
de 1833.- Aureliano de So'liza e Olivefra Coii
tinho. » 

O SR. PRESIDENTE,finda a leitura,diz ao Sr. mi
nistro, que a camara dos deputados tomará na 
devida consideraçllo as propostas do governo, e 
retirando-se com as formalidades com que en
trára, vão a 1" e 2" propostas ás commissões 
de justiça criminal e a 3• e 4ª á cornmisM.o de 
justiça criminal e de guerra, nãO se vencendo, 
que fossem á commissll.O de constituiçãO. 

Vo\ta-;;e á discus;;\\Q interrompida, e julgada 
finda, ó regeitada a resoluç:10 e emenda do 
Sr. Carneiro da Cunha. 

Entra em discussão o art. 1° da resoluçllo do 
anno passado, n. 108, sobre os prazos marcados 
para a apresentação dos pl·ocessos de revista, e 
é approvado, assim como é o art, 2", e adaptada 
a resolução é remetlida á cornmissllo de re
dacção. 

Tem depois lugar a díscuss11.o da resoluçãO 
do anno passado, 11. 105, sobre a reforma dos 
cirurgiões militares. 

Vêm á mesa, e s!ío apoiadàs as seguintes 
emendas: 

« Se passar a resoluçao, seja extensiva aos 
capellaes.- Rezende. » 

,, Substitua.o-se a palavra - militares - estas 
outras - cirurgiões-móres, cirurgiões aju
dantes dos corpos do exercito e cirurgiões da ar
mo.d\\, Sa.\vt\ a redacçll.o.- Vieira Souto. » 

l<'indn n diaousHllo, é regcilada a resolnçao, 
ficando pr11j11dic11dne as emendas. 

Pnasn,so á ullimn pn1·lo dn ordem do dia, e 

entra em discussão a resolução vinda do senado, 
autorisando o governo para admitlír á official 
da secretaria da justiça Esta.cio Maria da Costa 
e Abreu. 

O SR. PAur.A E Souza oppõe-se á resoluçil.o, 
assim cumo o Sr. Carneiro Lei.o . 

O Sa. MAY lambem opina no mesmo sentido 
e manda á mesa a seguinte emenda , qne é 
'apoiada: 

t< O governo fic:1 antorisado a abonar orde -
nado e vencimento a mais um official de secre
taria de estado na repat·li<cão da j usliça. Salva a 
redacção.- May. ,, 

Julgada discutida a ma teria, é regeit a.da a re
solaç!l.o e a emenda. 

Entra em discussão o parecer adiado da com
missllo de guerra, sobre o requerimento de 
Francisco José Wildt, que pretende ser contem
plado na resolução de 9 de Agosto de 1831. 

O SR. REBOUÇAS manda á mesa a seguinte 
emenda, que é apoiada : 

<< Que se defira, julgando-se- lhe co mprehen
siva a disposiç1ío legal.- Rebouças." 

Dada a hora, fica a discussao adiada, e o 
Sr. presidente dá para ordem do dia 11 de 
Junho : 

2º discussão da proposta do governo sobre 
:i reforma do arsenal de marinha. 

Resolução nao impressa, revogando o art. 5° 
da lei de 9 de De:i:ernbt·o de 1830. 

Resolução deste anno impressa sob o n. 59. 
Resolução do anno p:1ssado sob o n. 35. 
Resolução de 1829 sob o n. 44.. 
Segunda discussão do projecto de lei de 1830 

sob o n. 25. 
Levanta-se a se$S:lo depois das 2 horas, 

Sessão elll ll.l de .Junho 

PRES!OE!lCIA DO SI\. LUIPO DB ,\BREU 

SmrnARJO.- Ei.pediente.- Discitrsos dos .Srs. 
Carneiro dcs Ou,iha, 1,fon,tezwna, Armfjo 
Vicmna ( ministro da fazenda), Rodrigues 
Torres ( ministro da marinha ).- Ordem 
do dia.- Organisaçéío do a1·senal de ma
rinha. - Di;;cursas dos Srs. 111.aciel, Rodri
gues Torres ( ministro da marinha).-
1lfontezuma e L obo de Souza.- Proposta/J do 
ministro da gueri·a : 1 ', dando o regulamento 
ao corpo de engenheiros ; 2º, elevando a f 01·ça 
do exercito. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
81 Srs. deputados. 

Faltão com causa partipada os Srs. Pinto 
·Peixoto, Junqueira e Duarte Silva; e sem ella 
os Srs. Corrêa de Albuquerque, Lino Coutinho, 
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Chichorro da Gama, Baptista Caetano, Gomes 
da Fonseca, F'erreira de Mello, Pinto Coelho, 
Vasconcellos, Paula Simões, Clemente Pereira, 
Luiz Cavalcanti, Monra, Lacerda e Fernandes 
Vasconcellos. 

O Srt. · PRESIDENTe declara aberta a sessão. 
E' _lida e approvada a acta da sessao antece

dente. 

EXPEDIENTE 

O SR. SECRETARIO dá conta do seguinte : 
1º. Um officio do ministro do imperio, re

meltendo uma representaçlio da camara muni
cipal da villa Diamantina, sobre um imposto na 
aguardenle.-A' 3' commissao de fazenda. 

2º. Um dito do ministro dos negocios estran
geiros, remettendo a correspondencia do con
selho geral do Pará, sobre a occupaçào de tel'ras 
daque\la provincia por hol\andezes.-Fica a ca
mara inteirada. 

3°. Um offlcio do ~ecrelario do senado, re
rnettemlo tres propostas, urna sobre certidões de 
baptismos, obitos, etc.; outras sobre ordenados 
de diversos professores de Goyaz ; a u !ti ma 
dando 400$ de ordenado ao administrador do 
correio ele S. José do Norte, na província do 
Rio Grande do Sul.---VM a imprimir-se. 

4º. Outro do mesmo secretario, remetlendo 
quatro _propostas rio senado, tomadas sobre re
soluções do conselho geral de Goyaz, uma ácerca 
da capella curada do Senhor do Bomfim; outra 
erigindo em vi\\a o arraia\ do Jaraguá; outra 
creando uma escola de primeiras letras em Rio 
Claro; a quarta erigindo ern freguezia a capella 
curada do Rozario.-Vão imprimir-se, no caso 
de nM estarem impressas, e em tudo conformes 
ás resoluções originaes, o que será examinado 
pelo secretario. 

5º. U m:1 representação da camara municipal 
da Campanha ácerca ele uma casa ele caridade. 
-A' cümmis$ií.O do orçamento. 

6°. Urna felicitação d,i camara municipal de 
S. José, em Minas Gvraes.-E' recebida com 
especial agrado. 

7°. Uma representaçãO de Bórba, na coma;ca 
do Rio Negro, pedindo a separação da mesma 
comarca da pt·ovincia do Pat·á.,-,-Vai á cqm
rnissào de estatistica. 

8º. Uma fe\icítt1ção da camara municipal de 
Trahiras, em Goyaz.-E' recebida com especial 
agrado. 

9º. Um officio da camara respectiva, agrade
cendo o haver a assembléa legislativa elevado o 
arraial de Mei>i. Ponte a vi\la.-Fica a camara 
inteirada. 

10. Um officío do p.-esidente . de Goyaz, 
apresentando a divisao da província em co-

marcas, termos, etc.-A' commissão de esta
tística. 

11. Dous requerimentos: um do tenente
general Bento Corrêa da C,1mara e outro ele 
Francisco Antunes de Lima.-Vão á commissão 
de petições. · 

12. Uma resolução sobre exames para gráo 
de doutor, etc., já vinda da commissâo de re
elacção.-E' approvada. 

O Sr. Carneiro da. Cunha pede a palavra, e 
diz, que o presidente de Pernambuco nào p6de 
governar aquella província emquanto Já esti
verem dous desembargadores contra os quaes se 
ha queixado; que o governo deve mandai· pro
cessar aquel\es dous magistrados, e mandar 
outros de confiança para a relação de Pernam
buco, e que o presidente, segundo as suas attri
buiçõcs, podia-os ter $Uspendido: o illustre de
putado pede, que a commissao dos conselhos 
geraes dê o seu parecer sobre a permiss:to do 
commel'Cio de cabotagem aos estrangeiros, afim 
de valer ás necessidades que soffrem os povos 
da provincia, e mand,1 á mesa o seguinte reque
rimento concebido nestes termos : 

" Requeiro que o governo informe á camara 
se já mandou processar os magistrados, de quem 
se queixou o ptesidente ele Pernambuco, 
dizendo, que não podia governar a província 
com laes mag\strados.-Gm·nefro da Ou,nlUJ.. » 

O Sr. Montezuma pede a palavra, para 
exigir que o Sr. presidente convide o Sr. mi
nistro da fazenda, que se acha na casa, para dar 
informações sobre as medidas que se têm ada
ptado a respeito das notas falsas ; que se sabe, 
que existe um preso por este crime, e que este 
mesmo prese, ainda está falsificando as notas; 
e pede que o Sr. ministro o informe sobre este 
objecto, aliás fará um requerimento para se 
pedir informações ao governo, e manda o se
guinte requerimento, que é adiado pela hora. 

" Requeiro, que se peça informações ao 
governo sobre as medidas que tem tomado para 
evitar a falsificaç!\o de notas, que continuão a 
apparecer em um gnfo extraordinario, con
stando que um preso, q1:1e actualmente existe 
m1s cadeias desta cidade, cumprindo sentença 
por crime desta natureza, é o maior falsificador. 
-Montezuma. ,, 

O Sr. Ara.ujo Via.nna (ininistro da fazenda) 
diz que o conhecimento do crim~ sobre falsi
ficação de notas não pertence á sua repartiçM, 
e que este objecto está entregue ao poder judi
ciaria. 

A discussão fica adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

Entra em 2· discussão a proposta do governo 
sobre a organisação do arsenal de marinha, 
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O Sr. ministro da marinha é introduzido com 
as formalidades do estylo. 

O Sa. MACIEL pede ao Sr. ministro infor
mações sobre que lei se tem regulado os orde
nados mencionaclos neste artigo. 

O Sii. HooRIGUES TORRES (mínist1'o da ma
rinha) dá a explicaçao pedida pelo illustre de
putado. 

O SR. MoNTEZUMA depois. de ter fallado 
neste objecto, off'erece uma emenda que é 
apoiada: 

« Proponho que o art. l º seja emendado da 
seguinte maneira : 

« O intendente do arsenal de marinha do 
Rio de Janeiro perceberá, além do soldo de sua 
patente, a gratificaçno annual de 1:200$000.
.lJfontezuma. " 

E' apoiada. 
Depois de algum debate, o Sr. ministro re

tira-se á uma sala immediata, para dar lugar a 
receber-se, na fórma do regimento, o Sr. mi
nistro da guerra; o qual, por parte do governo, 
faz as seguintes propostas: 

" Augustos e digníssimos senhores represen
tantes da naça.o. 

e< O corpo de engenheiros actual é composto 
de officiaes de diversas condições, e a maior 
parte delles, ou pelo menos, um grande numero 
sem ter as qualidades el.igidas por lei para 
serem officiaes deste corpo. 

cc As causas desta anomalia, vêm, tanto da 
má organisação, que já tinha em Portugal o 
corpo de engenheiros, como da necessidade ur
gente, que houve aqui, de formar o corpo, em 
virtude da qual se procurou mais depres~a 
encher o numero, que proceder com boa escolha. 

,e O corpo de engenheiros em Portugal es
teve muito tempo sem chefe, e muito tempo o 
serviço dos engenheiros foi irregularmente re
partido, e muito mais irregularmente gratifi
cado, dependendo tudo da aITeiçào particular 
dos ministros aos officiaes empregados. De
pois da g11ena de 1801 forão reguladas as gra
tificaçoe~ concedidas á estes officiaes, mas tao 
singelamente, que mal nos podemos guiar por 
aquella lei, e nào se deu organisaçil.o regular ao 
corpo. 

,, Estava o corpo de engenheiros neste estado; 
quando a côrte de Portugal passou ao Brazil ; 
e vindo muito poucos officiae$ engenheiros 
naquella occasiao, forçoso foi tirar das outras 
armas, alguns que tinhào os estudos completos, 
e com todos formar, por assim dizer, o casco do 
corpo, que depois augmentou á um numero 
crescido, mas inferio1· ao necessario, e mais 
inferior ainda em qualidade, pois que muitos 
forao admiltidos pelo simples prestimo de sa
berem desenho, e outros por outras qualidades, 

mas quasi todas honrando pouco á este util e 
indíspensavel corpo. 

,, Sendo o corpo de engenheiros de sua na
turnza parte do grande estado maior do exer
cito, e devendo ser sempre- commandado por 
um official general de alta graduação, pela 
grande importancia de suas attribuições, erro 
seria pôl-o debaixo das ordens do comman
dante das armas da côrte, que nao é, por em
quanto, mais que um simples commandante de 
armas de província ; e só deixaria de ser erro, 
se tal exercicio fosse dado ao general mais 
antigo ; se houvesse um general em chefe para 
todo o exercito do Brazil, ou se emfim houvesse 
um chefe de estado maior, ás ordens imtne
diatas da secrebiria de estado dos negocios da 
guerra, e que este chefe do estado maior fosse 
o commandante de todos os generaes exis
tentes na côrte, e de todas as grandes repar
lições do exercito, e por conseguinte do corpo 
de engenheiros. Nenhuma destas cousas sendo 
assim, porei o corpo de engenheiros ás ordens 
imrnediatas do governo pela secretaria de estado 
competente. 

u Não farei dislincção ele engenheiros mi
litares propriamente ditos á engenheiros gco
grnphos, e de pontes e c .. lçadas, por me parecer 
que o Brazil ainda não está em circumstancias 
de precisai·, ou pelo menos, de sustentar tantos 
ofíici,,es engenheiros, que possa delles formar 
tres corpos distinctos, e lambem porque fica
riamos sem ter em que empregar os enge
nheiros militares, que por agorn raras vezes têm 
cm que se empregar, como taes, e no emtanto 
é preciso lei-os e conservai-os ; além de que 
sendo facto, que os mesmos ol'ficiaes, que 
aprenderão para engenheiros militares, é que 
são hoje os lentes dcs dous cursos diversos, de 
engenheiros geographo~ e engenheiros de pontes 
e calçadas; segue-se que a inslrucçM dada 
antes do decreto <le 9 de l\fo.t·ço de 1832, que 
estabeleceu aquellas classes, era muito suffi
cienle pura que os engenheiros militares 
tatnhcm o pudessem ser dos outros dous 
ramos. 

,, Debaixo do systema ele uma só classe, é que 
o projecto de lei de uma nova academia mi
litar, tem disposto um cmso completo de enge
nheiros para todos os tres ramos, em um só 
individuo. 

<< Suppondo pois o corpo de engenheiros des
tinado á todos os tres ramos indicados, elevarei 
o seu numero, e farei a sua distribuição de 
modo que possa o governo a um mesmo tempo 
cuidar de todas as grandes emprezas, que urgem 
o vasto e nascente impeda do Brazil. 

e, Assim na divisão em departamento, de que 
trato, terei em vista, não s6 as considerações 
militares nas provincias fronteiras, como as 
precisões civis a bem da navegaça.o, agricul
tura· e commercio, e poderemos entào rnais fa. 
cilmenle principiar um esboço da carla geral 
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do Brazil, que tanto se precisa ; poderemos ler 
conhecimento mais prompto, e mais detalhado 
de todos os nossos portos, com o projeclo de 
seus melhoramentos, e por commissões mixtas 
o roteiro <le sua navegação ; teremos mais a 
proposito quem possa de terminar os baixos e 
collocar as boias, especialmente em todos os 
portos da costa, desde o cabo de S. Roque até o 
Amazonas, facilitando d'este modo aquella 
ardua e perigosa navegação; poderemos ter 
projectos de mais bem entendidas eslrndas con
cebidas por· homens, que ajuntem ao desin
teresse de localidades ,os conhecimentos neces
sarios para bern dirigirem a empresa, o que 
nunca se obtem, quando são os moradores dos 
lngares, que as propõe; porque esses com 
poucas excepções só tratão, ou de fazer bem 
exclusivo a si, ou mal aos seus visinhos, e a 
nenhum lhe importa o bem geral ; poderemos 
emfim ter por todas as partes juizes de facto 
em materia de medição de terra, que até agora 
tem andado entregue a mãos tão leigas, que só 
tem produzido uma contenda interminavel pela 
ignorancia visivel de juízes e pilotos, além de 
muitos objeclos de publico interesse, que igual
mente se alcançaráõ, ou poderáõ melhorar 
com o bom emprego· d'este corpo scientifico, 
uma vez que seja de boa escolha, e em nu
mero sufficiente. 

« Para chegarmos á estes fins é mistet·, que 
preparemos igualmente os meios, e como, 
em todas as cousas d'este mundo o pl'ernio e o 
castigo, distribuídos com equidade e justiça, 
são d'eutre os agentes conhecidos, os que pro
duz.:m melhores effeitos, seguirei lambem esta 
regra, 

e< Sendo a rigorosa antiguidade, a guia mais 
facil e a menos injusta para servir de regra á 
promoção dos ofliciaes de qualquer arma, esta
belecerei o accesso no corpo de engenheiros 
por esta mesma lei, mas para que seguindo-a 
seta excepça.o, não venha o militai· mais igno
rante a ser o general mais antigo, estabele
cerei lambem os meios de retardar o accesso 
dos que máa serviço fizerem, ou má conducta 
desenvolverem. 

« Pela mesma 1·az!l.o proponho que seja.o 
tirados do corpo de engenheiros todos os offi
ciaes que nao forem capazes de desempenhar, 
como taes, os seus deveres ; lambem proponho 
o destino que devem ter, e a lei ou regra que 
deve seguir-se no ·accesso dos que ficarem, de 
modo que por motivo de uma vaga extraordi
naria, que ha de haver em todos os postos, na.o 
venhao os officiaes restantes a ter um accesso 
não merecido, e a elevarem-se rapidamente aos 
postos superiores, sem terem tempo de co
nhecer os seus deveres como officiaes comman
dados, o que pela maior parte das vezes tem 
perdido officiaes, em vez de os ganhar. 

« Finalmente, estando muito mal regulados os 
vencimentos dos officiaes engenheiros, segundo 

as diversas commissõcs em que podem ser em
pregados, porque ainda hoje se regem por uma 
tari_fa feita . ha mais d~ 30 annos, em um paiz 
mmto mais barato e d1vers~meute consti tuido, 
lambem proponho uma tarifa, que me parece 
muito mais analoga, tlinto aos diversos serviços 
como ás verdadeiras precisões dos officiaes ern 
cada um delles. 

« E', pois, o meu fim d~r ao corpo de en
genheirns urna fórma regular, e um numero 
fixo, dislribuil-o systematicamente pelas pro
vin<:ias ;· regular o serviço que deve fazer e habi
litar a todos os officiaes empregados a servir 
sem vexame, e sem desgosto, para tirar deste 
corpo a maxima vantagem ; portanto, na espe
rança de chegat·moJ a ler um corpo de enge
nheiros escolhidos e em numero suflicicnte para 
a,; precisões do governo, é que de ordem da 
regencia, em nome do Imperador o Senhor 
D. Pedro II, apresento á esta augusta camara, 
o seguinte proj~cto de organizaça.o para o refe
rido corpo de engenheiros : 

Regulamento do imperial corpo de 
engenheiros do imperio do Brazil 

TITULO I 

Organisação do imperial corpo de engenheiros 

<< Art. 1º O corpo de engenheiros do imperio 
do Brazil terá por excellencia o titulo de -Im· 
pcrial-como está em uso nas monarchias mais 
cultas. 

« Art. 2º. Será o imperial corpo de enge
nheiros de uma só classe e de um determinado 
numero de officiaes proporcionado ao Brazil, e 
ás precisões do governo. 

" Art. 3°. Segundo o estado presente será 
composto o imperial corpo de engenheiros de 
104 officiaes, pela maneira seguinte : 

Estado maior 
Marechal de campo on tenente-general 

com mandante em chefe. . . . . . . . . . . . . 1 
Capitaes ajudantes de ordens do comman-

dante em chefe. . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 
2° tenente secretario do corpo. . . • . • . . . 1 

Officiaes 
Brigadeiros. . . • . . . . . . • . . . . . . •. . . . . . . . 4 
Coroneis....................... .. . . 4 
Tenentes-ceroneis.......... . • . . . . • . • 6 
Majores............................ 10 
Capitães. . . . • • . . . • . . . • . • • . . . . . . • • . • 20 
Primeiros-tenentes . • • . • . . . . . • . . . . . . . 24 
Segundos-tenentes. . . • • . . . . . • . . . . . . • . 32 

Somma............. .. . . . • • . . 104 
« Art. 4°. Os ajudantes de ordens serllo ti

rados da classe dos capitaes, o o sect·etari o da 
classe dos segundos-tenentes, e uns e outros 
deixaráõ o exercicio, logo que tenht\o accesso, 
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<< Art. 5°. A classe dos segundos-tenentes 
sendo fixa em 32, nil.o exclue os_discipulos, 
que acabarem os seus estudos, de serem pro· 
movidos á segundos-tenentes, como dispõe a 
lei da academia militar do imperio do Brazil; 
porém todos os que excederem ao n. 32, serão 
addidos com a denominação de extranumera
rios, alé que por sua antiguidade possão entrar 
no numero dos· cffeclivos. 

TITULO II 

DA DISCIPLINA 

« Art. 6º. O imperial corpo de engenheiros 
ficará ás ordens immediatas do governo por 
meio da secretaria de estado dos negocios da 
guerra. 

fi Art. 7°. Será regido em tudo, que diz res
peito á disciplina em geral, pelas leis militares 
e ordens geraes do exercito, ou approvadas 
como taes, ainda que sejão do commando das 
armas da côt·te, nao se oppondo ao presente re
gulamento. 

" Art. 8°. Todos os officiaes do imperial 
corpo de engenheiros estarão sujeitos ás ordens 
do commandante em chefe do corpo, ainda que 
esteja.o em outras provincias, e a elle darão 
conta das suas commissoes, ou directamente, 
ou por via dos commandantes dos departa
mentos a que pertencerem, segundo as ordens, 
que tiverem e as circunstancias, em que se 
acharem. Esta conta sempre se entende poste
rior á que os officiaes sil.o obrigados á dar pelas 
repartições em que sao empregados. 

" Art. 9°. Acontecendo, que a povoação ou 
lugar, em que se achar algum official enge
nheiro empregado, se !orne o theatro de al
gumas operações de guerra, ou acantonamento 
de tropas em campanha, ficará este desde logo 
á disposiçil.o do orticial comrnandante do porto, 
ou do general commandante da divisao acanto
nada, ainda com detrimento do serviço, de que 
se achar encarregado, se assim o exigir o 
official commandante, não obstante a represen
tação, que tenha feito dos prejuízos, que possno 
resultar de abandonar a sua commisslio. 

« Art. 10. Independente dos casos geraes, 
em que os officiaes do imperial corpo de en
genheiros devem ser julgados pelas leis mili
tares, ou civis, terão particulannente um jul
gamento sobre as suas boas, ou más qualidades, 
e bom, ou máo desempenho dos seus deveres, 
para obstar a um accesso nil.o merecido, apesar 
das suas antiguidades. -

« Art. ll. Os casos sujeitos á este julga
mento serno de duas especies : uma pelos erros 
de conducta de um official, quando forem taes, 
que não haja materia bastante para o fazer res
ponder á conselho de guerra, sem com ludo 
deixarem de offender o brio, e o decôro, com 
que deve portar-se todo, e gualquer official ; e 
i\ outra pelo bom, ou máo desempenho das 

. commissões, de que forem encarregados, ou 
quando tenhil.o recusado aceitar alguma. 

" Art. 12. No primeiro caso o com mandante 
em chefe do corpo nomeará um conselho de 
investigação, composto de 3 officiaes, e 1 
presidente, todos mais antigos, que o official 
em questão, e mandará ao conselho, ou uma 
exposiçãO sua de todos os factos praticados pelo 
official, nomeando as pe~soas, que o tenhno 
presenciado, ou mandará qualquer accusação, 
que do mesmo official lhe tenhllo feito, no
meando igualmente as testemunhas. 

cc O · conselho de investigação, á vista dos 
documentos, do dito das testemunhas, e ouvido 
o official, e testemunhas, por elle dadas, quando 
as apparencias lhe sejão desfavoraveis, ou nil.O 
o ouvindo, quando a accnsação seja destiluida 
de fundamento, dará ·o seu parecer, e remetterá 
tudo fechado, e lacrado ao commandante em 
chefe. 

<< Art. 13. O commandante em chefe, es
tando presentes o secretario do corpo, e o pre
sidente do conselho de investigaçll.o, abrirá o 
processo, e fará lançar nos assentos do officíal, 
o parecer do conselho, e depois, se a decisao 
fôr favoravel ao official, mandará archivar o 
processo, e dar certidão ex-officío da decisi'lo ao 
ofücial, e se lhe fôr contrária, remetterá tudo á 
um juiz formado, como adiante se dirá, e da 
sua decisão não se poderá appellar. 

" Art. · 14. Os conselhos de invesligaçil.o 
serviráõ nos casos puramente militares, corno 
os actuaes corpos de delicto nos casos civis ; 
sua decisão lerá a força de pronuncia, e sobre 
ella se procederá a conselho de guerra, quando 
tenha lugar. 

« Art. 15. A disposiçào do artigo antece
dente nllo inplicará com o poder, que tem, e 
que devem sempre ter todos os officiaes com
rnandanles, de prender os seus subditos, quando 
bem o entenderem, sem preceder culpa formada; 
pois que os púdem, e podel'á0 pt·endel' po1· 
correcçil.o segundo os regµlamentos militares. 

<e Art. 16. No segundo caso, isto é, quando 
houver de se julgar o motivo que algum oflicial 
tiver allegado para se escusar á qualquer ser• 
viço, ou julgar do bem ou mal que tenha des
empenhado alguma com missão, este juizo será 
comrnellido immediatamente a um jury, que 
decidirá sem appellaçil.o. 

« Art. 17. Tanto no primeiro como no se
gundo caso, se acontecer que a decisao do jury 
seja que o official tem commettido culpa grave 
que dev3, ser julgado em conselho de guerra, o 
commandante em chefe do corpo o mandará 
formar, nomeando officiaes segundo as leis 
geraes do exercito, e enviando ao conselho todos 
os documentos relativos a este facto. Neste caso 
a decisão do jury servirá de corpo de delicio. 

« Art. 18. As decisões do jury quaesquer 
que ellas seja.o, serão lançadas nos assentos do 
official pelo secretario do corpo, em presença do 
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commandanle em chefe, e do official mais an
tigo do jury, e ambos rnbricaráõ o assento. 

TITULO IlI 

DO JVRY 

cc Art. 19. O jury será sempre de 6 officiaes 
todos mais antigos que o official que tivet· de 
ser Julgado, e tirados á sorte d'entre os 12 mais 
proximos, em antiguidade ao mesmo official. 

« Art. 20. Fica livre ao official julgado, re
cusar 1 ou mais officiaes dos. ti do jury, sem 
<lar o motivo, ou mesmo trocar os 6 em quem 
cahir a sorte, pelos 6 em quem ella não cahir. 

rc Art. 21. Quando o official recusar menos 
de 6, tirar-se-hão os que faltarem dos outros 6, 
e á sorte, e quando lenha motivos para recnsar 
todos os 12 nomeados, chamar-se-hão os outros 
12, e d'elles tirados 6 por sorte, ainda poderá o 
official recusar 2, tirando outros 2 á sorte e 
esses formarão infallivelmente o jury. 

" Arl. 22. Se faltarem officiaes no imperial 
corpo de engenheiros, para preencherem o nu
mero preciso á organisação do jury, o comman
dante em chefe do corpo os poderá requisitar 
officialmente ao commandanle das armas da 
côl'le. 

cc Art. 23. Se o official julgado estiver em 
alguma província, o commandante em chefe 
poderá mandai-o vir á côrle, ou dar commissão 
ao offícial mais antigo de engenheiros que es
tiver mais proxirno para organisar o jury 
debaixo destes mesmos principias. Este official 
remettcrá ao coromandanle em chefe um ou 
mais trasladas do processo original, até qu e 
tenha cerlesa de ler chegado um delles e entao 
se remetlerá o original. 

" AL't. 24. Fica livre_ ao official julgado, en
tregar-se á probidade dos seus camaradas e nao 
se embaraçar com o sorleamenlo do jm·y, nem 
allegar ou mandar allegar cousa alguma perante 
clle, bem corno pedir dispensa da commiss!lo 
em que se achar, e vir advogar a sua causa pe· 
rante o mesmo jury, e póde cmfim recusar os 
jurys que forem formados na côrle, mas anles 
de se fazer a convocaçàO. 

cc Art. 25. Formado o jury, o commandante 
em chefe mandará entregar ao mais antigo dos 
6 of'.ficiaes, qne formarem o jury, todos os do
cumentos sobre que deverem julgar, ajun
tando uma ,;xposição escripta de quaesquer cir
cumslancias, que convenha saber-se. Tudo isto 
será lido entao, e em voz alta pelo oflicial que 
apresentar os documentos ao jury, e neste acto 
poderá o official processado por si, ou por seu 
procurador, allegar verbalmeote tudo quanto 
lhe parecer adequado a bem da sua justiça, e 
logo que todos os membros do jury declarem 
que sao iuteirados, se retiraráõ a uma sala, 
donde nll.o sahiráõ mais, emquanto se não 
accordarem em uma s6, simples, clara e ler
minan le deci~ao. 

TOMO I 

« Arl. 26. Todo este processo da noLUeaçao 
do jury, recusas do official processado até o 
ultimo sorteamento, e escolha definitiva do 
jury, bem como a sua decisll.o. será feito em 
um acto não interrompido, de modo que no 
mesmo dia se conclua tudo, salvo o caso de 
serem precisos oflici,ies fóra do corpo, e que 
nao lenhao concol'rido em numero sufficiente. • 

cc Art. 27. Ao jury, depois de formado, não 
será licito requerer dilação alguma, debaixo de 
qualquer pretexto, que isto possa ser, e dará a 
sua decisão naquelle acto, sem outros esclare
ci meutos, que os documentos apresentados, as 
allegações do official e a consciencia propria. 

« Art. 28. Quando a decisão do jury versar 
sobre a conclucta do official, dará o seu parecer 
pelo modo mais clarn. e no menor numero de 
palavras, que lhe fô.r possivel; e quando fôr 
sobre o bom, ou rnáo desempenho de qualquer 
commissao, limitar-se-ha a uma das quatro ex
pressões seguintes : 

"Cumprio optimamcnte. 
,, Cumpria bem. 
cc Podia cumprir melhor. 
cc Nao cumprio como devi.i. 
" Art. 29. Concordando o jury em ',lma unica 

decisao, sahirá da sala, e o mais antigo d'entre 
ellcs se apresentará em frente elo com mandante 
em chefe, e lhe dirá em voz alta a simples ex
pressão do verdadeiro juizo do jury. O com
mandanle em chefe, recebendo o processo, e 
conferindo a identidade da resposta escripta, e 
assignada por lodo o jury, com a declarada em 
voz ulta, e achando-a conforme, a mandará es
crever pelo secretario noR assentos do official ; 
rubricará o assento depois de assignado pelo se
cretario, e o forii rubricar logo pelo official mais 
antigo, ou relator do jury. · 

cc Art. 30. l!:ste assento deve ser de tal modo 
concebido, que se saiba claramente qual foi o 
objeclo sobre que se convocou o jury, qual a 
sua deeisãO e o lugar em que ficão depositados 
os documentos, ou processo, que lhe servio de 
base. 

cc Ar!. 31. Assim como os of'ficiaes do impe
rial corpo de engenheiros serão julgados por 
um jury de ordem de seus superiores, lambem 
qualquer delles poderá requerer a convocação 
de um jury, para se justificar, quando en
tender, que isto lhe convenha. Neste caso o 
commandante em chefe do col'po poderá re
cusar 2 of'ficiaes, dos que constituírem o jm·y, · 
depois de feitas todas as apurações por parte do 
official justificante, e estes 2 officiaes serl'LO sup
pridos pela sorte, e definitivamente. A convo
cação de um jury por esta causa só terá logar 
na côrte. 

« Art. 32. As sessões do j1Jry deveraõ ser em 
uma das salas da secretaria do imperial corpo 
de engenheiros, e ludo será publico, excepto a 
discussno entre si dos memb1·0s do jury, até sua 
uniforme decisao, que será fdla á portas fe. 

32 
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chadas. Os officiaes do corpo que estiverem de
simpedidos, ser!lo chamados para assistirem á · 
lodo este processo. 

TITULO IV 

DOS OPFICIAES DO rn!PERIAL CORPO DE ENGENHEIROS 

« Art. 33. Só poderáõ ser officiaes do imperial 
corpo de engenheiros os militares, que tiverem 
os estudos completos da academia militai· do im
perio do Brazil, ou de qualquer das duas aca
demias, que lhe precedêr!lo, tanto em Portugal, 
como nesta côrte do Rio de Janeiro. 

« Art. 34. Todos os offüiaes, que hoje se 
acharem com praça no imperial corpo de enge
nheiros, e que l'Íãu estiverem no caso exigido 
no arligo antecedente, ser!lo excluídos do estado 
effectivo do mesmo corpo. 

« Art. 35. O actual chefe do imperial corpo 
de engenheiros, com mais quatro officiaes ge
neracs da escolha do govemo, examinando 
attentamente as circurnstancius particl!lares de 
cada um dos ofíiciaes excluidos, pt·oporáõ odes
tino, qne se lhes deve dal', podendo ficar addidos 
ao corpo na qualidade de extranumerarios, 
agnellcs, que ainda puderem faieralgum sel'viço, 
como officiaes engenheiros, e ficando inteira
mente excluídos, e passaudo á officiaes avulsos 
do exercito, os outros, de quem nenhum ser
viço se possa esperar, como officiaes desta 
arma. 

<e Art. 36. Q,;; officiaes, que aclualmenle esti
verem estudando, ou aquelles, á quem falhrem 
os estudos, e se forem matricular, nãq serl!.o 
comprehendidos nas disposições dos al'ls. 33 e 
34, ernquanto frequentarem com aproveita
mento, mas se acontecer, que algmn seja ex
cluido da frequencia da academia, lambem será 
passado imme<lialat·nente a official avulso do 
exercito. 

cc Art. 37. De hoje em diante nao sel'á ailmit
tido ao imperial corpo de engcnhci1os, indi
viduo algum sem 4t1e lcuha o curso completo 
de engenheiros, com todas as co11uiçúes exigidas 
na lei da academia militar do lmperio do Brazil. 

« Art. 38. Serllo excluidos do estado effe
ctivo do imperial corpo de engenheiros, todos os 
officiaes do mesmo corpo, que forem chamados 
a diversos serviços, podendo comturlo appelli
darem-se officiaes do · imperial corpo de enge
nheiros, e conservarem-se addidos ao mesmo 
corpo, como officiaes extranumerarios, mas sem 
direito a accesso. 

,e Art. 39. Os diversos serviços, que excluem 
os olliciaes nelles empregados, da effectiviclade 
nas classes, ou da effectividade no corpo, sllo: 

" 1 º. Os officiaes ás ordens do commandante 
em chefe, e o secretario do corpo, que fic:i.o ex
cluidos do estado completo das classes ; mas 
nllo do estado completo do corpo; e por conse
guinte conservando o seu direito á accesso. 

<< 2°. Os lentes, ou substiluto_s d'academia 

militar, e em geral todo o official, que li ver ven
cimento de lempo para jubilação, ou aposen
taçao por qualquer modo que seja; e em quanto 
esle tempó se lhes contar por estarem naquelles 
exercícios, ficar·!lo excluidos do estado effectivo 
do corpo, e sem direito á accesso. 

« 3" Todos os empregos cil,ís, em que os 
officiaes vierem a perder os seus soldos, para 
vencerem ordenados especiaes, e devidos· aos 
ditos empregos, ficaráõ os officiaes, que 
taes empregos tiverem, excluidos da effectivi
dade do corpo, e do direito á accesso, dJirante 
os empregos. 

« Art. 40. Ig11alrnente ficaráõ extranume
rarios os officiaes, que pretenderem entrar no 
imperial corpo de engenheiros, por terem con
cluido os seus estudos, se n:i.o houverem vagas, 
eta que elles entrem ; e lambem quando os que 
vierem a entrar em primeiros tenentes, ou em 
capil!les, prejudicarem a antiguidade de officiaes 
já existentes no corpo, e que fossem mais an
tigos, que os novamen!e entrados no tlia da 
promoção destes em recompensa dos estudos, 
porque estes taes se cot1serváráõ em extrann
merarios, sem entrarem em proposta, até 
que a sna enti·ada nas classes nao prejudique 
áqnelles. 

« Art. 41. Do mesmo modo ficaráõ exlranu• 
merarios os officiaes, que por qualquer motivo 
fôrem promovidos especialmente por algum ser
viço extraordinario, que lenh[l.o feito, uma vez, 
que taes despachos venhno a prejudicar os offi
ciaes effoctivos do corpo; isto em quanto os 
mais antigos não fir.arern na mesma relaçao de 
antiguidade que antes tinh!lo. 

,e Art. 42. E:tceptuão-se desta regra os 
accessos adqniritlos em campanha efTectiva, ou 
po1· ncções distinctas na guerra, ou equivalentes 
a cllas, qne neste caso os officiaes assim pro
movidos, só se conservaráõ extranumerarios, 
em qLtanto nao cou!Jerern, como ell'cclivos na 
classe, a que pertencerem pelos seus ultimos 
postos, sem que seja licito a ü!'ficial algum re
pt'esentar contra laes despachos, corno se fossem 
preterições porque o serviço na guerra é o pri
meiro de todos os serviços. 

,e Art. 43. Os officiaes estrangeiros n!lO na
lnralisados, serao igualmente excluidos do es
tado effectivo do imperial corpo de engenheiros,
e se conservaráõ na qualidade de extranume
rarios, e assim pC>d eráõ ter os seus accessos se
gundo as condições de seus engajamentos. 

TlTU!..:O V 

DAS PROMúÇÕ ES 

« Art. 44. Emquanto o imperial corpo de 
engenheiros n!lO chegar por classes ao seu es
tado completo, não haverá promoções geraes 
para se preencherem todas as. vagas de todas 
as classes, e se seguirá a regrn de na.o promovei• 
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um official, sem que tenha passado ao menos 
quatro annos no ultimo posto. 

« Ad. 45. Logo que uma classe cl1eg11r a estar 
completa, d'ahi por diante se preencheráõ as 
suas vagas, sEm allenção mais que a maio1· nn
tiguidádc enlre os officiaes habilitados para ac
cesso. 

« Art. 46. O commandante em chefe do im -
. pel'ial corpo de engenheiros, fará lodos os annos 
a sua proposta, no primeiro dia do mer. de Ja
neiro, pelo estado sabido do corpo, propondo 
para prnencherem as vagas das classes, que já 
uma vez chegassem a estar completas, os offi
ciaes, á quem tocar, segundo suas antiguidades 
e mais condí~Oes d0sle regulamento, sem ter 
em conta o tempo decorrido no nltimo posto, e 
proporá para as vagas das onlras clns~es, que 
ainda 11ão tiverem ch(·.·gado ao seu estado com
pleto, os otliciaes que estiverem b&bilitados pnra 
accesso, e que no.o tiverem menos de qunlro 
annos de serviço nos ullimos postos. 

« Art. 47. Logo que o~ officiaes do imperial 
corpo de engenheiros chegarem ,,o posto de co
roneis, enlraráõ na proposta geral do exercito, e 
o commandante em chefe do corpo enviará as 
suas fés de officio ao chefe de estado-maiot·, ou 
á secretaria de estado dos negocios da guerra, 
ou, emfim, á autoridade ou repartição por onde 
se fizerem as propostas gcraes do exercito, para 
serem promovidos a brigadeiros, quando lhes 
tocar, segundo as regras de taes promoções. 

« Art. 48. Sendo os quatro brigadeiros desi
gnados para o serviço do itnperial corpo de en
genheiros, um tios empregos cons tantes dos offi
ciaes generaes desta classe, a autoridade a quem 
tocar, terá o cuitludo de preencher $Cmpre este 
numero em serviço neste corpo, e o comman
dante em chefe o cuidado de os requisitar, 
quando vcnhào a faltar-lhe. Estes brigadeiros 
serão semprn escolhidos d 'entre aquellcs 4ue 
tiverem os estudos completos de engcnheil'Os, e 
que mais tenliao servido neste corpo, e quando 
os não b:\ja la mbem nil.o serão nollleados. 

« Art. 49. Os officiaes que nesta nova organi
saçil.o passarem a extranumerarios, e tiverem 
direito á accessos, pociei·áõ ser promovidos se
paradamente, segundo os seus serviços, rnas 
nunca de modo que venhao a ter rnai;; accesso 
que os ofliciaes effectivo·s. As prnpostas destes 
otliciaes locao ao com mandante em chefe do im
perial corpo de engenheiros .. 

<< Art. 50. Os officiaes que passarem de ex
tranumerarios'.a effectivos, por terem sido lentes, 
ou por terem tido empregos, j)elos quaes os 
seus accessos lhes fossem suspendidos, contaráõ 
unicamente, como antiguidade, para accesso, 
aquclla que tivessem no dia em que s~.hirão 

. para taes empregos. 
<( Art. 51. Se algum dos officiaes compre

hendidos na disposição dos arls. 38 e 39, 
segundo os seus serviços, tiver adquirido direito 
exprl'S:50 pal'a contar algum tempo mais em 

antiguidade, como (por exemplo) se determina 
no art. 47 da lei da academia militar do impcrio 
do Bruzil, ou mesmo se algum dos sobreditos 
officíaes perder nos exercícios, em que se 
achar, o direito de contar tempo por taes exer
cícios, como no caso do art. 45 da mesma lei, 
nestes ct1sos ;,o primeiro se lhe contará mais 
esse tempo, sobre o que já tinha quando sah ira 
para tal exercicio ; e ao sq.;nndo se llie con
tinuará a contar a sua antiguidade, emqnanto 
taes circumstnncias exislii-ern, e serM pro· 
movidos, quando lhes toe~!', ainda mesmo 
estaudo e conlinuando a conservarem-se extra
nu mera rios. 

(< Art. 52. Os a_judantes de ordens do com
mandante em chefe, e o secretario do corpo 
deverão passar aos postos imrnediatos, quaudo 
lhes tocar, entrando na effectividade delles, e 
sahindo outros das suas antecedentes classes 
para os exercicios, que elles deixarem, e sempre 
por escolha elo c,,mmandante em chefe. 

« Arl. 53. Quando tocar accesso á algum dos 
officiaes empregados em serviço fóra do corpo, 
não sendo dos exlranurnerarios, serao promo
vidos, como se estivessem em serviço effcclivo 
no mesmo col'po. 

TITULO VI 

DOS CASOS, El,! QUE _OS OFI'JCI.U:S DO UlPER!AL CORPO 
DE ENG!sNHE!ROS DEVEM SER EXCLU!DOS DAS 

PROPOSTAS 

« Art. 54. T o,10 o official, q,ie eslivet· em pl'o
cesso crime, seja mililal', 0,1 civil, nilo entrará 
em proposta algunia, qne se faça, emqllanto 
durar este impedi mento ; mas se fôr julgado 
sem culpa, entr.trá logo no posto, que lhe per
tencia, ficando extran urnerario o oflicial mais 
moderno dos promovidos na sua <:lasse, até ter 
c~birnento para e!'fcclivo. Os sentenciados nao 
têm este direito, ainda que tenhilo cumprido 
as sentenças . 

.« Al't. 55. Todo o ofticial, que se tiver negado 
a qualquer serviço, e que o juiz uno tiver jus
tificado as causas de sua escusa, ainda que por 
esta falta não tenha sido julgado criminoso, e 
únda mesmo qtJe tenha depois sido empregado 
em outra commissao, na.o entrará na primeira 
proposta, em que lhe tocar accesso, segundo a 
sua antiguidade. 

« Art. 56. Todo o official, que sendo encar
regado de qualque1· commissno, e dando conta 
dclla, tiver decidido o jury, que-podia cumprir 
melhor,-ou que- não cumpria como devia,
nao entrará na primeira proposta, em qu!l lhe 
tocar entrar, segundo a sua antiguidade. 

" Art. 57. Todo o official, que fôr por dnas, 
ou mais vezes julgado em falta pelo jmy, será 
privado por outras tantas vezes successivas de 
entrar nas propostas, em que lhe tocar. accesso 
pela sua antiguidade. 

« Art. 58. Todo o official, que f6r julgado -



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 15:40 - Página 9 de 16

252 SESSÃO EM 1 l DE JUNHO DE 1833 

pe~o jury de conducta irregular, qualquer que 
seJa o modo, ntlo entrará em proposta, em 
quanto um jury o não julgar corregido, e que a 
sua emenda não tiver durado por mais de um 
anno, 

« Art. rn. Nenhum official tei·á. direito á 
queix:J,r-se, ou a pedir reparo das preterições, 
que solfrer pela disposição dos quatro artigos 
antecedentes; e aquelle que o fizer, será con· 
siderado em mais uma falta, como desabe· 
dienle á lei, e corregido como tal, precedendo 
sempre a decisao do jury. 

TITULO vn 
DOS DIRE!'f0S 1 QUE COMPETEM AOS OFFIC!AES DO rn:

PERIAL COHPO DE Ell'GENHEIHOS 

« Art. 60. Os officiaes do imperial corpo de 
enget1heirns lêm os mesmos direitos, que os 
ofüciaes ria arma mais contemplada do exer
cito, tanto pnrn as reformas, como para as re· 
eo1npensns de serviço, de qualquer modo, que 
sejão, como em .fim nos fóros, e garantias ou
torgadas por lei. 

TITULO VIU 

DO SERVIÇO QUE COMPEl'E AO n!PERIAL CORPO DE 

ENGENHEIROS 

« Art. 61. Os officiaes en;rnnheii-os de 
q11a\quer graduaçno que sejão, ';,lia obrigados, 
como officiaes do exercito, a fazerem todo o 
serviço do estado-maior, para que fol'em no
meados. 

« Art. 62. Compele-lhes igualmente lodo o ser
viço em grande detalhe, de altribuiçllO dos of'fi
ciaes generaes e repartições genet·aes do exercito, 
como reconhecimento de provincins, planos 
de opernçoes, estabelecimento de linhas de de
fesa, acampamentos, fortificações passageiras, 
escolha e fot'tificaçoes de cidades ou villas, que 
devào serviL· de depositas, ou bases de ope
rações ; e fmalmenle a dirccça.o immediata dos 
trabalhos de um exercito em campanha, sejao 
de ataque ou de defesa. 

« Art. 63. São igualmente obrigados os 
officiaes engenheiros ao projecto e direcção 
effectiva de todos os trabalhos geographicos, hy
draulicos de construcção militar ou civil e esta
tisticos, em que fôr preciso empregai-os. 

« Art. 64. Todos os diversos serviços, que 
pódem comprehender-se na letra e espírito dos 
3 artigos antecedente,, serào divididos cm 
4 classes distinctas de diligencias, á saber : 

« Diligencias especiaes extraol'dinal'ias. 
« Diligencias passivas. 
« Diligencias do campo. 
« Diligencias activas. 
« Art. 65. Sr10 diligencias especiaes ou ex

traordinarias : 
« lº. O commando em chefe do imperial 

corpo de engenheiros, ou o da academia mi
litar do imperio do Brazil. ., 

cc 2ª. Todas aquella~, em que o governo 
quizer . empregar qualquer official, segundo a 
confiança que nelle tiver, sem que seja preciso 
declarai-as. 

" 3º. O desenho nos archivos militares, ou o 
emprego em lrnbalhos de lithographia ou gra
vura, ou direcção de alguma. officina destas 
artes. 

cc 4º. Todo o serviço feito no exercito sem 
sei· na qualidade de engenheiros, como em al
guma das repartições generaes de um exercito 
de operaçõris ( excepto na de quartel-mestre
general, que lhe pertence), nos quarteis-gene
raes, nos commandos <l'annus, ele., ou emfim 
na inspecção de fabricas, msenaes, e outros es
tabelecimentos militares de semelhante natu
reza. 

« Arl. 66. São diligencias passivas : 
« l°. Estacionar em qualquer parle do im

perio, na.o sendo nos chefes lugares dos depar
tamentos, sem um fl m determinado ou espe
rando ulteriores .ordens. 

« 2°. Estaeionar nas mesmas cil'cumstancias 
para occorreL' com providencias em qualquet· 
caso fortuito, ou l'esponden<lo pela conservaç,,o 
de qualquer praça, gl'UnÜe edifício militar ou 
civil. 

cc 3º. Dirigit· trabalhos <le qualquet· obra mi
litar oi; civil dentl'O das povoações, em qt1e re
sidir o mesmo oflicial, ainda que seja por des· 
tacamento. 

« 4°. Tirar as plantas ou nivelamentos exi
gidos pelas mesmas obras. 

« 5º. O serviço de ajudante do director cio 
archivc, militar da côrte. 

cr ô". A direcção dos archivos dt! deposito, 
quando o official n1l.o tiveL' outt'lt com111issno, 
porque tendo-a, podet'á coutal' esta como se· 
gunda. 

" 7°. A in;;pecçno de qual<Jue1· linha lclc
gl'aphica em urna província. 

cc 8°. O sel'viço úe secL'Citario do impeda! 
col'po de engenheiros, independentement e das 
despezas do expediente, para que, tel'á 20$ men
saes. 

cc Al'l. 67. Stto diligencias de campo: 
cc 1~. Levantar as plantas de quaesquer ter

renos Ol,l- tirar quaesquer nivelamentos. 
« 2°. Eslabelecel' c1uasquilr lii1has · lelcgra

phicas em uma ou mais provincias. 
cc 3º. Dirigir a abertura de estradas ou a 

constl'Ucçilo de pontes e fàzer os reconheci
mentos parn a abertura das estradas, em dis
tancias menores de 30 mil braças. Todos os 
trabalhos de uma mesma estrada dentro destes 
limites são uma só commissão. 

,e 4°. Dirigir quaesquer obras hydrnulicas, 
ainda que sejao dentro das povoaçoes em que 
residir o mesmo offlcial. 
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,, · 5°. Dirigir a abertura de quaesquer canaes, 
e fa1.er reconhecimentos e planos respectivos, 
não excedendo o canal a 10 mil braças de ex
tensão. 

(t 6º. Fazer os exames, planos e orçamentos 
para reparo ele fortifi cações 011 qnaesquer outras 
ohras, fóra ela residencia do official. 

<< 7º. A direcç::10 dos trab,1lhos de construcçíl.o 
ou reparo de obras de fortificação de urn mesmo 
porto, 011 do um a mesma linha de rortifi cações. 

u 8°. Todos os trabalhos ele estatí stica feitos 
dentro de uma vil la, cidade ou municipio, que 
seja residencia do ofticial, mesmo por desta-
camento. · 

rc 9º. O commando dos grandes departa
mentos de engenheiros. 

« 10. A direcçno de q11alquer dos a1·chivos 
militares, seja o central, ou seja o dos graudcs 
deparhimentos. 

<( 11. O eii:.ercicio de ajudante de or<.lens elo 
commandante em chefe do imperial corpo de 
engenhcir-os. 

(( Art. 68. S110 diligencias activas : 
« 1°. O serviço na qualidade de engenheiro 

em um exercito de operaçoes, comprehendida 
toda a repal'lição do quartel mestre general. 

cr 2º. O reconhecimento mililat· de qualquer 
província ou fronteira. 

« 3°. Todos os trabalhos para a construc~:ão 
de cartas geogrnphicas, que dependao de trian
gulados em grnnde, 

« 4º. O levantamento de quaesq11e1· cat·las, ou 
plantas na costa do mar, portos, burras, embo
caduras dos rios, e outros se,nelhantes lugares, 
em sendo destinados á navegação, e comprc
hendnndn ns ontlas. 

cc 5º. Tudos o~ trnlialitos sobre o nrnl', como a 
determinnçl\o de baixos, collocn~:ilo de boias ou 
balisus, e 111cs1110 o eslabelecirnento de pharúes, 
se J'ôr cm lu~ares distuntes de terra finue du 
3 lei,ç1111s pat·a mais. 

1( (l". O 1·eco11li~cii11enlo de terrenos parn csla
heleci111é11lo du linltas ile forliílca\:0es, hem como 
pura a abertura de estradas, cm sendo cst.1s 
maiores de 30 mil brnças. 

(< 7", O reconhccirucnlo, Oll nivc:lanrnnto tle 
algum rio ou tet'l'euo, parn a uberturn de cauaes 
de navegação, uma vez, que sejào maiores tle 
10 mil braças. 

(< 8°. A estatística de uma provincia, 011 de 
mais de um municipio. 

« 9º. A mudança de uma para outra província, 
e sómente durante a viagem provavel, á saber: 
das viagens, que só se possão fazer por terra, 
contando um · dia por cada 3 leguas de dis
tancia pelas estradas, e das viagens, que se 
possào fazer por mar ; e suppondo o ponto Ja 
partida o Rio de Janeiro, será um mez para as 
viagens de todos os portos até á Bahia, ou 
até Santa Catharina : dous mezes para as 
viagens de todos os portos entre a Bahia e 
cabo de S. Roque, e entre Santa Catharina e 

o Rio da Prata ; e tres mezes para as vigens 
de lodos os portos, desde o cabo Qe S. Roque até 
ao Amazonas. As torna voltas na costa de sóta
vento devem treplicar, sendo 1 mez alé o Ma
ranhão, 2 até o Ceará e 3 alé dobrar o cabo de 
S. Roque. Todas as outrns serão iguaes ás idas. 

TITULO IX 

DOS SOJ,DOS 

<< Art. 69. Os officiaes do imperial corpo d_e 
engenheiros terno o mesmo soldo, e venc1-
menl0s, que tiver o exercito e!ll geral, em casos 
iclenticos, ou a arma mais graduada_ rio exercíto, 
se algum dia viel' a estabelecer-se JilTerença de 
soldos para alguma das armas. 

« Art. 70. O;; o!Iiciaes que d'ora em diante 
completarem o curso de engeuheiros com todos 
os requisitos exigidos pela lei da acaclemia 
militar tlo irnperio do Brazil, terao uma addiçn0 
de meio soldo do primeiro posto, que será 
sempre a mesma até que cheguem â effectivi
dade do posto de major. 

« Art. 71. Esta addiçllo será um augmento 
de massa constante, e inherenle ao soldo do 
official em qualquer dos 3 p1Jstos, e sempre 
igual á metade do soldo, que tiverem os se 
gundos tenentes de engenheirns nv dia, em que 
o orticial tivel' de passar o seu recibo. 

(< Art. 72. Não implicará este augmento 
nem pró nem contrn, com quaesquer gratifica
ções, ou pensões, que toquem ao official, nem 
lhe será tirada, ou coarctada em quanto nil.o 
chegar ao posto ele major, debaixo de qualquer 
pretexto, qne seja. 

(< Art, 73. Os of'ficiaes do imperial corpo de 
engenheiros lerão 1·ações rle pão, 01; e_tape, em 
lodos os casos, em que 05 omciacs do exercito as 
tiverem. 

TITULO X 

DAS URA'l'IFICAÇÕF.S COltRESPONDllN'l'BS A CADA D!LI• 

GENL:IA NA8 DIL!GllNClAS ESPECIAES 

(( Art. 7,1, O com1nantlante em chefe do 
imperial corpo de engenheiros terá as mesmas 
gratificações e venci1uenlos, que tiver o com
man,ianle das ,1rn1as da côl'fe do Imperio. 

1< Arl. 75. Se algum official fôr empre5ado 
pelo governo em com missão particular, que não 
convenha declarar-se, terá a grnlificaçM da 
classe de diligencia, qtJe o governo designar, e 
quanr.lo nem isso convenha declarar-se enten
de1·-se-ha sempre que é diligencia activa, e assim 
lh'a fará abonar o cornmandante em chefe do 
corpo, sem dependencia de nova ordem. 

« At·t. 76. Os otliciaes empregados como 
<le,enhailores nos archivos militares, lerão 30$, 
:le gratifieaçao mensal além tlos seus soldos, 
quaesquer que sejào s11as graduações. 

(( Atl. 77. O, officiaes empregados em tra
balhos de lithogniphia, ou grnvura, ou fül di-
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recç!lo de alguma officina destas artes, terão 
igualmente 30$, de gratificação mensal, como no 
artigo 1\nlecedente. 

« Art. 78. Os officiaes engenheiros empre
gados no serviço do exercito, terno as mesmas 
gratificações, e inais vantagens, que tiverem os 
officiaes do exercito da mesma graduação, em 
identicas circumstancias, estando laes venci
mentos já determinados, segundo os exercícios ; 
mas todas as vezes qtie Mio estiverem os venci
mentos determinados, ou que fôrem gratificações 
devidas aos po,tos, então os officiaes enge
nheiros receberáõ aquella gralificaçno, que lhe 
tocar pelo seu regulamento. · 

DAS DILlGENCIAS ORDINARIAS Elll GERAL 

« Art. 79. Todo o official engenheiro empre
gado em qualquer das 3 diligencias passivas, 
de campo, ou aclivas, terá pelo simples facto de 
ser empregado, uma g1·atifkaçào igual á metade 
cio ~oldo, que vencer pela sua patente. Esta 
gratificação será chamada-gratificação de com
miss:i.o-e será mensal . 

,, Arl. 80. Além da gratificaç.ão de com
missa.o, terão todo~ os of'íiciaes segundo a nalu
resa das diligencias em que fôrem empregados 
e segundo os seus postos, os soccorros indis
pensav~is para as suas despezas em marcha, e 
á estes vencimentos se dará o tilnlo de -grali
ficaç:to ele trnnspo!'te- e lhes será abonada 
desde que fôrem nor;1eados pnra as diligencias, 
até qne sejilo despedidos dellas. 

" Art. 81. Nas diligencias passivas a gratifi
Ca',\llO meus.d de ll'ansporte será : 

Para os 2º' leuentcs ..... , . . . . . . . . 10$000 
» 1°' n • • • .. • .. .. .. .. 15$000 
» capiltlcs ..•....•. , .•.. , • . 20$000 
» majores • . . . . . . . . . • . . . . . • 25$000 
i, tenente~ coroncis......... 30$000 
,, coroneis. . .. . • . . . • . . . . • . . 35$000 
" bl'igadeiros. • . . . .. . . . . . . . . 40$000 

" Art. 82. Nas diligencias ele campo a grati
ficaçllo de transporte será; 
Para o, 2"' tenentes .... , • • . . . . . . 20$000 

» 1"ª )) .. • . .. . . • .. .. 30$000 
i> capitães................. 40$000 
>i majores . . • . . • . • • . . . . • • • 50$000 
" leneÍ1tes coroneis. . . . . . • . . 60$000 
» corone~................. 70$006 
i, brigadeiros • . ... • . . . . . . . . 80$000 

" Art. 83. N,is diligencias activas a gratifi 
C"\:flo de tr,.nsporle será : 
Para os 2°• tenentes ............. . 

» 1 º' tenentes ••...•.•• , •.. 
,, capitaes ..•...... . •...•. 
n major,·s ...... · . . ......... , 

tenentes coroneis •......•. 
i; coroneis ..•............•. 
n brigadeiros ........ , ..... . 

30$000 
45$000 
60$000 
75$000 
90$000 

105$000 
120$000 

e< Art. 84. Aos officiaes que fore:n empre
gados em diligencia acliva, será abonado o di
nheiro para compra de caval!os e bestas de ba· 
gagem que lhes competirem, segundo os seus 
postos e com o mesmo venrúmento em tempo 
de consumo que estiver estipulado para o exer
cito. O vencimento das forragens está com
prehemlido na gralificaçno ::le transporte. 

,e Art. 85. Os officiaes que forem encarre
gados de desempenharem ao mesmo tempo duas 
oti mais commissões, venceráõ a grnlificaçi'.l.o in
teira de transporte correspondente á cla~se da 
maior com missão que tiverem, e mais metade da 

-gralificaç~o de transporte correspondente á uma 
das outras commissões, segundo a clRsse ou qua
lidade de diligencia que fôr, mas isto por uma só 
ainda que as commissões scjão muit:is. 

" Art. 86. O governo fica autoriz,lUO para 
concedet• aos officiaes chefes de comm issão, 
quando ellas forem, ou Ínuito trabalhosas, ou 
muito dispendiosas, gratificaçã.o dobrada de 
tranaporle, e da classe a que pertencer a com
missllo. Para isto é condição necessaria que o 
official nM lenha outros vencimentos nem 
outra commissão pela qual perceba van
tagens. 

,e Ar!. 87. Todo o official em diligencia fará 
á sua custa todas as despesas que llte fôrem 
pessoaes, lenha de se transportar por mar ou 
por terra, bem como a despeza de papel, tinta, 
estojos e todas as outras desta natureza que 
occorrerem. 

"Art. 88. Pelos archivos militares e arsenaes 
de gnena se forneccráõ aos officiaes enge
nheiros, em diligeneia todos os instrumentos e 
nrnchinas necessm·ias para o bom desempenho 
de suas commissoes, ficando e!les rcsponsa veis 
a entregar tudo, ou a apresentarem docurnenlos 
legaes do seu consumo, quando tenhão sido 
perdidos por q11al4ner sinistro. 

" Art. 89, Toda n despeza feita com embar
cações miudas precisas, quando o trabalho fôr 
sohre o mnr, cm lransirnrte de instrumentos, e 
nos jornaes dos homens indispensavcis para 
ajudarem, e focilitarem os tmhalhos de campo ; 
bem como a qne se fizet· com o seu sustento e 
trnnsporte, se assim o exigirem as circnm• 
stancias, será por conta do governo, e o official 
chefe da commissão irá habilitado para 
occorrer á €Slas despezas, pelo modo mais facil,
que as circumslancias permitlirem, dando as 
suas contas com a legalidade, que lhe fôr exi· 
gida pelo ministro de estado da repartição, á 
que pertencer a diligencia. 

e, Art. 90. Logo que um 0°f1lcial fôr nomeado 
para qualquer commissao principia'rá a vencer 
as gralificaçOcs corre$pondenles, como ·se disse, 
e pela rl!parliçao a que pertencer a commissno; 
e o commandanle cm chere do corpo fica no 
ohl'igaça.o de participar ao ministro de estada 
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respectivo, se o official percebe oulra gratifi
caç1lo, qual, e por que repal'liçao, para que se 
possa cumprirá risca a disposiç:J.o do art. 85, e 
nllo se abuse por falta de esclarecimentos. 

TITULO XI 

DIS'rRJBUIÇÃO DO IlJPE!UAL CORPO DE 

ENGENHEIROS 

« A.rt. 91. Para se distribuírem á prnposito, 
os officíaes do imperit1l corpo de engenheiros, 
fica dividido o imperio do Brazil em quatro 
grandes departamentos geographicos militares, 
a saber: 

« lº. Departamento cenlr.tl, ou do Rio de 
Janeiro. 

« 2º. Departamento do Pará. 
« 3º. Departamealo de S. Pedro do Rio 

Grande do Sul. 
« 4'. Departamento de Matto-Crosso. 
,, Art. 92. O depaC'tamento central, abran

gendo um espl1ço ele 70 mil leguas q\rn· 
dradas, comprehcndcrá as provincias de 

,, Rio de Janeiro. 
" S. Paulo. 
« Minas Geracs. 
e< Espirita Santo. 
« Bahia. 
« Sergipe. 
« Pernambuco. 
<e Parahyba. 
« Rio Grnndc do Norlc. 
« Art. 93. O úcp11rlnmc11to tlu Pará, ahrnn

gcn<lo 11m espaço de 12G mil lcguas q11ad1·nd1ts, 
compl"chcmlcni 11,; }ll'OVincit1s tio 

« Purá. 
,, Mnl"Unhno. 
"Pi1111hy. 
<e Ccnrà. 
<< E umn plll'lc sú111e11lc da costa do Rio 

Gran<l<l do Noi·te desde o Ceará. até o cabo <le 
S. Roque. 

« Art. 94. O depat'lamento de S. Pedrn do 
Rio Gr,rnde do Sul, abrangendo um espaço de 
nove mil legoas qnadrndas, comprehenderá as 
provincias de 

<< 8. Pedro do Rio Grande do Sul. 
« Santa Catharina. 

« Art. 95. O departamento ,!e Matto Grosso, 
abrangendo um espaço de 85 legoas quadradas, 
comprehendcrá as provincias de: 

« Matlo·Grosso. 
« Goyaz. 
« Art. 96. Ao departamento central fic!lo per• 

(':'nccndo os ofticiaes seguintes : 

« Tenente general, ou marechal de campo 
commaiHiante em chefe .•..•.. '>1... 1 

« C:1pitães ajl1dantes de ordens.......... 2 
« 2• Tenente secretario .....• _,.. . • • . . . . . 1 
rc Brigadeiros. • • . . . . . • . . . • • . . . . . . • . . . 2 
« Coroneis . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
« Officiaes superiores . .............. .. 8 
" Co.piU1es . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 12 
« Subalternos . . . . . . . • . • . • • . • . . . . . . . • 30 

« Art. 07. Ao depattnmento do Pará fic!l.o 
pertencendo os ofli ciaes seguintes : 
« Brigadeiro.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
,e Coronel • . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • 1 
« OHiciaes superiores................ . 4 
« Capillles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 4 
« Subalternos . . . . . . . . . .. .. . . . • . . . . • • 12 

« Ar·t. 98. Ao depa.rlamento de S. Pedrn elo 
Rio Grande do Sul fit:M pertencendo os offi
ciaes seguintes : 

" Brigadeiro....... . .. .. .......... . ... t 
« O1Ticiacs superiores .. ....• .. , . . . . . . . 2 
« Ca pilães . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 2 
e< Subalt<:!rnos ..••. . .•.•. , . • . . . . • . . . . . 8 

,e Arl. 99. Ao tlepnl'lamento de Mattn-Grosso 
ficiJ.o pertencendo os ol'liciucs seguintes: 
« Coronel.. . • . . . • • . . • • . . . . . . • . . • . . • 1 
,e Officínes su pcriorcs . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
,e Capill\cs. . • • • . . . . • • . . . . . . . . . . • . . . . . 2 
,e Snbalt,,rnos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

"i\l'l, 100. Apci:u· lia 1lislrih11içno do irn pe· 
l'Íal corpo de cngcnli cil"Os pel[\s prnvineias, 
nc11l1111n ol'ticinl ficnrá pcrlcneemlo fixamente 
uos dcpu1·t11rnc11lo8, cm que se acharem, e o 
cu1n1111111d11ntc t)lll chefe lcl'á lodo o cuidado em 
os lroeLll' eo11sln11lcmc~Jlo, ~cm conseulir, que 
cstcjno m 11 is de lt·cs t1n nos scg11 idos em e.ada 
dcparta111c11to, c:-eeptua11c\0Õs <:asos do alguns 
estarem e11cn1·rt•gados de co111mi~,;Ocs, (JllO ainda 
nno cstejiio concluiLlas ; porqne enlno co11vi rá 
nrnis conservar os mcs1nos ofiir.iaes, emquanto 
não commelterem falta, ou o bem do serviço os 
não chamar á commissões de maior impor
tancia, ou emfi111 os officiaes não peúirem dis
pensa dellas, á que terão jús logo que a sua 
residencia em ul11 mesmo deparlamenlo tenha 
excedido á seis annos. 

rc Art. 101. Os com mandantes dos departa
mentos faruo a dis(J"ibuiçilo dos officines de
baixo das suas ordens, segundo as commissões, 
que occorrerem, on segundo as determinações 
do commandante em chefe. 

" Art. 102. Mappa da distribuição do impe
rial corpo de engenheiros, pelos seus deparla· 
mentos do Brnzil. 
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TITULO XII 

DC,S ARCHIVOS MILITARES 

« Al't. 103. Haverá na côrte do imperio um 
archívo militai· central, para deposilo de todos 
os planos, memorias, cartas e plantas de 
qmdquer modo relativas ao Brazil, e parn se 
copiarem e reduzirem a um só padrno todas as 
cartas, qne merecerem conceito, bem . como para 
se publicar pela gravura ou lithographia tudo o 
que poder ser ulil ao public.o. 

« Ar!. 104. Haverá um diredor do arcltívo 
militar da côrte, que será brigadeiro e na sua 
falta um coronel, debaixo dt\s ordens do ron1-
mandante cm chel"e do imperial corpo de en
genheiros. 

« Art. 105. Terá 11m njlldantc, que será 
ofíicial-supe1 ior, com a denominuçào de uj11-

dante do direclor, encarregado debaixo das suas 
ordens, de distribuir, regular, dirigir e fiscalisar 
o trabalho de cada urn dos ol1iciaes desenha
dores e dos gravadores ou lilhographos que 
trabalh assem no arcliivo. 

« Art. 106. Haverá um secretario nrchivista, 
paizano, com o ordenado annual de 800$, o 
qual será obrigado a escrever a correspondencia 
do direclor do archivo, e a cons;crvat· na ordem 
que se lhe dclen11inar, todos os objeclos archi
vados, a ler tudo relacionado em livros pro
prios, em fórma de inventario, com os set1s va
lores á m:ugem, por s1=r por ludo responsavel. 

« Art. 107. Haverá um porteiro com o or
deuado annual ele 400$, que será obrigado a 
estar presente durante o tempo de trabalho, e 
responsavel, debaixo elas ordens do secretario, 
pelo a ceio interior elo edificio. 

ArL 108. Ha11erão dous guardas, com o 
ordenndo annual cada um de 200$ ; e serào 
obrigados a ajudarem o porteiro em t,,clas as 
suas obrigações, e aos trabalhos braçaes do 
expediente do archivo, e ofticinas annexas, e ús 
missões exteriores, que occort·erem. 

« Art. 109. Se a secretaria do commando 
em· chefe do imperial corpo de engenhP.i1·os 
estiver no me=rno cdificio do nrchivo militar, o 
pm·te;iro e guardas scrvid1ü em uma e outra 
pa1·te. 

.1\t-t. 110. O secrebrio arnhivisla, o por
teiro e guardas do archivo militar, let·no os 
rncsmos direitos, que silo concedidos µela lei 
ela ncndeuiia militar 1lo imperio do Brazil aos 
e1npr1:gmlos nlli da mesma denominaçil.o ; o 
po,·luiro e gu:mlas serão lia proposta do com
llll\llllante cm chefe do corpo, e sujeitos ás 
IIWHlllllS C:IH!LliçOcs, (jllC os oulrns. 

Al'l. 11 l. Havcrno constantemente 4 of
li.,i11cs 1lcs1:nliado1·cs empregados nu nrchivo 
mililnr, e 110s ca8os de urgencin serno admillido1u 
lnlllnB lll:IÍs, qnanlos furem neccssarios. 

Al'I. 112. l'ara se athnillirem mais des!:
lll1:11lore:i ~crá i11dispensavel a approvaço.o do 
governo pela secretaria de estado elos negocios 
da g111J1-ra, e feita a acquisição motivada por 
via do co111111antla11te em cliefe do corpo. 

Art. 113, Será inhereBte ao archivo militar 
da côrte uma officinn de lilhographia, e gravura 
para se multiplicarem, quanto conve21lrn, os 
trabalhos mais uleis, e para preparar com os 
traços de meridianos e µaralle!os, segundo as 
projecções, que se qnizerem, e nos pontos, ou 
escalas determinadas, o papel para conslmcção, 
copia, ou n:dacção de todas as cartas de qualqner 
parte do territorio do Brazil. . 

Art., 114. O direclor do archivo podel'a 
publicar, e mandíll' pôr á venda todos os lrn
balhos da ofíicina ele gravlln•, precedendo sem• 
pre parlicipaçl\o ao governo, 11ue poclel'á sus\ur 
a venda das eonsas, que nUO quiier publicut·. 

Art, 115, Os oflicincs engenheiros só JHl· 

dcráa ser cinpr<'gaclos em trabalhos de lillio-
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graphia, ou gravura por extrema necessidade, 
e. mais para ensinarem, e corrigirem os pai
zanos empregados nestes trabalhos, do que para 
os fazerem effectivamente, q11e nao é para casos 
tno simples, que se exigem delles tantos conhe
cimentos, e boas qualidades. 

<( Art. 116. Tanto para desenhadores do ar
chivo, Cl'.lmo mais particularmente, para a of
ficina de lithogrnphia e gravura, se poderáõ 
admiltir os paizanos nacionaes, ou estrangeiros, 
que fôrem conhecidamente babeis nestas artes, 
pagando-se-lhes um ordenado mensal, segundo 
o seu prestimo e agilidade. Estes orden:.dos 
serao justos pelo director do archivo, depois de 
ter visto trabalhar os pretendentes; nAo exce
deráõ, em caso algum, á somrna dos vencimentos 
de um segundo tenente empregado em dese
nhador, e ficaráõ sujeitos á approvaçs.o do 
governo pela secretaria de estado competente. 

« Ar!. 117. A officina de lithographia e gra
vura ficará por ernquanlo entregue ao zelo do 
director do archivo, mas este ficará obrigado a 
apresentar no termo de quatro annos, depois 
que principiar a dirigil-a, um projecto de regu
lamento para este eslabelecimento, que póde 
ter ensaiado antes, e que depois de cor
recto e approvado venha a servir-lhe de regra 
perpetua, tendo em vista da sua organizaça.o : 
1°, o melhor desempenho dos trabalhos; 2º a 
maior economia possível; 3°, as maiores van
tagens para o estabelecimento pela venda de 
seus trabalhos. 

e( Al't. 118. O serviço do archivo sei·á em 
todos os dias uteis, salvos os feriados geraes, e 
desde as oito horas da manli!l até ás duas horas 
da tarde. 

<( Art. 119. O trabalho da officina de lilho
graphia e gravura será em todos dias de tra
balho, e lambem desde as oito horas até as 
duas da tarde. 

<( Art. 120. Os paisanos empregados na offi· 
cina, ou ein desenhadores, perderáõ os dias em 
que nno trabalharem, ou entrarem tarde, na 
raza.o de seus ordenados ; no primei1·0 caso 
perda inteira, e no segundo metade. 

" Art. 121. Os officiaes empregados em de
senhadores, e mesmo de qualquer modo na offi
cina de lithographia, nao flcno sujeitos a multas, 
porque um jury julgo.rá dos seus serviços. 

" Art. 122. Todas as faltas, tanto no archivo 
como na officinll ( comprehendidos os officiaes 
desenhadores) serã.o apontadas pelo portdro, e 
lançadas em livro competente pelo secretario, 
na presença do director, ou do seu ajudante, que 
rubricaráõ o assento. 

(< Art. 123. O director do archivo militar 
quat1do entender que algum dos officiaes em
pregados debaixo das suas ordens na.o c1rn1pre 
com os seus deveres, o participará ao comman
dunte em cheCc, por escl'ipto, e com a permissao 
deste dispensará o ofllcia\ do serviço ele que 
estiver cucarl'egado, e 1·equisitará outro em seu 

TOMO 1 

lugar, que lhe será concedido, precedendo 
ordem da secretaria de estado respectiva. 

" Art. 124. Quanto aos desenhadores litho
graphos, ou gravadores paisanos, uma vez ap
provado o numero dos que devem conservar-se, 
ficará autorizado o direclor do archivo para des
pedir os que mal servirem, e para engajar 
logo outros, dependendo da approvaçao do go
verno, unicamente sobre o preço do engaja-
mento. · 

" Art. 125. Haverá no archivo 11m terceiro 
eecripturario, com o ordenado annual de 300$, 
e direito á accesso nas repartições militares de 
fazenda, para ser empregado na copia das me
morias, e de lodos os mais papeis que se pre
cisem multiplicar. 

« Arl. 126. Sendo precísos mais escriptu
rarios, ou copistas, o direclor do archivo poderá 
empregar quem lhe parecer capaz para este ser
viço, seguindo a mesma regra, que fica dada 
para os desenhadores puisanos, e não ajustando 
pessoa alguma por maior ordenado do que 
vencer o escripturario. 

"Art. 127. As gratificações dos desenhadores, 
e os salarios dos lilhographos, gravadores e 
escripturarios avulsos ; bem como os ordenados 
do porteiro e guardas, serão pagos pela folha 
mensal das despezas do ar~hivo, feita e assi
gnada pelo secretario archivista, e rnbricada 
pelo direclor. 

" Art. 1:t8. Esta folha assim prompta ficará 
registrada em um livro proprio, e será depois re
mettida pelo commandante em chefe á secre
taria de estado dos negocios da guerra para ser 
paga pela estaç!lo competente. 

<( Arl. 129. E' da compelencia do secretario 
archivista receber o importe desta folha, e fazer 
o pagamento della, pelo modo, que lhe ordenar 
o director do archivo. 

<( Art. 130. As quantias correspondentes ás 
multas nno irao abonadas nas folhas, mas só
mente a parte restante, que tenha de ser rece
bida pelo individuo multado. 

<( Art: 131. As gratificações e mais venci
mentos, que compelirem ao dirnctor do archivo 
militar, seu &judunte, secrelario archivista e 
escripturario etrectivo, serllO pagas pela mesma 
repartiçil.o por que se pagarem os soldos, prece
dendo as restricções, que eslivt:rem em uso no 
pagamento das gratificações em geral dos offi
ciaes em diligencia. 

« Ar!. 132. O director do archivo estará 
immediatamente sujeito ao commandante em 
chefe do corpo, em todos os casos de serviço. 

<( Art. 133. Em cada uma das cidades ca
pitaes das províncias do Pará, S. Pedro do Rio 
Gmnde do Sul, Matto-Grosso, como chefes 
lugal'es dos departamentos de engenheiros, ha
ve1·á um archivo, que se chamará:_ archivo 
departame11 tal. 

(( Art. 134. Nas cidades capitaes das provin: 
cias dn Bahia, Pernnmbuco, Ceará e Santa 

33 
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Catharina, havei-ão archiv(lll de deposito sujeitos, 
e fazendo parte dos archivos central, e deparla
mentaes respectivos. 

"Art: 135. Nas secretarias da presídencia 
de todas as outras províncias haverá uma sala 
destinada nnicamente ao deposito das cartas 
pertencentes á província, entregues por inven
tario ao secretario della. Estes deposilos fariio 
parte dos archivos departamentaes respectivos. 

" Art. 136. Os archivos departamentaes tera.o 
um director, ou mandado pelo commandante 
em chefe do corpo, ou nomeado pelo official 
commandante do departamento, e em todos os 
casos subordinado á este. 

e< Art. 1.37. Os archivos departamentaes na.o 
poderáõ ter mais que 2 desenhadores effe
ctivos, dos quaes o mais antigo fará as funcções 
de secretario archivista, independente do seu 
trabalho como desenhador. 

« Art. 138. Quando se precisarem mais de
senhadores, on algum escripturario, o comman
dante do departamento os poderá pedir ao com
mandante em chefe do corpo, que por intermedio 
da secretaria de estado respectiva pedirá ao 
governo a permissil.o de os empregar, ou 
admittir. 

« Art. 139. Nos archivos departamentaes ha
verá um guarda, com o ordenado annual de 
200$, respousavel pelo asseio do archivo, 
e obrigado a todos os trabalhos braçaes 
delle. 

<e Art. 140. O governo mandará dar casas 
com as sala;; precisas para o ar1·anjo dos ar
chivos departamentaes, e dos archivos de de
posito, em algum edificio da naçl!.o, de modo, 
que niio fiquem sujeitos á mm.lanças, e remoçoes 
de capricho. 

« Art. 141. Os quatro archivos de deposito 
poderáõ ser annexos ás ~ecretarias das presi
dencias respectivas, mas entregues por inven
tiirio na presença do presidente da provincia, 
á um dos officia1!s engenheiros, que se achar na 
capital della, o qual será da escolha d.o com
mandante · em chefe, ou da nomeação do 
com mandante do departamento. Taes archivos 
estara.o em salas separadas, de que terá a chave 
o official encarregado. 

« Art. 142. Estes archivos nno tera.o dese
nhadores effectivos; mas poderáõ os presi,dentes 
das l'rovincias empregar, quando fôt· de ur
gencia, debaixo das ordens e direcç/lo do 
official archivista, um ou mais desenhadores, 
em copiarem as plantas, que precisar; isto 
porém, sendo autorisado para uma tal despez.a, 
que aliás nao entra na da creaç:i.o destes ar
chivos. 

« Art. 143. Nos archivos departamentaes 
existirá sempt·e um inventario exacto de tudo 
quanto houver nos archivos de deposito ; hem 
assim do que houver nos depositas annexos ás 
secretarias das presidencias das outras provín
cias. 

e< Estes inventarios serão iguaes aos que fi. 
carem nos pequenos archivos, ou nos depositas, 
terão á margem o valor verdadeiro, ou estimado 
de cada objecto, segundo a disposic1l0 dos arls. 
106 e 160 deste regulamento ; e seriio refor
mados no primeiro dia de Janeiro de todos os 
annos. 

,e Art. 144. O commandante em chefe do 
imperial corpo de engenheiros será inspector 
do archivo militar da côrte, e de todos os outros 
archivos departamentaes, ou de . deposito do 
imperio. 

,e Art. 145. ·Semelhantemente os comman
dantes dos departamentos serão sub-inspectores 
dos archivos militares do seu departamento, 
que todos estarão sujeitos ás suas ordens. 

« Art. 146. Ninguem é autorizado a pedir, 
dar, ou tirar de um archivo militar papel 
algum, de que nilo fique o original archivado . 

" Exceptua-se o caso unico das remessas dos 
archivos de deposito aos arcbivos departa
mentaes, para nelles se multiplicarem as 
copias ; mas neste mesmo caso serao os dire
ctores dos archivos departamentaes obrigados a 
restituir os originaes, ou a substituir-lhes uma 
copia fiel. 

,e Art. 147. Os officiaes encarregados dos ar
chivos de deposito, e os directores dos archivos 
departamentaes, que contravierem á disposiçao 
do artigo antecedente, serão repnta<los em 
falta, e lhes será notada em seus assentos. 

cc Art. 148. O archivo central estará em com
municaçllo directa com os archivos departa· 
mentaes, e estes com os de deposito, em tudo 
quanto fôr t·elativo á proµagaçl!.o reciproca dos 
objectos geographicos, militares, e estatísticos, 
depositados em cada um. 

,, O directo1· do archivo central lerá a seu 
cuidado a remessa para todos os outros, dos 
trabalhos, que se tiverem passado á impressllo, 
para que os haja em todos os archivos. 

ct Art. 149. Do mesmo modo seriio remei· 
lidos ao archivo central aos departamentaes os 
instrumentos de todas as qualidades, utensis, 
etc.; bem como os papeis que forem necessarios 
para a construcçn.o das ca rlas de cada dt!parta
mento, já prornptas da graduaçllo nas diversas 
escalas adoptadas pelo archivo, e com as linhas 
dos meridianos e parallelos traçados segundo as 
projecções das cartas e latitude dos lugares, 
para que deva.o servir os papeis. 

,e Art. 150. Os directores doR archivos depar· 
tamenlaes e os officiaes encarregados dos ar• 
chivos de deposito, facilitaráõ aos presidentes 
das províncias, commandanles das armas e 
officiaes generaes em commissão as r.artas, 
planos ou memorias de que precisarem, sem 
quebra do art. 146, sendo-lhes requisitàdos 
por um officio e entregues á vista de um recibo 
assignado do proprio punho da autoridade que 
taes objectos pedir. Este recibo ficará archi
vado para por elle se exigir a restituiça.o. 
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« Art. 151. O com mandante em chefe do 
imperial corpo de engenheiros e os comman
dantes dos departamentos poderão mandar 
officiaes de sua escolha ás províncias em que 
estiverem simples depositas de plantas annex.os 
ás secretarias das presidencias, para qualquer 
objec:to do serviço dos archivos, e neste caso os 
presidentes <las provincias lhes mandat·áõ fran
quear completamente os ditos depositos. 

« Art. 152. A compra dos instrumentos e 
de todos os outros objectos indispensaveis aos 
archivos, será feita pelo archivo central da côrte 
e por grandes receitas apresentadas ao governo 
pela secretaria de estado dos negocios da guerra, 
e logo que seja approvada a compra, será en
viado um official habíl e de confiança do com
mandante em chefe, para ir aos paizcs estran
geiros escolher e ajustar os instrumentos e 
mais objectos de cuja com pra fôr enc'lrregado, 

· segundo as instrucções por escripto que re
ceber do governo. 

« At=t. 153. O official encarregado desta 
missao irá em diligencia activa e ntto poderá 
tirar comrnissllo mercantil da sua agencia. 

« Art. 154. O director do al'C:hivo militat· da 
côrte quando fizer qnalqnP-r pedido de instrn
mentos, etc., será obrigado a ap rêS<, l![ar nma 
relação de todas as cousas qlle anteriormente 
tinha o archivo, com os seus preços e a decla
ração da sua existencia, e aonde, ou do seu 
consumo e se forao pagos os objectos perdidos, 
por quem, em que estaçtto 011 emfim se forl:IO 
perdidos por sinistl'O inevitavel. 

(( Art. 155. Pelos archívos militares se faci
litaráõ aos officiaes engenheiros, estojos, caixas 
de tintas, papel de todas us qualidades, pennas, 
lapis, etc., pelo verdadeiro custo e todas as 
vezes que elles o quizerem, pelas pagadorias 
J'espectivas sera embolsado o governo da im
portancia de tudo dentro de 3 inezes. 

11 Art. 156. Pura bem se cumprir o artigo an
tecedente, terão os directores dos archivos o cui
dado de communicarem estas divitlas ás estações 
competentes, e de regularem as entregas pelo 
desconto mensul em que concordarem os om
ciaes de modo que tudo fique pago dentro dos 3 
mezes, ou antes. Pela mesma repartiçl!.o se ti
rará certidão á custa do official de que o paga
mento ficou concluído, e esta certidão acom
panhará como documento a relaçllo dos objectos 
consumidos de que se trata no art. 154. 

•< Arl. 157. O papel gravado para a éonstmc
çãa das cartas, preparado na officina de gravura, 
será igualmente vendido aos officiaes ; mas só
mente pelo seu verdadeiro custo, ainda que se 
venda ao publico por preço maior. O pape! 
consumido nos trabalhos dentro dos archivos, 
bem como tudo o mais que fôr necessario, será 
por conta do governo. 

« Art. 158. Todos os instrumentos, machi
nas, utensis de qualquer modo que sejão, que 
os officiaes receberem parn o desempenho das 

commissões de que forem encarregados, lhes 
serão dadas com uma relaçao dos seus verda
dl:!iros valores, e o recibo que passarem será 
em outra identica re1aç1J.O. 

cr Art 159. O official que não en•tregar, ou 
que entregar dete riorada algt1ma das cousas 
recebidas dos archivos, será obrigado a pagar o 
concerto, ou o valor do objecto desencaminhado 
em descontos feitos pela terça parte de todos os 
seus vencime1üos, o que deve cumprir-se do 
modo determinado no art. 156. 

« Art. 160. Se a perda fór de alguma carta 
origin;il, que nl'io possa supprir-se, será paga. 
por cern vezes o valor que ella teria, sendo 
gravada : arbitrio snfficiente para castigo da 
ommiss!l.o do official, ainda que na.o seja uma 
verdadoira indein nisaçlio da perda. Por esta 
regra estarlíO guurdados todos os originaes dos 
atchivos, e assim será julgada a responsabili
dade dos archivistas. 

TITULO XIII 

DIS POsrçõ ES (l ERA ES 

(< Art. 161. Em todas as questões de medi
ção de terras, concordando as partes litigantes 
em se louvarem nas decisões dos officiaes do 
imperí>\l corpo de engenheiros, ou requerendo 
os juizes de direito o auxilio de suas luzes, os 
commandantes dos r!eparlamentos poderáõ no· 
mear tres officiaes da sua escolha, ou aquelles 
que as partes interessadas de accôrdo escolhe
rem, e a decísllo dada pelos tres officiaes terá a 
força das decisões de um verdndeiro jmy. 

« Art. 162. Permitte-se aos officiaes do im
perial corpo de engenheiros, que formem sobre 
si um cofre de monte-pio, com as condições 
que .lhes parecer, e será ohrigalorio para todo 
o corpo, em concot·dando nelle a maior parte 
dos of'ficiaes. 

,, Art. 163. Os pagado1·es das tropas nos lu
gares em qne se acharem os orficiaes, ficão 
obrigados a receber-lhes os descont<Js, que se 
es!abe!ecereo1 para esse fim, do mesmo modo 
que hoje se faz o desconto para o monte· pio aos 
officíaes qne o pagtto. 

« Al't. 164. O governo, ficando por este modo 
depositario de taes quantias, as mandará en
tregar regularmente nesta côrte ao thesoureiro 
do cofre deste estabelecimento, que fôr autori
sado para isso, segundo os esta(u tos. 

n Art. 165. Esta convençào particular dos 
officiaes do imperial corpo de engenheiros, 
quando venha a realizal'-se, n1o os priva rá do 
direito, que possão ter as contemplações, que se 
tiverem em geral com todos os officiaes do 
exercito. 

,e A1·t. 166. Formado o plauo de um tal 
monte-pio, e sendo assignado por mais de 
metade dos officiaes do corpo, e merecendo a 
approvaç!l.O do governo, ficará valendo, com o 
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lei organica do corpo, e o governo obrigado a 
fazei-a cumprir. 

cc Art. 167. Sendo provavel, que uma sus
pirada organ;iação do exercito brazileiro faça 
abolir os postos de marechal do exercito, te
nente general, marechal de campo, e briga
deiro, e estabeleça uma só classe de general!s 
ácima dos coroneis. deve-se alterar o art. 3° do 
tit. 1º, empregando.um só official general, como 
commandante ; fixando os mais postos de ma
neira que nao excedão o numero proposto. 

« Paço, em 4 de Junho de 1833.- Antero 
José Ferreira de Brito. » 

A' commissao de guerra. 
cc Augustos e digníssimos senhores represen

tantes da nação. 
,, Tendo já o governo de Sua M~gestade o 

lmperaclor o Senhor D. Pedro II, feito chegar 
ao vosso conhecimento, por intermedio do 
ministro e secretario de estado dos negocios 
esti·angeiros, as noticias officiaes sobre a pro
jectada restauração, dirigida e sustentada por 
estrangeiros aventureiros ; e com quanto o go
verno esteja bem persuadido, que cada cidadão 
brazileiro será um baluarte inexpugnavel para 
sustentar o throno do Senhor D. Pedro II, 
a constituição do imperio, e sua perpetua índe
pendencia, nao deve todaviá deixar de tomar 
as medidas necessarias, e as mais energicas, 
para repellir uma tal a~ ressão. E porque o go
velno necessita da vossa cooperação ; sou au
torizado a apresentar-vos a seguinte propo
siçllo: 

« Art. lº. O governo fica autorizado a elevar 
a força do exercito a 12 mil bayonetas, caso 
assim o exij!lo circumstancias extraordinarias. 

« Art. 2°. Para fazer eITectivo o numero de 
praças designado do artigo antecedente, poderá o 
governo encarregar do necessario recl'utamento 
á officiaes do exercito idoneos, que procedão a 
elle de accordo com os respectivos juir.es de 
paz. 

11 Art, 3º. O governo fica autorizado a chamar 
pnm o serviço designado no tit. 5° da lei de 13 
de Agosto de 1881, os corpos de guardas nacio
naes que julgai' necessarios. 

cc Art. 4º. O governo poderá desde já des
pender a somn1a de 31:l0:000$ com as forta
lezas, orçamentos, e munições de guerra. 

« Paço, em 11 de Junho de 1833.- .Antero 
José Ferreira de Brito. » 

Farão ambas as propostas á commissão de 
guerra, sem embargo de requerer o Sr. Fer
reira França, que uiua dellas fosse além da de 
guerra, ás commissões de orçamento, constitui
ção e estatistica ; o que nllo é adoptado. 

Apparece de novo na sala o ministro da 
marinha, e continua a discussão do art. 1~ da. 
proposta. sobre a organii:ação do arsenal de 
marinha. 

O Sa. CASTRO E S1LVA apresenta esta emenda : 
cc Cada um dos escrivães da íntendencia terá o 

ordenado de 1:200$000.- Cast·ro e Silva. J> 

Não é apoiada. 
O Sr. Montezuma foliando mui largamente 

nesta malcria, sustenta a doutrina da sua 
emenda, e responde aos argumentos de um Sr. 
deputado. 

O Sr. Rodrigues Torres (niinistro dei ma
rinha) responde ás objecções, argumentos do 
i!lustre deputado, e entre muitas razões que ex
pende em favor da doutrina do ~rtigo, lembra 
que o governo póde achar homens no corpo de 
marinha com toda a capacidade precisa para 
serem bons ofticiaes da armada, e não para 
servirem o lugar de intendente. 

O Sr. Lobo de Souza falla a favor da dou
trina do artigo, e constesta os argumenlos do 
Sr. Montezuma. 

Adia-se a questão pela hora ; e o Sr. minis
tro retira-se cem as fo1rnalidad es do costume 

O SR. PRESIDENTE dá para orde111 do dia a 
mesma da sessão antecedente. 

Levanta-se a sess!lo depois das 2 horas da 
tarde. 

i§es1eoão em 12 de Junho 

PRES!DENC!A DO S::\. LIMPO DE ABREU 

SuMMAmo.-Expediente.- Ordem do dia.-
01'ganfactção do ai·sencil de inai·inha .- Dis
cui·sos dos Srs, JJiay, Costa F e1·reii·ct, R()· 
d'figues Toi"T'e.s (ministro da marinha), 
llfontezurna e L obo de Soma.- A diamento 
da discussão pela hora. 

A's 10 boms feita a chamada, comparecem 
80 Srs. deputados. 

Fallão com parlicipaçllo os Srs. Lemos, Jun· 
queira, Pinto Pcbwto, Baptista Pereira e Duarte 
Silva: e sem ella os Srs. Moura, Paula Albu
querque, Corrêa de Albuquerque, Lino Cou
tinho, Pinto Chichorrn, Baptista Caetano, Gomes 
da Fonseca, Fen·eira de Mello, Pinto Coelho, 
Vasconcellos, Paula Simões, Clemente Pereira 
e Lédo. 

Aberta a sesstl.O, é lida a acla da antecedente, 
e approvada. 

O SR. 1" SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDJENTE 

Officio do ministro dos negocios estrangeiros, 
sati~fazendo á requisição, que em oliicio de 10 do 
corrente se lhe fizera, enviando as copias das 
participações officiaes, á que elle alludio na sua 
mensagem, e for!lo expedidas á secretaria de 
estado por diversas legações imperiaes. - A's 
commissões de co~stituiçno e de diplomacia. 

Do ministro do imperio, cobi-indo o requeri
mento, e mais documentos de Antonio Marianno 
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de Azevedo Marques, professor publico de rhe
torica e poe!ica da cidade de S ~ Paulo, acom
panhado do officio do presi1lenle da província 
de S. Paulo, em data de 10 de Setembro do 
anno pass ,1do, qne servio de informaçno á pre
tençao do supplicanle, de ser jubilado com o 
ordenado por inteiro, em attenç1lo de te\' exer
cido o magisterio por espaço de 20 annos, e 
achar-se impossibilitado de continuar nelle por 
motivo das molestias que padece. - A' com
missao de pensões e ordenados. 

Sao remettidas á commissao de estatistica as 
representações das camaras municipaes das 
villas de Silves e de Egas, pedindo a ratificaçno 
da separaçao da comarca do Rio Negro, e sua 
.elevaçllo á provincia. 

A' commiss11o de constituição, a do juiz de 
paz da barra do Rio Negro, .João da Silva e 
Cunha, acompanhada da acta original do con
selho extraordinario installado no mesmo dis
tricto, e da copia do protesto dirigido ao presi
dente do Pará. 

A' mesma commissi!o de constitnição o re
querimento de Antonio de Castro Delgado, 
pedindo sei· declarado cidadão brnzilei1·0. 

A' 3• commissllo de fazenda, o de diversos 
proprietarios desta côrle, pedindo isençil.o da 
decima de suas casas que oceupão. 

A' commissao de petições os do marechal rle 
campo José Corrêa Picanço, e Joaquim Ri
beiro de Brito. 

Approva-se a re,!acç!lO do projeclo de lei, 
que separa da fazenda nacional do Cubatao de 
Santos o terreno de meia legua em quadra, e o 
applica parn a pastagem dos animaes, qne tran
sít!l.o pela estrada de Santos, e para fundação de 
uma povoaçào. 

Vai reu1ettida á commiss110 de justiça cri
minal a indicaçllo cio Sr, Costa Ferreira, con
cebida nestes termos : 

t< Requeiro que se diga ao governo que a 
duvida dos desembargado;·es da relação do 
Maranhao, concernente ao artigo do codigo 
criminal, nl10 procede.-Costa Ferreira,. " 

Continuando a cliscu;;s110 do req11erimento 
do Sr. Monte·wma, adiado na sesRao antece

.denle, pedindo informações ao governo sobre as 
medidas, que tem tomado para evitar a falsifi
caçno das notas, vem á mesa, e é apoiada a 
seguínté emenda do Sr. ·Rezende: 

a Accrescente-se-assim como as providen
cias, que se tem dado para que nas estações 
publicas se nllo receba 0 cobre falso, conhecido 
como tal.-Rezende." 

Posto á votaçil.o o requerimento é appro
vado com a emenda. 

· Continua lambem a discussão do adiamento 
(interrompida pela hora) do parecer da com
missão de justiça criminal, sobre o requerimento 
do Sr. Rezende para se recommendar ao go
verno, que faça effectiva a responsabilidade do 

corregedor do crime d:i côrte e casa, etc., n!lo 
passou ; e é approvado o mesmo parecer. 

" A commissao de marinha e guerra exa
minou .o requerimento dirigido á e,;ta cainara 
pelo tenente coronel do estado 111,iior J,lao An
lo riio Pereir.1 da Cunha, o qtra I representa, que 
havendo sido demillido do exercício de enct.1r
regado de negncios junto á côrte de Berlim uo 
anno de 1830, e na.o po,fondo regressar ao 
Beazil, senão no fim do anno proximo passado, 
em raza.o de graves enfermidades, comprovadas 
por certidão do profossor que tratou, requerêra 
pela repartiç!l.o competente o pagamento dos 
soldos ven cidos desde o dia em que deixou o 
exer~icio do emp1·cgo diplomatico, até aquelle, 
em que se apresentou no quartel general de$la 
côrte, e que lhe fôrn indeferida tal pretenç!!.o : á 
vista uo que pede á esta camara, que haja de 
providenciar a tal respeito. A commissao, atten
dendo de urna parte ás razões ponderosas, que 
assistem á pretençao do supplicante, e por outra 
parle considerando, que o ministro da guerra 
procedeu em regra naste caso, é de parecer que 
se adople a seguinte resoluçllo. 

t< A assembléa geral legislativa resolve: 
" O governo fica autorizado para pagar ao te

nente coronel do estado maior João Antonio 
Pereira da Curiha, a importancia dos seus soldos, 
desde o t.lia em que deixou o exercício de en
carregado de negocios junto á côrte de Berlim, 
alé áquelle, em que se apresentou no quartel 
geneml desta côrlc. 

" Paço <la camara dos dep11tados, 11 de Junho 
e!'-! 1833.- Vieira Sottto.-F. do Rego. " 

E' approvado o parecer, e a resoluçào á im. 
prirnir -se 

cc Foi visto pela commiss!lo de constituiçno o 
req lterimento e mais p,1peis dtJ padre Antonio 
Joac111im do Nasnirnento Bdleza, religioso 
egresso, e urna resoluçllo do serrn,.lo, qne o de
clara no gtJzo dos direitos de cidarlno brazileirn. 
A commissllo ob;erva, que o supplic,wle é na
tmal de Po1·t11gal, qL1e residio como fz·ade cm 
Pernau1bnco, que como tal foi para Portug,11, 
antes de declarada a indepentlencia do Brnzil ; 
que alli se secL1larisou, e foz seu patrimonio na 
cidade do Porto em 1822, que voltou ao Brazil 
depois de já proclamada a independeneia em 
1824. A' vista rio que é evidente, que elle se 
n!lo acha nas circurn,tancias, qt1e exige a con
slituiçilo, e que só lhe compete o úireito de 
nalm-alisar-se, querendo. Portanto julga a com
missão, que assim lhe deve deferir. 

,e Paço da camara dos deputados, em 10 de 
Junho de 1833.-João Oandido de Deos e Silva. 
-A. P. da Costa Ferreira.-M. Alves Branco." 

Assignou-se vencido um dos membros da 
commissilo. 

Fica adiado por pedir-se a palavra. 
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Da commissl\o de marinha e guerra: 
« José Jacome Doria, escriv!io da pagadoria 

da marinha da provínçia da Bahia e Manoel 
Pereira Heitor de Macedo, escrivao da malricllla 
da gente de mar da mesma provincia,. reclama.o 
contra a injustiça, que com elles se praticára, ex
cluindo-se do augmento de ordenadú, que por 
decreto de 2 de Abril de 1825 lhes fôra conce
dir!o, mandando-se igualar os ordenados dos 
empregados civis da intendencia da marinha 
da4uella província, aos do arsenal de marinha 
desta cõrte, de classes semelhantes ; injustiça, 
que se lhes fez sob pretexto de serem alli cha
mados escrivll.es da pagadoria e da matricula 
da gente de mar, os empregados, que, exerci
tando iguaes funcções no arsenal da côrte, são 
ahi denomina<los -escri v:ies da mesa granue ; 
entendendo talvez a autoridade, que deu exe
cução áquelle decreto, que a expressll.o-classes 
semelhantes- era sinonymo de classes de iden
ticas denominações. Nem as representações da 
junta da fazenda, nem os requerimentos dos 
snpplicantes puderão até agora obter deferi
mento favoravel e conforme a letra do de
creto de 2 de Abril de 1825, resultando que 
desde aquelle tempo têm os supplicantes soffrido 
privações, continuando todavia no onus, e mul
tiplicado trabalho de seus empregos, cujas func
ções, á vista dos documentos cumpre declarar, 
que elles têm sabido desempen11ar com zelo, 
honra e assiduidade. Convencido da justiça, 
que assiste aos supplicanres nesta pretencrio, e 
altendendo ao crescimento do desfalque, que 
têm experimentado com a perda dos emolu
mentos da matricula, que forllo abolidos pela 
lei de LO de Setembro de 1830. O conselho 
geral da provincia deferindo a supplica, que 
foi dirigida, elevou o 01·rlenado a 1 :000$; 
mas o presidente em consP!ho, não se jul~ando 
autorizado, para lhes mandat· abonar este orde
nado assim nugmentado, trouxe ao conheci
mento do poder executivo, e este suhmetlet1 á 
consideruçao desta augusta carnara as justas 
reclamações dos supplicantes. Depois de exa
minar o grande numero rle documentos, com · 
qne os supplicanles instruira.o seus requeri
mentos e tendo allençl\o com os officios dos pre
sidentes daqtrnlla provincia, e com a opinião do 
conselho geral que unanirnes concordno em de
clarar verdadeira e justa a reclaniação dos 
supplicantes. A commiss!lo de marinha e guerra, 
é de parecer, que se lhes defira com a seguinte 
resoluçM. 

" A assembléa geral legislativa resolvo: 

« Artigo unico. Manoel Pereira Heitor de 
Macedo, escrivno da matricula da gente de mar, 
e Jcsé Jacome Doria, escrivll.O da pagadoria da 
marinha da provincia da Bahia, e&t11.o cornpre
hendidos no decreto de 2 de Abril de 1825, 

' que mandou igualar os: ordenados dos empre
i:;ados civis da intendencia da marinha da pro-

vincia da Bahia, aos do arsenal de marinha da 
côrte, de classes semelhantes e como taes devem 
ter o ordenado de 800$ cada um. 

« Paço da camara dos deputados, em 11 de 
Junho de 1833.-Vieira Souto.-Baptista de 
Oliveira.-F. do Rego." 

Fica adiado por pedir-se a palavra, mas pro
pondo-se i:i urgencia é apoi:ida e approvada, e a 
discussrto do parecer adiada pela hora. 

ORDEM DO DIA 

A's 11 horas annunciando-se estar o Sr. mi" 
nistro da marinha no salão, é introduzido com 
as formalidades do estylo, e continua a discussno 
do nrligo 1° da proposta do governo sobre as re
formas dos arsenaes, com a emenda apoiada 
na sessão· an lerior. 

O Sa. MoNTEZUMA manda á mesa, e é apoiada 
a seguinte eme11da: 

« Caso nll.o passe a minha emenda-para ser 
official de marinha o intendente do arsenal.
<< Que o art. 1° seja redigido de maneira, que se 
determine, que o intendente da marinha seja 
tirado da classe dos officiaes de fazenda.-Mon
te,mma. n 

O Sr, Ma.y falia mui largamente sobre esta 
ma teria, e diz que para a 3• discussão, reser
vará_ as emendas, que tem a fazer. 

O Sa. MoNTEZUMA manda á mesa uma sub
emenda, para que no caso de não passar a sua 
primeira emenda, que seja intendente ofticial de 
marinha, seja então official de fazenda : esta 
emenda é apoiada e entra em discusstto. 

O Sr. Costa. Ferreira, pede que o Sr. mi
nistro dê esclarecimentos sobre a quanto dei
tará o excesso da despeza no augmento dos 
ordenados marcados na proposta. 

O Sr. :Rodrigues Torres ( ministro da 
marinha) satisfaz ao illuslt·e deputado, e 
responde a varios argumentos, que se tinha 
expendido, e diz que o intendente da marinha é 
responsavel por muitos contos de réis, e que o 
individuo para exercer este emprego é pre
ciso, que tenha uma honra e probidade a toda 
a prova, e que por consequencia nao acha ex
cessivo o ordenado marcado na proposta; e 
elogia a conducta do actual intendente de ma
rinha, declarando que nll.9 é com vistas em 
grande ordenado, que elle serve aquelle em
prego, e sim na certeza de, com o seu serviço, 
ser util á sua patria. 

O Sr. Montezuma. falla mui largamente sobre 
este objecto, e sustenta a sua opinino, respon
dendo aos diversos argumentos com que o tinh:IO 
contestado ; diz mais, que linha lido no Jornal 
do Commercio, que Mr. Taylor se dizia, estan 
nomeado com mandante em chefe das forças na
vaes do Imperio; mas que suppunha, que isto 
era demasiada credulidade de Mr. Plancher, 
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porém, elle, que assim o tinha posto no .Jornal, 
algum fundamento teria pat·a isso, e conclue 
pedindo á camara, que tome em consideração 
as suas emendas. 

O Sr. Rodrigues Torres (ministro da ma
rinhe,) toma a contestar os argumentos do 
Sr. Montezuma, e dá uma explicaçao ao que 
tem dito. 

O Sr. Lobo de Souza. sustenta a sua opiniao 
a favor da doutrina do artigo, mostra que de 
toda a legislaç110, que tem apontado, se collige, 
que os intendentes de marinha, pódem ser 
tirados das duas classes. 

O SR. MAY propõe o adiamento desta quesll!O 
a qual sendo apoiada, nao é afinal approvacta'. 

Encerrada a discuss110, depois de. longo debate, 
retira-se o _Sr. ministro, e pondo-se o artigo á 
votação, é approvado, ficando prejudicadas as 
emendas. 

Entrn em discussão o 2° artigo, vem á mesa 
e é apoiada a seguinte emenda do Sr. Monle-
zuma: · 

" Supprima-se a parte do artigo, onde se trata 
da creaçl!o de um escrivão da pagadoria, de
vendo este emprego ser desempenhado por um 
dos escrivães da intendencia, vencendo uma 
gratificaçM de 200$000. -1l.fontezu:ma. i> 

O MEsMo Sa. MoNTE1.ui111. O!)põe-se ao § '2.° e 
manda á mesa o sr.guinte requerimento: 

« Proponho, que volte a lei á commissão res
pectiva, afim de a harmonisar com o disposto 
na lei de 23 de Outubro de 1832 sobre o ar
senal de guerra.-Montezuma. » 

Sendo apoiada não passa. 
Dando 2 horas, fica adiada a discussao, e o 

Sr. ministro retira-se com as mesmas formali· 
dades, com que entrára. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem do dia 15 : 
; Resoluçao de 1832 impressa sob n. 138 ; re· 

soluçr!.o nllo impressa, revogando e arl. 5° da lei 
de 9 de Dezembro de 1830; resolução não im
pressa, approvanJo a pensllo do padre Francisco 
de Paula e Oliveit·a, leituras de projeclos e in
dicações, e pareceres adiados ; ao meio dia as 
seguintes propostas dos conselhos geraes ; do 
Piauhy no impt·esso 11. 5 de 1832 a 2•; reso
luçõ~s vindas do senado, approvando as do con
selho geral de Goyaz no impresso n. 6 des te 
a nno a 2•, 3" e 5•; de Santa Cat.harina no im· 
pressa 11. 13 deste anno a 5"; do Ma1·anb110 a 
de n. 32 dito de S. Paulo no impresso n. 24 dito 
a 1•, 2•, 3" e 4"; de S. Pedro do Snl no impresso 
n. 20 dito a l", 2", 3", 4·, 5", 6" e 7· ; resoluçao 
n, 126 do anno passado. 

Levanta-se a sessão ás 2 horas da tarde. -·-

Sessão eIU IS de .Junho 

PRES!DENC[A DO SR. LIMPO DE ABm:u 

SumrARio.-Expedien te.-Ordcm do dia.
Pensões a Manoel Rod1·i_gues de Sottza e 
outros. -Jubilaçüo do padre Fl'ancisco de 
Paula e Of.iveira. -Resoluções dos conselhos 
geraes de divm·sas províncias. 

Feita a chamada ás 10 horas e 1/i compa
recem 76 S1·s. depu tados. 

Fallao com causa motivada os Srs. Junqueira, 
Pinto Peixoto, Lédo, Baptista Pereira, D t1arte 
Silva, Araujo Vianna, Odorico e Custodio 
Dias ; e sem ella os S1·s. Lino Coutinho, 
Corrêa àe Albuquerque, Chichorro, Baptista 
Caetano, Gomes da Fonseca, Ferreira de Mello, 
Pinto C,,eiho, Vasconcellos, Simões, Clemente 
Pereira, Bello, J ardim, Lessa e João Fernandes. 

O Sn. P11Es1DENTE declara aberla a sessao ; é 
lida e appl"ovada a acta da antecedente. 

EXPEDlEN'fE 

O SR, SECRETARIO MELLO MAT-ros lê os se
guintes offlcios : 

Do ministro da fazenda, acompanhan do o 
balanço geral da caixa de amortisaçllo da di
vida publica, relativo ao anno passado e 
mezes deste anno até o fim de Maio ultimo.
A' 2• commissao de fazenda. 

Do ministro do imperio, acompanhando are
presentação do conselho geral da província de 
Matto Grosso sobre o fornecimento annual de 
moeda, que a thesouraria da dita provincia deve 
fazer á provedoria da cidade de Matto Grosso.
A' cornmissao de orçamento. 

De, mesmo ministro, acompanhando o oflicio 
da carnara municipal da villa de Serpa, comarca 
do Rio Negro, com uma representação, para 
que aquella comarca seja considerada indepen
dente de governo da provincia do Pará.-A' 
commissao de estatistica. 

Do mesmo ministro, remettendo as act<1s dos 
collegíos eleitoraes da cidade do Recife, e da 
villa I"narassú, relativas á reeleiçao dos Srs. 
Holla~da Cava!canti e Araujo Lima ; e ás do 
collegio eleitoral de S. Domingos, na província 
de Minas Geraes, e da apuração geral dos votos 
sobre. a reeleiçào do Sr. Carneiro Leao .-A' 
commissllo de constituição. 

Do mesmo ministro, acomp:mhando a tabella 
da organisação da secretaria do governo da pro
víncia de Goyaz, ã que se precedeu em cumpri
mento da ca1·ta de lei de 24 de Outubro do anno 
pa,sado.-A' commiss!l.O de orçamento. 

Sao remetlidos á commiss11o de pensões e or
denados o requerimento de D. Francisca Tarrio 
Baplista; e á de instrucçO.o publica a represen
taçt\o de M. Picot. 
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Entrando em discussll.O o parecer adiado da 
commissflo de marinha sobre José Jacome 
Doria e Manoel Pereira Heitor de Macedo, é 
approvndo, e mânda-se imprimir a resoluçao 
offcrecida. 

Sao lidos os seguintes pareceres: 
lº. "Representa á esta augusta camara o con· 

selho geral da província da Bahia, a _necessidade 
que tem a província de reformar a sua alfan
dega de importaçllo, e a de exportaçllo, ou mesa 
de diversas rendas; fazendo pela reforma des· 
apparecer os empregos ínuteis, creando os ne
cessarios, e augmentando os ordenados dos 
empregados em geral de ambas as repartições. 

"A commissllo de fazenda entende, que en· 
trando em discussão o regulamento dado pelo 
governo em 25 cte Abril e 23 de Agosto do anno 
passado, as alfandegas do Imperio, póde ficar 
satisfeita a primeira parte da representaçao do 
conselho sobre a alfandega de importação ;e que 
pelo que loc1.1 á de expnrtaça.o, havendo sido ella 
regulada 11\limamente, nll.O póde ter lugar o 
augmcnto de empregados, e o dos ordenados 
propostos pelo conselho geral. . 

« Paço do camnrn dos deputados, em 12 de 
Junho de 1833.-Luiz Gavalcanti.-Lobo de 
Souza.-Manoel Amaral. » 

Approvauo. 
2º. " A commissno de peneões e ordenados, a 

quem foi presente o requerimento de Manoel de 
Aranjo Porto Alegre, em que pede uma pensllo 
de 600$ pelo espaço de 3 annos para man
ter-se em França, onde vae aperfeiçoar-se em 
bellas artes, é de parecer que seja indeferida a 
sua prelenç!lo, atlento o estado das finanças do 
imperio. 

« Paço da camara dos deputados, em 11 de 
Junho de 1833.-J. F. de Toledo.-J. M. 
Carneiro da Ounha.-H. J. B. Paim. » 

Adiado por se pedir ,1 palavra. 
3º. "A commissM de estalistica para poder 

dar o seu parecer sobre a representaç!lo da ca
mara e mais habitantes da vil la de S. José 
d'EI-Rei, necessita que se peça ao governo a 
menc·ionada representação, que lhe foi remet· 
tida em officio de 11 do mez passado, 

« Paço da carnara dos deputados, em 11 de 
Junho de 1833.-Gabriel Getulio M. de Men
do119a.-.A. J. da Veiga.-Luiz Augusto 
]Jfay.)) 

Approvado. 
4º. " A commissllO de pensões e ordenados, 

tendo examinado o requeriu,ento de M..ria An· 
gelica Ferreira de Andrade, em que se queixa 
de ter a junta da fazenda da provincia da Bahia 
mandado suspender o pagamento da pensao de 
20$ mensaes, que percebia, observa que da in· 
formação do governo, e documentos apresen· 
lados pela suppiicanle, consta que aquella 
pensl1o sendo concedida por decreto de 31 de 

Outubro de 1821, fôra até certo lempO' paga 
pela folha das despezas da secretaria de estado 
dos negocios da marinha ; e depois pelo the
souro publico, o qual em 2 de Julho de 1829, 
determinou, que ficasse á cargo da junta de 
fazenda da Buhia, onde a mesma supplicante 
1·eside, o que teve lugar, até que tendo a refe. 
rida jLmta de executar a lei do orçamento de 15 
de Dezembro de 1830, e vendo que pelo § 26 
do art. 2º fôra supprimida uma pensão, que 
no.o tinha sido approvada pela assembléa geral, 
sem todavia declarar-se a pessoa a quem per
tencia, assentou que deveria ser a supplicante, 
visto que o seu titulo era o mais moderno, lo· 
mando como tal a provisão do thesomo publico 
de 2 de Julho de 1829 ; e corno o titulo pri
mordial é o decreto de 31 de Outubro de 1821, 
que sendo :interior á conslituiça.o, está na razão 
de outrns identícos, que não dependem de ap· 
provaçao, e que for!lo mandados observar pelo 
§ 11 do mesmo art. 2", no qual só fora.o sup• 
primidas as pensões que tendo sido concedidas 
depois da resolução de 28 de Julho de 1822, 
nllo tivesse ainda obtido approvaçllo, a com
missão é de parecer, que se devolvão ao go: 
verno lodos os papeis a respeito, para que fa. 
zendo observar o supramencionado § 11 da lei, 
seja reparada a injustiça que se fez á suppli
cante. 

" Paço da cama1·a dos àepntados, em 11 de 
Junho de 1833.-J. F. de. Tolledo.-Joaquiin 
l,fano-~l Carneiro da Ciinha. )> 

Approvado. 

5º. " Francisco José de Paula, queixa-se, que 
tendo servido o emprego de esuivao do trem 
de guerra 38 annos, e o de almoxarife do arsenal 
respectivo 5 annos, com honra, e inteireza, 
fôra passado para a classe dos empregados 
avulsos com a diminuição de 200$ no seu or· 
denado, quando se fez a reforma dos empre
gados daquelle estabelecimento, não obstante 
ter declarado que queria continuar a servir o 
seu emprego, que nàn foi extincto, mas sim 
dado a outro individuo, gravando desta sorte á 
fazenda publica com um angmento de despeza 
desneeessaria. A commissã.o de pensões e or
denados, á vista das razões expendidas, é de 
parecer, que se peça esclarecimento ao govemo. 

« Paço da camara dos deputados, em 11 de 
Junho de 1833. - J. F. de Toledo. - J. 111. 
Cameiro da Ounha.-H. J. de Barros Paiin. i, 

Approvado. 

6·. « A carta de lei de 25 de Agosto de 1832, 
que fixou as forças de terra para o anno finan
ceiro de 1833 a 1834, ordenou no § 1º que 
fosse exlincta a legia.o de primeira linha da 
provincia de Matto Grosso, mandando no art. 
que o 4° corpo de ligeiros que lhe suhstituio, se 
elevasse a 8 companhias, a saber : 5 de ca
çadores; 1 de marinheiros artilheiros con-
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forme a organizaçao dada a este corpo por 
decreto de 22 de Novembro de 1831 ; e mais ' 
2 companhias de artilheria com a organi
zaçM das da exlíncta legião, ficando este corpo 
com mandado por um capitão ; e devendo ter no 
seu estado completo 1056 homens. 

« O poder executivo ponderando sobre a ne
cessidade de dar uma organizaç11o a este corpo, 
que fosse mais consentanea com a força a que 
i;e elevoH, julgou conveniente mandar á esta 
augusta camara uma proposição que foi apre
sentada pelo ministro e secretario de estado 
dos negocios da guena, organisando o estado 
maior e menor do cot·po, e dando-lhe por com
mandante um official superior. 

« A commissao de marinha e guerra, reco
nhecendo a irregularidade com que este corpo 
se organizou, e quanto convéu1 que elle adquira 
aquella con,istencia que não tem, e que a 
posição da provincia de Malta Grosso reclama 
que se lhe dê, attentas todas as considerações 
que facilmente occorrem a este respeito : é de 
parecer que a proposiçao do poder executivo seja 
adaptada e convertida em projcclo de lei ; offe
recendo-o á consideraçao desta augusta camara 
com a seguinte redacção : excluindo do com
mando os coron eis, que a proposição udmille: 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
« Artigo unico. O corpo de ligeiros da pro

vincia de Matlo Grosso será organizado pela 
maneira seguinte : 

ESTADO MAIOR 

« Coronel, ou tenente coronel comman-
dante. 1 

" Major. 1 
« Ajudante. . 1 
u Quartel mestre. 1 
« Secretario l 
cc Capeltl\o . 1 
cc Cil'Urgiao-mór l 
cc Cirurgiões-ajudanltls 2 
cc Sargento ajudante. 1 
cc Sargento qudrlel-mestre. 1 
« Cornela-mór 1 

Somma 

UMA COMPANHIA DE CAÇADORES 

11 Capit!lo • 
" Tenente . 
cc Alferes • . . . 
« Pritneiro sargento. 
cc Segundos sargentos 
cc Furriel 
cc Cabos de esquadra. 
" Anspeçadas 
11 Corneta • 
cc Soldados . 

JOMOI 

12 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
6 
1 

120 

1'10 

Ul\IA GO!IIPANHIA DE ARTILHEIROS 1IARINiiEIROS 

« Capitão . . . . 
« Primeiro tenente . 
cc Segundo tenente . 
cc Primeiro sargento . 
cc Segundos sargentos 
« Furriel 
« Cabos . 
« Corneta . 
« Soldados . 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
8 
l 

58 

74 

UMA COllPANHIA DE ARTILHEJROS DE POSIÇÃO, EM 

TUDO IGUAL Á DE MARINHEIROS, 

Recapitulação 

cc Estado maior . . . . . 12 
cc 6 Companhias de caçadores a 140 

praças cada companhia . . . . . 840 
cc 1 companhia de artilheiros marinheiros 74 
« 1 Companhia de artilheiros de posiçno 7 4 

« 8 companhias, somma praças. 1:000 

cc Paço da camara dos deputados, em 11 de 
Junho de 1833.- Vieira Sonto.-Baptista de 
Oliveira. - F. do Rego. »· 

Approvado e a imprimir a proposta do go
verno. 

Entra em discussão o requerimento adiado 
em 4 deste me:.:, da co1nmiss!IO dos conselhos 
geraes ácerca da prelençl\o da camara muni
cipal de Villa Flôr na provincia do Rio Grande 
do Norte, é 1·egeitado. 

O Sr. Montezuma deseja saber se está sobre a 
mesa o parecer das commissões sobre a men
sagem do ministro dos negocios estrangeiros, e 
se nllo estiver, que as comrnissões o dêm com a 
brevidade que o objecto demanda. 

O SR. SECRETARIO responde que semelhante 
parecer ainda nll.o está sobre a mesa. 

ORDEM DO DIA 

Entra em discussão e é approvada e remet
tida á comrnissào de redacçao a resoluçll.O n. 
138 do anno passado, approvando as pensões 
concedidas á Manoel Rodrigues de Souza, 
Manoel José de Abreu e á ma.e de Flo1·entino 
José Lopes soldado dos guardas municipaes per
manentes. 

P assa-se a discufü- a resoluça.o revogando o 
arl. 5º da lei de 9 de Dezembro de 1830, e 
sendo approvados os lº e 2° é adaptada e remet
tida á commissao de redacçao. 

E' lambem approvada e enviada á commissllo 
de _redacçao a resoluçãa, approvando a jubilaçl!.o 

84 
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concedida ao padre Fl'ancisco de Paula e Oli
veira na cadeira de philosophia racional e moral 
da cidade de S. Pa11lo. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Lê-se e julga-se objecto de deliberaçao e vai 

á imprimir a seguinte resolução offerecida pelo 
Sr. Carneiro da Cunha : 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. 1°. O termo da villa d'Alhandra da 

provin'cia da Parahyba comprehendendo entre 
as duas barras dos rios Abiaes e Goyana, fre
guezia de N. Senhora da Penha da Tacoá.ra da 
provincia de Pernambuco, fica d'ora em diante 
pertencendo á. provincia da Parahyba. 

« Art. 2°. A villa d'Alhandra fica transfe
rida para a povoaçllo de Tacoára com a deno
minaç!lo de Villa Nova de 7 de Abril. 

« Art. 3º. Ficào revogadas as leis ern con
trario. 

(( Paço da camara dos deputados.--Cm•neíro 
da Otmha. » 

Entl'ando em discussão conjunctamente 2 
pareceres adiados da commissllo de guerra : 1 
sobre Francisco José Wildt e outro sobre Au
gusto de Frécha, Sebastião Carlos Abelé e 
Carlos Seidler que pretendem ser contemplados 
na disposição da resolução de 9 de Agosto de 
1831, são approvados. 

Passa-se a discutir o parecer adiado da com
missão de justiça civil sobre o requerimento do 
marquez do Recife, acerca da posse em que se 
achava da administraçao do hospital de N. Se· 
nhora do Paraíso e S. Joao de Deos, fundados 
por seus antepassados na cidade do Recife. 

Vêm á mesa e s!l.o apoiadas as seguintes 
emendas: 

Do Sr. Rezende : 

« Peça-se informações ao governo, ouvindo o 
presidente em conselho da provincia de Per
nambuco. -Rezende. » 

Do Sr. Carneiro da Cunha : 
tt Que se peção informações ao presidente de 

Pernambuco, ouvindo ao conselho geral da 
mesma provincia.-Oarneiro da Cunha. " 

Julgada discutida a materia é regeitado o pa-
recer, assim como a emenda do Sr. Carneiro 
da Cunha, approvando-se a do Sr. Rezencle. 

Entra em di_scussào o parecer adiado da com
missão de fazenda sobre o. requerimento dos 
empregados da contadoria da junta da admi, 
nistraçao de Diamantina de Minas Geraes com 
a emenda apoiada na sessao de 23 de Março 
passado, e julgada discutida a materia é appro
vado o parecer ficando prejudicada a emenda. 

O Sa. CASTRO E S1LvA manda á mesa o pro
jecto de lei do orçamento parn o anno financeiro 
àe 1834 a 1835, que vai a imprimir com ur
gencia, 

Passa-se á ultima pat·te da ordem do dia, e 
entrao separadamente em discussão as seguintes 
propostas dos conselhos geraes. 

Do conselho geral do Piauhy a 2~ soh n. 5 
do anno passado, marcando os ordenados ás 
cadeiras de francez e de geometria creadas na 
capital da mesma provincia.- Approvada. 

Resoluçao vinda do senado·, erigindo etn villa 
o arraial de Jaraguá. 

O SR. GJITuLio manda á. mesa o seguinte re, 
que.rimento de adiamento : 

« Proponho o adiamento da resolução até 
que appareça o p:uecer da respectiva commissão 
sobre a divisao das novas comarcas na pro
víncia de Goyaz.-Getulio. >> 

Sendo apoiado é regeitado, approvando-se a 
resolução que é re:neltida á commíssa0 de re
dacção. 

Tem igual de$lino a resolução vinda do se
nado, creando no arraial do Rio Claro uma es
cola de primeiras letras ; assim como a que 
erige em freguczia a capella curada de N. Se· 
nhora do Rozario. 

E' lambem approvada a resolução do con
selho geral da província de Santa Catharina 
impressa sob n. 13, a 5• erigindo em freguezia a 
capella do Santissimo Sacl'amento edificada á. 
margem do sul do rio Itajahy. 

Igual destino tem a do conselho geral da pro
vincia do Maranhão, sobre a collocaç!lo de 
boias nos pontos em que uma commissllo de 
maritimos achar mais acertado entre a ilha de 
Sant'Annu e barra do Maranhão. 

A do conselho geral da provincia de S. Paulo, 
para que ao presidente da provincia compita 
fazer annualmente os orçamentos e balanços 
das rendas publicas, é regeitado depois de 
apoiado e nao approvado o seguinte requeri
mento offel'ecido pelo Sr. Carneiro Leao: 

« Proponho o adiamento para se pedirem 
informações ao ministro da fazenda sobre a 
conveniencia da proposta em discussao.-Car
neiro Leão. " 

Fallão contra a doutrina da proposta os 
Srs. : Martim Francisco, Henriques de Rezende, 
Carneiro da Cunha e outros senhores. 

A do mesmo conselho geral, sobre as notas 
da caixa filial do extincto banco.- E' appro
vada. 

A do mesmo conselho geral, sobre a arreca
duçao dos velhos e novos direitos, .e annullando 
os titulos, cartas e alvarás, qne os na.o tiverem 
pago, é regeitada; assim como a do mesmo con· 
selho geral reduzindo o ordenado do bibliothe
cario da capital da mesma província. 

A do conselho geral da provincia de S. Pedro 
do Rio Grande Sul, sobre a construcçao de ca
dê~s na cidade de Porto Aleg1·e e mais villas da 
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província, appróximando-se quanto fôr passivei 
aos melhores modelos que neste genero offo. 
recem os Estados Unidos da Ame rica. 

Fica a discussno adiada por dar a hora. 

O SR. PRESIDENTE dá para ordem ·ao dia 17 
de Junho: 

2" discussao da proposta do governo sobre a 
reforma_ do arsenal de marinha. 

2• discussao do projecto de lei de 1830, sob 
o n. 219. 

Emenda do senado á resoluça.o sobre Jacinlho 
Vieira do Couto Soares. 

Resolução deste anno sob o n. 65. 
Resolução deste anno sob o n. 59. 
Resoluçao deste 11nno sob o n. 35. 
2~ _discussa.o do projecto de lei de 1830 sob o 

n. 25. 
Levanta-se a sess!l.o depois das 2 horas. 

!!!ieMsão em 17 de Junho 

PRESIDENC!A DO SR. LIMPO DE ABREU 

SuMMARIO.- Expediente.- Ordem do dia.
_Organisação do ar8enal de marinha.- Dis
cursos dos Srs. Lobo de Souza, Montezuma e 
ministro da marinha.- Adiamento da dis• 
cussão pela hora . 

A's 10 horas, feita a chamflda, achão-se pre· 
sentes 81 Srs. deputados. 

Faltao com causa participada os Srs. Moura, 
Junqueira, Baptista Pereira, Duarte Silva; e 
sem ella, os Srs. Corrêa de Albuquerque, Lino 
Coutinho, Chichorro da Gama, Hollanda, Ba
ptista Caetano, Gomes da Fonseca, Ferreira de 
Mello, Pinto Coelho, Vasconcellos, Paula Si
mões, Paula Souza, Clemente Pereira e May. 

O SR. PRESIDENTE declara aberta a sessao. 
E' lida e approvada a acta da sessno antece

cedenle. 

O SR . 1º SECRETARIO dá conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

l º. Um officio do minstro dos negocios es
trangeiros, remettendo informações sobre os 
empregados da secretaria que fóra do imperio 
têm alcançado licença do governo.- Vaiá se· 
cretaría, para ser presente á quem fez a re· 
quisiçilo. 

2º. Um officio do ministro do imperio, re· 
meltendo algumas actas de collegios elcitoraes 
de Minas Geraes, relativas á eleição do ministro 
da fazenda.- Vaiá commíss!lo de poderes . . · 

3º. Uma felicitaç!lo da camara municipal de 
A1·êas. - E' recebida com especial agrado. 

4°. Um officio do Sr. deputado Cunha Mattos, 
participando que vem para o Rio de Janeiro · 
com escala pela Bahia.- Fica acamara intei
rada. 

O SR. MoNTEZUMA manda á mesa e é appro
vado o seguinte: 

« O art. 20 da lei de 23 de Setembro de 1829 
determina que as commissões do governo e 
banco submclleráõ ao corpo legislativo, logo 
que se ache reunido em sessi\O ordinaria, ou 
extraordinaria, o estado de seus"respecfivos tra
balhos. E manda, outrosim, que a eamara dos 
deputados institua, no principio de cada sessão, 
urna comrnisslio de exame, tirada de seu seio, 
para verificar estes relato rios. Ora, nllo ha
vendo aquellas commissões cumprido este Ím· 
portantissimo artigo da lei, proponho que se of
ficie ao governo para fazer executar a lei.
Montezuma. " 

O Sr, Henriques de Rezenda pede a palavra 
e fallando sobre os indivíduos que cornmettem 
crimes na ilha de Fernando, declara que 
não havendo lá autoridade sufficiente para os 
julgar, pede com urgencia a decisllO sobre este 
negocio,· e que se dê para ordem do dia um pro· 
jecto que já existe da com missa.o. 

O SR. PRESIDENTE responde que o dará para 
ordem do dia. 

O SR. CAUION offerece o seu voto em sepa· 
rado, como membro da commíssao do orça• 
menta, e quatro projectos de lei sobre materias 
de fazenda.- Va.o imprimir-se e sao do theor 
seguinte: 

« Convencido como estou de que a lei das 
despezas publicas deve ser de t1\o clara e precisa 
intelli11;encia quanto de promp(a e facíl execução, 
fui obrigado a separar-me de meus illustres 
collegas da commisslio de orçamento, e dar o 
presente voto. Divergi da opinia.o de continuar 
a enxel'lar-se no projecto que devíamos orga
nizar, muitos artigo;; da legislação permanente, 
e outros assumptos manifestamente estranhos 
á natureza de uma lei annual. Na lei de des
pezas de 1831 a camara foi obrigada a inserir 
ou approvar 10 artigos da lei de 1830; na de 
1832 inserio, ou approvou ~O artigos das duas 
precedentes ; e na de 1833, a seguir-se o me
thodo, teria de· inserir ou approvar 87 artigos 
das tres antecedentes, dos quaes artigos, 53 
nada têm, absolutamente fallando, com a fi
xaçao da receita e despeza publica. Se tal pra
tica continuára, e com ella a facilidade de tudo 
alterar-se, em breve teriamos , em vez de lei de 
orçamento, um novo digesto r?mano. Nem r1;e 
demorarei em provai· quanto isso embaraçaria 
a discussão da mesma lei dentro desta casa; 
quanto fóra della, difficultaria a sua execuça.o ; 
e quanto mais em alguns anno&, tornaria com
plicada a administração da fazenda, e quasi im· 
possível a verificação das ,contas publicas. As 
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razões de conveniencias a11egadas, são, quanto 
a miro, de nenhum peso. O receio da sancçno, 
ou antes o meio (usado algumas vezes pelos 
communs, e sempre contestado pelos lords in
glezes) ele forçar o throno a consentir em certos 
artigos de companhia com outro rle grande in
teresse publiêo ; esse meio, digo, é inutil ngora 
se é que util fôra em tempo algum. E se ha 
quem delle queira us:i.r contra a ontra camara, 
eu, ao contrario, certo de que o medo de abu~o, 
ou erro alheio n!l.O me dá direito para errar, ou 
abusar, limitar-me-hei a querer que faça cada 
um o seu dever. 

cc Tenho pois a honra de apresentar á camara 
um projecto de -lei de despezas para o anno fi. 
nan'!eiro de 1834 a 1835, despido de artigos 
heterogeneos, e de disposições permanentes. 
As referencias, que nelle faço ás leis antece
dentes versão sobre impostos, e sua arreca
dação e contabilidade provisoria, e por isso no 
caso de entrarem na lei annua. Trabalhei 
quanto pude para satisfazer o desejo da camara, 
que presumo ser-o de reduzir as despezas, e 
evilar novos tributos.-E como, ao redigir do 
projecto, apurasse alguns factos, que por ven
tura -podem esclarecer a discussri.o, que vamos 
encetar, nao duvidarei consignai-os aqni. São 
os seguintes : 

« 1º. Que a despeza publica tem r.rescido qnasi 
na mesma razão, que a receita parece ter dimi
nuído. A despeza para 1831, deduzidos (afim 
de equiparai-a á dos annos seguintes) 900:000$ 
da dotaçao imperial, foi de 11.936:000$: 
para 1832 de 12.641:000$, para 1833 ele 
12.979:000$ ; e a que está orçada para 1834 
excede muito de 13.870:000$; pois, como logo 
mostrarei, o !besouro devia lei-a orçado em 
mais de 15.000:000$. A receita, porém, segnndo 
a lei de 1830, e os orçamentos do thesouro, foi 
calculada para 1831 em 15.000:000$; para 18:12 
em 11.533;000$ ; para 1833 em 12.687:000$ ; 
e para 1834 etn 12.344;000$ ; sendo portanto 
notavel a invers!IO dos termos da receita e cles
peza nos annos de 1831 e 1834 ; pois naquelle 
a receita é de 15.000:000$ e a despeza de 
12.000;000$; e neste, a receita é de 12.000;000$ 
e a despeza de 15.000:000$. Isto basta, se
nhores, para que nos abstenhamos de reduzir 
mais os impostos actuaes, e sejamos nimiamente 
cautelosos em votar pelo augmento de despezas. 
Conheço, e tenho declarado nesta casa, quanto 
é anti-economica, e mesmo anti-constitucional 
a mór parte de nossas contribuições; mas for
çoso é adiar por algum tempo ainda a sua re
forma, a qual, em verdade, para evitar-se o 
erro, sempre fatal em finanças, depende de 
exames, combinações, e ensaios difficeis, e 
prolongados. Mas quando este facto não seja 
bastante, estou que · os seguintes o serão de 
sobejo 

« 2º Que a rlespeza provincial ( tabella A) tem 
augmentado consideravelmente nos ultimas 3 

annos ; sendo fixada pela lei de 1831 de 
1.934:000$ ; a orçada pela lei de 1832 de 
2.191:000$ : e a pedida pelo orçamento actual 
de 3.009;000$. SPm duvida o prurido de 
augmentar mdenaclos, crear lugares, e riscar 
obras tem presidi<lo ás res,1111,,,ões de alguns 
conselhos geraes. O nnico efficaz correctivo 
para isso, talvez seria determinar, que nenhum 
propuzesse nova despeza, sem indicar á margem 
do projecto o novo imposto com que a pro
vincia respectiva devesse satisfazei-a. Tal re
medio, porém, seria fatal áquellas províncias, 
que, nao podendo com a propria administraçã.o, 
têm comtudo necessidades reaes, e direito ao 
auxilio das outras. O meio pois mais razoado, 
tenho para mim, que é o de , cortarmos aqui 
quantos pedidos nos parecerem exagerados. 

" 3º. Que é assustador o rapido augmento de 
depeza em alguns ramos do serviço nacional. 

,e§. Para a instrucçno publica ( tabella B) vo
tou-se na lei de 1830 a somma de 220:000$ e 
no orçamento actual_pedem-se 42n:000$. Eu não 
reparo, senhores, em que, por exemplo, o orça
mento de Gnyaz, cuja receita é calculada em 
24:000$ e cuja despeza é extentidR. á mais de 
48:000$ queira e peça mais de 14:000$ para 
professores, mestres, ou pela mór parte sem dis
cipiilos, e para aulas, ou cadeiras pela mór 
parte sem mestres. 

« Devo porém não só reparar, mas até escan
dalisar-me de que se tenha 11busado tanto da 
lonvavel sollícitude da assem biéa geral, em pro
mover o ensino da nossa mocidade, e do grande 
interesse social de armar a populaçl\o contra as 
illusões, embustes, e enganos, do prejuízo, da 
ignoram.ia, e da ambição. Póde dizer-se, que a 
creaçã.o de aulas e cadeiras tern sido excessiva, 
e negatoria em quasi todas as provincias. 
Mestres ha, como é constante, que estM gozando 
do ordenado de 600$ ( o;.itr'ora o honorario de 
um respeitavel, e valioso desembargador ), sem 
ter o trabalho de leccionar um discípulo ! Com 
quanto me exponha á. ser tido- como inimigo 
das letras por algum Carlos-Magno, que as pre· 
tenda restaurar, e promover, erigindo e pagando 
aulas onde não ha discipulos ; atrevo-me a 
dizer á cama1·a que lhe cumpre atalhar quanto 
antes, um abuso já notorio, e que será em 
poucos annos de mui difficil remedia, por 
causa do grande numero dos interessados, do 
respeito á direitos adquiridos, etc., e·tc. ; direi 
mais, que conviria decretar des<ie já-que fi
casse de nenhum effeito qualquer iiula creada, 
que n!lo fosse frequentada por certo numero de 
discipulos.-A constituição afiança a instrucçno 
primaria ulil, e necessaria ; mas longe está de 
querer tanta ::iilperfluidade e luxo na instrucção 
publica. 

11 §. Para as justiças territoriaes ( tabella C) 
votou a lei de 1832 a quantia de 47:7í0$ 
em todo o imperio; e no orçamento deste 
anno só para as províncias do Rio, Minas, 
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e S. Paulo, exige-se 69:448$, e gullrdada a pos
sivel proporçao, talvez mais de 214:000$ para 
todo o imperio. Sei que a magislralura é actual
mente mal p~ga, e merece entrar no favor 
geral do augmento de ordenados. Reconheço 
mesmo quanto revolta, que em uma província 
se vejn o magistrado criminal carregado de res
ponsabilidade e trabalho, e rodeado dos pnnhaes 
dos malfeitores, vencendo ordenado de 200$, 
quando um official da secret.iria do presidente, 
mansa e quietamente gosa do honorario de 
800$, para copiar officios. Mas senhores, ha 
um excellentc meio termo entre dar de menos 
e dar de mais. Se a generosidade com que 
lemos estabelecido ordenados continuar por 
mais tempo, a folha delles serã para o Brazil o 
mesmo, que a Poo-r-?·ate é hoje para a fo. 
glatena; isto é, um pezado fardo tão insu 
portavel ao carregal-o, quanto perigoso ao ar
rancai-o dos hombros do estado. 

"§. A despeza com a administração, e arreca
<laçllo da fazenda é já prodigiosa; tem ct·escido, 
e vai crescendo na razl:lo composta dos que 
enlrão, e dos que sahem das repartições 
fiscaes. 

« O §, a guarda nacional (tabella D.), que 
hontem era gratuita, apparece hoje despen
dendo com clarins, etc., sómente em 6 pt·ovin
cias, a quantia de 112:000$. A quanto nao 
montaria essa despeza, se, na mesma pro· 
porç!lo, fosse estendida ás 18 provincias do 
irnperio ? 

cc Para obras publicas (labella E) votou a 
lei de 1831 a somma de 402:000$, pelo 
aclual orçamento exige-se para obras e casas 
de pris:io com trabalho a quantia de 802:450$. 
Convenho, senhores, na necessidade de con
struir taes casas, porque sem e lias muito 
soffre a administraçao da justica; mas tendo-se 
applicàdo para esse fim importantes som mas na 
passada sessão, entendo, que 11lguma. reducçl\o 
póde fazer-se no pedido actual. 

« Quanto, porém, ás obras em geral, julgo 
mui imprudente fazel-as com tanto desembaraço 
em presença de um deficit . 

« 4". Que tem havido constantemente, em 
lodos os annos financeiros (embora o orçamento 
para o de 1833 ostentasse o contrario) um 
deficit mais ou menos consideravcl ; e que se 
tem occorrido á esse deficit constante pelo meio : 
1 º de na.o amortisar o emprestímo brazi1eiro, 
nem pagar os juros do porluguez, aliás decre
tados pelas ultimas leis do orçamento ; e 2: ~e 
não satisfazer ã algumas despezas da admm1s
traçno, como se collige dos balanços apresen
tados. Nao pagar uma divida, equivale á 
contrahir outra, e até mesmo é igual a um 
emprestimo forçado. Mas se por um lado tem-se 
evitado a impopularidade de apresentar, ou 
reconhecer um deficit, e saltadr), como nos 
ultimos 3 annos, pela diffiuldade de suppril-o ; 
por outro lado a divida ex.terna l!lm crescido, o 

credito publico soffrido, e o serviço nacional pa
decido. 

« 5•. Que ao deficit de 1,5213:050$705, apre. 
sent:1do pelo orçamento, deve-se ajuntar : lº 
379:0-17$779, de differenç,1 de cambio para o 
pagamento da divida externa. 

u Applic,J-se n o orçamento para a despeza com 
os empre$limos brazileiros e portilguez (impor
tando .t 354,838) a so1nma de 1,261:646$221 ; 
quando é certo, que tal somma, feita ao cambio 
par, nem mesmo basta para a dos brazileiros 
8Ómente : pois importando esta ,C 273,44i:I, 
exige para sua salisfaç!l.o, ao cambio medio de 
40, a quantia de 1,640:694$. E daqui vem a 
di[erença indicada; 2° mai~ 1,875:534$, para a 
arnortisaçno e cauçào dos juros dos emprestimos 
brazileiros sómente, na importancía de ,t 
312,589, ao dito cambio medio; 3" mais 
123:000$ para a despeza das relações da Bahia, 
Pernambuco e Maranh1!.o, (não eomprehen
didas no orçamento), calculada conforme a 
arbitl'ada para a relação desta côrte ; 4º mais 
145:000$ para as justiças lerritoriaes de 15 
provincias, na.o contempladas lambem no or
çamento, calculados sobre a extensão, e po
pulação àe cada uma dellas ; e 5º mais 
22:0h6$600 para a despeza da guarda nacional 
nas províncias nao comprehendidas no mesmo 
orçamento. E assim temos, que o verdadeiro 
deji<Jit do orçamento actual (nào entrando em 
conta nem juros, nem amortisação, nem o 
atrazado do ernprestimo portuguez) parece ser 
de 4,070:719$084 ; e que a despeza o rçada, 
acc!"escentada consequentemente de mais de 
2.500:000$ parece elevar-se á mais de 
15,000:000$ como acima affirmei. E se á este 
deficit quizessernos ajuntar agora a quantia de 
,t 608.898, que, por conta do emprestimo por
tuguez, será devida no fim do anno financeiro 
de que tratamos, lei-o-biamos elevado á bem 
perto de 8,000:000$. 

« Tratarei agora em particular do projecto de 
lei de despeza, que off(Jreço debaixo tio n. 1º. 
Ommittindo aqui as razões porque fiz algumas 
alterações nas quantias pe,lidas, ou orçadas, 
visto tet· de produzi l-as na discussno, ,se neces
sario fõr ; e deixando á cada um Sr. deputado 
o exame das dilierenças, que occorrem entre 
o orçamento e o projecto, limitar-me-hei á 
fallar do deficit. 
t< A desµcza geral, fixada no 

projecto é de . . 11,205:796$230 
» A dita provincial é de . 2,866:517$400 

Total 14,072:313$630 
« Sendo a receita orçada pelo 

thesouro de. 12,344:407$000 

« Póde haver o deficit de. 1,727 :906$630 
"Ponhl)·O em duvida n!!o só pelas razoes, que 

allegou o Sr. ministro da fazeqda no seu rela-
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torio ; não sendo com effeito possivel o cal
cular-se, no momento ar.tnal nem mesmo appro
:xidamente, qual será o deficit, daqui a anuo e 
meio ; mas lambem porque ; 1º. Muitas das 
sommas votadas para obras, aulas, justiças, 
guardas, etc,, nao serao consumidas, ou gastas 
no seu todo. 2°. O espel'ado melho1·amento do 
meio circulante, mórmenle se fôr conservado o 
antigo padrão monelario, trazendo a alta pro
gressiva do cambio, diminuirá a despeza com a 
divida externa. E 3º. A renda publica, melhor 
admínish·adi1 e fiscalisada, graças á reforma, 
deve crescer, mesmo a despeito de algumas cala
mirlades. Estou pois, em que tal qual o apre
sento, nao temos defic-it, que nos assuste. E 
assim, longe de suppril-o, á exemplo da lei de 
1830, fixando a receita em 14 ou 15:000$ 
tenho por melhor seguir, como segui no pro
jecto, o aresto da lei de 1831, que não fixou 
receita alguma, 

" Mas porque declarei um defic-ít, talvez nomi
nal mente maior do apresentado pelo orçamento, 
não se conclua dahi, que eu deixei de cortar 
por algumas despezas, que me parecerão ex.a
gemdas. Ao contrario. 

« A despeza total do orça-
mento é de. 13,870:457$705 

" Ajuntando-se as cinco quan-
tias omitlidas, de que ha 
pouco fallei, isto é. 

« Temos a despeza de 

2,544:668$379 

16,415:126$684: 
e, A des-peza total do projecto 

é de. 14,q72:313$630 

cc Logo ha a favor deste a dif-
fereuçu·~de . 2,342:812$454 

cc Tal é pois a somma das reducções, que 
ousei fa:1.er, assim na despeza geral, como na 
provincial. 

cc A' camara compete agora ajuizar deste 
meu trabalho, e emendai-o como póde, e deve, 
e eu espero. 

,e Resta-me fallar das duas alterações que 
proponho nas 1·endas publicas. Creio ser ol>vio, 
que se as casas de leilão e modas devem con-

. tribuir, lambem o devem, e talvez com mais 
razao, as de venda de escravos, de bilhar, de 
cambio, e da fabrica de charutos. O imposto 
sobre as lojas, etc., é Uio desigual, que_ em 
m.uítas hypotheses passa por lyrannico; tem 
destruído em outras, mais de nma industria nas
cente, licita, e proveitosa. O meio unico de 
proporcional-o (como quer a constituiçao) ás 
faculdades dos conlt·ibuintcs, ou aos objeclos 
tributados, parece-me ser o que me aventurei a 
pl'opôr, Ao governo compete dai' as inlrucções 
necessarias ( que não julgo impossíveis) para o 
a nça mento que indiço. 

« Até aqui o projeclo de lei de despezas, ou 
do orçamento; passemos aos outros. 

,e Fiel aos meus princípios de não enxertar, 
como disse, no orçamento da receita e despeza 
publica, materia que lhe fosse estranha, e 
pudesse complicar a sua discussãD, dei-me ao 
trabalho de redigir em separado os projectos. 
que offereço debaixo dos ns, 2, 3 e 4. 

,, No projecto n. 2 a.chão-se compilados todos 
os artigos das leis annuaes de 1830, 31 e 32, 
que devem passai• para a legislação permanente; 
tendo, como têm, por objecto a extincçno de 
algumas repartições, a abolição de empregos, e 
ordenados, e outras dispo~içõcs importante~. 
Para encarecer a relevancia da sua mater1a 
bastará dizer á camara que da approvação destes 
artigos depende ab~olutamente a execuçll~ ~o 
projecto n. l, ou a lei do orçamento, que red1g1 ; 
visto que a fixação de certas despezas, repousa 
sobre a vigencia dos mesmos artigos. As outras 
disposições, que de mais se contêm nesle pro
jecto, ou silo exigidas por conselhos geraes, ou 
lembmdas como de maniresta utilidade. 

« No projecto n. 3 achão-se algumas me
dida,. vantojosas ao credito nacional, e paga· 
mente da divida publica. Parte dellas forão 
indicadas no relataria do thesouro, e outras me 
parecerão de grande conveniencia. Entre es~as 
classifico a da remoção do cofre do deposito 
publico, da caixa da amortisaçao para o the
souro. Aquelle cofre, sen~ores, figura nes~a 
caixa como uma excrescencia f11ngosa, qne seria 
nociva quando mesmo não servisse de aresto 
para ir-se desnaturando pouco á pouco urn es
tabelecimento, cujas operações nunca pod~r~o, 
sem risco do credito, sahir da esphera da d1v1da 
publica. Devendo, como deputado, sustentar 
em toda sua pureza a caixa da amortisaça.o, e 
teudo mesmo certa ufania de haver organizado 
esse util estabelecimento, que continua á me• 
recer a estima, e born conceito publico, não 
deixarei de insistir pela remoça.o (Jtle pro
ponho. 

« No projeclo n. 4 estilo redigidas algumas 
declarações á lei de 24 de Outubro de 1831, 
que reorganisou o thesouro, e á lei que regulou 
a arrecadação da decima, sendo quasi todas re
queridas pelo relatorio do· mesmo thesouro . 
Forçoso é, em verdade, encher algumas l~cunas, 
e remover alguns embuaços, que de mmlo~ ~r
tigos da referida lei tem resultado á admm1s
traç11.0 da fazenda. E posto que o art. 117 d_a 
cilada lei de 4 de Outubro de 1831 determi
nasse, que na lei do orçament'? se fizessem as 
alterações, de que ella necessitasse para o fu
turo; julguei todavia, qne era ~elhor derogar 
semelhante artigo, do que abrir o exemplo de 
tao saliente anomalia. Eis o que pude fazer. 

,e Paço da camara dos deputados, em 15 de 
Junho de 1833.-Calmon. >> 
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TA.BELLA. A 

AUGMENTO PROGRESSIVO DA DESPEZA PROVINCIAL 

Provín cias Lei de 1831 Lei de 1832 Orç. actual 

Rio de Janeiro. .. . . . . . 480:500$ 568:165$ 679:035$ 
Espirito-Santo . .. . . . . . 35:157$ 39:088$ 56:290$ 
Bahia. . . . . . . . . . . . . . . 272:000$ 304:870$ 597:337$ 
Sergipe. . . . ..... . . 28:870$ 33:649$ 42:555$ 
Alagôas. . . .. . . . . . 38:200$ 46:927$ 102:827$ 
Pernambuco. .. . .. . . . 238:600$ 270:617$ 360:558$ 
Parahyba .. . . .... . .. 63:027$ .. 59:306$ 50:587$ 
Rio Grande do Norte ... 26:890$ 29:876$ 43:111$ 
Ceará. ..... . . . . . . . . . 47:050$ 54:852$ 43:597$ 
Piauhy. .. . . . . - 26:980$ 36:058$ 70:105$ 
Maranh9.o .. . . .... . . . .. 148:342$ 146:482$ 125:653$ 
Pará. .. . ... . ... . . . 90:160$ 78:768$ 74:358$ 
Matto Grosso ...... . . 50:452$ 33:352$ 41:496$ 
Goyaz. . . ......... . .. 54:440$ 43:809$ 48:461$ 
Minas. ... . . . . . . 149:236$ 196:937$ 266:787$ 
s. Paulo. • o ••• • ••• . . . 100:500$ 119:506$ 138:500$ 
Santa Catharina .. . . .. 24:767$ 29:779$ 47:700$ 
Rio Grande do Sul. . • . ... 59:300$ 99:844$ 220:569$ 

-----
1,934:541$ 2,191:885$ 3,009:526$ 

-----
TA.BELLA. B 

AUGHEN'l:O PROGRESSIVO DA DESPEZA COM A INSTRUCÇÃO PUBLICA 

Provincias Lei de 1830 Lei de 1831 Lei de 1832 

Rio de Janeiro ..... ..... 28:8808 37:000$ 31:000$ 
Espirita-Santo . • • 1 . . . . . 6:140$ 6:140$ 6:140$ 
Bahia. , .. . . . ..... . . . . 39:326$ 33:000$ 33:000$ 
Sergipe. . . . . . . . . ... ' . 7:171$ 7:200$ 9 :200$ 
Alagôas. .. . . . . . . 6:710$ 6:800$ 6:800$ 
Pernambuco. . ..... . . . . 21.972$ 22:000$ 22:000$ 

Paral1yba ... . .. . .. . . . . 6:000$ 6:000$ 10:000$ 
Rio Grande do Norte . . ... 5:550$ 5:550$ 5:550$ 

Ceará ....... . . . . . . 11:021$ 13:300$ 13:800$ 

Piauhy. . . . • •• 1 • . . . . 4 :680$ 4:680$ 7:100$ 

Maranh9.o. . . . . . .. 12:040$ 13:390$ 18:390$ 

Pará. . . . . . . ... . ... 5:310$ 6:300$ 6:300$ 

Malta Grosso. . . . . . . . . . . 2:800$ 4:360$ 4:3(i0$ 

Goyaz. . . . . . . . . . . 8:968$ 25:280$ 9:494$ 

Minas. . . . .. . .. 25:281$ 25:280$ 40:000$ 

s. Paulo . • • J • • . . . . . . 20:220$ 20:220$ 22:220$ 

Santa Catharina. . . ...... 2:790$ 2:790$ 3:200$ 

Rio G!'ande do Sul. . . . . . . . 5:600$ 12:000$ 12:000$ 

---- ---- ----
220:459$ 251:790$ 265:554$ 

----
PESPEZA COM A INSTRUCÇÃO GERAL 

Lei de 1831 Lei de 1832 

Cursos juridicos. \ 
Escolas medicas. 

! 
. 

Musêo. 56:190$ 101:430$ 

Academia das. bellas artes. 
Estudos rnineralogicos. 

--·- .. - - ----
56:190$ 101:430$ 

271 

Projecto 
671:801$ 

42:940$ 
458:500$ 

50:870$ 
81:930$ 

377:802$ 
62:394$ 
44:451$ 
66:979$ 
59:125$ 

161:040$ 
100:557$ 

45:550$ 
56:335$ 

238:187$ 
137:800$ 
39:572$ 

170:682$ 
-----

2,866:517$ 
-----

Orç. actual 
60:000$ 
5:810$ 

92:270$ 
12:700$ 

6:800$ 
42:262,$ 
13:300$ 
10:090$ 
14:300$ 

6:680$ 
12:590$ 

9:350$ 
6:510$ 

14:58G$ 
42:000S 

. 26:000$ 
4:21JO$ 

45:!)40$ 
------
425:428$ 

01·ça1nento 
actual 
61:080$ 

. 48:800$ 
2:824$ 
8:910$ 

12:vOO$ ___ ., __ 
133:614$ 
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TA.BELLA. C 

JUSTIÇAS T.ERHlTDRlAES 

Provincias Lei de 1832 Orçamento 

Rio de Janeiro 9:923$ 
Espirito Santo 933$ 
Bahia 

' 3:500$ 
S1,rgipe. I 400$ 
Alagoas. 600$ 
Pernambuco . 1:836$ 
Parahyba. 820$ 
Rio Grande do Norte . 540$ 
Ceará . ' 1:673$ 
Piauhy. 1:333$ 
Maranhao. 1:200$ 
Pará. 3:218$ 
Matto Grosso. 2:000$ 
Goyaz . ]:680$ 
Minas . 

' 9:900$ 
S. Paulo 4:484$ 
S . Cutharina. 1:140$ 
Ria Grande do Sul. 2:590$ 

----~-
47:770$ 

DESPEZA COM A JUSTIÇA GERAL 

Supremo tributJal . . . . . 
Relação do Rio . . . . . . . 
Relações da l3ahia, Pernambuco e Ma· 

ranhllo. . . . . . . . . 

Total da despeza com a repartiçao da justiça. 

68:900$ 
77;000$ 

123:000$ 

TABll:LA. D 

31:848$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
s 
$ 
$ 
$ 

25:600$ 
12:000$ 

$ 
$ 

-·--·-
69:448$ 

DERPt:ZA ARBITRADA COM A GUARDA N,\CIONAL 

Provincias Orçamento 

Rio de Janeiro. 47:000$ 
Espirito Santo $ 
Bahia . 8:000$ 
Sergipe. $ 
Alagôas . . $ 
Pernambuco . 31:223$ 
Parahyba . $ 
Rio Grande do Norte. $ 
Ceará . $ 
Piauhy. $ 
Maranh!io. $ 
Pará $ 
Matto Grosso. - $ 
Goyaz . $ 
Mirws. 12:000$ 
s. Paulo. . . 5:000$ 
Santa Catharina. 9:490$ 
Rio Grande do Sul. $ 

-·----
112:713$ 

Projecto 

31:84.8$ 
3:000$ 

30:000$ 
5:000$ 
6:400$ 

30:000$ 
5:000$ 
4:000$ 
8:000$ 
5:000$ 

:12:000$ 
12:000$ 

6:000$ 
6:000$ 

25:600$ 
12:000$ 

3:000$ 
10:000$ 

----·-
214:248$ 

268:900$ 

483:148$ 

Prqjecto 

40:000$ 
2:000$ . 
8:000$ 
2:000$ 
3:000$ 

20:000$ 
2:400$ 
2:000$ 
3:000$ 
2 :40(J$ 
8:000$ 
8:000$ 
3:000$ 
3:000$ 

12:000$ 
5:000$ 
3:000$ 
8:000$ 

------
134;800$ 
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TABEI~LA E 

Províncias 

füo de Janeiro 
Espírito Santo 
Bahia . 
Sergipe. 
Alagoas . . 
Pcrnarnbuco . 
Parahyha . . . 
Rio Grande do Norte . 
Ceal'á . 
Piauliy. 
Maranhão. 
Pará . . . 
Mallo Grosso. 
Goyaz . 
Minas . 
S. Paulo. . 
S. Catharina. . 
Rio Grande do Sul. 

OBRAS 

« A assembléa gcrnl kgisla[iva dccrela: 

TITULO I 

Despeza geral 

CAPITULO I 

" Art. 1º. Fica cm vigor o arl. 2° e paragra
phos da lei de 24 de Outubro de 1832. 

cc Art. 2º. Fica orçada a despEza geral do im
pel'io, no anno financeiro do 1 º de Julho de 
1834 ao ultimo de Junho de 1835, pelos diffe
rcntcs ministerios, na quanlin de: 

CAP!'fUI.O l! 

J.11inister'Ío elos ue,r;ocios do únpr.río 

,, Arl. 3°. O ministro e secretario de estado 
tlJJs 11egocios elo irnperio é antorizaclo n despen
der nn todo o impcrio, no anno financeiro desta 
lei. 
§ l º. Com a dohção de S. M. o 

Imperador . . . . . . . . . 200:000$000 
§ 2º. Com os alimentos das se-

reníssimas princezas. . . . 9:600$000 
§ 3º. Com o ordenado do lulor, 

mestres e despezas do en
sino de S. M. Imperial e 
SS. Altezus. • . . . . . . . 10:304$000 

§ 4º. Com a rcgencia e conselho 
de estado ......... ·. 57:600$000 

§ 5º. Com a secretaria de estado 
seu expediente e correios . 23:800$000 

§ 6°. Com o subsidio dos depu-
tados, sccn:i:iria e dcspezas 
rla respectiva camara . . . 264:407$000 

§ 7". Com o subsidio dos sena-
TOMO I 

PUBLICAS 

.Lei de 1831 Orçarnento aciuc1l 
PaTn tudo Pa1•a. 0bl'11~ Pa.ra cns:1.11 de 

100:000$ 
prisão 

100:000$ 75:500$ 
8:000$ 6:150$ 2:9008 

60:000$ 160:000$ 49:300$ 
8:000$ 8:000$ 8:509~ 
8:000$ 8:000$ 8:700$ 

60:000$ 40:000$ 49:300$ 
20:000$ $ 8:700$ 

8:000S 8:000$ 2:900$ 
8:000$ 8:000$ 2:700$ 
8:000$ 8:000:S 7:000~ 

20:000$ 24:400$ 23:000$ 
8:000$ 8:000$ 6:000$ 
8:000$ 6:fi00$ 2:900$ 
8:000$ 4:000$ 2:900$ 

22:000$ 40:000$ 80:00011 
20:000$ 20:000$ $ 

8:000$ 8:000$ 3:000$ 
20:000$ 8:800$ 86:000~ 

------- --.. --- -·----
402:000$ 465:950$ 336:500~ 

802:45Ô$ 
doreH, secretaria e dcspeza 
da respectiv,1 c:imara . . . 200:000$000 

§ 8º. Com o museu e academia 
de bellas artes. . . . . . . 

§ 9". Com a escola de medicina 
do Rio de Janeiro, inclu-
sive 3:600$ para a compra 
desde já, de ins!rnrnentos 
de anatomia, chimic1.1 e phy-

11:730$000 

sica. . . . . . . . . . . . . 28:000$000 
§ 10. Na provincia da Bahia, 

com a escola de medicina, 
nos lermos do paragrapho 
antecedente . . . . . . . . 

§ 11. Na de Pernambuco, com o 
curso j11ridico; prernios,au-
Jas de prnparulorios, inclu-
sil'e 3:000$ para a impres-
sao cl<c: cotnpendios, compra 
de livros e despezas da bi
bliolheca cio mesmo curso. 

28:000$000 

28:000$000 

28:000$000 

§ 12. Em S. Paulo, com o curso 
jllridico, nos tern10s do pa
ragr,,pho antecedente ... 

§ 13. Em Minas, com o curso 
de estudos míner«logicos . 12:000$000 

§ 14. Com os correios . . . . . 14-0:000$000 
§ 15. Com ensaios para o esta-

belecimento de fontes ar-
tesianas no interior das 
províncias de Pernambueo, 
Parahyh~, Riu Grande do 
Nm·le e Ceará .....•• 

§ rn. Com desper.as evenluaes . 
12:000$000 
30:000$000 

1,083:441$000 

35 
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C.I.PITULO lll 

Mínisterio dos Mgocíos da justiça 

<< Art.. 4º. O ministro e secretario de estado 
dos negocios da justiça é aulorir.ado a despPnder 
em todo o impe1·io, no anno frnc1nceiro desta 
lei: 
§ 1°. Com a secret3ria de es

tado, seu expediente e cor-
reios .... , . . . . . . . 21:640$000 

§ 2°. Com o tribunal wpremo 
de justiça. . . . . . . . . . 68:9008000 

§ 8". Com as relações, . . . . . 200:000$000 
§ 4º. Com a capella imperial e 

cathedral do Rio de Ja. 
neiro ........... . 

§ 5°. Com as detn,\is C!\thedraes 
e relações ecclesiaslicas . . 

§ <-i°. Com ensaios para o esta
belecimento àe colonfas de 
degradados e vagabundos 

§ 7". Com d espezas even tuaes. 

CAPITULO l'v" 

48:39-5$900 

66:459$000 

12:000$000 
8:000$000 

425:394$960 

Ministerio dos negocios estrangeiros 

,e Arl. 5º. O ministro e secretario de estado 
dos negocios estrangeiros é autorizado a des
ptmder no anno finnnceiro desta lei: 
§ l°. Com a secretaria de estado, 

seu expediente e correío . 25:000$000 
§ 2". Com as legaçães, consula

dos, commissões mixtas e 
despezas evenluaes ; não 
contando com a dilforença 
do cambio, qne resultar 
dos pagamentos que se fi. 
zerem no (;Slrangeiro . . . 80:000SOQO 

1.05:000$000 

f.:APlTULO V 

1!,{ínísterio dos negocios dct ma1·inlia 

cc .Art. 6°. O ministro e secreLlrio de estado 
dos negocios c!u marinha é autorizado á des
pender, em todo o impel"io, no anno financeiro 
deAa lei: 
§ 1°. Com a secretaria de es

tado, seu expediente e cor-
reios . . . . . . . . . . . . 25:826$280 

§ 2°. Com o corpo rla armada, 
guardas rnarinha, as pi-
rantes e reformados. . . . 158:929$560 

§ 3º. Com o CGrpo de artilheria 
da marinha, reformados, e 
a.vu[sos. . . . . . . . . . . 100:263$0(!0 

§ 4°. Com as compan11ias de as
pirantes marinheiros .. . . 

§ 5º. Com a auditoria e execu-
toria. . . . . . . . . ... . 

~ 6º. Com a capellania .... . 
§ 7º. Com a eepartíç:lo da saude 
§ 8". Com a intendencia, conta-

doria, almoxarifado e offi
ciaes de far.enda de em-
barque .... ... . ... . 

§ 9º. Com a inspecção do ar 
senal, escravos da fazenda 
publica, e material d" 11li\· 

l'inha ........... . 
§ 10. Com gratificações .. .. . 
§ 11. Com os navios a1·m,1dos 

em estado de paz. . . . . 
. § 12. Com os paquett•s, devendo 

ler a divisão do norte 4 
embarcações. . ..... . 

§ 13. Com os nl1vios desarmados 
§ 14,. Com premios p:wa ajuste 

de marinheiros ...... . 
§ 15. Com o custeio dos pharoes, 

barcas de soccorro, e cles
peza$ da lotaçl\o. . . . . . 

§ 16. Com gratificaçves aos pilo
tos que servem de escrivães, 
e aos officiaes que ajustao 
cont.us, e outras despez,1s, 

§ 17. Com o mestre de escola 
dos aprencl izes do arsenal. 

§ 18. Coro o hospital de rnari, 
nha, desde já. . . . . . • • 

§ 19. Corn a compra de embat·, 
cações pt1ra obstarem á im
portaçao de escravos, desde 
já ............. . 

§ 20. Com o e~tabelecímento de 
oflicinas no ar$enal do Rio 
de Janeiro ........ . 

§ 21. Corn o quartel da Ilha das 
Cobras. , . .... ...• 

§ 22. Com a obra do dique 
além do producto da venda 
da pedra que alli se tira .. 

§ 23. Corn o estabelecimento de 
boias desde a bal'ra da fo,,. 
taleza até á ftJZ do Ama-
zonas . ... , ...... . 

§ 24. Com a abet·turn do can:,l 
ao longo da lagôa Ar«róama 
desde já . º . . . . . . . . 

§ 25. Com o balisamenlo dos 
canaes das lagôas Mirin,, 
e dos Patos ; e da barra do 
Rio Grande do Sul, por 
meio de boias, de,<le já. , 

§ 26. Com as obras dos pharó<,s 
para as provincias do Rio 
de Janeiro, Bahia e Rio 

53:700$000 

1;190$000 
2:400$000 
6:792$000 

24:028$000 

263:879$500 
4:336$000 

539:076$000 

72:009$000 
92:214$000 

20:000$000 

8:037$000 

10:000$000 

360$000 

3:000$000 

100:000$000 

48:000$000 

17:000$000 

20:000$000 

15:01)0$000 

6:000$000 

12:000$000 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 15:40 - Página 9 de 20

SESSÃO EM 17 DE JUNHO DE 1833 275 
Grande do Sul, e compra 
das respectivas machina::. 50:000$000 

§ 27. Com os estabelecimentos 
de marinha nas províncias, 
descontando-se na do Ma
ranhrio o soldo do fallecic!o 
chefe de esquadra Vascon, 
cellos. . . . . . . . . . . . 237:143$000 

1 ,8D1: 17'1$3,lO 

CAPITULO VI 

JJ1inisterio dos negocios da guerra. 

« Art. 7º. O ministro e secretario de estudo 
dos negocios da guerra é Hutol'Ísado a despender 
em lodo o impcrio, no anno financeiro desta 
lei: 

§ lº. Coni a secretaria de es-
tado, seu expediente e cor-
reios . ... .... . .. . 

§ 2º. Com o r:onsclho supremo 
militar, deduzidas us grali-
ficaçoes do conselheil'O, e 
vogaes que as pecebe111 pela 
reparliçrio de marinha, e 
do vogal que goza dt! outra 
pelo archivo militar .... . 

§ 3º. Com o commando de 
armas ........... . 

§ 4°. Com o estado maior do 
exercito, officiaes de corpos, 
e officiaes av11lsos, compre-
hendiclos os da exti ncta 2" 
linha que vencem soldo e 
com os reformados .. ... 

§ 5º. Com o corpo de enge-
11liciros, detl11zidos os ven-
cimentos dos (flle srio 
rncnil>I·os do corpo legisla
i i vo e de u 111 reforn1ado. . 

~ fi". Com úo corpos do exercito, 
ligeiros de Malln-Grn~so e 
,:rlifices. • . . ..... 

¾ 7''. Com as divisões do Rio 
DocL·,lígeiros do Marnnhiloe 
pedestres do Espirilo Santo 

§ 8°. Com a academia mililur 
e de marinha ...... . . 

§ 9°. Com o archivo m ili lar e 
oJ'ficiua Lythographica ... 

§ 10. Com arsen:i es de guerra 
e armazens de ;irtigos l>el
licus .. ... _ . .... 

§ 11. Com as pagadorias das 
tropas. .· . . . . . . . . . 

§ 12. Com os bospitaes regi
menlaes e despezas de bo-
tica ........... . 

28:078$000 

12:075$000 

14:724$000 

1,120:000$000 

18:741 $580 

1.083:079$600 

5-±:991$,540 

9:79,5$000 

3:475$000 

237: 139$000 

9:510$000 

33,016$000 

§ 13. Com a fabrica de ferro 
de Ypanema .....•.. 

§ 14. Com as pensões aos 11 
alumnos da acaJemia me-
dico-cirnrgica .... .. . . 

§ 15. Com diversas oult"as des-
pez.:is .. . . . . ...•. . 

~ 16. Com os soldos atrasados. 
§ 17. Com a divida militar da 

provine;ia de Matlo-Grosso 
de,de já ........ . 

C:Al'l'l'ULO Vll 

3:336$000 

1:267$000 

150:000$000 
150:000$000 

50:000()000 

2 ,979:227$720 

111iniste1"io elos negocios da Jazenda 

« Art. 8". O ministro e secretario de estado 
dos negocios da fazenda é autorizado ades
pendét' em todo o impet'io, uo auno financeiro 
desta lei : 
§ l". Com os jmos,e amorlisaçao 

dos emprestimos brazi
leiros de 1825 e 1829 : 
importando em~ 273,449, 
ao c,rn1bio medio de 40 . 

§ 2º. Com a divida inl.erna fun
dada, incluindo 3:000$ 
pum os jnros do legado de 
M. F. Guimarries á mise-
rieordia de Ma!lo-Grosso, 
quando isto se verifique. . 

§ 3ª. Com a caixa de amor
tisaçno e filial da Bahia. . 

§ 4". Cotn o tribunal do lhe• 
sonro ...... . .. .. . 

§ 5·'. Com as thcsoumrias pro-
vinciacs ... . . ..... . 

§ Hº. Com as alfandegas .... . 
§ 7º. Com as mesas de <livcl'sas 

rendas . .... . ..... . 
§ s•. Com as recebedurias e 

collectorias . . . . ... .. 
~ 9". Com o expediente das re-

partições fiscaes . .. . . . . 
§ 10. Com a aclminislraçào e 

expediente das casas da 
moedu .......... . 

§ 11. Com os empregados de 
repartições cxtinctas .. 0 • 

§ 12. Com os aposentados, cujas 
mel'Cês lenlil\o sido ap-
pl'ova<las . ........ . 

§ 13. Com as pensões, nos ter
mos do paragrapho anlece-
deute .. . ...... . 

§ 14. Com as lenças ...... . 
§ 15. Com o monte-pio .... . 
§ 16. Com a jllnta do com-

inercio e seu expediente .. 
§ 17. Com a caixa de depositos 

publicos . ..... .. . . . 

l ,640:694$000 

1,529:324$670 

19:380$400 

49:700$000 

216:300$000 
76:468$000 

66:128$000 

89:878$000 

180:000$000 

37:111$000 

98:873$110 

133:151$230 

200;259$345 
19:393$120 
31:393$395 

14:801$000 

1:400$000 
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§ 18. Com a. typographia na• 

cíonal. . . . . . . . . . . • . . 7:200$000 
§ 19. Com despezas eventuaes 

pagamento de ausentes, e 
depositos ; rebates, conduc-
ções e obras. . . . . . . 300:000$000 

4,721:558$270 

TITULO II 

Despeza provincial 

CAPITULO I 

« Art. 9º . Pica em vigor o ar!. 36 e para. 
graphos da lei de 24 de Outubro de 1832. 

« Art. 10º. Fica orça.da a despeza provincial 
em totlo o imperio, no annofinanceirn desta lei, 
e pela man€ira que abaixo se declara, na 
quantia de: 

CAPITULO lI 

PROV!NC:IA DO RIO DE JANEIRO 

cc Art. 11. O ministro e secretario de estado 
dos negocios do imperio é autorizauo a des
pender na provincia do Rio de Janeiro, no anno 
financeiro desta lei : 
§ ]º. Com a instrucç1\o publica. 
§ 2º. Com a bibliotheca publica. 
§ 3º. Com o Jardim Botanico, 

inclusive o ordenado de 
1:600$ ao dircctor .•. 

§ 4º. Com o passeio publico . . . 
§ 5". Com a vaccina. . . • .. . 
§ 6º. Com a prove<loi-ia da 

saúde, inclusive o ordenado 
de 400$ ao guarda ban-
deira ..... . . .. .. . 

§ 7º. Com a illuminaçao da ci· 
dade, inclusive mais 100 
lampeões ...... . .. . 

§ 8º. Com as obras publicas, in
clusive 20:000$, desde já, 
pura o dessecamento de 
pantanos. . . . ..... . 

§ 9º. Com o canal da Pavuna .. 
§ 1 O. Com a cathechese . ... 
§ 11. Com as desp~zas even-

tuaes. . . . . • . . .... 

60:000$000 
5:830$400 

12:600$000 
1:100$000 
6:450$000 

3:926$200 

68:757$200 

100:000$000 
30:000$000 

$ 

8:000$000 

298:663$800 

« Art. 12. O ministro e secretario de e~tado 
dos negocios da justiça é aulorizado a despender 
na provincia do Rio de Janeiro, no aono finau
ceii·o desta lei : 
§ 1°. Com as justiças lerriloriaes, 

policia, seu expediente e 
calabouço ......... . 

§ 2º. Com as guardas policiaes. 
§ 3º. Com iis guardas nacionaes. 

31:848$720 
180:000$000 
40:000$000 

§ 4º. Com os parochos, coadju
ctores, g llisamentos, pas
tores protestantes e ordi-
narias .. , .......•. 

§ 5°. Com a mP.sada de 500$, 
ao hospital dos Lazaros. . 

§ 6°. Com os reparos de cadêa, 
e constrncçil.D da casa de 
pris1l0 com trnballio. . . 

§ 7º. Com a conduc.:1,no, sus
tento e veslt1ario de presos 
indigen !es . . . . . · • . 

§ 8º. Com tlespezas eventuaes. 

19:789$340 

6:000$000 

72:500$000 

15:000$000 
8:000$000 

671:801$860 

C:APll'ULO III 

P,·ovincitt .elo E~pii-íto Santo 

« Art. 13. O presidente da provincia do Es
pirito-Santo em conselho é autc,rizado a des· 
pender no anno financeiro desta lei: 
§ l°. Com a presidencia, secre· 

la ria e conselho do governo 
§ 2º. Com o expediente do con

selho geral. . . . . . . 
§ 3°. Com a instrucçao publica 
§ 4º. Com a catecbese dos in

dígenas . . . . . . • . 
§ 5º. Com a vaccina. . . • . 
§ 6º. Com obras publicas inclu· 

sive 4:000$ para o reparo 
de estradas. . . . . . . 

§ 7°. Com as j ustiças terrítoriaes 
§ 8º. Com as guardas policiaes. 
§ 9.'' Com as guardas nacio· 

naes. . . . . . . . . . 
§ 10. Com os parochos, coadju· 

ctores, guisamentos e ordi-
narias .......•.. . 

§ 11. Com os reparos de ca
dêaH e co11stn1cção da casa 
de pl'isão com trahalho. . 

§ 12. Com a conducçào, sus
tento e vestnal'io de presos 
indigentes . • . . . • . 

. § 13. Com <lespezas eventuaes. 

CAPITULO IV 

Pro'vincia da Bahia 

6:000$000 

800$000 . 
6:000$000 

4:900$000 
200$000 

5:000$000 
3:000$000 
8:000$000 

2:000$000 

2:740$000 

2:400$000 

900$000 
1:000$000 

4.2:940$000 

« .Art. 14. O presidente da provincia da 
Bahia em conselho, é autorizado a uespendct· 
no anno tinariceiru <lesta lei : 
§ 1 º. Com a presidencia, secre-

taria e conselho do governo. 170:00$000 
§ 2º. Com o expediente do con· 

sclho geral. . . . . . . . . 1:500$000 
§ 3°. Com a instrucçao publica, 

incluida a ordinaria de 
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1:000$, ao seminario ar
chiepiscopa 1. . . . . . . •• 

§ 4º. Com a hibliotheca publi ca. 
§ 5º. Com u illuminação da ci-

dade. . ....... . . . 
§ 6º. Com o passeio publico .. . 
§ 7°. Com a vaccina ...... . 
§ 8°. Com as ordinnrias de 

2 :400$ para o collegio dos 
orphaos ; de 1:000$ para 
ca<lri uma da5 misericordias 
da Cachoeira, S:cinto Amarn 
e Nazareth, e de 200$, para 
a •.la cidade ..... . . . 

§ 9''. Com obeas public,\S. . .. 
§ 10. Com asjnsliças lerriloriaes 
§ 11. Com as guardas pcliciaes. 
§ 12. Com as g11at'uas nacionaes. 
§ 13. Com os parochos, e mis-

sionarias que exercem func
ções parochiaes. coadju
ctores, guisnmentos e fa
bricas. . . . . . . . . . . 

§ 14. Com os reparos de catfoius, 
e construcçll.o da casa uc 
pdsão com lrnbal!io . . .. 

§ 15. Com a condneção, sus
tento e vestnal'io de presos 
indigentes. . . . . . . . 

§ 16. Com despezas eventuaes. 

CAPITULO V 

PYouincia ele Sergipe 

92 )00$000 
3:000$000 

30:000$000 
2:400$000 
] :0005000 

5:300$000 
60:000$000 
30:000$000 

120:000$000 
8:000$000 

30:000$000 

40:000$000 

14:000$000 
4:000$000 

458:500$000 

" Art. 15. O presidente da provincia de Ser
gipe, em conselho, é auloriimdo a despender no 
an no financeiro dest,1 lei : 

§ l º. Com u presidencia, secre
taria e conselho do governo. s 2º. Com o expediente do con-
selho g~ral. . . . . . . 

§ 3°. Com a instrucçno publica. 
§ 4º. Com a vaccina. . . . . . 
§ 5". Com as obn1s publicas. . 
§ 6". Com as justiças lerrilol'iact=:. 
§ 7". Com as guardas policiaes. 
§ 8°. Com as gnardas nacionaes. 
li 9". Com os parochos, coad-

juctores, guisamentos e or
dinarias. . . . . ...• 

§ 10. Com os reparos de cadêas 
e eonstn1cçno d-e easa de 
prisno com trabalho •... 

§ 11. Com u conducçno, sus-
tento e vestuario de presos 
indigentes. • • . • • . .. 

§ 12. Com despezas evenluaes .. 

7:000$000 

500$000 
12:000$000 

600$000 
6:000$000 
5:000$000 
8:000$000 
2:000$000 

3:970$000 

-1:000$000 

800$000 
1:000:SOOO 

50:870$000 

CAPITULO VI 

Provincia cla8 .Alag6as 

u Art. 16. O pt·esidcnte da província das 
Alilgôas, em conselho, é autorizado a des
pender no anno tlnanceirn desta lei : 

§ lº. Com a pre3iclenciu. secre-
taria e conselho do go-
v~rno. . . ....... . 

§ 2". Com o expediente do con
sell10 geral. . . . • • . • 

~ 3º. Com a instrucçfto publica. 
§ 4". C.:0111 o orde1rndo do cirnr

giuo-rnór d,1 província e 
co111 a vaccina •...... 

§ 5". Coru a pl'ovedoríu da 
sanLle . .......... . 

§ 6º. Com ohrns publicas .. . 
§ 7·•. Com as ju~liças terri-

lori.-,es. • • . . . .... 
§ 8". Com as guardas policiaes. 
t9º. Com as guardas nacio-

nues . ......... . 
§ 10. Com os parochos, coa<l

juctores, guisamentos e or-
dinarias. • . ..... . 

§ 11. Com o hospilal da villa do 
Penedo ......... . 

§ 12. Com os reparos das ca
d€las e const1·ucção de casa 
de prisao com trabalho. . 

§ 13. Com a conclncç~'l.o, snslenlo 
e vestuario de presos in
digentes. . . •.•.•• 

§ 1-!. Cum tlespezas evenluaes. 

8:700$000 

800$000 
10:700$000 

270$000 

600$000 
7:000$000 

6:400$000 
30:000$000 

3:000$000 

5:660$000 

800$000 

5:000$000 

1:600$000 
1:400$000 

81:930$000 

CAPITULO V li 

Pl'o·vt'.nci'.a, de Pernmnb1ico 

« Arl. 17. O pre~iclente da µrovincia de 
Pernurnhuco, e1,1 co nsell10, é "uloriztdo a des
peuder no anno fin anet:iro desta lei : 
§ 1.•. Com a presiclencía, se-

Ct'etal'ia e conselho do go-
verno .......... . 

§ 2º . Corn o expedien te do con
selho gc,·al. . . . . . . . 

§ 3°. Com " insl rucção pu
blic;i, i11clusive o lyceu, e 
as cadeiras do serninario 
episcopal. ....•... 

§ 4º. Com o J.inli1t1 Bolanico. 
§ fiº. Com a vaccina. . . • . 
§ 6º. Com a sande publica. . 
§ 7°. Com a illu1ninuç/\u da ci-

dade .•..••.• , 
s Sº. Com as nbrus publicas .. 
§ O". Com as justiças lerrilo 

rincs. . . . . . . 

12:000$000 

]:500$000 

43:262$000 
2:000$000 

380$000 
1:,193$000 

14:550$000 
U0:000$000 

30:000$000 
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§ 10. Com as guardas policiaes 
§ 11. Com as guardas nacio-

naes • . . . . . . . . 
§ 12. Com os parochos, coad· 

jnctores, guisamentos, ordi
dinaria Lie 180$ ao recolhi
mento du Conceição, e de 
100$ ao missionario da 
Baixa Verde . . . . . . 

§ 13. Com u hospital dos La-
zarns . . . . . . . . . • 

§ 14. Com os reparos das ea
dêas e construcçllo da casa 
tie prisão co [n trabalho. . 

§ 15. Com a conducçil.o sus
tento e vesluario tios presos 
indigentes . . . . . • . 

§ 16. Com despezas l.lvenluaes. 

CAPJ'l'ULO VIII 

120:000$000 

20:000$000 

12:617$000 

2:000$000 

40:000$000 

14:000$000 

4:000$000 

377 :802$000 

Pl'Ovinciu dti Parcihyba 

« Art. 18. O presidente da província da Pa
rahyba, em conselho, é aulorizado a desp'ender 
no armo financeiro desta lei : 

§ lº. Com a presidencia, secre
taria e conselho do governo 

§ 2•. Com o expediente do con
selho geral. . . . . . . 

§ 3º. Com a instrucçao publica. 
§ 4''. Com o ordenado du ci

rnrgil\o-mór da provinciu e 
vaccina . • . . . . . • 

§ 5°. Com as ordinarias a di -
versas c;:im,1ras. . • . . 

§ 6º. Com a illuminac;ao da ci-
dade ... ... ..• 

§ 7º. Com as obras publicas. . 
§ 8º. Com a:,; justiças territo· 

riacs . . .. . . . . . . 
§ flº. Com as guardas µoliciaes. 
§ 10. Com as guardas nucio-

naes ........ . 
§ 11. Com os parocbos, coa

djuctores, guisamentos e or-
denado do capellão dos 
presos. . . . . . . . . 

§ 12. 90m . o hospital da Mise-
ricord1a . .... . . . .. . 

§ 13. Com os repal'os das cadeias 
e consll'ucçll.o da casa de 
pri~ão com trabalho .... 

§ 14. Com a conducçao, sus
tento e vcsluario d os 
pre8os indigentes, .. ... 

~ 1-5. Com despe;:as evenluaes . . 

8:000$000 

800$000 
13:300$000 

600$000 

1:708$780 

2:000$000 
7:000$000 

5:000$000 
8:000$000 

2:400$000 

4:786$000 

1:000$000 

4:000$000 

1:800$000 

2:000$000 

62:394$780 

CAPl1'ULO Ilt 

Pl'ovineia do Rio Grande do N orte 

« Art. 19. O presidente ela provincia do Rio 
Grande do Norte, t>rn conselho, é autol'izado a 
de8pende1· no anno financeiro desta lei : 
§ 1 º. Com a presidencia, secre-

taria e conselho do go
verno. . . . . , . . . . . . 

§ 2º, Com o expediente do con-
selho gemi . . . . .... 

§ 3". Coru a instrucção publica. 
§ 4º. Com a vaccina. . . . . . . 
§ 5º. Com as obras publicas . .. 
§ 6º. Com as justiças lerrito-

riaes . .. . . . , . . . . . 
§ 7º. Com as guardas policiaes. 
§ 8º. Com as guardas nacionaes. 
§ 9º. Com os parochos, coac!ju-

ctores e guisamentos .... 
§ 10. Com os reparos das cadeias 

e cons trucçno da casa de 
prisno com trabalho .... 

§ 11. Com a conducçao, sus
tento, vesluario de presos 
indigentes e remedias para 
pessoas pobres, . . . . . . 

§ 12. Com despezas evautuaes. 

CAPITULO X 

Pro·vcinia do Ceará 

7:000$000 

500$000 
10:000$000 

200$000 
4:000$000 

4:000$000 
8:995$000 
2:000$000 

3;959$000 

2:000$000 

800$000 
1:000$000 

44:451$000 

" Ar!. 20. O presidente da província do Ceará 
em conselho, é aulol'Ízado a despender uo, 
anno financeito desta lei : 
§ 1''. Com a presidencia, secre-

taria e consel110 do go-
verno ........... . 

§ 2º. Com o expediente do con-
selho geral. , ...... . 

§ 3°. Com a inslrucçào publica. 
~ 4°. Con.1 o orden:1do do cirur

gi1\o-mór da provincia e 
vaccina .......... . 

§ 5ª. Com as obras pnblícas .. 
§ 6°. Cum as justiças tcrritoriaes. 
§ 7º. Com as guardas policiaes. * 8º. Com as g11ardás nacionaes . 
s 9º. Com os paroi.;hos, coadju-

ctorcs e guisamentos . . . 
§ 10. Com a cn:açao dos ex.-

postos . . . ....... . 
§ 11. Com os reparos de <:adeias, 

e conslrncçno da casa de 
prisa.o com trabalho . . .. 

§ 12. Com a conducç~o, sustento 
e vcsluario de presos in-
digentes . . .. .. . - .. 

§ 13. Com despezas evenluaes . 

H:000$000 

800$000 
14:300$000 

1:000$000 
7:000$000 
8:000$000 
8:000$000 
3:000$000 

7:279$000 

800$000 

4:000$000 

1:800$000 
2:000800() 

66:979$000 
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CAPll'ULO XI 

Provincia do Piauhy 

Art. 21. O presidente da provincia do 
Piauhy, em conselho, é autorizado a despender 
no anno financeiro dcslil lei : 
§ lº. Com a pl'esidencia, secre-

taria e consell10 do go-
verno . .......... . 

§ 2º. Com o expediente do con-
selho geral. ....... . 

§ 3°. Corn a instrucçil.o publica. 
§ 4°. Com a vaccina .... .•. 
§ 5º. Com as obras publicas .. 
§ 6º. Com as justiças territoriaes 
§ 7º. Com as guardas policiaes . 
§ 8º. Com as guardas nacionaes 
§ 9º. Com os parochos, coadju-

ctorcs e g11isamentos ... 
§ JO. Com os reparos de cadeias 

e conslrucçno da casa de 
prisãc com lrahalho .... 

§ 11. Com a comlncção, sus
tento, vestnario de pre-
sos indígen tes, e com re-
medi os para os pobres que 
se curUo no hospital. ... 

§ 12. Com despezas evenluaes 

.7:000$000 

,500$000 
7:100$000 

400$000 
4:000$000 
5:000$000 

24:000$000 
2:400$000 

2:525$000 

4:000$000 

1:200$006 
1:000$000 

59:125$000 

CAPITULO XII 

Provincia do JJfaranhão 

Art. 22. O presidente da provrncia do 
lvlat•,11il1ão, em conselho, é t\lllorizado t\ des 
pender no anno financeiro desta lei : 
~ l°. Com a presidencia, secre· 

ta1·ia e conselho do go· 
vernp . . . • . . . . . 

§ 2º. Com o expediente do çon-
sel ho geral. . . . . . 

§ 3°. Com a ínslrncçao pt1bli.:a, 
iuclusive 1:000$ para o se
minario epi,copal . . . . 

§ 4°. Com a bíbliotheca publica 
§ f,º. Com o Jardi,n Botauico. 
§ 6º. Com a vaccina •.... 
§ 7º. Com a catechese dos indí-

genas . . . . • •. . , • 
§ 8º. Com a illuminação da ci-

.:lade . . . . • · · · · 
§ Dº. Com as obras publicas e 

canal • . . . • . • . . 
§ 10. Com ns justiças lcrl'ÍIO· 

r1acs . • . • . ..•. 
§ 11. Com as gut1rdas policiaes 
§ 12. Com as guardas nacio-

naes . • • • , . , , 

10:000$000 

l:.'i00$000 

13:590$000 
2:000$000 
2:000$000 

470$000 

1:300$000 

8:300$000 

24:000$000 

12:000$000 
52:000$1)0() 

8:000$000 

§ 13. Com os parochos, co::i-
djuctores e gnísamentos,in
clusive 1:000$ para o reco
lhimento de Nossa Senhora 
da Anntrncillção. . • . 

§ 1-L Cum os L,,zarns ..•. 
§ 15. Com os rep~rns clas ca

dêas e construcçil.o da casa 
de prisão com trabt1lho. . 

§ 16. Com a conducção, sus-
tento e vestnario de presos 
indígenles . . . . . . . 

§ 17. Cum despcza~ evcnluae,. 

CAl'l'l'U!.O Xlll 

Província do Pará 

7:250$000 
2:000$000 

12:000$000 

1:600$000 
3:000$000 

161:040$000 

« Art. 23. O presidente da província do 
Pará, cin conselho, é autorir.ado a despender 
no anno financeiro desta lei: 
§ 1º. Corn a presiLlencia, se• 

cretaria e conselho do go-
verno . • . • . . . . . 

§ 2.º Com o expediente do con· 
selho gernl. . 

§ 3º. Com a instrucção publica, 
inclusive o seminal'io e o 
collegio de educandas • . 

§ 4º. Com o Jardim Botanico e 
horta ••....•.. 

§ 5°. Com a vuccina. . • . . 
§ 6'. C:0m a calechese dos in· 

llígcnas • . . • . . . . 
§ 7°. C1m1 o passeio publico. . 
~ 8º. Com as obras publicas ... 
§ 9º. Com as justiças tenito-

riaes .......... . 
§ 10. Com as guanlas policiaes. 
§ 11. Com as guardas nacionues. 
§ 12. Com os parochos, c,oadj11-

ctores, e gui:;umcnlos, •. 
§ 13. Com os l'epal'O~ de ca

dêas e constrncção da cas.1 
de prisM com trabalho .. 

§ 14. Com a cond11ci;uo, sus
tento, vesltiario de presos 
in,ligentes e rnmedios para 
os pobl'es do hospital •.. 

§ 15. Com uespeias evenluaes. 

9:000$000 

800$000 

12:000$000 

1:100$000 
400$000 

3:200$000 
400$000 

8:000$000 

12:000$000 
15:657$000 

8:000$000 

20:000$000 

G:000$000 

2:000$000 
2:000$000 

100:557$000 

CAPITULO XIV 

Província de JJfcitto- Grosso 

« At·t. 24. O presidente da provincia de Matto
Gros~o, cm conselho, é autorizado a despender 
no anno financeini d<:sla lei ; 
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§ lº. Com a presidencia, secre
taria e conselho do go-
verno .•••.•.. .. . 

§ 2º. Com o expediente elo con
selho geral. . . . . . . • 

§ 3º. Com a inslrucçil.o publica. 
§ 4º. Com a calhechese dos in-

dígenas. . • . . • . . . . 
§ 5º. Com a vaccina. . • • • . 
§ 6". Com as obras publicas. . 
~ 7°. Com as jnstiças lerrito-

rines .. . .. ... . .... .. . 
§ 8". Com as guardns po\iciaes. 
~ 9º. Com as guardas nadonaes. 
§ 10. Com os paroclios, coad-

juctores e guisamenlos .. . 
§ 11. Com os reparos de cadêas 

e construcção da casa de 
pris!l.o com trabalho ... 

§ 12. Com a conduci;-ao, SUS· 

tento e -veslnario de presos 
indigentes .. · , , • • , . . 

§ 13. Com despezas eventuaes . 

CAPITULO. XV 

Prov1'.ncia de Goyaz 

9:000$000 

500$000 
6:510$000 

1:200$000 
300$000 

4:000$000 

6:000$000 
9:000$000 
3:000$000 

1:440$000 

2:000$000 

6006000 
2:000$000 

45:550$000 

« Art. 25. O presidente da província de Goyaz, 
em conselho, é autorizado a despender no anno 
financeiro desta lei: 
§ lº. Com a presidencia, secreta

ria e consellio <lo governo . 
§ 2º. Com o expediente do 

consel110 gernl. . . . • . . 
~ 3", Com a inslrncç~o puhlica. 
§ 4º. Com a calhechese dos in

digenas. . . . . . • , . 
§ 5'', Com o on\enndo do bnti

cario do hospilal de S. Pc-
drc,, e ordinaria ao mesmo 
ho,pilal. . • . . . • , . 

§ 6º. Com a vnccinn. . . . . , 
· § 7º. Com as ohrns publicas, e 

illumin açrlo da cidade . .. 
§ 8º. Com os j11stiças len-iloi-iaes 
§ 9º. Com as guardas policiacs. 
§ 10. Com as gnardas nacio-

naes ....... . ... . 
§ 11. Com os parochos, coad

juctores,guisamenlos e mis
sionarias. . . . , . . . . . 

§ 12. Com os reparos de ca
deias e construc:ç/io da casa 
de pris1.lo com trabalho. • 

§ 13. Com a conducç1l.o, sus-
tento, e vestuario . de presos 
indigentes ...••.. 

§ 14. Com despezas eventuaes. 

9:000$000 

500$000 
10:000$000 

3:000*.\000 

1:600$000 
200$000 

4:000$000 
6:000$0(10 
8:000$000 

3:000$000 

13:435$000 

2:000$000 

600$000 
2:000$000 

56:335$000 

CAPITULO XVI 

Província de Minas Gemes 

" Art. 26. O presidente <ln província de 
Minris Geraes, em consellio, é autorisado a des
pender no anno fit1anceirn desta lei : 
§ 1 •. Com a presidencia, secreta

ria e conselho do go'verno. 
§ 2º. Com o expediente do con-

selho geral. . . . ..... 
§ 3º. Com a instrucç~o publica. 
§ 4º. Com o Jardim Botanico. 
§ 5º. Com o guarda- mót· das 

minas. • . . ... 
§ 6º. Com a c,,ll1echese dos 

indígenas e collegio · para 
sua educação. , . . • . 

§ 7". Com a vaccina e saude 
publica. . . . • . • • . 

§ 8º. Com gratificações á dous 
engenheiros. • . . . . 

§ ~)º, Com as obras publicas. 
§ 10. Com asjusliças tcnitoriar.s. 
§ ll. Com as guardas policirtes. 
§ 12. Com as guardas nacionaes. 
§ 13. CCJm os parochoz, coadjn-

ctores, e guisamr.nlo,, inclu
sive a ordinaria de 200$ á 
cada um dos seminarios de 
Mari»nna, C,uaçu e Con
gonl1as do Carnpu. . . . . 

§ 14. Com os reparos de cn
deh,s e constrncçil.o da casa 
de prisão com trabalho. 

§ 15. Co111 a conducç1io, sus
tento e vestuario de presos 
indigentes. . . . . . . 

§ 16. Com a illu minação da 
cape lia da provincia. . , 

~ 17. Com. ajudas de c11slo aos 
· congregados do Carnça e 

Congonh:1s para missões. 
~ 18. Com o subsidio de 200$ a 
· cada un~a das livrarias p11-

J,licas de Ouro Prelo, Ma
l'Ínnna e S. João d'EI-Rei. 

§ 19. Cum a candellnria d<1 Ca
choeira do Cam po •.. 

§ 20. Com despez:1s evenluaes • 

13:000$000 

1:500$000 
42:000$000 
1:200$000 

800$000 

6:400$000 

2:000$000 

1:600$000 
22:000$000 
25:600$000 
50:000$000 
12:000$000 

24:7S7$460 

20:000$000 

8:000$000 

2:400$000 

300$000 

600$000 

2:000$000 
2:000$000 

238:187$460 

CAPITULO X\'11 

Provin1Jict de S. Paulo 

" Art. 27. O presidente da provincia de S. 
Paulo, em conselho, é autorizado a despender 
no anno fin ancei ro desta lei : 
§ 1 º. Com a pre,idencia, secre-
. tnria e conselho do governo. 10:000$000 
§ 2", C(Jm o expediente do con-

selho geral. . . . . . . . , l :000$000 
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§ 3·. Com a instrucção publica 

comprehendidé:s os semi} 
narios .... ...... . 

§ 4'. Com o Jardim Bota nico. . 
§ 5º. Com a vaccina e cirurgillo 

de Paranaguá . . . . . . . 
§ 6º. Com obras publicas, reparo 

de cadeias e construcçll.o 
da casa de prisllo com tra-
balho ......... . . . 

§ 7v_ Com a catbechese dos in-
dígenas ........ . . . 

§ 8°. Com o director das minas 
e matas ....... . . 

§ 9º. Com as justiças terriloriaés. 
§ 10. Com as guardas policiaes. 
§ 11. Com as guardas n acionaes. 
§ 12. Com os parochos, coadju-

étores, guisamentos, sacris
tno do collegio e festivi<l!ldes 
do mesmo, fundadas em 
contractos. . . . . . . . 

§ 13. Com a conducção, sus
~en~o e vesluario de presos 
111d;gentes. . . . . . . 

· § 14. Com despezaR eventuaes . 

25:000$000 
1:200$000 

1:200$000 

200:000$000 

3:400$000 

1:000$000 
· 12:000$000 
26:000$000 

5:000$000 

27:000$000 

2:000$000 · 
3:000$000 

137:800$000 
CAPITUL'J XVJll 

Provincia rle Santa Ciitha1'ina 

" Art. 28. O presiden te da província de 
Santa Calharina, em conselho, é autorizado a 
despender no anno financeiro desta lei: 
§ l º. Com a presidencia, secre

taria e conselho do governo 
§ 2º. Com o expediente do con

selho geral. . . . . . . 
§ 3º. Com a instrucçao publica, 

inclusive o lente de cirurgia 
pratica . . .. . . . . . 

§ 4º. Com a vaccina .. ... 
§ 5º. Com a calhechese dos in-

digenas • . . . . . . . 
§ 6º. Com obras pn hlicas. . . 
§ 7º. Com a creaçno de expostos 
§ 8º. Com o hospital. . . . . 
§ 9°. Com as justiças territoriaes 
§ 10. Corn as gu:11·das policiaes 
§ 11. Com as guardas nacionaes 
§ 12. Com os parochos, coad-

juctores e guisamentos, in-
clusive os da freguczia da 
Laguna .. ..... . 

§ 13. Com os reparos de ca
dêas e construcçllo da casa 
de prisão com trabalho. . 

§ 14. Com a conducçl!.O, sus-
tento e vcstuario dos presos 
indigentes . . . . • . • 

§ 15. Com despezas eventuaes. 

TOMO I 

C:600$000 

800$000 

4:240$000 
200$000 

600$000 
4:000$000 

500$000 
300$000 

3:000$000 
8:712$000 
3:000$000 

3:820$000 

2:000$000 

800$000 
1:000$000 

39:572$000 

CAPITULO XIX 

Província do R-io Grande do Sul 

« Art. 29. O presidente da provincia do Rio 
Grande do Sul, em conselho, é autorizado a 
despender no anno financeiro desta lei : 
§ 1 º. Com a presidencia, secre

taria e conselho do governo 
§ 2º. Com o expediente do con-

selho geral. . . . . . . 
§ 3°. Com . a instrucçao publica 
§ 4º. Com a vaccina. . . . . 
§ 5u. Com os professores e saude 

publica. . . . . . . . . 
§ 6°. Com o hospi tal. . . . . 
§ 7°. Com a estntistica da pro

víncia e medição dr tenas 
prira os colonos • . . . . 

§ 8°. Com obras publicas, inclu
sivP. a da remoçno das arêas 
na villa do Rio Grande e 

9:856$000 

1:500$000 
40:000$000 

1:700$000 

1:400$000 
400$000 

3:400$000 

povoação do norte . . . . 20:000$000 
§ 9º. Com as justiças terrilo-

riaes. . . . . . . . . . 
§ 10. Com as guardas policiaes 
§ 11. Com as guardas nacionaes 
§ 12. Com a illuminação da ci-

dade ......... . 
§ 13. Com os parochos, menos o 

da Laguna, coadjuclores, 
pastores protestantes e gui
samenlos. . . . . . . . 

§ 14. Com os reparos ele cadeias 
e construcç:i.o da casa de 

10:000$000 
37:000$000 

8:000$000 

4:000$000 

6:026$300 

prisão com trabalho . . . 20:000$000 
§ 15. Com a conducçno, sus

tento e vesluario de presos 
indigentes, inclusive 400$ 
para o hospital . . . . . 

§ 16. Com despezas eventuaes. 
4:,100$000 
3:000$000 

170:682$300 
TITULO III 

Da receita publica 

CAPITULO l 

D as i·im das vubl-icas 

" Art. 3º. Continuão a cobrar-se, durante o 
anno financeiro desta lei, todos os impostos de 
que trata o titulo 3º capi tulo unico da lei de 24 
de Outubro ele 1832, com as seguin tes alie
rações : 

,, § 1°. O imposto das casas de leilão fica ex
tensivo desde já ás casas ele consignação de es
cravos, ás de jogos de bilhar, ás de cambio e ás 
de fabrica t.le cigarros ou charutos. 

« § 2º. O imposto sobre as lojas e tabernas será 
desde já lançado na razil.o de 1/4 por cento do 
valor contido nellas, e sobre os botequins na 
razao de 5 por cento do seu produclo annnal. 

36 
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<< Arl. 31. O ministro da fazenda fará pro
ceder, desde já, ao lançamento de uma decima 
rural sobre todos os predios rusticos e fabricas , 
para que a assembléa geral decida, á vista do 
resullado e circumstancias occm-rentes, se con
virá substituir a dita decima ao dizimo, e oult·os 
impostos que ora pezao sobre os productos da 
nossa agricultura e industria. 

CAPITULO II 

Receita gei·al 

« Ar!. 32. Ficão em vigor o art. 78 e §§, e 
os arts. 80, 81 e 82 da lei de 2,1 de Outubro 
de 1832. 

CAPITULO III 

Receita provincial 

u Art. 33. Ficao em vigor os arts. 83, 85, 
8Eí, 87, 88, 89 e 90 da lei de 24 de Outubro 
àe 1832. 

TITULO IV 

Disposições geraes 

CAPITULO UNICO 

« Art. 34. Ficao em vigor os ar!s, 16, 35, 
72, 73, e 89 da lei de 24 de Outubro de 1832, 

« Art. 35. Ficllo derogadas, ele. 
11 Paço da camara dos deputados, em 15 de 

Junho de 1833.-Calmon.» 

« A assembléa geral legislativa, decreta : 
cc Art. lº. Ficll.o em vigor o § 11 do art. 20 

e os arts. 32, 33, 86, 38, 39, 40, 41, 42 e 45 
da lei de 15 de Dezembro de 1830. 

« Art. 2º. Tambem fleti.o em vigor os arts. 
5-°, 6º, 13, 16, 22, 48, 54 e 55 da lei de 15 de 
Novembro de 1831. 

" Arl. 3º. Ficllo ignalmente em vigor os 
arts. 5°, 6°, 9º, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 
24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 39, 40, 41, 48, 
56, 61, 65, 67, 69, 70, 71, 91, 92, 93, 94, 95 
e 97 da lei de 24 de Outubro de 1832. 

cc At·t. 4". O governo fará vender, ou arrendar 
em hasta publica : 1º as fabricas de piassaba, e 
de serrar madeiras, e os pesqueiros, e cacoaes 
na provincia do Pal'á : 2º a fabrica de forro de 
S. Joa.o de Ypanema na provincia de S. Pa.-iulo. 

« Art. 5°. Todo o arrendamento de predios 
nacionaes será feito por qualqner prazo até o 
de 9 annos. O aforamento, porém, de chaos 
encravados, ou adjacentes ás povoações que 
sirvao para a edificação, será perpetuo. 

" Art. 6". O governo, nesta província, e os 
presidentes em conselho nas demais, fic!ro auto
rizados para contractar a illuminaçao das res
pectivas cidades por meio do gaz, comtanto 
que no contracto n:i.o se exceda á despeza de
cretada para a i!luminaçl\o actual. · 

1c Art. 7º. Ficão supprimidos os ordenados do 

escriv!l.o do hospital de Santos, e do capellM do 
collegio, na província de S. Paulo, assim como 
abolida a despeza com o quartel do Rio Pardo 
na provincia do Rio Grande do Sul. 

" Art. 8º. Ficão revogadas etc.-Calmon.)> 
A assembléa geral legislativa decreta: 

" Arl. l°. Os juros da divida interna flu
etuante, inscripta no grande livro da divida 
publica, em virtude da lei de 15 de Novembro 
de 1827, serl\o contados do dia da inscripção. 
E para esse effeito a divida antiga, reduzida á 
cedulas, será comiderada como divida flucluante. 

« Art. 2º. Será inscripto no grande livro da 
divida publica o emprestirno de 400,000 .;t, con
trahido na prnça de Londres, em virtude da lei 
de 8 de Outubro e decreto de 29 de Dezembro 
de 18W. 

« Arl. 3º. O governo fará passar do cofre 
do deposito publico do Rio de Janeiro pura a 
caixa da amortisaçllo da divida publica, mais 
100:000$, os quaes, bem como 200:000$ 
que passárao em virtude do arl. 96 da lei de 
24 de Outubro de 1832, serão empregados em 
apoiices da divida ; servindo estas de cauçao ao 
dito cofre de deposito, e sendo o juro dellas 
applicado para a amorlisaçao da divida que 
existirem no referido cofr~, e lambem nos de 
ausentes e captivos. 

« Arl. 4º. O cofre do deposito publico do 
Rio de Janeiro, no estado em que actualmente 
se acha na caixa da amortisação da divida 
publica, será removido para o thesouro na
cional. 

cc Art. 5º . Ficao derogadas etc. -Oabnon." 
A assembléa gera1.legislativa resolve : 
11 Art. 1º. O official maior da contadoria de 

revi$ao substituirá. ao inspector geral do the
souro publico, no impedimento simultaneo 
àeste, e do contado!' gorai; nomeando o pre• 
sidente do tribunal do thesouro u:l' l° escriplu
rario, para substituir ao dito official maior. 
O mesmo se observará nas thesourarias pro
vinciaes, no taso de impedimento '.:lo inspeclor, 
e contador, designando aquelle anticipadament.e 
o l° escripturario da contadoria, que tem de 
substituir o official maior. 

cc Arl. 2º. A escripturaçno dos livros diario, 
e mestre, poderá Sei' commeltida á qnalquer 
1 º escriplur<1rio da respectiva contadori:1, de
baixo d~ di retçllo e responsabilidade do official 
maior. 

cc Art. 3º. Quando os primeiros esct·iptu
rarios de que trata o art. 27 § 7º, e o art. 70 da 
lei de 4 de Outubro de 1831; e bem assim os 
~egundos escripturarios que servem de escrivlles 
dos thesoureiros dos ordenados, e do sello, não 
bastem para fazer o trabalho respectivo, os 
chefes das thesourarias nomearáõ d'entre os 
officiaes dellas, aquelles que de mais forem 
precisos para o mesmo trabalho. 
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<e Art. 4º. Haverá um sollici!ndor da fazenda 
na provincia do Rio de Janeiro, o qual será 
no~eado pelo presidente do thesouro, qne lhe 
arbitrará uma commissno rasoavel, e ficará 
subordinado aos procuradores fiscaes do tri
bunal do thesonro, e da tl1esouraria provincial. 

cc Ar!. 5º. Nas causas de habilit~ções, e justi
ficações, que forem appelladas ex-ofíicio, set'á 
ouvido o procurador da fazenda da respectiva 
relaçll.o·. 

(( Art. 6º. Onde nno houver proe:uradcr fiscal, 
o promotor publico do (ermo fará as suas vezes. 

<C_ Art. 7°. A nomeaç!lo dos collectores da 
dec1ma, e de seus escrivnes, será feita pelas 
thesourarias, independentemente de propostas 
das camaras municipaes. As fianças serllo pres
tadas nas mesmas thesourarias, perante as 
qnaes serão lambem interpostos os recursos de 
arbitramentos. 

cc Art. 8º. Fica sem effeito o art. 117 .ia lei 
de 4 de Outubro de 1831, na parte em que se 
oppõe ás presentes declarações fóra da lei do 
orçamenlo, e derogadas etc.-Calinon. » 

Vai á commissào de petições o requeri
mento de Francisco Thomaz de Figueiredo 
Neves. 

O Sr. Montezuma. manda á mesa um reque
rimento relativo ás commissões do governo 
sobre o banco, as qnaes devem apresentar no 
principio de e.ada sessllo, os seus relatorios e 
que até agora o nao têm fei to ; o qual requeri
mento, é para que se offir.ie ao governo, qne 
faça executar a lei a tal respeito. Pergllnto. 
mais o illustre deputado se já tinha vindo a acla 
que pedio, da ultima scssào do banco. 

O Sa. SECRETA mo responde que na.o. 

O requerimento ent1·a em:discussilo, e posto 
a votos é approvado. 

Approva-se, ( e manda-se imprimil· a pro
posta respectiva) o seguinte parecer : 

" A commiss:i.o de guerra examinon a pro
posiçilo do poder executivo, apresentada pelo 
ministro e secretario de estado dos negocios da 
guerra, na qual reconhecendo a necessidade 
urgente de um acto legislativo, que conceda 
perdão aos innnmera veis individuos, que tendo 
desertado das fileiras do exercito, vivem vaga· 
bundes, e errantes com grande detrimento da 
naçno, a quem taes membros são nocivos, 
quando aliás podem vir a ser mui uteis em 
outras profissões, a que com segurança se de
diquem, propõe um 1perdao para os que ti
verem desertado até fins de Dezembro de 1832; 
a commissão é de parecei· que se adapte a pro
posiçao, e seja convertida em projecto de lei, 
que tem a honra de apresentar á consideração 
da camara. 

r1 A assembléa geral legislativa decreta : 

rr Artigo unico. As praças de 1• linha do 

exercito, que tiverem desertado até ao ultimo 
de Dezembro de 1832, ( com exclusno das que 
tiverem sido recrutadas no dito anno ) e as de 
2' linha, em qualq uer tempo até á sua ex
tincção, ficão perdoadas do crime de deserção, 
apresentando-se ás autol'idades respectivas das 
províncias em que se achnrem, para lhes expe
direm os competentes despachos, e escusas do 
servi<;o ; do qual comludo não licaráõ dispen
sados os que se acharem nas circumstancias de 
entrar de novo na 1" linha quando lhes collber. 

" Paço da Camara dos deputados, em 17 de 
Junho de 1833.-Vieira Soiito.-Baptístu de 
Olívt-fra.-F. do Rego Banas.» 

Apprnva-se ( e vae a imprimir a resoluçao) 
este outro parecer ; 

" A' commissllo de guerra foi presente o 
officio do ministro, e secl'etario de estado dos 
negocios da guerra, que vem cobrindo a re
presentaçil.o do direclot' do arsenal de guerra 
desta cõrte, em que pondera a duvida susci
tada pela generalidade do art. 6º da resoluçl!.O 
de 23 de Outubro de 1832, que concede aos 
apontadores e porteiros daquelle arsenal o 
mesmo ordenado dos contínuos da thesouraria 
da provincia, o qual, segundo o art. 83 da lei 
de 4 de Outubro de 1831, é de 400$000. 

"Nasce a duvida de haver no arsenal porteiros 
das repartições que vencem ordenado, e pur· 
teiros guat'das dos portões exteriores que sllo 
pagos a jornal, e de não ter a resolu~ão atten
dido á esta differença. Occorre lambem que 
ignalando alJUella rcsoluçilo os vencimentos do 
primeiro e segundo apontador, que forao jorna
leil'O~, poz ao segundo em muito melhor ccin
diçno pelo n11gmento de 137$200 anirnaes, com 
menor trabalho do que o primeiro apontador, 
que muito mais onernLlo, apenas leve o au
gmenlo de 20$400 íl!HJUaes, ficando todavia 
os continuas com o antigo 01·dcnado de 
150$, e nl!o conternplallos na resoluçno, 
nao obstante serem empregarlos de outra 
cathegoria. Parecendo ao governo justa a !'e· 

presentuçao rio director do arsenal de guerra, 
o ministro da repartição o submetteu á consi
deração desta augusta camara, para ser alten· 
dida como · fôr justo, A commissão achando 
dignas de attençao as duvidas postas pelo di
rector do arsenal, e reconhecendo a necessidade 
de regular os vencimentos daguelles empre
gados do arsenal de guerra, de modo que todas 
essas desigualdades desappareçao, é de parecer 
que se adapte a resolução seguinte, que tem a 
honra de offerecer á consideraçao da camara : 

"A assembléa geral iegislativa resolve: 

" Art. lº. Nas disposições do art. 6º da re· 
soluçllo de 23 de Outubro de 1832, que marcou 
os vencimentos dos empregados das repartições 
do arsenal de guerra da côrlc, nao sno compre
hendidos os porteiros guardas dos portões do . 
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mesmo estabelecimento, que com os aponta
dores continu!lo a ser jornaleiros. 

cc Art. 2°. O ordenado dos continuos das re
partições fica elevado á 300$ annuaes, podendo 
ser despedidos do emprego, sempre que o bem 
do serviço o exigir. 

(< Ar!. 3º. Ficao derogadas as disposições em 
contrario. 

" Paço da camara dos deputados, em 10 de 
Junho de 1833.- Vieira Soiito.- Baptista de 
Oliveira.- F. do Rego. » 

O SR. MoNTEZUMA pede ao Sr. presidente, 
que dê para ordem do dia a amnistia vinda do 
senado; que se lhe tinha dito que em Minas Ge
raes for!lo suspensas as garantias, presas mais 
de 200 pessoas; que ha familias inteiras que se 
achtio compromettidas; e que sabe com toda 
a certeza que a camara de S. João d'El-Rei, nas 
posturas que firmou, ha suspendido as ga
rantias; e conclue declarando, que assim como 
se tinha approvado um parecer para haver um 
perda.o para os desertores, se devia tratar deste 
objecto. 

O SR. PRESIDENTE declara que esse projécto 
vindo do senado, ainda nao está impresso. 
. Approva-se (e vae o decreto a imprimir-se) 
este parecer da mesma commissão : 

cc A commissil.O de guerrn examinou a prnpo
siçllo do poder executivo, trazida á esta augusta 
camara pelo ministro e secretario de estado dos 
negocios da guerrn, e nu qual pede um au
gmenlo das forças do exercito, para elevai-o 
ao pé de 12,000 bayonet11s, a autorizaçno 
para chamar ao serviço de guerra, nn con
formidade da lei de 18 ele Agosto de 
1831, corpos destacados dns !(Unrdas na
cionnes - um credito de 300:000$ para as 
fortificações, armamento e munições de guerra ; 
e finalmente que se pl'oceda ao recruta
mento para o exercito por meio dos juízes de 
paz e officiaes militares commissionados para 
isso pelo poder executivo; e a com misso.o de 
guerra, attenta á gravidade do objecto da pro
posição, é de parecer, que a respeito dos 3 pri
meiros artigos acima enunciados, a proposiçl!.O 
seja adoptada, e convertida em projecto de lei, 
que tem a honra de offerecer á consideração da 
camara, e quanto ao ultimo artigo a commissão 
breve apresentará os trabalhos, que está ulti- · 
mando, e para então reserva o parecer, que deve 
dar a respeito, 

e, A assembléa geral legislativa decreta : 
cc Ar!, 1°. O poder executivo fica autorizado, 

durante o anno financeiro do 1° de Julho <le 
1833 a 30 de Junho de 1834: 

§ 1°. A elevar a força do exercito ao pé de 
12,000 bayonetas, quando as circumstancias 
exlraordinarias assim o exijrto. 

cc § 2º. A chamar para defesa das praças, 

costas e fronteiras do imperio, desde já, nas 
províncias, onde julgar conveniente se as cir
cumstancias extrnordinarias Q exigirem, até 
12,000 homens tirados das guardas nacionaes, 
que na conformidade das disposições do til. 5• 
da lei de 18 de Agosto de 1831, deverúõ 
compôt· os corpos destacados para o serviço de 
guerra, no qual poderáõ permanecer, durante o 
mesmo anno financeiro. 

,e § 3°. A despender a somma de 400:000$ 
com vencimentos do augmento de forças decre
tado no § 1º. 

« § 4º. A despender a som ma de 1,200:000$ 
com os soldos, fardamentos, eta.pes e mais 
objectos, que, segundo os a.ris. 133 e 134 da 
citada lei, vencerem os guardas nacionaes des
tacados, em virtude do § 2º. 

cc § 5º. A despender desde já a somma de 
300:000$ com as fortalezas, amrnmento e mu
nições de guerra. 

(( § 2°. Ficllo derogadas as leis em contrario. 
<e Paço da camara dos deputados, em 15 de 

Junho de 1833.- Vieim Soiito.- Baptista de 
Olivefra. " · 

E' igualmente approvado este parecer: 
u A' commissão de guerra foi presente o 

oflicio do ministro e secretario de estado dos 
negocios da guena, de 24 de Abril do anno 
corrente, reenviando a esta augusta camara o 
requerimento de Christovrto de Abreu Carvalho 
e Contrüiras, que lhe fôra remeltido com o 
officio da secretaria desta camara, em data de 
20 de Outubro de 1832, em consequencia de 
se ter approvndo um parecer, que considerára o 
s upplicantc incluído na resoluçno de 13 de Se
tembro de 1830, q11e mandou confü-mar nos 
postos os militares, q11e a elles tivessem sido 
elevados por meio de promoções legaes, e que 
de\las se achassem privados, por terem tomado 
parte em commissões políticas; no qual officio 
o ministro da guerm expõe as razões, que tem 
para julgar n!lo incluído naquella resoluçao o 
dito Contreiras, e porque a cornmissao nll.o 
póde deixar de concordar com a opinillo do mi
nistro, é de parecer, que o requerimento do 
supplicante seja indeferido. 

cc Paço da camara dos deputados, em 15 de 
.Junho de 1833.- Vieira Souto.- Bciptista de 
Olivefra.- F. do Rego. 11 

Approva-se o parecer que se segue : 
,e Foi presente ás commissaes de saude pu

blica e de pensões e ordenados, o 1·equeri
rnento de Antonio Americo de Urzedo, em q ue 
se queixa de ter sirlo illcgalrnente jubilado por 
decreto do 1" de Março do corrente anno, 
referendado pelo ministro e secretado de es
tado dos negocios do imperio, Nicoláo Pereira 
de Campos Vergueíro, e sao de parecer as ditas 
commissões, que o requerimento sej,1 remettido 
á commissa.o de conslituiçno, á quem compete 
tomar conhecimento deste negocio. 
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u Paço da camara dos depntados, em 11 de 

Junho de 1833.- Francúco de Pa,uhi Arattio. 
-Antonio Ferreira Franr;ct.- F. H Pe1·e"im 
de Brito.- J. M. de Toledo- J. Jf. Ccirneiro 
da Cw1ha. » · 

Approva-se mais este parecer : 
« A' commissno das camaras municipaes foi 

presente o officio do presidente do Pará, acom
panhando a rep1·esentaçã.o da camaL"a da vil![!. 
de Soire, em a qual sol1icita se lhe dispense na 
lei, afim de poder formar camara com 5 ve
readores unicamente, podendo mesmo alguns 
destes servir de fiscal e procurador. 

« A commissil.o entende, que, quanto á 
primeira parle daquella representação, nada ha 
a prover,visto que o art. 27 da lei do lº de Ou
tubro de 1828 bem c:laro, e distinctamente lhes 
outorga a !'acuidade, qne ora solicitno; quanto, 
porém á segnnrla, a commissao entende, que a 
accumulação de taes empregos é incompativel 
com as attribuições peculiares á cada nm delles, 
outrosim convencida da circumspecçll.o,corn que 
se devem crear villas lugares despovoados, onde 
taes- creações se torna o ou i nuteis, ou pesados 
onus á alguns cidadãos ; e neste sentido parece 
á commissí\o se deve responder ao governo. 

« Paço da camara dos deputados, em i de 
Junho de 1833.- Baptf.sta Pereim.- Moura. 
- A. J. de Lessa. i, 

Approva-se ( manda-se imprimir a reso
lução respectiva ) este outro parecer : 

« A' cornmissno das camaras municipaes foi 
presente ,a representação, que por intet·merlio 
do governo lhe dirigia a camara da cidade de 
Ouro Prelo, exponuo q11e na apura(;no d:\s ce
dulas de vereadores nomeados em todas as pa· 
rechias do seu municipio para servirem no fu
turo quatriennio de 1833 a 1836, algnns votos 
apparecêt·ao a favor de irrnnos, pl'imos e cu
nhados dos mesmos votantes, e qno ntlO 
achando na lei expressa prohíbiçno a tal rcs• 
peito, apurára essas mesmas cedul,1s e as fe
chára separadamente, esperando do corpo le· 
gislalivo <lecisao terminante a tal respeito. 

« A commissao, lendo maduramente reflr.ctido 
á vista das leis, que para o caso vem, entende 
que comquanto as razões dos artigos 3, e 28 
da lei do 1 º de Outubro, e do art. 7º cap. 9º das 
instrucções de 26 de Março lhe pareção iden
ticas, e bem fundadas, para serem despresados 
taes votos, nao lhe é menos claro, que sendo 
uma tal interpretação só propria do corpo legis
lativo, só a e,;te por interesse publico, lhe con
venha dai·, e para esse fim apresenta a seguinte 
resoluçllo. 

,, A assembléa geral legislativa resolve: 
« A disposiçM do § 7" do cap. 9° das ins

trucçõcs de 26 de Março de 1824 é extensiva á 
todas as eleições populares. 

« Paço da carnara dos deputados em 2 de 
Junho de 1833.- Ba:pUsta Pere.im. -Moura. 
-A. J. de LeBsa. » 

Adia-se, por vir um voto separado, mais 
este parecer : 

,, A's cornmissões ecclesiastica, e de ins
trucção publica, foi presente o requerimen to do 
reverendo vigario Manoel Denrlê Bus, em que 
se queix:a do conselho presidencial d,1 cidade da 
Bahia por tel-o demiltido do exercicio da ca
deira de grarnmatica latina, que ensinava por 
quatro annos com exame, e approvação do 
me~mo conselho, e de sL1a Mageslade Imperial, 
pelo unice fundamento de ser imcompativel 
com o exercício da vigararia, em que se achava 
collado muitos annos ,.111tes de ser provido na 
cadeira de ensino publico, mostrando por docu
mentos o assíduo cumprimento dos dous em
pregos, e pedindo finalmente, que se declare 
por illegal, e injusta n deliberaçflO do conselho, 
que o esbulhou da cadeira, que legalrnenle 
occupava. As commissões, atlendendo mui es
crupulosamente ás leis á respeito, não encontr~o 
incompatibilidade no exercício de paroc:ho, e de 
professor, por ter aq11elle horas vagas, que 
podem ser empregndas no ensino, e quando 
mesmo as nao houvesse, o tlireito lhe faculta 
coadjucto1· para o st1bstituir nos seus impedi· 
rnentos, e tanto isto é verdade, que enh-e nós o 
magistcrio é exercido µ01· muitos beneficiados 
ecclesiasticus. 

" Não fui menos in·c1;1dar o procedimento do 
mesmo conselho a respeito do reverendo suppli· 
cante no esbullw tia cad11irn qnc regia, despre
sando in lirnine os cmlnrgos pen· elle oppustos á 
nomeaç!1o cio· suu s1weessor1 porrpw 80t1do 1.1 
malel'ia da incompatibilidade clisp11ti1da entre o 
CO ilselho, e o revet'CIH!o i:;11pplic:111lc, tlevino os 
mes1nos cmbal'gos serclll 1·e1ncllido~ ú n)lm;1lo 
compelente para sua fi111d d1.,(!i~l\o; e conforme 
ella sel' entn.o cons,H'V1Hlo, 011 tlc111itlido o mesmo 
supplicante. A' vi~la do que us c1H~11n111isões 
sno de parec<'t' que se udoptc II segu,nto roso
lucào. 

:e A assernbléu geral lcgislativ11 resolve; 
« Al'ti"'o unico. E' imprncedcnle e injusta a 

deliberaçtlo de, conselho presidcmcial da c_ida~e 
da Bahifl, q11e e,bull1ou o reverendo v1gario 
Manoel Dmdê Bus da cadeira de g1·am rnatica 
Jatin.1 que legalmente occupava. 

« Paço da camara dos .deputados, erri 22 de 
Maio de 1833.-Antonio ~faria de Moura.
José Ribeiro Sorn·ea da Rocha.-F. de Brito 
Gue1'ra. » 

VOTO SEPARADO 

« E' o nosso parecer, que o governo provincial 
da Bahia tem razão de julgar incompatível o 
emprego de p~rocho com o de professor de 
latim, porque o parocho deve estar prompto a 
toda a hora, que o chamarem ás funcç.ões dq 
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seu ministerio, e não está no caso claquelles be-.,. 
neficiados, que têm obrigação sómente limitadas 
á certas horas, compatíveis com as horas das ca
dei1·as de ensino. Além disso, o supplicante não 
obteve dispensa para poder servir arnbos os 
empregos, corno o orden!l.o as leis ; e não obsta 
o ter o supplicanle sido provido na cadeira, 
sendo já parocho, porque talvei se esperasse 
que en!M optasse entre os rlons empregos; ou 
póde ser mesmo, que não lembrasse este em
baraço nesta occasião ; mas depois disso mais 
bem advertido o presidente em conselho, fez 
declarar ao supplicante que se tinha procedido 
nullamente, quando foi provido na cadeira sem 
lhe intimarem que optasse entre os dous em
pregos, e por isso lhe manda offerecer a opç~o, 
a qual o supplicante não acceitou, Por isso é o 
nosso voto que seja o supplicante indeferido. 

<< Paço da camara dos deputados, em 10 de 
Junho de 1833.-Manoel J.qnacio de Carvalho. 

· -Antonio José do Amaral. » 

Adia-se, por pedir-se a palavra, o seguinte: 
e< A commissil.o de justiça civil examinou o 

requerimento de Joaquim Soares dos Santos, 
em que allega á esta augusta camara, que, ha
vendo obtido no anno de 1803 uma data de 
terras por sesmaria no districto de Guaratiha, 
aonde já se achava estabelecido ha mais de 10 
annos, e fazendo no mesmo anno medil-a e de
marcal-a, se oppoz o D. abbade do mosteiro de 
S. Bento com embargos de o_b, e subrepç/l.o á dita 
sesmaria, e forão taes embargos recebidos, e jul
ga:los provados na relaç/l.o desta côrle, cus
tando-lhe isso os mimos de n!lo roncas arrobas 
de assucar e de um faqueiro e sal v11 grande de 
prata, constantes do documento n, 1. 

" Allcga mais que embargo11 esse accorclno, 
e que, em consequencin cios fundamentos dos 
seus embargos, se mandou proceder ú vistoria 
no lugar da contenda, e depoi:; :'i segunda vistoria 
pelo ouvidor ela comurco, e que toclnvia,su!l'ocan
do-se a su:1 justiça, teve sentença contra; o qlle 
tudo ' deu causa a qne interpuzesse o recurso da 
revista para o supremo tribunal de justiça, aonde 
em vista das razões, que ponderou, foi provido; 
mas remettendo-se os autos á relação da Bahia, 
onde o D . . abbade tem mosteiro rico, e poderoso, 
e pelo contrario, ser o supplicante pobre, e 
desvalido, não pôde conseguir sentença favo
ravel, e se confirmárllo as da relação desta 
côrte. 

,, Conclue o supplicanle pedindo á esta au
gusta camara haja por bem de mandar vir os 
auto,;, afim de conhecer da injustiça, que se lhe 
fez, e dar o remedio, de que necessita, afim de 
se revogarem taes sentenças, que o espoliárão 
das suas terras e bemfeito1·ias, A commissão 
é de parecer, que, tendo a legislaç!l.o actual 
estabelecido os meios, instancias e recursos 
q 11C;J são sufficientes para garantir os direitos 
dos cidadão,, é ao poder judicial á quem deve 

o supplicante recorrer, quando o seu processo 
contenha as nnllidades e as sentenças tenhno 
sido dadas por peita, como allega; e portanto 
que esta camara nada lhe póde deferir a respeito. 

cc Paço da camara dos depnlados, em 15 de 
Junho de 1833.-J. Gorr~a Pacheco.-Antonio 
Maria de Moura.-José Cezario de Miranda 
Ribeiro," 

ORDEM DO DIA 

Entra o Sr. ministro da marinha com as for
malidades do estylo, e continua a discussão do 
arl. 2º da proposta sobre a organisaça.o do ar
senal com a emenda proposta. 

Tom!ío parte nesta discussão os Srs. Lobo 
de Souza, Montezuma e ministro. 

O SR, PERDJGÃO propõe a seguinte emenda; 
<( No ~ 2º do art. 2° supprima-se a palavara 

-tres-supprimão-se tambem as palavras
em seus devidos tempos,-e diga-se-semes
lralmente.-O deputado Pe1•digão. » 

E' apoiada e reprovada. 
E assim o é igualmente esta do Sr. Lobo de 

Souza: 

" Supprirna-se a parte do artigo que prin
cipia: 

K Ao thesourciro pagador compete etc., etc. 
Salva a redacçao,-Lobo de Souza , >) 

Tamhem n!lo é approvada a do Sr. Monte
zuma o!Terecirla na sessno de 12 do corrente;
passando o artigo tal qual. 

Enl1·11 em discnssno o nrt, 3º o li elle offcrccc 
o Sr, Maciel II seguinte emendt\: 

cc Hnverno dous segunclos cscrirturnrios e dons 
terceiros ; o portcirn scr6. tionhcm cnrtorario 
com o vencimento ele 400$,-.llfocicl, » 

E' apoiada, 
O SR. CARNEmo DA CuNnA manda outra que 

é apoiada, concebicla nestes termos : 
cc Ao art. 3º em lugar de quatro' segnndos 

ditos-diga-se dons segundos ditos- em lngar 
de quatro terceiros com 400$-diga-se dous 
terceiros com 400$-e~1 lugar de quatro prati
cantes, diga-se dous praticantes.-Carneiro da, 
Ounha, » 

O SR, MoNTEZUMA fallando sobre a materia 
manda á mesa as seguintes emendas : · 

K 1 • Que o contador tenha sómente 1 :400$ ; 
2•, Que o lº escripturario tenha sómente 800$ ; 
3•, Que os praticantes não possll.O ser admittidos 
sem terem o curso da_ aula ·do commercio.
Montezuma. » 

São apoiadas. 
O SR. PHES!DENTE retira-se da sala e nllo 

estando o Sr. vice-presidente, toma a cadeira o 
Sr. lº secretario. 
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Depois de um renhido debate, em que lomno 
parte os Srs. Maciel, Carneiro da Cunha, l\fon
tezuma e ministro da marinha, o Sr. Monte
zuma envia á mesa esta emenda: 

« O emprego de cartorario será desempe
nhado por urn dos segundos ou terceiros es
criplumrios, por nomeação do contador, eoni a 
gratificação de 100$000. -.Montezuma.,, 

E' apoiada. 

O Sr. :Montezuroa sustenta a doutrina das 
suas emendas. 

O SR. Mrnrsmo dá uma explicaçtto ao que 
tinha dito, e responde aos argumentos do 
Sr. deputado. 

Posto o artigo á votaç!!o, passa com a emenda 
do Si-. Carneiro da Cunha. · 

Com as do Sr. Monlezurna, para que os prn
ticantes nllo possão ser admillidos sem lerem e 
curso de aula do commercio, com a outra do 
mesmo Sr, dcpulado, pura que o emprego de 
carlorario seja desempenhado por um dus 
segundos 011 terceil'OS escripturarios, por no
meaçl\o do cc,ntador, c;om a gratificaçãO de 
100$,· ucando as outras emendas, ou rejeitadas, 
ou e:omprsliendidas na votação. 

Adia-se a rnaleria, e retira-se o Sr. rninistl'o 
com as fomialicla<les do eslylo. 

O SR. PRESIDEN'l'E dá para ordem do di;1, 
além da primeira discussão do prlljec.:to de 18R2 
:sob n. 78, a 1nesma do a11tecedcnte. 

Levanta-se a sessno depois Jas 2 horas da 
tarde. 

Scssào CiU !§ de ..E"unho 

PRES!DENCIA DO sn. LIMPO DE AUHW 

SUMMARIO .-Expedienlc.-Discurr,os elos ,Srs . 
Carneiro ela Owtl,a e 1.Jiontezwna . -Ordem 
do clia.-De.liclos commellidos 1w -illw de 
]i'cr1wndo de Norouha. - Organiwção do 
itrsenal de mctrinfta.-Disea-rsa.s rlos Srs. 
Montezuina, Evaristo, Rodi·igues Torres (mi
nistro da marinha) e .Jlay.-Acliainento ela 
clisciissão pela ho1·c1,. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
83 Srs. deputados. 

Fa!Ul.o com participação os Srs. Junqueira, 
Araujo Víanna e Baptista Pereira ; e sem ella, 
os Srs. Moura, Hollauda, Corrêrl e Allrnqnerqne, 
Liuo Coulinho, Pinlo Chicharro, Baplista Cae
tano, Ferreira de Mello, Pinto Coelho, Gomes 
da Fonseca, Vasconcellos, Paula Simões e 
Clemente Pereira. 

Aberta a scssno, e lida a acl,\ da unlece<lcnlc, 
e approv,1d,1, 

EXPED!JsN'l'E 

O SR. 1º SEcRERIO lê os seguintes oíficios : 

Do ministro interino da justiça, respon
dendo · ao olTicío de 12 do corrente que o 
officio elo presidente da provincia de Per
nambuco, relativamente aos rnagistrados da 
relação dellu, foi remettido com o avizo de 4 do 
me,- anlecede11te ao conselheiro procurador da 
corôa, para na qualidade de promotor da l·e
lação desta cidade apresentar 110 supremo tri
bunal de jus tiça a competente petição de de
nuncia, afirn ele proceder-se conlm os mesmos 
na conformidade das leis.-A' secretaria para 
ser presente á quem fez a requisição. 

Do ministro do irnpel'Ío, cobrindo o reque· 
rimento e documentos de Fdippe Lopes Nelto 
Junior, queixando-se de haver sido suspenso 
do exercicio do seu magisterio na cadeira de 
fra ncez do licêu de Pema111buco, em que fôra 
pro•rido com o ordenado ele 600$ depois de 
haver soffrido a reducr;ão daqudle vencimento 
para o de 500$, cm virtude do decreto de 7 de 
Agosto de 1832, pondo-se por fim a concurso 
áqnella cadeira para ser provida conjuncta
menk com a de inglez cm urn só individuo, fo i 
o supplicante mandndo ficar na dila cadeira, ven
cendo porém o ordenado de 500$, visto que, 
o primeiro de 600$, que se lhe arbilrára, 
ainda não estava approvado pela assembléa 
gernl, quan do se publicou o refericlo decreto. 
-A' coir1rni~sflO ele inslrucção publica . 

Da ca111ara mun ici pal da ímpedal cidade 
do Ouro-Preto, 1w.t·licipanclo que 11clrn-se resta-
1.Jclecid:1 a ordem ua capital da província de 
Min::is, a autoridade do legitimo presidente re
conhecida, e o delegado do Senhor D. Ped ro JJ 
no posio, qne a regene:i,1, e111 nome <lo mesmo 
augn,to Seuhor lhe coníiou .-l•'ica a c,1ma\'a in
teirada. 

E' ren1elli..lo {L cmn misslio de csl:1lislicn o 
rcqucrirnci:to <lc divt·rsos moradores da frc
g1.1uzi,1 ele S. ,José 1\usla cidade, pcLlindo a 
divisfLo da freguezia. A' co mrnissn.o de gucrrn c 
m,,rinlia o do rnar1!c lial de catt1po .Jouu Cilry,;os
tomu Calhulo, pedindo a dccisM de lllll negocio 
sen, que se acha nlfoelo á esta casa. A' com
missão de petições os dos desembargadores 
Caetano Ferraz Pinto e Francisco Xavier Fur
tado de .Me11donça. 

O Sr. Carneiro da Cunha pede que se dê 
parn ordem do dia a sua resolução sobre a per
missão do corn111 erc io de cabotagem aos estran
geiro.s na provincia de Pernambuco, Alagôus e 
Parnhyba. · 

O Sr. Montez,1ma, depois de ter cKigido es
clarecimentos son1·e a ac[a da eleiçao para de
pulado àv Sr. ministro ela fazenda, e o Sr. 
p1·esiu~nte te~ respondido que o satisfará man
dam\o let' o parec~r que já linha h,1vido a tal 
respeito, diz que as fo ntes da capital vuo ficando 
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sem agua em consequencia dos córtes das aguas 
dos lugares de onde ellas vêm p.:ira a capital; 
que tinha ido á lagôa e que tinha ouvido grandes 
queixas a este respeito; que cumpre tomar-se 
alguma medida sobre este negocio e sobre os 
titulos e arrendamentos, etc. ; exige o illust!'e 
deputado que o governo informe á camara 
sobre este objecto, e que lhe parece que ha um 
official encarregado dos ari-endameutos, e que 
este está nas circumslancias de informar á 
camara. 

Lê-se e approva-se o seguinte requerimento : 
« Requeiro que se peçllo ao governo os títulos 

de aforamento, e de arremfamenlo das terras 
adjacentes ao Jardim Botanico da lngôa de Ro
drigo de Freitas ; declarando-se igualmente 
quaes os edificios que ficárão encravados, e o 
seu estado; para o que deve o gvverno informar 
ouvindo o .adrriinistrador dos afonirr:entos, e 
bem assim o director do Jardim Botanico sobre 
a necessidade, ou nl!.o necessid ,1tle de alguns 
daquelles terrenos para os usos do mesmo 
jardim:--Montezwna. " 

PARECERES 

Da commissão de conselhos geraes: 
« O conselho geral da provincia das Alagôas 

representa á esta augusta camara a necessidade 
de uma nova e melhor divisão daquella pro· 
vincia com a de Pernambuco ; a commissão 
dos conselhos geraes entende que tal represen
tação seja rernettida á comm issl!.o de estatística. 

,e Paço da camara elos deputados, em 18 de 
Junho ele 1833.-,lf. S. M. Valasques.
Hen·ríqites de Reumde. " 

E' approvado : 

Da commissão de justiça civil : 
(< Foi presente á com missão de justiça civil a 

indicaçao, onde o honrado membro o Sr. Re
bouças, tendo exposto que havendo o governo 
creado no regulamento de 17 de Fevereiro de 
1829 uma commissão de.saude, composta do 
vereador mais moço, servindo de provedor, um 
medico, e um secretario, esta cominissao, (não 
obstante ser ommisso a tal respeito aquelle re
gulamento) se tem arrogado a atlribuição de 
passar as cartas de saude, repartindo-se os emo
lumentos respectivos entre o provedor e o se
cretario da,. visitas; propõe, co,no mais ajus
tado:-1°, que as referidas cartas sejão passadas 
pelos secretarias das camaras municipaes; a 
cujo cargo está a inspecçllo respectiva á saude 
publica, como lhes competia anteriormente á 
creação d,i provedoria mór, que foj extincta 
pela lei de 20 de Agosto de 1828 ;-2º, que a. 
parte dos emolumentos, que percebe o verea· 
dor, na qualidade tlc provedor, seja reco1hil\a 
ao cofre, como renda do município; e, em te1·· 
ceiro lugar, finalmente, que se recommenilem uo 

governo ambas estas medidas, para as fazer 
constar aos presidentos das provincias mari
fünas, como addição ao supracitado regula
mento.-A commissão acha digna da consíde
raçil.o desta camar,f as medidas propostas pelo 
honrado rnembrn, e é de parecer que ellas sejllo 
lembradas ao governo. 

cc Paço da camara dos deputados, em 13 de 
Agosto de 1832.-Míranda Ribefro.-Antonio 
Pereira R eboitças. » 

Adiado por se pe1lir a palavra. 
Da mesma commissao : 

cc O ministro da justiça nãO se julgando auto
rizado para dissolver a duvida que lhe foi pro
posta pelo presidente da provincia de Minas 
Geraes :-si os escrívaes dos juízes de paz se 
devem considerar como officiaes de justíça,
submetteu tal decisão á deliberação da assem
biéa geral. 

« A commissfio de justiça civil não podendo 
deixar de considerar como taes os escrivll.es d0s 
juizes de paz, entende que nesta conformidade 
se deve responder ao governo. 

,1 Paço da camar::i. dos deputados, em 25 de 
Agosto de 1832.-,Jfuniz Barreto.-Antonio 
Pe1·eira Rebo·uçcis. " 

Tambem fica adiado por se pedir a palavra; 
e propondo-se a urgencia, é apoiada e não 
passa. 

(< A' commissB.o de justiça civil foi presente o 
officio do ministrn e secretario de estado dos 
negocios da justiça, sobre a represe~taçilo do 
chanceller interino da casa da supphcação, em 
que pede a alteração c)o alvará de 24 de Ja_neiro 

· de 1809, e das provisões de 13 de Abril de 
1820, e 5 lle Janeiro de 1822, reduzindo o 
numero dos inquiridores dos diversos juizos, a 
3 do cível, e outros tantos no crime; e 2 
distribuidores · só,nenle no civel; remettido á 
esla augusta c,miarn por depender de medida 
legislutiva.-A com111i~sfl0 entende que, ainua 
(Jll8 fundada fussti semellrnnte al!cr,:ç11o, de 
fól'lna al,i;uma podia ler agora luga1·, v1 ~to que, 
tratando-:e de sirnplifü,a1· e ordenar a f'órma do 
prncesso, e faz0r outras reformas em maledas 
de jusliça, nestas infolliveltnt:n te lleve entrar a 
que propõe o chance~ler interino, como pare
cer conveniente e umforme com as ref01•1fü1s 

· que se houv~rem de fazer, e_ poi: · isso escusado 
é agora medida alguma leg1slat1va a tal res· 
peito. 

" Paço da camara dos deputados, em 16 de 
Aaosto de 1831.-,rl. S. de Mello e Mattos . 
J;sé Oesm·io de JJffranda Ribeii-o.-A. P. Chi
chorro da Gama. >> 

• « A' commissílo de jnstiça civil foi_ prese!1te 
uma pcliç:10 d~ 60 cid:1tl:1os, moradores na vi\la 
rJc S. João <l'EI-Reí, na qnal, accusaiH\o d~ 
illegacs e lt1mullual'ias as eleições, que alh 
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tiverllo lugar no mez pl'oximo findo, para o 
cargo de juiz de paz, se11 supplente e vereadores 
rlo municipio, se queixão do Sr. depulc1do 
Baptista Caetano de Almeida, a quein dão l'.0111C1 
aulor de semelltantes illegalidades ; e pedem á 
esta augusta camara, qne, tomando sua queixa 
em a merecida consideraçao %obre as consequen- . 
cias que poderáõ resultar da nullídade da elei
ção, se empregitem as medidas oecessarias para 
se tornar effecliva a responsabilidade do ín
fractor. 

« Pela queixa indicada e documentos que 
acompnnhllo, consta qLie, competindo presidir o 
co\\egio eleilotal ao juiz SL1pplentc, que se 
adiava effectivamente em exercicío ; e de
vendo effectuar-se no dia 7 do mencionado rnez 
de Setembro, na vespera desse. dia á noite che
gára inopinadamente aquelle Se. denntado, 
tendo-se retirado desta aug11sta c,,mat:a, que 
continuava em sct1s trabalhos, sem prévia li
cença ; e depois de percorrer as ruas da mesma 
villa como simples particular, acompanhado t\e 
um côro de rnusic,l, se apod erára da jllrisdicção 
dita, de juiz de paz, offi cir. ndo ao supplente das 
10 para as 11 horas da noite, com o funda
mento de ter sido o nrnis votado p,H'a o mesmo 
cargo ; procla111ou-se juiz em edital, q11e trve 
lugar no proprio dia nacional 7 ue Setembro ; 
e consecutivamente se apresentou nas casas da 
cam:ira municipal, reves tido das insignias de 
juiz de paz para presidi!' á u~:oeniblé,i purochial, 
que al\i se havia reunido. 

« Consta ruais qne, send(} rept'csenlado que 
lhe 11M compelia presidir semelhante assembléa, 
sem rn::mifesta e noloria violaçflo dos arts. 32 e 
33 üa ..:onsli\uiçtlo do Í\\l µe tio, e 1\a le i de 20 
de Ot1lubm de 1823, qne expressamente pro· 
hibem o exercicio ele q11alqucr en1prego ern
c1nanlo durarem as funeçoes dl! deput:1do, 11111ilo 
mais a<:l1:1ndo-sci \ll'Ot'ügada a se;silo da as
semblóa legislativa, cujos tr11bnlhos ni\o podia 
desamparar sem autorisaçào d,!stn m1gusla ca· 
mara ; rcsponr\ía a ludo o Sr. <\epnh1L\o Da
ptista Ca<.!tauo de Alnwida, tJllc nno .. tlmillir. 
questões ncrn dis1iussl'IO alguma ü se:<!'telhanl11 
respcilo, e q11e só t.•ra n·, p1.insav,~1 ú s11,1 ca111ar.1, 
ainda c\epoís 1\e ~e IIHi ins\.ar q11e ila ill egalirlade 
da sua prcsidcncia pocl cl'illo res•dtar m1llidadc 
da cleiçno, e Ott!rns cons()qucncias ; negando 
até qu1;J ~e escrevessem os pt·ot~stos que no en
fnn[o se fizerl'.o e se lhe requereu fossem en
corporndos n,1 acta ; prQJ11ettendo, apenas que 
os faria lavrar separadamell'te, depois da apll· 
raç;lo dos votos ; o que ainda assim não 
cumpria, apezat· de lhe ser de novo solicitado 
sobre sua promess.sa. 

" Consta mai, qne se não gu.irdou o arl. 11 
das instrur;çõt'S do lº de Dezelllbto de 1828, 
pois que, em Jogar de se receberern as cedulas, 
mediante a necessal'Ía verilicaçil.o ua idoneidade 
da$ pessoas, que as entregav:i.o ; pelo contrario, 
se r<:ceberão confusa e tumulluariamenle, s·~m 

disfü1cçao ele idade, e de ide11lidade ; faltando-se 
até com as anuotações deterlllinadas no mes,no 
citado artigo í enfrehrnto que passou, .;pezar da 
"l!i, a publicar r.om o ,nais no\.ol'Í!J cscandalo, os 
nomes dos v,1tantes. 

u Consl,i m::iis que, durante a apura<;flo das 
lisla~, intentando requerer alg1rns dos assis
tentes, o que, segnndo a lei, lhes parecia in
dispensavci para o d!!setUpanho da mesa1a lei e 
das instrneções respe•~li vas, lhes negava o Sr. 
deputado Baµtista Caetano de Alineitl,t, que para 
se fazet· valido em lndas as suas informações, 
permanecia apoiado cm u1ua força de 20 sol
dados pouco tnflis ou menos, postados á frente 
da sala eleitoral, e armados de espingardas e 
bayoncltts c:tlla,hs, como para i11culir terror á 
assembléa e seus assistentes. 

rc Con3ta, finalmente, que o Sr. deputado Ba
ptiota Caetano de Almeida, tendo to mudo posse 
ue juiz d•) pa1. em 14 de Março de 1829, deixou 
de contint1ar a servi1· o mesmo cargo, sem 
constar determinadamcnte a época respectiva, se 
não que têm sido juramentados diversos sup
plenles nos seu;; Í\\1pedimentos e ausencia í con· 
stando, porém, q,1e era considerado vereadoi· 
tí ,1 camar.1, e que fôra deste emprego só foi jul
~atlo em sessão de 10 de Setembro corrente, 
por haver optadC! o ca"go de conselheiro geral 
d,t provim.:i,,, na conforlllidade da resoluç1lo de 
12 de ;\gosto de 1831. 

« A commissao, a vista do expendido, nt\o 
póde deixar de se cond<ier d<1 que taes queixas 
apparecessem contra um representante da 
nação, 4ue eleve ser o pri1Ueiro a dar cffica~ 
exemplo de religioso 1·espeito para cotn a lei e 
direitos dos povos ; e sem t-dlectir mais sobre 
semelhante negocio, é de pai·ecer que se re
mcltu tudo ao governo, para que proceda com
pelentcmenle, e dê as providencias ncccss[l\'ias, 
a/1,11 de se evitat' quaesquer nullidadcs nas re
l'eridas eleições. 

1, P,tço dn camarn dos deputados, em 16 de 
Ou1uaw de 18:J2,-A11to11io Pereim Rebouçub·. 
- G~v(ilc<mli de Lc.c.cercla. " 

i\1füldo por ;;e peuit· :l palavra. 
O SH. l',foN1'1,7.UMA pede a urgencia deste ne

gocio que, sendo apoiada, nno ó approvada. 

ORDEM DO DlA. 

Entrando em 1" discussàO o projecto de lei 
n. 78, sobre o mo,lo de se processarem os de
lictos comn:rnttidos na ilha de Fernando de No
ronha, fica adiuuo por aonnnciar-se a chegada 
do SI'. ministro, o qual ent1·a11c:\o cor,.1 as forma
lidades do eslylo toma assento. 

Entra em discussi'.io o ·1º artigo da proposta do 
governo sobre as reformas do~ nrsenaes de . nrn
rinha, e vã.o á mesa e sll.o apoiadas as segumtes 
!!tl"W.nd\.lS t 
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« Ao art. 4° em lugar de quatro secções, diga
se em tres i;ecções. -Carneiro da Ounha. » 

O SR. EVARISTO sustenta a doutrina do artigo 
e combate a emenda do Sr. Carneiro da Cunha. 

Sao lidas e apoiadas mais as seguintes 
emendas: 

" Emenda ao art. 4°. Supprima-se o escrivtlo 
encanegaclo da escripluraçao das ofücinas. O 
comprador terá o vencimento de 600$000. -
Maüiel. >, .. 

cc Proponho as seguintes : 
« lº. Em vez ele secções-diga-se-classes. 
cc 2º. Supprimfio-se as palavras-um almoxa

rife-devendo ser-um só para todas as classes. 
« 3.'' Os escravos terão 800$000. 
cc 4." Supprimao-se as palavras-haverá dous 

ajudantes; ele., até 500$000. 
" 5°. Haverá um fiel para cada classe com 

400$, e um moço como no arsenal de guerra. 
« 6º. SupprimM-se as palavras-haverá de 

mais nm escrivao encarregado, etc., até 800$, 
cada anno : substituindo-se-lhes as seguinte:; . -
Um escrivão encarregado da escripturaçao das 
officinas, percebendo de gralificaça.o 200$000. 

« 7º. Supprimllo-se as palavras-o comprador 
dos arsenaes, etc., e substitua-se-lhes-o com
prador <los arsenacs vencerá 400$, corno no 
arsenal de guerra.-O deputado .Monternnw. » 

O Sr. 'Montez.uma. combate o artigo, e sus· 
tenta a doutrina. de varias emEondas . 

O Sr. Eval'isto em um longo discurso res
ponde aos argumento;; do illustre orador que 
acaba de fallar. 

O Sr. Rodrigues Torres (min-istro da ma
rinha) combale uma por uma todas as emenllas 
que se têm apresentRdo e é de opiniilo que o 
artigo deve passar tal e qual está na proposln. 

O Sr. May nãO conconla nem com o que 
está no arti~o a respeito do almoxal'ifotlo, 
nem com as emenda~ que se têm apresentado ; 
e diz que dividirá o almoxarifado em duas 
classes de munições de bocca e munições 
navaes, havendo só dous almoxarifes, um para 
cada repartição com um fiel e dous ajudan(es 
cada um ; diz mais, que quando se !ralou do 
primeiro artigo tinha pedido o adiamento por 
que entende que esta materia precisa de es· 
tudo, que será bom deixar-se dessas cousas de 
restauradores moderados o que é certo é que 
o Brazil tem sido mal governado, e que é pre
ciso que seja bem. · 

Dando duas horas, fica adiada a discuss/:lo, e 
o Sr. ministro retira-se com as mesmas forma
lidades com que enlrára. 

O SR. PRESIDENTE dec.lara que a ordem elo 
dia 19 principiará por sessão secreta ; depois 
della a mesma de hoje, menos a proposta do 
governo. 

Levanta-se a sess::i.o ás 2 horas da tarde. 

Sessão l!!ecreta em 19 de Junho 

PRESIDENCIA DO SR. JMPO DE ABREU 

{1íestituiçüo do duque de Bragança, e."G·Impe
rador, ao throno do Brazil.) 

Feita a chamada, ás 10 horas, examinadas ns 
galerias e tomadas as precanções do estylo, o 
Sr. prnsidente declara aberta <1 sessão, tendo 
comparecido 86 Srs. deputados. 

O SR, SECRETARIO lê o seguinte requerimento, 
que deu lugar á sessílo secreta : 

" As commissões de constiluiçtlo e diplo
macia, devendo occupar a attenç::i.o da camara 
com a materia de alguns officios reservados, 
que forao remettidos à camara o anno passado, 
reqnet'em, para esse fim, uma sessao secreta·. 

cc Paço ela camar,1 dos dep~tados, em 18 ele 
Junho de 1833.-Calmon.-Ai-ai\jo Lima.-
111 • .tllves Bmnco.-Deus e Silva.-E. França.» 

Depois do que, á pedido de um Sr. deputado, 
é lido o parecer das mesmas commissões sobre 
a mensagem do ministro dos negocios estran
geiros, ácerca de projectos de restauração do ex
Imperador ; assim como se lê o parecer da com
missão de diplomacia de 28 de Maio do anno 
passado, a respeito .dos 12 officios dos ministros 
brazileirns em Londres e Paris, q,.ie acompa· 
nlrnrão o do ministro dos negocios estrangeiros 
lle 18 do corrente ,nez e anno. 

O SR. IlfoNnzu,tA foz o seguinte requerimento 
que enll·a cm discussão : 

" Que a sessao secreta termine e se fo,;a pu
hlico, ni'lú só o objccto da sessll.o secreta de 
hoje, cou10 qnc se mande iintll'irnir o parecer 
do anno passado, dado sobre os officios retnet
tidos ent:l.O pelo ministl'O e secretado de eslado 
dos zwgocios estrangeiros.-Montezwna. >, • O Sn. P,1uLA E SouzA offerece o seguinte como 
emenda ao reqi,.crimento : 

<< Qne haja uma rliscnssão prep:mltoria sohre 
o parecer ela com missno relativo á mensagem, e 
nella se to1nc1ll lrnses sobre o que se tratar cm 
publico e pura isto se continue a sessão secrcll\. 

« Paço da camara do~ deputados, e1ü 19 
de Junho de 1833.-Paida e Souza. » 

·~ Levantàndo-se a sessão depois de approvada 
a acTa, ficú adiada a discussão pela hora, ven
eendo-se a prorngnção até ás 3 horas, e jul
gando-se discutida a rnateria, é approv.ada a 1" 
1:Jarte do rcqLterimenlo até á palavra - termine 
-regeitando-se o mais e ficando prejudicada a 
emenda do Sr. Paula e Souza. (*) 

( 1\ ) Ein virtude desta re-.soluQão, o parecer é dis· 
cutido cm sc~sCTo publica nos dias 25, 26 e 28 de Junho, 
1, 2, 3, 4, r, o G de Julho, ~endo do theor seg·uinte n 
mensllgorn, o parecer e o voto em. separado oft'erecido 
nu scs~íl.o tle ~ü ele Junho : 
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cc Augustos e dignissimos senhores represen· 

!antes da nação. 
« A regencia, em nome de Sua Magestade o 

Imperador o Senhor D. Pedro II, me ordenou, 
que vos fizesse a seguinte co mmunicação, que 
pela sua gr:i.vídade e transceudenda vos Jrn de 
merecer a mais séria attenção: 

,e O governo imperial, !lllgustos e dignissimos 
senhores representantes da naçilo, procedendo 
com aqnella lealdade, que deve á navão brazi
leira, julga de sua rigorosa obrigação levar ao 
vosso conhecimento as participações, que tem 
recebido dos seus ministros diplomaticos na 
Europa, das quaes se deduz que se projecta a 
restauração de S11a Magestade o Sr. duque de 
Bragança no throno deste Imperio. 

cc Na vossa sessão passada, augustos e dignís
simos senhores respresentantes da naç!to, o 
meu predecessor, o senador Francisco C,1rneiro 
de Campos, vos apresentou os officios de algnns 
dos referidos agentes diplomaticos, e delles se 
deprehendia quaes era.o os planos que desde 
então se trnçaviJ.o p,tra se caminhará restau
rnçl\o ; mas nesse tempo nãO se lhes deu toda 
a considel'açãO, pois que ningueni devia pre
sumir que, depois de ter o Sr. dnqne de Bra
gança abdicado volt1ntariamente a corôa deste 
Impel'Ío em seu nugnsto filho o s~nhor D. 
Pedro II, e depois de terem todas as potencias 
da Europa e rl'I America felicitado ao joven 
monurcha brazileiro pela sua axullaçilo ao 
throno, enviando seus ag~ntes diplomaticos 
junto da re~eucia, em nonw do mesmo augusto 
senhor, ninguem devia presumir, digo, que hou
vessem pessoas que tmta;isem de pôr em pratica 
uma empreza tanto mais lonca e tc1nernria, 
quanto el/a nno pót.le enconlrat· apoio algum da 
parte das rderidns poleucias da E11ropa e da 
America, que conher:em bem os seus interesses 
para protcge1·em ll\o insensato projeclo. 

cc Infelizmente, porém, os successos, que têm 
titlo l1lgar no Brazil com as sediçõe:;; que têm 
arrebentado cm varias provincias, ousando 
mesmo ínst1l'gí1· nesta côrtc um pal'tiúo que, 
com toda audacia e sem disfa1·ce, prega a res
tauraçao, por meio de pcriodicos, que advogilo 
despejat.ltlmenlc essa cloulrina, e se esforc,llo com 
o maior afinco em desacredilnr a regencia, em 
nome do Imperador, e o ministerio, atlri
buindo-se-lhes, para melhor de~lumbrar o povo 
brazileiro, o sinistrei designío de querer mudat· 
a fórma monarchico-constituciona.l deste im· 
perio; tudo isso combinado com as partici
pações recebidas dM nossos ministros diploma.
ticos, fez acreditar que se trat<i effectivamente 
da restauraç~o. 

« E, como n1l.O acreditai-o, quando se sabe, 
que uma das condições impostas aos indív~dl'.!os, 
que se têm ~ngajado para o ex.ercito do SI), 
duque de Bragança, é de servirem por 3 annos, 
podendo ser empregados .fóra de Portugal, si 

antes de finalisado o tempo houver sido o reino 
libertado; e que aos inglezes se promette en
viai-os outra vez para a suá patria; sendo muito 
de notar, que entre os recrutas vindos de França, 
não se encontrava um só polaco, pela razl\o 
clara, de que elles com os seus officiaes exigião 
não ser empregados em caso algum fóra do 
reino de Portugal ? 

,r Como nno acreditai-o, quando se sabe 
lambem, que lendo ha vido alterações neste en
gajamento, eorntudo era elle feito, em nome de 
uma ~oc.:iedade, que se dizia colonial, e com
merc1ante, a qual pretendia receber homens 
activos e intell igentes, como colonos para o 
Braz·il, ou para qualquer outrn parte, dando-se, 
preferencia a offlciaes desemprrgados no exer
cito, brigada de marinha e rnilicias, exigindo-se, 
que l'ossem empreg::tdüs onde as circumstancias 
tornassem necessai·io o st:u seniço, sendo os 
prazos do eng .. jamento 12, 18 e 24 rnezes? 

cc Como uno acreilital-o, quando se conhece 
que as pessoas, que sahirao deste imperio, e que 
muito contribuirão parn que o Sr. duque de 
Bcagança perdesse a populaddade, e o amor, 
qL1e sinceramente lhe tributavão os brazileiros, 
são as mesmas que ainda continuão a dominar 
o animo daquelle pri ncipe, as quaes, vagando 
hoje pela Europa com o despreso, que justa
mente inspi1·ii.o, e achando-se já destituídas de 
meios pecuniarios, têm unicamente os olhos 
füos no Brazil, onde prefendern empolgar os 
altos empregos que, para ludibrio nosso, outr'ora 
occupárM? 

,, Como nao acreditai-o, finalmente, si esses 
indivíduos, contando já com largas recompensas 
dos sens serviços, blasonão que nesta côrte, e 
em todo o Brazil existe um partido forte a favor 
ela resfauraçi!O, e que já no Rio de J:rneiro 
haviM requerimentos cheios de assignaluras, 
segundo lhes comnrnuicavnci os seus correspon
dentes, pedindo a immediata volta do Sr. duque 
de Bragunça, chegando alé loucamente u decla
rarem que o Brazil nno se tranquilisarin senao 
qnando as camarns legislntiv,,s solicitassem a 
vin<.la duquel!e principe para este im perio? 

"O governo imperial , intimamente convencido 
<lc que a prospcridallc e grnnclcr.a deste impc1·io, 
só se conscguirúõ conservl\ndo-se a fórmn mo-
111m:hico-constitucional, qne !'elir.menle nos rege 
cQm Sua Magcstude o Senhor D, Pedro li, 
digno objecto do amor e vencraçAo de todos os 
bons brazileiros, deve declarar com toda a fran· 
queza que, si se effecluasse a restauraç!to em 
algum ponto tio Brazil, seria esse dia o signal 
da gnerra civil, cujo resultado seria a perda da 
monarchia conliltitucional, além de outros males, 
que ninguem póde prever. 

« E' pois para afastar taes males, augustos e 
digníssimos senhores representantes da naça:o, 
que o governo imperial, contando·com a coo
ptr:i,,ão de todos os brazileiros, que se presão 
dtsle nome, e que seguramente não consentir_áõ 
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que a sua nacionalidade, brio e patriotismo 
sejão menoscabados; vêm de antemão procura; 
no seio dos escolhidos da nação, os meios ex'. 
traordinarios que serao necessarios empregar 
para vingarmos os nossos di1·eitos, quando efles 
sejão offendidos. Os ministros e secrelarios de 
estado das outras repartições vos fal'ilo as com
petentes propostas a este respeito. 

" Na qualidade de ministro e secretario de 
estado dos negocios estrangeiros, cumpria-me 
fazer-vos, augustos e digníssimos senhores re
presentantes da nação, esta franca exposiçM, 
para que em tempo algum se me imputasse um 
criminoso silencio, sobre negocios, que tocno 
111.ú profundamente o bem da nossa cara patria. 

,, Palacio do Rio de Janeiro em 7 de Junho 
de 1833.- Bento da Silva Lisbôa. J> 

COPIA ºº on·1c10 QU!,; UMA OAS LEGAÇÕES U!PERIAES, 
lllRIGIU ,\ SECRETAR!,\ DE ESTADO DOS NEGOCIOS 
ESTIIANGEIR0S1 E~t 12 DE AGOSTO DE 1832, 

e< Qualquer que seja o credito qlle mereção 
certas noticias, e quaesquer que sejM as infor
mações que a réspf,itO de\las o governo brazileiro 
tenha recebido dos seus agentes, residentes em 
Jogares mais apropriados para sondar a verdade; 
não é menos do meu dever communicar a V, 
Ex. o que sobre o mesrno assumpto tem chegado 
ao meu conhecimento, persuadidos de que tudo 
deve ser previsto, pesado e reflectido com pru
dencia. 

<< Eu já tinha sido informado de que a volta 
de D. Pedro de A!cantara uo Brazil, depois da-

. intentada restauraç/10 de Portugal, era objecto 
de discussão na camadlha portugueza. Estas 
informações porém era o, até então, tao vagas, que 
apenas mereciao que dellas se tornasse nota, 
para seguir-se o seu curso, e descobrir-se a vel'· 
dade; hoje já se achl!.O apoiados de algumas 
probabilidades, e são mais positivas. Resulta de 
posteriores informações que tenho tido, que 
para obter as boas graças de D. Pedro, os por
tugnezes ambiciosos, de hoa ou má fé, se alislllo 
110 partido chamado da re~tauraç/.lo do Brazil, á 
testa do qual figura N ...•.. e hoje muito influ
ente nas deliberações do Duqne de Bragança. O 
adio e desprezo de D. Pedro para com os 
homens da revoluçno de 1820, contrasta com a 
escolha de N. para o Jogar de N.; e ainda mais 
com a particular estima de D. Pedro. Esta 
circumstancia é de todo o pezo, quando se rc
flecte que D, Pedro sempre affagou as pessoas, 
que lisongeavlio as sw.s pretenções, qualquer 
que fosse a communhM d'onde ellas sahissem. 

ci Demais, ja sei s11fficientemente pal'a 
affirmar, que a desavença, entre N. e N. antes 
da partida da expedição portugueza, proveio da 
differença de opinião áccrca do Brazil ; este, 
querenda que se deixasse o Brnzil como elle 
está, e que se procurasse fazer um tratado de 
commercío vantajoso a Portugal, e o outro que 

as forças portuguezas fossem restabelecer D. 
Pedro no throno do Brazil. De sua parte, D. 
Pedro é capaz do tudo ; o Brazil deve sondar 
com lacto as intenções proximas ou remotas 
do seu natm·al inimigo, para saber mallogm r 
com destre1.a seus projectos ambiciosos. Cons
ta-me igualmente que a volta de N. ao Rio de 
Janeiro nn.o é alheia do serviço de D. Pedro e 
da sua camarilha. 

1, Além destas, temos muilas outras razões 
para desconfiar, nas circumstancias actuaes, das 
intenções de D. Pedro. A ultima carta que elle 
escreveu á seu filho, e que antes de a ·remetter 
mandou publicar nos jornaes de varies paizes 
da Europa, é um documento que revela a sua 
hypocl'isú1., si delle precisassemos ainda, para 
conhecermos a dobrez do seu caracter. 

« D. Pedro já se acha em Portugal ; o seu de
sembarque foi operado com felicidade, e os pri
meiros successos das su;;is armas agourão feliz 
result::ido á sua tentativa. Senhor daquelle reino, 
tendo á sua disposição dous exercitas, uni 
vfotorioso e outi-o submett,:clo, rivaes em opi
niões, mas concordes en1 tudo que fôr contra o 
Brazil, e nma marinha bem organizada, D. 
Pedro renunciará por ventura os sentimentos 
de vingança e ambição, assaz dominantes em 
todas as suas acções ? Embora proteste o con
trario, elle nunca fez o que disse nem o que 
jurou. Além disto, o partido contra o Brazil 
engrossará ainda de .todos os liberaes portu
guezes, que virem em uma expediçM contn:i o 
Brnzíl, o meio mais seguro de se desfazerem 
de um príncipe, que elles aborrecem ; e facil 
é pôr em movimento a natural turbulencia de 
D. Pedro. 

u Si de outro !J.do n!lo puder conseguir em 
Portugal, e fôr repulsado pelas forças de D. 
Miguel, no.o irá elle com o resto das suas tropas, 
os seus aventureiros procrn·m· fortuna no 
Brazil ? 

u A opinii:to de que D. Pedro nada tentará 
contra o Brazil, pura n!lo arriscar a sorte de seu 
filho, nosso actual Imperador, é pouco razoavel. 
D. Pedro crê, e esta crença é vigorada pelos 
nossos inimigos e seus conselheirns, que o rei
nado do Senhor D. Pedro II nl'JO chcgarâ á sua 
maioridade; nno póde, pois, t·eceia1·cornprometter 
o que elle suppõe nno poder durar. Este erro 
de opínino póde set· fertil em funestos resul
tados. 

« Scjão pois quaes forem os acontecimentos 
futuros que se preparem, nno é menos verdade 
que ao governo imperial c,1mpre pcever com 
antecipaçlio e evitar com sabedoria aquelles que 
fôrem confrarias, ao bem do Brazil ; e aos 
seus agentes informal-o de tudo que souberem, 
e que pnssa conduzir á esse nn:" 

" Neste supposto é que e:i tenho a honra de 
communicar estas noticias. 

Deus guarde a V. Ex., etc. 
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E:X:TB.ACTO DE UM OFFIC!O DE UMA DAS LEGAÇÕES 

IMPERIAES, DIRJG!DO Á REPARTIÇÃO DOS NEGOCIOS 
ESTRANGEIROS EAI 2 DE NOVEMBRO DE ] 832 
« O Duque de Bragan\'a, apezar da inferiori

dade tle suas forças numericas e de faltarem os 
recursos q11e 1êm os sitiadores, tem podido con
serva:·Se no Porto. D. Mi(luel partiu para o ~eu 
exercito , e espera-se á cada momento noticia do 
resultado de uma acçil.o prnjectada para o dia 
26 do mez passado. 

<e A este respeito, direi a V. Ex, que pude 
saber qne os agentes do D11que nesta côrte, en
carregados de engajar gente para reforçar o seu 
exercito, impoem, entre outras condições a de 
servir esta ao Duque por espaço de 3 ~nnos 
em Portugal, ou em out1·a qucdquei· parte que 
se lhe destinar ; e i.lto 1)rova m:uíto clciramente 
suas vistas itlterioi·es sobre o Brazil si as cir
cumstancias lhe forem favoraveis. ,,' 
COPIA DE UM OFFIC!O DE UMA DAS LEGAÇÕES mPE· 

RIAES, DIRIGIDO Á REPARTIÇÃO DO$ NEGOCIOS 

ESTRANGEIROS, EM DATA DE 7 DE NOVEl\lBRO DE 

1832. 

'' Em Inglaterra e na França recruta-se coro 
muita força para o serviço do Duqne de Bra
g:rnça. Cl) De Boulogne-sur-mer chegarão á 
Do ver 300 desses novos recrn tas, ás ordens de 
um coronel Freire, a quem devem acampanhm· 
d'aqt1i para o Porto, donde . elle veio, não ha 
muito tempo, com orden de leva<' o maior nu
mero possível de soldados estrangeiros. 

« O chefe do recrutamento aqui é o mnjor 
inglez'N ..• destinado para com mandante em 
chefe da tropa estrangeira, e, segundo ouço 
official distincto. Ha 3 dias chegou tamberd 
do Porto o coronel N ... que vai recrutar na N ..• 

"Não constando qite houvesse dinheiro 
para semelhantes despezas, é clai·o que o Duque 
o fornece do seu, ou que fez alguma transação 
secreta debaixo da sua garantia. Verificou-se 
que uma das condições impostas aos recrutados 
é servirem por 3 annos, podendo ser empre
gados fóra de Portugal, si antes de findo o seu 
tempo aquelle reino houver sido restaumdo. Aos 
inglezes prommettem demais pôl-os outra vez 
em sua pntria, uma vez preenchirlo o contracto. 
Entrn os recrutas vindos de França n!lO se 
conta um só polaco, pela 1·a.zão cforct, que estes 
ás ordens de officiaes se11s exigiam nllo ser em 
caso algum empregados fóra do Reino, e que no 
fi,m se llies déssc terras para cultivar mesmo em 
Portugal. 

" Os liberaes portuguezes attribuem a reunia.o 
de tanta tropa estrangeira, e com taes condições 
a projectos liberticidas contra o seu paiz, e eu 
encaro-a do me.smo modo a respeito do men. 

« Tudo em verdade induz que existe um plano 

(1) No exemplar dos-[rupressos-da camara do anno 
de 1832, de onde fotão copiados estes documentos, lê-se 
- duquo de Fr,inça. 

para a reconquista do imperio, e que se trabalha 
devéras nesse sentido. Alguns factos que tenho 
de pessoa segn ra, parecem confirmai-o · e são 
dignos da mais séria consid~açao do g~verno 
imperial. 

« Ha em N ... QOnlO em toda N ... muitos 
portuguezes brazileiros qnasi todos pobres e fa
mintos, e.gperando a rlecisão da contenda entre 
os dons príncipes de Bragança par,1 se lançarem 
sobre o cadaver de Portugal, e no partido contra 
o Brnzil. Os que se acham em N. . . formão a 
nata dessa emigrt1\!l!.O, e assim mesmo divi
dem-se em classes. A' melhor destas pertence 
N... em cuja casa reunem-se de vez em 
quando os do sen credo. 

« N'uma dessas reuniões, a 30 do mez pas
sado, versou a conversa sobre o que elles 
chamam o nosso Brazil e N ... disse que no Rio 
andava em progresso um nós abaixo assio-nados 
para pedir-se a volta e.o ex-Imperador, q~te por 
N .. . se sabia haver já nesse documento n11me
roscis assignaturas, que mais ainda se conse
guiria e que sua opini!IO delle N ... era que 
o Brazil seria j1wibnente subj1igado, este é 
lambem o sentir de N. . • N .•. e N ... e dos 
mais da panclilha. O segundo diz que o Brazíl 
não socega em quanto as carnaras n1l0 pedirem 
o ex-Imperador, q11e isso ha de acontecer mais 
dia menos dia, porém nào antes de se decidil' a 
sorte ele Portugal. 

« Outros, porém, da mesma roda, repetindo 
igualmente que o Brazil perder-se-ha si no.o fôr 
soccorri,lo pelo ex-Imperador, accressentno que 
feito isto ficariamos ainda melhor si nos unís
semos de qualquer maneira a Portugal. 

" Voltando agora ao tal nós abaixo assi
gnados, accrescentarei que os seus promotores 
ahi consta-me serem um fulano N ... e N ... N ... 
os qnues mantêm correspondencia muito activa 
com N ... e N ... por via do fallido negociante 
desta praça N .. , 

" Si o governo im71erial ·qiiize1·, pórle con
seguir 1n1lÍÍl/s esclm·ecimentos sobre ealc neqoefo, 
inandcrndo obse1""vm· ele perto todos os 7icusos dn,
quelllJIJ dous i'.ncl·,:11oúluos. Entretanto eu farei 
seguit· aqui a transacçilo e o que fô1· sabendo ele 
mais, será objecto da seguinte correspond1mcia. 

« O N ... de N ... acha-se ainda em N ... e nn.o 
o perco de vistn. 

« Deus guarde a V. Ex., etc. " 

CoóllA DE U~I Ol'k'IC!O Dll UMA DAS LEGAÇÕES IMPE·, 

RrA~, DIRIGIDO Á REPARTIÇÃO DOS NEGOCIOS ES• 

1'RANGEIU0S1E!II DATA DE 5 DE DEZEi>IBRO DE 1832, 

<( Illm. e Exm. Sr.- No meu officio reser-
vado n. 15, disse que N. era então a pessoa en
carregada de recrutar em N., para o s~rviço do 
D11que d~ Bragança. Depois fui informado de 
que algmas alterações havião tido Jogar nos 
termos de semelhante recrutamento, por isso 
que a muitos individuas desagradavam tanto os 
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3 annos de serviço, como a condição isolada 
de p~derem ser empregados fórn de Portugal. 
Tratei por tanto de obter uma copia das novas 
condições, e inclusa tenho a honra de passai-a 
ás mil.os de V. Ex:. 

" Deus guarde a V. Ex., etc, 

SEGUEM-SE AS CONDIÇÕES 

11 Precisllo-se para Úma companhia com
me~cial e colonial alguns homens activos e in
telhgen!es, na qualidade de colonos para o 
Brazil, on outra qualquer parte. Dar-se-ha 
preferencia aos pensionistas reformados ou aos 
officiaes. desempregados do exercito, a;tilh;ria 
de marinha o~ tropa regular, que tenhão boa 
?ond~cla e sa1bão lêr e escrever, e não sejão 
rnvahdos ou impossibilitados de trabalhar. 
Tarifa do salario para homens incorpo-

rados por me7,,............... _e 2 
Para l'apazes activos............. 1-10 

" Devem estar preparndos para obrar de 
qu~l_quer maneira que as circumstancias possão 
exigir, forr:ecer-se-lhes-lrn mantimentos e ves
tuario, sem desconto algum. Receberáõ dois 
mezes de salario na occasiM do embarque, findo 
o qual compraràõ, á sua custa, camisas, meias e 
outros artigos precisos para a limpeza, como 
escovas, navalhas, etc. O seu engajamento será 
por tempo de 12, 18 ou 24 mezes. 

« Findo o ultimo prazo, caso desejem re
gressar para a !ngla!erra, r~beráõ f; mezes do 
salario acima estipulado, a titulo de recompensa 
dos seus serviços, com a opção de ficar no paiz. 
. « Logo que sejM alistados, receheráõ dia

namente um shilling para seu sustento até o 
embarque. >> 

COPlA DE UM OFFICIO DE UMA DAS LEGAÇÕES IMPE· 
RIAES, DIR!GJDO Á REPART[ÇÃO DOS NEGOCIOS ES• 
TRANGEIROS, EM DATA DE 2 DE JANEIRO DE 1833. 

1< Illm. e Exm. Sr.- Tenho a honra de 
tra_nsmíttir a V. Ex. o incluso artigo do N .... 
hoJe papel do ~overno, onde vai marcado um 
importante al'ligo extrahido de certa folha de N. 
sobre o futuro destino da tropa estrangeira que 
tem entrado e ainda se recruta para o serviço 
~o _duque de B~a_gança. Semelhante artigo fôt·a 
md1gn_o de nohcia a não combitrnr com o que 
se trata em N. nos ajuntamentos inspirados por 
N: . . N... N. . . Ao que sobre isso hei es
cripto em ·meus precedentes officios, s6 me 
cabe ajuntar desta feita que no Porto indivíduos 
dos mais chegados ao paço, blasonil.o publica
mente das recQmpensas que hao de receber no 
Brazil por seus actuaes serviços. Mas· espero 
que se enganem, nào tanto pela indifferença 
q_ue taes planos merecem, por a6ora, aos prin
c1paes governos da Europa, como pela confiança 
que tenho nas sábias medidas do governo im
perial. • 

1c Deus guarde a V. Ex., etc. » 

REGIMENTO IRLANDEZ DE D. MARIA 

" Consta-nos qne um batalhão composto de 1 
8 companhias de granadeiros, que se chamará 
- bat:dhão de D. Maria - deve brevemente 
partir de ... para o Porto, sob o commando de 
um mui distincto official. 

« Sabemos de boa parte que o final destino 
das tropas estrangeiras deve ser a reconquista 
do Brazil. )> 

EXTRACTO DO OFFIC!0 _ QUE Un!A DAS LEGAÇÕES IM• 
PERIAES D!RJGIU Á REPARTIÇÃO DOS NEGOCIOS ES· 
TRANGE!ROS, EM lô DE JANEIRO DE 1833. 

,e A missa.o de sir Stratforl Canning, em 
Madrid, lambem está merecendo a reflexão das 
pessoas <1ue se occupão de polilica. Geralmente 
se suppõe que o embaixador britannico é en
carregado de fazer proposições tendentes a pôr 
termo ao actual estado de cousas em Portugal; 
e, neste sentido, já se tem feito varias conje
cturas e todas desfavorav eis ao infante 
D. Miguel. Nada sabendo de positivo a seme
lhante respeito, n!lo deixarei porém de referir 
uma hypothese, que ouvi figurar, por importar 
ao Brazil, . e é a seguinte: « A lnglaterrn e a 
França, de accôrdo com a Hespanha, empre
garáõ os seus esforços para qne o infante 
D. Miguel deixe Portugal, e vá habitar um paiz 
estrangeiro ; consguido isto, logo se installará 
em nome da rainha .D. Maria II uma regencia, 
que será confiada ao principe, que houver de 
esposar aquella augusta soberana, e na sua 
falta, ou em caso de minoridade, á subditos 
portugueze~; mas nunca ao duque de Bragança, 
que igualmente fóra de Portugal, deve1·á es
perar occasião opportuna para regressar ao 
Brazil. >> Sem garantir a exaclidão desta con
jectura, acho todavia que ella tem alguma pro
babilidade, porque concilia o interesse das po· 
tencias que pretendem intervil'no arranjo dos 
negocios daquelle desgraçado paiz. ... 

« Assim, a Hespanha, ao mesmo tempo que 
verá terminada uma contenda riue tanto a in
commoda, terá longe das s,., as fronteiras o 
duque de Bragança, cuja presença em Portugal 
parece inquietai-a. 

1< A F rança, ainda quando não tenha a apre
ciavel vaatagem de po:;;~uir um filho de Luiz Fe
lippe no throno portuguez,..ganharâ muito si na
quella parle da peninsula se consolidar o sys· 
tema rnpresentativo; e finalmente a Grã-Bre
tanha poderá recuperar a sua antiga influencia 
em Portugal, e esperar obter outro tanto no 
Bt-azil. i, 

COPTA DE UM OFF!CIO DE UMA DAS LEGAÇÕES IMPE• 
RIAES DIRIGIDO ·Á REPARTIÇÃO DOS NEGOCIOS ES· 
TRANGEIROS, EM DATA DE 9 DE MARÇO DE 1833. 

« Os negocios da rainha fidelissima s:i.o con-
-siderados cada dia em peior estado. Falhou 
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completamente a misso.o de sir Stratfort Can
ning á Madrid. O duque de Bragança perdeu 
de todo, aquclle prestiiio com que se apre
sentou na Europll, e hoje, quando menos, é 
olhado com indiffc1·c11çu pelos mesmos go
vernos, qne o\ill·'orn t[\nlo o protegerão. Em 
prova disto cilul'in cu o que lenho aqui ouvido 
a varios memhroH do corpo diplomatico, si n1l0 
valesse muilc, 111nis do que semelhantes as
serções o fnu!o l'c,:entc de haver o governo 
l'ra'ncez proliiliiilo que p11rlis~cm para as fileiras 
do duque do U1·11g11nçu uns 1,500 homens re· 
crutados nn li'l'll1u;11. 

« A imtuncius porém do N •.. , ajudado da 
ínfluencin 110 N.. • de N ..• acaba de ser le
vantado o il1!1mlicto e os- recrutados vão segnir 
para o Porto ptn· viu de ••• de .•. e de ... E 
tenho de boa auloridade que a opinião do N .. . 

· de N .. , . cirn 11ct1bar quanto antes com as 
cousus de l'ortt1t1nl, deixando aquelle principe 
reduzido noH sc11s propl'ios recursos, jil que lhe 
faltava lino pnrn ,mhcl' aproveitar dos muitos 
que se llw l1uvi11 l'acilil.udo. 

« Sobre n~ 'viHlnH do 1l11quc de Bragança sobre 
o Bl'llzil, 11r1n pl'ule j(1 existir a menór duvida. 
Mas seja q1111 I i'ôr o Indo para que se incline a 
b.tlançn, no dc,;l'm:lio da presente luta, parece 
claro que, S1111 Mui;e,luuc Imperial em um caso 
11110 pótlc cRpo1•n1• ~uccofro estrangeiro,para levar 
ao cnho He11e plt111os; e no outro encontrará ta
munl111 opp,miçnt> cntt·c os proprios porluguezes, 
e lct·á do ll8)1ernr lilnlas difficuldades, que por 
muito l~rnpo vor-uc-ha inhibido de tentar novas 
crnprnzaA, lM11 ulliina parte resulta do actual 
estudo dn opi11i110 publica no Porto. Seja porém 
como l'CH', m111vc111·nos ainda por muito tempo 
tomur 11oss11H moLiidns como si o perigo fosse 
imminuulo, 

n Deus g11ut'dll n V. Ex., etc. ,, 

COPIA J>O CWl•'ICIO, QUF. UMA DAS LEGAÇÕES l}{PE· 

RIAES1 llllll!JIU Á IIEP,\RT~:ÃO DOS NEGOCIOS ES· 
'fRANUcll\0~1 1'~1 3 DE ABRIL DE 1833, 

" llltn. o Exm. Sr.- CommunicO.o·me a par
tida de N ... ·ptll'll essa côrte, e disseril.!i-me 
outrosiin q110 hnvia mais do que fortíssimas 
presu111 p<,,Oeti tio qul! ellc ia encarregado de com· 
missa.o i1uporl1111Lu por N ... e N ... com quem 
vivia mui bem todo o tempo de sua estada em 
N. No N ... devia uq11clle individuo esperardes· 
pachos tio duque tle Brngança. 

<e Ao menos nssim me explicão a sua demora 
no referido porto .... 

« Por esta occnsia.o, e afim de que o governo 
i m pedal possa ter alguns dados para escrutar a 
v.erdade, fazendo seguir os passos de N ... ; é 
meu dever ajuntar que N ... um fulano N. e 
N. • . passão por ser alli os agentes, ou quando 
menos, os correspondentes de N. e N. 

• « Deus guarde a V. Ex., etc. » 

,e As commissões reunidas de constituiça.o e 
diplomacia, tendo examinado a mensagem do 
governo e os documentos, em que se clla fun
dára, sohre projectos, de restauração do ex
imperador, têm a honra de snbmeltcr á camara 
o resultado do seu exame. 

« Quanto á mensagem, as commissõcs jul
gárão dever obset·var o seguinte: -1º. Que 
não foi pelas razões al!egadas na mensagem, 
que a camara não deu toda a consideração aos 
officios, que na sessão passada lhe for11o apre
sentados pelo senador Carneiro de Campos; e 
sim pol'que de taes officios, ou antes dos boatos 
e noticias conlradictadas, que nelles se con
tinhão, não se podia tleprehender quaes erll.o os 
planos, que desde então se traça vão para a res
tauração. Admillir as razoes allegadas, qlle 
quando muito inspirão uma segurança negativa, 
set'ia o mesmo que altribuir á camara basl.ante 
leveza, se não indiITernnça pelos negocios da 
naçno; - 2º. Qne na rncmrngcm se confunde o 
ministerio com a rcgencia ; quaudo aliás é 
certo, que a irresponsabilidade desta, co111mnnda 
todo o respeito, e que os actos dn1111c lle estilo 
sujeitos á censura ; - 3°. Q•.te ontlc 8c dii na 
mensagem, que a eITecluar-se a 1·csl1111rnc:n.o cm 
algum ponto tio Brnr.il, o resultado ~cria a penla 
da monarchia constilueional, parece, que o 
governo quiz sómente declarar, que fari11, pela 
sua parle, todos os es!'or1;os para rcpcllir a 
mesma restauraçao. 

« Quanto aos rlocumentc,s ( remelliclos com 
omissões ele nomes, o· que pol' conseq11eneia 
diminue a força dos juizos) em que se funda a 
l'1ensagem, as commíssões, pondo de parte o 
plano, que em um dellt'S se atlribue á certas 
potencias, e que em outro se acha desmentido; 
pass1\0 á recapitular os factos, ou asserções, 
que, por ordem chronologica se contêm nos 
mesmos documentos, e si'lo: - procedimento· 
de emigrados portuguezes, existentes na Eu
ropa, que para obtel'em as bom; graças do ex
Imperador se alistam no partido da restauração. 
- Noticias qne já sahi:10 de certa casa ( na 
Europa ) de um nós abaixo assignadoa nesta 
capital, de que o Brazi\ ~eria fac ilmente sub
jugado ; e de que este paiz nno socegnria, sem 
que as i.:amaras pedissem o ax-lmperador.
Condiçno no recrut:1111ento, qtie se fazia, de ser· 
virem os recrutados em Porttigal, ou fóra deste 
reii:io.- Ajuste de colonos para o Brazil, p1·efe
rindo-se indivíduos militare$.- Artigo de uma 
Gazeta sobre o futuro destino de certas tropas 
estran"eiras,- Procedimento de certos índi· 
vid1.10s: qne blasonào publicamente, no Porto, 
das recompensas, que hão de ter no Brazil 
pelos seus serviços,- Promessa feita aos re-

• crutad8s, ou , a'tistados inglezes de ~e lhes dar 
passagem de volta par~ o ~u pa1z, e repu
gnancia dos polacos de strvircm fóra de Poi;
tugal.- Finalmente, juizo que form11o os. h
beraes portuguezes do recrutamento estrangeiro, 
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attribuindo-o ao lado liberticida contra o seu 
paiz j e opinil'\o do nosso agen(e, que o a(tribue 
á projéctos contra o Brazíl. • 
· " As comrnis~ões, pesando o valor especial de 
cada um destes documentos, ach1lo asserções, 
que mal podem dar cuidado algum; entretanto 
que reconhecem á vista de ou Iras, especialmente 
da condição do recrutamento, e do ajuste dos 
colonos, que é crível o n1lo ser alheio das in
tenções dos agentes, e creaturas do ex-Impe· 
rador, o seu regresso ao Brazil ; e mesmo que 
na.o é improvavel, que projectos nesse sentido 
occupem as altenções de individuas; apezar de 
se dever julgar, que os gabinetes da Europa são 
contrarios á semelhantes projectos. E corno, no 
estado aclual de cousas, se deva presumir que 
quaesquer desejos, ou projec!os de restauraç:to 
repousem principalmente na esperada continua'. 
ça.o de desordens entre nós, as commissões nM 
podem dissimular quanto é urgente a necessi
dade de procurar-se, por todos os meios passi
veis, unir os povos, neutralisar os paríldos , 
acalmar as paixões, e conciliar os animos; evi
tando-se, consequentemente, tudo quanto possa 
exacerbar a inquietaç1lo dos espíritos. E con
cluindo, á vista do que têm exposto as com
missões são de 

, PARECER 

"Que se responda ao ministro, que acamara, 
jnlgando de seu dever, e da sua dignidade 
acautellar, e reprimir qualquer attentado contra 
o systema constitucional, e o tl1rono do Senhor 
D. Pedro II, que só podem fazer a felicidade 
do Brazíl; coadjuvará o governo em ludo qu anto 
fôr justo, e . constitucional, e a honra nacionàl 
exigir; e tomará em consideraçao as propostas 
do mesmo governo. 
•« Pt1ço da camara dos deputados, em 18 rle 

Junho de 1833.-'- M. Oalmon.-J. C. de 
Deus e Silva. -Pedro àe A rat\j(> Lima.
.JJJ . . Alves B ranco .-Ernesto Ferrefra França . 
-A. P. da Oosta Ferreira, vencido. " 

VOTO EM SEPARADO 

" Como membro da comrnissã.o de constiluí
ç1lo, ante a qual foi trazida a mensagem do go
verno, na.o tendo podido annuir ao relalorio, e 

'. parecer das com missões de díploni acia e . de con 
slituiçao, que assignei vencido, cumpre-me expôi;.. 
á esta augusta <;amara as razões, que a isso me 
mover:ao, bem como'a minha opiniao ácerca da 
materia sujeita. 
. « Entendo serem desnecessal'ias, e mesmo in

fundadas as tres observações offerecid:1s pelas 
com missões, ao começarem o seu relalorio: em 
primeiro lugar porque a mensagem do governo 
não faz offensa á augusta ca[llara, no que toca 
á maneira por que forão consideradas as com· 
missões secretas do anno passado, pois o mesmo 
ministro dos negocios eslrnngeiros concorda em 

que ninguem naquelle tempo devia presumír, 
que se tramasse para a restauraçao, embora n!lo 
aponte para esta asserçAo os mesmos canaes 
que as com missões aponlão: em segundo lugar 
porque nno é justa. a censura feita ao ministro 
de haver confundido a regencia com o minis
lerio ; pois o reparo da falsa arguiçao de si
nistros designios, com que se imputa ao minis
terio e á regencia, o plano de quererem mudar 
a fórma do governo, parece inserido na men
sagem, nll.o no intuito de apresentar estas duas 
entidades na mesma línha de irresponsabili
dade, mas sim para fazer notar as tramas ut·· 
<lidas no interior do paiz, tendo por grande meio 
o descredito do chefe do poder exe'!utivo, e dr. 
seus agentes, confirmão as noticias recebidas 
do exterior. Nem sfio as observações sopraditas 
mais justificadas no que pertence á terceira es
pecie; pois a opinião do ministro que julga 
compromettida a monarchià constitucion:.1 no 
Brazil, caso a restauração se effectue, póde 
basear-se em argumentos fortissimos, e, quanto 
a mim, de uma verdade assustadora. 

<e Entrando na substancia do relatol'io e parecer 
das comrnis$ões de diplomacia e constituição, 
sobre os ducumenlos ultimamente pedidos ao 
governo, e á ellas apresentados por copia, é 
tambem o meu modo de pensar divergente 
daquelle que dirigiu no seu trabalho as duas 
commissões, e direi francamente qual seja, e 
em que se funda. Conio principaes hases do 
men juizo tenho dL1as informações enviadas 
pelos diplomatas brazileiros na Europa, aonde é 
impossivel não encontrar todos os caracteres_de 
verdade. 

... 

,, São estas: primeiro, as condições im
postas aos estrangeiros engajados por conta do 
duque de Bragança, condições que, modificadas 
ao depois, e accommodadas ao intuito especioso 
de effectuar uma colonisaçll.o para o Brazil, se 
tornarno mais ameaçadoras, como farei ver ; 
segundo a lingnagem e os gabos dos homens 
que sempre influiram no esp_irito do ex-Impe
rador, e cujas esperanças de restauraç!lo se es
tribam sobre hypotheses de que no Briizil havia 
anterior conhecimento. · 

" Corntçando pelas condições impostas aos 
estrangeiros engajndos, são estas :-de servirem 
ao duque de Bragançci p01· espaço de ti-es annos 
em Portugal, ou Jóra delle ainda mesmo de· · 
vois de resta1wado o R eino - seria pueril 
acreditar que fóra de Portugal premeditasse 
D. Pedro empregar força, a nao ter em 
vista o Brazil. E~te juizo se reforça n9.o só 
com a noticia dada em uma folha minister-ial 
ingleza, onde se diz-sabe-se de l¼;a varle queJ 
o final destino dail trovas estrangeiras ao serviço . 
do duque ·de Bmga.nça, é a reconquista ri.o 
Brazil.-E com o facto da rejeição dos polacos, 
~ó porque a e~sas condições se nlio q uizerão 
sujeitar; ( o que indica bem os desígnios escon· 
didos com que se engajam taes forasteiros) mas 
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ainda, e muito e principalmente com os.,detalhes 
da projectada ccrlon isação para o Brazil. 
· « Em Inglaterra, uma sociedade, relacionada 
com os agentes de D. Pedro, procura, s~gundo se 
demonstra por documento autherrtico, angariar 
homens na qualidade de colonos para o Brazil, 
ou outra qualquer parle, os quaes sejam activos 
e intelligentes.-Dá-se para esse projecto pre
ferencia aos officiaes desempregados do exercito, 
artilheria de marinha, ou tropa regular, e devem 
taes colonos estar p·repa1·ados 7iara obrar de qua.l
quei· maneira que as circumstancias possão 
e:âgi?- ; o seu engajamento é feito pelo tempo de 
12, 18 e 24 mezes. Claro fica, a só leilllrn de 
semelhantes clausulas do contracto, o fim a que 
esta supposta colonisc1çl\o se destina, e d'ahi 
lambem se póde deduzir aonde set·no empre
gados fórã, de Porlit,gal os forasteiros armados 
que o duque · de Bragança tem tomado á seu 
soldo . Não posso deixar de encontrar rebção 
em tantas circumstancias que entre si guardno 
proxima analogia, e que na sua sede dão todo 
o aspecto de um plano premeditado contra as 
liberdades da naçlí.o brazileira. 

"Pelo que cabe á linguagem de gabos de ho
mens que sempre infiuiram no espirita <lo ex
lniperador, eu lhes daria menos irnportancia, 
attenta a possibilidade de serem a expressno 
nalurnl de fantasias, e calculos exagerados 
communs a todos os emigrados, e s:11ellites de 
uma potencia decahida si não observasse que 
perfeitamente concordao com o. qne temos 
diante dos olhos. Affirmão esses homens que 
no Rio de Janeiro se trata ele um n-ós abafao que 
tem grande numero de assignat.nras, pedindo o 
regresso do ex-Imperadol', e blasonào da facili
dade com que o Brar.il será sulJjugado, das re· 
compensas com que hil.o de á nossa cnsta ser 
coroados seus esforços e serviços. Quanto aos 
raciocínios notados, sM elles identicos ao 
que todos os dias aqui se ensina ao publicó, 
em jornaes, que se reproduzem, e que uma 
facção ousada popularisa e applaude : quanto 
á representaçao cobel'la com grande numero de 
assignaturas; desde muito tempo os restaura
dores vozeao a sua exigencia . O mutuo esteio 
que se preslliO os discursos menciouados dos 
validos do ex-Imperador na Europa, e os que 
são a cada hora repetidos por seus partidistas 
entre nós, dá um accrescimo de força as pro
babilidades que já lenho indicado, e as eleva ao 
gráu sufficiente para produzir em juizo circums
pecto uma raciol)a!_ convicç!lo. Eu poderia 
accrescenlar a tudo 1slo os argumentos que re
sultam da audacia semr~e crescente dos asseclas 
da restauraçao no Rio de Janeiro, não desalen
tados com a catastroJJhe que experimentar!lo 
em 17 de Abril de 1832, e das confissões que 
a miudo lhes escapno ; eu poderia deter-me 
ácerca do progresso que se nota na marcha 
dos planos que da Europa nos são revelados e 
que obrigou a um dos nossos diplomaticos a 

TOMO 1 '* 

empregar ultimamente as seguintes notaveis 
palavras: sobi-e as vi~tas do d1ique de Bragança 
e sobi·e o Bi·azil, não póde já existir a menor 
duvida ; - e fazer reflexões adequadas ao si
lencio mysterioso qu e o duque de Bragança tem 
guardado neste negocio, sem embargo de haver 
já sido uma vez ameaçado á semelhante titulo, e 
com abominavel tentativa, o throno do seu au
gusto filho o Sr. D. Pedro II; talvez, segundo 
as informações officiaes, o duque de Bragança 
se acha com effeito persuadido da impossibi
lidade de manter-se no Brazil a autoridade do 
Senhor D. Pedro II, formando assim errado 
conceito do caracter brazileiro. 

« Nllo querendo porén1 abusar da paciencia 
da camara e insislir sobre circumslancias, pro
babilidades e analogias que ao juízo e perspi
cacia de cada um dos representantes do Brazil 
nào podem ter escapado, limito-me ao que 
expendi, terminando com o parecer que é ne
cessario resultado do meu modo de enc,1rar a 
mensagem do governo e do peso que dou aos 
documentos em que es ta repousa. 

PARECER 

« R esponda-se ao m inistro dos negocios cs
lrangeirns, que a camara dos deput~dos, firme 
em suslentar a honra brazileira, o syslema 
monarcliico constitucional, o throno do Senhor 
D. Pedro II, e a revolução de 7 de Abril, coad
juvará efficnzn~ente o governo, em ludo que fôr 
constilucional e justo, para se evitar. o opprobrio 
de uma restamaçn.o e que tomará em conside
ração as suas propostas. 

« Paç0 da carnara dos deputados, 26 de 
Junho de 1833.-A. P. dei Gosta Pel'eíra." 

Sessão publica 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE ABR1i 

Depois das Ires horas torna-se publica a 
sessr10, tendo comparecido 86 Srs. deputa~s. 

Pallno com causa p11rticipada os Srs. Moura, 
e Junqueira, e sem pal'liciparem os Srs. Corrê,1 
de Albuquerque, Lino, Chicliorro, Baplista 
Caetano, Gou,es da Fonseca, Ferreira de Mcllo, 
Pinto Coelho, Vasconcel!os, Simões e Clemente 
Pl:1·;:.~ira. 

Como tivesse dado a hora,-o -Sr: presidente 
designa para ordem do dia 20 de Junho : 

1 • discussão do projecto de lei de 1832 sob 
n. 78 . 

2• discuss!lo da proposta do governo sobre a 
reforma do a1·senal de marinha. 

2• discuss!lo do projecto de lei de 1830 sob 
o n. 219. 

Emendas do senado sobl'e ac,tüemia militar, 

33 
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Idem idem, sobre Jacintho Vieira do Couto 
Soares. 

Resolução deste anno sob n. 65.-Resolução 
deste anno sob n. 59. -Resolução do anno 
passado sob n. 35. 

Levanta-se a sessllo ás 3 horas e um quarto. 

Seslê!ão e1n ~O de Junho 

PRES!DENCIA DO SR. LIMPO DE ABHEU 

SumtA.Rto.-Exµediente.- Pa,·eeer drts com
missões reunida.~ de constituição e diplornaeia 
sob1·e a mensagem.-Dis(}ursos dos S1's. Eva
ríato, Luiz CavalcanU, Castro e Silva., Mnn
tez-mna, Carneiro da Cunha, Gastro Alvares, 
Perdigão e Rebouçaa.-'--Ordem do dia.-01·
gan·isação do arsenal de marinha.-Dis
eurso do Sr. Montezuma.-Adiamento da dís
cussã~ pela hora . 

A's dez horas feita a chamada, achao-se pre
sentes 83 Srs. depnlados ; faltando com causa 
participada os Srs : Moura, Junqueira, Paes de 
Barros, Sá Palacio; e sem ella os Srs : Corrêa 
de A.lbuquerque, Lino Coutinho, Gomes da 
Fonseca, B«ptista Caetano, Chichorro da Gama, 
Ferreirà de Mello, Pinto Coelho, Vasconcellos, 
Paula Simões, Clemente Pereira e Manoel 
Ignacio de Carvalho. 

O SR. PnESIDENT& lleclat·a aberta a sess:l.o, e 
lida a acta da antecedente, é approvada. 

EXPED!EN1'E 

O SR. 1º. SECRETARIO dá conta dos seguintes 
.oíiicios : 

1º. Um do ministro da fazenda, remetten:lo 
as tahellas da receita e despeza das Alugoas. 
-Vae á commissao de orçamento. 

2º. Outro do mesmo ministro, remettenrlo 
um ·officio do presidente do Rio Grande do Sul 
de 19 de Abril ultimo, sob n. 27.-Vaeá 
mesma comruissao. 

3º. Um do ministro do imperio, enviando 
nm officio do director interino do curso ju
rídico de Olinda, datado de 2 de Dezemb1·0 
do anno passado.-Vae á commissa.o de justiça 
civil. 

4•, Outro do mesmo ministro, remettendo os 
officios de 1 ". e 24 de Maio proximo passado, e 
5 ,de,. mez de Junho corrente, dos president~s 
do Rio. Graqde do Norte, Parnhyba e Minas
Geraes.-Vat & cõmmiss:to de pensões e 01·

denados. 
6°. Um do ministro da fazenda, reniet

tendo alguns papeis recebidos da secretaria 
de estado dos negocios estrangeiros, e ~a com
rni::;suo liquidadora por parle do banco sobre as 

notas falsas, que o francez: João Maro1le,· pre
teudeu fazer nesta côrle.-Vae li commissão 
encarregada de examinar a denuncia dada a tal 
respeito. · 

ô•. Uma represenlaç1io da camara muni
cipal da Parahyba contra o presidente da pro
vincia.-Vae á commissllo das camaras mu
nicipaes. 

7º. Uma queixa do juiz de paz da Parahyba, 
José L11i1. Lopes Bastos, contra a nomeação de 
Antonio Borges da Fonseca, para o lugar de 
thesoureiro, e sobre outros objectos.-Vae á 
commissão das camaras municipaes, e juizes de 
paz. 

8°. Uma felicitaçilo da camara municipal de 
Minas Novas.-E' recebida com especial agrado. 

9º. Outra felicitaçao da sociedade Promotora 
da unilío, e defonsora do centro, estabelecida . 
no arraial df; Nossa Senhora do Amparo do 
Brejo do Salgado, em Par.icalú.-E' recebida 
com agrado. 

10. Uma representaçào da camara do Ouro 
Preto, pedindo, que se negue amnistia aos se
diciosos daquella cidade. -"-Fica sobra a mesa 
para ser attendida em tempo competente. 

11. Um requerimento de Loltrenço Antonio 
do Rego, datado de 19 do corrente. -Vae á 
commissl'lo de justiça civil. 

O Sa. CASTRO ALVARES, pede que se lêa esse 
requerimento que é sobre um pagamento. 

O Sa. SECRE'rARIO diz que o requerimento é 
muito grande, e que se gastará muito tempo 
com a sua leitura ; e diz mais o que em resumo 
nelle se contém, que vem a ser, que o suppli
cante nllo se conforma com o parecer que a 
commissllo de justiça civil deu sobre a sua 
pretençll.o. · 

12. O requerimento de Antonio José Henri• 
ques, José de Lemos e Jo!iO Dias, correios do 
gabinete impel'ial ; o de Bernardo Manoel Sal· 
gado, sargento de artilheria da marinha; o de 
varias negociant.es ó.cerca de casas d~ leilao etc., 
o de José Bonifacio de Oliveira Fontoura, sobre 
o officio de escrivão da provedoria da comarca 
e termo de S. Joao d'El-Rei; o de Felippe San
tiago de S .. nt'Anna e Antonio Bernardes, que 
forão cabos do extincto 2° corpo de arti
lheria de posiçllo; o de Francisco Pei·eira do 
Nascimento, soldado da l" linha da legiM de 
Matto Grosso ; o do padre I'edro Antonio Pe
reira Pinto do Lago e o de José Madeira Sali
nas.-Todos elles :vilo á commisslto de peti
ções. 

E' approvado o seguinte parecer : 

" Forllo presentes á com missão de estatística 
as representações das camaras municipaes da 
villa de Borba, da villa de Ega, da villa de 
Silves, comarca do Rio Negro, província do 
Pará, em que pedem a creação daquella co• 
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marca em proviocia. A commissll.O para pode 
dar o seu parec/1-, necessita que se peç!l.o ao 
governo pelos niiniste-rios do imperio e fazenda 
as seguintes informações: 

« lº. Quanto montM os rendim~tos'publicos 
daquella comarca. 

" 2°. A populaçllo da mesma comarca e o ~n
mero de fogos, tudo com individuação. 

« Paço da carnara dos deputados, em 20 de 
Junho de 1833.-G. Getulio lli. de ilfenclonça. 
-À. J. da Veiga.-Luiz Àugu.~to May. » 

Vai imprimir-se com nrgencia este outro : 
« As commissões reunidas de constiluiç:to e 

diplomacia·, t.endo examinado a mensagem do
governo, e os documentos, em que se ella fun
dara, sobre projecto de restauraçM do ex-lm
perndor, tem a honra de submetter á camara o 
resultado du seu exame. 

« Quanto á mensagem ; as commissões jul
gár!lo dever observar o seguinte: 

,, lº. Que não foi pelas razões allegadas na· 
mensagem, que a camara nll.o deu toda consi
deraç!lo aos ofiicios, que na sess1lo pass~da lhe' 
for:i.o apresentados pelo senador Carneiro de 
Campos; e sim, porque de taes officios, ou 
anles dos boatos, e noticias contraditadas, que 
nelles se continh!lo não se podia deprflhender 
quaes et·!lo os planos, que desde então se tra
ça vão para a restauraça.o. Admittir as t·azões 
allegadas, que quando mnito inspirao uma se
gurança negativa, seria o mesmo que altribuir 
á camara bastante levezn, se n:i.o indifferença 
pelos negocios da nação. · 

e< 2º. Que na mensagem se confunde o mi
nislerio com a regencia ; quando aliás é certo, 
que a irresponsabilidade dt'Sta, commandn todo 
o respeito, e que os actos daquelle estao sujeitos 

# á censura. 
<< 3º. Que onde se diz na mensagem, que á 

effecl~ar-se a restauraçno em algum ponto do 
Brazil, o t·esultado seria a perda da monarchia 
constitucional; parece, que o governo qni7, só· 
mente declarar, que faria pela sua parte todos 
os esforços para repellir a mesma restauraç!lo. 

u Quanto aos documentos ( remettidos com 
' omissões de nomes, o que por consequencia 

diminue a força dos jt1izos) em que se funda a 
mensagem: as commissoes, pondo de pa'rte o 
plano, em que um llelles se attribue á certas 
potencins, e que em outro se acha desmG11tido.; 
passao a recapitular os factos, ou asserções, que 
por ordem chronologica se contém nos mesmos 
documentos, e sao : • 

,e Procedimento <te emigrados portuguezes, 
exi5tentes na Europa, que para obterem as 
boas graças do ex-Imperador se alistllo no par
tido da restauraçüo. 

" Notici«s, que ~ahião de certa casa ( na 
Europa) de um nós abaixo ass·ignaif:os, nesta ca-

pilai, de que o Braiil seria facilmente subju
gado, e de que este paiz nrio socegaria, sem q,1e 
as. camaras pedissem o ex-Imperadot·. 

e, Condiçao no reürutamento, que se fazia, 
de servirem os recrutados em Portugal, ou fóra 
deste reino. 

cc Ajuste de colonos para o Brazil, prefe
rindo-se indivicluos militares. 

cc Artigo de uma Gazeta sobre o futuro des
tino de certas tropa~ eslrangeirns. 

e, Procc:tliinen lo de cedos individuos, que 
blasonllo pubiicamente, no Porto, das recom
pensas qt1e hao de ter no Brazil pelos seus ser
viços. 

,r Promessa feita aos recrutados, ou alistados 
inglezes de se lhes dar passagem de volta para 
o sell paiz; e repugnancia dos polacos de ser
virem fóra de Portugal. 

e, Finalmente, juizo que formM os liberaes 
portuguezes do recrutamento estrangeiro, atlri
buindo-o á plano liberlicida contra o seu paiz, 
e opi1'liao do nosso agente, que o atlribue á pro· 
jectos contra o Brazil. 

cr As commissões, pesando o valor especial 
de caria um destes documentos, achão asserçõiS 
que mal pódem dar cuidado algum; entretant.o 
quL reconhecem, á vista de outras e especial
mente da condição do recrutamento e do ajuste 
dos colonos, que é crivei o não ser alheio dus 
intenções dos agentes e creatnras do ex-Impe· 
radar o seu regresso ao Brazil; e mesmo qne 
n!l.o é irnprovavel, que projectos nesse sentido 
occnpem as altenções de individuas; apesar de 
se dever julgar, que os gabinetes da Europa sno 
contrarias á sem!llhantes projectos. 

« E corno, no estado act11al de cousas, se 
deva presumir, que quaesqner desejos, ou pro
jectos de restanrnção repousem principalmente 
na esperada continuação de desordens enlre nós, 
as commissúes não podem dissimular quanto é 
urgente a necessidade de procurar-se, por 
todos os meios passiveis, unir os povos, ncu
tralisar os partidos, acalmar as paixões e con
ciliar os animas; evitando-se, consequente
mente, tudo quanto possa exacerbar a in· 
quietaçno dos espritos. 

" E, concluinrlo, á vista do que tem exposto, 
as cornrnissões sil.o de parecer : 

,r Que se responda ao ministro, que a ca
mara julgando do seu dever, e da sna digni
dade acantelar e reprimir qualqner :illent::tdo 
contra o systcm::t constitucional e o throno do 
Senhor D. Pedro II, qne sós podem fazer a feli
cidade do Bt-ar.il; coadjuvará o governo em tudo 
qÜanto fôr justo e constitucional, e a honra na· 
cional exigi!'; e tomará em consideraçt\O as 
propostas do mesmo governo. 

« Paço <la camara dos deputados, ea1 18 de 
Junho de 1833.-.ilf. Calmon.-J. O. de,..Deos• 
e Silvct.-Ped1·0 de Araifjo Li?na.-M. Alves 
Branco.-Ernesto Ferreira França.-A, P. 
da Costa Ferreira, vencido. " 
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O Sa. MoNTEZUMA envia á mesa o segulite re-

~~rn~~ ~ 
1< Que se convide o ministro e secretario de 

estado dõs négocios estrangeiros para assistir á 
discussão do pare8er sobre a sua mensagem. 

O Sr. Evaristo oppõe-se a este requerimento, 
visto que o ministro já tinha dado á camara 
todas as informações sobrP. o negocio; e diz que 
não ha proposta do governo a que o ministro 
seja obrigado a assistir. 

O Sr. Luiz Cavalcanti diz que ninguem obri
gava o ministro a vir, que se elle não quizesse 
que não viesse, mas que era necessario que a 
camara o convidasse, e qne elle estivesse pre
sente á discussão, e emfirn se elle n!IO quizer 
vir não será por isso que a camara deixará de 
votar. 

O Sr. Ca-stro e Silva fallando nesta materia, 
diz que tanto na stssão passada como nas 
outras, ainda n::to fôra convidado ,üinistro 
algum para assistirá taes discussões, pois que a 
constituição não o marca, e é de opini:io que se 
eleve observar a constituição. 

O Sr. Montezuma. diz que lambem na cons
tituíçao se nao vê que os ministros faça.o 
mensagens, porém que o ministro a fizera, e 
fôra recebido na camara com toda a formali
dade, lenào a mensagem, sentado, etc.; e que 
se hlo e assim para que se na de estar razendo 
differença enll'e proposta e mensagem ? Qne a 
camara deve provar ao governo que deseja in
formar-se sobre uma materia de tanta magni
tude, que é p1·eciso que o ministro venha para 
alli para dar todas as informações, e que el!es 
deputados devem desempenhar um dever que a 
nação á todos impõe ; que se elle, deputado, 
fosse o ministro havia mesmo de pedir para 
assistir e ser ouvido, e que_ se elle 11110 fosse cha
mado havia de lastímar'-i sua sorte ; que ao 
ministro fica livre o vir ou deixar de vir; que 
elle, deputado, nno tinha medÕ da discussão, 
nem de ser ouvido pelos seus illustres collegas 
sobre a materia para assentar o seu voto; que 
queria ouvir o Sr. ministro, que n!lo tem mo
tivos para temer a discussM, e que ella ha de 
fazer bem ao brazil e salvai-o dos golpes . de es
tado que iá por ahi se apregoa.o. 

O Sr, Ca.rneiróã.a..Ounha é de opinião que 
não venha o ministro, pois que a mensagem 
nilo é uma proposta, e que se levará muito 
tempo com a discuss9.o sem nada se remediar. 

O SR. HENRIQUES DE REzENDE tambem se 
oppõe ao requerimenlo. 

O SR. CASTRO At VARES sustenta o requeri
mento e vota para que se convide o ministro 
para vir assistir á discussão. 

O Sr. Luiz Cavalcanti diz que o marquez de 
Aracaty quando fôra ministro, tinha sido con
vidado para assistirá uma discussllo sobre men
sagem, e viera ; que o marquez de Queluz 

lambem o fôra, porém não viera, e que é por, 
tanto este o eslylo da casa, e vola pelo requeri· 
menlo. 

O s~Perdigã.o diz que está bem certo na 
constituição, e que alli não vê que o ministro 
possa fazer nma mensagem, Jogo o que elle 
fez foi uma proposfa, e que deve por conse
quencin vir assistirá ella ; que na.o quer que se 
illuda a nar;ao brazileira, que quer que ella saiba 
de tudo, e que quem se ha de oppôr á restau
ração, nl:\o ha de ser Pau1o ou Pedro, ha de se.
a naçO.o brazileira. (Apoiado.) 

O SR. RenouçAs falla a favor do requerimento. 
O SR. CosTA FERREIRA pede a urgencia deste 

n~gocio, a qna\ sendo apoiada é posta á votos e 
approvada. 

O SR. PRESIDENTE declara que a,materia fica 
adiada em consequencia de estar na sala imme
diata o Sr. ministro da marinha. 

ORDEM DO DIA , 
A 's 11 horas é introduzido na camara o Sr. 

ministro e secretario de eslado dos negocios ela 
marinha com as formalidades do estylo e toma 
assento. 

Contínua a discuss11o do art. 4º da proposta 
do governo ácerca da organisaç~o do arsenal 
àe rnarin)rn com as emendas oITerecidas. 

O Sr. Montezuma. em um longo discurso sus
tenta a doutrina das suas emendas e combale a 
rio artigo, respondendo ao que na outra sessao 
havia dito sobre a 111ateria o Sr. ministro da 
marinha. 

Depois de um renhido debate, entre o Sr. 
Montezurna e o Sr. ministro, é julgada sufflcien
temente discutida a maleria. 

O SR. CA11NE1Ro 0.1. CuN1-1A requer, e conce
de-se-lhe, retirar a sua etnenda ao al'l. 4°, o 
qual é approvado, rejeitando-se as emendas 
todas. 

Fica adiada a materia pela hora. 
O S11. PnESIDENTE dá para ordem do dia a 

mesma do antecedente. 
Levanta-se a sessno ás 2 horas da tarde. 

.. 
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PRESWENC!A DO SR. LlMPO Dli: ABREU 

SuMMAR!O. - Expediente. - Parecer sabre a 
me1wa.gmn.-Discur.~o do S1·. Pa.uln Souzrt.
Orc!em do dia.-Delictos commettidos nn illw 
de Fernando de Noronha .-Orgmiiwcã'J do 
cirsenal ele m.ai·inha.-Discurso8 dos Si-s'. Lobo 
<!,e f!i·u.i,jo, Rod1·igues Torre;; (ministro da 
rnarrnha ) , Rebouças, C'arnefro da C1tnha 
e }lfciy.-Acl-iamenio da di,i,mssão pela hora. 

A's 10 horas, feita a clÜ11n::11fa, comparecem 
83 Srs. deputados. 

~'a]U'\o com pai-ticipaçllo os St·s. Monra, 
Ponles, J11nqueirn e Ar,wjo Vianna; e sem dla 
o~ Srs. Ln_iz Cavalcanli, Currêa de Albuquen!'w, 
Lrno, CIJ1chorro, Bnplista Caetano, Va~con· 
c~llos:, Gomes da Fonseca, Ferl'(,ira de Me!lo, 
Prnto Coelho, Paula Si,nões e Clemente Pereira, 

Aberta a ses,:no é lido. a nela da an tece
dente e approvada. 

EXPEDIENTE 

O Sa. 1° s~c~ETAmo lê os seguintes ot1icios : 
Do ministl'o dos negocios da fazenda, res

pondendo ao offieio desta casa de 11 do cor• 
rentet que Gustavo Cancio de Paula, escrivll.o 
da receita dos n()vos e velhos direitos, é o unico 
empregado ,h reµal'liçllo ú seu C,\rgo, que se 
acha fóra d? iuipel'io com licença, que obtivera 
pela portarra de 8 do corrente.-/\' secretaria 
para ser presente á quein fez a requisiçno, 

~o secretariíl do sena<lo, t·ernettendo a pro
pos1ç:i.o do mesmo senado, declarando qne 
Eduardo tfo Ewalcl, 11,1lui·al de H,imburgo, e ci
dadno brazileira está no goso do posto de te
nente-coronel graduado, que lhe foi concedido 
por decreto de 28 de J11n1::iro de 1829, e pa
tente de 2,i de Abril do mesmo anno.-Man
?a·se iniprim(r, e rcqu(irendo-se dispensa de 
1mp1·1:ssao, assim se decide. 

D? mesmo secl'elatio, rnmetlendo a pro
posu;ao do senado, Cl'clando guardas policiaes. 
-A' impl'imir-se. 

Do mesmo secretario, cornrnunicando que 
o senado não póde dat· a suei approvaçil.O á 
resolução do conselho geral da provincia de 
Minas Gemes, que concede o premio de medalha 
úe omo aos lavradores, que fizerem uso do arado 
debaixo de ct:rtas condições.-Fica a camara 
intciratla. 

Approva-se a redacção da resoluçao, conce
dendo a 1>en'são de 400$ á Francisco Rodrigues 
dii" Silva l\l.e11"1, esl1~ant1ç,_do curso de scie11cic1s 
jurídicas e socü1cs da ":i~de de Olinda. 

Continua a discussao do requerimento do Sr. 
l\'lonlezuma, adiado na sessão antecedente, 

afi!n d_e convidar-se o ministro dos negocios es
lrangetros a ,1~sisli 1· 1\ discussão do parecer, 
sobre a sira 1nens:-;geu1 . 

O Sr. Fa.uh e Sa.uza pede a pal:ma, e diz 
q11c pouco tem ,,•ctizer subre a quesl:l.o; q11 c não 
acha 1.1ecessari1) q11e o min istro assista á esla 
discussno; qu e elte o ([li(: tinha feito fô1·a uma 
m ens:igcm, solwe um objecto, rine de s11a na
tu rezu é secreto ; qne a carnarn nno manda 
pnbHcar esses documentos e omcios, porque o 
n~o.)ulga convei11ente, e q11e pot· conserp1encia o 
mm1slro n~o póJe rcferir-~c á e$!i;C5 orticios, que 
1~110 cslno P!1bl1cos ; qne convinha que el la não 
fizesse publicar co11s,1s que não pó,lem ser publi
c,.das : qne o St·, min,~tro n~o póde :ipresPnlar, 
senã~ da\los, que d:. sm natureza nao podem ser 
pnhlicos; e logo o qne vem fazer o Sr. ministro 
c'.n vit· á ca1;1a_i·a ? . .. Qt1c e111fim entende que a 
vmda do m1111;;Lro só males vem fazer á causa 
publica, pois que fará publicar o que não 
con~É:m CJLle seja public:.tdo ; e que por conse
guinte nao convém que o 111inistro seja con
vidado. 

Julgada a materia suflicienten1ente discutida, 
é posto o re4nerimento á votação, e nno se 
apprnva. 

Ficno ndiar!o~, por se pedir a palavra, os se-
guwles p"recc•1es : · 

<< A nies;: examinou a indicação do Sr. depn
lado Montez,1m:i, em q11e ptop<le que se contem 
no numero dt1s vcz,is, em que é perrniltido 
faliar scbrn o.~ obje•:tos em <liscussào todas 
aquellas, 4ue l'~em <:edidas, ou que não tiverem 
e!Ii:1lo, por se U[lo achar o deputado na casa; e 
é de purei.:er, que semelluwte indicação seia 
a r1provada . 

« Paço da r.amara dos deputados, em 20 de 
Jnnho de 1833,-A . P. Limpo de Abi·eu.-0. 
S. Mel/o Mnltos.- B. B. Soa.re.~ de Souza.
V. Fer,·efra ele CaMto e Silva.-Jlanoel Odorico 
j}fendes.>> 

Da commissao de pensoes e ordenados : 
« Manoel de Souza Caldas Ganiuana, prati

cante da extincta juula da fazeutla da provi t1cia 
das Alagôas, queixa-se de Mo ter sido atlendiuo 
pelo governo, quando requereu o pagamento de 
uma grulificnçll.O pelo acct·escimo de trabalho, 
que teve, na qualidade de <:scrivM interino do 
almoxarifado, com o recebimento, pezo e en
trega do páo-brazil, que alli se mandou cortar, e 
enviar á Pernambuco, não obstante haver 
aquella junta mandado por este mesmo motivo 
augmentar, á titulo de gratificação, o ordenado 
do almoxarife e do escriv1l.o pmpriétario, cuja 
despeza o thcsouro publico determinou, que 
nã<! se levasse em conta, veriliéando-se a sua 
reposi,;1to nos cofres da fazenda, o que não 
tendo sido executado, e havendo-se pago e ap· 
provado, a que se fez com o sustento e con
ducç:i.o ele uma onça que o e~·presillente D. 
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Nuno Eugenia mandou de presente á esta 
' côrte, elle se julga com direito á exigir nova

mente o pagQmenlo da referida gratificaçã.o. A 
commissão de pensões e ordenados é de pa
recer que nil.o tem lugar semelhante pr~
tença.o, e que se deve remetter ·o requen· 
rnento do supplicante ao governo, para que 
ficando no conhecimento de nao se ler verifi
cado a reposiçao daquellas despezas illegaes, 
possa fazer o seu dever, mandando proceder aos 
exames necessarios e verificar a responsabili
dade dos empregados omissos, que tiverem 
incorrido nesta falta. 

,, Paço da camara dos deputados, em 17 de 
Junho de 1833.-J. F. de Toledo.--J. -71:f. 
Carneiro da Ounha.-H. J. B. Paim.,, 

O SR. LOBO DE SouzA manda á mesa o reqne
rimento de varias officiaes presos pela sedição 
de 3 de Abril de 1832, solicitando do corpo le
gislativo, jnstiça e providencias adequadas ás 
suas circ11mstancias : e pP.dindo o mesmo Sr. 
depntado, que fosse lido o mencionado reque
rimento, assim decidio a camara, e é remettido 
á com míssil.o de justiça criminal. 

O Sr. Costa Ferreira. pede a palavra, e diz 
que não ha tyrannia mais cruel, do que aquel!a 
que se pratica encapotada com a capa legal ; 
que muitos dos seus patrícios têm soffrido, e 
ainda soffrem os males de uma prisil.o; que os 
Srs. desembargadores do Maranhão oppuzerão 
uma duvida, que nllO é duvida nll.o é nada; não 
é senllo o meio de entrancar o andamento do 
processo ; e conclue, pedindo ao Sr. presidente, 
até pelo amol' de Deus, que faça ler o parecer 
da commissão de justiça criminal, no caso de 
estar sobre a mesa, e se não, que recommende 

• áquella commiss1o que emittn o seu parecer 
quanto antes, pois que é necessario que aquelles 
homens acabem o seu soffrimento, 

O SR. PRESIDENTE convida 6. illustre com
missll.o de justiça crim!bal para dar o seu 
parecer. 

São approvados os seguintes pareceres ! 
« Foi visto pela commissão de estatistic::; a 

representaçãc, dos povos da freguezia de S . José 
desta côrte, em que requerem á esta augusta 
camara a creação de uma nova freguezia, e isto 
pelo grande territorio que decorre desde a praia 
de D. Manoel até ao Botafogo e fim do Cosme 
-relho, e conter a freguezia ex.istente para 
mais de 25,000 almas de communh!lo, o 
que por si s6 prova a impossibilidade de se 
administrar opporlunamente os !;,,3.Cramentos, e, 
de se fornecer o pasto espiritual, Mo oõstante 
todo o desvelo do reverendo parocho. 

cc A commiss:i.o, á vista das razões ex.postas, 
julga attendivel a mencionada representação e 
por isso offerece o seguinte projeclo de lei : 

cc A assembléa geral legislativa decreta : 
cc Art. l°. Fica creada uma freguezia nesta 

cidade, com a denominaç!lo de freguezia de 
N. S. da Glol'ia, desmembrada da de S. José, 
que terá por limites o 2º e 3° dislt-ictos marcados 
pela camara municipal para a nova creaçao dos 
juizes de paz. 

« Art. 2º. A competente autoridade ecclesias
tica designará a igreja que deverá servir de 
matl'iz. 

« Art. 3°. O parocho vencerá a mesma con
grua e m...is emolumentos, qne percebem os 
outros parochos deste bispado. 

,, Art. 4º. Fic!lo revogadas todas as leis e 
mais disposições em contrario. 

« Paço de camara dos deputados, em 20 de 
Junho de 1833.-Gabi-iel Getulio ll1ontei1·0 de 
llfondonça.-A. J. da Veíga .-Luiz Augusto 
1Jfa1f." . 

Manda-se imprimir o projecto de lei : 
Da commissão de pensões e ordenados: 
« João Evangelista de Alvarenga, professor de 

grarnmatica latina da villa da Campanha, 
tendo sido privado de exercer o seu rnagisterio 
por incapacidade mental, pede uma pens!I.O, 
para sua subsistencia : igual graça lambem pede 
D. Fortunata Maria de Jesus Portugal, viuva do 
escrivão da intendencia da marinha da pro
víncia do Maranhao; e D. Escolastica Angelica 
Vareiro requer, que seja elevada á 600$, a que 
lhe foi concedida. 

« A commissilo de pensões e ordenados, 
tendo em vista o que dispõe a constituiçao 
do irnperio no§ 11 do art. -102, entende, que 
não tem lugar, por esta augnsta camara a con· 
cessão das mercês pecuniarias, que se pedem. 

« Paço da camara dos deputados, em 17 de 
Junho de 1833.-J. F. de Toledo.-J. M. Car
neiro da Oiinha.-H. J. B. Poím. » 

Da mesma commissão : 
« A' commissão de pensões e ordenados fora.o 

presentes os seguintes requerimentos sobre os 
quaes passa a dar o sen parecer : 

« 1°. De Antonio Mal'ia de Almeida, sineiro 
do curso jurídico de S. Paulo, queix.ando-se de 
ser diminuto o ordenado que percebe de 
51$200 anniiaes, e pede seja elevado á ·300$, 
attenta a carestia dos viveres, e nil.O poder su
bsistir com til.o diminuto ordenado, e nem poder 
tratar de ontrns meios por lbe absot·ver lodo o 
tempo do dia e parte da noite aquelle emprego. 
A commiss!lo observa que o governo se 
acha autorisado a dar gratificações aos empre
gados necessarios para o serviço dos dous cursos 
juridicos, emquanto por uma lei nao forem re
.gulados seus empregados e ordenados Cllmo é 
expresso na resolução de 27 de Setembro de 
1828. Purtan~ parece · á commissão que o sup
plicante requeira ao governo, á quem compete 
por ora deferir'.lhe. 

cc 2°. Dos conliauos do supremo tribunal de 
justiça, pedindo augmet1to de ordenado pelo 
accrescimo de trabalho que se lh€s deu com a 
resoluçllo de 31 de Agosto de 1829, de serem 
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elles os que fizessem as citações de ordem do tri
bunal quando fossem dentro da ci1lade, e as re
messas e entregas do expediente do mesmo tri
bunal. A com missão observa que, pelo art. 44 da 
lei de 18 de Setembro de 1828, percebem os 
suµplicanles 400$ de ordenado annual cada um, 
e o uni~o trabalho que tinhao era de estar cada 
um de semana para ajudar ao porteiro, do que é 
evidente, que o ordenado que percebem paga e 
bem o trabalho dos supplicantes, portanto é de 
parecer que se lhes indefira. 

1< 3º. De João Antonio da Silva Leitão, lº cu• 
nhador da casa da moeda desta côrte, repre
sentando que serve ha 46 annos, sendo 11 
destes sem percepção rle emolumento algum, e 
achando-se hoje com 65 annos de idade, cheio 
de molestfas, onerado de familia e um filho 
mudo e surdo, e elle proximo á sepultura sem 
ter nada a deixar á sua pobre familia por_ viver 
de seu triste ordenado de 1$ por d ia, vem 
supplicar á esta augusta camara, que em remu
neraçil.o dos seus serviços e de seu pai José 
Alberto da Silva Leitão, que servio por muitos 
annos na mesma casa da moeda, se lhes faça a 
graça de continuar sua mulher e o seu filho 
mudo a receberem depois de sua morte o 
mesmo ordenado que ora percebe. A comrnissao 
observa que pelo ar!. 102 ~ 11 da constituição , 
é ao governo á quem compele semelhantes 
graças, portanto deve o supplicante requ erer ao 
mesmo governo. 

« 4º. De Miguel Gonçalves Matta, que seu pai 
Manoel Gonçalves Matta prestou relevantes ser
viços, já com a sua pessoa como militar, que 
era, e já com a sua fazenda, a bem tio estudo, 
de que res11ltou ficar pobre pela sua muita ge
nerosidade, chegando seu patriotismo a ponto 
de_ offerecer para o serviço militar oito fill.»s qne 
teve, os quaes nno deii-árno de imitar a seu pai, 
sacrificando toda a sua fortuna no sei·viço d& 
estado, e achnmlo,se hoje o suµplicante em 
crescida idade e pobre, vinha snpplicar á esta 
augusta carnara uma penso.o, afim de que um 
decrepito e honrado brazileiro e s1u hrrnes t,1 
familia, não sejll.o victimas da fome, e da mi
seria. A com missão observa, que pelo art. 1 O 
§ 11 da constituição é ao governo á quem com
pete semelhantes graças: portantÕ deJie o suppli
cante requerer ao mesmo governo. 

« 5º. ,De Renato Pedro Boiret, que havendo 
sido extincto o emprego de capellão-mór do 
exercito, que elle servia com diploma imperial, 
e nao se tendo declarado, que o supplicante con
tinue a receber o seu soldo, vem supplicar á 
esta augusta camara, para que se digne con
ceder-lhe aquella parte do soldo que, em sua 
justiça, achar que lhe deve ficar competindo, 
á exemplo do que se praticou com o phy
sico-mór e cirurgillo·mór da marinha, e em 
attençao a sete annos que serve, e a acqliies
cencfa - desta augusta c.imara nas anteriores 

leis do ~rçamento, nas quaes sempre se con
templou o seu soldo de coronel. A commi,ssão, 
tendo reconhecido # illegalidade da creação 
deste emprego por decreto de 7 de Julho de 
1825, e por consequen_cia ª. nenh~ma pari~ade 
com o physico-mór e c1rurg1ão-mor da marinha 
legalmente creados, anima~a, porém, dos prin
cípios de equidade, pede mformações ao go· 
verno, se o supplicante não percebia algum 
outro ordenado, para no caso aflirmalivo chamar 
a clemencia desta augusta camara sobre a 
sorte do supplicante ; satisfazendo o governo 
pelo ministerio da fazenda em officio de 6 do 
corrente, informa que o supplicante, além do 
soldo de sua patente, vencia pelo thesouro o 
ordenado de 400$, como mestre jubilado da 
língua franceza e mais outros 400$, na quali
dade de mestre de SS. AA. lmperiaes, e pare
cendo á commissão bastantes, para a subsis
tencia de um ecclesiastico 800$ ; é de parecer, 
que não tem lugar a pretenção do supplicante. 

« Paço da camara dos deputadJs, em 19 de 
Setembro de 1831.-.L'l1, N. Custro e Silva,
L1iiz Aiigmto May. » 

Da mesma commissão: 

1, D. Maria Henriqueta, filha do major Luiz 
Antonio de Moraes, requereu :í assembléa legis
lativa a approvação da mercê que lhe fizera o go
verno, concedendo-lhe a transferencia da pensão 
de 80$, que seu pai teve em rernuneraçao dos 
serviços, que prestou ao estado ; no que se con
formou o governo com a consulta do conselho 
supremo militar, junta ao requerimento da sup
plicante.-Sobre este requel'Ímento, a com· 
misso.o de pensões o ordenados deu o seu pa
recer em 30 de Setembro de 1831, o qual 
consistindo em que se approve a tença e a trans· 
fernncia, uma vez que a supplicante apre• 
sentas~e a fé de officio dos serviços de seu pai, 
por estarem em tudo o mais correntes os 
docnmentos, foi assim decidido por esta au
gusta camara,em conscquencia do que apresenta 
agora a supplicante l; exigida fé. de off\cio, ~a 
qual consta, que o dilo seu pai serv10 mais 
de 24 annos, desde a sua primeirn praça até 
ao posto de major. Portanto a commissão. de 
pensões e ordenados achando que a referida 
mercê está no caso de ser approvada, é de pa
recer que se adopte a seguinte resolução : · 

1, A assembléa geral legislativa resolve .. 
cc Fica approvada a transferencia da pensão 

de 80$, conceliida á D. Maria HenriqL1eta. em 
remuneração dos serviços de seu pai o major 
Luiz Antonro de Moraes, como determina o 
decreto de 14 d<? Julho de 1828. ». 

« Paço da camara dos deputados, em 11 de 
Outubro de 1832.-0. M. Lopes Gama.-B. 
Lobo de Souza.-A. de So1iza e Oliveira. Cou
tinho. " 

A resoluçao á imprimir-se. 
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Da mesA'!a com missão: . 
« O ministro e secretario de estado dos nego- • 

cios da fazenda, em officio de 16 do corrente 
mez e anno, ren1etteu á esta augusta camara o 
exame d;i inspecção de sande sobre as pe8soas 
de empreg:idos de sna repartiç,10, qur., já es
tando aposeulados, ainda nno forno apprnvadas 
as suas aposentadol'ias, pela assembléa gend ; 
e como nessa relação apparecet·ão nomes de 
empregados aposentados, cujos titulas não 
existem na commissão de pensões e ordenados, 
e st\o os seg11intes: Joaquim Rodt·igues dos 
Santos , c11nhador da casa da moeda desta côrte; 
Joaquim José de Brito, ~jud~nte da fnndirino da 
mesma casa da moed;i; Joaquim José Lomarla, 
~juclante do cnnho da mesma, e o conselheirn 
Simeão Estelita Gomes da FonsPca.-E' de 
parecer a mesma comrnissno, que se peç~.o ao 
governo os titulos de aposentadoria d•_ssles em
preg,1clos ; e nssim t:-imb~m o de Manoel Muniz 
de Noronha, escrivno do almoxarifado do ar
senal de marinha. 

,, Paço da carnara cios deputados, em 21 de 
Setembro de 1881.-.M. N. Castro e Silva.
Luü, A~tgusto ,11a.y. » 

Da mesma commissão: 
« Francisco Pereira Guimarães Coutinho, 

cirnrgino-mór do hospital militar da província 
do Purá, ~quereu á esta ang11sta 1:amara o au
gmento de ordenado, elevando-se de 250$, 
que ora percebe, á 500$, em attenção á maioria 
de traball10, que recabia sobre elle pela falta 
do 2º cirnrgino, que segun,.lo a lei da creaçllo 
deve twver.-A commissilo de pensões e ordc
na?os pede inf'ormuções ao governo a tal re~
pe1to, e satisfazendo este pelo ministerio da 
guel't'a, em ol'fh:io de 19 do corrente, assev\!ra 
no.o haver motivos para tal augmento; á vista 
do que, é a conunissão de parecer, que se inde
fira o requeri1t1enlo <lo supplicante. 

« Paço da ca1nar:1 dos deputados, em 30 de 
Agosto de 1831.-L·uii Angusto JJfay.-M. N. 
Cct8ti'O e Silva. ii 

ORDEM DO DIA 

Entra em 1" di,cussno e passa a 2ª o pro
jecto de lei n. 78, qne marca o m.odo de pro
cessar os delictos cornmeltidos na ilha de Fer-
nando de Noronlia. ' 

Annum·iando-se achar-se no salão o Sr. mi
.!,listro, é este introduzido com as formalidades 
d_o e,Lylo, e, tomando assento, declara o Sr. pre
sidente em discussão o artigo da proposta do go
verno sobre as reformas dos arsenaes. 

O Sa. MoNTEZUMA oppõ.e-se a este artigo. 
O SR. HBNRIQUES DE REZENOE o <lefende. 
O SR. MoNTEZUMA manda á mesa e é apoiada 

a seguinte emenda : 

"Supprima-se oart. 5º.-Montez'fima.ii 
O Sr. Lobo d.e Souza. é de opinião que se 

su pprima o at'ligo, não pelas ra,.ões que ouvira· 
expender, mas porqne já ha legislação a este 
respeito. 

O Sr. Rodrigues Torres (ministro da mrt.
rinh,i), folia hrgamente sobre a materi a, res
pondendo aos argumentos dos Srs. deputados e 
passa a ler o alvará de 1798, em que se havia 
foliado, e mostra que em Portngal aonde o go
verno é despotico, se diz, que urna das cousas 
principa~s dos ab11sos dns empregados, é os em
pregos serem de propriedade, e que se isto se 
admiltit· no Bt·azil deve produzir os mesmós ou 
pei0t·es effeitos. 

O Sr. Rebouças falia lal'gamente sobre a 
qnestão e oppõe-se á doutrina do artigo; e 
entre muitas razões, que expende, diz que 
suppôr que toJos os ministros silo integras, é 
suppôr, que a lei fundamental errou, quando 
estabeleceu a responsabilidade dos ministros, 
que se tem dito, que nos Estados Unidos da 
America os empregados publicas são desli
tuidos dos seus empregos, uma vez, que o pre
sidente é de dilforente crença ; mas que isto não 
é exacto, pois qne a rnaior parte dos empre
gados silo admittidos aos empregos, com a 
conclição, de emquanto servir bem; que quando 
o empregado deixa de servir, é quando se chama 
a processo; que qnanto á Portngal, para a des
tit uiçãa dos empregados publicos, é necessario 
um processo, e que quando alguma vez se faz 
essa destituição, e nflo ha esse processo, nm 
dos executores é notado de despotico; que já 
existe uma lei, como notarão dons nobres ora
dot·es contrarias á sua opinião ; mas que esta 
lei nflo tem sido execntadâ; que o dizer-se que 
o governo trans~to em algumas veze-; tem ca
pit11lado 00111 as circnmstancias, é o mesmo que 
dizer, qne este governo teni sido assaz generoso, 
pois que se faz carga de dai' exemplos de 
virtude. -

O illustrc dcputa,io conclue votando contra o 
artigo. 

O Sr. Carneiro da. Cunha diz que não se em
baraça cotn os ultimas arrancos dos membros 
da oppos1ça~ continna sustentando a doutrina 
do artigo é vota por ell a. 

O SR. MAY falia contra o artigo. 
O Sr. Lobo d.e Souza torna a sustentar a sua 

opinião a favor da suppressão do artigo, só p!lla 
razn.o de já existir legislação a este respeito ; e 
mostra que os empregos pnblicos não lll.O in
stituídos para utilidade e propriedade de 
ninguem, e sim para utilidade e propriedade 
da nação. 

O SR. Rt:BOUÇAS toma a .J.1,-'\lavra, e responde 
aos argumentos de algnns Srs. deputados. 

Dada a hora, fica adiada a discussao, e o 
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ministro retira-se com.as mesmas formalidades 
com que entrára. 

O Sa. PRESIDENTE designa para ordem do dia 
22 : emendas do senado á resoluçila da carnara 
sobre o direito de 1 °/0 , detr.rminado pelo § 2° 
do art. 51 da lei de 15 de Novembro de 1831, 

Resolução deste anno, impressa sob o n. 59 , 
-Dita dito sob o n. 65.- Dita de 1829 sob o 
n. 44.- Dita não impressa de 1831, sobre Ma
noel do Carmo Inojosa.- Emendas do senado 
sobre Jacintho Vieira do Couto Soares,- Pa
receres adiados. - Ao meio dia resolução do 
anno passado, impressa debaixo do n. 126.
E seguintes propostas dos conselhos geraes : De 
S Pedro do Sul a 1• 2• 3• 4º 5º 6• e 7" im
p~essas debaixo do ~- 20 'de~te 1anno .~ Das 
Alagôas a 2", impressa debaixo do n. 24 do 
anno pasado.- Do Piauhy a do n . 48 deste 
anno.- Do Espírito Santo a de n . 47 oito.-

, De Santa Catharína a 1" e 2", sob o n. 94 dito. 
· -Idem a de n. 26 dito.- De Minas Geraes a 

1•, 2º e 3º, sob o n. 23 dito.- DE: S. Paulo a 
1", 2", 3", 4", 5" e 6", sob o n. 43 dito. 

Levanta-se a ~essão ás 2 horas da tarde. 

Sessão ein 22 de Junho 

PRES!DENCIA DO SR, LIMPO DE ABREU 

Suil!MARJO, - Expedierile. - Discussão de pare
ceres. - D·iseursos dos 8rs. l'>fontezuma, Oar
neii-o da Cunha, L iiiz Cavalcanti e Henri'lues 
de Rezende. 

A's 10 horas, feita a chamada, comparecem 
82 Srs. deputados .. 

Faltao com causa moliv;1da os Srs. Moura, 
Junqueira, Getulio e Toledo; e sem ella 
os Srs. Corrêa de Albuq11-erq11e, Lino, Chi
chorro, 8Jptísta Caetano, Gomes da Fonseca, 
Ferreira de Mello, Pinto Coelho, Vasconcellos, 
Simões, Clemente Pereira, Hollanda Cn.v,dcanti 
e Alvarenga. 

E' lida e approvada a actjl da sessão antece
dente. 

O SR. SECRETARIO MELLO MATTOS lê os se
guintes officios : 

Do.ininistro do imperio, remeltendo as actas 
dos collegios eleiioraes das villas de Pitanguy, 
Rizonha de S. Romao, e do J ui gado do Salgado 
ácerca da reeleição do Sr. Araujo Via»ma.- A' 
commissão de poderes. ,. 

Do ministro da fazenda, µarlicipando ter ex
pedido as necessarias ordens para que as com
missões liquidadoras do banco apresentem com 
brevidade ao corpo legislativo os trabalhos de 
que trata o aviso de 18 do corrente.- Fica a 
camara inteirada. 

:tOil01 

Do mesmo ministro, acompanhando o officio 
da commissào liquidadora, por parte do banco, 
em que se fornecem esclarecimentos sobre as 
notas falsas que o francez João Marolle pretendia 
fazer circular nesta côrte.-- A' comrnissão en
carregada de examinar a denuncia contra o ex
ministro da fazenda, hoje marquez de Maricá. 

Do ministro interino da justiça, acompa
nhando o officiQ.,da camara municipal da impe
rial cidade do Ouro Preto, em que expõe os 
males, que sobriviráõ á província, se os sedi
ciosos da noite de 22 de Março forem amnis
tiados. - Fica a camara inteirnda. 

Do mesmo ministro, remettendo o officio do 
juiz de fóra da villa de Campos, em que pede 
providencias para se melhorar a adminislt·ação 
dos bens · dos orphaos. - A' com missão de jus
tiça civil. 

Do secretario do senado, participando que, 
por officio do ministro da fazenda, que se com
municára ao senado que farão sanccionadas as 
resoluções da assembléa geral, apprnvan<lo a 
aposentadoria de Francisco de Souza Paraizo, 
thesoureiro da alfandega da Bahia; a pensa.o de 
320$ annuae.; concedida a D. Maria Quiteria 
Bricio; e as ,~nças de 133$333 concedidas á 
D. Maria Hemiqueta Basto, á D. Maria da 
Gloria Basto e á D. Maria da Luz Basto.-Fica 
acamara inteirada. 

E' remettido á commissão de pensões e or
denados o requerimento de Antonio Ferreira da 
Silva, e á de guerra o de Joaquim de Sant'Anna 
de Souza Campos. 

Approva-se a red::i.cção das seguintes reso
luções, que têm de ser enviadas ao senado : 

1' . Sobre o prazo para a apresentação das 
revistas das sentenças do conselho supremo 
militar. 

2". Approvando a jubilação concedida ao 
padre Francisco de Paula e Oliveira na cadeira 
de µliilosophia racional e moral, da cidade de 
S. Paulo. 

3". Revogando o art. 5º da lei de 9 de De
ze;mbro de 1830, na parle sómente em que 
manda vendel', em hasta publica, os moveis da 
extincta cong1·egaçào dos padres. de S. Felippe 
N ery, em Pernambuco. 

Eutra em discussão a redacção das emendas 
approvudas nesta camara ao decreto vindo do 
senado sobre as fabricas de mineração e de 
as,mcar e lavouras de canas. 

• (} Sa. REBOUÇAS manda á mesa a segui1'1.te 
emen<fa qu~é apo.iada. 

,e Os escrav'õs · maiores de 14 e as escravas 
maiores de 12.-Rebouças. " 

Depois do que é approvada redacção, e 
a emenda. 

E' lambem approvado o segtlint/ requeri
mento do Sr. Vieira Souto. 

39 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 15:40 - Página 2 de 2

30G SESSÃO EM 22 DE JUNHO DE 1833 
« Requeiro que o projecto de lei sobre o 

conselh~ supremo militar, seja lambem en
viado á cominissão de justiça criminal, para 
junta á de marinha e guerra organizar, o que 
deve ser apresentado á camara.-- Vieira Souto. » 

Antes da approvação dos referidos projectos 
de resolução, o Sr. Costa Ferreira pede a pa
lavra para rogar no illustre deputado, para que 
não offereça o seu p1·ojecto, porque já está sobre 
a mesa o parecer da cornmissi:lo de justiça cri, 
minal ácerca dos presos do Maranhão; e que 
elle ha de pedir a urgencia deste negocio para 
que hoje se trate de objecto de tanta ponde
ração para a sua província ; que era necessario 
tomar este negoc_io em consideração, e que a 
comara não ha de consentir que aquelles moços 
estejilo presos, estando innocentes, e que por 
consequencia ha de determinar a urgencia deste 
negocio. 

Remette-se á comnvssão de constituição a 
indicação offerecida pelos Srs. Antonio e Er
nesto Ferreira França. 

« Mude-se a capital do imperio para o lugar 
do interior do Brazil, que se julgar a todos 
os respeitos o mais conveniente. 

« Convide-se ao senado para nomear uma 
commissà.o, que de accordo com outra desta 
camara, organize para aquelle fim o necessario 
projecto. 

« Paço da camara dos deputados, em 21 de 
Junho de 1833. -Antonio Ferreira França. 
- Ernesto Ferrefra Frctnça. » 

O Sa. REBOUÇAS manda á mesa duas reso
luções, que julgadas objecto de deliberação, 
fortto dispensadas da irnpress!\o parn entrarem 
na ordem dos trabalhos. 

« A assembléa geral legislativa resolve: 
« Art. lº. Os cabeças, de que lratno os arts. 

110, 111 ~ 113 do codigo penal, sl\o os que 
dirigem o crime, ou exercerem com mando. 
Os mais serao puniveis, sómente pelos de
lictos especiaes, que commellerem. 

« Art. 2". FicãO sem efieito todas as dispo
sições em contrario. 

« Paço da camara dos deputados, em 22 de 
Junho de 1833.-Rebouças.,, 

« A assem biéa geral legislat~ resolve : 
« Art. lº. A disposição do art. 3º da reso

luç~l de 9 de Nove,nbro de 1830, a respeito 
dos empates nas causas crimes e civBis é com
-prehehsiva de todos os tribunaes de justiça. 

,, Art. 2º. Ficão sem eITeito todas as dispo
sições em contrario. 

" Paço da camara dos deputados, 22 de 
Junho de 1338.-Rebouças. " 

Approva-se o seguinte requerimento do Sr. 
Montezuma. -

,, Que se peça ao governo a conta de toda a 
lona comprada no arsenal, durante estes ul
tirnos 2 trnnos, distinguindo-se as épocas, em 
que forão as compras realizadas.-llíontezmna. ii 

Lê-se o seguinte parec'!r : 
"A commissão ele justiça criminal, exami • 

nando o requerimento jnnto do Sr. deputado 
Costa Ferreira, ácerca da inlerpretaç!l,g, pedida 
pela relnção do Maranhão sobre o art. 111 do 
codigo criminal, é de parecer que se approve o 
requerimento do mesmo Sr. deputado, respon
dendo-se ao governo que é improcedente a 
menciona<la ' duvida, e que os juízes devem de
ferir ao3 réos como entenderem ser a disposição 
do codigo. 

"Paço da camara dos deputados, em 21 cÍe 
Junho de 1833.-Parniso.-Paim.-P. Albu
qum·que, vencido. i, 

O Sr. Montezuma, é de opinião que se trate 
agora mesmo da amnistia, para o fim de satis
faser aos votos geraes de toda a nação brazíleira, 
e alliviar a miseria dos povos, e conclue pedindo 
que se discuta.o os projectos que têm vindo do 
senado sobre este obejecto. 

O Sr. Carneiro da Cunha, diz que approva o 
parecer da corntúissíl.o e que não se faz mal 
algum em se approvar já e que depois se tra
tará da amnistia. 

Tendo follado sobre o <Jbjecto em questão os 
Srs. Costa Ferreira, Rebouças, Odorico Mendes, 
Paraiso, Mendes dos Santos e Carneiro Le!lo, o 
Sr. Luiz Cavalcanti offerece uma emenda ao 
parecer. . 

Devendo ficar aciiado por se assignar ven
cido um dos membros da commissilo, o Sr. 
Costa Ferreira pede urgencia, que é apoiada e 
approvada, para entrar em discussão o mesmo 
parecer, o que teve lugar. 

0 SR. REBOUÇAS offerece, como emenda, que 
é apoiada, a 1" das resoluções acima mencio
nadas, interpretando os arts: 106, 111 e 113 do 
codigo penal. 

O SR. Luiz CAVALCANn offerece lambem a 
seguinte emenda, que é apoiada. 

"E que qualquer interpretação -legisl:itiva 
não deveria retroagir sobre um delicto antedor. 
Luiz · Gavalcanti. >> 

E' igualmente apoiada a seguinte emenda # 

do Sr. Carneiro da Cunha. 
" Que o governo mand~ r'hsponsabilisar aos 

desernb>1rga~ores, (1tle com espécios~ pret~xtos 
demorárão as sentenças dos réus, de q~e· trata 
o parecer. - Salva a redacção. - Carneiro da 
Ounha. i, 

O Sr. Luiz Cavalca,nti falla sobre este ob
jeoto, e lê o assentamento dos desembargadores 
da relação do Maranhão, e mostra que a duvida 
daq11elles desembargadores consistia na decla-
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raça.o que faziã'õ de que aquelles homens não 
sa.o cabeças, mas sim autores, e que na lei nao 
acbavno pena por onde fossem punido~ os au
tores, e que por consequencia nilo lhes ach,1vão 
crime. 

O SR. MIRANDA Rrnmr..o dá uma explicaçao 
á materia em questao. 

O Sr. Henriques de Bezende é de opinião que 
se imprima o assentamento da relação do Ma
ranhão, e pede o adiamento da questão, man
dando á mesa o seguinte requerimento, conce
bido nestes termos : 

« Adie-se a questão, emquanto se imprime o 
assentamento da relaçao do Maranhão, para 
se disculir com conhecimento de causa. -
Rezende. » 

Regeitado o adiamento, continua a dis, 
cussao do parecer com as emendas, e julgando
se discutida a materia, é approvado o parecer, e 
regeiladas as emendas dos Srs. Luiz Cavalcantí 
e Carneiro da Cunha, ficando prejudicada a do 
Sr. Rebouças. · 

O Sa. PRESIDENTE dá para ordem do dia 25 
de Junho: 

Discussno do parecer deste anno impresso 
sob n. 101. - Emenda do senl\do á reso
lução sob1·e o direito de 1 °lo estabelecido pelo 
§ 2º do art. 51•cta lei de 15 de Novembro de 
1831.-2" discuss'ao do projecto de lei de 1830 
sob n. 219. 

Levanta-se a sessno ás 2 horas. . 
Sessão em ~~ de Junho 

PRES!DENCIA DO SR. Llâ!PO DE ABREU 

SumrARio.-Expediente.-Discussão de pare
ceres.-Ordem do dia.-Di<!ctissão do :pare
cer das duas comrnissões de constituição e de 
diplomacia sobre a mensagem elo gove1'no.
Discursos dos Sra. Costa F'ei·reira, Alvea 
Branco e Carneiro da Ounha.-Adia·mento 
da di8cussão pela ho1·a. 

A's dez horas feita a chamada, achilo-se 
presentes 87 Srs. deputados. 

Faltllo com p;irticipaçM os Srs. Junqueira, 
Paes de Barros ; e sem i:lla os Srs. ~orrêa de 
Albuquerque, Liuo Coutinho, Chicharro da 
Ganlolt, Baplista Caetano, Gomes da Fonseca, 
Ferreirn de Mello, Pinto Coelho, Paula Simões 
e Clementv Perei1·a . 

O Sn . PnESIDENTE declara aberta a sessão e 
lidu II ut:IL\ iJ11 untccedcnle, ê npprovada. 

1-:Xl'WIEN'l'E 

O S11. l° S,xmi::TAIIIO, lô os BU!!!UÍnlcs ol'licios: 
1". Um olllcio du 111ini1:1lro du í111purio com 

dous memoriaes de João Henriques e Blinto 
José Lopes, moradores em Campos.-A' com
rni~sllo das camaras municipaes. · 

2º. Outro do mesmo ministro, remettendo 
um officio de 24 de Maio ultimo do presidente 
da Paraliyba.-A' cornmissão de orçamento. 

3º. Um officio do ministro interino da jus
tiça, remettendo por copia Olltro, em qne o con
selheiro procurador da corôa e fazenda par
ticipa ter requerido, que se processe o de
sembargador ouvidor geral do crime da relação 
de Pernambuco.-A' secretaria, para ser pre
sente ú quem fez (l requisiçao. 

4º. Uma representaçao da cama1·a municipal 
de S. Francisco Xavier de füguahy, propondo 
medidas sobre o commercio e lavoura.-A' 
commiasão de Nçamento. 

5°. O requerimento de Bernardo José da 
Silva e Veiga.-A' commissl'io de eslalistica. 

6°. O de Francisco José Wildt.-A' de guerra. 

7°. O de Ricardo José dos Santos, ex-juiz de 
sesmarias do · Rio G1·ande.-A' commissão de 
petições. 

8°. A redacção de quatro resoluções : uma 
approvando as pensoe~ dadas á Manoel Rodri
gues. Gomes de Souza, á Manoel José de Abreu, 
e ao pai e mãe de Florentino José Lopes ; outra 
erigindo em íreguezia a capella cur:ida de N. S. 
do Rosario no arraial do Rio Claro ; a 3" 
creando no mesmo arraial uma escola de pl'i
meiras letras pelo methodo individual; a 4º eri
gindo em villa o al'raial de Jaraguá.-Sao todas 
approvadas. 

O SR. MoNTEZUilIA envia á mesa o seguinte 
requerimento: " 

« Requeiro que se p,ção ao governo as se
guintes peças officiaes : 1 º·'!.'oda a correspon
dencia official dos agentes commcrciaes do 
Brazil, residentes na cidade de Lisboa e do 
Parlo, depois que chegou á Portugal o exercito 
libertador e o ex-Imperador; 2º As ca1·tas de 
gabinete, qne a regencia do impel'io tem diri• 
gido ao governo da tainha de Portugal ; 3° A 
cada de gabinete de S. M. Imperial o Duque de 
Braganíia, dan™f parte de haver tomado a re
gencia de Portugal, em nome da rainha ; 4° O 

• officio do secretario, Candido José Xavier, di
rigindo, por ordem de S. M. Imperial o Duque 
de Bragança, ao ministro e secretario de estado 
dos negocios estrangeiros do imper io um
exemplar do manifesto do ex-lmperadot. 

« Paço da camara dos deputados, em 25 de 
Junho de 1833.-Montezuma. " 

E' approvado. 

E' adiado, por se pedir a palavra (e tendo-se 
pedido a urgencia, nao passa) este parecer : 

" A' com rnissao ecclesiastica forão presentes 
dous requerimentos, o lº -do conego da imperial 
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capella Antonio Pedro Monteiro Drumond7 ;m 
que allega que, senrlo um dos s::icerdutes m ais 
antigos da cathedral, na qual começou a servir 
desrle o dia 5 de Dezembro de 1794, como 
prova pelo documento n. 2, qne junta, foi ao 
depois beneficiado com a cadeira de conego da 
imperial capella, em Maio de 1814, quando 
aqu,~lla capella ainda estava debaixo da direcção 
do príncipe regente o Sr. D. João VI, e que 
tendo sempre servido com zelo e actividade, e 
sendo o mais antigo dos conegos, acontecen, 
que o ex-Imperador nomeasse para bispo de 
Pernambuco ao monsenhor D. João da Purifi
cação Perdigão, e que acceitando este a eleição, 
e até sendo depois nomeado governador daquel!e 
bispado, fosse o supplicante provido no lugar 
delle por carta imperial de 16 de Maio de 1830, 
cuja execução, sendo por elle requerida, foi-lhe 
dito, qne o monsenhor nomeado bispo tinha 
obtido, ainda qne in voce, a conservaç!lo de sua 
congrua, até que viessem suas bullas de confü
mação, e que por isso, não querendo o snppli
cante .litigar á semelhante 1·espeito, apezar de 
ter feito grandes despezas com as-vestes prela
ticias e mais cousas necessarias para a digni
dade, a que fôra elevado; conservou-se silen
cioso, até que se effectuasse, como de facto se 
effeclnou a sagração daqoelle bispo ; porém te
mendo agora que a sua collação na cadeira"de 
monsenhor encontre duvidas á vista da lei de 
14 de .Junho de 1831, que prohibio o'provi
mento dos canonicatos, que vagassem, por isso 
recorre á esta augusta camara, para qve h aja 
por bem declarar, que a sua graça obtida antes 
daquella lei nao póde ser impedida, por nll.o ter 
a mesma lei effeilo retroactivo, visto que a no
meação foi legalmente feita por quem naquelle 
tempo tinha todo o direito de o fazer, aceres
cendo-se, que segundo a disposição de direito 
canonico no cap. cum in c11nctis paragrapho cum 
vero <le electione, et electi potestate, se diz que 
o beneficio vaga pleno jure pela nomeação ao 
episcopado ou cardinalato, e que por isso es
tando vago naquella época o beneficio, em que 
o supplicante foi provido, não pódc haver duvida 
em que no mesmo seja collado. A commissao 
examinando altentamente esta representação, e 
os documentos, que a acompanhárão, julga que 
ella é fundada em justiça, pois que a nomeação 
do supp\icante não se póde considerar como 
?ma !11era · espectativa; porquanto diz a carta 
1mper1al: 

. " Nomeio para monsenhor d:rminha impe-
l~al Si!Pella ao conego Antonio P edro, pelas 

v11KuCLes que nelle occorrem -e não diz
Nomeio para o primeiro lugar de monsenhor 
que vagar, porque de facto o imperador julaou 
vago aquelle beneficio, fundado talvez na d~u
trina do ci_tado cap., que jUpposto seja contro
verso todavia na Hespanha desde tempos remo
tis_simos, como refere Barboza allegat 57 n. 76 
foi esta sempre a pratica, e della temos exemplo 

entre nós no tempo da monarchia; e por isso é 
de parecer qt1e o seu ·requerimento seja remet
tido ao governo para fazer dar execuçllo áquella 
carta imperial. 

« O 2º requerimento é do padre Fidelis 
Ferreira Paradella, em que expõe, que tendo 
o ex-Imperador nomeado ao conego Antonio 
Pedro, monsenhor da sua imperial capella, 
nomeou ao supplicante para conego em lugar 
delle, mas que não póde tomar posse de sua 
cadeira pelo irnperlimento que teve o dito co
nego Antonio Pedro, em se encartar no lugar 
de monsenhor; e como esta supplica é fundada 
nas mesmas razões do antecedente; é a com
missrto de parecer que se lhe dê igual d_eferi
mento. 

cc Paço da carnara dos deputados, em 22 de 
Junho de 1833.-Antonio Maria de Moura.
Francisco de Brito Guen·a. >> 

E' approvado o que segue : 

,e A commissao de fazenda, para dar o seu 
parecer sobre o requerimonto de Telles de 
Abreu e Mello , precisa que se peçltO ao go
verno os documentos, sobre os quaes se firma a 
consulta do conselho rfa fazenda resolvida em 
18 de Novembro de 1830. 

cc Paço da camara dos deputados, em 25 de 
Junho de 1833.- Lobo de Souza.- Manoel 
Amaral.» · 

E' approvado este outro : 

cc A commissão de pensões, e ordenados, 
tendo examinado todos os decretos, portarias e 
requerimentos, relativos á gratificações e aug
mento de ordenados dos empregados do lhe- • 
sonro publico e das juntas de fazenda das pro
vincias, achou que todos os que constll.O da re
lação junta, se achno uns cornprehendidos na 
lei da organizaçao do mesmo thesouro, já sanc
cionada e outros approvados e supprimidos na 
lei de 15 de Deiembro de 1830 ; e por conse
quencia parece á commissão, que não precisão 
mais de medidas algumas legislativas , e uni- • 
camente é a com missa.o de parecer que,.se re
met.iio ao governo todos esses documentos "MI· 
viados pelo mesmo á esta augusta camara, com 
a recom mendaçllo de que elle proceda a um 
prowpto exame, se todas essas gratificações ou 
parte d'ellas, apezar de na.o terem approvaçllo 
da assembléa ge(·al, forri.o meltidus em folha, e 
pagas aos agraciados ; e quando assim se veri
fique, procure a indemnisaç!lo da fazenda pu
blica dos ministros, e mais autoridades que 
autorizárão semelhantes pagamentos, promo
vendo sua responsabilidade na fórma das 
leis. 

cc Paço da camara dos deputados, em 20 de 
Setembro de 1831.-Luiz Augiisto May.-M. 
N. de Castro e Silva. » 



Câmara dos Deputados - Impresso em 08/01/2015 15:40 - Página 3 de 11

SESSÃO EM 25 DE JUNHO DE J833 309 

RELAÇÃO DOS DECRETOS E REQUERIMEN'rOS SOBRE dos ordenados, juros e pensões. Supprimida na 
ORDENADOS J!l'EMPREGOS DO THESOURU PUBLICO, - lei supra. 
E JUNTAS DE FAZENDA DAS PROVINC!AS, QUE NÃO 

DEVEM TER ANDAIIIENTO, POR ESTAREM COMPRE· 

RENDIDOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO DO THESOURO 

PUBLICO E NAS DO ORÇAMENTO • 

Rio de Janeiro 

cc 1º. Decreto de 2 de Março de 1825, con
cedendo 100$ á titulo de gratificaç!!o a João da 
Malta, continuo e ajudante do porteiro. Já foi 
supprimida na lei de 15 de Dezembro de 1830, 
e todavia vem no orçamento do corrente anno 
de 1831. 

« 2°. Decretos de 20 de Maio de 1825, con
cedendo 200$ de gratificação aos 4 pri
meiros escripturarios do thesouro, Manoel 
Joaquim de Oliveira Leao, Marianno Pinto 
Lobato, Joao Carlos Corrêa Lemos e Antonio 
Caetano da Silva. Supprimi~os na lei de 15 de 
Dezembro de 1830, e todavia vem no orça
mento do corrente anno de 1831. 

- cc 3º. Decreto de 28 de Junho de:: 1825, con
cedendo á Diogo Barbosa Rego, 3º escripturario 
do thesouro 100$ de gratificação. Supprimido 
na lei supra. N no apparece no orçamento do 
corrente anno de 1831. 

,e 4º - Portaria de 9 de Novembro de 1825, 
concedendo 60$ de gratificação á Manoel José 
da Luz Braga, continuo do thesouro. Suppri· 
mido na lei supra. Não apparece no orçamento 
do corrente anno. 

cc 5°. Decreto de 20 de Julho de 1826, con
cedendo a Jotl.O Carlos Corrêa Lemos, contador 
geral graduado o ordenado de 1:200$, cessando 
todos os mais vencimeutos. Este ordenado é da 
lei, e não precisa de approvaçao da assembléa 
geral. 

" 6°. Despacho de 15 de Janeiro de 1828, 
concedendo 10$ mensaes á Carlos José Alvares 
e Silva, thesoureiro interino da recebedoria do 
papel. Todos os votos da mesa iorão contra a 
prelençao do supplicante, e todavia o ministro 
lhe concedeu a gratificaçao, a qual já foi sup· 
primida na lei de 15 de Dezembro de 1830. 

· cc 7°. Portaria de 24 de Janeiro de 1828, con
cedendo a gratificaçao de 16$ mensaes á An
tonio Pereira de Carvalho, fiel da thesouraria 
mói·. Su pprimida na lei supra. _.., 

« 8°. Decretos de 4 de Fevereiro de 1828, 
nomean!IP primeiros escripturarios do thesouro 
com o ordenado e g1·atificação, que percebião 
seus11ntecessores, á Francisco Caetano da Silva, 
Felisberto lgnacio Januario Cordeiro e Candido 
Caldeira de Souza. Quanto ao ordenado é de 
lei, e nao assim as gratificações que sao as 
mesmas do n. 2° que forão supprimidas pela lei 
supra. 

« 9º. Portaria de 28 de Março de 1828, con
cedéndo a gratificaçao de 10$ mensaes á Vi
cente Ferreira da Silva, fiel do -thesoy,reiro geral 

Eepirito-Santo 

« 10. Decreto de'16 de Junho de 1829, conce
dendo a gratificaçãO annual de 200$ á Man_oel 
de Salles Paiva e Pacheco, escrivllo deputado 
da junta da fazenda da mesma provi~cia: Pela 
lei da nova organisação do !besouro Jª foi lt\1g
mentado o ordenado do supplicante e de todos 
os escrivães de fazenda, e por consequencia nao 
tem mais lugar a sua approvaçllo. 

Bahia 

cc 11. Requerimento dos empregados nas di 
versas repartições da junta da fazenda da 
mesma província, pedindo augmento de orde
nado. Estão comprehendidos na lei da organi
zação do thesouro. 

Bei·gipe 

cc 12. Portaria de 20 de Setembro de 1825, 
approvando a nomeaçãO de Marcellino Pereira 
de Vasconcellos para escrivao do sello e das 
heranças, com o vencimento mensal d!l 16$800. 
Foi approvado o ordenado na lei de 15 de De
zembro de 1830, e este emprego comprehen
dido na lei da organizaçao do lhesouro. 

Alagóas 

« 13. Decreto de 16 de Fevereiro de 1830, 
concedendo a "ratificação de 400$ á Antonio de 
Castro Vianna; escrivao deputado da junta da 
fazenda da mesma província. No mesmo caso 
do n, 19. 

cc 14. Requerimento de Manoel do Nasci
mento Pontes, almoxarife dos armazens na
cíonaes da mesma província, qneixando-se d~ 
st1spen'mlo da gratificaçao de 100$, qne lhe foi 
concedida pela junta da fazenda, pelo ac ,:r~s
cimo do trabalho de receber e entregar o pao
brazil. O governo o indeferio por despacho de 5 
de Outubro de 1827, e sobre isso reclamou de 
novo o supplicante. Está comprehen_dido na lei 
da organizaçao do Lhezouro que autoriza aos pre
si,lentes em conselho a nomearem os empre
gados precisos e os seus ordenados, e se este 
fôr preciso será creado e dar-se-lhe-ha orde
nado. 

Rio Grande do Norte ... 
« 15. Provis\o de 24 de Àbril .de 18~6. ap· 

provando a nomeação de 2 praticantes, ft!'t~la 
junta da fazenda. Em todas as leis do orça
mento têm sido approvados estes ordenados. 

Ceará 

cc 16. Provisllo de 10 de Maio de 1825, ap· 
provando o augmento do ordenado feito pela 
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junta da fazenda da mesma provincia, ao almo· 1 
xarife dos armazens, elevando-o d~l50$ que 
percebia á 300$. Esta despeza tem sido appt·o
vada em todas as leis do orçamento. 

JJ:faranhão 

« 17. Decreto de 8 de Fevereiro de 1830, 
concedendo a gratificação de 500$ a Joaquim 
Clemente Duarte, thesoureiro geral da junta da 
fazenda da rn usma provincia além do seu orde
nado de 3008 comprehendido na lei da orga
nizaçM do thesouro, que augmentou o orde
nado de todos os ihesoureiros das juntas de 
azenda, em cujo cas.o está o supplicante, e con
seguintemente não precisa mais de apprnvaçil.O. 

Rio Grande do Sul 

« 18. Decreto de 6 de Agosto de 1825, con
cedendo aos empregados nos annazens de de
posi Lo de muniç0es de guerra, .na povoaçao de 
S. Gabriel, da mesma província, ao almox:arife 
o augmento de 100$ , além dos 400$ que per
cebia; ao escrivão 50$ além dos 298$ que per
cebia e ao fiel 60$ além dos 90$ que percebia. 
No mesmo caso do n. 14. 

,, 19. Decreto de 11 de Agosto de 1829, con
cedendo a gralificaçll.o de 200$ á Joaquim 
Manoel de Azevedo, contador da junta da fa
zenda da mesma provincia. Está comprnhen· 
dido na lei da organizaçllü do thesouro, e por 
isso nllo precisa mais de approvação. 

« 20. Requerimento de Pedro de Azevedo 
Souza, fiel da lhesouraria geral da juuta da fa
zenda da mesma província e José da Costa 
Viam1a, escrivil.o da mesma thesouraria, pedindo 
amb~ uma gralificaçao, allento o diminuto or
denado de 200$ que percebem. Achao-se com
prehendidoS"'na lei da organisação do thesouro, 
quando sua conservação seja necessaria, pois 
que sua creaçM foi íllegal. 

« 21. Requerimento de Pedro de Azevedo 
e Souza, pedindu a confirmação ilo lugar que 
servia de fiel da lhesouraria, e uma gratificação 
por s~r diminuto o ordenado de 200$. Este 
lugar já está preenchido po1· outro e consta do 
nt 20, e sobre isso tamhem existe uma repre
sentaçao de José Antonio dos Santos Lara, pe
dindo preferir a Pedro de Azevedo e Souza, 
pelos seus serviços e capacidade, quando tenha 
de ser confirmado o dito lugar, ci,eado pelo go
verno. Nada mais ha a accrescental' á ohse1·
va~i:io n. 20. 

Santa O'2tharina 

« 22. Officio da junta da fazenda da mesma 
provincia de 8 de Abril de 1825, remettendo o 
requerimento de seus empregados, pedindo aug
meuto de seus ordenados. Comprehendido na 
ci da ori;;anizaça.o do thesouro. 

S. Paulo 

" 23. Requerimento de Antonio Maria 
Quartim, almoxarife e thesoureiro das despezas 
miudas da fazenda nacional da mesma pro
víncia, pedindo augmento de ordenado por ser 
diminuto o que percebe de 300$ comprehendido 
na lei surra. 

Minas Geraes 

« 24. Officio da junta da fazenda da m esma 
província ele 28 de Setembro de 1826, remet
tendo o requerimento de seus empregados, em 
que pedem augmento de seus ordenados. Com
prehendidos na lei da organisação do thesouro. 
-Luiz Augusto Jfay . -!J1a-iioel do Nascimento 
Castro e Silva.>> 

E' adiado, por se pedit' a palavra, mais este 
parecer: 
, « A commissM de pensoes, e ordenados, 

tendo reconhecido o grande·embaraço, em que 
esta augusta camara se tem constantemente 
achado, cada vez que se trata de fixar idéas 
exactas sobre aposentadorias dos em pregados 
publicas, e pensões concedidas ás viuvas e 
filhos de empregados publicas civis e de 
fazenda, sendo notaria a difficuldade que se 
tetn encontrado, confundindo-se a equidade 
com a rigorosa justiça, por serem innumeraveis 
os precedentes, em que o governo tem por 
muitas vezes obrado arbitrariamente, e quasi 
sempre contradictoria rnente, concedendo apo
sentadodus e pensões á uns com evidente 
menoscabo dos seus respectivos annos de ser
viços, e a outros com manifesto patron ato : 
apeza1· de seus poucos annos e ainda menor 
valor de serviços; julga a com missão ser do seu 
dever indicai· um meio para fazer cessar não só
mente os miseraveis contrastes, que resulUlo da 
desigualdade, e J)l'edilecções o.nstantes em 
quasi todas estas concessões (e muitas dellas 
extemporaueas) aos empregados civis e de 
fazenda; mas até a desigu aldade constitucional, 
que existe entre a sorte dos militares, já nesta 
parle fixada por leis, ou disposições no'vas, e a 
sorte dos empregados civis, suas viuvas e fil has, 
que ainda estão entregues á influencia, ou ao 
arbítrio das interpretaçoes ministeriaes, ou _ás 
gratuitas informações subalternas. 

« Para torroborar ainda mais a conveniencia e 
a ,justiça de uma regrn geral, a commissa.o lem
bra respeitosamente ó. augusta camara a cou
fusllo, q11e evidentemente se apresentou •nesta 
scssD.o n vist~ dos diversos deci·etos cégos, ou .. 
pouco motivados em leis; em que uns forno 
aposent&dos com ordenados por inteiro, com 
menos de 25 annos de serviço, outros 
com pouco mais de 12 ; outros aposentados 
cm uns lugares, conservando elles exercício 
em outros empregos, debaixo de uma irrisoria 
hypothese de capacidade physica para continuar .. 
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a servir n'uns, e incapacidade para servk-ém 
outros : assim como for!lo concedidas pensões á 
un, fórn da orbita das mesmas leis velhas, em 
quanto o governo as negava á outros dentro da 
orbita d'aquellas mesmas leis. 

" E por quanto seja bem notorio qué a mesma 
fazenda nacional pouco, Oll nada terá de expe
rimentar alterações com a adopça.o de uma 
regra geral, que reparta devidamente as con
templações, a vista dos prazos mais, ou menos 
longos de serviço, fechando-se ao mesmo tempo 
a porta á contemplações de capricho minis
terial, nas quaes nem sempre o corpo legislativo 
poderá exercer a rasoura 'da rigorosa justiça, 
ai:,provando, ou reprovando com aquella peL'· 
feita igualdade constitucional do art. 179 § 13, 
passa a cornmissao a ofl'erecer o seguinte pro
jecto de lei : 

" A assembléa geral legislativa decreta: 

"Art. lº. As aposentadorias dos empregados 
civis e de fazenda ser!lo reguladas, de ora e:n 
diante e concedidas nos casos, e pela maneira 
com que silo determinadas as reformas militares 
no alvará de 16 de Dezembro de 1790. 

« Art. 2°. Fica sendo extensiva ás viuvas e 
mais herdeiras dos empregados civis e de fa. 
zenda a carta de lei de 6 de Novembro de 1827, 
que concede o meio soldo ás viuvas dos mili-
tares, no que lhes fôr applicavel. .,. 

<e Art. 3º. Já mais se poderão conciliar em 
uma mesma pessoa o vencimento de aposentado, 
em um lugar com outro vencimento effectivo 
ou de aposentado em outro lugar civil, ou de 
fazenda; t!lo pouco será permittido accumular 
2 pensões .. 

cc Art. 4°. Fic!lo revogadas todas as leis e 
disposições em contrario. 

cc Paço da carnara dos deputados, em 23 de 
Agosto de 1831.-Luiz Augusto JJfay.-M. N. 
Castro e Silva. » 

E' approvado outro da mesma commiss!lo, 
concebido nestes termos ; 

cc A com missão de pensões e ordenados, exa
minando os diversos decretos, provisões e por
tarias, que servirão de tilulos á varias concessões 
de augm<'ntos de ordenados, soldos e gratifi
cações, e a creaçilo de outros ordenados, soldos, 
gratificações, diarias, ele., entre o juramento da 
conslituiçilo,. em 25 de Março de 1824, e a in
sl:illaçil.o da primeira legislatura em 6 de Maio 
de 1826, tem a honra de manife$1ar perante a 
augusta carnara o embaraço, em que o mesma 

'$omm-issão se vê de emittir um parecer effiCdZ· 
mênte financeiro, e 'politico ao mesmo tempo 
sobre a approvaç!IO, ou reprovaç!lo de taes actos 
do governo, que pareciilo destinados a zombar 
da mesma constituiç!lo, que acabava de ser ju-
rada. • 

<e Com effeito, o augmento de ordenado con
Celliclo aos descmbuq5adores em 17 de Feve-

reiro, e os decretos cegos de 28 de Março se
guinte, que elevárão os sold~s na marinha e 
gLierra, e o decreto de 18 de Agosto, que dava 
o ordenado aos conselheiros de estado, e tudo 
segtiidarnentc no an no de 1825, e no meio do 
terrorismo, que entao reinava, pareci!lo trazer 
comsigo o cunho da mofa, e da irris!IO a mais 
decidida pela me~ma constituição, cujas theses 
e doutrinas reprovilo altamente, nno só uma tal 
profusão dos-dinheiros nacionaes, como a cruel 
distincçno de espírito de classes, que caracteri
savão taes actos feitos á favor da gente de guerra 
e dos julgadores, que assim se constituir!lo 
cegos, e ainda mais cegos executores das con
sultas, ou conselhos de um conselho de estado, 
que tambern se soube encorporar ou incluir 
nestas arbitrarias concessões de ordenados. 

,e A commissno julga que todos estes au
gmentos anli-constitucionaes na despeza na
cional sllo assumptos, mui dignos da investi
gaçno da commissao de constitnição, nilO só 
pela natureza dos mesmos actos, como lambem 
pelos tristes effeitos, q!le elles produziruo em 
toda a administração. Se a taciturnid:ide da pri
ineira legisl:itura sobre todos estes decretos tem 
de ser julgada, como approvaçno nacional , como 
é que deveráõ ser recebidas pela naçãO as mais 
decididas opiniões que na presente legislatura 
se lêm manifestado contra os numerO$<Js, e 
alguns excessivo3 ordenados, que sustenlão uma 
ímmensidade de cidadilos, sem aUenç1lo alguma 
á eterna proporção, que deve sempre reinar 
entre as classes trabalhadoras e industriosas, e 
a mas3a dos empregados publicas entre nós t!lo 
enorme? Ninguem poderá duvidat·, que taes 
aclos arbitrarios do governo firmárt\o ainda mais 
a grande dilliculdade, que havia já em 182-1 de 
formar o calendario geral de empregados, e das ..1 
despezas pessoaes do Brazil. 

cc Multiplicarno os precedentes; e as diversas 
commissões de fazenda das duas legislaturas ti
vet·l!o de se ver em braços, ora com a justiça e 
equidade das prelenções de cor11miseraçno,e com 
respeitos humanos, todos derivados da falta de 
uma boa e certa regra geral, que estivesse em 
h::irmonia com a constituição, que se jurára. 
Nesta mesma legislaturn se tem conhecid..Q. bem 
esta verdade, durante as discussões sobre a -,j,p· 
provaç!lo e reprnvaç!lo de diversas concessões 
feitas pelo govei;po debaixo dos misera veis prin
cipi!).s dos precedentes. 

,e Por outro lado, tendo-se passado 7 annos, 
sem que o corpo legislativo tenha podido abre
nunciar solemnemente, e legisla tivamente os 
princípios do governo passado, adaptadas e ntre 
Março de 1824 e Maio de 1825 ; e tendo as 
differentes corporações e individuas geral ou 
avulsamente comprehendidos nestas concessões, 
continuado a receber, em virtude dos orça
mentos, que têm passado, acontece que seria 
summamente difficil conciliar já a destruiç!lo de 
taes actos, com a tranquilidade publica, Mas 
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deverá a assembléa geral passar em silencio a 
anli-constitucionaldade de taes actos? Como se 
poderá violar úS elfoitos de taes pre~edentes, e 
imµedir os brazileiros de requerer, á vista delles, 
sern reprovar taes precedentes, e formar o ca· 
lendario geral dos empregados publicas, e des
pezas pessoaes do imperic: ? E' pois a com· 
missão de parecer que ouvida, separadamente 
a com missao de constituição sol1re todos os taes 
aclos de concessões de dinheiros nacíonaes 
entre Março de 1824 e Maio de 1826, haja a 
mesma illustre commissão de dar o seu parecer, 
para poder a augusta camara, á vista delle re
solver o que convirá fazer, tanto pelo que loca 
á responsabilidade dos respectivos ministros, 
como a bem da organisação do citado calendario 
geral dos empregados publicos, e despezas pes· 
soaes no imperio do Brazil. 

cc Paço da camara dos deputados, em 13 de 
de Agosto de 1831.-Luiz .Augusto May.-M. 
N. Castro e Silva. >> 

E' lambem approvado este : 
e< A commissno de pensões e ordenados exa· 

minou a representação da camara da villa de 
Itú, datada de 21 de Abril de 1829, em que 
pede se al'bitre para o seu fiscal uma gratificaç!io, 
á vista do seu tral'lalho e responsabilidade, que 
ei:n nada diminue dos fiscaes das camaras das 
capitaes. 

« A commissãO, á vista da lei do lº Outubro 
de 1828, art. 87, que na.o comprehendeu os 
fiscaes das villas, sem duvida pelo seu dimi· 
nulo trabalho e pouco rendimento das mesmas 
camaras, é de parecer, que n!lo tem lugar o pe· 
<lido da camara, unica que tem reclamado essa 
gralificaça.o • 

« Paço da camara dos deputados, em 12 de 
de Agosto de 1831.- Luiz Augusto May.- M. 
N. Castro e Silva. >> 

E' adiado, por se pedir a palavra o seguinte 
parecer: 

« A commiss!io de pensões e ordenados exa
minou o officio do ministro e secretario de es· 
lado dos negocios do imperio de data de 16 do 
corrente, pedindo esclarecimentos a respeito de 
serem, ou não conservados os vencimentos, 
que percebem estrangeiros já aposentados por 
serviços feitos em seus antigos empregos ou 
officios. 

« Parece á commissao, que nflo podendo-se 
adquirir direitos, se.,:1ão por títulos legaes é evi
dente, qu!J da \liolaçflo da constituiçao, que só 
adrnítte a cidadã.os b~azileftO\ nêt exercício de 
empregos publicos, não póde vir direito á esses 
estrangeiros para lhes serem conservados ven · 
cimentos por officios e empregos, que elles ille· 
galmente, e com manifesta offensa da cunsti
tuiçã.o servirão, salvo aquelles, que antes do ju
ramento da constituição f'orão aposentados ou 
gratificados, aos quaes ella garante direitos ad· 

quil'idos, e que nesle·sentido se responda ao 
ministro. · 

« ·Paço _da camara dos deputados, em 30 de 
AgoBto de 1831.- J,uiz .Augusto JJ,Jay.- M. 
N. Castro e Silva. >> 

E' adiado, por haver voto stparado, este ul
timo: 

« Sendo presente á commissão das camaras 
municipaes a representação da camara da villa 
da Praia Grande, na qual pede a faculdade de 
crear um administrador, encarregado de manter 
a ordem no embarque e desembarque do porto 
da mesma villa, com seu razoavel ordenado, 
esta acha plausíveis motivos de louvar aquella 
caruara pelo desvelo, que mostra a b em da 
ordem. Quando, porém, resenha em complexo 
todos os objectos, que nos municípios pódem 
demandar uma tal administraça.o com seu or
denado, parece-lhe que não será bom abrir 
este exemplo. 

" De mais a commissão, considera as ca
maras, como um corpo legislativo na sua es
pecie marcada na lei, tendo por executivo 
fiscal, o qual por si ou pelos seus delegados 
vigia na execuça.o das posturas. A estes tem já 
o poder legislativo abertos alguns exemplos 
de ordenados, e nem convém confundir 
nomes nem jurisdic~'ees. -E' portanto o pare
cer da commissão que a sobredita camara in
forme primeiro, apresentando um orçamento 
da sua rl'ceita e despeza, do ordenado que 
convenha marcai.ao seu fiscal, como o julgue 
indispensavel, e quando não cheguem as suas 
rendas, submelta á esta ass~mbléa um quadro 
dos objectos suscepliveis de impm?içao muni
cipal, afim de occorrer ás suas precisões sem 
sobre-carregar o lhesouro geral da n~ção. 

cc Paço da camara dos deputados, em 6 de 
Julho de 1832.-.M. S. M. Valasques-Àn· 
tonio João de L essa, com voto separado de 
outro membro da cornmissão. >> 

cc O membro da commiss!io das camaras mu
nicipaes, abaixo assignado, vio o requerimento 
da camarada villa da Praia Grande,datado de 21 
do mez proxirno preterito, em que, lazendó ver 
a necessidade de crear um administrador, ou 
fiscal, que mantenha a ordem do embarque e 
desembarque no porto da dita villa, most-ra 
igualmente a preci:;ao de lhe mârcar um orde· 
nado, o que na.o estando na orbita de suas at· 
tribuições, ~submette á consideração do corpo 
legislativo para providenciar, como fôr conve· 
niente. O referido membro da com missão é de 
parecer que a camara espere medida geral á 
tal respeito, a qual já a commissão tem in
cluído na lei, sobre que está trabalhando. 

cc "Faço da camara dos deputados, em 6 de 
Julho de í 832 . - .Aureliano de Souza e Oli
veira Coutinho.» 
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ORDEM DO DIA ... 
Entra em discussão o parecer das duas com· 

missões de consliluiçrio e de diplomacia sobre a 
mensagem do governo. 

Chegada a hora, declara o Sr. presidt'nte em 
discuss:to o parecer das commissoes de consti· 
tuiç:to e diplomacia sobre a mensagem da re
gencia. 

O Sr. Costa. Ferreira : - Legisladores, desde 
que t~nho. a honra de assentar-me neste au· 
gusto recinto, e de tomar parle nos trabalhos 
Jegislati vos, ainda não temos ventilado uma 
questrio trio ponderosa como a presente ; o seu 
desfecho póde firmar a paz, ou accender os 
brandões da guerra civil no nosso abençoado 
solo. 

Hoje, pois, m ais do que nunca, cumpre con· 
culcar interesses particulares, enfrear fogozas 
paixões e ~eguir os dictamcs da razão fria, para 
nno medirmos o bem publico do Brazil, que é 
o essencial interesse do povo, por vistas aca
nhadas e mesquinhas de partidos, que por des· 
graça nossa lavrão em todo o Brazil, e quiçá 
neste augusto recinto. 

Senhores, sendo eu membro das commissões 
reunidas, que forão encarregadas de dai· o seu 
parecer sobre · a mensagem do poder executivo 
e documentos, em que se dia e~triha, ácerca da 
restauraçao do ex-luiperador, e lendo assignado 
vencido, entendo que em mim corre estreita 
obrigaçào de dar á esta augusta camara e ao 
Brazil inteiro os motivos de meu proceder; 
obrigaçno esta que se torna tanto mais rigorosa, 
quanto mais subido é o credito dos illustres de
putados que assignarllo o parecer. 

Vou, poi5. senhores, cifrar em pouca~ pa· 
lavras os principaes motivos que me compel· 
lirao a assigna1· ver.1~ido, prevenindo de antemao 
aos meus honrados collegas, que ninguem mais 
do que eu sabe avaliar a candura e pureza de 
suas intenções ; e as boas qualidades intel· 
lectuaes e moraes, ele que sàO arreados; eu só 
procuro debater opiniões; e nesta lide tomára 
ler desteridade para pleiteiar cortezias com os 
meus polidos contendores, sem q11 ebrn da ex· 
pos~o, de verdade nua, senhores, eu assignei 
vencidcf,I' porque entendi que o p:;reccr é enig· 
matico ; eu nno quero enigmas, Sr. presidente, 
e desejára qut: o parncer fo,se muito explicito; 
que abandonassemos tergiversaçõ~s; em ma
leria de tanta monta no meu senlij;, toda a 
clareza é pouca; o segundo 1ll,,Otiva foi p()r que 
us commissOes menosprezarão --um topico 
muito essencial, que expendeu o minis tro ; e 
nem se quer se dignarão dar uma só palavra 
sobre elle : " que nesta capital se insurgira um 
partido, que com toda a audacia e sew di~rarce 
pregavilo a restauração; » em terceiro lug;ar re
cusei conformar-me ao parecer, porque qu an do 
as camaras recapitularão as asserções, ou factos 
que, segundo a orde~n chronologica nos doeu· 

fOMO l 

mentos, expuzerao uns de tal arte que pouco 
provllo, e omittirao outros, que, em minha opi
nião, manifesta.o com quasi evidencia moral 
humana o projecto de restauração. 

Ultimamente assignei vencido, porque en
tendi que a conclusão do parecer ou importava 
uma rejeiçao das propostas do governo, ou nao 
era uma illaçao necessaria dos princípios es· 
tabelecidos. 

Antes de comprovar as minhas asserções 
lançarei uma vista d'olhos sobre alguns re· 
paros que fizerao as commissões na primeira 
parle do resultado do seu exame ; quanto á 
mensagem, diz o ministro : 

« Na vossa sessllü passada, augustos e di· 
gnissimos Srs. representantes da nação, o meu 
predecessor, o senador Francisco Carneiro de 
Campos, vos apresentou os officios de alguns 
dos referidos agentes diplomaticos, e delles se 
deprehendia quaes erao os planos, qne desde 
então s~ traçava.o para se caminhar á restau· 
raçào ; mas nesse tempo nilo se lhes deu toda a 
consideraça.o, pois que ninguem podia pre
sumir que depois de ter o Sr. duque de Bra
gança abdicado voluntariamente a corôa deste 
imperio em seu augusto filho o Senhor 
D. Pedro II ; e depois de lerem todas as potencias 
Lia Europa e da America felicitado ao joven mo· 
narcha brazileiro pela s,111 exallaçao ao throno, 
envi,rndo seus agt::ntes diplomalicos jnnto da re· 
gencia, em nou1e do !llesruo augusto senhor, 
ninguem ( oui;ao senhores) devia presumir, 
digo, que houvesse pessoas que lrn tassem de 
pôr em pratica uma empreza lauto mais louca 
e lemeraria, quanto ella nao póde encontrar 
apoio algum da parte das referidas poleucins da 
Europa e da America, que conber:em bem os 
seus interesses para prntegerem tao insensato 
projeclo. Sobre este topico dizem as commis· 
sões: 

" Que n!lo foi pelas razões allcgadas oflã men
sagem que a camara nao deu toda a conside
raçno aos officios, que na sessão passada lhe 
forno apresentados µelo senador Car nei ro de 
Campos ; e sim, porque de t;ie!l offi cios, ou 
antes dos boatos e notic,u~ c::ontradicladas, que 
nclles se conti uliào, na.o se podia depn:hen ,ier 
quues erno os planos, que desde então se Lra· 
ç:ivao para a restauraça.o. Admiltir as razões 
allegadas, que ~uundo uiuito inspira.o uma se· 
gurança ncgali~a, seria o mesmo que attribuir 
á camara bastante leveza, se não indifferença 
pelos negocios da naçào. " 

Se as commissoes entenderllo que devião ma·• 
111Ít::titar à nuçrio, que a camara na.o tomou em 
consideração os oITkíos pelas razões que allega 
o ministro, mas pelas que apresenlão as com· 
missões, convenho nisto, porque outras mais 
razões houverão, pelas quaes a camara nllo 
tomou em consideração taes officios; mas se as 
commissões entendem que o ministro assacou 
á camara o del"eitQ de leveza, ou indifferença, 

40 
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eu creio que nisto as commissões não tiverflo 
razflo, porque o ministro diz claramente -
ninqtiein-isto é, nem o ministerio nem a ca
mara, deu aos of'ficios considcra\~ão. 

Todos nós sabemos como taes oflicios vierão 
á esta casa. O ministro enu10· não pedio me
dida alguma legislativa, o qne era signal de que 
o proprio ministro na.o dava importancia al
gnma a taes officios, e 11ós ignalmente lh'a nno 
demos, e não ignoramos o motivo; eu não devo 
agora dizei-o, por ter sido objecto <le sessão se
creta. 

Os officios vierão á camara porque um Sr. 
deputado os pedio, e o ministro dos negocios 
e,,trangeiros indiscretamente os rernetteu, não · 
sei para que, pois se este exemplo continua a 
grassar no Brazil, nao posso prever o que será 
de nossa diplomacia, nem quem quererá mais 
servir lugares de diplomaticos. 

Vamos ao 2º reparo. 
Diz a mensagem: « Infelizmente, porém, 

os succ·essos que têm tido l11gar no Brazil 
com as sedições, que têm arrebentado em 
varias províncias, ousando mesmo insurgir 
nesta côrte Llln partido que, com toda a 
audacia e sem disfarce, pregão a restauraç!lo 
por meio de periodicos, que advoga.o despe
jadamente essa doutrina e se esforção cum 
o maior afinco em desacreditar a regencin, 
em nome do Imperndor, e o rninislerio, altri
buindo-se-lhes, para melhor deslumbrnr o povo 
brazileiro, o sinistro desígnio de querer mudar 
a fórma monarchico-constitucional neste im
perio ; tudo isto combinado com as partici
pações recebidas dos nossos ministros diploma
ticos, fez acreditar que se trata effectiva111ente 
da restauraç!IO. » 

Vej!ío quaes forão os reparos das comtflissões, 
a respeito deste paragrapho Ião pingue de n:
flexões. ·• 

A commissl\o nada mais diz, senno, que na 
« mensagP.m se confunde o minister.io com a 
regencia ! ! Quando aliás é certo que a irrespon
sabilidade desta com manda lodo o respeito 
etc. » Mesquinho foi o reparo das commissões 
sobl'e um objecto que dava tanta mate11a para 
reflexões. _ 

Eu creio mesmo, Sr. presidente'(" que o mi
nistro nao qniz pôr na mesma linha o minis
terio ~a regencia. Puis eu na.o posso dizer, sem 
p~r na mesma linha, q11e periodieos dirigem 
blasphernias políticas contra a rrgencia, contra 
o ministerio, contra a camara dos deputarlos , 
contra as autoridades constitncionaes e final
mente contra os particulares. Será isto j,ôr todas 
essas. entidades da mesma linha? Não o creio. 
Sê as commissões assim obrár!lo, es\ir.iuladas 
por nimio zelo a que se naci confundão estes 
dous objectos, estou por isso, não creio que nil.o 
havia razão para este reparo. 
. Ninguem mais do que eu quer que haja dis

tmcçao entre regencia e ministerio, porque 

aq11ella é inviolavel, emqnanto eu quero que 
este seja censurado, e,,creio que o deve Rer, até 
com acrimonia, todas as vezes qne se deslisar da 
carreira que deve segnir, sem desejar comtudo 
q11e algum de seus membt·os seja diffarnado, 
porque islo desejo para o homem mais abjecto. 

Vamos ao 3º reparo. 
Diz a mensagem : " O governo imperial 

intimamente convencirlo de que a prosperidade 
e grandeza deste imperio, só se eonseguiráõ, 
conservando-se a fó rma monarchica constitu
cional, que felizmente nos rege, com Sua 
Magcstade o Senhot' D. Pedro II, digno objecto 
do amor e venernçi\O de tod0s os bons b razil 
eiros ; deve declarar, com toda a franqueza, 
que se se effectuasse a restauração em algum 
ponto do Brazil, seria esse dia o signal da 
gnerra civil, cujo res1:1ltado seria a percla da 
monarchia constitucional, além de outros males 
que ninguem pórle prever.>> 

Este puragrapho é igualmente pmgue em re
flexões ; vamos a ver o que diz a commi,,são: 

Que onde se diz na mensagem rc que .á 
effüctuar-se a restauração em algum ponto do 
Bl'azil, o resultado seria a perda da monarchi:i. 
constitucional » parece que o governo quiz só
mente declarar que faria pela sua parte todos 
os esforços pa ra rcpellir a mesma restanraç11c. 

Dizendo o governo que !'Slá persuadido de 
que a prosperidade e grandeza do im pcrio de
pendem da conservaçllo da rnonarchia consti
tucional, e do Senhor D. Pedro II, claro está 
que o governo rna11ifesta o animo cm q1~~ eslá de 
lutat·, quanto lhe fôr po~sivel, para a conservação 
desl.es sagrados objcelos. 

Tal reparo é portanto inulil , porque o go
verno claramente se pronuncia, quando diz : 
- deve declarar etc., - o governo se pronuncia 
com toda a franqueza, que"se se cffocluasse a 
restauraç!lo em algum ponto do Brazil seria esse 
dia o signal da guerra civil ; eu sou do mesmo 
parecer. 

Ai do Brnzil, se o duque de Bragança chega 
a pôr os pés em alguns d1Js pontos do nosso 
solo. Em algunR lugat·es ouvir-se-ha tocar a de
goll.i, repetir -se-hao, Sr. presidente, as horro
rosas SCt!nas, de que os sertões da Rlh ia e do 
Pará foro.o te<slemnnhas por fahlidade. Ai dos 
nossos irmãos auopli vos, que teriao de soffrer 
muito! · 

l\hs diz o governo: cc cujo resul tado seria a 
perda da monarchia conslitucional. >> O go
verno claramen~ diz que está persuad ido que o 
rl!sult.ado d.i: glierrn civil seria a perda da rno
narchia constitucional - será esta opinião va
liosa? 

Eu temo muito qne assim aconlcç~, e o que 
mais me faz temer, é ver que cerlos homens 

.que nl!o ha muito tempo iançarao blasphemi.is 
contra o innocente ioven o Senhor D. Pedro II, 
cst1!.o hoje nas fi leiras rlos restauradores, e 
chamao e suspirao a prol do duque de Bti· 
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gai1ça, havendo até quem diga que deve vir o 
duque. pnrque devendo haver necessflriamente 
reacção rlepois da restanraçno, isto muito con
correrá para se mudar o systema monarchico 
e conslit11cion~L ( Apnia,J,08. ) 

Vejamos agora, Sr. presidente, se eu avanrei 
asserções aereas q11anrlo cifrei os motivos. qne 
me imp_ellirao á nil.o assignar o parecer, ou se 
com eff P1to estas :>sserções são funrla'ttfls. 

E11 disse primeiramente que nM tinha as· 
signado o parecer da commissno, porq11e en
tendi que elle era enigmatico, e que e11 go~tava 
pouco de enigmas. Esta minha asser.ção se 
prova, lenclo-se o rrnrecer; pois clelle o qne se 
conclne? Que n~o ha proj.,clo rle re~tanração? 
Talvez di,penrla da mesquinhez de conhecimento 
da minha parle, mas eu não posso da sua lei
tura tirar illaçao alguma, e entendo que aquelles, 
que se persuadem que ha plano de restauraçM 
e aquelles que se persuadem do contrario, 
pódem todos assignar o parecer sem escrupülo; 
e tanto mais isto se confirma, quanto nm dos 
membros da com missa.o, que entenden que nao 
havia p\11no de restauração, assign"'1 o parecer; 
e c.utro que entendeu que existia este plano, e 
até escreveu e mostrou o seu voto particular, 
em que provava com evidencia a existencia 
deste plano, assignon o parecer iguRlmente. 

Perg11ntarei eu, pois, aos meus illustres col
legas, como é que neste parecer se encerr!l.o 
?uas ~piniões cliaiuetralmen!e oppostas ? Por 
isso digo, que o parecer nno dá um resultado 
claro e manifrsto ; é eniginatico e a nossa obri· 
gaçno é l'allar ~o povn., com toda a clareza ; se ha 
plano de reslauraçllo, devemos dizel-o clara
mente ao povo para que se nos não deite o 
fabéo de trahiclores, qnando por falalidarle o 
cluque de Bragança tome a pisar no throno do 
Brazil ; e se não ha plano de rcsturaçao, de
vemos dizel-o igtrnlmente, e ncabar com estes 

.. minislerios stolidns e cmbahidores; e igual· 
mente com os nossos diplomatieos que nos 
estão embalando com patranh~s. Deixemo-nos 
de tergiversações, senhores. O brulote estã lan
çado, quaes serão as consequencias, não sei; 
cada um os póde avaliar. 

Eu disse mais qlle lambem não assignára o 
parecer, pot·que entenciêra que as commissoes 
P?Slergárão um dos principaes topicos expen
d1dos pelo minislro. Diz elle: Infelizmente etc. 
Pergunto cu, nao está aqui um dos princrpaes 
fopicos da mensagem ? 

. Entendo que si~1, ~arque a mensagem es• 
triba-sê em ,i!ous, á saber, nQ.ti.cias vindas dos 
diploniaticos, e no que se o"l5st:l(v.à'. no nosso 
paiz; estes são os dous arg11mentos da men• 
sa~em , parece, por tanto, que era do dever das 
eommissões locar em ambos. Pergunto eu, por 
qu_e guardárão as commissões o silencio ! E' 
objecto por ventura de tão pouca monta? 
Dar-se-ha acaso que os membros das commis
sões lcmao desmentir o ministro? Nno, estou 

-

bem persuadido que elle-; ~ livres e indepen· 
dentes, e n11o pact11ão suas opiniões pelos 
acenos dos rniníslros. 

Entno porque seria? Temeriao acaso os 
membros das commis>ões offender es~e partido, 
que :!Om denodo e ~··m o menor disfarce pro
cura a resta11raç110 ? Tarnhem entenrlo qne nM, 
Sr. presidPnte, porque os membros rlas i-om
missões são dotados de patriotis!no acrysolado. 
Será acaso por qne nilo existe este partido? 
Tarnbem entcmdo que nAo, porqne para negar a 
sua exi,tencia, seria necessúio qne os mern bros 
das commissões estivessem parnliticos e pri
vados dos orgMs sensorios. Acaso nll.o lêm 
elles lodos os dias esses escriptos. q11e dizem 
qne o ex·llllperador deve vir para o Brazil como 
regente para livrar a naçllo de uma camara ven
dida e de uma administração lrahidora? Acaso 
não lêm elles continuadamente outros que 
dizem que a abdicaçãO é nulla e que o duque de 
Bragarn,a deve vii' enlhronizar-se no Brazil? 
Acaso nao sabem eltes que esses homen$, que 
escrevem esses papeis sno protegidos, e de~cara
damente protegidos ? Oude está aquelle que es
creveu dizendo, que o ex-Imperador devia vir 
paru. livrar o Brnzil de uma camara vendida 
e de uma adrnínístraçt\o lrahidora? Onde eslá 
elle? 

Ah ! Sr. presidente, eu nllo qnero manchar 
meus labios com o nom~ de homens, qne apa
drinhao taes individuas. Digllo senhores, existe 
ou n/.lo pat·tido restaurador no Brazil •? Se nl!c, 
existe, digamol-o ao povo francumente. Cumpre 
que fall~111os clarall'lenlc; é tempo, e mais 
tempo de !'aliar uma linguagem nua e ema ; se 
eu entendesse que D. Pcdl'O dncµ1e ele Bragnnça 
<lev ia vir, eu o d iriu nesta casa, µot·que de outrn 
modo sú receberemos a maldiçno que caltio 
sobre o primeiro filho de A<lno; de 011tro motlo 
é dar occasião á que se vá alt::ur no Brnzil umn 
guer·t·a civil, que nno sabemos onde irá. Se, 
porém, estamos convencidos de que ha partido 
de restauraçilo, tempo é de o rebuter. Se o par· 
tido que existe é de uns poucos de homens que 
chorão pela~ cebolas do Egyplo, digamol-o 
tambem, • 

Não se proclamou dando-se vivas á D.Pedro I, 
nesta capital, nem se diga que dar vivas á 
D. Pedro I é o mesmo que dal·os á qualquer 
cortejando, v. g. viva senhor fulano (apoiados) 
como já aqui desgraçadamente s~ disse; não• 
sou de;;te parecer, mórmente quando tal pro· 
clamação se faz com as armas na mão , e 
quando um estrangeiro aventureiro ousa apre· 
sentar-se á lesta desse partido e insultar-nos; 
e quando se aflirma aqui que esse mesmo es
trangeiro · passeia de noite publicamente pelas 
ruas desta cidade. 

En ~sse lambem que assignára vencido o. 
parecer ~orque as com missões na recapitulaçao 
das asserções e factos, expuzerão uns de tal 
arte, que pouco prova.o e cmiltirão outrns que 
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provao, no meu sentir ,a existencia do plano de 
rest,i11ração. 

Diiem as com missões: ,r CondiçM no recru
tamento de servirem os recrutados em Portugal, 
ou fóra dnquelle reino » bom seria que as co,n
m issões tivessem accrt>scentado o qne se acha 
nos officios dos nossos diplomatas, e vem a ser 
« podendo ser empregados fóra de Portugal, 
ainda depois do reino líbPrtado » porqUe, esta 
condição tem algum peso na minha opinião, 
pois mostra que as tropas forão engajadas para 
servirem ainda depois do reino libertado. Este 
argumento nllo se devia omittir, por que, para 
que queria o duque de Bragança exercito em 
Portugal depois do reino libertado? Terá elle di
nheiro para o sustentar? O estado mesquinho de 
Portugal poderá favorecer para isso? Quererá 
eHe conservar no seio da naçllo portuguez;:,. 
homens com quem os militares porluguezes hão 
de imtipalhizar por força? Não sabemos nós que 
uma das causas da revolução de 1820, foi por 
que os militares porlnguezes não podino soffrer 
os estrangeiros nos portos? Enllio de qne set·
viráõ essas tropas depois do reino libertado? 

Diz mais a commisslio : « repngnancia dos 
polacos de servirem fót·a de Portugal » isto 
assim nada prova, e daqui nada se colhe ; en
tretanto que nos officios se encontra este argu
mento em sua verdadeira luz, por que diz: 
lf sendo muito de not.ar que entre os recrutas 
vindos de França na.o se encontrava um só po
laco pela razão clara de que elles com os seus 
officíaes exigilio n!\o serem empregaiios em caso 
algum fóra do reino de Portugal. » 

Todos sabem o empenho com que o duque 
de Bragança está recrutando; lodos sabem quilo 
valorosos são os polacos, homens experimen· 
larlos na guerra, e que desgraçadamente estao 
soffrendo a sorte mesquinha, que sem duvida o 
Brazil ha de soffrr.r, se voltar o duqul! de Bra
gança. Elles silo proscripfos, suas mulheres e 
filhos desterrados ; é a sorte que nos espera se 
nós entregarmos os pulsos aos ferros; ma$ se 
por infelicidade no~sa isto acontecer, estou per
suadido que mais hoje m;iis amanhã os brazi
leiros hão de converter esles instrumentos de 
ex.terminio e morte em instrumentos de vin
gança e justiça. (Apoiados.) 

Ora, estes polacos ntto forãO recrutados, por 
q!ie recusár!l.o servir fóra de Portugal depois da 
libertação do reino; eis o argumento de que 
se servem os diplomaticos, e do qual se tira 
uma illaçll.o obvia, e vem a ser que os polacos 
querem concorrer para dar a liberdade ao povo ' 
portuguez, mas não querem escravisar o povo 
brazileiro, (apoiados) lenho fallado ácerca de 
certas P.Xpressões 1:xpendidas com tar arte que 
pouco provllo. 

Vamos agora aos factos omittidos, que no meu 
sentir s11.o muito ponderosos. 

Dizem os officio~ dos nossos dip1Ómaticos que 
D. Redro duque de Bragança l!rê, persuadido 

pelos seus conselheiros, que trl'einado de sett 
filho o Senhor D. Pedro II não chegará á maior• 
idade. E' isto indifferente para ser omittido ? 
Creio qne asta asserção não é das vagas, mas 
antes bem affirmativa, e, de gt•ande peso para a 
presente qnestilo, Devíao as comrnissões omittir 
o que dizem os diph)lnatas sobre u volta de D. 
Pedro? Dos seus officios nllo colhemos nós com 
que madurf!'t"a e sinceridade pt·ocederão nesse 
exame? « As informações (dizem os nossos di
plomatas nos seus offieíos) que no principio 
forao vagas, já se achao apoiadas em algnmas 
probabilidades, e são mais positivas. Em Março 
de 1833, accrescentao elles : cc sobre as vistas 
do duque de Bragança a respeito do Brazil nllo 
póde ,iá existir a menor duvida. Devemos tomar 
medidas como se o perigo fosse eminente. >> 

Estas e outras informações que temos, nllo 
vos lev:i.o talvez a crer com evidencia moral 
humana, que ha um plano de ·restauraçilO? 
Quem são os diplomalicos que nos transmittem 
taes cousas? Ser1!.o acaso homens leves e em
bahidores, ou homens dcxtros e probos ? Eu 
na.o os conheço, porém tenho abonos, seguros 
de que elles s!l.o habilissimos diplomatas ; assim 
nos informou nesta casa um coripheu da oppo
sição, (apoiado.1) prodiga\isando·lhes grandes 
elogios, e bem assim um dos membros das 
commissões reunidas ; e eu creio que esses di
plomaticos es!M bem conceituados na opini!lo 
do~ ill11stres deputados da opposição, que for:i.o 
membros do ministerio passado; aliás os terino 
demitlido. Senhores, devemos prevenir os 
males q1Je esta.o a cahir sobre o Brnzil. Ve- • 
jamos como homens phil11ntropos querem po
voar a nossa putria que é o paraíso do mundo ; 
porém paraíso inculto. 

" Precisão-se parn uma companhia commel'• 
ciunte e colonial alguns homen~ 11clivos e in
lelligentes, na qualidade de colonos para o 
Brazil, etc, Dar-se-ha preferencia a officiaes 
desempregados do exercito e nrlilherin de ma
rinha ou de tropa regular, etc., que devem estar 
preparados para obrarem de qualquer maneira 
que as cil'cumstancias exigirem " laes sao as 
condições, com _que sao engajados colonos,· que 
devem augrnentar a nossa populaçao cc por 
tempo de 12, 18 ou 24 mezes! « Que homens 
tao aptos e lllo robustos, e já <:alejados nos tra
balhos para amansarem terras incultas e mattos 
virgens. 

Em verdade muito gratos devemos ser aos 
eugajadores de taes colonos ! 

lJm dos nossos diplomatas laz uma reflexão 
mui judlei0ia,ê que se deve ter em toda a con
sideraça.o : ; Quando vencido onde irá D. Pedro 
com as suas tropas e navios de aventureiros ? 
Na.o virá para o Brazil? n A causa de Portugal 
está para decidir-sP., senhores, não \111bemos nós 
presentemente em que estado esta esta causa 
em que D. Pedro está empenhado? Creio que 
todos sabem. 
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Eu sinto, sinceramente o digo, que o Brazil 
uao tivesse a gloria de pôr no throno portug1Jez 
uma brazileira ; eu desejaria que·º Brazil désse 
a Portugal uma constituiçn.o, para que Por
tugal recebesse o penhor de sua liberdade 
daquelle mesmo Brazil que os portugt1ezes diziao . 
que nao entendia o que era conslituiç:l.O, e a 
cujos habitantes tratavao de orangotangos; 
ficando os portuguezes assim livres dos hor· 
rores que hoje estao soffrendo ; eu creio que o 
negocio eslá breve a desfechar-se, e Deos per
mitta que eu me engane, rnas desfechando, 
para onde irá a esquadra e a esses estrangeiros 
engajados quem lhes dará dinheiro? Talvez se 
diga que D. Pedro tem mostrado muita volubi
lidade, e que as nações nil.o confião nelle; con
cedo, mas no Brazil nl!o terá elle um partido; e 
estes homens especie de suissas, que esta.o a seu 
soldo, nao poderáõ vir, arriscar suas vidas para 
i,e tornarem felizes se vencerem, ou morrerem 
no seu officio se forem infelizes? Se D. Pedro 
está mal com Sartorius, elle achará muitos Sar
torius na Europa. 

Depois de mostrar que, segundo as premissas, 
a conclusão do parecer devia ser a desnppro
vaçãO das propostas do governa para prevenir 
a restauraçao, e que, portanto, a conclusll.o se 
nao continha nos princípios; depois de tornar 
a fallar a favor do emprego de cautellas para 
prevenir a restauraçno por que no diccionario 
dos politicos, nunca anda separado abdic<1çll.O e 

• arrependimento como bem o provarll.o Carlos V, 
Napoleao, Victor Amadeu, etc., etc.; voto contra 
o p:\l'i:,ccr das commissõcs, nl\o se propondo 
porém á apres~ntar voto separado com receio 
de seus conhecimentos que diz serem aca
nhados. 

Sr. presidente, quando o aclual 1ninislt~ dos 
negocios estrangeiros veio apresentar a men· 
sngem, elle era olhado por todos como homem. 
probo, até o aclo de apresentar a mensagem, 
por que hoje em dia sabe-se bem que, por um 
nada ; se trata fulano de Caramurú ; fulano. 
de exaltado republicano, etc., é o estado em 
que estamos ; mas entretanto todos os perio
dicos da opposição deitivão os bofes pela hocca 
para fazerem elogios a estf! ministro, e outros 
periodicos dizi!io que elle era Carâin~ú ; não é 
par e.ste modo que eu fórmo juízo de un\ homem 
porque giuítos tenhQ eu ouvido chamar Cara-

- murús, que por factos têm provado que sao bra
zileiros amantes de sua patria, e têm as me
lhores intenções do mundo; mas é este o mi
nistro que nos apresentou a mensagem. 
. Eu estou persuadido que, nas cousas phy

s1cas, como nas moraes, as mudanças sno gra
dualmente feitas e qne nada se faz repentina
mente ou de salto; entretanto, apenas, este mi
nisb-a nos apresenta esta mensagem os perio
dicos da opposição lhe fizeril.o crua guerra, como 
se descobrissem nelle credo politico, que antes 
não tinha, 

Conclue mfnifestando quanto sente que S. Ex. 
não tivesse sido convidado para assisti r á dis
cussão, e não p.tra revela1'9!iegredos de gabinete, 
para melhor convencer aos que se oppnnhao á 
probabilidade da e11istencia do plano de restau
raça.o. 

Accrescenta qt1e era digno de reparo que 
em tal ensejo as comrnissêleô nenhuma medida 
houvc;isem proposto, para prevenir tao grande 
mal, qual à restauraçao, de que somos amea
çados. 

O SR. PAULA ARAUJO pede a leitura dos 
officios, de que trata a mensagem. 

O Sr. Alves :Branco falla nesta materia e 
responde aos argumentos do Sr. Costa Fer· 
r~ira, defende o parecer das cornmissões, e traz 
á recordaçl!o da camara a abdicação de Carlos 
IV, e o decreto em que manifestava o seu ar
rependimento. 

O SR. 1° SECRETARIO lê o officio do ministro 
dos uegocios estrangeiros, que aco1'1 panha a 
remessa dos officios de que se trata, em que se 
declara ntto virem os nomes dos indivíduos, 
para nl!.O serem compromettidos. 

O SR. PRESIDENTE estando a ponto de propôr 
a votaçao se acaso devem-se lêr os officios. o 
Sr. 1\fontezuma oppõe-se á votaçao, declarando 
que o Sr. presidente nao tem necessidade de 
consultar á camara, pois qt1e, em casos iden· 
ticos, isto é, de <,e lêr officios, que estão sobre a 
mesa, o Sr. presidente tem decidido sobre a 
sua leitura sem votação, e por isso a julga 
desnecessaria. 

O SR. PRESIDENTE manda fazer a leitu1·a dos 
refüridos o Ui cios pela S1·. 1 º secretario, sem vo
taç9.o da camara. 

O SR. SouzA LoBo pede a irnpressao dos 
oíficios, para serem remeltioos a todas as ca
maras do Brazil, por ser este objecto da maior 
importa ncia. 

O Sr. Carneiro d.a. Cunha. falia na qu eolao, e 
mostra que ha com toda a certeza um pa1·tido 
restaurador ; e que ain,\a ha muitos portu
guezes, iguaes aos sebastianistas, que ainda 
têm esperanças na recolonisação do Brnzil, e 
que em materia tão importante, como apre· 
sente, nao quer o meio termo ; quer sim de
clarar-se com toda a franqueza, e por este mo
tivo· na.o lhe parece justa a coTJclus!lo do pa· 
recer das commissões. ·• 

O Sr. May falJa nesta 'materia, lembra que 
ha um v,Pto separado de um membro da com
missao, ao qYe o Sr. Costa. Ferreira responde 
que apresentará. 

Continua o illustre orado1· a discorrer sobre 
a questão. 

Chegada a hora, fica a discussão adiada, e 
cm',h a ordem do dia, qÚe é mesma de hoje, 
levanta-se a sessão depois das 2 horas da 
tarde. 
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Sessão em ~8 de Junh-;, 

PRESIDENCIA DO SR. LIMPO DE AllREU 

SuMMARJo.-Expediente.-Publicação do.s do
cumentos relati'.vos á mensagem. -Discursos 
dos Srs. Henriques de Rezcnde, Odorico 
Mende.i, Custodio Dias, Carneiro Leão, Lobo 
de Soiiza, Carneiro da Ottnha, 11:lontezwna, 
Hollanrltt Cai,alcanti e Evaristo. -Ordem 
do dia.- Dfacu~são da mensa.gem.- Dis
cursos dos Srs. Montezuma, Costa Ferreira, 
Arat\jo Liina, Pa·ula e Souza e Perdigã_o.
.Adiamento da discussão para vo_ltar a uma 
c1m1nissão. 

A's 10 horas feita a chamada, comparecem 
85 Srs. tieputados, fallão com part icipaçll.o os 
Srs. Junqueira e Paes de Barros; e sem ella os 
Srs. Luiz Cavalcanti, Corrêa Albuquerque, Lino 
Coulinho, Pinto Chichorro, Caelano de Almeida, 
Gomes da Fonseca, Ferreira de Mello, Pinto 
Coelho, Paula Simões, Clemente Pereira e 
Ledo. 

Abre-se a sess:io, é lida e approvada a acta 
da antecedente. ' 

EXPEDIENTE 

-4 

O Sa. 1° SECRETARIO apresenta os requeri
mentos do coronel lgna,,io Viegas Tourinho 
Rangel, de Joll.o Manoel de Almeida e outros 
cidntlnos. da vi lia de S. Carlos da província 
de S. Pn11!01 e de Antonio Francisco de An
drade e oull'0S citludnos da mesma villa de 
S, Ciirlos,-A' co111missno dtJ petições. 

Appt·ovu-sc o seguinte requerimento: 

« Reqneil'o que por r.sta vez se destine o dia 
de sex.ta-feirn para entrarem em discussllo as pt'o
poslus dos conselhos geraes.-Sá Palacio.» 

O Sn, Loso D& SouzA manda á mesa o se
guinte requerimento : 

cc Requeiro que se imprimão os documentos 
offi~iaes, enviados á esta camara pelo governo, 
relativamente aos planos de restauração do 
ex.-Imperador D. Pedro; e que depois de im
presso se remetia aos presidentes das proviucias 
numeros sufficientes para serem distribuídos, 
pelas camaras municipaes de cadir uma das 
mesmas provincias.-LÕbo de Souza.» 

.!) Sr. Henriques de Itezende diz, qne 'não 
convém que semelhantes documentos se im• 
pl'Ímil.O. 

O Sr. Odorico Mendes é de opinill.o contr~ria 
á do illustre deputado, e diz, que uma vez que 
os espectadores das gallerias tinhll.o ouvido o 
conteúdo daqutlles officios, nll.o d"eve set· se· 
gredo para os outros cidadãos. 

O Sr. Custodio Dias é de voto que se im
pdmão os documentos . 

~ O Sr. Carneiro Leã.o é de opiniilo contraria, 
declarando que o conhecimento, que vllo ter as 
municiµaliclad es é nenhum. 

O Sr. Lobo de Gouza, diz, que u ma vez que 
.os documei1tos tinl1ào sido lidos na[Juella casa, 
convém que se lhes dê a maim publicidade pos
sível, para que a nação, que lem parte neste 
negocio tome os meios seguros p«ra se oppór 
ao plano da restauração; que ha quem diga, 
fulano ahi vai ; fulano volta par:1 o Rio de Ja
neiro, etc.; e qutJ disto não sabem as munici
palidades ; e que, portanto, convém que todo o 
Brazil o saiba, e que se envie aos presidentes 
das províncias bastantes exemplares; diz mais 
o illuslre deputado, que o inimigo está á porta; 
(avoilJ.do) mas de qual4uer maneira, q11e venha 
D. Pedro, será esse um dia fatal para todo o 
Brazil, e mesmo púa os restauradores. 
(Apoiados). 

O Sr. Carneiro da Cunha, diz, que se a ca
m ara tivesse sido mais circumspecta, taes papeis 
n!l.o deveria.o ter sido lidos ; mas uma vez que o 
forno é de voto que se lhes dê essa publicidade ; 
que o que se tratou na camara em sessão secrnla 
tal vez fosse sobre isso. 

O Sr. Montezuma diz, que vota pelo reque
rimento do Sr. Lobo de Souza, porque a ver
dade não receia oulra cousa, sen:10 a escuridào ; 
que se fô1· possivel que torlos os cidadãos 
leião esses documentos, será bom; que nllo é 
daquella casa, mas sim elos clubs, que sah iráo 
as de$ordens; q11e uns escrevem e q11 e 011tros 
lambem escrevem; e que neste caso será bom, 
ciue cada um dos cidadaos seja juiz; e pede 
ainda mais o illu~tre deputado que imprima.o 
lambem os uf(icios, iue linhno sido ap1·esen lados 
o anno passado naquella augusta camura pelo 
ministro dos negocios estr~geiros. 

Vem á mesa, e é apoiada a emenda do 
Sr. Montezuma : 

te Que se publique lambem os officios er.viados 
á camara o anno passado pelo ministro e se
cretario de estado dos negocios estrangeiros, 
sobre o mesmo assumpto.-M"ontezuma.l> . 

O Sr. Carn~o Leão, pede ao Sr. presidente, 
que se observe o regimento sobre este objectu ; 
e que se acaso se deverá _decidir este negocio, 
em sessno secreta. 

O Sr. Montezuma pede a palavra pela ordeQ.1 
para que se lhe aponte algum artigi d'.ó 
regimento, que prohiba á elle d,)putacto a.pedtr 
que em sess!I.O publica, se declare o que foi tra
tado em sessll.o secreta ; que emfim todos 
otJuerem a publicidac!e Qeste n<'gocio, 

O Sr. Hollanda Cavalcanti diz que na.o sabe 
qual é a razào porque se emb:rtaça a impressilo 
de uma cousa; em que hontem nào houve du
vida que se publicasse ; que não vê nada para 
se tratar cm sessão secreta ; que tudo islo é · . 
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objecto para ser tratado em publico, mas que se 
admira muito, que haja quem tenha denunciado 
rn1q11ella casa, o que se p~ssou em sessão se
creta, e que depois peça segredo; que emfim 
Deus o livre de taes segredos, e de taes homens 
parn guardar segrerlos; e conclue o íll11stre 
orador dizendo, que a questão está na ordem do 

· dia, e que deverá ser tratada em publico, 
O Sr. Carneiro da. Cunha. dá uma explicação 

ao que tinha dito. 
O Sr. Evaristo pedindo a palavra para bem 

da ordem, requer ao Sr. presidente, que nao 
dei:i::e continuar a discuss/lo sobre a 2" parte do 
requel'imento; e que quanto, á 1" parte póde 
continuar e vota por ella. 

Fica a discussão adiada pela horn, propõe-se 
a urgencia, a qnal sendo apoiada, nl'l.o passa. 

ORDEM DO DIA 

•continua a discussão do parecer das duas 
commissões reunidas de conslituiç~o e diplo
macia sobre a mensagem rlo governo, lê-se e 
apoia-se a emenda do Sr. May, apresentada na 
sessão anterior. 

,, Senhor.-A camara elos deputados pezando 
com ·a maior sol licitude a mensagem enviad:t a 
V. M. Imperial pOl' via do min isll'O e secretario 
de estado dos negocios estrangeit·os em 7 ue 
Junho do presente armo, e examinando miuda
d,11nento:i os documentos qne por tal occasi/lo 
lhe f'orão retnellidos: julga do se11 dever mani· 
festai· a V. M. Imperial que se acha convencida 
da grande necessidade que ha de informar á 
naçno inteira, por meio du publicaçno Llc todas 
as respeclivns peças, que os ameaços de rcs· 
llrnraçno, e todCls os males que uellus podum 
resnltar no imperio, sno e terno de ser as con
sequencius da ornissno que houve em nl\o 
submcller ao julg:.unenlo nacional, 1111 fórrna do 
urt. 12 1la con~lituiçi\o os acle!! • dos diversos 
politicos do irnperio em 7 de Abril de 1831, 
logo depois dos aconlecimeulos daquelle notavel 
dia: bem como lambem Jerivao, e lerão de 
derivar da jnsla expeclaç!!o, e innuferivel direi lo 
que têm lodos os povos de esperar, das mu
danças politicas exlraordinarias, os melhora
mentos de condição qne são as unicas justifi-

t cações de mudam,:~s políticas. 
"A ~mara dos dep11tados, por tanto Senhor, 

limitando-5e ao que fica expendido, quanto ao 
nosso direi lo conslilucioual e na parte relativa 
ao Llireito natural e geral, a repeilo das am,•aças 
de reslauraç1to, passa a sy,npalhizar corrf V. M. 
Imperial por motivo da inquielaçao em que se 
acha o imperial animo de V. M,1gestade á vista 
das informações havidas a respeito de tentativas 
de rest:rnraçllo desde o anno passado até hoje, 
Julgou tod .. via a camara ser de seu dever re
cordar aqui, perante V. M. Imperial'que gazetas, 
~artas e ~oatos, já em 1831, tinhll.o lambem 

ameaçado o Brazil com dous grandes ma1es, que 
o primeiro destes males, mais . perigoso e m iis 
anti-constitucional qne o segundo, era a divisllo 
do Brazil sem rerniss!io ; que o segnndo destes 
males, infinitamente desairoso para o Brnzil, e 
qnasi to.o anti-constitucional como o priiueiro,era 
a reslauraçll.o; e que ambos !eriao de proceder do 
infoliz esquecirnento que houve do art. 12 da 
constituiçno; que no em tanto, senhor, os minis
tros de V. M. lrnp~~l atinárAo logo com II possi
bilidade da existencia do mal dá restauraçno ; e 
folgarão sempre em suppôt· que o primeiro destes 
males já.mais poderia ter lugar, apezar de estar 
preconisado nos mais importantes periodicos 
inglezes e francezes, que tem milhares de subs
criplores, e milhões de leitores por todo o 
mundo. 

« Considerando, puém, senhor, acamara dos 
deputados, que talvez os nossos diplomatas fóra 
do impcri0 tenh!lo confundido innocentemente 
(posto que infefümente) a protecçao e alle11ciosa 
sympathia, prestadas á pessoa do Senhor D. 
Pedt'O ex-Imperador, por alguns gabinetes e de
nominadas nos doc11mento3 a qne se refere a 
mensagem de V. M. Imperial certas potencias); 
a camarn nos impoz especialmente a tarefa de 
testemunhará V. M. Imperial a sua aclmirnçri.o, 
cansada pela apressurada crenç;1 dos ministros 
de V. M. Imperial nas cartas eslangciras, <.:m 
ass11mplos de tanta delicadeza ; ao mesmo tempo 
que os ministros de V. M. Imperial aqui, nll.o 
se fazem carg;1 de reconhecer, que o equilibrio 
politico das outras nações, qne nfto enlrllo no 
numero das mencina<las certas potencias, seria 
melhor gar.111lia conlra a reslauraçllO do que 
lodoii os tdarmes, quer vcr·datleiros, quer exa
gerados que a tal respeiln se pudessem aqui 
upinhonr; o nno assim, Senhor, no caso em 
qne, em vez ue certas potencias, fos~em grandes 
ou muitas ns potencias qne tivessem de favo
nc11r 1\ restaurnçtlo; o que certamente nào é 
politico esperar da jnstiça e do respeito interna
cional que os gabinetes estrangeiros prestll.o ao 
imperio do Brazil, e á interessante posiçrw de 
V. M. Imperial. 

"Igualmente, Senhor, nos encarregou a ca
mara dos deputados de patenteai' á V. M. Im- • 
pel'ial a sua intima persuasão da conveniencia 
que haveria em fazer ver, ao CO\'!..lO legislativo, 
t11do quanto o governo de V. M. Imperial possa 
julgar necessario e justo para definir a sorte da 
ex-i\nperalriz do Brnzil, a .Senhora princeza de 
Leuchtemberg, e fixar a . cnthegoria da inno
cenle..princeza sua filha, por isso que, nenhum_ 
bráziteirj> genel'oso e cordato, poderá con· 
fundir a sit~<,;llo-rlestas duas augustas se· 
nhoras com a t"atâtida,te que talvez ainda por 
algum tempo, lmiha de consignar a pessoa do 
Senhcr D. Pedro, ex-Imperador, mais 110 susto 
do que á geuerosa piedade do Brazil sua segunda 
mlli; e tudo i$lo, Senhor, com o risc~de se 
tornar a confundir daqui a mais algum tempo 
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as razoaveis•pretenções daquellas duas se
nhoras princezas com novos projectos de res
tauraçllo; o q:ie viria a ser o me~mo que con
servar o imperio em um continuado abalo e 
mantel' os minigtros de V. M. Imperial no desa
grndavel prejudicarnento de precisarem incom
modar-se a si e á naçtto com novos boatos 
de restauraçao e ulteriores propostas de me
didas fortes, em prejuízo das garantias consti
tucionaes, a titulo de obstar-se á restauraçtto ; e 
tudo isto com evidente l'isco de quebrantamento 
da integridade do imperio, cujas províncias re
motas, ouvindo só fallar em boatos de um mal 
e sentindo os defeitos de outros males, ntto 
menos sensíveis, nao poderitto ver, de bom 
grado as repetidas equivocações dos ministros 
de V. M. Imperial. 

« E como seja notorio, que a digna mocidade 
brazileira, ciosa pela verificaçao dos bens que o 
dia 7 de Abril lhes dev~ra ter segurado, se 
magôa sensivelmente com as idéas E: boatos de 
restauraçao, se muito mais assim, portanto, á 
vista do serio alarme que a mensagem de V. 
M. Imperial, produzia em nobres . peitos bra
zileiros; a camara dos deputados nos enviou 
notadameote com o inlento de significar á V. 
M. Imperial os seus sentimentos ácerca da ur
gente precisao de 111edidas conciliatorias da parle 
do governo de V. M. lmperial, para com os fieis 
e honrados servidores d~quelle dia, que vio 
passar o sceptro para as maos augustas de Vossa 
Magestade Imperial: os quaes, por desgraça in• 
calculavel, ou forl\o preciµilados maehiavelica
mente em masmorras, em prisões e em esquc
cimen to, ou passando desta paia melhor vida, 
deixárll.o filhos e parentes, dos quaes muitos n11 
verdade zelosamente se tran~portao contra Lodns 
as id~as de reslaurã,ao, em quanto outros, con
signados á miseria, s6 cborllo sobrn a memoria 
de seus parentes e amigos, pragul'jando o ba
rulho que dcsnaturalisou os effeílos que havia 
direito de esperar daquelle memoravel dia. 

« E por ter a experiencia mostrado, depois da 
queda da assembléa constituinte, que os boatos 
e noticias de diplomatas, de gazetas e de carlas, 
podern servir com muita facilidade, bem como 
servir~o em 1823 e 1824, para se organizal'em 
exen.:ilos e arrnadas.,.debaixo do pretexto de 
invasões, que depois ih assembléa constituinte 
se dissolver, nunca, nem leveu,ê,lte, se verifi
cár:i.o,.e que só sim servirão para reduzir o im
perio a uma quasi insolvencia, e ameaçar as 

.. li)ierdades p11blicas, a camara dos deputados 
nos enviou finalmente, senhor, co,n a obrigaçao 
de declarar perante V. M. Imperial, que ella se 
prestará constituc1onalmente a habilitar o go· 
verno de V. M. Imperial a fazer face contra a 
vurificaçno da reslauraçào, na certeza de que V. 
M. Imperial pezará na s1111 alta sabedoria u in• 
feliz impressno que no Brazil ficou dos abuzos 
em 1823, 1824 e depois ulé o dia 7 de Abl'il 
de ]881, do apinhoamento de din'iieiroa e de 

forças ; emquanto que o despreso da força moral 
fez sempre inutilizai- os mais sensiveis sacri
ficios de sangue e dinheiro brazi!eiro. 

« Paço da camara düs deputados, em 25 de 
Junho de 1833.-0 deputadü L. À. May. » 

O Sa. CosTA FERREIRA manda á mesa como 
emenda o seguinte -VOTO SEPARADO 

cc Como membro da commiss!!.o de consti
tuiçao ante a qual foi trazida a mensagem do 
governo, na.o tendo podido annuir ao relatorio 
e parecer das commissões de diplomacia e de 
conslituiç!lo, que assignei vencido; cumpre-me 
exp6r á esta augusta camara as razões, que a 
isso me movêrão, bem como a minha opinião 
ácerca da materia sujeita. 

« Entendo serem desnecessarías, e mesmo 
infundadas, as trez observações, offerecidas 
pelas com missões, ao começarem o seu rela
todo : em primeiro lugar porque a mensagem 
do governo n:i.o faz offensa á esta augusta ca
mara, no que toca á maneira por que forao con· 
sideradas as communicações secretas do nnno 
passado, pois o mesmo ministrn dos negocios 
estrangeiros concorda em que ninguem, na
quclle telllpo, devia presumir que se tramasse 
piua a reslauraç!lo, embora não aponte para 
esta asserçllo as mt::smas causas que as com
missões aponto.o; em segundo lugar, porque 
no.o é justa a censL1ra feita ao ministro de haver 
coul'undido a regcnc:ia com o ministerio ; pois 
o repuro da falsa arguiç!l.O de sinistros de
sígnios, com que se imputa ao ministerio e á 
regeucia o plano de quererem mudar a forma 
do governo, parece inserido na mensagem, nao 
no intuito de apresentar estas duas entidades 
na mesma linha de irn\sponsabilidade ; mas 
sim parll fazer notar as tramas urdidas no in
lel'ior do paiz, lendo por grande meio o des
credito do chefe do poder executivo e de seus 
agentes, confirm!l.o as noticias recebidas do 
exterior. Ne111 sao as ob3ervações sllpradilas 
mais justificadas, no que pertence á terceirn 
especie, pois a opinião do ministro que julga 
comµremellitla a rnonarchia conslitucional no 
Brazil, caso a restaurnçtl.o se effectue, póde ba
sear-se em argun1ento;; fortissimos e quanto á 
mim, de uma verdade assustadora. 

« Entrando na substancia do relatorio e pa
recer da commíssM de difJlomacia e de consti
tuição, sobre ,os ducumentlóls 1íltimamente pe· 
<lidos ao governo, ~ á ellas ~apr'esen~os por 
copia, é lambem o meu modo · de pcnsT.r · di· 
vergente daqnelle que dirigia no seu trnbalho 
as duas commissoes, e direi francamente qual 
~eja e em que se funda. Como principaes bases 
do meu juízo tenhcJ duas informações enviadas 
pelos diplomatas brazi leiros na Europa, aonde 
é impo$sivcl não encontrai· lodos os caracteres 
de ve1·d11de. Sao estas : pdmeiro, as condições 
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impostas aos eslra~gQÍros engajados por cont_a 
do duque de Bragança, condições que modi
ficadas ao depois e accommodadas ao intuito 
especioso de effectuar uma colonisação para o 
Brazil, se tornarll.o mais ameaçadoras, como 
farei vêr; segundo, a linguagem e os gabos dos 
homens que sempre· iníluirlíO no espirito do 
ex-Imperador e cujas esperanças de restauraçll.o 
se estribão sobre hypotheses de que no Brazil 
havia anterior conhecimento. 

« Começando pelas condi_ções impostas aos 
estrangeiros engajados, são estas :-de servirem 
ao Duque de Bragança por espaço de 3 annos 
em Portugal, ou fóra delle, ainda mesmo depois 
de restaurado o reino-seria pueril acreditar 
que fóra de Portugal premeditasse D. Pedro 
empregar força, a n9.o ter em vista o Brazil. 
Este juízo se reforça não só com a noticia dada 
em uma folha ministerial ingleza, aonde se diz 
-saber-se de boa parte que o final destino das 
tropas estrangeiras ao serviço do duque de Bra
gança, é a reconquista do Brazil,-e com o facto 
da rejeiçllo dos polacos, só porque a essas con
dições se n!lo quizerllo sujeitar; (o que indica 
bem os desígnios escondidos com que se en
gajão taes forasteiros) mas ainda e muito es
pecialmente com os detalhes da projectada 
coloni!laçao para o Brazil. 

« Em Inglaterra, uma sociedade, relacionada 
com os agentes d! D. Pedro, procura, segundo 
se demonstra por documento authentico, an
gariar homens na qualidade de colonos para o 
Brazil, ou outra qualquer µal'le, os quaes sejllo 
activos e intelloigentes. Dá-se para esse projecto 
prefe1·encia aos officiaes desempregados do 
exercito, arlilhe1·ia de ma.rinha ou tropa regular 
e devem taes colonos estar preparados para 
obrar de qualquer maneira que as circumstan
cias possao exigir ; o seu engajamento é feito 
pelo tempo de 12, 18 e 24, mezes. Claro fica, a 
só leitura de semelhantes clausulas do con
fracto, o fim a que esta supposta colonisaçno se 
destina, e dahi tambem se póde deduzir aonde 
serão empregados fóra de Portngal, os forasteiros 
armados que o duque de Bragança tem tornado 
a sen soldo. 

,e Na.o posso deixar de encontrar relaçllO em 
tantas circumstancias, qne entre si guard9.o 
proxima analogia, e que na sua serie da.o todo 
o aspecto-de um plano premeditado contra as 
liberdades da nação brazileira. • 

,e Pelo que cabe á linguagem e gabos de 
home~ que sempre influirao no espirito do 
ex-Imperador, eu lhes daria menos importancia, 
altenta a possibilidade de serem a expressão 
11atural de fantazias e calcu!os exagerados. 
comrnuns á todos os emigrados, e satellites de 
uma potencia decahida, se não observasse que 

,_perfeitamente concordno com o que temo.s diante 
dos olhos. Affirmao esses homens que no Rio 
de Janeiro se trata de um nós abaixo assignado, 
que tem grande numero de assignaturas, 

_ TOMO 1 .. 

pedindo o regresso do ex-Imperador ; e blson::i.o 
a facilidade com que o Brazil será subjugad!', 
das reccrtnpensas com que hM de, á nossa custa, 
ser cor6ados seus esforços e serviços. 

,e Quanto aos raciocínios notados s9.o elles 
identicos ao que todos os dias aqui se ensina ao 
publico, em jornaes que se reproduzem, e que 
uma facçllo ousada popularisa e applaude ; 
quanto á representação coberta com grande nu
mero de assignaturas, desde muito tempo os res
tauradores vozeao a sua existencia. O mutuo 
esteio que se prestão os discursos mencionados 
dos vallidos do ex-Imperador, que na Europa, e 
os são a cada hora repetidos por seus partidistas 
entre nós, dá um acrescimo de forças ás pro
babilidades que já tenho indicado, e as eleva ao 
gráo sufficiente para produzir em juizo circum
speclo uma racional convicç!lo. 

<e Eu poderia accrescentar a tudo isto os argu
mentos que resultllo da audacia sempre cres
cente dos asseclas da restauraçno no Rio de Ja
neiro, não desalentados com a catastrophe que 
experimentárão em 17 de _Abril ds 1832, e das 
confissões que a miudo lhes escapão, eu po
deria deter-me ácerca do progresso que se nota 
na marcha dos planos que da Europa nos silo 
revelados e que obrigou a um dos nossos diplo
malicos a empregar ultimamente as seguintes 
notaveis palavras :- sobre as vistas do duque 
de Bragança sobre o Brazil, nllo póde já existir 
a menor duvida:- e fazer reflexões adequadas 
ao silencio misterioso que o duque de Bragança 
tem guardado neste negocio, sem embargo de 
haver já sido uma vez ameaçado á semelhante 
titulo, e com abominavel tentativa, o throno do 
seu augusto filho o Senhor D. Pedro II.; talvez, 
segundo as informações officiaes, o duque de 
Bragança se ache com effeilo persuadido da im
possibilidade de mant~-se no Brazil a autori
dade do Senhor D. Pedro II., formando assim 
errado conctito do caracter bt'tizíleiro. 

<e N9.o querendo, porém, abusar da pacieucia 
da camarn e iusistir sobre circumstancias, pro
babilidades e analogias que ao juizo e peri.pi
cacia.de cada um dos representantes do Brazil, 
nso podem ter escapadC\, limito-me ao que ex 
pendi, terminando com o parecer que é neces
sario resnlladoÕo-.,flleu modo de enca1·ar a men
sagem do govegno, e do pezo que dou aos 
documentos em que esta repousa. 

PARECER 

" Responda-se ao ministro dos negocios es- ~ 
trangeiros que a camara dos dep'!tados,..- firme 
em sustentar a honra brazileira, o systema mo
narchico constitucional, o throno do Senhor D. 
Petlro II, e a revolução de 7 de Abril ; coadju
val'á efticazmente o governo, ein tudo que fôr 
constitucional e justo, para se ev~ar o opprobrio 
de uma restauraçao, e que tomará • em conside
ração as suas propostas. - 41 
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« Paço da camar11 dos deputados, em 26. de Sr;, Monteznma, Castro e Sil~, Duarte e Silva 

Junho de 1833.- A. C. da Costa Fe1·reira . » Castro Alvares e Hotlanda Cavalcanti, é julgada 
O Sr. :Montezuma. diz que a emenda do Sr. a materia discutida ; e sendo posta á votaçao a 

May lhe parece peça interessantíssima; e que emenda do senado, nno passa· 
para se tomai' conhecimento desta digna peça, Entra em discussão nm projecto de lei sobre 
convém que se impri111a; que o voto separndo sesmarias. 
é diametralmente opposto ao parecer das com• O Sr. Perdigão propoe o adiamento desta 
ia.issões, e que por consequencia, lambem se questao, dando por motivo nao virem os Srs. 
deve imprimir i que nll.O é possível, que a ca· deputados preparados para discutirem um pro-
mara tome o perfeito conhecimento dessas jecto de tanta importancia para toda a naçao. peças, achando-se ellas sobre a mesa, e por 
conseguinte vota pela impressao de ambos os 
objectos. 

O Sr. Costa. Ferreira é de opinill.O que se 
imprimllo. 

O SR. CARNEIRO DA CuNHi\ vota pela impressl\o 
do voto separado, e nllo da emenda. 

Tendo fallado nesta materia, isto é, votado 
pela impressllo, os Srs. Calmon, Alves Branco, 
Odorico Mendes e Perdigão. 

O Sr. Montezuma. torna a sustentar a dou
trina do seu requerimento, e diz, que se fôr ne
cessario proporá o adiamento da quesU10; diz 
mais que a emenda do Sr. May nào é um c11a
rol'e de dormideiras, como um Sr. deputado 
havia dito; que é uma peça filha da reflex&o, 
tinha sido bem meditada e que c~1pre 
nllo fique no pó do esquecimento ; que 
proporá o adiamento da questllo até' amauhll, 
ou alé a irnpressllo da emenda, e do voto se
parado. 

•· ..... O 'adiaineh\d é ·:rp·o!:rdo · e· enl\·[l :em· d-iG- ·• 
cussilo. 

O Sr. Costa Ferreira. começando a (far uma 
cxplicaçn.o dos passos que os membros das 
commissoes linho.o dado, quando formarno o 
parecer de que se trala. 

O Sr. A.ra.ujo Lima pede a palavra, e exige 
que se nao 1·euovem as mesmas scenas, que já 
em outra sessao da legislatura se tinhno obser
vado, quanuo se tratou de fazer o mesmo qne o 
illuslre deputado o Sr. Costa Ferreirn füéra, 
declarando o que as commisscês tinhao prati-
cado em particular. · 

O Sr, Paula e .Souza, vota pela impressno ; 
mas é contra o adiamento, declarando, que esle 
obj~cto levará muitos dias de discussão, e que 
nesse intervallo haverá tempo para se imprimir 
esses papeis . 

Julgada a màtería discutida, é-posto á votaçao, 
lf . fic~adiada a questao até se imprimir o voto se

"'C)arado, e a emenda do Sr. May; e a camara 
assim resolve, declarando-se a urgencia do ne
gocio. 

Entra em discussão uma emr.nda elo senado 
á umu resol11çl\o da C11>W111ra ácerc11 do paga
mento de 1 °lo sobre o ouro e a pr'ltn e outros 
generos, etc. 

Depois ele um curto dcb11te, om qne fallao os .. 

O adiamento é apoiado, e entra em discussao. 
Alguns Srs. deputados fallao a favor do adia

mento. 
O Sr. Ca.lmon sustenta o adiamenta, para que 

volte o projecto á commissão, para o organisar 
de novo, segundo o qne se pratica na Arnerica 
do Norte. 

Julgada a materia do adiamento discutida, é 
posta á votação e approvado. 

E' approvada a idéa do Sr. Calmon, para que 
o proje<.:to volte á uma commissã.o. 

Entrando-se em duvida á qual das com
missões deve ir, resolve a camara por proposta 
do Sr. Paula de Ar,1t1jo, que vá a uma com
missao especial nomeada pelo Sr. presidente. 

Ordem do dia para 27 : 
Resolução 11. 154 do anno passado. 
Dita deste anno n. 59. 
Dita, dita na.o impressa fazendo extensiva a 

,displls.:ç~~ -'.h~"A'!. ,3~ da ro~;iluçno ·de 2· de No
vembro de 1830. 

Dita deste anno n. 65, 
Emenda do senado á resoluçJ).o sobre 

academia militar e de marinha. 
Levanta-se a sessao ás 2 horas da !arde. 

Sel!lsão em!'~,. de Junho 
• 

PRES!DENCIA ·no SR. LU!PO DE ABREU 

SuMMi\RIO.- Expediente.- Ordem do diã-.
Regulamento para as alfandegas do iinpei·-io. 
-Adiamenio da discu8!ão pela hora. - ' 

Depois das 10 horas feita a chamada, com
parecem 82 Srs. deputados, faltando com 
causa participada os Srs. Calmon, Junqueira, 
Paes de Barros, May e Sá · Palacio; e sem. 
P.l!a os Srs. Corrê a d' Albuquerque, L ino Cou
tinho, Chichorro, Baptista. Caetano, Gomes 
da Fonseca, Ferrefra de Mello, Pinto Coelho, 
Simões, Hollanda, Pereira Ribeiro e Clemente 
Pereira. 

O SR. PRESIDENTE abre a sessão. E' lida e 
11pprovada 11 neta da antecedente . 

,. 
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EXPEDIENTE 

O SR. l° Si;:caE'l'ltRio MELLO MATTOS dá conta 
do seguinte exptdiente: 

Officio do 1uinislro interino da ju,tiçn, dando 
os e~clarecimentos exigidrn:: ácerca da fa lsifi
caçll.o das notas do exlincto B,.nco do Brazíl e 
das providencias, que se tem dado, para se não 
receber nas estações publicas moeda de cobre 
conhecidamente falsa.-A' secretaria para sr:r 
presente á quem fez requisição. 

Do ministro da guerra, acompanlrnndo uma 
relação dos empregados publicos das repartições 
militares, q11e se acha.o com _ licença fórn do 
imperio.- Teve o mesmo rlestino. 

e, Do ministro dos negocios estrangeiros, 
transrnillindo copias ,te toda a con espondencia 
]iavida eulre o governo imperial e o de S. M. 
Bri!anica ácerca da aboliçn.o do· Jug~r de juiz 
conservador da nação inglei:a. -A' commiss1\o 
de diplomacia. • 

Representaço.o da camara municipal da villa 
de Lan111geiras d11 província de Sergipe d'El -Rei, 
em que fülicila á esta a11 gusta camara, e queixa
se do conselho do governe, da meRma província; 
quanto á primeira parte é recebida com especial 
:.igrudo; quanto á segunda p:.irte, á com111issão 
das carnarns municieaes. 

Officio do Sr. Calmon, participando não 
poder comparece!' ás sessões, por acabar de 
l'eceber a noticia da morte de 11111J sua innn. 
-Fica a carnarn inleii·ad.i-

Rcmetl.e-sc á commissno de petições os 
requerimentos de Fruncisco das Chagas Silva 
do Amaral, como nromn-ador dos negociantes 
estabelecidos no mu~icipio da vi lia de Paraly ; 
de Domingus Manoel Riheirn Gomes, sollici· 
tador dos re,iduos rl,i" villn de C:1mpos, e de 
Eugenio Martins 0 11 Cunh::i. 

O Sn. P1mDJo.to mantla n mesa os dous ~e
guinlc$ rcq11erime11los: 

« 1". Requeiro que se officic ao governo, pe
dindo-se totlos os cs1:larecimenlos á respeito do 
estado da gemi, feita pelos revoltosos em Porto
Calvo, província das Alagôas; quaes as provi 
dencias dadas, e as qne o governo julga pro
ficuas a pôr termo á tllo grandes males, para 
serem tomadas em CQJsideraç:i.o pelo poder 
legi,lativo. 

« Paço da camara dos deputadÕs°, em 27 de 
Junho lle.1833.-0 deputado Perdi,7ão .» 

.. Ap~rova-se a 1• parte, é rejeitada a 2•. 
« 2": Requeiro que se officie ao governo, 

pedindo-se as rept·esentações dos povos, ou ca
maras municípaes das ví\las da A.ssembléa, e Im· 
peratriz, e outras mais da provincia das Alag6as 
tendentes a eleições-. 

" Paço da camara dos deputados, em 27 de 
Junho de 1833-- O deputado Perdigão.» 

Adiada a discnssno pela hora. 

ORDEM DO DIA 
E.ntru em discussão a resoluçllo_ do anno 

pH,:\do n. 1-54, appr,wando o regulamento 
dado pelo governo ás alfandegas do imperio. 

O Sr.. GETULIO offerece a seguinte emenda, 
que é apoiada: 

« Ac~escente-se:-Ficando o gov,irno autod
sado a substituit· por outra disposição aquellas 
do presente regnlamento, que a expe1·iencia ,t 
pratica mostrarem nno serem convenientes ou 
vantajosas á anecàdaçao, as quaes todavia 
serão posteriormen te snbmettidas á approvuçn.o 
da asse111bléa geral. Sulva a redacçll.o.- O 
deputado Getulio . » 

O Sn. C,\STRO ALVES pede o adiamento por 
alguns dias, que é apoiado, assim como o sào 
os seguintes requerimentos tambe1u de adia
mento. 

u Requeiro qne o regulamento, que faz 
parte da resoluçil.O em disrussao, vá á uma 
com missàO para dar o seu parecer. -O deputado 
Pe1·di gão. » 

Proponho o adiamento µor oito dias.-Lobo 
de Sottza. ~ 

Fallào sobre o adiamento os Srs , Carneiro 
da C11nha, Paula e Souza, Castro Alvares, Cal'• 
neiro Leno, Montez11ma, Evaristo, Amaral, 
Baptista de Ol iveira, Rebouç:.is , Luiz Caval
c;1nli, Henriques de Rezendc e Martim Fran· 
cisco. 

Julgada discutida n materia, sao rejeitad os os 
dous rcqnel'imenlos, assim como o adiamento 
nlé segunda-feira, proposto pelo Sr. Castro 
Alvares. 

Voltando-se á tliscus~O.o da resolução, vêm 
á mesa e sno apoiadas as seguintes emendas : 

« DepoÍ$ da palavrn Agosto accrescente-se
e o m~1110 governo autorizado para fazer 
qu,1lquer allct·açi\.O 110 dilo regulamento, que 
fôr indispensavel, dando annualmente o minis
tro da fazenda conta de tudo á assembléa geral 
legislativa. 

« Paço ela camara dos deputados, em 27 de 
Juuho de 1833.-Lobo de Souza,,, 

« O governo fica autorizado a pôr em execu
ç!!.o o regnlamento das alfandegas de 25 de 
Abril de 1832, com o additamento feito ao 
mesmo, em 23 de Agosto do dito anno, e a 
fazer nelles as alterações, que a experiencia 
mostrar necess·arins, e convenientes á boa arre
cadaçno, até qnç o referido .regblameuto· seja 
definitivamente appro\ln'do pela as~mbja g~ 
ra 1.-Carneiro L eão . n h• 

A1 1 hora menos 5 minutos retira-se o 
Sr. presidente e o Sr. vice-presidente occupa 
a cadeira. 

Vêm mais,á mesa, e silo apoiadas as seguintes 
emendas: 
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cc A 11ssembléa geral legislativa etc. (lgo
verno é autorizado para dar execnçM ao regn• 
lamento das alíandeg:1s do Imperio em data de 
25 de Abril de 1832, e bem assim o addita
mento feito ao mesmo em data de 23 de Agosto 
dito, como por ensaio, a fazer nelles as alte
rações, que julgar convenientes, podendo des
pender o que fór mister para eS$e fim, submet
tendo depois tudo ao conhecimento da assem
bléa geral para sua definitiva approvaçll.o. S. R.
Castro Silva." 

« Accrescente-se :-Em tudo que n!lo allera 
as imposições estabelecidas pelas leis.
Maciel.» 

Depois de terem fallado nest.a materia os 
Srs. Castro e Silva, Maciel, Custodio Dias, Lobo 
de Souza, Paula e Souza e Baptista de Oliveira, 
o Sr. Montezuma pede a palavra pela ordem, 
pot·qne entra em dt1vida se é o regulamento 
qne está em discuss!l.o, ou se é só a reso
luçl10, e que deseja que a camara delibere 
sobre este objecto, que julga essencial, e que 
isto se lance na acta. 

O SR. CASTRO ALVARES, diz qne vota de 
todo o seu coraça.o perante o céo e a terra con
tra a resolnç!l.o. 

O SR. MoNTEZUi\lA pede a palavra, e as emen-. 
das para as ler, e tendo discorrido sobre a 
materia, deu a hora e a discussão fica adiada. 

o SR. VICE·PRESlDENTE dá para ordem do dia 
28 de Junho, depois de vencida a prorogaça.o e 
apoiada, e vencida a urgencia, e de votar-se 
contra a decisno tomada hontem sobre o reque
rimento do Sr. Sá Palacio :-Parecer da com
missl'l.O d• constituiç!I.O e diplomacia sobre a 
mensagem do ministro e secretario de estado 
dos negocios esl.angeiros ácerca da reslaurnçll.o 
do ex-Imperador. 

Levanta-se a sessao :·,s 2 horas. 

-- . 

• 

Sessão em ~8 de Junho 

PRES!DENCIA DO SR. LIMPO DE ABREU 

Sum.rARCO. -Expediente. - Requerirnento ácerca 
do nascimento da aug-usta pi·inceza filha do 
ex-Imperador ein Pariz.-Discttrsos dos Sl's. 
Evaristo, Carneiro cln. Cunha, Castro .Alvares, 
Alves Branco, iJiontezuma, Paula e Souza, 
Costa Feneíra e Fen·eíra França.-Ordem 
do dia.-Discussão da rnensagcin.-Discursos 
dos Srs. H enriques de Rezende, Ca,rneiro dr:1, 
Cunha, l',fay e Rebouças. -A dfainento da 
discussão pela hora. 

A's dez horas feita a chamada, achs.o-se pre
sentes 83 Srs. deplllados; faltando com causa 
participada os Srs. Calmou, Junqueira, Paes 
de Barros e Toleclo ; e sem ella os Srs. Moura, 
Corrêa de Albuquerque, Lino Coutinho, Chi
charro, da Gama, Baptisla Caetano, Gomes da 
Fonseca, Ferreira de Mello, Pin to Coelho, 
Paula Simões, Clemente Pereira. e Bapfü,la Pe
reira .. 

O SR, PRESIDENTE declara aberta a sess!l.o ; e 
lida a acta da antecedente, é appro vada. 

O SR. 1". SECRETARIO dá conta do seguinte 
expediente ; 

1º. Um officio elo ministro do imperio, re
n:iettendo o autographo da resolução (já sanc
cwnada) de data de 12 do corrente, erigindo 
em villa o arraial do Bom Fim em Goyaz.
Vae o autographo para o archivo. 

2º. Outro do mesmo ministro, remettendo a 
rP.laçM dos empregados civis, que se achão fóra 
com licença.-Vai à secretaria, para ser pre
senteá quem fez a requisição, 
·• 3º. Um oflício do ministro da fazenda, re· 
mellcndo o oflicio de 21 do corrente das com
missões liquidat!orus do banco.-V.ae- á com
missao do banco. 

4º. Um officio do ministro dos negocios es
trangeiros, remetlendo por copia a~ cartas de 
gabinete, que a regencia do imperio tem di
rigido ao governo da rainha de Portugal clc.
Vae á secretaria, para ser presente á quem fez 
a requisiç!I.O, 

t 0 • Uma representação da camara muni
cipal de Bfflm do Grao-Pará, sobre afora
mento das marinhas d'aquella cidade.-Vae á 
commiss!I.O das camaras municipaes. -

6º. Um requerimento do ot'ficial-maior, ~ 
officiaes da secretaria do governo da Bahia, 
ácerca da execuç!I.O do decreto de 7 de Agosto 
de 1832.-Vae á commissll.o de justiça civil. 

7°. Um requerimento de Manoel Paulo 
Quintella, official•maior da secretaria da Bahia. 
-Vae (i commiss:i.o de petições. 

8º. Um 1.'cqnerimento c\e .Joaquim José Teí• 
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xeira Feio, pedindo que se lhe entreguem 
certos documentos. 

Entra em discussao o requerimento do Sr. 
Perdigão, adiado na sessM de hontem, e é 
approvado. 

O SR. MoNTEZUMA envia á mesa o seguinte 
requerimento : · 

e< Requeiro que se peça ao governo : 
« l°. ~ correspondencia official do ministro 

brazileiro, l'esidente em Paris, ácerca da nas
cimento da augusta princeza, filha do ex-impe
rador, nascida naquella capital ; e a resposta, ou 
respostas dadas pelo nosso ministerio ao mesmo 
ministro, sobre o assumpto. 

" 2º. O officio daquelle ministro brazileiro ao 
ministro e secretario de estado dos negocios es
trangeiros, Francisco Carneiro de Campos, onde 
diz que os restauradores promoviao a federaçM, 
para com ella dividirem e anarchisarem o paiz, 
e por esse meio conseguirem seus fins.- Mon
tez1ima,. ,, 

Este requerimento, Jepois de ser apoiado, 
en!ra em discussllo. 

O Sr. Evaristo diz, que acha muito íóra dos 
estylos desta casa,. e dos governos represen
tativos, que se officie ao ministro dos nego
cios estrangeiros, que taes e taes officios da sua 
repartiçl!.o venhão á camara; que póde acon
tecer, que essas peças contenhão materia se
creta, e que nll.o possll.o apparecer ; e que 
disto se segue um choque entre a commissao 
e o poder executivo; que o governo já tinha 
enviado aqnelles papeis, que havia ,iulgado ciln
veniente enviar, e que portanto elle deputado 
vota contra o requerimento. 

O Sr, Carneiro ela. Cunha. vota pelo requeri
rnent(), em razão da camara já ter votado por 
matcria idcntica a esta, e porque se persuade 
quP. o governo mandará aquelles papeis, que 
julgar dever mandar. 

U11 SR, DEPUTADO oppõe-se ao requerimento, 
dando por motivo, que acamara ainda não tinha 
reconhecido a filha do ex-Imperador, como prin-
ceza brazilei1·a. • 

O Sr. Castro Alvares diz que nll.o se trata 
agora de estabelecei· direitos, e sim de pedir uns 
officios, e por isso vota pelo requerimento. 

O Sr. Alves Branco vota contra ambas as 
partes do requerimento, declarando que já nllo 
ha mais officíos, que pedir ao ministr,2. 

O-Sr. jontezuma. diz que lhe parece extraor
din'fr~ ..gue haja quem queira nesta casa 
negar ao ex-Imperador a qualidade de principe ; 
que no seu requerimento não disse princeza 
brazileira, e só augusta princeza, porque seu pai 
era um principe ; que o Sr. d~utado não tinha 
entendido o rcquel'Ímento, e que nllo soube o 
que disse; quanto á primeira parte do seu 

requerimento, é de opinii!.o, que deve passai· ; 
-'iúe quanto a dizer-se 'fUe todas essas cor
respondencias se achão na casa, re~onde que 
lhe consta que existe uma•parte dessas corres
pondencias e não todas ; que quer saber a ma
neira por que o governo brazileiro tinha reconhe
cido o negocio relativo ao nascimento Ja augusta 
princeza, de que se trata ; e que deve apparecer 
e ser lido nesta casa, esse importantissimo 
papel official ; que, quanto á 2• parle do seu 
requerimento, deseja que o officio venha á ca
mara, para se conhecer com exactidão o que 
elle diz. 

O illustre deputado, depois de ler feito outras 
observações conclue, dizendo que á maioria per
tence a responsabilidade do assumpto. 

O Sr. Paula e Souza, falla da 1• parte do 
requerimento observa que, quanto á prin
ceza, se deve redigir o requerimento de modo 
que dê a entender, que a camara nllo reconhece 
já, como princeza brazileira, a filha do ex-Im
perador; que quanto á materia de se pedirem 
esses officios, como a camara tinha votado para 
se exigirem todos esses documentos, vota tanto 
por uma e outra parte dos requerimentos ; falla 
o illustre orador do partido da opposiç:10, diz 
que reconhece muitos homens de merito na 
opposiç!lo (apoiado); qne erllo sinceramente pa· 
triatas (apoiado) que o Brazil inteiro suspeita de 
muita gente, e que estas suspeitas se hãa de 
terminar com a marcha dos negocios; e que 
para se conhecer quaes sllo os verdadeiros 
amigos do Brazil é que quer, qne tudo seja 
publicc, e por isso vota pelo requerimento, fa. 
zendo-lhe a seguinte emenda: 

« .Que na redacção se redija de modo o officio, 
que n!lo pareça que acamara reconhece como 
princeza do Brazil a filha do ex-Imperador 
D. Pedro. - Paula, Souza. " 

O Sr. Costa Ferreira, declara que lhe parece 
que os officios que se pedem, existem na com
missão, e que o Sr, deputado auto1· do requeri
mento póde vel-os. 

O Sr. Ferreira França, apoiando-se na con
stituição diz, que quando a filha.do ex-Impe
rador venha estabelecer domicilio no Brazil, 
então se tratará deste objecto ; e que antes di~o, 
a cousa é extempor:mea ; e, depois de fazer,.. 
algumas observações sobre a boa intelligencia 
que se deve dar ~federaç!tO, eonclue votando 
contra õ"requerimento em questão 

Chegada a hora, fica a discussão a dia da. 

ORDEM DO DIA 

Parecer das commissões de diplomacia e 
de constituição sobre a lllensagem do ministro 
dos negocios esll'angeiros; emenda do Sr. Au
gusto May e voto separado do Sr. Costa Fer
reira; entrão em discussão. 
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326 SESSÃO EM 28 DE JUNHO DE 1833 
O Sr. Henriques de Rezende pede a palavra 

e combate a doutrina da emenda do Sr. May, 
dizendo que esta emenda é um perfeito cara
murismo ; que para se opµôr á restauraçno, 
está persuadido que a naçl!o se ha de unir em 
massa, e que o Brnzil será salvo, (A1,oiado.) 

O illustre deputado falia !argumente sobre a 
materia e sobre o pai·ecer das l:{lt11missões e 
manda á mesa a seguinte emenda : 

« A assembléa geral legislativa decreta : 
" O ex-Irnperadot· do Brazil, D. Pedro, fica 

para sempre inhibido de enlrat· no territorio do 
Brazil, e de residir em qualquer parte delle, 
ainda que seja como estrangeiro e individuo 
particular; e se o contrario fizer, de qualquer 
fórma que S€ja, será tido e tratado como ini
migo e aggressor da nação brazileira, 

" Paço da camara dos deputados, em 28 de 
Junho de 1833.-Henriques de Rezende. » 

Esta emenda é apoiada, e entra em discussllo, 
O Sr. Carneiro da Cunha discorrnndo sobre 

a questao, colllbate igualmente a doutrina da 
emenda do Sr. May, e fallando sobre o parecer 
da cor~1missão, inclina-se a votar antes pele 
voto separado do Sr. Costa Ferreira e manda á 
mesa a seguinte emenda : 

,1 Depois da palavra-juslo-accrescente-se
se11do de urgente · necessidade, que o mesmo 
governo, de hoje em diante, nllo empregue nos 
lugares da publica administraçllo individuas, 

... 

que sejno clara e disiin.ctamente desaffeclos á 
nova ordem de cousas. » 

O Sr. Ma.y, em um longo discurso, sustenta 
n sua e1ue11,la e responde aos argumentos, que 
em contrul'io se tinha.o expendido. 

O Sr. Rebouças falia mui largamente sobre 
esln rnult!ria, oppondo-se á emenda do S1·. Hen
riques de Rczende, e faz€ndo uma longa disser
tuçno sobre abdir,ações. 

O Sr. Henriques de Rezenae pede a palavra 
para responder ao illustre deputado, que tinha 
acabado de falla r ; e diz entre outras cousas, 
que quando se trata ela salvaçl1o de uma 
nuçno, devem dcsapparecer essas pequenas con
sideru,,Ocs ; que segue a maxima rle um sabio : 
primeiro que eu, está a minha familia; e pri
meiro que a minha familia, está a minha 
palria, (Apniado. ) 

O illuslre deputado diz mais, que nno é o 
filho do imperador, que ha de salvar o Brazil, é 
a n11çno inleira (apoiado); e continua a sustentar 
a sua opiniao, e a responder a todos os argu
mentos do Sr. Rebouças. 

Chl•guda a hol'a, fica a discussão adiada. 
Numeao-se para a commissllo especial, que 

tem de apresentar urna lei sobre sesmarias, 
os S1·s. C11lmon, L. Cavalcanti e C. Leão. 

O Sn. PnESIDENTE dáiapara ordem do dia a 
mesma do antecedente, com a continuaç:to da 
discussllo du resoluç::.o n. 1/54 do anno.passado. 

Levanla•se a sessllo ás 2 horas da tarde . 

• 




